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امام صادق (ع) در حديثى گهربار مى�فرمايند: «عالم به علوم زمان خود باشيد.»
شايد يكى از تعبيرات و تفسيرهاى اين روايت نورانى، مطلع�بودن و آگاه بودن از علوم زمان است.
اما با پيشرفتى كه علوم در زمان فعلى كرده�اند و گستـرش روبـه�رشـد عـلـوم پـايـه، مـهـنـدسـى، تـجـربـى،
انسانى و… شايد اين گزاره درست باشد كه در زمان حاضر، عالم به كسـى اطـالق مـى�شـود كـه نـشـانـى

 بداند از چه مراجع و منابعى بايد استفاده كرد.ًبيشترى بداند و براى هر موضوع مورد نياز خود، دقيقا
» درآمدهcopy-pasteالبته اين اطالع داشتن و نشانى بلد بودن كه مـتـأسـفـانـه امـروزه بـه صـورت «

 قابل اطمينان و اعتماد نيست و اطالعاتى كه در وب�الگ�ها و سايت�ها انـبـاشـتـه شـده�انـد،ًاست، اصال
همگى از صحت كافى برخوردار نيستند. حتى در بعضى موارد با غرض�ورزى و سودجويى�هـايـى نـيـز
همراه هستند. اطالعات بايد بر مبناى پژوهش و تحقيق آن هم توسط افراد و مراكز تأييد شده تهيه شده
باشند تا بتوان به آن�ها تكيه كرد و براساس آن�ها تصميم گرفت يا تجزيه و تحليل درستى صورت داد.

 رو به رشد در هر موضوعى، ابـتـدا بـايـد بـاِدر واقع براى ورود به هر مبحثى و يا مـطـالـعـه و حـركـت
استفاده از منابع اصيل و محكم، درباره�ى آن مطلب يا موضوع و حتى تاريخچه و فلسفه�ى آن، اطالعات
كافى جمع�آورى كنيم و به اصطالح، خودمان را آماده كنيم و با چشمى باز، گوشى شنوا و قلبى محكم،

به سراغ آن موضوع برويم.
بزرگى مى�گفت: شيطان از سه راه مى�تواند به وجود انسان�ها راه يابد و باعث گمراهى آن�ها شود:
يكى چشم، يكى گوش و سومى قلب يا دل. ايشان مى�فرمودند: به هر چيزى نمى�شود نگاه كرد، به هر
چيزى نمى�توان گوش داد و به هر چيزى نمى�توان دل داد. براى هر كدام از موارد فوق، ابتدا بايد مسلح

 به يك نوشته يا به يك تصوير،ِو قوى شد و سپس به راه ادامه داد. چه بسيار انسان�ها كه  با نگاه كـردن
براى هميشه در ورطه�ى گمراهى افتاده و به ناكجا آباد رفته�اند.

چه�قدر كتاب�هاى ناخوانده دارم كه جرئت خواندن آن�ها را نداشته�ام و منتظرم تـا بـه سـپـرى قـوى و
 خداست»، جاىِمحكم دست پيدا كنم و پس از آن به مطالعه�ى آن�ها بپردازم. راستى، قلبى كه «عرش

چه چيز يا چيزهاى ديگرى مى�تواند باشد؟ خداوند مى�فرمايند: «قـلـب مـؤمـن عـرش مـن اسـت.» پـس
چه�طور است كه خيلى آسان آن را به هر موجودى يا مطلبى يا فيلمى يا… گره زده و وابسته�اش مى�شويم؟
عزيزان دانش�آموز، بياييد همان�طور كه براى حل يك مسئله�ى رياضى كوتاه�تريـن و بـهـتـريـن راه را
انتخاب مى�كنيم و با استفاده�ى صحيح از فرض مسئله به حكم مى�رسيم، در تمامى مسائل مـوجـود در

ن�شاءالله.ِزندگى و اجتماع نيز درست، محكم، دقيق و با پشتوانه�ى تحقيق و پژوهش گام برداريم، ا
 سردبير
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