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  نشرعلم: فضيلتهاي اخالقي فراموش شده درعلوم و مهندسي
 

  2علي مقداريو  1سهيال صالحي مقدم

  

نظير در عرصه علوم، فناوري، صنعت، تجارت، سرمايه، اقتصاد،  ا، توانمنديها و پيشرفتهاي بيهروزگار ما روزگار شكوفايي: چكيده

اي اخالقي هكنيم كه هر روز شاهد فراموشي و از بين رفتن فضيلت اي زندگي مي انهانگيز است كه در زم اما، غم. سالح و سياست است

باره اخالق علوم، مهندسي و فناوري به مثابه آب  در چنين روزگاري پژوهش و بررسي در. به طرق گوناگون در جوامع بشري هستيم

 ـ هاي تاريخي و فرهنگي اسالمي آموزه رهنمودها و  بربا مرورياست  در اين مقاله سعي شده ،رو از اين. حيات جستن در ظلمات است

نگري در آيات قرآن و احاديث، و  با ژرف.  شوداي اخالقي فراموش شده براي نسل حاضر مجدداً زنده هايراني برخي از اصول و فضيلت

يابيم كه دانشمندان و  مي  در،عالوه   به.بريم در نوع نگرش ايرانيان باستان به مقوله علم، به جايگاه رفيع آن نزد پيشينيان خود پي مي

طور خاص   برخي از اصول اخالقي آنان به. كردند ت مييلئو ايراني چگونه در برابر جامعه بشري احساس مس ـپژوهان اسالمي دانش

م و تكامل يكي از اين اصول بخل نورزيدن در نشر علم و كمك به پيشرفت علو. تواند در علوم و مهندسي مصداق پيدا كند مي

با است كه دنياي غرب موفق شده  است  موضوعي كه در اين مقاله به آن پرداخته شده و جالب اين. اختراعات و اكتشافات است

هايي مدرن و در قالب كنفرانسهاي  گيري از اين اصل ديني و ملي ما، روش ارائه دستاوردهاي علمي و پژوهشي را در بسته بهره

ـ هاي عظيمي در اخالق و فرهنگ ايراني   گنجينه!به ما بياموزد... و ،ISI و اكتشاف، نشريات نمايه شده،المللي، ثبت اختراع بين

 ولي براي ،اي از منشور اخالقي در علوم و مهندسي باشد تواند براي جهانيان نمونه  و ادبيات فارسي وجود دارد كه هركدام مياسالمي

 . ر اين اقيانوس پهناور غواصي كردرسيدن به رشد علمي، روحي و اخالقي بايد د

  

  .منشور اخالقي، علوم و مهندسي، نشرعلم: هاي كليدي واژه
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 مقدمه .1

ترين ركن  عنوان اساسي   تعليم و تربيت به،رو از اين. ترين هدف آفرينش است رسيدن به كمال عالي
كه حضرت رسول  طوري  به. شود رشد و كمال، انگيزه اصلي بعثت انبيا و هدايت اولياي الهي تلقي مي

  .   »اِنّي بعثَت التَمم مكارِم االخالقْ«: فرمودند پيوسته مي) ص(اكرم 
. شود ميمربوط تعليم و تعلم نيز هاي اسالمي بخشي از مباحث اخالقي به علم و عالم و  در آموزه

 گوناگوني در م،علو پيشرفت با هامروز ولي .است داشته وجود علمي گوناگون هاي رشته گذشته اگرچه در
هاي مختلف   رشته،اند و در اين ميان آوري پديدار شده آن و تخصصها به شكلهاي متفاوت و شگفت

 الزم است درك بهتري از اين حرفه شريف و مهم داشته ،رو از اين. اند اي يافته مهندسي اهميت ويژه
آري، . ي پياده و تمرين كنيمباشيم و ياد بگيريم كه چگونه زندگي را مهندسي و مهندسي را در زندگ

 و موجب اصالح و  منجرمهندسي را طوري در جامعه پياده و تمرين كنيم تا به كاهش ضرر و زيان
  :خداوند در قرآن كريم فرموده است. دشو كيفيت زندگي براي تمام مردم جهان يارتقا

 مثل آن است كه همه مردم ، حيات بخشد و هركه نفسي را"»و منْ اَحياها فَكَاَنَّما اَحيا النّاس جميعاً«
  ).32سوره مائده،آيه ("را حيات بخشيده است

