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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 دلیل سوم ؛ضرورت یادگیری علم اخالق برای همگان

ی  رنسانس، حذف دین از عرصهماهیت توصیفی علم، ارزشها، علم و تکنولوژی، قدرت، ها:  کلیدواژه

، شوربختی و نابودی خویی ظلم، تباهی، درنده اومانیسم، حاکمیّت نفس امّاره، زدایی، دین زندگی بشر،

 .بشریّت

 ،فنّاوری و دانش یهثمرکند همگان علم اخالق را فرا بگیرند، این است:  اقتضا می که یسومین دلیل

 هاانسان بر شود؛ مسلّط تواند بر طبیعت میانسان از راه علم  .قدرت ست؟یچ تکنولوژی علم و ی ثمره

 .ط شویدگیرید که چگونه بر دیگران مسلّیاد می ،خوانیدعلم سیاست می شما وقتی ط شود.مسلّ هم

کنید. پس علم و  نفوذ های دیگران گیرید که چگونه در اندیشهیاد می گیرید، که یاد میعلم ارتباطات 

در  اامّ .علم و تکنولوژی، قدرت است ی ثمره ؛دنده به انسان قدرت می های صنعتیرابزاو تکنولوژی 

در ن یک سنگ من اآل . فرض کنیدشودبحث نمیکار بردن قدرت  به جهت به راجع ،ژیعلم و تکنولو

این که اگر  گویدبه من می دقیقاً علم .سمت این شیشه پرتاب کنم بهآن را  خواهممیو  دستم هست

 این از ،لیهشتاب اوّ اینبا را  ی رویین از نظر اصطکاک با این پوسته جرم وبا این  و به این وزن سنگ

کشد تا این سنگ  می طولرا طی خواهد کرد و چقدر  ییچه منحنی ،پرتاب کنی جهت از این و نقطه

فاقی خواهد چه اتّ در اثر این برخورد، ،رسیدن سنگ به آن شیشه یو در لحظه به آن شیشه برسد

گوید اگر شما این سنگ را به شیشه  میا آیا علم امّ ؛دهداینها را به من توضیح می یهمهعلم  .افتاد
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باید بزنی  ؟گوید که بزن یا نزن به من می ؟شودوارد این بحث هم می آیا علم ست یا نه؟اخوب  ،بزنید

بایدها و نبایدها  ،هاارزش یحوزه علم وارد .حرفی ندارد ،به این بحث دیگر راجععلم  ؟نباید بزنی یا

گوید که این ا نمیامّ ؛دهد دست شما میبه شمشیر را  یف.نه تکل ،ت علم، توصیف است. ماهیّشود نمی

-اینها را به شما نمیتکنولوژی دیگر  ؛یا بر سر یک انسان ظالمبزن را بر سر یک انسان مظلوم شمشیر 

-خود انسان است که تصمیم می .وجود ندارد نسبت به انسان یی نهی و امر تکنولوژی در دانش د.گوی

 . ض قرار دهدیا افراد مظلوم را مورد تعرّ ،گیرد با این اسلحه به جنگ ستمگران برود

مظهر  قرار گیرد که انسانیعلم و تکنولوژی در دست  فهمیم که اگرمیبا روشن شدن این مطلب 

مظهر صفات  ؛فکر نکند دیگری ش به چیزیلذایذ و منافع خو و و جز به خودش ی باشدمصفات بهی

مظهر  ؛به چیزی فکر نکند ،گریق و سرکوبتفوّ و قهرو  غلبه و قتل کُشتن و جز بهو  ی باشدعبُسَ

؛ اگر علم و تکنولوژی ندیشدنی یبه چیز ،دغل و دروغ و فریب و ه خدعهجز بو  صفات شیطانی باشد

، دانش و و این علم شودتر میاین موجود هزاران برابر خطرناک در دست چنین موجودی قرار گیرد،

 که علم و د. لذا هرجابرکار می هت بی و نابودی بشریّتبخرر مسیر شورا د این فنّاوری و تکنولوژی

های از وارستگی ،دلیل عدم تربیت درست اخالقی که به است هایی افتادهدست انسانه تکنولوژی ب

