


ایشان  است.  بوده  مطهری  استاد  توجه  مورد  موضوعات  جزء  تربیت 

مستقل  تربیتی  مکتب  صاحب  اسالم  که  می  ورزید  تأکید  نکته  این  بر 

 است. تربیت را پرورش استعدادهای انسانی تعریف می  منود و از جمله 

به همین  تعقل می  دانست و  استعداد قوه  را  استعداد آدمی  مهم رتین 

دلیل فصلی از مباحث تربیتی خود را به تربیت عقالنی اختصاص  داد. 

گزیده ای از دیدگاه های استاد در این زمینه فراهم شده است تا دعوتی 

باشد برای مراجعه به اصل آثار استاد.   

به کتاب  البته منحرص  دارد  اختصاص  تربیت  به موضوع  استاد که  آثار 

»تعلیم و تربیت در اسالم« نیست بلکه سایر آثار همچون »انسان کامل«، 

این  به  نیز   ... و  »آزادی معنوی«  ایامن«،  و  »انسان  قرآن«،  »انسان در 

موضوع پرداخته است.

*
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تربیت

 »تربيت« يعنى پرورش دادن استعدادهاى واقعى انسان.

)فطرت، ص17(

اهميت تربيت

 تعليم و تربيت ، بحث  ساخنت افراد انسانها است. يك مكتب كه داراي 

اصطالح  به  و  دارد  جانبه اي  همه  مقررات  و  است  مشخص  هدفهاي 

سيستم حقوقي و سيستم اقتصادي و سيستم سيايس دارد، مني تو اند يك 

سيستم خاص آموزيش نداشته باشد. يعني  مكتبي كه مي خواهد در مردم 

طرحهاي خاص اخالقي، اقتصادي و سيايس را پياده  كند باالخره اينها را 

براي انسانها مي خواهد، اعم از اينكه هدف، فرد باشد يا جامعه، كه اين 

خود مسأله اي است، كه در همني جا بايد بحث بشود. 

اگر هدف، جامعه باشد، باالخره اين افراد هستند كه به وسيله آنها بايد 

اين طرحها پياده شود. افراد بايد آموزش ببينند و طوري پرورش پيدا كنند 

كه همني طرحها را در اجتامع پياده كنند و اگر هدف فرد باشد نيز ] 

بديهي است كه آموزش و پرورش افراد  رضوري است [. در اسالم، هم 

اصالت فرد محفوظ است و هم اصالت اجتامع، يعني فرد خودش خايل 

از اصالت نيست . پس باالخره طرحي و برنامه اي براي  ساخنت فرد وجود 

دارد ، اعم از اينكه فرد را بايد ساخت براي طرحهايي كه  براي اجتامع و 

جامعه است - و اين طرح و برنامه را به عنوان مقدمه ساخنت  اجتامع در 

نظر بگرييم - يا فرد را بايد ساخت از اين نظر كه هدف ، ساخنت  افراد 

است ، و يا از يك نظر جمعي فرد بايد ساخته بشود ، هم از آن جهت  

كه بايد مقدمه اي و ابزاري براي ساخنت اجتامع باشد و هم از نظر اينكه  

خودش هدف است.

) تعلیم و تربیت در اسالم، ص15(

آموزش كايف نيست

 »تعليم « عبارت است از ياد دادن. از نظر تعليم ، متعلم فقط فراگرينده 

آن  در  معلومات  يك سلسله  كه  است  انباري  منزله   به  او  مغز  و  است 

ريخته مي شود. ويل در آموزش، كايف نيست كه هدف اين باشد . امروز 

يك  كه  باشد  اين  فقط  آموزگار  هدف   كه  مي شامرند  نقص  را  اين  هم 

انبار  سلسله معلومات ، اطالعات و فرمول در مغز متعلم بريزد ، آنجا 

بكند و ذهن او بشود مثل حويض كه مقداري آب در آن جمع شده است 

را  اينست كه نريوي فكري  متعلم  باشد و آن  باالتر  بايد  . هدف معلم 

پرورش و استقالل بدهد و قوه ابتكار او را زنده كند.

) تعلیم و تربیت در اسالم، ص16(
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به اين ها اعتقاد ندارم

  در ميان علام ، افرادي كه خييل استاد ديده اند ، من به اينها هيچ اعتقاد 

ندارم . به همني دليل اعتقاد ندارم كه خييل استاد ديده اند ، هامن كه  

برايشان باعث افتخار است . مثال مي گويند :  »فالن كس يس سال به درس  

مرحوم نائيني رفته ، يا بيست و پنج سال متوايل درس آقا ضياء را ديده«. 

عاملي كه يس سال يا بيست و پنج سال عمر را يكرسه درس اين استاد و 

آن  استاد را ديده ، او ديگر مجال فكر كردن براي خودش باقي نگذاشته ، 

دامئا مي گرفته ، متام نريويش رصف گرفنت شده ، ديگر چيزي منانده براي 

آنكه با نريوي خودش به مطلبي برسد .

 )تعلیم و تربیت در اسالم، ص19(

مالك، زياد استاد ديدن نيست

 ما در ميان استادهاي خودمان آن استادهايي را مي ديديم ابتكار دارند 

كه  زياد معلم نديده بودند . شيخ انصاري كه ييك از مبتكرترين فقهاي 

صدو پنجاه  سال اخري است ، از متام علامي فعيل كمرت استاد ديده ، يعني 

دوره استاد ديدنش بسيار كم بوده است . طلبه اي بود كه رفت نجف . 

مخترصي استادهاي  نجف را ديد . بعد خودش راه افتاد دنبال استادهاي 

متنوع . رفت مشهد . مديت در مشهد ماند . خييل نپسنديد . به تهران 

آمد . تهران هم خييل مناند. رفت اصفهان ، اصفهان كمي بيشرت ماند . 

آقا سيد محمد باقرحجةاالسالم ، در اين شهر و معلم »رجال« بود . در 

كاشان  سال  سه   . كاشان  رفت  بعد  گرفت .  ياد  چيزهايي  »رجال«  فن  

. يعني همه  از همه جا بيشرت ماند  . آنجا  نراقيها كاشان بودند   . ماند 

دوره معلم ديدن او ، اگر حساب كنيد به ده  سال مني رسد . در صوريت 

كه ديگران بيست سال و بيست و پنج سال و يس سال معلم ديده اند . 

