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  102 -  83، صص 1391 بهار و تابستان، اول، شمارة مسوسال 

 تقليد تا تحقيق از

 )پژوهي راه دانش ةنقشترسيمي قرآني و روايي از (

  *داود معماري

  چكيده
ــرق  ــق فـ ــا محقّـ ــد تـ ــت  از مقلّـ  هاسـ

  

 ديگـر، صداسـت   چو داود است وآن كاين
  

ــا طــرح نقشــة راه و حكيمــان مســلم) ع(روايــات معصــومين،  قــرآن كــريم ان، ب
، علو همت، پويايي، اشتياق به فراگيري، پاسداشت ـ  از تقليد تا تحقيق پژوهي ـ دانش

، را از ...ونـوگرايي، خالقيـت وابتكـار و   شناسـي   حرمت استاد، تفقه وتـدبر، زمـان  
و از اين طريق  دانند پژوه به افتخارات علمي مي هاي رسيدن دانش ترين محرك مهم

ــود و ــودگي، دون او را از جم ــا از    خم ــت، حي ــب معرف ــت در كس ــي، قناع همت
، بـاز  ...گري، هراس از اظهارنظر علمـي، هميشـه شـاگرد و مقلـد مانـدن و      پرسش

رسيدن به  ست كه تحقق كامل اين نقشه و عبور از مرحلة تقليد وواضح ا. دارند مي
مرحلة جوياي علم بودن و نشستن بر اريكة تحقيق وتوليد علم كـردن، عـالوه بـر    

ويـژه   بـه ـ   پژوه، همت و تدبير مشفقانة خانواده و جامعـه  سعي و اهتمام خود دانش
  .طلبد را نيز مي ـ استادان فرزانه و مسئوالن مربوط

  ).ع(پژوه، تقليد، تحقيق، نقشة راه، قرآن كريم، سنت معصومين دانش: ها واژه كليد
  
 مقدمه .1

ها، بيش و پيش از هر چيز انسانيت خـويش را مرهـون انديشـه و دانـايي خـود       همة انسان
                                                                                                 

 حـديث  گروه علـوم قـرآن و   ،تحقيقات اسالمي دانشكدة علوم و ،)ره( المللي امام خميني استاديار دانشگاه بين *
memari@ikiu.ac.ir  

  13/4/1391: ، تاريخ پذيرش3/2/1391: تاريخ دريافت



  پژوهي و روايي از نقشه راه دانش ترسيمي قرآني؛ ازتقليد تا تحقيق   84

  1391سال سوم، شمارة اول، بهار و تابستان ، نامة علم و دين پژوهش

راه نبوده است كه انديشمندان از دير باز وجه تمايز انسان از حيـوان را چيـزي    هستند و بي
  .اند ناميده) عالم و عاقل ( اند و او را حيوان ناطق  پوياي او ندانستهجز درك و فهم 

 ور نه ايشان بـه قـوت از تـو بهنـد       تــو بــه عقــل از دواب ممتــازي
 )844: 1320 سعدي،(

پر واضح است كه دانشجو عالوه بر حيثيت انساني، از نظر شخصيت حقـوقي، قبـل از   
  . دار علم و معرفت است هرعاملي، هويت خود را وام

 دهند انسان، شخصيت او را شكل مي هاي به تعبير حكيمانة استاد شهيد مطهري، انديشه
  :عي اوستهاي فردي واجتما و رفتار فردي و اجتماعي هر كس متأثر از انديشه

هاي تو چه باشد مساوي است با اين كه توچه باشي،يعني خيال نكن كـه   اين كه انديشه ...
، خيال نكن كه ماهيتي جدا !هايت يك چيز ديگر تواني خودت يك چيز باشي و انديشه مي

  .)8/302: 1387مطهري( ات داري و مستقل از انديشه
ــو همــه انديشــه ــرادر ت  اي استخوان و ريشهما بقي خود    اياي ب

 )190: 1371 مولوي،(

داننـد   آيا كساني كه مـي «طلبد كه  قرآن كريم با استفهامي انكاري همگان را به داوري مي
؛ درك حقايق آيات الهي را تنها شايستة خداونـد و  )9 :زمر(» دانند برابرند؟ با كساني كه نمي

ا شايسـتة رفعـت و قـرب الهـي     ؛ همچنين كسـاني ر )7:آل عمران(داند  راسخان در علم مي
تـر   ، و از همه مهم)11:مجادله(داند كه عالوه بر ايمان، از گوهر علم هم برخوردار باشند  مي

ها، علم و دانش را از درگـاه   خواند كه از ميان همة خواستني خداوند، رسول خود را فرا مي
 .)114:طه(كرامت او طلب كند 

شنوند، اما درك و فهمي درخـور از   بينند و مي مي ، كساني را كه به ظاهرخداوند، اصوالً
 دهـد  قـرار مـي   - بلكه فروتر - شمارد و ايشان را در كنار چهارپايان حقايق ندارند انسان نمي

  .)179:اعراف(
پيشوايان گرامي دين نيز همواره با شرح منزلـت علـم و معرفـت، پيـروان خـود را بـه       

: انـد  در اين زمينه فرموده) ص( پيامبر. اند ردهافزايي تشويق و ترغيب ك شاندوزي و دان دانش
» علم يا دوستدار آن و جز اين نباش كه هالك خواهي شد ةيا عالم باش يا متعلم يا شنوند«
» آگاه باشيد كه خداونـد جوينـدگان دانـش را دوسـت دارد    «: و نيز) 41 /1: ق1414كليني،(
داناترين مردم كسي هست كـه دانـش ديگـران را بـه دانـش خـود بيفزايـد و        «؛ )30:همان(
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ترين مردم  بهره ها بي ترين انسان شان از علم و فرومايه ها، برخوردارترين ترين انسان مند ارزش
 كند مايه تلقي مي نيز علم را ميراثي گران) ع(علي). 219 /2: ق1416قمي، (» از دانش هستند

سوزتر  مندتر از عقل و فقري را خانمان ؛ ثروتي را ارزش)444، 5حكمت: 1385البالغه، نهج(
و هـر حركتـي را در زنـدگي، مشـروط بـه      ) 456، 54حكمـت :همان( شمارد از ناداني نمي

   .)171: 1404 حراني،( داند يادگيري معرفت و دانش مي
م رهبري آن اندوزي در جامعة اسالمي تا بدانجاست كه مقام معظ منزلت و جايگاه دانش
 اي، خامنـه ( .شـمرند  آموزي را  مقدس مي كنند و دانشجويي و علم را امري مقدس تلقي مي

  : باره آمده است از بيانات ديگر ايشان در اين). 96 /6: 1388
گويم و باز هم بارها تأكيد خواهم كرد كه پايه و زيربناي اقتدار  ام، باز هم مي من بارها گفته

   .)86: همان(در قدرت علمي است آيندة شما ملت عزيز 

، همة علومي كه به نحوي براي امور مادي و دنيوي )ع(در منطق قرآن و سنت معصومين
حديث . و نيز معنوي و اخروي انسان ضروري و سودمندند، مفيد و شايسته تلقي شده است

