
 

 

  کاربردي -هاي علمی آموزش مبانی اسالمی
TET Islamic Foundations  

  
 کـه  هاي فرستادگان الهی یـادگیري علـم و تخصـصی           براساس آموزه 

 است واجب   تخصص و  علم آن دانستن همبسته با  جامعه نیاز برآوردن
واسطۀ حواس    و خداوند به  ) اصل وجوب یادگیري مهارت   (است    کفایی

، به انسان استعداد کسب مهارت و فنون مختلـف          پنجگانه و قوة تعقل   
  ). اصل استعداد(را داده است 

  

  مفهوم مبانی اسالمی
 کـه  اسـت  هاي دیـن اسـالم    مایه  بن از دسته مبانی اسالمی آن  

 سویۀ ها،  مؤلفه بقیۀ براى و پذیرفته شده است   منزلۀ شالوده   به
در  اه  مایه  بن این. دهد  وسو می   سمت آنها و به  داشته زیربنایی

 اسـالمى  بینى جهان حقیقت دستاوردِ  در ها بوده و  »باید «زمرة
هــستند کــه مــستخرج از قــرآن کــریم و رهمنودهــاي اهــل  

 .از قول و فعل و تقریر معصوم است اعم) ع(بیت
را  یـک مـسلمان   زنـدگی  شـئون  همـۀ  اسـالمی  فرهنـگ   
اهداف و مبـانی اسـالمیِ هرگونـه        . دهد  الشعاع قرار می    تحت

دیـن   نقش به کاربردي،-هاي علمی   ه آموزش آموزشی ازجمل 
 دیـن  در مثـال،  بـراي . بـستگی دارد   انـسان  زندگی در اسالم
. شـود   مـی  نگریسته زندگی مسائل به توحیدي نگاه با اسالم،
 در آدمـی  کمال و سعادت   که است این بر مسلمان فرد اعتقاد
فـردي،   تعهدات و وظـایف    وي به  عمل و رفتار سلوك، گرو

 وسـو   سـمت  نگرش انـسان   به  دین .ی او است  اجتماعی و اله  
دهد، لذا نگرش و بینش موحد با ملحـد متفـاوت بـوده و        می

یابـد؛ فـرد ملحـد آرامـش          در نتیجه در رفتار او هم نمود می       
د در          خود را در تأمین نیازهاي مـادي مـی         بینـد و فـرد موحـ

یابــد  نتیجــه عمــل بــه تعــالیم و وظــایف دینــی آرامــش مــی
  ). 1397 اسالمی، تربیت و تعلیم بر درآمدي(

کــاربردي از ایــن قاعــده مــستثنی -هــاي علمــی آمــوزش  
ی، متـأثر از جهـان            ی هـم متربـبینـی و زاویـه       نیستند؛ هم مرب

نگرش خود به عـالم هـستند و براسـاس باورهـاي خـود در              
  .گذارند کاربردي گام می-هاي علمی عرصۀ آموزش

  
 معنا و مفهوم علم و مهارت

به معنی دانـستن    ) ق1409فراهیدي،  (لعلم در لغت ضد جه    

 راغــب(و ادراك حقیقــت چیــزي اســت ) 1371قرشــی، (

 اقدامی روشـمند    Scienceو در اصطالح    ) ق1412اصفهانی،  
هـاي بـاارزش در    براي گسترش و سـازماندهی هدفمنـد داده   

 دربـارة  هـایی   بینـی   آزمایش و پـیش     هاي قابل   چارچوب گزاره 
ین در تعـالیم اسـالمی   یقـ  بـه ). Wilson, 1999(جهان اسـت  

مهارت بـه   . آموزي است   آموزي نیز جزو مصادیق علم      مهارت
 معـین  اي  رشـته  در تخصـصی  و عمیـق  دانش و معناي درك 

 طـی  تدریج  به بوده، آموزش و تربیت تجربه، حاصل که است
 مرجـانی،  ایروانی و (شود    می ایجاد شخص در طوالنی مدتی
1394(.  

 
  کاربردي- یهاي علم آموزشتعریف 

 هدف با که است  هایی شآموز کاربردي-علمی هاي  آموزش«
 وري، بهـره  افزایش ها،  مهارت ایجاد دانش کار،  انتقال و ارتقا
 رشـد  تجارب شـاغالن،   و معلومات  ارتقاي   و کردن هنگام به

 نهفتـه  اسـتعدادهاي  درآوردن فعلیـت  بـه  و بارز استعدادهاي
ف و تصدي مشاغل  براي   تـا  دشـو   مـی  انجـام  گونـاگون  حِرَ

 محـول  بـه آنـان     که- کاري دادن انجام براي را افراد توانایی
 هـا   آمـوزش  ایـن  از  هدف .برساند مطلوب سطح به -شود  می

 هـاي   بخـش  بـراي  سـطوح  کلیـۀ  در کـه  است افرادي تربیت
» .اسـت  نیـاز  آنـان  بـه  خدمات و کشاورزي مختلف صنعت، 

) 1374هاي مجلـس شـوراي اسـالمی،     سایت مرکز پژوهش  (
بر انجام دادن کار و عملیات تکرارشونده         ها مبتنی   زشاین آمو 

رود کارآموز، کار را با مهارت زیـاد انجـام    است که انتظار می 
  ).1378ابتکار، (دهد 

  
  جایگاه و اهمیت آموزش

در دین اسالم، بعثت پیامبر با آموزش و امر به خواندن آغـاز             
مِبِا اقْرَأْ«: شود که آموزگار آن خداوند متعال است        می س کبر 

ذِي م ربک و اقْرَأْ ... خَلَقَ الَّ أَکْرَ ذِي الْ م الَّ مِ علَّ قَلَ م بِالْ  الْإِنْسانَ علَّ
م ما م لَ علَ خـدایت  به نـام   بخوان !]رسول اي[« »)5-1/علق(»ی 
. اسـت  تـرین   گرامـی  تو پروردگار که بخوان... آفرید را تو که
 انـسان  بـه  و ده اسـت  آمـوزش دا   قلم کمک به که خدایی آن

قرآن کـریم نیـز ازجملـه       » .آموخته است  دانست  نمی را آنچه
هـا    اهداف پیامبران الهی را آمـوزش کتـاب و تربیـت انـسان            

و ) 129و15/؛ بقـره  164/؛ آل عمـران   2/جمعه(کند    معرفی می 
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این آموختن چنان ارزش واالیـی دارد کـه بـر هـر مـسلمانی       
و در راه یـادگیري     ) 1369کلینی،  (1.واجب شمرده شده است   