آقاي بروجردي را اغلب ايراد مي گرفتند كه كم استاد ديده ، و از نظر 

ما حسنش همني بود كه خييل استاد نديده بود . ايشان هم كم استاد 

نديده بود ، ده دوازده سال استادهاي درجه  اول ديده بود، هفت هشت 

سال نجف و سه چهار سال اصفهان استاد ديده بود ، ويل نجفيها قبولش 

مني كردند، مي گفتند اين استاد كم ديده، مثال بايد يس  سال استاد ديده 

باشد . و به همني دليل كه كمرت استاد ديده بود ، ابتكارش  از اغلب آن 

علام بيشرت بود ، يعني فكر مي كرد، مسائل، مسائيل است كه  خودش فكر 

مي كرد . مجال فكر كردن داشت . 

)تعلیم و تربیت در اسالم، ص20(

وظيفه  ي اصيل معلم

 ، پرورش   و  آموزش  در  كه  باشد  ترديد  مسأله جاي  اين  خيال مني كنم   
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تفكر غري از تعلم است

 تفكر بدون تعليم و تعلم امكان پذير نيست . مايه اصيل تفكر ، تعليم  

و تعلم است . ) البته ما تفكرهاي عقالين را داريم مي گوئيم و به مسأله 

وحي  فعال كاري نداريم ( . و اينكه در اسالم دارد كه تفكر عبادت است 

غري از اينست كه تعلم عبادت است . اين دو مسأله است . ما ييك درباب 

تعليم و تعلم داريم كه تعليم عبادت است ، تعلم عبادت است ، و ييك 

درباب تفكر داريم كه تفكر عبادت است ، و آنچه درباب تفكر داريم 

العبادش  افضل   « : . مثال  تعلم داريم  باب  آنچه كه در  از  بيشرت است 

التفكر «. يا : » ال عبادش كالتفكر «. يا : » كان اكرث عبادش ايب ذر التفكر 

«. و در اين زمينه البته خييل  هست ، و اين غري از مسأله تعلم است . 

در تفكر ، گذشته از نتيجه اي كه  انسان از فكر خود مي گريد، فكر خود 

را رشد مي دهد .

) تعلیم و تربیت در اسالم، ص21(

كامل نقد

 ييك از بارزترين صفات عقل براي  انسان همني متييز و جدا كردن است 

هدف بايد رشد فكري دادن به متعلم و به جامعه باشد . تعليم دهنده 

و مريب هر كه هست : معلم است ، استاد است ، خطيب است ، واعظ 

است ، بايد كوشش كند كه ] به شخص [ رشد فكري يعني قوه تجزيه 

و تحليل بدهد ، نه اينكه متام همش اين باشد كه هي بياموزيد ، هي 

فراگرييد ، هي حفظ كنيد. در اين صورت چيزي نخواهد شد .

) تعلیم و تربیت در اسالم،ص20(

كاركرد علم و عقل

 عقل و علم بايد با يكديگر توأم باشد و اين نكته  بسيار خويب است . 

اگر انسان تفكر كند ويل اطالعاتش ضعيف باشد ، مثل  كارخانه اي است 

كه ماده خام ندارد يا ماده خامش كم است ، قهرا مني تواند كار بكند يا 

محصولش كم خواهد بود . محصول بستگي دارد به اينكه ماده خام  برسد 

. اگر كارخانه ماده خام زياد داشته باشد ويل كار نكند باز فلج است  و 

محصويل نخواهد داشت. حرضت در آن روايت مي فرمايد : »يا هشام ثم 

بني ان العقل مع العلم« عقل و علم بايد توأم باشد. عرض كرديم علم، 

فراگريي است ، به منزله  تحصيل مواد خام است ، عقل ، تفكر و استنتاج 

و تجزيه و تحليل است .

) تعلیم و تربیت در اسالم،ص35(
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نحوه مواجهه با روحیه پرسشگری کودک

طفل از حدود سه سالگی و گاهی کمرت رشوع می کند به سؤال و پرسش 

از پدر و مادر و پرستار درباره اموری که دور و برش هستند و نظرش 

را جلب می کنند، علی االتصال می پرسد که این چیست و آن چیست؟ فالن 

چیز برای چیست؟ و امثال اینها. روان شناسان سه سالگی را سن پرسش 

نام نهاده اند.

یکی از مسائل تربیتی کیفیت مواجهه پدر و مادر و سایر مربیان است 

در برابر سؤاالت اطفال. البته نباید جلو این غریزه را گرفت و مامنعت 

کرد، و هم نباید به آنها دروغ گفت. باید در حدود فهم خود آنها، آنها 

را راهنامیی کرد.

)بیست گفتار،ص188(

مدیریت پرسش

سؤال و پرسش در عین اینکه خوب است و مظهر رشد و کامل انسان 

است، مقدمه چیز دیگر است: یا مقدمه تحقیق است یا مقدمه عمل. 

بعضی اشخاص در صدد تحقیق یک موضوع علمی یا تاریخی یا دینی 

، جدا كردن سخن راست از سخن دروغ ، سخن ضعيف از سخن قوي ، 

سخن منطقي از سخن غري منطقي ، و خالصه غربال كردن  . عقل آنوقت 

براي انسان عقل است كه به شكل غربال دربيايد ، يعني هر چه  را كه 

وارد مي شود سبك سنگني كند ، غربال كند ، آنهايي را كه به درد مني خورد 

دور بريزد و به درد خورها را نگاه دارد . 

حديثي هست كه ظاهرا از پيغمرب اكرم ، و ناظر به همني مطلب است ، و 

از اين احاديث زياد است . مي فرمايد : » كفي باملرء جهال ان يحدث بكل 

ماسمع « . براي جهالت انسان همني بس كه هر چه  مي شنود نقل كند ) 

خوش باوري ( . بعيض ها خاصيت ضبط صوت و گرامافون را دارند . كأنه 

هر چه ديگران مي گويند پر مي شوند و بعد هم در جاي ديگر تحويل  

مي دهند بدون آنكه تشخيص بدهند . كه آنچه مي شنوند ] صحيح است 

يا غلط [ . 

)تعلیم و تربیت در اسالم، ص30(

مفهوم صحيح نقد

 فرق است ميان اينكه انسان از دو سخن، درستش را بگريد و نادرستش 

را رها كند  و تجزيه كردن يك سخن كه انسان عنارص درستش را بگريد و 

عنارص نادرستش را الغاء كند ، و اينقدر تشخيص داشته باشد كه بگويد از 

اين سخن اين قسمتش  درست است و اين قسمتش نادرست . اين هامن 

مطلبي است كه در روايات  تعبري به نقد و انتقاد شده است . 

