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ّبسم اهللا الرحمن الرحيم ّالحمـد للـه رب .ّ هو الفتـاح العلـيم،ّ ّ محمـد  ّصـلي اهللا علـيو ، العـالمينّ
ّله الطاهرين، سيما بقيةآو ّ   ّالصالحين اهللاعلي عبادوّ والسالم علينا األرضين،اهللا فيّ

 يهکه به فرمـود  ترین ویژگی انسان از سایر مخلوقات است، به طوري    دانش مهم  علم و   
گـاه  اسماء را بـه او تعلـیم فرمـود و آن    يهقرآن کریم وقتی که خداوند آدم را آفرید و هم        

ــهآن ــا را ب ــان خواســت کــه اســامی آن  ه ــا را بگوی فرشــتگان عرضــه داشــت و از آن ــد ه                       ن
رو هـم،  ایـن  و از)30 ـ  2/34 بقـره . (به آنان فرمـان داد کـه بـر او سـجده کننـد     و نتوانستند، 

  : دانش همواره نزد همه مردم گرامی بوده است و به قول رودکی
  راه دانش را به هرگونه زبــــان     ر هر زمــان                    مردمان بخرد اند

      تا به سنگ اندر همی بنگاشتند  گرد کردند و گرامی داشتند 
 تردیـد علـم بـه مبـدأ    علوم هم در یک درجه از ارزش و اهمیت نیستند و بی     يهولی هم   

 ت  و صفاموجودات از او و در حقیقت افعال      يه که هم   یعنی خداي تبارك و تعالی     هستی
ست و انسانی هم که به آفریدگار و پروردگاري براي جهـان کـه        هااو هستند، باالترین علم   

ایمـان   که بـه خـدا   ته باشد، با انسانی افکارش است، ایمان داش   یمراقب رفتار و گفتار و حتّ     
  . کندنداشته باشد، از آسمان تا زمین فرق می

               رود؟ مـی  به کجا و  کجاست   در   ،مدهکجا آ زواهد بداند ا  خیمهم   یالعقلسلیمانسان  هر    
 رسـیدن بـه آن   ي بایـد بـرا  ی و از چه راه و چه وسـایل  در این دنیا چه بوده     شهدف از آمدن  

   ؟دنهدف استفاده ک
 و مبـدأ ایـن     ی آفریـدگار عـالم هـست      يهبـار   کـه بحـث در     ،و به همین جهت هم هست       

  . را به خود مشغول داشته استهان همیشه فکر انسا،کنیمی می زندگننی که در آهاج
 هـر  هـا  منت. طالـب کمـال اسـت      یاین است که هر کس    هم   انسان   ی از تمایالت عال   ییک  
 هـم  ی و بعـض ؛کندی رسیدن به آن کوشش م     يبیند و برا  ی م ي کمال خود را در چیز     یکس
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                بـه کمـال   ایـن عـشق   .رونـد یمـ موهـوم   ي به دنبال کمـاالت پنـدار  ی کماالت واقع  يبه جا 
  .پردازد نیز به تحقیق ی در موارد احتمالد کهداری انسان را وام،دفع هرگونه ضرر و

          جهـد  ی فوراً از جـا مـ     ، وارد لباست شده است    ی عقرب : بگوید ی به کس  یاگر کودک مثالً    
 در ی تا عقـرب را بیابـد و یـا مطمـئن شـود کـه عقربـ       ،کندی میرسواش را با دقّت   اهو جام 

  يه اثاثیـ و بـشنود کـه راهزنـان در کمـین هـستند           ي در سـفر   ی و یا اگر کـس     .اسش نیست لب
تردید تـا تحقیـق   ی ب، همراه داشته باشدیبرند و آن شخص مال فراوان   یممسافران را به یغما     
  .نخواهد داشت قدم از قدم بر، مطمئن نگرددهنکند و از امنیت را

            .دانـد مـی  را الزم یخطـر احتمـال     از يگیـر پیش یعاقل دهند که هر  ی نشان م  هااین مثال   
           ، بـه قیمـت جـان انـسان تمـام شــود      مـثالً ،مخـصوصاً اگـر احتمـال خطـر بـسیار زیـاد باشــد      