شـیخ  (و حتـی شـرك      ) 1403مجلسی،   (2علم، زمان و مکان   
مـانع  ) 1414شـریف رضـی،      (3و نفـاق  ) 1425حر عـاملی،    

ــرا . نیــست ــه عمــل و علــم طلــب در دیــن کمــال«زی آن  ب
 وجـوي   جـست «و  ) 199 :1376ابن شعبه حرانـی،     (4»...است
 وظیفـۀ  امـا ) 1403 مجلـسی،  (5».عبادت اسـت   از برتر دانش
ــشمندان و انمعلمــ ــر ســنگین دان ــرا اســت ت ــد زی  از خداون

 دهنـد  آمـوزش  مـردم  بـه  تـا  اسـت  گرفتـه  پیمان دانشمندان
  ).1414 رضی، شریف(
  

-هاي علمی   درآمدي بر مبانی اسالمی آموزش      پیش
 کاربردي

برخی اصول و مبانی، شالودة همۀ امور زندگی انسان اسـت،           
تـرینِ آنهـا     مهم. کاربردي و غیر آن   -هاي علمی   از آموزش   اعم
 یـک  زمینـۀ  و اسـاس  است کـه  » اصل اعتقاد به مبدأ هستی    «

سازد و انبیـاي الهـی مـأمور        می را زندگی که است بینی  جهان
ــدند،   ــه آن ش ــومِ «ب ــا قَ ــدوا  ی اعب ــه ــا  اللَ ــم م ــن لَکُ ــهٍ مِ  اِل

تا بنیـان زنـدگی     ) 23/؛ مؤمنون 65/؛ اعراف 84و50/هود( »غَیرُه
انبیا هم تحـت لـواي      .  بنا یابد  بینی مردم بر آن اساس      و جهان 
 -دینـى  احکـام  و اخـالق  عقایـد،  مثابـه لـب همـۀ        به -توحید

مـــأمور آمـــوزش و تزکیـــه شـــدند ) ق1390طباطبـــایی، (
؛ 1371مکـارم،   ) ( ...و 2/جمعـه  ؛164/عمران آل ؛129/بقره(

هـاي    تا انسان بتواند همۀ امور ازجمله آموزش       )1412طبري،  
الی خود و رسـیدن بـه خداونـد         مهارتی را نیز در راستاي تع     

جهت دهد، زیرا اگر انسان از نظـر اعتقـادي، بایـسته تربیـت       
نشود، نه تنها از دانش و مهارت خود در آبادانی و رشد خود             

گیرد بلکه موجب تخریب نعمات الهـی و          و جامعه بهره نمی   
  .شود سلب آسایش و امنیت جوامع نیز بشري می

ید قابل تعریف است    اصل دیگر که در راستاي اصل توح        
کنـد    و اسالم به رعایت آن در همۀ شئون زندگی تأکیـد مـی            

دِ «آیـۀ شـریفۀ     . است» اصل اخالص « بـفَاع  ه خْلِـصاً  اللـَّ م  لَـه 
 شرط صحت عبادت را اخالص در دین بیان         )2/زمر(» الدینَ

، معنـاي   »دیـن «در این آیه ذکرِ بـدون قیـد و شـرطِ            . کند  می
 مـادى  و معنـوى  حیات ند و مجموعه  رسا  تري را می    گسترده
آمـوزش علــم و  ). 1371مکـارم،  (گیــرد  مـى  دربـر  را انـسان 

شود   مهارت هم مشمول حیات مادي و هم حیات معنوي می         
لذا به همین گستره، رعایت اخالص در نگرش اسالمی مورد          

  .تأکید است
او مؤثرنـد کـه ازجملـه        رفتـار  در دینـی انـسان    باورهاي  

اسـت   »اصل معاد «حشر و نشور و      به تقاداع کارسازترین آنها 
  بـه .بخـشد  او را سـامان مـی    اصالح و آدمی، تربیت  که رفتار 

 انـسانی در همبـستگی تنگاتنـگ بـا         هـر  دیگر سخن، کـنش   
  . او است بینی جهان
 آیه در قرآن کریم دربارة معـاد و بیـان           120وجود حدود     

آیـه   30توأمان موضوع ایمان و معاد در کنار هم در قریب به          
بازگویندة ارزش و اهمیـت آن اسـت، چـون    ) 1372مکارم،  (

) 49/کهـف (انسان همۀ اعمال خود را در قیامت حاضر یافته          
؛ طبــري، 1372طبرســی، (و جــزاي آن را درخواهــد یافــت 

مثابـه یکـی از      کـاربردي نیـز بـه     -هاي علمـی    آموزش ).1412
یک مدرس، مربی   . اعمال انسان، از این قاعده مستثنی نیستند      

آموز مسلمان براي اینکه در نزد خدا بتواند پاسخگو          و مهارت 
بوده و سـرافکنده نباشـد، توجـه دارد کـه عمـر خـود را در                 

  .کند  میصرفآموزش چه چیزهایی 
هـاي    هرچند سه اصـل یادشـده اختـصاص بـه آمـوزش             

کاربردي ندارد و قلمرو آن به گسترة سراسـر زنـدگی           -علمی
یقین یکی از مصادیق کنش       بهها    انسانی است، اما این آموزش    

  .و رفتار انسان است
  

 کاربردي-هاي علمی مبانی اسالمی آموزش
   کنـد کـه     دانـش و مهـارتی توصـیه مـی         تنها به کـسب    اسالم

ــر و داشــته توحیــدي جهــت« ــان خــشیت و خــوف ب  سانـ
و علم او باعث تـرس و دوري از گنـاه    ) 28/فاطر (6».بیافزاید

و از  ) یعنی علـم مفیـد     (7)1363؛ قمی،   1372طبرسی،  (شود  
ها مثل آموزش سـحر بـا قـصد اضـرار         برخی علوم و مهارت   

از نگاه اسالم،   ). یعنی علم مضرّ  (8)102/بقره(نهی کرده است    
مثل دانستن عدد (دانستن برخی علوم هم فایدة خاصی ندارد       
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یعنی علمی که نه فایده دارد نـه    (9)22/کهف)(اصحاب کهف 
کـسانی کـه علـم و       (انـشمندان   ؛ لذا خداوند به مقـام د      )ضرر

). 11/مجادله(10دهد  رفعت می ) دهند  مهارت مفید آموزش می   
مؤمنان ) مؤمنان و ب   )الف: اند  طبق این آیه، مؤمنین دو گروه     

عـالم و   «طایفۀ دوم بر طایفۀ اول برتـرى دارنـد، زیـرا            . عالم
 طباطبـایی،   1412طبـري،   )(9/زمر(11»غیرعالم یکسان نیستند  