 بشر را بدبخت کرده است.  ،یعنی علم و تکنولوژی ؛فاق افتاده استهمین اتّ ،اندمحروم بوده اخالقی

طرفداران  وف غرب رَّحَکلیسای مُ رویی در رودلیل  رنسانس که به بعد از !نگاه کنیدرا دنیای امروز 

 1انکیزیسیونیا  به شکست ارباب کلیسا و سیستم تفتیش عقاید نهایتاً وعلمی پیش آمد  یاندیشه

این  از ،کار آمدند و قدرت را به دست گرفتند سربر  که علمی یطرفداران اندیشه ،منتهی شد

 را بساطشباید  شده حریفبگویند که کلیسای ت نیامدند ؛غیرعلمی کردند گیری نتیجهیک  شانیرویاروی

                                            

1. Inquisition. 
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حذف  زندگی بشر یاز عرصه تاالهیات و معنویّو کلّ دین  گفتند باید کلّ بلکه و برود کنار؛ جمع کند

-دین، اندیشه کلّ ،ر علمی ایستاده بودروی تفکّبود. آنچه رودر غلط گیری کامالًشود. این یک نتیجه

ر عی تفکّآن کسانی که مدّ .مسیحی غرب بود یشده لیسای تحریفک بلکه ؛های معنوی و الهی نبود

گیری  این نتیجه درپی .این یک اشتباه بسیار بزرگ بود ؟!کردند یی گیریچنین نتیجه چرا ،ودندب علمی

با و  کنیماحی زندگی منهای دین را طرّ ،زدایی کنیمدین کنیم، تند باید جامعه را سکوالرگفغلط، 

 مان،ات، ادبیّمان، هنرمان، سیاستماناقتصادکه  بشری تصمیم بگیریم دنیوی خاکیِای ههمین اندیشه

 ، حکومتغیردینی سیاستِ ؛منهای دین یک زندگیِیعنی  پیدا کند؛شکل  نهوگچیزمان چ ههم

دین و  ؟ وقتیآن چه شد ی. ثمره ... غیردینی و هنر غیردینی، ، مدیریتغیردینی ، اقتصادغیردینی

مهری قرار هم مورد بیو آن  فرعی شد یلهأهم یک مس یّاتاخالق ،بع آنت به و رفتت کنار معنویّ

-آموزش (.قابل بقاء نیست ،منهای دین اخالقِ که اصالًی بعد خواهیم دید شاءاهلل در جلسه )ان ،گرفت

؛ آموزش اخالق را هم حذف سیستم آموزش و پرورش غرب حذف کردند یرا از همه های دینی

اینها  ؛علم است محلّ ،مدرسه و دبیرستان و دانشگاه ؛های علمی نیستحرف اینها گفتند کردند.

های علمی  حرفاینها  ؛ودشنبدر کلیسا برود باید  ،دوست دارد ها رااین حرف کسی که موعظه است و

  نیست.

مظهر نفس  ،وجود آمد که انسان فضایی به ،انسان غربی زندگی اخالق از دین و و تبا حذف معنویّ

 .است محور شدن نفس امّاره و بر زندگی او بشر ی ارهنفس امّحاکمیت  ،اومانیسم اصل .اره شدامّ

چه  ، ببینیمفاق که در غرب افتاداین اتّ محوری داد. را به خودمحوری و نفس خدامحوری جای خود

انسان غربی، ارزشهای  در زندگیامروز  ؛بینید شما می آمد.ت بالیی بر سر انسان غربی و جهان بشریّ
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 نام بهدارد  کتابی 2رنه گنون،نام  به ندارد. یک فیلسوف فرانسوی معاصر جایگاهیدیگر متعالی و انسانی 

در این کتاب،  او 3ه شده است.ترجم هم به فارسیو  کتاب قشنگی است که تی کمیّسیطره رصع

باقی ی فمفاهیم کی جایی برای دیگرهای غربی، در دنیای ما انسان :گویدمی ؛زندهمین حرف را می

ی فهمد که کمّهایی را میزیچ فقط انسان غربی .ت استی کمیّعصر ما عصر سیطره .نمانده است

گیری آمار بشود از آنها کشید،بشود طولشان را اندازه گرفت، بشود آنها را بشود آنها را شمرد،  ؛دنباش

دیگر در فرهنگ انسان غربی  ،نیستند نهوگ که این یما مفاهیامّ ؛فهمداینها را میغربی  انسان .کرد

حذف  ما گر از فرهنگاینها دی ،فضیلت ،اتقو، ت، عفّصداقت، پاکی . مفاهیمی مثلفهم نیست قابل اصالً

  شده است.