)تعلیم و تربیت در اسالم،ص33(
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پيغمرب اكرم علمى را كه دارا بودن آن سودى نبخشد و نداشنت آن زياىن 

نرساند بيهوده خواند. اما علومى كه راه تحقيق در آنها باز است و بعالوه 

سودمند مى باشد مورد تأييد و تشويق اسالم است.

)انسان و ایامن، ص71 و72(

جلوه عقل گرايي

 اسالم يك دين طرفدار عقل است و به نحو شديدي هم روي اين استعداد 

تكيه  كرده است ، نه فقط با او مبارزه نكرده بلكه از او كمك و تأييد 

خواسته  است ، و تأييد خود را هميشه از عقل مي خواهد.

) تعلیم و تربیت در اسالم، ص184(

در اصول عقائد، تقلید راه ندارد

صحيح  عقيده  تحصيل  فرد  هر  وظيفه  كه  عقايد  اصول  درباره  اسالم   

درباره آنهاست تقليد و تعبّد را كاىف منى داند، بلكه الزم مى داند كه هر 

فردى مستقالاً و آزادانه صحت آن عقايد را به دست آورد. 

)انسان و ایامن،ص64(

هستند، ناچار باید در صدد پرسش برآیند و از اشخاصی که اطالعی در 

صدد  در  که  دانشجو  یک  کنند.سؤاالت  سؤال  مطالبی  دارند  زمینه  آن 

این است که  این قبیل است. و گاهی علت پرسش  از  یاد گرفنت است 

از  بیامر  یک  که  سؤاالتی  مانند  بگیرد،  یاد  را  عمل  یک  راه  می خواهد 

پزشک می کند و دستورالعمل هایی که می گیرد و همچنین است مشکالتی 

که بیامران روحی با روان پزشکان یا معلامن اخالق به میان می گذارند.

اگر سؤال و پرسش مقدمه تحقیق علمی یا روش عملی نباشد، تنها مجهول 

بودن یک چیز کافی و مجّوز نیست که انسان وقت خود و دیگری را به 

پرسش درباره آن بگذراند، زیرا مجهوالت برش بی نهایت است....اگر انسان 

بخواهد از همه چیز بپرسد به جایی منی رسد. باید سؤاالت انسان متوجه 

مسائل الزم و رضوری و مفید باشد، یا از حیث علم یا از حیث عمل.

)بیست گفتار،ص190(

اسالم، همه مسأله ها را به 

رسمیــــــــت منی  شناسد

 در اسالم به طور كىل با رصف انرژى فكرى در مسائىل كه نتيجه اى جز 

خسته كردن فكر ندارد، يعنى راه تحقيق براى انسان در آنها باز نيست، 

انسان  و همچنني مسائىل كه فرضااً قابل تحقيق باشد فايده اى به حال 

ندارد مخالفت شده است.
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عبادات فکری

 از نظر اسالم، عبادت منحرص نيست به عبادات بدىن مانند مناز و روزه 

يا عبادات ماىل مانند خمس و زكات؛ نوعى ديگر از عبادت هم هست و 

آن عبادت فكرى است. تفكر يا عبادت فكرى اگر در مسري تنبّه و بيدارى 

انسان قرار گريد از سالها عبادت بدىن برتر و باالتر است.

)انسان و ایامن، ص64(

موضوعات تفکر

 قرآن كريم سه موضوع براى تفكِر مفيد و سودمند ارائه مى دهد:

1. طبيعت 

آسامن،  زمني،  يعنى  طبيعت  كه  است  زيادى  آيات  قرآن  رسارس  در 

ستارگان، خورشيد، ماه، ابر، باران، جريان باد، حركت كشتيها در درياها، 

گياهان، حيوانات و باالخره هر امر محسوىس را كه برش در اطراف خود 

مى بيند به عنوان موضوعاىت كه درباره آن دقيقااً بايد انديشيد و تفكر و 

نتيجه گريى كرد ياد كرده است. براى منونه يك آيه ذكر مى كنيم:

شک، مقدمه یقین

عرص  جوان-  طبقه  براى  خصوصا  مذهبى-  و  دينى  نظر  از  ما  عرص 

سلسله  يك  زمان،  و  مقتضيات عرص  است.  بحران  و  دودىل  و  اضطراب 

ترديدها و سؤالها بوجود آورده و سؤاالت كهنه و فراموش شده را نيز از 

نو مطرح ساخته است.

آيا بايد از اين شك و ترديدها و پرس و جوها- كه گاهى به حد افراط 

مى رسد- متأسف و ناراحت بود؟

به عقيده من هيچگونه ناراحتى ندارد؛ شك، مقدمه يقني؛ پرسش، مقدمه 

وصول؛ و اضطراب، مقدمه آرامش است. شك، معرب خوب و الزمى است 

به  دعوت  اينهمه  كه  اسالم  است.  نامناسبى  توقفگاه  و  منزل  چند  هر 

برش،  اوليه  حالت  كه  مى فهامند  ضمنى  بطور  مى كند،  ايقان  و  تفكر 

جهل و شك و ترديد است و با تفكر و انديشه صحيح بايد به رسمنزل 

ايقان و اطمينان برسد... رصف اينكه عرص ما عرص شك است نبايد دليل 

از  از شك،  نوع  اين  مسلاّم  شود.  تلقى  ما  زمان  انحراف  و  انحطاط  بر 

آرامشهاى ساده لوحانه اى كه بسيار ديده مى شود پائني تر نيست.

آنچه مى تواند مايه تأسف باشد اين است كه شك يك فرد، او را به سوى 

برنيانگيزد كه پاسخگوى  را  افرادى  يا شكوك اجتامعى،  نراند؛ و  تحقيق 

نيازهاى اجتامع در اين زمينه بوده باشند. 

)عدل الهی،ص14(
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»انفس« تعبري مى كند.1 و از اين راه، اهميت ويژه ضمري انساىن را گوشزد 

مى منايد. اصطالح »آفاق و انفس« در ادبيات اسالمى از همني جا پديد 

آمده است.