ي بـر  ، گواه)1/220: ق1403 مجلسي،( »علم دو گونه است علم اديان و علم ابدان«مشهورِ 
هركـه  «): ص(حـديث نبـوي  . ارزشمندي هر دو مقولة علوم مادي و معنوي در اسالم است

جويد، طالب علم باشد و هر كـه   خواهد به علم روي آورد و هر كه آخرت را مي دنيا را مي
 دارمي،( كند نيز اين امر را تصديق مي» هر دو را خواهان است باز هم به پيشگاه علم بشتابد

   .)27 /1 :ق 1408
صدها آيه و هزاران حديث، مانند آنچه گذشت، از اهتمام ويژة اسالم و اولياي كـرام آن  
به مقولة علم، آگاهي و فرزانگي نشان دارد و به تبع آن همة آنان كه در اين مهم نقشي بسزا 

اند و صد البته كه سهم بيشتري از  قرار گرفته) ع(معصوميندارند، مورد توجه فراوان قرآن و 
  .پژوهان رسيده است عنايت به دانشجويان و دانش اين

اين مقاله در پي پاسخ دادن به اين پرسش اساسي است كه آيا اسالم تنها به بزرگداشت 
اي نيز بـراي دسـتيابي بـه     علم و معرفت و نكوداشت مقام دانشجو پرداخته، يا طرح و نقشه

  هويت دانشجويي فرا راه او ترسيم كرده است؟
اي كه در ادامه، به تفصيل، آن را اثبات و بررسي خواهيم كرد ايـن اسـت كـه در     فرضيه

و نيز انديشوران مسلمان، ) ع(اسالم و در رأس آن در قرآن كريم، روايات و سنت معصومين
اي منطقي و عملي نقشة جـامع و   گونه اندوزي و فرزانگي، به فراتر از تمجيد و تكريم دانش

پژوهـان در   ترسـيم شـده اسـت، تـا دانـش      - از آغاز تا انجام آن - ژوهيپ كاملي براي دانش
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فرآيندي منظم، از شاگرد و مقلـدي جويـاي علـم و دانـش، بـه اسـتاد و محققـي پوينـده،         
نظر، نوآور و تأثيرگذار در روند رشد فرهنگ و تمدن جامعة خويش و بلكه ماندگار  صاحب

  .در عرصة حيات بشري تبديل شوند
العـاده بـراي علـم و دانـش و      گذاري فوق سازي مطلوب و ارزش رهنگاسالم پس از ف

ها و راهكارهايي را براي تعليم  ضدارزش انگاشتن جهالت و ناداني، در مرحلة عمل نيز گام
گيري از فوايد و ثمرات معرفت در زندگي فردي واجتماعي طراحي كرده است  مردم و بهره

ها درحيـات   اي علمي، قرن اسالمي با پشتوانهكه با تحقق هرچند ناقص آن، فرهنگ وتمدن 
 .كرد بشر خودنمايي مي

ويـژه   پژوهـان، بـه   شـده، بـراي همـة دانـش     هـاي طراحـي   گذري بر اين نقشة راه وگام
  . دانشجويان كه هنوز در ابتداي راه هستند، مغتنم و ضروري است

  
  فراگيري دانش :نخست گام. 2

جاهليت، آن هم با آياتي كه از علم ومعرفت  ظهور خورشيد تابناك اسالم در ظلمات عصر
تأكيـد بـر قلـم و    «، )5:علق( »االنسان ما لم يعلم علم«، )1:علق(» ...اقرء«: حكايت دارد، مانند

اي جديد در حيات بشري نشـان داشـت؛    ، همه از آغاز مرحله...، و)1:قلم( »نويسد آنچه مي
  - بيش و پيش از هر چيز - و دانش ها متحول شده است و آگاهي اي كه در آن ارزش مرحله

  .رونق وخريدار دارد
  

  فراگيري دانش، واجب همگاني  1.2
برخورداري از حق تعليم براي همگان فارغ از طبقة اجتماعي و اقتصادي، جنسيت، نـژاد و  
مانند آن در عصرهاي گذشته امري غريب و ناآشـنا و در دوران معاصـر پديـدة نوظهـور و     

هنوز هم در عمـل  برخـي از كشـورها و جوامـع ايـن حـق را بـه رسـميت         . بديعي است
اسـت كـه در اسـالم عـالوه بـر فضـيلت و ارزشـمند         اند، اما جاي بسيار شـگفتي  نشناخته

مطلـوب   تنها نهافزايي، اين امتياز براي همگان با هر شرايطي،  دوستي و دانش شدن علم تلقي
كسب علم و دانـش  « - در اين باره) ص(فرمودة پيامبر. كه الزم و ضروري اعالم شده است
و رواياتي متعـدد ماننـد    -  )36 /1: ق 1414 كليني،( »بر هر مرد و زن مسلمان واجب است

 - از جمله زنان و بردگـان  - دهد كه اسالم به محروميت قشرهاي متعدد جامعه آن، نشان مي
  .از نعمت دانايي و آگاهي پايان داده است
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اي سراسـر آلـوده بـه جهـل و      اي بود كه در زماني اندك، جامعـه  تأثير اين نگاه به گونه
دانشمند و متبحر در علوم گوناگون شـد؛ در ميـان ايـن    خرافات، زايندة صدها بلكه هزاران 

عنـوان   هـاي فراوانـي از زنـان، بردگـان و محرومـان جامعـه هنـوز هـم بـه          ها، نمونه چهره
  . كنند پروران صدر اسالم خودنمايي مي سازان و تمدن فرهنگ
  

  فراگيري دانش در هر زمان 2. 2
: ق 1403 مجلسـي، ( »اللحد يال المهد من  اطلبواالعلم«با عنوان ) ص(حديث ديگري از پيامبر

، »زگهـواره تـا گـور دانـش بجـوي     «: ، كه با زبان فصيح سعدي شيرازي نيـز آمـده  )177/ 1
المثل رايج شده و گوياي اين حقيقت است كـه اسـالم و اوليـاي آن هـيچ      صورت ضرب به

ـ      آموزي قائل نبودنـد، بـه   محدوديت زماني و سني براي علم راي بيـاني ديگـر هـيچ وقـت ب
آموزي را از سنين نسبتاً باال آغاز كرده و بـا   بسا دانشمنداني كه علم آموختن دير نيست و چه

معنـاي دسـت    بـه  - التحصـيلي  فـارغ . انـد  اهتمام و اراده، به مدارج بااليي از فرزانگي رسيده
توانـد   در هيچ سن و سالي شايسته نخواهد بود و انسان تا زماني كه مي - كشيدن از آموختن

اندوزي، فرآيندي است كه  آيد بايد بداند و بداند و بداند، كه آري دانش نفسي از او بر ميو 
  .نقطة شروع آن تولد انسان و نقطة پايانش مرگ اوست

اي  اندوزي انديشمند ممتازي مانند ابوريحان بيروني در بستر مرگ، نمونـه  حكايت دانش
دين، نقشة راه بشريت را از انحطاط بـه   از هزاران است كه چگونه تعاليم و ارشادات اولياي

   .)67: 1389 مطهري،( سوي كمال و ارتقا تغيير داد
  

  فراگيري دانش در هر مكان 3. 2
ين  « :اندوزي محدوديت مكـاني نيـز نـدارد    در تعاليم اسالمي، دانش اطلبـواالعلم ولوبالصـ« 

