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 *شیعیان واقعی؛ دانشورانی عامل و بردبار

 اهللا عالمه محمدتقی مصباح آیت

 چکیده
است. آن حضرت نشـانه بیسـت و    شده درس اخالق استاد مصباح در شرحی بر اوصاف واقعی شیعیان در کالم امیرمؤمنان علی این متن قلمی

که شیعیان عمل را با علم و علم را با حلم و بردباري درآمیزد. شـیعیان از شـتابزدگی در رفتـار آگاهانـه خـویش      دانند  دوم شیعۀ واقعی را این می
دهد، نکوش شـده اسـت.    کنند. علم خود را وسیلۀ دستیابی به منابع مادي قرار می تقوا که به علمش عمل نمی پروا و بی کنند. عالم بی اجتناب می

آمـوزي بـراي    رو، از علـم  کنـد. ازایـن   داند کفایـت مـی   داند، عمل کند، از آنچه نمی ده است که هرکس به آنچه میبه همین دلیل، در روایات آم
فخرفروشی نکوهش و به کسب علم براي مقاصد الهی توصیه شده است. همچنین از دنیاطلبی و عمل نکردن به علم، به عنوان آفت دینـداري  

 کنند، از علم ربانی برخوردار خواهند شد. رات خداي متعال عمل مییاد شده است. سرانجام کسانی که به دستو

 علم، عمل، علم ربانی، شیعیان واقعی، آفت دینداري. ها: کلیدواژه
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 مقدمه
هـا و   شان کـه بـه تبیـین ویژگـی     در ادامۀ خطبۀ نورانی امیرمؤمنان
هاي متعالی پرهیزگـاران و شـیعیان واقعـی اختصـاص یافتـه       خصلت

قَـد  « کنند: ودومین نشانۀ شیعۀ واقعی را چنین معرفی می تاست، بیس
؛ عمل را با علم و علـم را بـا حلـم و    »بِالْعلْمِ والْعلْم بِالْحلْمِ  الْعملَ  قَرَنَ

تفصیل دربارة قسـمت دوم جملـۀ فـوق و     تر به بردباري درآمیزد. پیش
یم. در بودن علم شیعیان واقعی بـا حلـم و بردبـاري سـخن گفتـ       توأم
بودن علم شیعیان واقعی با  دربارة قسمت نخست جمله و مقرونجا این

هـاي   صـورت  گوییم. ارتباط علم با عمل در روایات، به عمل سخن می
ازجمله حضرت در خطبـۀ خـود بـه آن    گوناگونی منعکس شده است. 

بـودن علـم بـا     توان از سخن حضرت دربـارة مقـرون   اند و می پرداخته
 ا درنظر گرفت.عمل چند احتمال ر

 بودن علم و عمل در سخن امیرمؤمنان احتماالت قرین
 زدگی الف) رفتار آگاهانۀ شیعیان واقعی و پرهیزشان از عمل

احتمال نخست، این است که شیعیان واقعـی و پرهیزگـاران راسـتین،    
زده نیستند و عمل آنان آمیخته با آگاهی و علم است. برخـی بـه    عمل

اي از آگـاهی   کنند، اما بهره بسیار هم عبادت میمندند و  عبادت عالقه
کوشند عمل خود را با علـم و آگـاهی بیامیزنـد و گـاهی      ندارند و نمی

دهنـد و گرچـه خـود آن رفتـار را      براثر نادانی رفتار نادرستی انجام می
دانند، چون رفتارشان خاسـتگاه صـحیح و علمـی     خوب و شایسته می

خداوند رفتار ناآگاهانه و جاهالنۀ همراه درستی  آور است. به ندارد، زیان
کنـد و دربـارة چنـین رفتـاري و فرجـام       با پندار غلط را نکوهش مـی 

االً  «فرماید:  بار آن می خسارت مـرِینَ أَع بِالْأَخْسـ ئُکُملْ نُنَبینَ   قُلْ هذ الـَّ
م   الْحیوةِضَلَّ سعیهم فی  ونَ أَنَّهـبسحی مها ونْینْعاً  الد نُونَ صـ سـحی «

کارترین [مـردم] در کـردار،    بگو آیا شما را به زیان)؛ 104و103(کهف: 
آگاه کنیم؟ آنها که کوشش آنان در زندگی این جهان گم و تباه شـده  

 کنند. پندارند که کار نیکو می است و خود می
م « فرمودنـد:  مؤمنانرامی رِي   قَصـ لَـانِ   ظَهـجر    ک الم متَهتـِّ عـ 

وجاهلٌ متَنَسک هذَا یضلُّ النَّاس عنْ علْمه بِتَهتُّکه وهذَا یدعوهم إِلَى 
 هک بِتَنَسـ هلهپشـت مـرا دو کـس    )؛ 26ق، ص 1394(کراجکـی،  » ج

در که هتک حرمت شـرع کنـد و دیگـري،     شکستند؛ یکی، عالم پرده
گذراند. آن عالم، مردم را  جاهل و نادانی که به زهد و عبادت وقت می

سـازد و آن جاهـل، بـا     اش گمـراه مـی   پروایی دري و بی با علم و پرده

 خواند. خردي فرامی عبادتش مردم را به ناآگاهی و بی
تقـوا   پروا و بـی  ، عالم بیکه در بیان نورانی امیرمؤمنان همچنان

ا اي براي دستیابی به دنیـ  کند و علم را وسیله که به علمش عمل نمی
دهـد و مـردم را از حـق و مسـیر      و رسیدن به منافع مادي قـرار مـی  

کند، نکوهش شده است، انسان جاهلی نیز که اهـل   صحیح گمراه می
اي از آگاهی و بصـیرت نـدارد نکـوهش     عمل و عبادت است، اما بهره