)انسان و ایامن، ص72و73(

بايسته  هاي عامل

 روح علمي يعني  روح حقيقت جويئ، روح يب غريض و طبعا روح يب تعصبي 

، روح خايل از جمود ، و روح خايل از غرور . وقتي انسان روايات زيادي را 

كه در موضوع علم وارد شده است مطالعه مي كند ، مي بيند چقدر تكيه 

شده است روي اين مطلب كه يك عامل نبايد تعصب  داشته باشد ، نبايد 

جمود داشته باشد ، نبايد تجزم داشته باشد كه هر چه من  تشخيص دادم 

ليس اال ، و فقط همني است . يك عامل نبايد غرور داشته باشد و خيال 

كند آنچه كه او دارد متام علم هامن است ، بلكه بايد به اصل »وما اوتيتم 

من العلم اال قليال « مخصوصا توجه داشته باشد كه آنچه ما از حقيقت 

مي دانيم بسيار كم است .

) تعلیم و تربیت در اسالم، ص41(

) فّصلت/ 53(.	 َ لَُهْم انَُّه الَْحقُّ 1 . َسُنيِهْم آياتِنا ىِف اْلفاِق َو ىف انُْفِسِهْم َحتّى  يَتَبَنيَّ

امواِت َو اْلَرِْض.1 قُِل انْظُُروا ما ذا يِف السَّ

چه  زمني  و  آسامنها  در  ببينيد  كنيد،  مطالعه  و  دقت  مردم:  به  بگو 

چيزهايى هست.

2. تاريخ 

در قرآن آيات بسيارى است كه به مطالعه اقوام گذشته دعوت مى كند و 

آن را مانند يك منبع براى كسب علم معرىف مى كند. از نظر قرآن، تاريخ 

برش و تحوالت آن بر طبق يك سلسله سنن و نواميس صورت مى گريد؛ 

عزتها و ذلتها، و موفقيتها و شكستها، و خوشبختيها و بدبختيهاى تاريخى 

حسابهايى دقيق و منظم دارد و با شناخنت آن حسابها و قانونها مى توان 

تاريخ حارض را تحت فرمان درآورد و به سود سعادت خود و مردم حارض 

از آن بهره گريى كرد. اينك يك آيه به عنوان منونه:

عاِقبَُة  كاَن  كَيَْف  فَانْظُروا  اْلَرِْض  يِف  فَِسريُوا  ُسَنٌن  قَبْلُِكْم  ِمْن  َخلَْت  قَْد 

ِبنَي2 الُْمَكذِّ

پيش از شام سنتها و قانونهايى عمالاً به وقوع پيوسته است. پس در زمني 

و آثار تاريخى گذشتگان گردش و كاوش كنيد و ببينيد پايان كار كساىن 

كه حقايقى را كه از طريق وحى به آنها عرضه داشتيم دروغ پنداشتند 

به كجا انجاميد.

3. ضمري انسان 

قرآن ضمري انساىن را به عنوان يك منبع معرفت ويژه نام مى برد. از نظر 

قرآن رسارس خلقت آيات الهى و عالئم و نشانه هايى براى كشف حقيقت 

است. قرآن از جهان خارج انسان به »آفاق« و از جهان درون انسان به 

1 .یونس،101

2 . آل عمران،137
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ایامن، محصول فکر آزاد

الزم  را  تحقيق  و رضورتااً  منى داند  جايز  را  تقليد  دين  اصول  در  اسالم   

مى شامرد. اصول دين مربوط است به عقيده و اميان. پس معلوم مى شود 

نظر اسالم اين است كه اميان از روى فكر آزاد تحصيل مى شود؛ از فكر 

غري آزاد، اعم از اينكه در اسارت تقليد باشد و يا تحت زور و جرب باشد، 

اميان و عقيده اى كه اسالم طالب آن است حاصل منى شود.

)جهاد، ص79و80(

لغزشگاههاى انديشه 

از نظر قرآن)1( 

تكيه بر ظّن و گامن به جاى علم و يقني 

قرآن مى گويد:

اكرث مردم چنني اند كه اگر بخواهى پريو آنها باىش تو را از راه حق گمراه 

مى كنند، براى اينكه تكيه شان بر ظّن و گامن است )نه بر يقني( و تنها با 

حدس و تخمني كار مى كنند.1

. 1 . َو اْن تُِطْع اكْرَثَ َمْن ىِف ااْلرِْض يُِضلّوَك َعْن َسبيِل اللَِّه اْن يَتَِّبعوَن االَّ الظَّنَّ

) انعام/ 116(.

روح علمي

يا  و   - است  دارند غرورشان خييل كمرت  كه روح علمي  بزرگ  عاملهاي    

ندارند - نسبت  به افراد كم بضاعتي كه روح علمي ندارند و چهار كلمه اي 

مي دانند و خيال  مي كنند كه متام علم همني است . در حديثي هست كه 

: » العلم عيل ثالثة اشبار « يعني علم سه وجب است ، يا سه قطعه است 

، يا سه مرحله است : » اذا وصل ايل الشرب االول تكرب « در مرحله اول ، 

تكرب به انسان دست مي دهد ، خيال مي كند كه  ديگر متام حقايق عامل 

را مي داند » واذا وصل ايل الشرب الثاين تواضع « در مرحله دوم مي فهمد 

كه نه ، اينطور هم نيست ، مي آيد پايني و كوچك مي شود ، »واذا وصل 

ايل الشرب الثالث علم انه ال يعلم شيئا « . و در مرحله سوم  مي فهمد كه 

نسبت به آنچه بايد بداند هيچ مني داند . بنا بر اين در تعليم و تربيت 

بايد به متعلم روح علمي داد يعني نبايد توجه فقط به اين باشد كه  او 

دانا بشود ، بلكه همچنني بايد كاري كرد كه روح حقيقت جويئ و عاري 

از بيامريهايي كه انسان را از حالت حقيقت جويئ منحرف مي كند يعني 

تعصبها ، جمودها ، غرورها و تكربها در او پديد آيد .

) تعلیم و تربیت در اسالم، ص41(
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خودش متوجه شود عقربه فكرش به جانب ميل و خواهش نفساىن اش 

متاميل مى شود. اين است كه قرآن هواى نفس را نيز مانند تكيه بر ظّن 

و گامن يىك از عوامل لغزش مى شامرد.

در سوره الّنجم مى فرمايد:

إِْن يَتَِّبُعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َو ما تَْهَوى اْلَنُْفُس .1

پريوى منى كنند مگر از گامن و از آنچه نفسها خواهش مى كنند. 