  ).ق1390
و انبیاي الهی گواه اسـت کـه   ) ع( سیرة اهل بیت   تاریخ بر   

آنها از نظر علم و مهـارت سـرآمد زمـان خـود بودنـد و بـا                  
گیري از دانـش و مهـارت، از دسـترنج خـویش ارتـزاق                بهره
دادنـد   کردند و آن را با عمل خود بـه مـردم آمـوزش مـی           می

  ). 1413؛ شیخ صدوق، 1403؛ مجلسی، 1407کلینی، (
 

  مهارتاصل وجوب یادگیري 
 جامعـه  نیازهـاى  بـرآوردن  تخصصی کـه   و علم تحصیل هر 

 بـر  تهیئـى  مقدمـه  باب از باشد، آن دانستن به وابسته اسالمى
 کیـان  حفـظ  کـه  مـواردى  در. اسـت   واجب کفـایی   مسلمین
ــه موقــوف اســالمى جامعــۀ  در صــنایع و علــوم تحــصیل ب
 واجـب  سطح همان در علوم آن است، ممکن حد ترین عالى
لذا آفریدگار بـه مـسلمانان فرمـان        . )1372 هري،مط(شود   مى
 و بـسیج   آمـاده  ،)قـوه (نیرو از دارید توان در هرچه«: دهد  می
قمـی،  (نه تنها به هر نـوع سـالح         » قوت «).60/انفال(12»کنید

؛ 1412طبرسـی،   (شود   و هر نیرو و قدرت اطالق مى      ) 1363
 بلکه هر نیرو و قدرتى را کـه در پیـروزى            )1407زمخشري،  

از نیروهـاى مـادى و        شـود، اعـم     دشمن اثر دارد شامل مى     بر
کـاربردي و   -بنابراین، آموزش علمی  ) 1371مکارم،  (. معنوى

و نیرو است و طبق صـریح آیـه، واجـب           » قوت«مهارتی نیز   
واسطۀ   است مسلمین بر هر نیروي مجهزشده، و دشمنان را به         

ز  تا متخاصمین از حدود خود تجاو      13)60/انفال(آن بترسانند   
همچنین براساس روایات تأکید و تکلیف شـده اسـت      . نکنند
را در  هـاي موردنیـاز و کـاربردي     هـا و مهـارت      دانش مؤمنان

اجتماعی بیاموزند و این موضـوع محـدود بـه         و حوزة فردي 
 جیالنـی،  ؛1408 حکـم،  ابـن (14زمان و مکان خاصی نیـست     

1387(.  

  

  اصل استعداد
 معـارف  و علـوم  هرگونـه  از آفـرینش  ابتداي انسان در  نفس
براي او حواس بینـایی، شـنوایی و قـوة           خداوند و بود خالی
 مهـارت  و علـم  مـستعد کـسب    تا) 78/نحل(15داد قرار تعقل
لذا خداوند بـه    . )ق1390 طباطبایی، ؛1420 فخر رازي، (شود  

 و اســتعداد و بــه )31/بقــره(داد  او اســماء الهــی را آمــوزش
 و نیروهـا  تمامى  تا 16)13/جاثیه(ساخت   مجهز کامل  توانایى
مغنیـه،  (کنـد    کـشف  دارد وجـود  جهـان  در را کـه   امکاناتى

معرفـت،   ( تـالش کنـد    زمین آبادانى و عمران و براي ) 1378
 سـورة   13آیـۀ    در »جمیعـاً  «واژة). 1385؛ اعالم قرآن،    1379
 و اسـتعدادها  تمـامى  از انـسان  کـه  اسـت  آن نـشانگر  جاثیه

 و مـاه  کرة به آنها با اندبتو که است برخوردار هایى شایستگى
و ایـن معنـا     ) 1378مغنیه،  (کند   پیدا دسترسى ستارگان دیگر

هـایى کـه در خـوراك و لبـاس و          و تفنّن  –در مقایسۀ انسان    
 بـا سـایر موجـودات کـامالً روشـن         -مسکن و مانند آن دارد    

 احتیاجـات  در نتیجـه، انـسان    ). ق1390طباطبـایی،   (شود   مى
بازرگـانى و    راه  از 17)70/سـراء ا(خود را در دریا و خـشکی        

کنـد    تـأمین مـی     فنـون  و  صـنایع، علـوم    سـایر  یـا  کشاورزى
  .)1363حسینی همدانی نجفی، (

ــامبر   ــشبیه   ) ص(پی ــره ت ــال و نق ــادن ط ــه مع ــردم را ب م
مقام معظم رهبري در تبیین جمله      . )1407 کلینی،( 18فرمودند

 پرمغـز  و جملـۀ کوتـاه    ایـن  در آنچـه : گفتند) ص(حضرت  
اسـت   انسان هر در پنهان استعدادهاي وجود است، ظرموردن

هـا   میان انسان  در را رسوالنش] خداوند[«). 1391اي،    خامنه(
 پیـامبرانش  و ]هاي آنان را برانگیزاننـد     تا اندیشه [مبعوث کرد   

 فطـرت  عهـد  اداى تـا  گسیل داشت،  شان  سوي  به درپى  پی را
 بـه  ار او شـده  فرامـوش  نعمـت  بخواهنـد و   مـردم  از را الهى

 تمـام  آنـان  بر را حجت الهى پیام رساندن با و آورند یادشان
ت درآورنـد      را خردهایـشان  هاى  گنجینه کنند، و  19».بـه فعلیـ 

 اسـت  اسـتعداد  کـشاندن  همـان  ایـن  )1414شریف رضی،   (
 نیــز شــاگردان خــود را) ع(امــام صــادق). 1391اي،  خامنــه(

» حکـم بـن   هشام«کردند نظیر  براساس استعدادشان تربیت می   
؛ قمـی،   1374بحرانی،  (در مهارت مناظره با مباحث توحیدي       
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 ,Britannica(در کیمیاگري » ابوموسی جابربن حیان«، )1414

هاي خدادادي در وجـود انـسان،         ؛ با عنایت به ظرفیت    )2013
ــوزش ــر آم ــاي علمــی اگ ــتعداد و  -ه ــاي اس ــاربردي برمبن ک

ت یـا   اي نخواهد داش    توانمندي اشخاص نباشد، یا هیچ نتیجه     
  .به نتیجۀ مطلوب نخواهد رسید

  
  اصل توجه به نیاز جامعه و انسان

 جهـت رفـع نیازهـاي      در کـه  در اسالم، آموزش هر مهـارتی     
 از همین بـاب خداونـد   . است مورد تأکید  باشد واقعی جامعه 