روايـاتي ماننـد ايـن،    . چـين باشـد   ، دانش را بجوييد اگرچه در)1/180 :ق1403مجلسي،(
گرفتن لمانان برانگيخت كه گاه براي فراچنان شوقي براي كسب علم ومعرفت در ميان مس

چيدند و پـاي در ركـاب، بـه سـفرهاي دور و      اي معرفتي، رحل اقامت از وطن برمي نكته
  .پرداختند دراز مي
هايي كـه از   ر رشتهگونه روايات، اعزام دانشجويان به خارج  را د توان با استناد به اين مي

يك طرف براي پيشرفت جامعه مفيد و ضروري است و از طرف ديگر فراگيري آن در حال 
  .حاضر در كشور امكان ندارد، الزم بلكه واجب دانست
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گيـريم،   ما علم را از همـه كـس فـرا مـي    «: مقام معظم رهبري نيز بر اين امر تأكيد دارند
علم و دانش و تجربه و به زبان : فرمود) ص(صين، پيامبراسالم به ما گفته، اطلبوا العلم ولوبال

  .)6/39 :1388 اي، خامنه( »را هرجا بود برويد طلب كنيد فنّاوريامروزي ما 
  

  فراگيري دانش از همگان 4. 2
تر اسـت، امـا ممكـن     گرچه فراگيري علم و معرفت از استادي فرزانه و مؤمن بسي شايسته

آنگاه است كه اسالم . غيرمؤمن، مشرك يا منافق خلجان نمايداست گاه علم در سينة انساني 
خواند،  چنين استاداني فرا مي فرد از آزادانديشي، مؤمنان را به شاگردي اين با نوعي منحصربه

احـاديثي  . انـد  اي از دانش و فرزانگـي بـرده   كه گرچه منزلتي معنوي و آسماني ندارند؛ بهره
، گوياي اين حقيقـت اسـت   )2/99: ق1403مجلسي،(»النفاق اطلبوا العلم ولو من اهل«: مانند

تأثيرپـذيري از   پژوهان مؤمن و مسلمان بايد با حفظ حريم ديني و معنـوي و عـدم   كه دانش
چنين معلماني، به كسـب علـم و آگـاهي از آنـان      عقايد باطل و شايد اخالق ناشايست اين

اينـد و در مسـير تعـالي مـادي و     پرداخته، ذخيرة علمي ايشان را به گنجينة علوم خـود بيفز 
  .كارگيرند معنوي خود و جامعة مسلمانان، به

شـرط  ) ص(توان در غزوة بدر مشاهده كرد، آنگاه كه پيامبر اي از اين دست را مي نمونه
آزادي برخي از اسراي باسواد مشركين را، نه پرداخت طـال و اسـب و شـتر، كـه آمـوزش      

  .)43: 1369شهيدي،( تعيين فرمودندخواندن و نوشتن به چند مسلمان مجاهد 
  

  فراگيري علم مفيد 5. 2
نفسه ارزشمند و مطلوب اسـت، ازآنجاكـه صـرف زمـان بـراي       گرچه دانستن و آگاهي، في

منظور انباشتن معلومات در ذهن، كارگشـا نيسـت و گرهـي از     آموزي فقط به آگاهي و علم
توصية اكيد اسالم و اوليـاي   مشكالت مادي و معنوي، فردي و اجتماعي را نخواهد گشود،

هـاي آمـوزش و    دين، بر فراگيري علم مفيد و به تعبير امروزي كاربردي است، تـا فرصـت  
اي درخـور بـراي    شود، بـازده  اي كه در اين زمينه فراهم مي تعليم و تعلم و امكانات گسترده
  .دنيا و عقباي آدميان داشته باشد

كه به انساب و اعقاب مردمان آگاه بود و نـام  با مشاهدة فردي ) ص(كه پيامبر اند آورده
اينها علم و دانش نيسـت و مردمـان را بـه    «: شمرد فرمود ها قبل برمي پدران آنان را تا نسل
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 كلينـي، ( .»اي مثبت و ملموس در زندگي داشـته باشـد   آموختن مسائلي فراخواند كه نتيجه
  )24 /1: ق 1414
ثمـر و يـا بـدون سـود و ضـرر       خنثي و بي ها جزء معلومات اصطالح دانش گونه به اين

برخـي از معلومـات   . شان تفاوتي نخواهـد داشـت   شوند كه دانستن و ندانستن محسوب مي
شـوند،   بار تلقي مـي  مفيد، كه خنثي هم نيستند و براي فرد و جامعه مضر و زيان تنها نهديگر 

،  به بـار آورده اسـت  نظيري در تاريخ بشريت  هاي شيميايي كه فجايع بي بمب اتم و يا بمب
اينجاست كه توصية اكيد دين بر آموختن علم . آيا نتيجة چيزي جز علم و آگاهي بشر است

  .شود مفيد، بهتر و بيشتر نمايان مي
  

  ي استادوجو جستدر : گام دوم .3
ويـژه اگـر     پژوه امري انكارناشدني اسـت، بـه   تأثير شگرف معلم و استاد بر دانشجو و دانش

ها و تبحر در آمـوزش، از جنبـة معنـوي و     انديشي و گستردگي دانسته بر ژرفاستاد عالوه 
اينجاست كه فرصتي ناب براي جوينـدة علـم روي داده   . شخصيتي نيز فردي شايسته باشد

هاي قرآني و روايي  لذا يكي از توصيه. است كه نبايد آن را به غفلت و ارزان از دست بدهد
شـهر،   كـوي و شـهربه   بـه  ت هميشه اين است كه كـوي پژوهي، به جويندگان معرف در دانش

مشتاقانه جوياي عالمان فرزانة خودساخته و خداباوري باشند كه كيمياي درك محضرشـان،  
  .مس وجود انسان را به زر ناب مبدل خواهد ساخت

انگيزتـرين   كه يكي از زيباترين و شـگفت ) ع(به شاگردي خضر) ع(داستان رفتن موسي
  .)60- 82:كهف( اي از اين دست ماجراهاست نهقصص قرآني است، نمو

  
  پاسداشت حرمت استاد 1. 3

بـر   پژوهان، عالوه فرا راه دانش) ع(هاي بسيار ظريف و كارگشاي قرآن و معصومين از توصيه
زانو زدن در حضور استادان فرهيخته و عالمان رباني، پاسداشت حرمت و تكريم مقام علمي 

منفعتش، قبل از معلم به شخص دانشجو و متعلم خواهد رسـيد،  و معنوي آنهاست؛ امري كه 
زيرا تكريم معلم به نوعي تكريم علم و دانش و عاملي است در جهت تشويق استادان بـراي  

شمردن منزلت  آموزش و پرورش دادن بيشتر و بهتر پژوهندگان معرفت، و صد البته كه سبك
  .نصيب خواهد ساخت تر محروم و بي معلم بيش از هر كس متعلم را از فيض دانش افزون
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حق استاد و معلمت بر تو آن است كـه   ...«: فرمايند در رهنمودي گهربار مي) ع(امام سجاد
  .)260: ق 1404 حراني،( »...او را بزرگ شماري و حرمت حضور و مجلس او را پاس داري