   .توان آن را نادیده گرفتیگاه نمهیچ
رت انسان بـه طـور قطـع حکـم         عقل و فط   کهعالوه بر این   :با توجه به این مطلب گوییم       
 دنیـاي    زنـدگی دنیـایی،  آفرینی است دانا و توانا، و در پس ایـن  نهان را ج  ها که ج  دکننمی

سد، یعنـی نیکوکـاران   ر که خالق عالم و آدم در آن دنیا به حساب آدمیان می  دیگري است 
شناسـیم  یانبیا مـ   را به اسم یکسانهم در طول تاریخ   ؛دهدرا پاداش و بدکاران را کیفر می    

 ي بـرا ي عـالم و آدم نـد کـه از طـرف خـدا    اهند و ادعـا کـرد    اهافراد بود که از راستگوترین    
     ،نـد اه ایـستاد  جـان ي دستورات خداوند هم تا پـا  ابالغ يبرا و   نداههدایت مردم فرستاده شد   

ایمـان بـه    :نـد اهطور که آنان گفتـ  آن،یاز طرف و .نداهنورزید  دریغيگونه فداکاراز هیچ و  
             اسـتفاده    و ورود در بهـشت خداونـد و      او سبب سـعادت عظمـی      ات انجام دستور  خداوند و 
 از ی بـه خـدا و سـرپیچ   ياعتمـاد یبـ  و برعکس، ؛ خواهد بود يکران و ابد  ی ب يهااز نعمت 

  . خواهد شديو عذاب ابد مدستورات او سبب خسران بسیار و ورود در جهنّ
              کـه  شـود یاقـل سـبب مـ     حد،باشدآور ن انسان یقیني اگر برا   هم، پیداست که خبر انبیا     

                 پـردازد بـه تحقیـق   ) وجـود مبـدأ و معـاد       (آنـان  ي کـه در مـورد مـدعا       انسان را وادار نماید   
  . آرام نگیرد، به یقین نرساندهاو تا خود را در مورد وجود یا عدم این

  ؟ دو مجلس آن کیست     تا ندانم این   من نخواهم در دو عالم بنگریست     
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           یک  و هیچ بشرندیدو نیاز اساس» ایمان«و » علم«که  شودی معلوم م، همیاز طرف  
 این دو ی که جدایدهدیتاریخ هم نشان م .توانند بشر را به سعادت برسانندی نمییهابه تن

   . بر بشریت وارد ساخته استيناپذیر و لطمات جبرانها چه خسارت،از یکدیگر
             تِّکالم متَه ع:انِنثا يقَصم ظَهر :فرمایدی م»علیامام «در روایت هم هست که   

       .جاهل عبادت کننده  وتقوایلم ب عا:کس پشت مرا شکستند دو :اهلٌ متَنَسکو ج
  )103 حدیث ، باب دوگانهخصال صدوق،(

 آن يه که نمونشودیو جمود کشیده مان به تعصب  ایم، که علم نباشدی جای،يآر  
 پذیرش حکمیت  را وادار بهکه امام علی که بعد از این،خوارج صدر اسالم بودند

   که معاویه دروغ گفته و اهل دین و دینداري نیست،،که معلومشان شد پس از آن نمودند،
   .را تکفیر کردند که چرا حکمیت را پذیرفته و باید علیه وي بجنگد علی
                 یخدماتشان  ایمانيه به واسط، غیرعالم بودندی مؤمن ولیایوبیان نیز که مردم  

                  المقدس  از بیتهای بیرون راندن مسیحها آنيه که از جمل،به اسالم و بشریت نمودند
 از علما ي بسیار با کشتن، در عین حال چون عالم نبودندی ول؛ بودی اسالميهاو سرزمین

که خدمت راق چندین برابر آنامثال شیخ اشچون معتزله و  همیو دانشمندان اسالم
   .و بشریت لطمه و خسارت وارد کردند به اسالم ،کردند

                 ،شودیم»  مستییغ دادن در کف زنگت «:يعلم بدون ایمان هم به قول مولو  
   . هستندیرب غيه پیشرفتيهاش دولتاهکه نمون

 بهترین ،رواین و از؛دهدی و توان میچند علم روشنای هر که ،و این بدان خاطر است  
 ،هدف روشن باشدو  باید ابتدا مقصد ی ول؛است وصول به مقاصدش يمددکار انسان برا