و «: اسـت  داده آمـوزش  به پیامبران  را ها  مهارت این از برخی
  آمـوزش ) داود (را به خاطر شـما بـه آن       ) سازى( زره  صنعت

تـان حفـظ    )هـاي   و آسیب جنـگ   (دادیم، تا شما را از سختى       
رضـایی  ) (80/انبیـاء  (20»!کند؛ پس آیـا شـما سپاسـگزارید؟        

زیـرا ایـن هنـر و مهـارت بـراي مقابلـه بـا                )1383اصفهانی،  
بـه مـردم   ) ع(واسطۀ حضرت داود دشمنان ضروري بود که به  

زره سـاخت   اولـین کـسی کـه       : قتاده گفتـه  . آموزش داده شد  
بردنـد و خـدا       کار مـی    آهن به   بود و پیش از آن تخته     ) ع(داود

آهن را در دست او چون خمیر نرم کرد و او آن را رشته کرد      
 ...ناپـذیر از آن سـاخت        و حلقه نمود و زرهى سبک و نفـوذ        

همچنین خداونـد سـاخت     ) 1351؛ مجلسی،   2008طبرانی،  (
) ع(ضرت نـوح تدریج بـه حـ   و به غیبى با دستورات  کشتی را 

 وحــى ])ع(نــوح[ او بــه«): ق1390طباطبــایی، (آمــوزش داد 
 مـا ) آمـوزش  و راهنمـایى  (وحـى  بـا  و ما زیرنظر که کردیم
ولـی چـون    ) 1380حکیمـی،   (21)27/مؤمنون(» ...بساز کشتى

را باور نداشـتند و از نیـاز فـرداي خـود آگـاه              ) ع(مردم نوح 
دند، اما در   دا  را مورد استهزا قرار می    ) ع(نبودند، حضرت نوح  

روزي که به اذن خدا طوفـان شـد، ضـرورت وجـود کـشتی         
همچنـین، خداونـد    ). 41-37/هـود (براي آنهـا روشـن شـد        

واسطۀ کالغ، مهارت دفن جسد برادر را به قابیـل آمـوزش              به
ــده(داد  ــود 22)31/مائـ ــاز آن روز بـ ــرا نیـ ــه، .  زیـ در نتیجـ

کـاربردي بایـد براسـاس شـرایط و نیـاز           -هاي علمی   آموزش
  .ه و انسان باشدجامع

  
  بندي در فراگیري اولویت

 تمام به بتوانی که است آن از بیش علم« :فرمودند) ص(پیامبر
 آن بهترین ]علم یا مهارت  [چیزي   هر از پس، یابی احاطه آن
ــد  را ــاد بگیری ــسان  )15 :2 ، ج1369ورام، (23».ی ــابراین ان بن

هــا  نــاگزیر اســت در یــادگیري همــۀ امــور ازجملــه مهــارت
ها بسیار زیادند و هم عمر        بندي کند چون هم مهارت      اولویت

  .انسان بسیار کوتاه است
  

 اصل دقت و ظرافت

آموزش مهارت باید با دقت و ظرافت تمـام انجـام شـود تـا               
 داود نرم براى را خداوند که آهن . نتیجه مطلوب حاصل شود   

بـا ظرافـت تمـام       را هـا   هـاي زره   حلقه داد دستور کرد، به او  
ــه ــدازه ب ــب و ان ــسازد  متناس ــبأ(ب ــایی، (24)11-10/س طباطب

هنگـام دفـن سـعدبن معـاذ، بـا دقـت            ) ص(پیامبر) .ق1390
دانم کـه   من مى«: درزهاي لحدها را مسدود کردند و فرمودند      

شود ولى خداوند متعـال      زودى کهنه و فرسوده مى      این قبر به  
اش وقتـى عملـى انجـام داد محکـم و      دوست دارد کـه بنـده     

   ).385: 1376شیخ صدوق، (25»استوار بجا آورد
  

  اصل داشتن حسن فعلی و حسن فاعلی
 و ارزش  اسـت  خـدا  بـه  قرب انسان حقیقی کمال اسالم، در

بـه   انـسان  تقـرب  در تأثیرآن میزان تابع انسان اختیاري افعال
 بـه  تقرب که کرد توجه باید حال  درعین. است متعال خداوند

 تـار رف کـه  شـود   حاصـل مـی    انـسان  بـراي  صـورتی  در خدا
حـسن  (صـحیح    انگیـزة  دارد بـا   فعلـی  حسن بر اینکه   افزون
 اي  بـا انگیـزه    خـوب  عمـل  اگـر . باشـد  شـده  انجـام ) فاعلی

 افزایـد؛   نمـی  چیزي دهنده  انجام برکمال شود، انجام نادرست
 کمـال  بـر  شـود،  انجام صحیح با انگیزة  بد عمل اگر که  چنان
 نديارزشـم  در چیـز  دو بنـابراین، . کند  افزون نمی  چیزي وي
 انگیزة بودن خوب. 2 عمل و  بودن خوب. 1: مؤثراست عمل
  ). 1367 یزدي، مصباح(فاعل

  
  اصل نافع بودن

در اسالم مورد تأیید و      باشد، انسان رشد مایۀ که مفیدي علم
ــه موســى کــه گونــه همــان) 1371مکــارم، (تأکیــد اســت   ب
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 آنچـه  از تا کنم پیروى تو از آیا«: گفت )السالم علیهما(خضر
 مـن  بـه  اسـت،  صـالح  و رشـد  مایۀ و شده داده تعلیم تو به

ــاموزى؟ ــوم  . 26)66/کهــف(»بی ــرین عل ــز بهت ــات نی در روای
 لـذا   )1410 تمیمی آمدي، (27.ترین آنها معرفی شده است      نافع

نفـــع بـــه خـــدا پنـــاه  از علـــم بـــی) ص(رســـول اکـــرم
بنابراین در نگرش اسـالم، علـوم       ). 1410کراجکی،  (28برد  می

ل هـر علمـی، اگـر داراي محتـواي      کاربردي و آموزش آن مث    
 باشد و نیـازي را از       )1376 لیثی واسطی، (29منطقی و عقالیی  

گرچـه  . انسان یا جامعـه برطـرف سـازد، نـافع خواهـد بـود             
و ) 28/فـاطر (30آموزش علم و مهارت همراه با خشیت الهـی        

تـري    نیز باشد، داراي جایگاه متعالی    ) 72/توبه (31رضاي خدا 
دهنـدة او     دنیا، در آخرت نیز نجـات     بر    خواهد بود زیرا افزون   