)انسان و ایامن، ص65(

لغزشگاههاى انديشه 

از نظر قرآن )3( 

شتابزدگى 

تا مدارك  اظهار نظرى مقدارى معنّي مدارك الزم دارد و  هر قضاوت و 

به قدر كاىف در يك مسئله جمع نشود هرگونه اظهار نظر، شتابزدگى و 

موجب لغزش انديشه است. قرآن كريم مكرر به اندك بودن رسمايه علمى 

برش و كاىف نبودنش براى برخى قضاوتهاى بزرگ اشاره مى كند و اظهار 

جزم را دور از احتياط تلقى مى منايد. مثالاً مى فرمايد:

2. َو ما أُوتِيتُْم ِمَن الِْعلِْم إاِلَّ قَلِيالاً

1 . نجم،23

2 . ارساء، 85

از ظّن و گامن مخالفت  با پريوى  قرآن كريم در آيات زيادى به شدت 

مى كند و مى گويد: مادامى كه به چيزى علم و يقني حاصل نكرده اى آن 

را دنبال مكن.1....

 )انسان و ایامن، ص65(

لغزشگاههاى انديشه 

از نظر قرآن )2( 

ميلها و هواهاى نفساىن 

انسان اگر بخواهد صحيح قضاوت كند بايد در مورد مطلبى كه مى انديشد 

كامالاً ىب طرىف خود را حفظ كند؛ يعنى كوشش كند كه حقيقت خواه باشد 

و خويشنت را تسليم دليلها و مدارك منايد. درست مانند يك قاىض كه روى 

پرونده اى مطالعه مى كند، بايد نسبت به طرفني دعوا ىب طرف باشد. قاىض 

اگر متايل شخىص به يك طرف داشته باشد به طور ناخودآگاه داليىل كه 

براى آن طرف است نظرش را بيشرت جلب مى كند و داليىل كه لَِه طرف 

ديگر و عليه اين طرف است خود به خود از نظرش كنار مى رود و همني 

موجب اشتباه قاىض مى گردد.

انسان در تفكرات خود اگر ىب طرىف خود را نسبت به نفى يا اثبات مطلبى 

حفظ نكند و ميل نفساىن اش به يك طرف باشد، خواه ناخواه و بدون آنكه 

1. َو ال تَْقُف ما لَيَْس لََك ِبِه ِعلٌْم.) ارساء/ 36(.
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لغزشگاههاى انديشه 

از نظر قرآن )4( 

سّنت گرايى و گذشته نگرى 

انسان به حكم طبع اّوىل خود هنگامى كه مى بيند يك فكر و عقيده خاص 

مورد قبول نسلهاى گذشته بوده است خود به خود بدون آنكه مجاىل به 

انديشه خود بدهد آن را مى پذيرد. قرآن يادآورى مى كند كه پذيرفته ها 

و باورهاى گذشتگان را مادام كه با معيار عقل نسنجيده ايد نپذيريد؛ در 

مقابل باورهاى گذشتگان استقالل فكرى داشته باشيد. در سوره بقره آيه 

170 مى گويد:

َو إِذا ِقيَل لَُهُم اتَِّبُعوا ما أَنْزََل اللَُّه قالُوا بَْل نَتَِّبُع ما أَلَْفيْنا َعلَيِْه آباَءنا أَ َو لَْو 

كاَن آباُؤُهْم ال يَْعِقلُوَن َشيْئااً َو ال يَْهتَُدوَن.

اگر به آنها گفته شود كه از آنچه خدا به وسيله وحى فرود آورده پريوى 

كنيد، مى گويند: خري، ما هامن روشها و سنتها را پريوى مى كنيم كه پدران 

فهم  را  چيزى  هيچ  پدرانشان  اگر  آيا  يافته ايم.  آن  بر  را  خود  گذشته 

منى كرده اند و راهى را منى يافته اند باز هم از آنها پريوى مى كنند؟!

)انسان و ایامن، ص68(

آن مقدار علم و اطالعى كه به شام رسيده اندك است و براى قضاوت 

كاىف نيست.

با  را  خويش  بندگان  قرآن  در  خداوند  فرمود:  السالم  عليه  صادق  امام 

پيدا  به چيزى علم  تا  اينكه  تأديب فرمود: يىك  آيه اختصاص داد و  دو 

نكرده اند تصديق نكنند )شتابزدگى در تصديق( و ديگر اينكه تا به چيزى 

علم پيدا نكرده اند، تا به مرحله علم و يقني نرسيده اند، رد و نفى نكنند 

)شتابزدگى در انكار(. خداوند در يك آيه فرمود:

1 أَ لَْم يُؤَْخْذ َعلَيِْهْم ِميثاُق الِْكتاِب أَْن ال يَُقولُوا َعىَل اللَِّه إاِلَّ الَْحقَّ

آيا از آنها در كتاب )كتاب فطرت يا كتابهاى آسامىن( پيامن گرفته نشده 

نسبت  خداوند  به  است(  محرز  بودنش  )حق  است  حق  آنچه  جز  كه 

ندهند؟

در آيه ديگر فرمود:

بُوا ِبا لَْم يُِحيطُوا ِبِعلِْمِه2 بَْل كَذَّ

نداشتند  احاطه  آن  علم  به  كه  را  چيزى  كردند  تكذيب  و  كردند  انكار 

)منى شناختند(.3 

)انسان و ایامن، ص66(

1 . اعراف،169

2 . یونس،39

3 . تفسیر املیزان،ج6،ص319،ذیل آیه 169 سوره اعراف.
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مشكل مشرتك همه  ي پيامربان

 من يك  وقتي آيات قرآن راجع به تقليد و پريوي كوركورانه از پدران را 

استخراج  كردم ديدم آيات خييل زيادي است ، و چيزي كه براي من جالب 

بود اين بود كه هيچ پيغمربي مردم را دعوت نكرد اال اينكه مواجه شد 

با همني حرف كه : » انا وجدنا آباءنا عيل امة وانا عيل آثارهم مقتدون «  

كه تو چرا مي خواهي ما را از سنتهاي گذشته پدرامنان منرصف بكني . با 

اينكه اقوام  پيغمربان خييل از نظر سنن مختلف بودند و هر پيغمربي در 

ميان قوم خود مسائيل را طرح كرده كه با وضع زندگاين آنها مربوط بوده 

، با يك اشكااليت مواجه بوده  كه مخصوص آن قوم بوده ، ويل يك اشكال 

عمومي در ميان همه اقوام بوده و همه پيغمربان دچار آن بوده اند و آن 

مصيبت تقليد از آباء و اجداد و گذشتگان و به قول امروزيها سنت گرايئ 

بوده است و پيغمربان برعكس ، عقل مردم را بيدار مي كردند و مي گفتند 

فكر كنيد ، حاال پدرانتان هر طور بودند : » او لو كان آباءهم ال يعقلون 

شيئا و ال يهتدون «آيا اگر پدرانتان  عقلشان به جايي مني رسيد و چيزي 

مني فهميدند باز هم شام بايد از آنها پريوي  بكنيد ؟ !