از .  ارائه يك منشور اخالقي در مهندسي و فناوري از ضروريات جامعه امروز است،بنابراين
كه مهندسي در واقع يك حرفه اجتماعي است و ضرورتاً با محيط زيست و زندگي مردم مرتبط  آنجايي

  . شود پذيري معنوي، اخالقي و حقوقي جزو وظايف يك مهندس برجسته قلمداد مي است، مسئوليت
 بخل نورزيدن در نشر و خته شده است،پردا يكي از اصول اخالقي مهم كه در اين مقاله به آن 

در ادبيات فارسي با .  پژوهشي اعم از اختراعات و اكتشافات استـآموزش علوم و دستاوردهاي علمي 
 علم و علم  وتزكيه و تعليم به احاديث، و كريم قرآن و اسالم مبين دين گهربار ياهدستور از رالهام و تأثي

  :آموزي بسيار تأكيد شده است
              

  كه در آفرينش ز يك گوهرند  دـني آدم اعضاي يكديگرنـب
  رارـماند قـا را نـضوهـر عـدگ  چو عضو به درد آورد روزگار

  يـد آدمـنشايد كه نامت نهن  ميغنت ديگران بيحتو كز م
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روشنايي بخشيدن به جامعه علمي است تا همگان از  يكي از ابعاد كمك به همنوع،كمك علمي و
  .زندگي بهتري برخوردار شوند

  
   تواضع .2

ويژه در رشته مهندسي را بايد در تواضع ايشان  ها و به از جمله فضايل اخالقي اهل علم در همه زمينه
  .هاي خود به ديگران و جامعه جستجو كرد تقال دانستهدر نشر و ان

  
  گدا گر تواضع كند خوي اوست       گردن فرازان تواضع نكوست  ز

  
المثل معروف را به ياد داريد كه  آيا اين ضرب! اند سازي رسالتي است كه انبيا براي آن آمده انسان

آيا با اين حساب . جود مالئك استآدم مس. " چه آسان، آدم شدن چه مشكلعالم شدن": گويد مي
سازي كاري بس دشوار است و اين كيمياي  توان معنويت را از زندگي دنيوي منها كرد؟ انسان مي

  :فرمايد ميزمينه جالب است كه موالنا در اين . ويژه در روزگار ماست تاريخ به
  

  آرزوستولم و انسانم ـدد ملو و ـز ديـكدي شيخ با چراغ همي گشت  گرد شهر    
  نشود آنم آرزوستكه يافت مي گفت آنا      ـايم منشود جستهم كه يافت ميـگفت

  )81ص گزيده غزليات شمس،( 

  
 تمدنهاي  دستيابي به كيمياي فضايل و مكارم اخالقي موهبتي است كه تحقق آن آرزوي ديرينه

صورتي تحسين برانگيز   بهاگرچه غرب و شرق به مدد دانش و فناوري. قديم و جديد بوده و هست
رسد همچنان درحل مشكل آدم  هاي عالم شدن بگذرند، اما دريغ كه به نظر مي اند از دروازه توانسته

  .اندشدن زمينگير شده
 كيفيت زندگي مردم كار مهندسي بايد همراه با يبراي حفظ و ارتقاي ايمني، سالمت و ارتقا
رعايت اصول اخالقي در مهندسي به ارتقاي . شدارزشهاي معنوي استاندارد شده اين حرفه با

 يك مهندس ، به عبارت ديگر؛و مانع ايجاد خسارت به ديگران خواهد شدمنجر پذيري  مسئوليت
در  كه به تعهدات اخالقي و معنوي خود يابد مي دست"مهندسي برجسته"هنگامي به جايگاه 

  . و بشريت پايبند باشدجامعه  خصوص
ش اسالمي تعهدات و التزامات معنوي خود را بر پايه عقل و وحي قرار منشور اخالقي با نگر

اما بيشتر منشورهاي اخالقي مهندسي در جوامع غربي ضرورتهاي معنوي را صرفاً براساس . دهد مي
 به توجيهات منطقي فقطكه نگرش اسالمي  در صورتي. اندكردهعوامل منطقي و قابل پذيرش بيان 
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كار درست و خوب مي بخشد، دادن صورتي ذاتي براي انجام   بعد روحاني را به و به انسان يستقانع ن
  .دهد كه حتي در غياب يك قدرت يا ناظر خارجي نيز وظايف خود را به نحو احسن انجام مي طوري  به