بهـره   شده است؛ زیرا روح عبادت، آگاهی و معرفت است و عبادت بی
کننـد، امـا    کـه عبـادت مـی    اسـت و آنـان  مغـز   از معرفت، تهی و بـی 

هـا و مراحـل    آمیزند، در بزنگاه عبادتشان را با بصیرت و آگاهی درنمی
توانند حق را از باطـل بازشناسـند و هـم خـود منحـرف       حساس نمی

هـاي خشـک و    شوند و هم کسانی که به سـبب ظـاهر و عبـادت    می
ج کـه اهـل   گردنـد؛ ماننـد خـوار    اند، گمراه می مغزشان فریفته شده بی

گذراندنـد و   هـا را بـه عبـادت و نمـاز شـب مـی       عبادت بودند و شـب 
شان از فراوانی سجده پینـه بسـته بـود، امـا چـون بصـیرت و        پیشانی

آگاهی نداشتند، فریب خدعۀ عمروعاص را خوردند و در برابـر امـام و   
 پیشواي خود ایستادند و علم طغیان و مخالفت و سرکشی برافراشتند.

 یان واقعی به علم خودب) عمل شیع
کنند و  احتمال دوم، این است که شیعیان واقعی به علم خود عمل می

تـر   عمل نیستند. البته احتمال نخسـت از ایـن احتمـال قـوي     عالم بی
است و این احتمال بیشتر متوجه روایـات دیگـري اسـت کـه دربـارة      
ارتباط علم و عمل وارد شده؛ مانند روایـت پیشـین، دربـارة نکـوهش     

عامل یـا روایتـی کـه در کلمـات قصـار       پروا و غیر حضرت از عالم بی
  أَلْعلْـم «فرماینـد:   آمده است و حضرت در آن روایـت مـی   البالغه نهج

ا       بِالْعملِ  مقْرُونٌ ه وإِلـَّ ابـلِ فَـإِنْ أَج مـبِالْع فتهی لْمالْعلَ ومع ملنْ عفَم
انـش  )؛ د366،کلمات قصار، حکمت 1379ه، البالغ (نهج» ارتَحلَ عنْه

کار بنـدد و دانـایی عمـل را     که داند باید به همزاد عمل است؛ پس آن
کنـد. در روایـت    ماند وگرنـه کـوچ مـی    فراخواند، اگر پاسخش داد می

گشتن علـم   دربارة اهمیت، ضرورت و فایدة همراه دیگر، امام صادق
(مجلسـی،  » کُفی ما لَم یعلَـم   علم بِما  عملَ  منْ«فرمایند:  با عمل می

داند عمل کند،  هرکس به آنچه می)؛ 14، ح 9، ب 30، ص 2تا، ج  بی
شود. به این مضمون، روایات فراوانـی وارد   داند کفایت می از آنچه نمی

شده است که در آنها به عمل بر طبق علم تشویق، و بـه آن توصـیه   
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ایـم عمـل    که اگر ما به آنچه آموختهشده، و در آنها هشدار داده شده، 
گـردد. پرواضـح اسـت     نکنیم، آن علم سودي برایمان ندارد و تباه می

که علم در این روایات ناظر به علوم کاربردي و عملی، مانند اخالق و 
فقه است که به رفتار مکلفان مربوط اسـت، نـه علـوم نظـري، ماننـد      

که هـر علمـی ازجملـه    ریاضیات. البته احتمال ضعیفی هم وجود دارد 
علوم نظري، عملی متناسب با خود دارنـد و از ایـن نظـر، علـم در آن     

تواند ناظر به علوم نظري نیز باشـد و اختصـاص بـه علـوم      روایات می
کاربردي و عملی نداشته باشد؛ مثالً گرچه ریاضیات محض بـا رفتـار   

ن را خارجی ما ارتباط ندارد و صرفاً ذهنی و نظري است، اگر انسـان آ 
تر دربارة آن نپردازد و زمـانی   فراگیرد و سپس به بحث و مطالعۀ فزون

را به تمرین و حل معـادالت و مسـائلش اختصـاص ندهـد؛ آن علـم      
شود یا کسی که قرآن را حفظ کرده است، اگر به تثبیـت   فراموش می

محفوظــاتش نپــردازد و مــروري بــر آن محفوظــات نداشــته باشــد و 
شـود. از   رفته قرآن فراموشش می ره نکند، رفتهاصطالح، قرآن را دو به

این نظر تکرار و تمرین و بحث و بررسی دربارة علـوم نظـري، عمـل    
نظـر آن   تواند مـد   آید و عمل به این معنا می حساب می به آن علوم به

کاربسـتن   تواند بـه معنـاي بـه    روایات باشد. عمل به مقتضاي علم می
ل به احکام مندرج در علم فقـه یـا   هاي یک علم باشد؛ مانند عم آموزه
توانـد بـه    شده در علـم اخـالق، و نیـز مـی     هاي اخالقی معرفی ارزش

هاي علمی و ممارست و تمرین بـراي گسـترش    معناي حفظ اندوخته
ها و جلوگیري از فراموشی آنها باشد؛ مثالً کسی کـه دورة   آن اندوخته

د، فـن  آموزش رانندگی را گذرانـده اسـت اگـر پشـت فرمـان ننشـین      
توانـد بـه    شود؛ پس عمل به فن راننـدگی مـی   رانندگی فراموشش می

معناي ممارست در امر رانندگی باشد یا کسـی کـه زبـانی خـارجی را     
اي دربـارة   وگو نکند و مطالعه فراگرفته است، اگر مدتی تمرین، و گفت