 )ص36(

لغزشگاههاى انديشه 

از نظر قرآن )5( 

شخصيت گرايى 

يىك ديگر از موجبات لغزش انديشه، گرايش به شخصيتهاست. شخصيتهاى 

بزرگ تاريخى يا معارص از نظر عظمتى كه در نفوس دارند بر روى فكر 

و انديشه و تصميم و اراده ديگران اثر مى گذارند و در حقيقت، هم فكر 

و هم اراده ديگران را تسخري مى كنند. ديگران آنچنان مى انديشند كه آنها 

مى انديشند و آنچنان تصميم مى گريند كه آنها مى گريند؛ ديگران در مقابل 

آنها استقالل فكر و اراده خود را از دست مى دهند.

قرآن كريم ما را دعوت به استقالل فكرى مى كند و پريويهاى كوركورانه از 

اكابر و شخصيتها را موجب شقاوت ابدى مى داند؛ لهذا از زبان مردمى كه 

از اين راه گمراه مى شوند نقل مى كند كه در قيامت مى گويند:

ِبيال1 َربَّنا إِنَّا أَطَْعنا ساَدتَنا َو كُرَباَءنا فَأََضلُّونَا السَّ

پروردگارا! ما بزرگان و اكابر خويش را پريوى و اطاعت كرديم و در نتيجه 

ما را گمراه ساختند.

)انسان و ایامن، ص68(

1 . احزاب،67
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مبارزه قرآن با تقلید

 – پیغمربی  زبان هر  از  تتبّع کردم، دیدم  قرآن  آیات  یک وقتی من در 

بدون استثناء- تقلید و تبعیت کورکورانه از اسالف و گذشتگان و محیط 

ٍه و إنّا  را انتقاد کرده است. از زبان مردم می گوید: انّا َوَجدنا ابائَنا َعلی أُمَّ

ٍه و إنّا  َعلی اثارِِهم ُمقتَدوَن1 در یک آیه دیگر: انّا َوَجدنا ابائَنا َعلی أمَّ

َعلی اثارِِهم ُمهتَدون.2 می گوید اینها جواب پیغمربان را این جور می گفتند: 

ما گذشتگان و اسالف خودمان را بر یک طریقه ای یافته ایم و دنبال هامن 

طریقه پدران خودمان می رویم. یا گفتند راه درست هامن راهی است که 

پدران ما رفتند. قرآن در جایی می فرماید: اََولوکان اباؤُهم الیَعِقلون َشیئااً 

و ال یَهتَدوَن.3

ممکن است پدران اینها شعورشان به هیچ چیزی منی رسیده است، باز هم 

باید از پدرانشان پیروی کنند؟

)پانزده گفتار،ص211(

1 . زخرف/23

2 . زخرف/22

3 . بقره/170

قضاوت مردم تكيه  گاه خويب نيست

 حرضت       ]امام صادق)ع([ فرمود: » لو كان يف  يدك جوزش و قال الناس 

يف يدك لؤلؤش ما كان ينفعك وانت تعلم انها جوزش و لو كان يف يدك 

لؤلؤش و قال الناس انها جوزه ما رضك و انت تعلم انها جوزش « . ] اي 

هشام ! [ اگر تو گردويئ داشته بايش و هر كس به تو مي رسد بگويد چه 

لؤلؤ،  بگويند  مردم  ؟ همه  است  قيمتش چند   ، داري  عايل يي  لؤلؤهاي 

وقتي تو خودت مي داين كه گردو است نبايد در تو اثر داشته باشد ، هر 

لؤلؤي در دست داشته  تو  اگر   : . عكس قضيه  بگويند  چه مي خواهند 

بايش و هر كس به تو مي رسد بگويد اين گردوها را از كجا آورده اي ، تو 

نبايد ترتيب اثر بدهي . پس نبايد به قضاوت مردم تكيه داشته بايش . تو 

اول  تشخيص بده كه چه داري ، واقعا ملكات خودت چه هست ، اميانت 

چه هست ، يقينت چه هست، اگر ديدي كه چيزي نيستي ، گريم كه مردم 

اعتقاد خييل  زيادي هم به تو دارند ، امر به خودت مشتبه نشود ، به 

فكر اصالح خودت  باش . عكس قضيه : اگر احساس مي كني كه راهي كه 

مي روي راه خويب است ، گريم مردم تو را تخطئه مي كنند نبايد به حرف 

آنها ترتيب اثر بدهي . 

)تعلیم و تربیت در اسالم، ص39(
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منطق یا احساسات؟

كه  كارى  در  انسان  احساسات.  از  نه  كند  پريوى  منطق  از  بايد  انسان 

كرده،  را  الزم  بينى هاى  پيش  و  حساب  مى گريد  صورت  منطق  روى  از 

نورافكن عقل و انديشه خود را به اطراف انداخته و جوانب و اطراف 

كار را تحت نظر گرفته است. وىل در كارى كه از روى احساسات صورت 

مى گريد نقشه و حساب و دورانديىش  در كار نيست، رصفااً روح برش از 

راهى داغ شده و هيجاىن پديده آمده و انسان براى آنكه هيجان روحى 

خود را تسكني دهد به عمىل مبادرت مى كند و به واسطه غبار و تريگى 

كه از تهيّج احساسات پيدا مى شود مجال دورانديىش و توجه به عواقب 

و نتايج كار از انسان سلب مى شود.

هم  و  مى كند  حكومت  منطق  هم  بيش،  و  كم  برش  افراد  همه  بر 

يك  يا  مى كند  ادا  جمعى  حضور  در  انسان  كه  جمله  يك  احساسات. 

عمىل كه در اجتامع انجام مى دهد، از يك طرف وابسته به يك سلسله 

احساسات و عواطف و هيجانات دروىن است و از طرف ديگر چون كم و 

بيش در اطرافش دقت و فكر شده وابسته به منطق و تعقل است. وىل 

برخى مردم بيشرت اهل منطق اند و بعىض مردم بيشرت اهل احساسات. 

نيز ديده مى شود؛  اين اختالف در ميان ملل  جامعه شناسان مى گويند 

بعىض از ملل به منطق نزديكرتند و بعىض به احساسات.