  .خواهد بود
  

  فایده یا مضرّ علم و مهارت بی
اند کـه     ها داراي قبح فعلی و قبح فاعلی        برخی علوم و مهارت   
اند و به دو دسته علـوم مـضرّ و علـوم              از نظر دینی نهی شده    

زا   درکل، علم یا مهـارتی کـه بیـنش        . شوند  فایده تقسیم می    بی
فایده و چه بـسا       ر زندگی حل نکند، بی    نباشد یا مشکلی را د    

هاي جهان، یـا      ها و ریگ    مضرّ است؛ مثل دانستن تعداد سنگ     
مهـارت بیـست بــار پلـک زدن در یـک ثانیــه و ماننـد اینهــا      

 هـا   دانـش  از برخـی «: فرمـود  )ص(خدا پیامبر. فایده است   بی
انـش  یعنی اگر د  . 32)51: 1، ج 1405جصاص،  (» است نادانی

امـام  . بهره و خاصیتی نداشته باشد مـساوي بـا جهـل اسـت            
 نرسـانده  نفعـی  او بـه  علمش که کسی از«: فرمودند) ع(علی
 حال به نیست، سودمند او حال به که علمی زیرا نیاموز، علم
 .33)99: 2 ج ،1403 مجلـسی، (» بـود  نخواهد سودمند نیز تو

علم (يچیز یادگرفتن به«: فرمایند  می) ع(همچنین آن حضرت  
 مـشغول  رسـاند،   نمـی  تو به زیانی آن ندانستن که )یا مهارتی 

 فروگـذاردنش  کـه  )علم یا مهارتی  (چیزي   آموختن از و نشو
: 6، ج 1414قمـی،   (» .مبـاش  غافـل  افزایـد،   مـی  تـو  نادانی بر

344(34.  
تردید یادگیري هر علم و مهارتی توسط اهل آن مفیـد             بی  

ل آن را ممنـوع   است، لکن قرآن آموزش سحر براي غیـر اهـ         
دانسته زیرا که یکی از آثار شوم آن جدایی بین زن و شـوهر              

یعنی افراد ناصالح این مهـارت را بـراي         . 35)102/بقره(است  
گیرنـد بنـابراین مـضرّ بـه حـال خـود و               استفادة سوء یاد می   

آن را  ) ع(مثل یادگیري نجوم که امام علی     . جامعه خواهد بود  
 از مـردم،  اي: فرمودنـد صورت مـشروط مجـاز دانـسته و           به

 در کـه  مقـدار  آن جـز  پرهیـز کنیـد،    شناسـی  ستاره یادگیري
 بـه  نجـوم  زیـرا  شـود،  راهیـابی  وسـیلۀ آن   به دریا و خشکی
 مانند کاهن و است کاهن مانند منجم و خواند فرا می  کهانت،
العروسـی   (36است آتش در کافر و کافر مانند ساحر و ساحر

   ).1415الحویزي، 
  

  ییگرا اصل عمل
گرا است و اگر دانش و مهـارت مفیـدي را              لاسالم دینی عم  

کنـد    که در حد کالم، خواندن و نوشتن باقی بماند، توبیخ می          
امـام  . دانـد   و آن را اتالف سرمایۀ عمر و سـرمایۀ مـادي مـی            

 عالم نباشد، قولش بر گواه فعلش آن که «: فرمودند) ع(صادق
نچـه علمـی    یعنـی چنا  ) 544: 4، ج 1374بحرانی،  (37».نیست

همبسته با عمل نباشـد و نتیجـه عملـی در زنـدگی مـادي و                
معنوي انسان نداشته باشد، از نظر دینی نه تنهـا مـورد تأییـد              

بنـابراین بهتـرین دانـش دانـشی        . نیست بلکه منهی هم است    
). 1376لیثــی واســطی، (38اســت کــه همــراه بــا عمــل باشــد

 موجـب   براین، اگر علم با عمل پیونـد نخـورده باشـد،            افزون
: فرمایـد  مـی ) ع(امـام صـادق  . شـود  فراموشی و زوال علم می 

نجات و رستگارى انسان به هر     (  است   همدوش   با عمل   علم«
هر که بداند باید عمل کند و هر کـه عمـل     ). دو مربوط است  
علم عمل را صدا زنـد اگـر پاسـخش گویـد            . کند باید بداند  

اطاعـت خـدا    دانـد     مثالً کسى که می   (بماند و گرنه کوچ کند      
خوب است و الزم گویا همان دانـستن او را بـه زبـان حـال                

دانـى اطاعـت خـدا خـوب        گوید تو که می     زند و می    صدا می 
است اطاعت کن، اگر فرمان برد علمش ثابـت و برجـا مانـد              

کلینـی،  (39»)وگرنه با شک و شبهه و فراموشى از میـان بـرود           
تگی کـاربردي بـا پیوسـ   -هاي علمی  آموزش).44: 1، ج 1407
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خود با عمل، پایدار مانده و موجـب رشـد انـسان و جامعـه               
  .خواهد بود

  
  اصل تخصص

که  هایی است   ترین پرسمان   داشتن چیرگی و تخصص از مهم     
 زیـرا اگـر     هاي مهارتی مورد توجه قرار گیرد       باید در آموزش  

تواند مهارت الزم را منتقل کند یا         مربی متخصص نباشد، نمی   
) ص(بنا بـه فرمـایش رسـول اکـرم        . آموزش غلط خواهد داد   

 از کـردنش  خـراب  دهـد،  انجـام  عملـى  ندانـسته  کـه  کسى«
 .)198: 1 ق، ج 1371برقـی،    (40»اسـت  بیشتر کردنش درست
 تخریـب،  و فساد و انحرافات تمامى که است بدیهى بنابراین
 بـه  قـدم  اولـین  در اسالم سبب  همین  به .باشد ناآگاهى معلول
 غـذاى  را آن و کنـد   ىمـ  تـشویق  )و تخصص (آگاهى   و علم
تـرین شـروط      و از جمله مهم   ) 1387کلینی،  (شمارد    مى عقل

وکار براي هر اهل فنّـی داشـتن تخـصص،            موفقیت در کسب  
  .)1403مجلسی،  (41باهوشی در آن فن است

  
  اصل توجه توأمان به زندگی دنیوي و اخروي

منزلۀ ترك آخرت و توجه صرف بـه         آموزش علوم مهارتی به   
لکه هدف، یـادگیري و عمـل بـه ایـن علـوم و              دنیا نیست، ب  