کند. پس حفظ آن زبان  آن زبان نداشته باشد، آن زبان را فراموش می
لــوگیري از فراموشــی آن بــا تکــرار، تمــرین و پــرداختن خـارجی و ج 

 هایی که از آن زبان دارد، عمل به آن زبان است. مستمر به اندوخته

 کننده به عمل به علم منظور از علم در روایات دعوت
که گفتیم این احتمال ضعیف است و آن روایات با ایـن احتمـال    چنان

ایات، علـوم دینـی، ماننـد    کنند و منظور از علم در آن رو همراهی نمی
اند، نه علوم مادي، مانند پزشکی و مهندسی و اگر کسـی   اخالق و فقه
آوردن پست و مقام کسب کند، نکوهیـده نیسـت،    دست آنها را براي به

منتها اگر همان علوم را براي خدا و با قصـد قربـت فراگیـرد، عبـادت     
ی، نظیر فقـه و  اند که علوم دین کرده است. آن روایات کسانی را ستوده

هاي الهـی را در   کنند و ارزش گیرند و به آنها عمل می اخالق را فرامی
اند که علوم دینـی و   سازند، و کسانی نکوهش شده رفتار خود پیاده می

کننـد. در روایتـی    اند، اما به آنهـا عمـل نمـی    فقه و اخالق را فراگرفته
ا از انـدوزد و ذهـن خـود ر    دربارة کسـی کـه علـم مـی     رسول خدا

کنـد و آنهـا را در    کند، اما به آنها عمل نمی اطالعات دینی انباشته می
ازداد علْمـاً    منِ«فرمایند:  بندد، می کار نمی جهت هدایت و رشد خود به

، ص 2تـا، ج   (مجلسـی، بـی  » ولَم یزْدد هدى لَم یزْدد منَ اللَّه إِلَّا بعداً
واسـطۀ آن علـم    علمش بیفزاید، اما به کسی که بر)؛ 50، ح 9، ب 37

جز دوري از خـدا نصـیبی نبـرده     به هدایت و رشدش افزوده نشود، به
است. در برخی روایات کسانی را نکوهش، و آنان را غیرعامل به علـم  

اي بـراي کسـب    اند که علم را وسـیله  هاي دینی معرفی کرده و ارزش
انـد و از آن   ختهمال و تقرب به حکام و صاحبان قـدرت و ثـروت سـا   

 در برنـد. امـام صـادق    علم براي هدایت و تعالی خود اسـتفاده نمـی  
محباً لدنْیاه فَاتَّهِموه علَـى دیـنکُم،     الْعالم  إِذا رأَیتُم«فرماید:  باره می این

شَیل بحقَالَ فَإِنَّ کُلَّ مو ،با أَحوطُ محی ء ِإ ى اللَّهحأَوداولَى د   لَـا
ی      تـبحنْ طَرِیـقِ م عـ كد صـا فَینْیفْتُوناً بِالدماً مالع نَکیبی ونیلْ بعتَج
    بِهِـم عان ا أَنَـا صـنَى مینَ. إِنَّ أَدرِیدالْم يادبطَرِیقِ ع قُطَّاع کفَإِنَّ أُولَئ

 ةَأَنْ أَنْزِعلَاونْ قُ حی عاتنَاجح 46، ص1، ج 1362(کلینـی،  » لُوبِهِمم ،
بسته و دوستدار دنیا یافتیـد، او را نسـبت بـه     گاه که عالم را دل آن)؛ 4

داري صـادق نیسـت]؛ زیـرا     دینتان متهم بدانید [بدانید که او در دیـن 
گردد. امام فرمود: خـدا   دوست هر چیزي گرد آنچه محبوبش است می

ن و خودت، عالم فریفتـۀ دنیـا   وحی کرد که میان م به حضرت داود
ام بازدارد؛ زیرا ایشان راهزنـان   را واسطه قرار مده تا تو را از راه دوستی

اند. همانا کمتر کاري که با ایشان کنم ایـن اسـت    بندگان جویاي من
 که شیرینی مناجاتم را از دلشان بردارم.

ما لَـم    رُّسلِالْفُقَهاء أُمنَاء ال«فرمودند:  در روایت دیگر رسول خدا
ی الـدنْیا؟  «یدخُلُوا فی الدنْیا. قیلَ:  فـ مخُولُها دمو ولَ اللَّهسا رقَـالَ:  » ی

(همـان، ح    »دیـنکُم   اتِّباع السلْطَانِ، فَإِذَا فَعلُوا ذلک فَاحذَروهم علـى «
ند. گفته شد: اي رسول ا    اند، امین پیامبران فقیهان تا وارد دنیا نشده)؛ 5

خدا، معناي ورودشان در دنیا چیست؟ فرمـود: پیـروي سـلطان. پـس     
 هرگاه چنین کنند، نسبت به دینتان از ایشان برحذر باشید.

فروشـی و   نیز دربـارة کسـی کـه علـم را بـراي فخـر       امام باقر
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اء أَو   بِـه   لیباهی  الْعلْم  طَلَب  منْ«گیرد فرمودند:  خودنمایی فرامی لَمـالْع
نَ     مـ هد قْعـم ءو تَبـفَلْی هالنَّاسِ إِلَی وهجو بِه رِفصی أَو ،اءفَهالس بِه ارِيمی

ا    الرِّئَاسۀَالنَّارِ إِنَّ  هـلأَها ل لُح إِلـَّ هـرکس علـم را   )؛ 6(همـان، ح  » لَاتَصـ
لـد، یـا بـه جنـگ     فراگیرد تا بدان بر علما فخر فروشـد و بـه خـود ببا   

وسیلۀ علم، مـردم را   سوادان برود و آنان را شکست دهد، یا آنکه به بی
به خود متوجه کند، جایگاه چنین انسانی از آتـش خواهـد بـود؛ همانـا     