   . رساندي مقصد و هدفش یاريبه سووي را  ،دهدی و توان میلم که روشنتا به کمک ع
               گیردیمکار شهوات بهسب لذّات و ک يعلمش را فقط برا انسان ،داگر ایمان نباش  

             ،تدافینوعانش مهم  به جانلذّت و شهوت رسیدن به هرچه بیشتر به خاطرطبعاً  و
را شکوفا اش ه نهفتيهااستعداداگر انسان مؤمن باشد  ی ول. هستندهایبش غراهکه نمون

ت مدر نتیجه و درسانیمت کرده و به فعلیدرسی به تمام معنا به مقام شامخ انسانی.   
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به چه زیرا  ؛ عصر حجر نیستی بهتر از انسان وحشی از نظر اخالق،انسان متمدن امروز  
 طرف از نده و غیررزمنده هزاران نفر رزمی و غیراتمی که با بمب اتمیانسان متمدندلیل 

 ست که به دشمنش شبیخون  ایوحشانسان رتر از آن  ب،کندیمقابل خودش را نابود م
   ؟بریدی و مردان و زنان و کودکان را سر مزدیم

ج آنان صاحب رن که با مکیدن خون هزاران نفر و استفاده از دستيدارآیا سرمایه  
                    ، درست است؟ن باستان استها سبکبارتر از راهزنان ج،آالف و الوف شده است

 ؛ نکرده استی اما انسان در اخالق و ایمان پیشرفت؛ پیشرفت کرده استیاختراعات فنّکه 
گرفته شده  تازه به کار يهايکاراستثمار و زشت بلکه اختراعات در جهت استعمار و

                 ایمان يه که بشر عالوه بر تسلّط بر طبیعت در سای، استی بشر وقتی پیشرفت حقیق.است
  .گردد متعادل ي بشرو اخالق

ترین کاخ  که قوي،چنان بشر را تحت تأثیر قرار داده آنيدر عصر امروز سیل مادیگر  
                مادي مانندجمیع شئون البتّه منظور از مادیات .فضیلت و معنویت را درهم کوبیده است

 يهانوشابهو  هاو خوردن غذاو نوش  عیش ،ی وسائل خوشگذرانيه تهی،جمع ثروت
العنان  ریاست و حکومت مطلق، به دست آوردن مقام،یبند و بار جنسی بي آزاد،لذیذ

 خدا یا ي رضايبرا ی که کمتر دانشجویيو به نح. است و امثال آننهاپیدا نمودن بر ج
 بلکه اگر در ؛استش به دنبال علم جوی فطرت حقیقتي یا ارضاخداخلق خدمت به 

   . تحصیل سود بیشتر استيبرامعموالً  ،شود پیدا ی علم یک جنبش بزرگي همکشور
ن ها که در جیاتاالهی يها که در مقابل دانشکده،دهدییک حساب ساده نشان م  

 ، حقوق، ادبیات، اقتصاد،ی فنّ،ي دامپرور،ي کشاورزيهگاه و دانشکدند تا دانش چ،هست
             ،ات هماالهی يهاانشکده دحتّا و ؛ت تحصیل مادیات هسي و غیره برا علوم،یپزشک

   . رسیدن به معنویات و قرب به خدا نیستيصد در صد برا
که  چنان.شودیات آموخته مبه مادی  رسیدني اخالق هم بیشتر برامتأسفانه حتّی  

 معموالً آن دسته از امور ،شوندیکه امروزه در غرب نوشته م ايی اخالقيهاکتاب
که  چنان. تسریع نمایديموفّقیت اشخاص را در امور ماد که دارندرار  مد نظر قیاخالق
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 یا »راز موفقیت« : مانند.شود پیداستیکه نوشته م ايی اخالقيهااز اسم کتاباین مطلب 
 » یارون. ا.س«  به قلم »یاسرار کامیاب« ،یمریکای آ»ناپلیون هیل« يه نوشت»شدنراز توانگر«

   .... و آمریکایییدیل کارنگ«از دو  هر»یین زندگیآ« و »ییابین دوستیآ« ،یآمریکای
 نه به خاطر ارزش ،زنندیاز اخالق و عفّت و فضیلت م دم ، همياه اگر عدو حتّی  
بدون اخالق نیکو » موریس مترلینگ« به قول  بلکه از آن جهت است که؛ستها آنیواقع