ها در راستاي دستورات دینی است زیـرا اسـالم دیـن        مهارت
گیـرد،   زندگی است و همۀ جوانب زندگی انسانی را دربر می         

  زمینـۀ  مثابـه   بـه  دارد توجـه  اخـروي  زندگی به که گونه همان
امــام . دارد توجــه دنیــوي نیــز زنــدگی بــه آخــرت، زنــدگی
 گویـا  کـه  کـن  کار چنان دنیایت براي«: یدفرما می) ع(مجتبی
 نیـز  [آخرتـت  براي و بود خواهی] دنیا این در [همیشه براي
 خـواهی  دنیـا  از فـردا  گویـا  کـه  کـن  تـالش  و سـعی ] چنان

ــسی، (42»رفــــت ــه، در)139: 44، ج1403مجلــ   در نتیجــ
 و اجتمـاع  از گیـرى  کنـاره  به ترغیب دینى، تربیت چارچوب
است  غیرمتعارف کامالً امرى دفر در مرتاضانه روحیۀ تقویت

کـسی کـه    ) ع(بنابراین در تعالیم اهل بیـت     ). 1371 مطهرى،(
دنیا را براي آخرتش رها کند یا آخرت را براي دنیایش ترك            

) ع(از امام سـجاد ) ع(امام باقر. کند، مطرود شمرده شده است   
 بـراى  را خود دنیاى که کس آن نیست ما از«: کنند روایت می 

 43»دهـد  دست از دنیا براى را خود آخرت یا کند رها آخرت
 توأمـان بـه    بنابراین، توجـه  ). 124: 22 ، ج 1386 بروجردي،(

-هـاي علمـی    اخروي از مبانی دینی آموزش     و دنیوي زندگی
کاربردي است زیرا نباید انسان در علم و مهارت خود غـرق            

همچنـین توجـه بـه جهـان     . شده و او را از آخرت غافل کند  
  .د مانع تالش او در ساختن دنیایی آباد شودپس از مرگ نبای

  
  اصل آموزش دیداري و شنیداري توأمان

واالیـی   بصري از جایگاه   و سمعی اوري، آموزش در عصر فن  
برخوردار است، زیرا اثر دیدن در یـادگیري بـسیار بیـشتر از             

در تربیت اصحاب از ایـن مهـم        ) ص(لذا پیامبر . شنیدن است 
 ا روشـی ملمـوس و کـاربردي خطـرِ         ب گیرد، مثالً   نیز بهره می  

 را براي اصحابش تبیین کرد، آنجـا        »گناهان شمردن کوچک«
 خـود  یاران آمدند، به  فرود گیاه بى زمینى در خود یاران که با 
 خـدا،  رسول اى: کردند عرض. بیاورید هیزم مقدارى: فرمود
ــا ــى مکــانى در م ــاه ب ــزم اینجــا در و هــستیم گی  .نیــست هی

 کــه اى انــدازه بــه شــما از دامکــ هــر: فرمــود )ص(حــضرت
 مقابـل  در و آوردنـد  هیـزم  مقـدارى  هرکدام .بیاورد تواند مى

: فرمــود )ص(خــدا رســول. ریختنــد هــم روى )ص(پیــامبر
؛ بحرانـی،   1407 کلینی،(» شوند مى جمع گونه  این نیز گناهان«

همچنین، آموزش عملی و هنرمندانـۀ وضـو توسـط          ). 1374
اي   اشـتباه بـود، نمونـه     به پیرمردي کـه وضـویش     ) ع(حسنین

دیگر از آموزش کاربردي بـه روش دیـداري و شـنیداري در            
؛ ابـن شهرآشـوب     1403مجلسی،  (است  ) ع(سیره معصومین 

  .)ق1379مازندرانی، 
  

  شناسی کتاب
  قرآن کریم

علـیهم  (موسسۀ آل البیت    : بیروت. تفسیر الحبري ). ق1408. (ابن حکم، ح  
  .إلحیاء التراث) السالم

: تهـران . ترجمـه تحـف العقـول     /رهاورد خرد   ). 1376. (انى، ح ابن شعبه حر  
  .نشر و پژوهش فرزان روز
: قــم. )ع(طالــب مناقــب آل أبــی). ق1379. (م ابـن شهرآشــوب مازنــدرانی، 

 .انتشارات عالمه
مجلـه آمـوزش    . کـاربردي -هاي علمی   اهمیت آموزش ). 1378. (ابتکار، ت 

 .119-111صص ). 2(1. مهندسی ایران
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  .اسماعیلیان: قم. تفسیر نور الثقلین). ق1415. (ویزى، عالعروسی الح
جایگاه دانـش در مهـارت آمـوزي،        ). 1394. (و مرجانی، ب  . ایروانی ش 

  .90 - 67صص). 3 (8. راهبرد فرهنگ
موسـسۀ البعثـۀ، قـسم      : قـم . البرهان فی تفسیر القـرآن    ). 1374(بحرانى، هـ   

 .الدراسات اإلسالمیۀ
  .دارالکتب االسالمیه: قم. المحاسن). ق1371. (برقى، ا

ــشیعۀ ). 1386. (ح. بروجــردى، آ :  تهــران).للبروجــردي(جــامع أحادیــث ال
  .فرهنگ سبز

درآمدي بر تعلیم و تربیت اسـالمی       ). ش1397. (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه   
محمـد بهـشتی، علیرضـا      : زیرنظـر  (اهداف تربیت از دیدگاه اسالم    ): 2(

ــسانی ســازمان مطالعــه و: تهــران). اعرافــی  تــدوین کتــب علــوم ان
  ).سمت(دانشگاهها 

دارالکتــاب :  قــم.غــرر الحکــم و درر الکلــم). ق1410. (تمیمــی آمــدي، ع
  .االسالمی

 محمـد  قمحـاوى، : محقـق  .)جـصاص (القـرآن  احکام .)1405(. ا جصاص،
 . العربی التراث إحیاء دار: بیروت ، صادق
شـرح أصـول     (ۀالذریعۀ إلى حافظ الـشریع    ). ش1387/ق1429. (جیالنى، ر 

 . دار الحدیث: قم). الکافی جیالنى
: قـم . درخـشان پرتـوى از اصـول کـافى        ). 1363. (حسینى همدانى نجفى، م   
 . چاپخانه علمیه قم

دفتـر نـشر    : تهـران ). احمـد آرام، متـرجم     (الحیاة). 1380. (ر. حکیمى، م 
 .فرهنگ اسالمی

 23 فقـه،  خـارج  درس انقالب، معظم رهبر سخنان .)1391. (ع اي،  خامنه
   www. farsi.khamenei.ir. 1391 بهمن