 ریاست جز براي اهلش شایسته نیست.
طلـب کـه بـراي کسـب مـال و       در برخی روایات علماي دنیا

اونـد و آخـرت نیسـت،    کوشند و هدف آنهـا خد  جایگاه دنیایی می
فرمایـد:   مـی  اند؛ ازجمله امام صـادق  معرفی شده» علماء السوء«
ا    تَعملُونَ  بنُ مرْیم لأَصحابِه: قَالَ: عیسى« یهـقُونَ فتُرْز أَنْتُما ونْیلدل

ا بِ  للْآخرَةِبِغَیرِ عملٍ ولَا تَعملُونَ  لِ! ویلَکُـم   ولَا تُرْزقُونَ فیها إِلـَّ مـالْع
 ،ءوالس اءلَمرَةَعلِ  الْأُجمالْع بر کوشونَ، ینَعلَ لَا تَصمالْعتَأْخُذُونَ و

ۀِ أَنْ یطْلُب عملَه وتُوشکُوا أَنْ تَخْرُجوا منَ الدنْیا إِلَـى   رِ.   ظُلْمـ الْقَبـ
نْ ملْمِ ملِ الْعنْ أَهکُونُ می فلَـى  کَیقْبِلٌ عم وهو هرَتإِلَى آخ یرُهص

هنْفَعا یمم هى إِلَیأَشْه ضُرُّها یمو ،اهنْیص 2تـا، ج   (مجلسی، بی» د ،
بـه اصـحاب و یـاران خـود      مـریم  بـن  عیسی)؛ 12، ح 15، ب 9

کوشید با اینکـه اگـر بـراي آن     فرمود: شما براي دنیا این همه می
رسید؛ ولی براي آخرت  کردید، روزي شما می نمیتالش و فعالیت 

رســد،  کـه بـدون عمـل و کوشـش نصــیبی از آن بـه شـما نمـی       
کوشید. واي بر شما علما و دانشمندان بد که وظیفـۀ خـود را    نمی

گیریـد (امـوال را    دهید، ولی اجر و پـاداش خـود را مـی    انجام نمی
کشـد   کنید). طـولی نمـی   کنید، ولی براي خدا کار نمی مصرف می

خداوند متعال، عملی را که از شما خواسـته اسـت مطالبـه کنـد و     
سـوي خانـۀ قبـر     نزدیک است شما از این دنیا خارج شـوید و بـه  

سـوي   توان از اهل علم شمرد کسـی را کـه بـه    بروید. چگونه می
بستگی به دنیـا دارد   عالم آخرت در حرکت است، ولی عالقه و دل

نیـا و امـور دنیـوي) گـواراتر و     بـار اسـت (د   و آنچه براي او زیـان 
تر است براي او از چیزي که به سود اوست (توجـه بـه    بخش  لذت

 کردن براي آن). آخرت و عمل

 ج) کسب علم دین براي مقاصد الهی
بودن علم شـیعیان واقعـی بـا عمـل، ایـن       احتمال سوم، دربارة مقرون

ارزشی تعبیردیگر علوم  است که فراگیرندة علوم عملی و دستوري و به

هـاي مثبـت و منفـی معرفـی      هـا و ارزش  هـا و نبایـد   که در آنها باید
هـاي آن علـوم    اند، باید به آن علوم عمل کند و براسـاس آمـوزه   شده

بـار خواهـد بـود؛ زیـرا او      نکردن به آنها برایش زیـان  رفتار کند و عمل
گیرد و هدف او خداونـد و   وقتی آن علوم را براي مقاصد دنیوي فرامی

شود و همـان   هاي شیطانی می ها و وسوسه نیست، اسیر هوسآخرت 
گردند. نکوهیدن تحصـیل علـوم    علوم، عامل سقوط و انحطاطش می

دینی، نظیر فقه، تفسیر قرآن و اخالق براي مقاصد مادي و غیرالهـی  
روست که فراگیري آن علـوم   و کسب موقعیت و مقام در روایات ازآن

روي شیطان ناشی  واي نفس و دنبالهتوجه مردم از ه براي دنیا و جلب
رود، از  کنـد و درپـی او مـی    شود و کسی که از شیطان پیروي می می

تـر شـود، از    شود و هرچه انسـان بـه شـیطان نزدیـک     خداوند دور می
بستن  کار گردد؛ دوم، علوم دستوري و عملی، براي به خداوند دورتر می

هی در اختیـارش  کند، نعمتی ال است و کسی که آن علوم را کسب می
اي از  قرار گرفته است. وقتـی انسـان بـا توفیـق الهـی بـه مجموعـه       

دادن آنهـا   مستحبات و تکالیف الهی و پاداش و ثـوابی کـه بـر انجـام    
دادن آن آگـاه شـد، بایـد قـدر      مترتب است و از کمال و سعادت انجام

کـردن بـه    این توفیق و نعمت الهـی را بدانـد و ایـن قـدردانی، عمـل     
اش عمـل نکنـد و تکـالیف و     اگر فردي بـه علـم فراگرفتـه    آنهاست.

وظایفش را انجام ندهد، نعمت خداوند را ضایع ساخته، و شکر نعمـت  
خدا را انجـام نـداده اسـت و فرجـام ناسپاسـی نعمـت خـدا، نخسـت         

گشتن از آن نعمت و سپس انحطاط و گرفتارشـدن بـه عـذاب     محروم
لَئن شَکَرْتُم ألَزِیـدنَّکُم ولَـئن کَفَـرْتُم إِنَّ    وإِذْ تَأَذَّنَ ربکُم «الهی است: 
یدذَابِی لَشَدو هنگـامی کـه پروردگارتـان بـه شـما      )؛ 7  (ابـراهیم: » ع

آگاهی داد که اگر سپاس گزارید همانا شما را [نعمت] بیفـزایم، و اگـر   
 ناسپاسی کنید هرآینه عذاب من سخت است.