 یا ثمرهامّ ؛تکنولوژی و علم در اوج است .نگاه کنید به زندگی بشر ! حاالچه شد؟ ،فاق که افتاداین اتّ

 «بوش» امروز،همین  .ییخو رندهتباهی، ظلم، ستم و د شده است چه شده است؟ و علمتکنولوژی این 

-خون بکشد؟ چرا می جهان را به خاک و یخواهد همه گونه می کشد؟ چرا اینطور عربده می چرا این

مریکا ادر اختیار رژیم  کهاست یی تکنولوژیو  علم جز این شعلّتیکم باشد؟  و ر قرن بیستتلخواهد هی

را به خاک و خون دنیا  گونه این خواهد و می یک غول نظامی ساخته است و از او است قرار گرفته

ناپالم روی سر طور بمب  گزد که دولتش ایننمی همککش  اصالً مریکاییاچرا انسان  ؟بکشد

ای ساله که القاعده چهار سههای  هریزد؟ بچّمی فغانا ی چهار ساله های سههبچّو پسر ها بچّهدختر

 ی شماهمه یگر! داست CIAسازمان از خودش یک شاخه  اصالً «القاعده» که ندارم یکار نیستند!

افغانستان آمده و این به  ؛بوده است CIAالدن کارمند  خود بن. دیگر ایدشنیده ؛دانیدها را میاین حرف

را ساخت و  نآمریکا ا ،شوروی بر افغانستان حاکم بودای که آن دورهدر تشکیالت را راه انداخته است. 

                                            

2. Rene Guenon: 1886-1951 

 .1331چهارم، مرکزنشردانشگاهی،  محمدکاردان، تهران: چاپ ی علی آخرالزمان، ترجمه وعالئم کمّیت ی . گنون، رنه، سیطره3
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آمدند که  ودیدند  CIA هم اینها در راآن  ی آموزشیدوره .خودش آموزش دادهم زمان القاعده را سا

در یک  الدن بن گند. همین امروز هم برادر آقای اسامهنستان بجنعلیه دولت کمونیستی افغا مثالً

 سر خودشان زیر چیز همهقشنگ معلوم است؛  یعنی ؛است بوششریک تجاری آقای کمپانی نفتی، 

ها این برجکه سپتامبر یازده  درچرا . اندکی تردید نیستدر این قضیه  ؛دست خودشان است است؛

کار  نفر هم سر یک برج،یهودی این دو  هزار کارمند صهیونیست و از چهار ،یرندگمورد حمله قرار می

 آیا ؟است نبوده CIAزیر سر خود کار این که شود قبول کند عاقلی حاضر میشخص هیچ  ؟نیست

خاطر اینکه کبریت حمله به جهان و انفجار جهان را  همریکا باکند که  میگونه تحلیل ن شخص عاقل این

ی اینها را  ولی اصال همه ؟خودش این سناریو را ساخته است و ،چنین سناریویی داشته هنیاز ب ،شدبکِ

 CIA ربطی به هلقاعداسازمان  ندارد؛ CIAن کاری به الد بن اسامه فرض کنیم اصالًفراموش کنیم! 

 ؛در افغانستان هستندهمگی  که الدن بن به رهبری آقای اسامه آدمبا هزار نفر  است یسازمان ؛ندارد

ناپالم های ت را زیر بمبنفر تروریست، یک ملّ خاطر هزار به ما مجازیم گویدچه کسی می بسیار خوب!