  .دار القلم: بیروت. مفردات ألفاظ القرآن). ق1412. (راغب اصفهانى، ح
ــرآن). 1383. (رضــایى اصــفهانى، م ــه ق ــم). رضــایى (ترجم موســسه : ق

  .تحقیقاتى فرهنگى دارالذکر
 الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون األقاویل       ). ق1407. (زمخشرى، م 

 .دار الکتاب العربی: بیروت. فى وجوه التأویل
 2 و   1مـاده    ).1374. (شـوراي اسـالمی    مجلـس  پژوهشهاي مرکز سایت

 عـالی   شـوراي  369مـصوبه   . کاربردي-علمی هاي  آموزش نامۀ آیین
  www. rc.majlis.ir. 17/11/1374 فرهنگی جلسه مورخ انقالب

  .هجرت:  قم).لحللصبحی صا(نهج البالغۀ ، )ق1414. (شریف الرضی، م
: بیـروت . إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات    ). ق1425. (شیخ حر عاملى، م   

  .اعلمی
  .کتابچی:  تهران).للصدوق( األمالی). 1376. (، م)ابن بابویه(شیخ صدوق
دفتـر  :  قـم  .مـن ال یحـضره الفقیـه      ). ق1413. (، م )ابن بابویـه  (شیخ صدوق 

  . حوزه علمیه قمانتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین 
مؤسـسۀ األعلمـی    : لبنـان . المیزان فی تفسیر القرآن   ). ق1390. (طباطبایى، م 

  .للمطبوعات
 :اردن. )الطبرانـى  (العظـیم  القرآن تفسیر: الکبیر التفسیر). م2008. (س طبرانى،

 .الثقافی الکتاب دار
  .ناصر خسرو: تهران. مجمع البیان فی تفسیر القرآن). 1372. (طبرسى، ف

حوزه علمیـه قـم، مرکـز       : قم. تفسیر جوامع الجامع  ). ق1412. (رسى، ف طب
  .مدیریت

: بیـروت ). تفسیر الطبرى  (جامع البیان فى تفسیر القرآن    ). ق1412. (طبرى، م 
  .دار المعرفۀ

دار إحیـاء   : بیروت). مفاتیح الغیب  (التفسیر الکبیر ). ق1420. (فخر رازى، م  
  .التراث العربی

  .نشر هجرت: قم. کتاب العین ).ق1409. (فراهیدى، خ
 .دار الکتب االسالمیه: تهران. قاموس قرآن). ش1371. (ا. قرشى، ع
  .دارالکتاب: قم.  تفسیر القمی). 1363. (قمى، ع
 .اسوه:  قم.سفینۀ البحار). ق1414. (قمى، ع

 . دارالذخائر: قم. کنز الفوائد). ق1410. (کراجکى، م
: تهـران ). ترجمـۀ سـیدجواد مـصطفوى      (.أصول الکافی ). 1369. (کلینى، م 

  .کتابفروشی علمیه اسالمیه
: تهــران). اللهــی ترجمــۀ مهــدي آیــت (اصــول کــافی). 1387. (کلینــی، م
 .آرا جهان
  .دارالکتب االسالمیه: تهران. ) اإلسالمیۀ-ط (الکافی )  ق1407. (کلینى، م

  .حدیثدارال: قم. )للیثی(عیون الحکم و المواعظ ). 1376. (لیثى واسطى، ع
ترجمه کتاب السماء و العـالم بحـار        (آسمان و جهان    ). 1351. (ب. مجلسى، م 

  .اسالمیه:  تهران).54األنوارجلد 
دار احیـاء   :  بیـروت  ). بیـروت  -ط  (بحار األنوار   ). ق1403. (ب. مجلسى، م 

  .التراث العربی
اعالم قرآن از دایره المعارف قـرآن  ). ش1385. (مرکز فرهنگ و معارف قرآن  

انتشارات دفتر تبلیغـات اسـالمى حـوزه        (بوستان کتاب قم    : قم. کریم
  ).علمیه قم

  .اطالعات: تهران .اخالق فلسفه). 1367. (ت. م زدي،ی مصباح
 .صدرا: قم. 5 و2 جلد.مجموعه آثار). 1371. (مطهرى، م
موسسه فرهنگـى انتـشاراتى     : قم. تفسیر و مفسران  ). 1379. (هـ. معرفت، م 
  .التمهید
ــه، م ــسیر کاشــف). 1378. (ج. مغنی ــه تف ــم. ترجم ــم  : ق ــاب ق ــتان کت بوس

  ).انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم(
دارالکتـب  : تهـران . تفـسیر نمونـه   ). 1371. (دیگـران، ن   مکارم شـیرازى و   

 .اإلسالمیه
  .هدف: قم .قرآن پیام ).1372. (ن دیگران، و شیرازي مکارم
 ترجمه تنبیه الخـواطر /ب و اخالق در اسالم    آدا. مجموعه ورام ). 1369. (ورام، ا 
هاي اسالمی آسـتان      بنیاد پژوهش : مشهد). ترجمۀ محمدرضا عطایی  (

 .قدس رضوي
Encyclopædia Britannica Online. Archived from the original on 

26 January 2013. www. britannica.com 
Wilson, Edward O. (1999). Consilience: The Unity of 

Knowledge. New York: Vintage.  
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  سلیمان عباسی
  )کاربردي -علمی دانشگاه جامع علمی   عضو هیئت(

  
  

                                                 
 
 
  ها نوشت پی

  مسلِمۀٍ و مسلِمٍ کُلِّ علَى فَرِیضَۀٌ اَلْعِلْمِ طَلَب) : ص(پیامبر 1
  .اللَّحد إلَی المهدِ مِنَ العِلم اُطلبوا) : ص(پیامبر 2
  .النِّفاقِ اَهلِ مِنْ لَو و حِکْمۀَالْ فَخُذِ الْمؤْمِنِ، ضالَّۀُ الْحِکْمۀُ) : ع(علی امام 3
  خُذُوا الْحِکمۀَ و لَو مِنَ المشرِکینَ: چنین فرمودند هم

  ... بِه الْعملُ و الْعِلْمِ طَلَب الدینِ کَمالَ أَنَّ اعلَموا النَّاس أَیها ) : ع(امام علی 4
 عِبادةالْ مِنَ أَفْضَلُ الْعِلْمِ طَلَب ) :ع(امام علی 5
  الْعلَماء عِبادِهِ مِنْ اللَّه یخْشَى إِنَّما 6
  عِلْماً  اللَّهِ بِخَشْیۀِ  کَفَى: فرمایدمی) ع(امام صادق 7