م به خداست و عامل توجه عالم راستین به دین، هدایتگر مرد
مردم به آخرت و تقرب به خداوند است؛ اما اگـر عـالمی بـه علـم     
خود عمل نکند و شیفته و سرسپردة دنیا باشد، یعنی آن علم را در 

گیرد، سبب انحراف مردم از حق و دوري از  کار می جهت باطل به
شود. عالم دینی، معارف  بستگی آنان به خداوند می خدا و مانع دل

دینی را فراگرفته است تا نخست خودش هـدایت شـود و سـپس    
مردم را هدایت کند؛ اما اگر او خود هدایت نشد، کسانی کـه از او  

کنند نیـز، هـدایت نخواهنـد شـد و او سـبب انحـراف        پیروي می
گردد. عالمی که شیفتۀ دنیاست، مردم را از خداوند  دیگران نیز می
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گردد. مردم باید از  ه دنیا میبستگی آنان ب کند و باعث دل دور می
کنـد و آلـوده بـه دنیاسـت      چنین عالمی که به علمش عمل نمـی 

الم    الدینَار داء الدینِ«فرمود:  دوري گزینند؛ حضرت عیسی الْعـو
       وهفَـاتَّهِم ه إِلَـى نَفْسـ اءرُّ الـد جـی الطَّبِیـب تُمأَیینِ فَإِذَا رالد طَبِیب

لَماعرِهوغَیحٍ لرُ نَاصغَی ب 107، ص 2تـا، ج   (مجلسی، بی» وا أَنَّه ،
دینار آفت و درد دین و آیین است و عالم و دانشـمند،  )؛ 5، ح 15

سوي خود  طبیب دین است؛ پس هرگاه دیدید که طبیب درد را به
کشد به او بدگمان شوید و بدانید که او خیرخـواه و پنددهنـدة    می

اگـر او خیرخـواه بــود، نخسـت خـود پنــد      دیگـران نیسـت (زیــرا  
 کرد). گرفت و به گفتارش عمل می می

 داري نکردن به علم؛ آفت دین طلبی و عمل دنیا
داري اسـت.   هاي دنیـا، آفـت دیـن    بستگی به لذت طلبی و دل دنیا

حال اگر عالمی خود به این میکروب و آفـت آلـوده شـد، چگونـه     
آنان را از ایـن آفـت نجـات    تواند به معالجۀ دیگران بپردازد و  می

سپردة دنیا رفاقت و  که با عالم شیفته و دل دهد؟ برعکس هرکسی
تواند  گردد. پس جامعه نمی مراوده داشته باشد، او نیز آلودة دنیا می

بسته به دنیا اعتمـاد، و از او بـراي هـدایت     عمل و دل به عالم بی
خـالق و  خود استفاده کند. هرکه علم دیـن، اعـم از تعبـدیات و ا   

عقاید را فراگرفته است، باید به آنها عمل کند و رفتار او هماهنگ 
ها باشد. کسی که زشتی آفت حسد را دانست و حسـد   با آن آموزه

داند تکبـر، صـفت ناپسـندي اسـت و تکبـر       که می ورزید و نیز آن
شـود. ایـن نکـوهش از دو     ورزید، در منظر روایات نکـوهش مـی  

عمت علم را ناسپاسـی کـرده؛ زیـرا    جهت است: نخست، آنکه او ن
هاي خدا و ازجمله نعمت علـم   سپاسگزاري و شکرگزاري از نعمت

بستن آنهاست؛ دوم، آنکه عالم به دین،  کار در استفادة صحیح و به
هـاي دینـی را از او    الگو و مرجع مردم است و مردم، دین و ارزش

مـل نبـود،   دانـد عا  گوید و می گیرند، حال اگر او به آنچه می فرامی
پندارنـد، سـخنان او    کنند و می گوید اعتماد نمی مردم به آنچه می

فرمودنـد   مـی  دور است. امام خمینی جدي نیست و از حقیقت به
هـاي   که یک نفر به عالمی گفته بود در خطـوط ناخوانـاي کتـاب   

بینـیم! یعنـی    بینید و ما نمی شما چه نوشته شده است که شما می
هایتـان   نویسید و در سخنرانی هاي خود می شما به آنچه در کتاب

اي  هـاي ناگفتـه و نانوشـته    کنید و نکند حرف گویید عمل نمی می

وجود دارد که عمل شما منطبق با آنهاست! آري، اگر رفتـار عـالم   
شـوند و   اعتمـاد مـی   مطابق علم و گفتارش نباشد، مردم به او بـی 

نیست، وگرنـه   گوید حق و درست داند و می پندارند آنچه او می می
دربـارة جایگـاه و    کـرد. رسـول خـدا    او خود به آنها عمـل مـی  

رَرت  «فرمایند:  عمل در آخرت می وضعیت عالمان و واعظان بی مـ
نْ نَـارٍ،        أُنَاسٍ  علَى  أُسرِي بِی لَیلَۀَ مـ قَـارِیضبِم مهفَاه شـ تُقْـرَض

لِ الـدنْیا     فَقُلْت منْ هؤُلَاء یا جبرَئیلُ؟ فَقَا نْ أَهـ مـ اء خُطَبـ ؤُلَاءلَ: ه
 مه نَ أَنْفُسـونْسیبِالْبِرِّ و رُونَ النَّاسأْمنْ کَانُوا یم72(همـان، ج     »م ،