جـواني و طلبگـي،   به يافتن استاداني بايسته و شايسته در دوران ) ره(اشتياق امام خميني
  :پژوهي است شاهدي مناسب به اين اصل اساسي در دانش

اي دارم و براي پيـداكردن ايـن    كردم كه گمشده من درحوزه كه بودم همواره احساس مي..
  .)3/253 :1373ستوده،(  ...كردم  گمشده بسيار تالش مي

 تنهـا  نهساند كه هايي از معرفت و معنويت ر را به سرچشمه) ره(اين تالش در نهايت امام
  ....آبادي و ايشان، بلكه امتي را كامياب و سيراب ساخت، عالمان خدابيني همچون مرحوم شاه

 هين مرو تنهـا، ز رهبـر سـر مپـيچ       هـيچ كه نديدستي تـو پس رهي را
 پس تو را سرگشته دارد بانگ غول   گــر نباشــد ســاية او بــر تــو، گــول

 )163: 1371مولوي،(

از اين دست، شهيد مطهري است كه شوق خود را به كسب معرفـت در  اي ديگر  نمونه
  :كند گونه بيان مي اين - امام راحل - محضر استادش

ام از سرچشمة زالل اين شخصيت سيراب خواهد شد، اگرچه  كردم كه روح تشنه فكر مي...
را  بودم و شايستگي ورود به معقـوالت  در آغاز مهاجرت به قم هنوز از مقدمات فارغ نشده

شـنبه و جمعـه گفتـه     نداشتم، اما درس اخالقي كه به وسيلة شخصيت محبوبم در هر پـنج 
معناي خشك علمي، مرا  شد و در حقيقت درس معارف و سيروسلوك بود نه اخالق به مي

آورد كه تـا   وجد مي اي اين درس مرا آنچنان به كرد، بدون هيچ اغراق و مبالغه سرمست مي
بخـش مهمـي از   . يـافتم  تـأثير آن مـي   بعد خـودم را شـديداً تحـت   شنبة هفتة  دوشنبه و سه

هاي ديگري كه در طي دوازده  شخصيت فكري و روحي من در آن درس و سپس در درس
دانـم،   سال از آن استاد الهي فرا گرفتم انعقاد يافت و همواره خود را مديون او دانسته و مي

  .)8- 9: 1379مطهري،... ( راستي او روح قدس الهي بود

اي چـون عالمـه    از خـرمن دانـش بزرگـان برجسـته    ) ره(استاد شهيد كه عالوه بر امـام 
هـا چيـده بـود، در جـايي ديگـر تأثيرپـذيري خـود از يكـي ديگـر از           طباطبايي نيز خوشه

  :كند چنين توصيف مي را اين - مرحوم حاج علي آقاشيرازي- معلمانش
آشنا كرد، او دست مرا گرفـت و انـدكي   البالغه  تصادف كوچكي مرا با فردي آشنا با نهج...

شناختم و بعدها  وقت بود كه احساس كردم اين كتاب را نمي البالغه كرد، آن وارد دنياي نهج
  .)5: 1378،همو... (كردم كاش كسي پيدا شود و مرا با دنياي قرآن نيز آشنا سازد آرزو مي
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ن و عالمان رباني و نيـز  خوبي اشتياق آن شهيد را به درك محضر معلما ها به اين عبارت
دهـد، امـري كـه در رشـد علمـي و       پاسداشت او را در قبال حريم و حرمت آنان نشان مي

  .معنوي مطهري بسي كارساز افتاد
شود نيز در اين زمينه سـخني   غزالي كه از سالطين تعليم و تربيت اسالمي محسوب مي

  :حكيمانه دارد
تة كار خود را در فراينـد آموزشـي يكجـا بـدو     دانشجو بايد استاد را بزرگ بدارد و رش ...

 ... دهـد  سپارد و گوش به فرمان او باشد، بسان بيماري كه دل به فرمان پزشك مـاهر مـي  
  .)1/48: تا غزالي، بي(

  :گويد باره مي و سعدي نيز در اين
 او نه از كـرم پيلـه، نـامي شـد   بوسـندجامة كعبـه را كـه مـي

 الجرم، همچـو او گرامـي شـد   با عزيزي نشسـت روزي چنـد
 )158: 1310سعدي،(

  : اند اي در جمع دانشجويان بر اين حقيقت تأكيد فرموده اهللا خامنه حضرت آيت
برويد طلب كنيد، يعني شـاگرد عـالم بشـويد، در مقابـل عـالم زانـو بزنيـد و از او يـاد         ...«

  .)6/39: 1388اي،  خامنه( »...بگيريد

  :فرمايند ميايشان در رهنمودي ديگر 
 همـان، ( ... نها تكريم عالم است تكريم علم اگر چند مقدمه داشته باشد، يكي از آ ...
5/310(.  
  

  جويندگي و يابندگي: گام سوم .4
، )ع(پژوه در متون اسالمي و قـول و عمـل معصـومين    هاي بارز و الزم يك دانش از ويژگي

اي كه جويندة دانش چون پاي در  ونهگ بلنداي همت و برخورداري از ارادة پوالدين است، به
دامنة كوهسار معرفت نهاد، تا رسيدن بر فراز قله از پاي ننشيند؛ اگرچه در اين مسير طوالني 

  .هاي كاري بردارد شماري را فراروي خود ببيند و زخم و پر از سنگالخ، موانع بي
اهداف مهم و يافتن به  ، دست ، كه تجسم عيني همت و بلندنظري بوده)ص(رسول خدا

مـن طلـب   «: اند رسيدن به مقاصد بزرگ را در گرو جويايي و پويايي مستمر انسان برشمرده
  .)622: 1360پاينده،( »شيئا وجد وجد و من قرع بابا ولج ولج
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ــري     گفت پيغمبـر كـه چـون كـوبي دري ــد س ــرون آي ــت زان در، ب  عاقب
ــم روي     چــون نشــيني بــر ســر كــوي كســي ــو ه ــي ت ــت بين  كســيعاقب

ــي   كني در جان خاكچون كه هر دم مي ــت در م ــاك عاقب ــي در آب پ  رس
ــود      ســاية حــق بــر ســر بنــده بــود ــده بـ ــده يابنـ ــت جوينـ  عاقبـ

 )544مولوي، (

پـژوه بـه    كامي را براي دانش ها در اين طريق، در نهايت شيرين ها وكاستي ها، رنج تلخي
  .ارمغان خواهد آورد

) 452، 47حكمت :1385البالغه،  نهج( داند ميزان همت او ميارزش انسان را به ) ع(علي
سازد كه هيچ پرندة تيزپـروازي بـه    اشتر او را به كوهي فرازمند مانند مي و در توصيف مالك

  .)526، 443حكمت: همان( رسيد بلنداي آن نمي
فرهنـگ انسـاني    ةاي كه از قافل جامعهبا ديدي آسيب شناسانه، در توصيف ) ع(حضرت

جاهالن شما كوشـا وپويـا وعالمانتـان خمـود و     ...« :فرمايد ماند، مي وتمدن بشري عقب مي
  )286،498حكمت :همان( .»درمانده هستند