8 ونَ ولَّمتَعما ی مضُرُّهی ال و مهنْفَعی  
 بِالْغَیبِ رجما کَلْبهم مسادِسه خَمسۀٌ ویقُولُونَ کَلْبهم رابِعهم ثَلَاثَۀٌ سیقُولُونَ 9
  کَلْبهم وثَامِنُهم سبعۀٌ ویقُولُونَ ۖ◌

 درجاتٍ الْعِلْم أُوتُوا الَّذِینَ و مِنْکُم آمنُوا الَّذِینَ اللَّه یرْفَعِ 10
   یعلَمونَ ال الَّذِینَ و یعلَمونَ الَّذِینَ یستَوِي هلْ 11
12 وا وأَعِد لَها مم تُمتَطَعةٍ مِنْ اسقُو...  
  ...عدوکُم و اللَّهِ عدو بِهِ تُرْهِبونَ 13
  بِالصین لَو و الْعِلْم اُطْلُبوا) : ص(پیامبر 14
15 واللَّه کُمطُونِ مِنْ أَخْرَجب هاتِکُمونَ ال أُملَمتَع ئاً ولَ شَیعج لَکُم عمالس و 

  الْأَفْئِدةَ و ارالْأَبص
16 خَّرَ وس ماواتِ فِی ما لَکُمالس ضِ فِی ما ومِیعاً الْأَرج  
17 لَقَدنَا ونِی کَرَّمب مآد ملْنَاهمح رِّ فِی ورِ الْبحالْبو مقْنَاهز راتِ مِنَ والطَّیِّب 

مفَضَّلْنَاهلَى وّنْ کَثِیرٍ ٰ◌علًاتَفْضِی خَلَقْنَا مِم  
 18 ادِنُ النَّاسعالْفِضَّۀِ  م بِ وادِنِ الذَّهعکَم ...  
ثَ  19 عفَب فِیهِم لَهسر اتَرَ وو هِمإِلَی هاءأَنْبِی موهتَأْدسفِطْرَتِهِ مِیَثاقَ لِی و مذَکِّرُوهی 

نْسِیتِهِ ممنِع وا وج   . الْعقُولِ دفَاِئنَ لَهم یرُوایثِ و بِالتَّبلِیغِ علَیهِم یحتَ
20 و ناهلَّمۀَ عنْعوسٍ صلَب لَکُم صِنَکُمأْسِکُم مِنْ لِتُحب  
حینا 21 هِ فَأَونَعِ أَنِ إِلَیاص ک حیِنا و بِأَعینِنا الْفُلْ و  
ثَ 22 عفَب ثُ غُراباً اللَّه حبضِ فِی یالْأَر هرِیلِی ف واري کَیی أَةَسأَخیه و   
23 ى أَنْ مِنْ أَکْثَرُ اَلْعِلْمصءٍ کُلِّ مِنْ فَخُذُوا تُحشَی نَهسح   أَ
24 أَلَنَّا و لَه دِیدلْ أَنِ * الْحمسابِغاتٍ اع و ررْدِ فِی قَدالس...   

                                                                          
 
 

ذَا عمِلَ عملًا إِنِّی لَأَعلَم أَنَّه سیبلَى و یصِلُ الْبِلَى إِلَیهِ و لَکِنَّ اللَّ 25 ه یحِب عبداً إِ
حکَمه    أَ

ک هلْ 26 لى أَتَّبِعنِ أَنْ  علِّما تُعمِم ت لِّمشْداً عر  
  نَفَع ما اَلْعِلْمِ خَیرُ): ع(امیرالمؤمنین 27
ک أَعوذُ إِنِّی اللَّهم  ُ):ص(رسول خدا28   ینْفَع لَا عِلْمٍ مِنْ بِ

   مضَلَّۀ عقْلٌ  یؤَیده لَا  عِلْمٍ  لُکُ): ع(امام علی  29
  ...الْعلَماء عِبادِهِ مِنْ اللّه یخْشَی إِنَّما... 30
  أَکْبرُ  اللَّهِ مِنَ ورِضْوانٌ 31
  جهالً العِلمِ مِنَ انّ 32
ک الَ لْمهعِ ینْفَعه لَم منْ فَإِنَّ بِهِ ینْتَفِع لَم مِمّنْ اَلْعِلْم تَتَعلَّمِ الَ 33 نْفَعی  
زِید عِلْمٍ عنْ تَغْفُلَنَّ الَ و جهلُه یضُرُّك الَ بِعِلْمٍ تَشْغَلَنَّ فَالَ 34 فِی ی ک  جهلِ

تَرْکُه  
  زوجِهِ و الْمرْءِ بینَ بِهِ یفَرِّقُونَ ما مِنْهما فَیتَعلَّمونَ 35
م أَیها النَّاس إِیاکُم): ع(امام علی 36 ى بِهِ فِی برٍّ أَو   النُّجومِ  و تَعلُّ تَدها یإِلَّا م 

بحرٍ، فَِإنَّها تَدعو إِلَى الْکِهانَۀِ، الْمنَجم کَالْکَاهِنِ و الْکَاهِنُ کَالساحِرِ و الساحِرُ 
  کَالْکَافِرِ و الْکَافِرُ فِی النَّارِ

س ولَهقَ فِعلُه یصدقْ لَم منْ 37 الِم فَلَیبِع  
  الْعملُ قَارنَه ما الْعِلْمِ خَیرُ): ع(علی امام 38
39  قْرُونٌ الْعِلْملِ  إِلَى  ممالْع   ف  فَمنْ علِم عمِلَ و منْ عمِلَ علِم و الْعِلْم یهتِ

نْهلَ عتَحإِلَّا ار و هابلِ فَإِنْ أَجمبِالْع  
ح  علَى  عمِلَ  منْ ):ص(کرما پیامبر 40    غَیرِ عِلْمٍ کَانَ ما یفْسِد أَکْثَرَ مِما یصلِ
 بِها یجتَلِب خِلَالٍ ثَلَاثِ إِلَى مضْطَرٌّ صِنَاعۀٍ ذِي کُلُّ :)ع(صادق امام 41

بکْسالْم و وکُونَ أَنْ هاِذقاً یلِه حمبِع ...  
ک   لِدنْیاك و اعملْ 42 ک تَموت غَدا  تَعِیش کَأَنَّ ک کَأَنَّ    أَبداً و اعملْ آلِخِرَتِ
43 س نْ لَیمِنَّا م  تَرَك  اهنْیِآلخِرَتِهِ  د  لَا آخِرَتَه اه  ونْیلِد   
  
  
  
  
  