ها سیر کـردم و بـه    شب معراج که در آسمان)؛ 111، ب 223ص 
هاي آنها را بـا   عرش خداوند رسیدم، بر مردمی عبور کردم که لب

انـد؟   چیدند. گفتم اي جبرئیل اینهـا کیـان   ی از آتش میهای قیچی
گفت: اینها خطبا و گویندگان دلبستۀ دنیا و کسـانی هسـتند کـه    

کردند و خود را فراموش کـرده بودنـد (و    مردم را به نیکی امر می
 کردند). گفتند عمل نمی به آنچه می

قرآن نیـز در نکـوهش عالمـان و گوینـدگانی کـه بـه آنچـه        
م      «فرمایـد:   کنند می مل نمیگویند ع می نُـوا لـینَ آَمذ ا الـَّ هـا أَی یـ

ا لَـا تَفْعلُـونَ     أَن تَقُولُـوا مـ اللَّه ندقْتاً عرَ ملُونَ کَبا لَا تَفْعتَقُولُونَ م «
گوییـد   اید، چرا چیزي می )؛ اي کسانی که ایمان آورده3و2(صف: 

کـه چیـزي را   دهید؟ نزد خدا سخت ناپسـند اسـت    که انجام نمی
توان برداشـت   بگویید و انجام ندهید. از این دو آیه، دو احتمال می

توان آن را دوگونه تفسیر کرد: احتمال و تفسیر نخست  کرد یا می
اللفظـی آن دو آیـه، ایـن اسـت کـه       و هماهنگ با ترجمـۀ تحـت  

گوید، سخت خداونـد را خشـمگین    نکردن به آنچه انسان می عمل
ادعـاي  » تقولـون «این است کـه منظـور از    کند؛ احتمال دوم، می

نکردن براسـاس   ایمان به خدا و جهاد و فداکاري در راه او و عمل
کنند به خدا ایمان دارنـد و   آن ادعاست؛ یعنی کسانی که ادعا می

بنـد   کننـد پـاي   کنند، اما به آنچه ادعـا مـی   در راه او فداکاري می
خداونـد را  کننـد، خشـم    نیستند، و بـرخالف آن ادعـا عمـل مـی    

انگیزند. این ادعاي دروغین ناشی از نفاق و اسـارت فـرد در    برمی
رو گناه و معصـیت   هاي شیطانی است؛ ازاین هواي نفس و وسوسه

دروغ ادعـاي   کند؛ اما براي عزیز و سربلندبودن بین مـردم بـه   می
کند و دوسـت دارد مـردم او را بـراي داشـتن      ایمان و شرافت می

اي از آنهـا نـدارد. بـا اینکـه او      کـه بهـره   صفات نیکویی بسـتایند 
ورزد و در راه خـدا انفـاق    بستۀ مال است و بخـل مـی   شدت دل به
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کند، دوسـت دارد مـردم او را فـردي بخشـنده و سـخاوتمند       نمی
بدانند. با اینکه وي اهل عبادت و بندگی خدا نیست، دوسـت دارد  

ضر نیست مردم او را عابد بشناسند. با اینکه فردي ترسوست و حا
جانش را به خطر انـدازد، دوسـت دارد مـردم او را اهـل جهـاد و      
مبارزه در راه خدا بدانند و بین مردم با این صـفات نیکـو شـناخته    
شود. خداوند در وصف ایـن منافقـان و مـدعیان دروغـین ایمـان      

ونَ أَ      «فرمایـد:   می بـحیا أَتَـواْ و ونَ بِمـ فْرَحـینَ یذ بنَّ الـَّ سـن الَ تَح
 منَّهبسلُواْ فَالَ تَحفْعی ا لَمواْ بِمدمحةٍیفَازبِم  ذَابع ملَهذَابِ ونَ الْعم

یمالبته گمان مبـر کسـانی کـه بدانچـه [از     )؛ 188عمران:  (آل» أَل
کنند و دوست دارند  اند شادمانی می کارهاي زشت و ناپسند] کرده

ک و شایسته] ستایش شوند، قطعاً اند [از کارهاي نی به آنچه نکرده
گمان مبر که براي آنان نجاتی از عذاب است، [که] براي ایشـان  

 عذابی دردناك خواهد بود.
اي از قـول بـدون    برخی علماي بزرگ براي اینکه هیچ مرتبه

» لـم تقولـون مـا ال تفعلـون    «عمل در آنها نباشد، و مصداق آیۀ 
در منبــر و درس  نشــوند، مقیــد بودنــد، نخســت خــود بــه آنچــه

مرحـوم  گفتند عمل کننـد. یکـی از آن بزرگـواران،     اخالقشان می
فرمود که من آنچه را خود  بود. ایشان می اهللا احمدي میانجی آیت

فرمـود   گویم. به دیگران نیز مـی  کنم در منبر نمی به آن عمل نمی
 گویید عمل کنید. خود به آنچه در منبر می

 پی عمل به دستورهاي خداد) برخورداري از علم ربانی در
این است کـه  » قد قرن العمل بالعلم«احتمال چهارم دربارة جملۀ 

اند. این علـم بـا    شیعیان واقعی به علم ربانی و حقیقی دست یافته
آیـد، بلکـه    دست نمـی  خواندن و فراگیري الفاظ و مفاهیم به درس

دهـد. علـم    خداوند خود آن را در دل بندگان خالصـش قـرار مـی   
شـود و   ، درپی عمل به دستورات خدا و بندگی او حاصل میربانی

اي ندارنـد.   کسانی که اهل عمل و بندگی خدا نیستند، از آن بهره
این معناي لطیف از سخن آن حضرت با مضمون برخـی روایـات   