گردد كه با   باز مي،تاريخچه مديريت به زمان كوروش، شاه ايران زمين در دوره هخامنشيان
سه . مديريتي با مهارتهاي نظامي توانست امپراطوري با عظمت ايران را رهبري كندتركيب ويژگيهاي 

  :ند ازاعبارتكه هاي كوروش به ثبت رسيده است  نكته مهم كه از گفته
  

         ؛تعيين هدف •
  ين راه مناسب براي دستيابي به آن؛اتخاذ تصميم استراتژيك و تعي •
  .پخش و نشر مناسب نتايج •

  
شوند، تمركز و  هاي كليدي در راهبري مهندسي تأثيرگذار مي كه مؤلفه هنگاميدنياي امروز  در

هاي كليدي  بخشي از اين مؤلفه.  كند اي پيدا مي تأكيد بر اصول و ارزشهاي گوناگون اهميت ويژه
ارتباط شفاف، مديريت و سازماندهي برقراري انگيزه و تجهيز مردم براي  توانايي در ايجاد: ند ازاعبارت

رود كه مهندسان ارشد قادر باشند   انتظار مي،رو از اين . و توسعه خالقيت در كارهاي فنيرانهابح
بيني كنند و در حفظ منابع طبيعي بكوشند و موارد مهم را به نحو  تهديدات زيست محيطي را پيش

م را اي علو مهندسان امروز الزم است مرزهاي چند رشته. رهبران سياسي برسانندطالع مقتضي به ا
ترين مسائل نيازمند آگاهي مناسب به وجوه مختلف و  خوبي بشناسند، زيرا كه حل مشكل به

مهارتهاي زباني، شايستگي و صالحيتهاي فرهنگي و ساير مهارتهاي نرم . استتأثيرگذاري علوم بر هم 
  . هاي جامع بسيار مؤثرنددر تحليل مسائل و سيستم

 است، اداره يك سازمان نيازمند آشنايي با علم و هنر  كه قرن فناوري اطالعات،در قرن حاضر
  .شودمينر به مديريت و راهبري مرتبط است  ه،است، كه علم را اگر مبناي مهندسي بناميم

  
  آموزه هاي تاريخي در نشر علم .3

و طور كلي مسلمانان، براي آموزش  در آثار فرزانگان و دانايان ايراني پيش از اسالم و بعد از اسالم و به
اند تا  اين فرزانگان از دورترين ايام كوشيده. خورد انگيز به چشم مي  آگاه ساختن ديگران شوري شگفت

ها و  حاصل زحمات خود را در حوزه علم و دانش، ادبيات، دين و عرفان به ديگران بياموزند و نكته
چرم، پارچه، كاغذ تا اندرزهاي اخالقي را نيز ثبت كنند و براي اين مقصود از نگاشتن بر روي سنگ، 

  . هر وسيله ديگر بهره گرفتند
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 ديني كه در كتاب است؛دين اسالم با پشتوانه علم و ايمان و فضيلت براي سعادت بشري بس 
هل يستوي الذين يعلمون و الذين اليعلمون انما «: باره علم و عالم آمده است  قرآن، در،آسماني آن

 خردمندان فقطدانند برابر هستند؟ و  دانند و كساني كه نمي آيا كساني كه مي"»  يتذكر اولوااللباب
يرفع اهللا الذين آمنوا منكم و الذين اوتواالعلم درجات واهللا بما «و ) 9سوره زمر،آيه ("گيرند پند مي

اند به  اند و كساني را كه دانش داده شده خداوند كساني از شما را كه ايمان آورده"»  تعملون خبير
اند كه اطرافيان  گفته). 11سوره مجادله،آيه  ("كنيد آگاه است  برد و خدا بدانچه ميهاي باال پايه

در اين . دانستند نزديك بودن به آن حضرت در مجلس را مايه افتخار و سرافرازي خود مي) ص(پيامبر
 شود كه مالحظه مي! نشستن) ص( نه نزديك پيامبر ،مايه سربلندي ايمان و علم است: فرمايد آيه مي

  .دو بال پرواز، ايمان و علم است و چقدر اسالم به آن اهميت داده است
 چرا؟ زيرا زبان قابل ديگري ،شهادت تاريخ، نخست كتابهاي اسالمي به زبان التين برگردانده شد به

