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آن است که با کلماتی چون حیات و قدرت و دین و نور ارتباط مستقیم ترین کلمات قرعلم یکی از فخیم
مندی از علم به ویژه علم به اسماء و دارد. شناخت آن موجب فهم اسرار فراوانی از حقایق است و بهره

علم کتاب موجب جانشینی در زمین و قدرت یافتن در هستی و زندگی انسان است. کتاب حاضر سعی 
ها و آیات داوری نسبت به این موضوع، آنچه در یرخی سورهرین سوگیری و پیشکرده است بدون کمت

 علم در زمینه فوق قابل بررسی و رؤیت است را در منظر عالقمندان به آن قرار دهد.

ترین کلمه در شود گویی از مقدسم از علم سخن رانده میکالم معصومین علیهم السالهر  گاه در قرآن و  
قدرت، رحمت، فضل و همه فیوضاتی حیات، مقدس علتی برای  هستی سخن رانده شده است.  این کلمه

 انسان بازتاب یافته است. هستی نازل شده و در زندگی است که در 
انسان وابسته به علم است و نیز جزایی که نصیب هر انسانی پس زمینه همه خیرات و کماالت در زندگی 

 . شود وابسته به علم استمی
 دانیم. شناسیم و هم از آن بسیار کم میای است که هم آن را میعلم کلمه

 دانیم که: این را می
 انسان در رنج و سختی است.سرنوشت هر انسانی با آن گره خورده است و در صورت نبود آن •  
 ای را به عهده دارد.انسان در هر زمینههدایت •  
 هاست.ها و پیروزیرمز موفقیت•  
 دارد.هر انسانی به طبع خود آن را دوست دارد و عدم آن را دشمن می•  
 شود.داشتن آن امتیازی است که موجب برتری می•  
 در مشکالت و مسائل و مصایب راهگشاست.•  
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 هرکسی همه عمر خود را در طلب آن صرف کند. آنقدر مطلوب است که شایسته است•  
 تواند گوهر عبودیت را به نحو احسن در فرد شکوفا کند.آنقدر مهم است که می•  
 و موارد دیگری از این قبیل•  

 دانیم:و البته راجع به علم حقایق بسیاری از جمله موضوعات و مسائل زیر را نمی
 ماهیت علم چیست؟•  
 اتبی است؟علم دارای چه مر•  
 های علم خداوند چیست؟ویژگی•  
 های به دست آوردن علم کدام است؟راه•  
 تر است؟تر و به هدایت نزدیکهای به دست آوردن علم سریعکدام یک از راه•  
 شمار دیگریو موارد بی•  

وصف  ترین ویژگی این کلمه شریف اینست کهتوان چنین گفت که مهمبه طور خالصه در وصف علم می
بسیار مهمی برای پرودگار عالم است. علم خدا بر  هر چیزی  احاطه دارد و هیچ چیز از دایره آن خارج 

های توان قلهتوان در این دانست که، تنها با علم به حقایق میانسان مینیست. و اهمیت آن را در زندگی 
 آید. انسان به وجود نمیدون آن هیچ کمالی برای رفیع کمال را طی نمود و ب
 انسان ضروری است زیرا:برای « علم»مطالعه پیرامون موضوع 

شود و از این رهگذر اعتماد  انسان فراهم میاسماء الهی برای شناخت آن امکان معرفت  برخی از با •  
 آید.و اطمینان قابل توجهی نسبت به خداوند برایش پدید می

 تواند سیر پیشرفت خود به کمال را ارتقا دهد.آموزی میعلمبا دانستن قواعدی از علم و •  
 شود. مندی از علم، از افتادن در ورطه گمراهی مصون میدهی درست نسبت به بهرهبا جهت•  
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با به دست آوردن علم حقیقی عالوه بر  راهیابی به عبودیت خالصانه خدا  به عصمت نائل شده و  •  
 شود.ایش شدنی میقرب و رضایت خداوندبر

برای بررسی علم در قرآن در وهله اول الزم است ریشه این کلمه را در قرآن مطالعه کرد. این ریشه با 
 ذکر شده است:سوره  85آیه و در  728کلمه در  854مشتقات زیر  با 

 لم : ماضی، مضارع و امر علم یعلم و یعلمون و إعلم و إعلموا و لیع
 أعلم: افعل تفضیل علم 

 عالِم و عالمون: اسم فاعل علم
 جمع مکسر عالمونعلماء:

 علیم: صفت مشبهه 
 معلوم و معلومات: اسم مفعول علم

 یتعلّمون: باب تفعل تعلّم،
 علّم، یُعلّم، یُعلّمون: باب تفعیل

  عالَمین، أعالم، عالمات: اسامی برگرفته از علم 
آیات دیگری از قرآن را  که در معنای علم هستند بررسی کرد. به عنوان مثال آیاتی که سپس الزم است  

 اند.کنند از این جملهمخفی نبودن هیچ چیز را برای خدا ثابت می
یقین و ... که به نوعی، شهادت، معرفت، قرائت، رؤیت،  همچنین الزم است کلماتی مانند سمع، بصر،

شوند نیز مطالعه شوند. حضرت عالمه طباطبایی این کلمات را بیش مراتب و انواعی از علم محسوب می
 معرفی کرده است. مهاز بیست کل
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ها به عنوان الزمه معنا هایی که علم برای آنآیات و واژههمچنین برای کاربردی کردن مباحث، الزم است 
 آیات تسبیح و حمد نیز مورد بررسی قرار گیرند.  به حساب  می آید مانند کلمه و 

 بینی است:مطالعه موارد فوق دستیابی به دستاوردهای زیر قابل پیشبا 
 انسان به ویژه در  انبیای عظامهای علم در ساحت ربوبی، مالئکه، موجودات و بررسی ویژگی•  
 تر ین کارکردهای علم و نقش آن در زندگی بررسی مهم•  
 وم بر مدار حق و توحید نابهای گسترش علراه•  

با توجه به گستردگی حقایق مربوط به موضوع علم در قرآن برای جلوگیری از ورود به مباحث متنوع و 
ای رو آورده هها به صورت گزاربیان آنگویی و اختصار در مطالب و نیز کتاب حاضر به گزیدهمتعدد، 

 است.
امید است مخاطبان محترم از این اثر کمال بهره را برده و اشکاالت آن را به عفو و صفح و غفران جبران 

 نمایند.   

 فاتحه: معناشناسی علم
 فصل اول: علم و حیات

 فصل دوم: علم و قدرت
 فصل سوم: علم و دین

 نور علمفصل چهارم: 
 خاتمه: علم آموزی
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