گونه است که اگر مؤمنان بـه   سازگارتر است. مضمون روایات این
کنـد   با علومی آشـنا مـی   دانند عمل کنند، خداوند آنان را آنچه می

توانند بدان دست یابند و آن علـوم   که با تحصیل و تالششان نمی
موهبــت و عنــایتی الهــی اســت و خداونــد آن را در دل بنــدگان 

فرمودنـد:   دهد؛ مانند این روایات رسـول خـدا   صالحش قرار می

تـا، ج   (مجلسی، بی» مبِما یعلَم ورثَه اللَّه علْم ما لَم یعلَ  عملَ  منْ«
داند عمل کند،  )؛ کسی که به آنچه می2، ح 93، ب 128، ص 40

 دانست. گرداند که نمی خداوند او را وارث، و از علمی برخوردار می
ازجمله این روایت، انـس داشـته    بیت آنکه با روایات اهل

آمدن  یابد. براي فراهم باشد، این معناي لطیف به ذهنش راه می
م این معناي لطیف و توجیه احتمال چهـارم از سـخن   زمینۀ فه

کنـیم. ایـن    به روایتی از عنوان بصري اشـاره مـی   امیرمؤمنان
این روایت را از  مجلسی عالمه روایت میان علما معروف است و 

 اول شهید و  اول شهید و وي از  بهایی مرحوم شیخنوشته و خط 
کند. عنوان  می و وي از عنوان بصري نقل احمد فراهانی شیخاز 

چهارسالگی گفـت: مـن چنـدین     و بصري در پایان عمر و در نود
کـردم.   وآمد داشتم و از او استفاده می رفت انس  بن مالکسال با 
در مدینه به نشر علم مشغول شـد،   گاه که امام صادق پس آن

منـد   در خدمت آن حضـرت حاضـر شـدم و از محضـرش بهـره     
آن حضـرت علـم بیـاموزم،    گشتم. از آن پس دوست داشـتم از  

علم فـرا گرفتـه بـودم. یکـی از      انس بن  مالکگونه که از  همان
من ازطرف حکومـت تحـت   «به من گفت:  روزها امام صادق

باشم و براي هروقتـی از اوقـات شـب و روز، اوراد و     مراقبت می
اذکاري دارم که به آن مشغول هستم، تو مرا از گفتن آن اذکـار  

و از او علـم فرابگیـر و نـزد او     انـس  بن  مالک بازمدار و برو نزد
گویـد: مـن از ایـن سـخنان،      عنوان می». وآمد داشته باش رفت

سخت غمگین، و از نزد امام خارج شدم و با خود گفتم اگر امام 
دید مرا از حضور در مجلسش و فراگیري علـم   در من خیري می

رت شدم و بـه آن حضـ   داشت. وارد مسجد پیامبراکرم باز نمی
سالم کردم و سپس وارد روضۀ آن حضـرت شـدم و دو رکعـت    

 خواهم که دل امام صادق نماز گزاردم و گفتم خدایا، از تو می
گردانی  مند  را به من مایل و مهربان سازي و مرا از علمش بهره

 تا به کمک آن به صراط مستقیم تو هدایت گردم.
هم  انس بن  کمالاندوه به منزلم رفتم و نزد  پس با این غم و 

در دلم جاي گرفته بـود. مـن از    نرفتم، چون محبت امام صادق
گـاه کـه صـبرم     آمدم، تا آن منزل جز براي نماز واجب بیرون نمی

تمام شد و دلم سخت به تنـگ آمـد و کفـش در پـا کـردم و ردا      
 طـرف خانـۀ امـام صـادق     دوش افکندم و بعد از نماز عصر به بر

آن حضــرت رســیدم و اذن ورود رفــتم. هنگــامی کــه بــه خانــۀ  



 11  شیعیان واقعی؛ دانشورانی عامل و بردبار 
 

خـواهم   گفتم: می» خواهی؟ چه می«خواستم، خادمی آمد و گفت: 
او نمـاز  «خدمت این بـزرگ برسـم و سـالم کـنم. خـادم گفـت:       

من کنار در خانه توقـف کـردم، چیـزي نگذشـت کـه      ». خواند می
مـن وارد شـدم و   ». وارد منـزل شـو  «خادم بار دیگر آمد و گفت: 

بنشین خداوند تـو  «م مرا پاسخ داد و فرمود: سالم کردم. امام سال
من نشستم و امام مدتی سـر بـه زیـر انـداخت و     ». را رحمت کند

گفتم: ابوعبـداهللا.  » ات چیست؟ کنیه«سپس سربلند کرد و فرمود: 
ات را برایت نگهدارد و تو را موفـق گردانـد.    خداوند کنیه«فرمود: 
خود گفـتم اگـر از    عنوان گوید: با» عبداهللا سؤالت چیست؟ اي ابو

این مالقات و سالم به محضر امام جز این دعا اسـتفادة دیگـري   
کنـد. سـپس امـام سـربلند کـرد و فرمـود:        نبرم مرا کفایـت مـی  

گفتم: از خداوند بخواهید که قلبتـان را بـا   » ات چیست؟ خواسته«
مند شـوم و از   من مهربان گرداند و توفیق دهد تا از علم شما بهره

اهم که اجابت کنـد خواسـتۀ مـرا و هرچـه از شـما      خو خداوند می
  لَیس  اللَّه عبد یا أَبا«پرسم پاسخ آن را دریافت کنم. امام فرمود:  می

الَى   تَعـو كارتَب اللَّه رِیدنْ یی قَلْبِ مف قَعی نُور وا هلُّمِ إِنَّمبِالتَّع لْمالْع
أَو فَاطْلُب هیدهأَنْ ی کنْ نَفْسۀِ  لًا م یـودبیقَـۀَ الْعقح    لْـماطْلُـبِ الْعو

   ک مـفَهی ه تَفْهِمِ اللـَّ اسـو هالمعتص 1تـا، ج   (مجلسـی، بـی  » بِاس ،
)؛ اي ابوعبداهللا، علم به تعلم نیست، بلکه 17، ح 7، ب 225و224

هـاي کسـانی کـه خداونـد      نوري است که ازطرف خداوند بـر دل 
تابـد. اینـک اگـر طالـب علـم       آنان را هدایت کنـد مـی   خواهد می

هستی، اول از خداوند، حقیقت عبودیت را بخـواه و علـم را بـراي    
 عمل طلب کن و از خداوند بخواه تا فهم تو را زیاد گرداند.