  "سير حكمت در اروپا"فروغي در جلد اول . اشتوجود ندكه تاب مفاهيم علمي را داشته باشد، 
  : دنويس مي)  102ص(

اروپاييان نيز با ترجمه كتب عربي، مفتاح دانش را به دست آوردند و در قرن يازدهم و دوازدهم همت 
ارباب كمال بيشتر مصروف ترجمه بود و چون آن زمان زبانهاي اروپايي هنوز براي اداي مطالب علمي 

هاي علمي خود را  وشتهكردند و ن ها را به زبان التين مي و فلسفي پخته و ورزيده نشده بودند، ترجمه
 تحصيل زبان التين و عربي رايج بود تا به سرچشمه معرفت ،بنابراين. آوردند نيز به آن زبان در مي
هاي خود  ها و دانسته بنابراين، ايرانيان و مسلمانان با سعه صدر همواره داشته. دسترسي داشته باشند

  .نداهدادرا بدون بخل و تنگي نظر در اختيار ديگر كشورها قرار 
 هايههاي ايران سرمشق دانشگا   و نظاميهانناگونه مراكز علمي مسلم واقعيت اين است كه بدين

 .]است بنا نهاده ، وزير دانشمند و مقتدر سلجوقي،الملك امظخواجه نرا مدارس نظاميه [. جهان شد
  . اسالمي خالي نبود از تأثير مدارس ،ايتاليا بودكشور   در 1ترين دانشگاه اروپا كه سالرنو قديمي

معلم بزرگ امت اسالمي و [) ع( تأسيس دانشگاه در اسالم به دوره حضرت امام جعفر صادق ،البته
ايشان در .  را تربيت كندنفرتوانست چهار هزار ) ع(امام صادق گردد، زيرا از مي ب]گذار فقه جعفري پايه

كردند،  تحصيل مي... عي و علوم تجربي و  الهيات، تفسير، سياست و علوم طبي مانندهاي گوناگون رشته
 معروف " اصل تأليف حوزه جعفري400"  كه چنان ،دادند مي اهميت علم ثبت به و كردند مي تأليف
  . است

فه طب اسالمي از منابع عمده طب دانشمندان غربي و فلسفه و الهيات اسالم سرچشمه اصلي فلس
  .اسكوالستيك بود

____________________________________________________________________ 
 

1. Salerno 
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 ، به صورتنهايتدر ه ترجمه در دسترس جهانيان قرار گرفت و بعضي از كتابهايي كه به وسيل
  :و به نشر علم كمك شاياني كرد، عبارتند ازدرآمد كتاب درسي 

  خوارزمي� الحساب        كتاب
       بني شاكر�مساحت االشكال   
        فرغاني�نجوم و هيئت       

       عبدالرحمن صوفي �         صورالكواكب
  باره باد و باران       كِندي و رساله او در�ا        مناظر و مراي

  )درباره شيمي(     رازي �    الحاوي 
       رازي �  طب منصوري 

  سينا، در علوم طبيعي و پزشكي       ابن�    قانون
       ابن هيثم �    المناظر 
       فارابي �    رسائل
  سينا      ابن�    رسائل 

       ابن باجه�  كتاب موسيقي 
  

هاي نهضت علمي اروپا  ترين پايه بزرگ، به عنوانچون اين كتابها با روش علمي تأليف شده بودند
رنسانس دانشمندان و متفكران اروپايي با شتاب در به دست آوردن دوره  بعد از ،البته. رودبه شمار مي

، به نشر علم و  آنر دادندر اختيار جهانيان قرابا نتايج عالي علمي از اختراعات و اكتشافات خود و بعد 
  . اي كردند  كمك شايستهفناوري

 و داشتهدر ايران باستان و دوره ساسانيان ايرانيان دستاوردهاي فراواني در زمينه علوم و پزشكي 
 دستاوردهايي در علوم پزشكي، سدسازي مانند سد .اند  از آن جمله،نداهمند كرد جهانيان را هم بهره

 و ساختن ] سال بلندترين سد دنيا بود550 متر براي 60كه با ارتفاع [بس شوشتر و سد كُريت در ط
گفتني   .اي دارد  حكمت ايران باستان نيز اهميت ويژه،بنابراين .بناهاي عظيمي همچون تخت جمشيد