پژوهـي را   اند، اهتمام ايشـان بـه دانـش    اهللا سبحاني، كه از شاگردان امام راحل بوده آيت
  : كنند گونه توصيف مي اين

كه در تهذيب و تهجد پيگير بودند، در دوران جواني در تحصـيل   طور حضرت امام همان...
كـرد، گـاهي    كه سنشان از پنجاه سال تجاوز مـي  نيز كامالً ساعي و كوشا بودند، حتي زماني

 .)3/20: 1373ستوده،... (كردند درپي مطالعه مي شش ساعت پي

همـت و پويـايي   رهبر معظم انقالب نيز يكي از مطالبات خود از دانشجويان را بلنـداي  
  :شمارند مستمر آنها برمي

نبودن شما به آنچه داريم، معنايش ميل و گرايش رسيدن بـه آن چيـزي اسـت كـه      راضي...
 .)6/133: 1388 اي، خامنه... (خواهيم نداريم و اين همان چيزي است كه ما مي

  
  گري پرسش: گام چهارم .5

متـون و منـابع اسـالمي     پـژوه راسـتين از نگـاه    يكي ديگر از خصوصـيات مهـم دانـش   
  .گري است پرسش

هـاي   تي نازل شده است كه مردم به داليل و مناسبتسؤاالبسياري از آيات در پاسخ به 
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كـه امـروزه   ) ع(پرسيدند و بسياري از روايات ناب معصومين مي) ع(مختلف از رسول خدا
ز معضـالت  گـوي انبـوهي ا   در جوامع روايي براي ما و آيندگان به يادگـار مانـده و پاسـخ   

) ع(و يـا امـام  ) ص(كـردن از پيـامبر   سؤالهاست، در پي مورد  زندگي مادي و معنوي انسان
  .بيان شده است

يـابي بـه آن، پرسـيدن و     اي است كه كليد دسـت  به تعبير برخي از روايات، علم گنجينه
  .)1/49: ق1414كليني،(كردن است  سؤال

گمراهي بسياري از مردم و جوامع بشري، و به تعبير برخي ديگر، علت اصلي هالكت و 
  .)همان( نپرسيدن و راه چاره را جويا نشدن بوده است

  
  گري آداب پرسش 1. 5

پر واضح است كه پرسش اگرچه نيكوست ولي زماني جوابي شايسته و سـودمند خواهـد   
كـه   ، يعنـي كسـاني  )43:نحـل (يافت كه نخست به تعبير قرآن كريم از اهل آن پرسيده شود

، )ع(گويي به آن معضل علمي را دارند؛ و نيز به تعبير روايـات معصـومين   تگي پاسخشايس
! سـاختن ديگـري   پرسيدن براي فهميدن و دانستن صورت پذيرد نه به قصد مراء و مغلوب

؛ به زباني ديگر، پرسيدن يعني بـراي شـنيدن پاسـخ    )320،419حكمت: 1385البالغه، نهج(
  !بودن تشنه

 جو دائمـاً، اي خشـك لـب   آب مي   ي، مي طلـبتو به هر حالي كه باش
 كو به آخر، بـر سـر چشـمه رسـد       دهـدكان لب خشكت گـواهي مـي

 )398: 1371مولوي،(

  : داند پژوه موفق مي گري را از وجوه شاخص يك دانش فيلسوف شهير، سهروردي، پرسش
دانـد از كسـي كـه     طالب علم نبايد از سؤال هراسي به دل راه دهد، او بايد آنچه را نمـي ...
چگونـه بـه ايـن    : عباس پرسيدند كه از ابن داند بپرسد، پرسش كليد معرفت است، چنان مي

 !كننده و بـه قلبـي بسـيار تعقـل كننـده      سؤالبه زباني بسيار : يافتي، پاسخ گفت مرتبه دست
  )1/194: 1372سهروردي،(

شمارد، عيوبي كـه در نتيجـة جهالـت و     اي بر عيوب انسان مي پرسيدن را پرده) ع(علي
و در سـخني ديگـر   ) 444 ،5 حكمـت : 1385البالغـه،   نهـج ( شود گير آدمي مي ناداني دامن

 داننـد بـاز دارد   پرسيدن آنچـه نمـي   دهد كه مبادا شرم و حيا، آنان را از آدميان را هشدار مي
  .)456 ،82حكمت : همان(
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  :اند طور ويژه تأكيدكرده مقام معظم رهبري نيز بر اين ويژگي ممتاز دانشجويي به
هـا خيـال    گري است، اين خيلي چيز خوبي اسـت بعضـي   ذهن دانشجو ذهن پرسش...
دانشجو بايد بپرسد، تا آنچه ...اين نقطة قوت است، ! ضعف است، نه نقطة كنند اين  مي

تواننـد در مسـائل دينـي،     كـه مـي    گفـت، بهتـرين كسـاني    شود به او گفت بتوان را مي
 .گـري كننـد جوانـان دانشـجو هسـتند      اعتقادي، سياسي، معرفتـي، توحيـدي، پرسـش   

  )6/114: 1388 اي، خامنه(
  

  نظم و انضباط: گام پنجم .6
پـژوه مـوردنظر قـرآن و     داشتن برنامه و رعايت نظم و انضباط يكي ديگر از صـفات دانـش  

نظم در جهان هستي از چنان اهميتي برخـوردار اسـت كـه در    . است) ع(معصومينروايات 
شـود و بـدون آن نظـام     هاي اثبات وجود و يگانگي خداوند تلقي مـي  ترين برهان زمرة مهم

  .آفرينش، امكان ادامة حيات و بقا نخواهد داشت
دي و اجتمـاعي  نيز ايشان را كامالً پايبند به انضباط فر) ع(و معصومين) ص(سيرة پيامبر

در بستر شهادت، توصيه به رعايـت  ) ع(اي كه از آخرين وصاياي علي گونه دهد، به نشان مي
  .نظم و هماهنگي در امور است
 - چنان به رعايت نظم در امور فردي خويش مقيد بودند كـه  افرادي مانند امام راحل، آن

) ره(  رفت و آمد امام گاه طالب نجف ساعت خود را با - به شهادت بسياري از همراهانشان
ايشان كه خود ثمرات ميمون و مبارك رعايت نظم را در زندگي احسـاس  . كردند تنظيم مي

  :خواندند كرده بودند، طالب و دانشجويان را هم به اين مهم فرا مي
 سـتوده، ( .كند كه آنهـا را تنظـيم كنيـد    وقتي اوقات و كارهاي شما بركت پيدا مي ...

1373 :4/9(.  
  