)بیست گفتار،ص201-200(

غرور علم ناقص

هامن طوری که انسان گاهی به مال خود مغرور می شود و جنون ثروت 

او را می گیرد، خیال می کند مال و ثروت که به چنگ آورده او را از همه 

چیز بی  نیاز می کند و می تواند او را در دنیا مخلّد سازد. )یَحَسُب أّن مالَُه 

اَخلََدُه1 می پندارد که ثروت موجب عمر جاوید اوست( یا گاهی به جاه و 

مقام خود مغرور می شود، جنون جاه و مقام بر مغزش مستولی می گردد، 

به طغیان و فساد در روی زمین می  پردازد، کوس أنا َربُُّکُم العلی2 می زند، 

نوع  یک  و  می شود  مسلط  انسان  بر  علم  غرور  گاهی  همین طور هم 

جنون بر او مستولی می کند، با این فرق که جنون ثروت و قدرت از ثروت 

زیاد و قدرت زیاد پیدا می شود و جنون علم از علم کم و ادراک ضعیف.

)بیست گفتار،ص262(

1 . همزه/3

2 . نازعات/24
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روح علمی

فرق است ميان عامل بودن و روح علمى داشنت. اى بسا افرادى كه روح 

علمى  روح  و  عاملند  كه  كساىن  بسا  واى  نيستند  عامل  وىل  دارند  علمى 

با علمش.  باشد  توأم  ندارند. عامل واقعى آن كىس است كه روح علمى 

مقصود از روح علمى چيست؟ مقصود اين است: علم اساسااً از غريزه 

حقيقت جويى رسچشمه مى گريد. خداوند انسان را حقيقت طلب آفريده 

بفهمد،  هستند  كه  آنچنان  را  حقايق  مى خواهد  انسان  يعنى  است؛ 

مى خواهد اشياء را هامن طور كه هستند بشناسد و درك كند، و اين فرع 

بر اين است كه انسان خودش را نسبت به حقايق ىب طرف و ىب غرض نگاه 

دارد. اگر انسان خودش را ىب غرض نگاه دارد و بخواهد حقيقت را آنچنان 

اينكه بخواهد حقيقت آن طورى باشد كه او  كه هست كشف كند نه 

دلش مى خواهد، ]در اين صورت او داراى روح علمى است.[ يك وقت  

انسان مّدعايى را پيش خودش فرض كرده، بعد مى خواهد حقيقت آن 

جورى باشد كه او دلش مى خواهد. اين خودش منشأ گمراهى است. در 

آيات سوره نجم اين مطلب هست كه يىك از منشأهاى گمراهى افراد اين 

است كه هواى نفس را ]در تشخيص خود[ دخالت مى دهند و در نتيجه 

با ذهن غرض آلود وارد مطالعه مسائل مى شوند. گفت:

چون غرض آمد هن پوشيده شد             

                                             صد حجاب از دل به سوى ديده شد

تعقل نیازمند مترین است

رسول اكرم مى گويد: هميشه در كارها منطق را دخالت بده و جلو طغيان 

و حكومت احساسات را بگري؛ مرد منطق باش نه احساسات. هر اندازه 

كه يك فرد يا يك ملت در راه كامل و ترقى پيش مى رود، به تدريج از 

احساسات به منطق مى گرايد. نزديك شدن به حكومت منطق و خارج 

شدن از تحت سيطره و حكومت احساسات، دليل بر پختگى و تكامل 

احساسات ىب منطق  پارچه  يك  كودىك  و  در طفوليت  انسان  است.  روح 

است و به همني جهت از اداره كردن خود و از حفظ مصالح خود عاجز 

است، و به همني جهت است كه طفىل را زود مى شود در جرياىن وارد كرد 

و احساساتش را استخدام كرد و به نفع خود در مجرايى به كار انداخت. 

اما هر اندازه كه از سنني عمر مى گذرد و تجربه زيادتر مى شود، منطق 

در وجود انسان قّوت مى گريد.

البته تنها مرور زمان و گذشنت عمر كاىف نيست كه انسان را مرد منطق 

مانند همه فضايل ديگر اخالقى  نيز  اين فضيلت اخالقى  كند؛  تعقل  و 

اندوخته علمى و رسمايه  مترين و مامرست و مجاهدت الزم دارد؛ اوالاً 

فكرى الزم است، ثانيااً انسان بايد مدىت با زحمت خود را وادار كند كه 

در پيشامدها و تصميمها زياد فكر كند و تا عواقب و نتايج كارى را كامالاً 

نسنجد به هيجانات دروىن خود ترتيب اثر ندهد.

)بیست گفتار،ص201(
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الِْعلُْم َعىل  ثاَلثَِة اْشباٍر يعنى علم سه وجب است يا سه قطعه است يا سه 

َ در مرحله اول تكرب به انسان  رْبِ ااْلوَِّل تََكربَّ مرحله است، اذا َوَصَل اىَل الشِّ

دست مى دهد، خيال مى كند كه ديگر متام حقايق عامل را مى داند، َو اذا 

رْبِ الثّاىن تَواَضَع در مرحله دوم مى فهمد كه نه، اين طور هم  َوَصَل اىَل الشِّ

رْبِ الثّالِِث َعلَِم  نيست، مى آيد پايني و كوچك مى شود، َو اذا َوَصَل اىَل الشِّ

انَُّه اليَْعلَُم َشيْئااً و در مرحله سوم مى فهمد كه نسبت به آنچه بايد بداند 

هيچ منى داند.

بنابراين در تعليم و تربيت بايد به متعلّم روح علمى داد؛ يعنى نبايد 

توجه فقط به اين باشد كه او دانا بشود، بلكه همچنني بايد كارى كرد كه 

روح حقيقت جويى )و عارى از بيامريهايى كه انسان را از حالت حقيقت 

جويى منحرف مى كند يعنى تعصبها، جمودها، غرورها و تكربها( در او 

پديد آيد. اينها را بايد دور كرد تا متعلّم با روح علمى بار بيايد. 