  اخالق ي ما دارااگر« آن است که ي برا»آلکسیس کارل« و یا به قول ؛ نداردیتمدن معن
   .»آیدیکار ما نم به،تلون تمدن  وییل راحت و تجمل و زیبای وسا،و فضیلت نباشیم

حدود   تای مردم غرب:توان گفتی م، را خورد و خوراك و مسکن بدانیمیاگر زندگ  
ل عم راك و اما اگر منظور آرامش خاطر باشد که با طرز اد؛نداه کرد آن را حلّيزیاد

 بسیار ی واقعی فقط از زندگ نههای باید گفت غرب،شودیصحیح و اخالق نیکو حاصل م
 اگر یآمریکایو  ی اروپای یک فرد.بسیار دورترندهم  بلکه از مردم مشرق زمین ،دورند

تواند ی و هرجا که م در صد از ترس پلیس و مجازات است نود و نه،کندی نميدزد
 يکشتن پدر و همسر برا  و حتّا؛زندی یا مردم را به جیب می دولتيه از بودجهامیلیارد

   . استي عادي کار،به دست آوردن ثروتهرچه زودتر 
                آن را اعالم کردند، ها رسانه يهاتّفاق افتاد و هم تازگی ي که بهاهواقعکه چنان  

به ناگاه برق رفت، جمعیت زیادي   ي نیویورك باز بودند،ها شب که مغازهسرِ که  این بود
  .ندبرد اجناس را برداشتند و دالر هالیاردتر ریختند و ها به مغازه که در خیابان بودند،

                    و به راهپارتییک گاردنبخواهند با فروش بلیط  یبا ترتیب هاگاهی غربیاگر هم   
                 ن زدگاستمندان و زلزله ميبرا ی مالکمکبه جمع و آواز و رقص نداختن ساز ا

 چون :گویندی م،شود ترتیب داده یکه چنین بساطم  دويه دفع؛بپردازندزدگان سیل و
    .رویمینمدیگر یا موزیک خوب ننواختند،  ،قبل رقّاصه خوب نرقصیدي هدفع
               وند،ش می جوامع حاصليااخالق بر رفت در قسمت ایمان ویش که بدون پییهاتمدن  

چون  هم. از آن در تاریخ ثبت استي بسیاريها که نمونهشوندیسرانجام سرنگون م
  .غیره  عاد و ثمود و روم و مصر ويهاتمدن



 ١٠

آیا ندیدید : ضِراالَی ا فم ات وی السماو ما ف سخَّرَ لَکُمنَّ اهللاَاَا لَم تَرَواَ« بر آیات بنا  
                   )31/20لقمان ( »؟ است و زمین است، مسخّر شما کردههاان را در آسمچهخداوند آن

چه در زمین  آنيه که هماو خدایی است: اًیعضِ جمراالَی ا ف مي خَلَقَ لَکُم الَّذهو« و
َِّاس نجِنَّ واالخَلَقت الام« و )2/29بقره ( ».وجود دارد، براي شما آفرید               من جنّ : ونِ لیعبدال

 چه را که خداوند در  آنيههم ،)51/56ذاریات( ».نیافریدم مانس را جز براي عبادتو 
  .  براي انسان است و انسان براي عبادت آفریده شده است، و زمین آفریدههاآسمان

          که حقیقت عبادت جز با معرفت و شناخت معبود و عبودیت حاصل جاو از آن  
 و صفات و اسماء حسنی که شناخت ذات حقّ سبحانه و تعالی ،شودلوم میود؛ معشنمی

با توجه به این مطلب اهمیت . عالم و آدم استیی پیدایش هاعلیاي او، علل غایی و ن
  .شودخداشناسی و اسماء و صفات او جلّ جالله معلوم می

  : گوید می  »ویل دورانت«  
ان را عوض کرده ولی خودش را عوض نالند که علم اطراف انسامروزه همه می

ما از لحاظ ماشین توانگر هستیم؛ ولی از نظر غایات و مقاصد فقیر . نکرده است
تواند سیر شود که بشر بدون ایمان و اخالق نمیبدین ترتیب، معلوم می. هستیم

  ) لذّات فلسفهيه مقدم ویل دورانت،( .معنوي کند و به آدمیت واقعی نائل شود
  

  حمت اهللا قاضیان دکتر ر
   

  
  
  
  
  
  