سـاله، در پایـان    چهار و علمی که عنوان بصري، آن پیرمرد نود
ن آن را در عمـر از امـام درخواسـت کــرد، علمـی نبـود کـه بتــوا      

وجو کرد، او بـه   ها و در قالب الفاظ و مفاهیم جست الي کتاب البه
رو امـام   دنبال علمی بود که مسیر سعادتش را هموار سازد، ازایـن 

آیـد و   دسـت نمـی   نیز فرمود که چنین علمی با آموزش و تعلیم به
گردد و کسـی کـه    ازسوي خداوند بر قلب افراد شایسته افاضه می

چنین علمی دست یابـد، نخسـت بایـد بـه حقیقـت      خواهد به  می
عبودیت و بندگی خدا برسد؛ یعنی با همۀ وجـود تسـلیم خداونـد    

مو اجرا کند، درواقع اهل عمـل باشـد. ایـن     باشد و تکالیف را موبه
علم، فیزیک و دیگر علوم مادي یا حتی فلسفه و کالم و عرفـان  

سـري   یـک  نیست که بتوان آن را در دانشگاه و کالس درس و با

الفاظ و اصطالحات و مفاهیم فراگرفت. این علم، نـوري اسـت و   
هـا و   شـده از زنگـار خودخـواهی    هاي تصـفیه  خداوند آن را بر دل

گاه با نورانیتی که آن علـم بـه دل بنـدگان     تاباند و آن گناهان می
بخشد، آنان به حقیقت هستی و حقیقت بنـدگی و   خالص خدا می

 .شوند رضوان خدا هدایت می
تـوان گفـت، منظـور از علـم در      براساس آنچه گفته شد مـی 

لَ   قَـرَنَ «دربارة شـیعیان واقعـی    سخن نورانی امیرمؤمنان مـالْع  
بخشد و باعـث تقـرب    ، علمی است که به دل نورانیت می»بِالْعلْم

شک چنین علمـی بایـد همـراه بـا عمـل       شود و بی به خداوند می
شود، بلکه با  ه خداوند نزدیک نمیاي، انسان ب باشد. با علم مدرسه

خدا حاصل گشته، و با عمل توأم اسـت،   علمی که در پرتو بندگی 
شود. اگر فرد بـه دنبـال چنـین علمـی      فرد به خداوند نزدیک می

ــا و    باشــد، بایــد اخــالص داشــته، و بــه هــواي رســیدن بــه دنی
برخوردارگشتن از مقامات دنیوي به دنبال علم نرود؛ زیـرا علمـی   

هاي مادي و دنیوي فراهم گردد، او را از خداونـد دور   ا انگیزهکه ب
سازد. براي رسیدن به آن علم الهی و ربانی باید دل را تزکیـه   می

هاي مادي را از آن زدود و اهـل   ها و هواها و حجاب کرد و منیت
صورت هر قدمی که انسـان بـراي    طاعت و بندگی خدا بود. دراین

رندگان هوا و ماهیـان دریـا بـراي او    دارد، پ تحصیل آن علم برمی
ه     «فرمودنـد:   کنند. رسول خـدا  استغفار می تـینْ ب مـ نْ خَـرَج مـ

ه لَـه بِکُـلِّ        بِه  لینْتَفع  الْعلْمِ  یلْتَمس باباً منَ رَه کَتَـب اللـَّ غَیـ هلِّمعیو
ا   الْملَائکَـۀُ ا وحفَّتْـه  صیامها وقیامه سنَۀٍأَلْف  عبادةَخُطْوةٍ  هـتحنبِأَج

      ه رِّ وأَنْزَلَـه اللـَّ الْبـ ابودرِ و حـیتَـانُ الْبحو اءمالس ورطُی هلَیلَّى عصو
ا لَـه       منْزِلَۀَ ا کُلُّهـنْیالـد کَانَـت أَنْ لَـو راً لَهکَانَ خَییقاً ودینَ صعبس

کسی که از )؛ 57، ح 1، ب 177همان، ص » ( الْآخرَةفَجعلَها فی 
اش بیرون رود براي اینکه بابی از علم را فراگیرد تا از آن نفع  خانه

برد و به دیگري نیز آن را بیاموزد، خداوند بـراي هـر گـامی کـه     
ــی ــاز و روزة هزارســال را   برم ــادت و نم ــاداش عب ــواب و پ دارد ث
گسـترانند (او را از   ا بر او مـی هاي خود ر نویسد و فرشتگان بال می

هـاي آسـمان و ماهیـان     کنند) و پرنده بالها حفظ و نگهداري می
فرسـتند و خداونـد مقـام و     دریا و جانوران بیابان بـر او درود مـی  

کنـد   منزلت هفتاد [مؤمن] صدیق و بسیار راستگو را به او عطا می
براي او  بخشد و آن علم براي او بهتر است از آنکه همۀ دنیا و می

 بوده باشد تا همۀ آن را براي آخرت صرف کند.
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