  شناسي و نوگرايي زمان: ششمگام  .7
حدي از علم ومعرفت را كسب كند كـه مـدعي عرضـة آن بـه      كه  ويژه زماني پژوه، به دانش

ديگران و گشودن گرهي از مشكالت مادي و معنوي جامعة خود باشد، نيازمند خصوصيتي 
شناسي  بسيار شگرف و حساس است كه به سادگي صيد هر صيادي نخواهد شد و آن زمان

  .ند روزگار خود بودن استو فرز
هـايي در گنجينـة    بر انباشتن علـوم و دانـش   شناس كسي است كه عالوه انديشمند زمان
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ت و نيازهـاي علمـي و   سؤاالذهن، با فرهنگ و تمدن عصر خود نيز ناآشنا و بيگانه نباشد، 
، اي پويـا و روزآمـد   ويژه جوانان دوران خويش را بشناسد و بـا انديشـه   فرهنگي مردم و به

بـه بيـاني ديگـر    . هايي درخور و بايسته ازمتون سنتي و آثار گذشتگان براي آنها بيابد جواب
اي است كه مواد خـام گذشـته را بـا ابتكـار و ابـداعات خـويش بـه         شناس، آن فرزانه زمان

  .سازد توليدات نو و امروزي تبديل مي
اسـب فرهنـگ، تمـدن،    ، زيرا هر يك به تن ، فرزندان زمان خود بوده)ع(شك پيامبران بي

اصالح متناسب با  اند و به عصرخويش، معارف ديني را عرضه كرده نيازها و ظرفيت مردم هم
  .اند گفته انحرافات جامعه پرداخته و در خور فهم و دركشان با آنها سخن 

كسـي  ...« :فرماينـد  در سخني گهربار، اين حقيقت را اين چنين ترسيم مي) ع(امام صادق
رافات او را مغلوب خود ها و انح ها، فتنه يش آگاه باشد، هرگز هجوم آشفتگيكه به زمان خو

  .)1/47 :ق1414كليني،(» سازد نمي
هاي بارز  شناس بوده است كه از نمونه غايت زمان تاريخ اسالم نيز بسيار شاهد عالماني به

  :فرمايند باره مي آن درعصر ما، استاد شهيدمطهري است كه در اين
ام، تنهـا   اين بنده از حدود بيست سال پيش كه قلم به دست گرفته، مقاله يا كتاب نوشـته ...

ام، حـل مشـكالت و پاسـخ گـويي بـه       هايم آن را هدف قرار داده چيزي كه در همة نوشته
  .)6: 1380مطهري،... (تي است كه در زمينة مسائل اسالمي در عصر ما مطرح استسؤاال

  :گويد ر توصيف اين ويژگي بارز استاد شهيد مياهللا مصباح يزدي، د آيت
داد كه در وضع  خوبي تشخيص مي انديشي به هاي دقيق و ژرف با محاسبات و بررسي...

گرفـت و بـه كنـدوكاو و مطالعـاتي      كنوني چه بايدكرد، آنگاه، همان زمينـه را پـي مـي   
ي طالب هايي آموزنده برا پرداخت و محصول آن را به صورت كتاب، درس منسجم مي

مصـباح  ... (كـرد  هاي مفيد براي عمـوم مـردم عرضـه مـي     و دانشجويان و نيز سخنراني
  ؛)30: 1388يزدي، 

هاي اين معلم مطهر اين بـود كـه بـه خـوبي شـناخته بـود،        يكي از مهم ترين ويژگي
ـ    ةجامع د كـه بايـد   اسالمي، نسل جوان، قشرهاي روحاني و دانشگاهي چـه نيـازيي دارن

گيـريم، همـين    معرفت مـي  ةدرسي كه ما از آن نامدارعرص« ؛)79:همان(».....برآورده گردد
  .)84:همان( ياز جامعه به چه چيزي استببينيم ن زماني بايد هر است كه در

شـناس بـود؛ سـير تحـوالت      ، نمونة ديگري از عالمان به غايت زمان)ره(امام خميني
اي  ذكر نمونه. كند ثابت ميانقالب اسالمي از ابتدا تا رحلت آن حضرت، اين حقيقت را 
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ها قبـل از آغـاز نهضـت، خـالي از      شناسي ايشان آن هم در دوران جواني و سال از زمان
  :لطف نيست
من اگر جاي آقـاي بروجـردي كـه امـروز رئـيس مسـلمين اسـت باشـم، چنـد تـن از           ...

را آورم، حقوق و ديگر مخـارج آنهـا    هاي با معلومات را از شوروي به ايران مي كمونيست
ها ومطالب علمي آنها را كه براساس آن الحـاد را   كنم كه بيايند شبهات كمونيست تأمين مي

طور كامل آگاه شوند، تـا   اند مطرح كنند، تا علما و فضال از شبهات آنان به گذاري كرده پايه
هـاي   هاي مستدل و علمي به آن شبهات و اسـتدالل  با آنان به مقابلة علمي برخيزند و پاسخ

  .)296 /4: 1373ستوده، ( بدهند آنها

پژوهـان   رهبري نيز بارها حساسيت و دغدغة خويش را مبني بر لزوم برخورداري دانش
  :اند شناسي و نوگرايي اعالم كرده از زمان

شدن يك فرآوردة تازه يك رويش  در جان يك انسان نخبه پيدايش يك انديشة نو وخلق...
و (همين نگاه نو به مسائل . رويش انجام بگيرد است، يك رويش طبيعي است، بگذاريد اين

اي كه هست، اين را مـا دوسـت داريـم و الزم     هاي فكري جديد و تازه تراوش) در پي آن
  .)6/343: 1388اي،  خامنه( »داريم

  
  نشستن بر اريكة تحقيق: آخرين گام .8

يـا اسـتاداني   شدن، پيـرو و مقلـد اسـتاد     كردن، جويندة دانش معناي شاگردي جويي، به دانش
بودن، امري بسيار پسنديده و فضيلتي ممتاز براي برخورداران از آن است، امـا باهمـة    فرزانه

پژوهـان پنهـان بمانـد كـه      تر ز مو اينجاست و نبايد از نگاه تيزبين دانش اي باريك اينها نكته
مقصـد، اريكـة تحقيـق اسـت كـه      . دانشجويي، آغاز و مبدا راه است و نـه انتهـا و مقصـد   

هاي ديگران و اتكا بر منابع و متون پيشين،  پژوه با نشستن برآن عالوه بر بازگويي يافته دانش
پردازد، دانشي كه نـه برداشـته از ظـرف انديشـة      ها و ابداعات خويش مي به عرضة نوآوري

  .ديگران كه جوشيده از چشمة درون پژوهشگر است
  

  تقليد مذموم و ممدوح 1. 8
دليل از شخص، مكتب يا سنتي را به  غالباً افراد با شنيدن واژة تقليد، پيروي كوركورانه و بي

كنند كه گاه در اين قضاوت كامالً حق دارند؛ اما تقليد  آورند و از آن با مذمت ياد مي ياد مي
رود، بلكـه هـر نـوع مراجعـة اشـخاص ناآگـاه در        كـار نمـي   هميشه در معناي مذموم آن به
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معنـاي   تقليـد بـه  . شـود  به آگاهان و متخصصان آن موضوع نيز تقليد ناميـده مـي   موضوعي
اي  گونـه  ها بـه  پسنديدة آن امري كامالً طبيعي و بلكه ضروري است و بدين معنا همة انسان

  .مقلد و پيرو آگاهان و متخصصان در علوم و فنون مختلف هستند
سـتادان خـود پرداختـه اسـت و     دانشجويي كه سالياني را بـه شـاگردي و فراگيـري از ا   

وار، كـه بانهايـت    هاي ايشان را در ذهن خويش انباشته،  تقليد از بزرگان را نه طـوطي  يافته
  .آگاهي و بصيرت پذيرفته است