مریکا اپس چرا عواطف مردم  ؟میبر سر همه بمب بریز ،مردپیر و پیرزن و هبچّ و ! بر سر زن؟نابود کنیم

و دموکراسی  المریکا لیبرهای ا تگویند دولآنها که می ند؟شان فشار بیاورکه به دولت شودتحریک نمی

 مریکا هم ایراد دارنداخود مردم که دهد ی خود مردم است! این نشان میو مظهر اراده است مردمی

 .شودتحریک نمیعواطف و احساساتشان اصالً  ،کنددر دنیا می که دولتشان هاییبا این جنایت که

های زیادی را مورد رما کشو ؛ستان پایان کار ما نیستافغان :کشد که عربده می نهوگ این بوشکه امروز 

چرا  ،. و ... را ، یمنرا ، سومالیرا ، سودانرا شمالی یه، کررا ایران را، عراق ؛حمله قرار خواهیم داد

 ت را به خاک و خون بکشی؟ خواهی بشریّآقا چرا میبگویند آید که  نمی مردم این کشور صدایشان در

جز  ؟است و جنایت ؟ جز قتلاست ؟ جز کشتار و ویرانیواش کا ثمرهامّ ؛ستااین علم و تکنولوژی 

شده است ی ابزار دیگر! اینها دامن زده استبه تکنولوژی  این ؟ستفحشافساد و  آلودگی و تباهی و
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خود  های کتاب ،به مناسبت اگر عمری بود، اواسط ترمدر اهلل ءشا اندنیا! چیزها در برای گسترش این 

در  امروز ببینید داخل امریکا چه اتفاقی افتاده است وتا  آورم؛ امریکا را میرهای همین امروز روشنفک

 ،بایی که در این چهار پنج سالدلرمامانی و  تیتیشتصویر  فبرخالیعنی  ؛دگذر چه میآن کشور 

ان تدل ؛اندی ما را بردهدل همهو  اندشما داده اینها به خورد من و ی سیاسی و امثال توسعهعنوان  تحت

 ، وبرقراری روابط به زدایی ، و تنشزداییتنشها به  گفتگوی تمدّناین شود د که چه مینز لک می

و  ما برویم آنجا ؛منتهی شود مانخل کشورابه د تیتیش مامانیاین افراد  برقراری روابط هم به آمدن

 در این چند سال اب و دروغینی کهی جذّن چهرهایبرخالف  ؛چیز درست شود مهه بیایند و دیگر آنها

ران شناسان و متفکّ جامعهو  روشنفکران ،امریکا اساتید دانشگاه هایاز کتاب ،ما داده شد به خورد

 تا ببینید ؛مریکای واقعی چیستابدانید  تا خوانمبرایتان میو  ورمآمی مریکاا]معاصر[ اجتماعی 

مسائل این بحث  ریزخواهم به  نمی حاال اند.شما داده آن چیزی است که به خورد من واز غیر  تواقعیّ

 ت امروزجز بدبختی برای بشریّ کقدرت علمی و تکنولوژی ت این است که اینواقعیّولی  وارد شوم؛

باید در  ،افتدکار  لوژی به سود سعادت بشری بهلذا اگر بخواهیم علم و تکنونیاورده است. و بارچیزی به 

ی انسانی و اخالقی هم هاوارستگی یعلم و تکنولوژی، بشر در عرصه یکنار پیشرفت در عرصه

قدرت  وقتی ،این صورتدر . یکی و صفات الهلَمظهر صفات مَ یک انسانِ بشود یعنی ؛پیشرفت کند

 کار خواهد برد. بهت بشریّ یرت را به سود خودش و همهقداین ، آید علم و تکنولوژی به دستش می

های و تربیت ی اخالقیهاآموزش یوارد عرصه هاانسان یکند همهلذا سومین دلیلی که ایجاب میو

د و نآموزی کن علم کنیمت توصیه میبشریّ یبه همه که به همان دلیلی که این است ،اخالقی شوند

توصیه کنیم که خودشان را از نظر به همان دلیل باید  ،دنرا از نظر علم و تکنولوژی رشد ده انخودش

 سوم. . این هم دلیلبخشندب روحی و انسانی تعالی و اخالقی یهاتحیّالص

 ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعجِّْل فـََرَجهم اَللٰ ُهمَّ َصلِّ َعلیٰ  