)ج22،ص550(

نقش علم و ایامن

 علم به ما روشنايى و توانايى مى بخشد و امياْن عشق و اميد و گرمى؛ 

علم ابزار مى سازد و اميان مقصد؛ علم رسعت مى دهد و اميان جهت؛ علم 

توانسنت است و امياْن خوب خواسنت؛ علم مى مناياند كه چه هست و اميان 

الهام مى بخشد كه چه بايد كرد؛ علم انقالب برون است و اميان انقالب 

آدميت  روان  را  روان  اميان  و  آدمى مى كند  را جهان  علم جهان  درون؛ 

مى سازد؛ علم وجود انسان را به صورت افقى گسرتش مى دهد و اميان به 

 »غرض مرد را احَول كند«. انسان اگر ىب غرىض خودش را نسبت به حقيقت 

حفظ كند- كه بسيار كار مشكىل است- خداوند او را هدايت مى كند. 

خدا تضمني كرده است كه افراد ىب غرِض حقيقت جو را رهربى كند:

َو الَّذيَن جاَهدوا فينا لََنْهِديَنَُّهْم ُسبُلَنا َو انَّ اللََّه لََمَع الُْمْحِسننَي.

اصالاً روح علمى همني است. روح علمى يعنى روح حقيقت جويى، روح 

ىب غرىض و طبعااً روح ىب تعصبى، روح خاىل از جمود و روح خاىل از غرور.

)ج22،ص549(

دلیل محوری یا دلیل تراشی؟

آن كه روح علمى دارد، از دليل به مّدعا مى رود. طلبه ها مى گويند: نَْحُن 

برود  دليل  دليل هستيم، هرجا  فرزند  ما  مَييُل  َحيُْث  مَنيُل  ليِل،  الدَّ ابْناُء 

دنبال آن مى رويم. دليل، او را به سوى مّدعا مى كشاند. وىل نقطه مقابل 

اين است كه انسان از مّدعا به دليل مى رود؛ يعنى اول مّدعا را انتخاب 

مى كند، بعد مى رود براى آن دليل پيدا كند. طبعااً آن  دليلهاى پيداكردىن، 

دليلهاى ساختگى و تراشيدىن است و دليل تراشيدىن ديگر دليل واقعى 

نيست و منشأ گمراهى انسان مى شود.

يا  و  است-  كمرت  خيىل  غرورشان  دارند،  علمى  روح  كه  بزرگ  عاملهاى 

ندارند- نسبت به افراد كم بضاعتى كه روح علمى ندارند و چهار كلمه اى 

مى دانند و خيال مى كنند كه متام علم همني است. در حديثى هست كه: 
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ما را به ما بشناساند.

تجربه هاى تاريخى نشان داده است كه جدايى علم و اميان خسارتهاى 

غري قابل جربان به بار آورده است. اميان را در پرتو علم بايد شناخت؛ 

از  علم  افتادن  دور  با  از خرافات دور مى ماند.  علم  روشنايى  در  اميان 

اميان، اميان به جمود و تعصب كور و با شدت به دور خود چرخيدن و 

راه به جايى نربدن تبديل مى شود.

آنجا كه علم و معرفت نيست، اميان مؤمنان نادان وسيله اى مى شود در 

دست منافقان زيرك، كه منونه اش را در خوارج صدر اسالم و در دوره هاى 

بعد به اشكال مختلف ديده و مى بينيم.

علم بدون اميان نيز تيغى است در كف زنگى مست؛ چراغى است در 

انسان  اين است كه  نيمه شب در دست دزد براى گزيده تر بردن كاال. 

و  طبيعت  نظر  از  ديروز،  ىب اميان  جاهل  انسان  با  امروز،  ىب اميان  عالِِم 

ماهيت رفتارها و كردارها كوچكرتين تفاوىت ندارد. چه تفاوىت هست ميان 

چرچيل ها و جانسون ها و نيكسون ها و استالني هاى امروز با فرعون ها و 

چنگيزها و آتيالهاى ديروز؟

)انسان و ایامن، ص27و28(

رضورت همراهی علم و ایامن

 تاريخ گذشته و حال نشان داده كه تفكيك علم و اميان از يكديگر چه 

نتايجى به بار مى آورد. آنجا كه اميان بوده و علم نبوده است مساعى 

برشدوستانه افراد رصف امورى شده كه نتيجه زياد و احيانااً نتيجه خوب 

شكل عمودى باال مى برد؛ علم طبيعت ساز است و اميان انسان ساز. هم 

اما علم نريوى منفصل مى دهد  انسان نريو مى دهد، هم اميان؛  علم به 

اميان هم زيبايى است؛ علم  اميان نريوى متصل. علم زيبايى است و  و 

زيبايى عقل است و اميان زيبايى روح؛ علم زيبايى انديشه است و اميان 

اميان؛ علم  امنيت مى بخشد و هم  انسان  به  احساس. هم علم  زيبايى 

امنيت بروىن مى دهد و اميان امنيت دروىن. علم در مقابل هجوم بيامريها، 

اضطرابها،  مقابل  در  اميان  و  مى دهد  امينى  طوفانها  زلزله ها،  سيلها، 

انسان سازگار  با  تنهاييها، احساس ىب پناهيها، پوچ انگاريها. علم جهان را 

مى كند و اميان انسان را با خودش.

)انسان و ایامن، ص23(

رضورت همراهی علم و ایامن

 نه علم مى تواند جانشني اميان  گردد- كه عالوه بر روشنايى و توانايى، 

بر  ارتقاء دهد و عالوه  را  ما  ببخشد، سطح خواسته هاى  اميد  و  عشق 

اينكه ما را در رسيدن به مقاصد و هدفها و در پيمودن راه به سوى آن 

مقاصد و اهداف مدد مى دهد، مقاصد و آرمانها و خواسته هايى از ما 

را كه به حكم طبيعت و غريزه بر محور فرديت و خودخواهى است از 

ما بگريد و در عوض، مقاصد و آرمانهايى به ما بدهد بر محور عشق و 

عالقه هاى معنوى و روحاىن، و عالوه بر اينكه ابزارى است در دست ما 

جوهر و ماهيت ما را دگرگون سازد- و نه اميان مى تواند جانشني علم 

گردد، طبيعت را به ما بشناساند، قوانني آن را بر ما مكشوف سازد و خود 
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به  بار نياورده است و گاهى منشأ تعصبها و جمودها و احيانااً كشمكشهاى 

زيانبار شده است. تاريخ گذشته برش پر است از اين گونه امور.

آنجا كه علم بوده و جاى اميان خاىل مانده است- مانند برخى جوامع 

خودپرستى ها،  و  خودخواهى ها  رصف  علمى  قدرت  متام  حارض-  عرص 

و  نرينگها  استعبادها،  استثامرها،  برترى طلبى ها،  افزون طلبى ها، 

نرينگبازى ها شده است.
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