چـرا تـا هميشـه    ! اش نيز تا كجـا و تـا كـي    اما تقليد به همين معناي ممدوح و پسنديده
  !ر متاع گذشتگان ماندنسرگردان بازار افكار ديگران بودن و دائم خريدا

  
  پرهيز از تقليد جاهالنه و مذموم 2. 8

دانشجويي مطلوب، آن نيست كه انسان عمر خويش را سراسر به شاگردي و نشسـتن پـاي   
منزلـة انبـاري بـراي كاالهـاي      شمار بگذراند؛ حافظة خويش را به درس استادان متعدد و بي

نها بپردازد و خـود هـيچ    هاي آ زگويي يافتهوار به تقليد و با فكري ديگران قرار دهد؛ طوطي
سهمي در پيشبرد كاروان علم و معرفت نداشته باشد و اصوالً عيار آنچه را آموخته، با تفكر 

رف گرفتـار باشـد      و خالقيت صرافانه به نقد نكشد كه اگر اين گونه در تار و پود تقليـد صـ
  .حامل كتاب و دفتر ندارد شايستة نام و هويت دانشجويي نيست، كه شأني جز تنها نه

 چـرد  مرغ تقليـدت بـه پسـتي مـي       پـردگرچه عقلـت سـوي بـاال مـي
 !عاريه است و ما نشسته كĤن ماست   علــم تقليــدي وبــال جــان ماســت
ــد زدن    زين خرد جاهل همـي بايـد شـدن ــوانگي بايـ ــت در ديـ  دسـ

 )271: 1385مولوي،(

ــار   ــون اســالمي، در كن ــيش از آن، از همــين رو اســت كــه در مت ــيم و تعلــم و ب تعل
هاي تقليـدي،   اند، زيرا بدون درك و نقد، آموخته پژوهان به تفكر وتعقل خوانده شده دانش

شـدت از   ، مؤمنان را بـه )ع(بار خواهند بود، امري كه كتاب خدا و معصومين گاه بسي زيان
  .اند آن پرهيز داده

ر بودن و براي هميشه هم پايبنـد  تفكر و تعقل، يعني از تقليد كوركورانه و مذموم برحذ
تقليد ممدوح نشدن و شاگرد دائمي استادان مختلف نمانـدن؛ بلكـه بعـد از صـرف زمـاني      

هـاي   گيـري از آمـوزه   معقول در كسب معرفت، خالقانه به غور و انديشه پرداختن و با بهره
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پـژوه نقشـة راه    چنين شد، دانش نو و تازه توليدكردن كه اگر اين فنّاوريديگران علم، هنر و 
  .سالمت به مقصد رسيده است خوبي رصد كرده و به خود را به

بـدترين  ....طـور مسـتقيم و يـا غيرمسـتقيم     كنـد، يـا بـه    قرآن كريم زياد به تفكر دعوت مي
هايي كه گـوش دارنـد و    جنبندگان در نظر خدا و با مقياس حقيقت، عبارت است از انسان

كـار   قل و تميـز بـه آنهـا داده شـده اسـت ولـي آن را بـه       ند، قوة عا كرند، زبان دارند و الل
  .)19- 20: 1384مطهري،( كند اندازند و فكر نمي نمي

شـان   دهد كه چرا در آنچه گذشتگان شدت مورد نكوش قرار مي خداوند، مشركين را به
 !پردازنـد  هاي غلط پيشينيان مي كنند و جاهالنه به تقليد از سنت اند تعقل نمي به آنها آموخته

هـاي ديگـران را فـرا     ؛ در مقابل به آنان كه عاقالنه و مدبرانه، سـخنان و دانسـته  )170:بقره(
  .)22:انفال( دهد گزينند، بشارت مي گيرند و نقادانه آنها را برمي مي

تبع قرآن، اولياي دين نيز پيروان خود را از انباشتن علم بـدون درك، فهـم و نقـد آن،     به
اال الخير في علم ليس فيه تفهم، ليس العلم بكثره التعلم « :ياتي ماننداند، روا مصرانه بازداشته

اعقلوا الخبر اذا سمعتوه عقل رعايه، العقـل  «؛ )44:ق1414كليني،(»يةو ليس العلم بكثره الروا
  .)98،460حكمت: 1385البالغه، نهج( »روايه، فان رواه العلم كثير و رعاته قليل
ز دام تقليـد مـذموم رسـته و بـا گـذر از طريـق تقليـد        انديشوران نامي مسلمان نيز كه ا

ممدوح، در مسند تحقيق نشسته بودند، همواره شاگردان خـويش را بـه پيـروي از دليـل و     
داشـتند، تـا آنجـا كـه      هاي بزرگ باز مـي  شدن  در مقابل نام برهان فراخواندند و از مرعوب

دليل بگويند يا بپذيرند از دائـرة   ، كساني را كه  سخنان بياشاراتسينا در  فيلسوف شرق ابن
 .)190: 1385مطهري،( داند انسانيت خارج مي

  : سخن فيلسوف برجستة ديگر سهروردي نيز در اين زمينه شنيدني است
گاه تقليد نكنيد و برهاني بينديشيد، بدون دليل هيچ امري را  نه از من و نه از غير من هيچ...

  .)1/194: 1372سهروردي،( پذيرش استنپذييريد، زيرا برهان مالك تشخيص و 
پژوهان را به برخورداري از روحية علمي و اتكابه دليل و برهان  شهيد مطهري نيز دانش
  :خواند هاي ديگران فرا مي در مواجهه با افكار و انديشه

الـدليل نميـل    گويند نحن ابنـاء  ها مي رود، طلبه آنكه روح علمي دارد، از دليل به مدعا مي...
  .)65: 1385مطهري،... (- رويم  ما فرزند دليل هستيم، هرجا برود دنبال آن مي - يميل حيث

رهبري با تفطن به اين موضوع مهم و حسـاس، بارهـا و بـه طـرق مختلـف، آن را بـه       
  :اند پژوهان يادآور شده دانشجويان و دانش
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م نبايد فكر كنـي  گوييم آيد، ولي مي كردن پيش كسي كه بلد است ننگمان نمي ما از شاگردي
  .)6/126: 1388اي، خامنه( كه ما هميشه شاگرد باقي بمانيم

  
  مقصد راه و .9

كـردن   شـاگردي  ولي بسيار ضروري است كه تقليد ممدوح اسـت و  اين نكته اگرچه مكرر،
را با مقصد  منزلة راه و طريق بايد بدان پرداخت و هرگز نبايد آن اگرچه مطلوب است؛ تنها به

هاي دانش از  مقصد نهايي، قلة معرفت و جايي است كه در آن چشمه. اشتباه گرفتو وطن 
در واقع مقلّد و شـاگردبودن، آن هـم   . جوشد و متاع عاريه نيست پژوه مي درون خود دانش

  .شدن اي است براي محقق و مبتكر شايسته  بودن، تنها مقدمه و وسيله مقلّد خوب
العلـم علمـان مسـموع و مطبـوع و الينفـع      «- )ع(ينمطهري با ذكر حكمتي از اميرالمومن

علـم مطبـوع را    - )506، 338حكمـت  : 1385البالغـه،   نهـج (المسموع اذا لم يكن المطبوع 
گيرد، علمي كه انسان از ديگـري   داند كه از طبيعت و سرشت انسان سرچشمه مي علمي مي

  .)17: 1385مطهري،( »ياد نگرفته و معلوم است كه همان قوة ابتكار شخص است
ظاهر مجتهدي را كه فقط استنباط ديگران  ايشان در جايي ديگر با صراحت كامل، فرد به

در هر رشـته و علمـي كـه     - كند داند و پيوسته نظرات گذشتگان را تكرار مي را استنباط مي
  :داند پندارد، كه مقلد مي مجتهد نمي تنها نه - باشند

جاي  دهد، اصول ديگري را به صول را تغيير ميشود كه ا در هر چند قرن يك نفر پيدا مي...
كنند، مجتهد اصلي همان  كند بعد همه از او پيروي مي اي ابداع مي آورد و قواعد تازه آن مي

صورت مجتهد هسـتند كـه از ايـن مقلـدهاي معمـولي كمـي        يكي است، بقيه مقلدهايي به
ين جور است، در فلسفه باالترند، مجتهد واقعي در هر علمي همين جور است در ادبيات ا

و منطق اين جور است ،در فقه و اصول اين جور است، در فيزيك و رياضيات ايـن جـور   
آورد ، بعد تمام علماي  آيد يك مكتب فيزيكي مي بينيد در فيزيك يك نفر مي است، شما مي

آورد،  م مـي آورد و مكتب قابل قبـولي هـ   فيزيك تابع او هستند، اين را كه مكتب جديد مي
   .)21: 1385مطهري،(ايد گفت مجتهد واقعي ب

بر همين اساس وي پيوسته و مصرانه دانشجويان و طالب را به تحليل و نقادي در علوم 
  :نمايد و فهم عالمانه دعوت مي

گيريد اساس كار اين است كه نقاد باشيد، يعني قدرت انتقاد در شما  شما كه علم را فرا مي...
كونوا نقّاد الكـالم  ...واه ناصالحيد ،خواه گوينده صالح باشد و خباشد ،كوركورانه تسليم نشو

 .)172: 1384مطهري،(
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ها، فهميدن و فهمانـدن آنهـا بـه     ورزي در آموخته اهللا سبحاني، اهتمام امام به انديشه آيت
  :كند گونه توصيف مي شاگردان را اين

لبه داشت يعني تفكر از صفات بارز حضرت امام خميني اين بود كه تفكرشان برتتبعشان غ
طـور مثـال مـن     بـه . ها بود كردنشان در كتاب وجو جستو انديشيدن ايشان بيش از تتبع و 

: يد، ايشان فرمودنديكردم اينها را هم مالحظه بفرما تعدادي كتاب به خدمتشان بردم و عرض
مجـالي  همه را ببريد، من بايد خودم فكر كنم، كسي كه اين همه را نگاه كند براي فكـرش  

  .)212 /3: 1373ستوده،( ماند نمي

توصية رهبري به اساتيد فرهيختـه و پژوهشـگران علـوم مختلـف نيـز از همـين بـاب        
  :توجيه است قابل

آنچه اساتيد ما براي پيشرفت علم وجهة خودشان بايد قرار دهند، شجاعت علمي در همـة  
: همـان ( اع كننـد، نقـد كننـد   نظريه را دنبال كنند، توليد كنند، خلق كنند، ابـد ...هاست بخش
125(.  

 راه آن باشد كـه پـيش آيـد شـهي       فكر آن باشـد كـه بگشـايد رهـي
 ها و لشـكر شـه شـود   نه به مخزن   شاه آن باشد كه از خـود شـه بـود
 همچــو عــز ملــك ديــن احمــدي   تـــا بمانـــد شـــاهي او ســـرمدي

  )308: 1371مولوي،(
  
  گيري نتيجه. 10

و اولياي گرامي دين و حكيمان مسلمان، تـوجهي درخـور و شايسـته بـه مقولـة       قرآن كريم
چنين بدان  اي كه بدون اغراق، در هيچ مكتبي اين گونه اند، به پژوهي داشته اندوزي و دانش علم

عنوان ارزشي انساني و الهـي   اسالم قبل از هر اقدامي، علم و دانش را به. پرداخته نشده است
هـاي   مثابة معيار و شاخصي در برتـري و تمـايز افـراد در منزلـت     آن را به در جامعه اعالم و

هـاي   سازي، جامعـه را از تـاريكي   گونه با فرهنگ دنيوي و اخروي به رسميت شناخت و اين
. هـاي بشـري گرديـد    ترين و تأثيرگذارترين تمدن گذار يكي از بزرگ جاهليت رهانيده و پايه

وهي، نـه امـري مقطعـي و گـذرا، كـه سياسـتي مسـتمر و        پژ افزايي و دانش ازآنجاكه معرفت
مندانة دنيوي و معنوي مسلمين وابسته بدان است،اسـالم   هميشگي است و بقاي حيات عزت

تبـع آنهـا انديشـمندان مسـلمان، بـا طـرح نقشـة راه         و به) ع(و در راس آن قرآن، معصومين
جويي را براي  قي و كارآمد دانشمرحله، روند منط به گام و مرحله به صورت گام پژوهي به دانش
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اند، راه و روندي كـه اگـر دانشـجو بـه خـوبي آن را بشناسـد و بـه         مشتاقان آن ترسيم كرده
در ايـن  .را بپيمايد، به مقصدي جز فرزانگي، خالقيت و نوآوري نخواهد رسـيد  شايستگي آن

هـيچ مـرز   كس از فراگيري معرفت محروم نيست، دانشجوي شيفتة علم،  نقشه و مسير، هيچ
زماني و مكاني براي آموختن ندارد، با پرهيز از تقليد كوركورانه، دانش را اگرچه از منـافق و  

آموزي را  آيد، علم ي عالمان و دانايان برميوجو جستكامي، خود به  آموزد، با تشنه مشرك مي
د، خواه گشايي از معضالت مادي و معنوي خود و جامعه مي اي براي گره نه هدف كه وسيله

گـري، دوران دانشـجويي    با دورانديشي، بلنداي همت، گوش جان سپردن، انضباط و پرسش
اما همة اينها راه بود براي رسيدن به مقصـد اصـلي و وسـيله بـود     . برد خويش را به پايان مي

شدن به هدف نهايي و آن چيزي جز نشستن بر اريكة تحقيق نيست، جايگاهي كـه   براي نائل
دهد، آنگاه او در هر رشته و علمـي   ستادي، خالقيت، ابتكار و نوآوري ميبه دانشجو منزلت ا

كامان را  هاي ديگران نخواهدبود و تشنگي خود و تشنه كه باشد، ديگر بلندگوي تكرار انديشه
اي جوشان از علم  خود چشمه كنونتنها از آبشخور گذشتگان سيراب نخواهد ساخت، زيرا ا

، مقاوم، پژوهاني برخوردار باشد، پوپا انشچنين دانشجويان و د اي كه از جامعه. و دانايي است
  .هاي مادي و معنوي رو به پيشرفت و تكامل خواهد بود ماندگار و در عرصه
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