در كتيبه . ها به خط ميخي آمده است الي كتيبه  كه حتي طرز ساختن كاخهاي بزرگ نيز در البهاست
سپاس  و معرفي خود و حمد و) اهورامزدا( بعد از ستايش خداي بزرگ ، ويدر شوشداريوش بزرگ 

اين كاخ كه در شوش بنا ": گويد كه  مي،خداي بزرگ كه به او قدرت داد و شهرياري را ارزاني داشت
چون . زمين به طرف پايين كنده شد تا در زمين به سنگ رسيدم. كردم، از راه دور زيور آن آورده شد

 اَرش در عمق و قسمتي 40انباشته شد، قسمتي ) بتن(ب زمين انجام گرفت، پس از آن شفته كندوكو
الوار كاج از لبنان آورده .  اَرش در عمق، روي آن شفته، كاخ بنا شد و خشتي كه ماليده شد20ديگر 
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يكا، چوبي است به نام جگ كه جنگل آن در جيرفت [. چوب يكا از گدار و كرمان آورده شد. شد
  .]نزديك كرمان موجود است

شكوهي  كار بسيار با. در شوش كار بسيار باشكوهي دستور داده شد": گويد داريوش شاه مي
   ."مرا اهورامزادا محفوظ دارد و ويشتاسپ پدر مرا و كشورم را. وجود آمد به

 در ،اند ام دادهند و آنچه ديگر ملتها انجاه تا آنچه از مناطق گوناگون آورد،داريوش دقيقاً دستور داد
 مثالً  طال  از سارد و بلخ، سنگ قيمتي الجوردي و عقيق از سغد و سنگ قيمتي ،ها ذكر شود كتيبه

از مصر و عاج از حبشه آورده ) آبنوس( نقره و چوب سنگ مانند ،از خوارزم) شايد فيروزه(غير شفاف 
مردان .  خوزستان آورده شدستونهاي سنگي از. تراش يوناني و ساردي بودند  مردان سنگ.ه بودشد

آنها كه آجر . نجارها ساردي و مصري بودند. ايرانيان و مصريان بودنداز كردند  زرگري كه طالكاري مي
ايران مانند مصر كشور ين ترتيب علوم مهندسي در سطح بسيار عالي در دب. پختند بابلي بودند را مي

  .دشبه كار گرفته شد و علم آن به ساير ملل نيز منتقل 
باره تجليل از علم و عالم و   در، نيز كه سرشار از حكمت ايران باستان است، كتاب زرتشتيان،در اوستا

  :  آمده است46 در يسنا، هات ،براي مثال. حفظ اصول اخالقي نكات قابل توجهي آمده است
جان و خرد، منم زرتشت، آن برانگيخته از جانب مزدا كه براي نخستين بار آموختم كه تويي خداوند "

آن كه مردم را توسط من به ميانجي منش نيك و  همتا، كه تويي آن داور بي كه تويي مزداي بي همتا،
چنين كسان كه دستورهاي دين را به كار  اين. بهترين راستي به كار و كوشش به روي زمين خواندي

اوداني اهورايي وارد شوند برند و خردمند باشند، رستگار خواهند بود و به پاداش آن، در آن سرزمين ج
  ." خواهيم گذشت[Cinvant]و من با همه آنان از پل چينونت 

باره پزشكي پيش از اسالم نوشته كه بر پايه   كتابي در،شناس آلماني  ايران،يورگن هامپل
  ):448به نقل از نامه باستان، ص(هاي كتب پهلوي و اوستاست و خالصه آن چنين است  نوشته

شناسي بيماريها و  آسيب: اند و پزشكي دو محور داشته است ن باستان موبدان بودهپزشكان در ايرا
بعضي . پزشكي، پزشكي مادي و پيكري بوده است پزشكي، تن چگونگي درمان آنها كه شامل روان

ايم كه به او  طور خاص داشته پزشك زنان به. كردند و با جرّاحان فرق داشتند پزشكان جرّاحي نمي
گفتند و پزشكي كه با   مي"كارد بزشك"كرده را  پزشكي كه جرّاحي مي. گفتند مي"كدشتان بزش"

گفتند و حتي انرژي درماني در ايران باستان گزارش شده  مي” گياه بزشك“كرده را  گياهان درمان مي
چون بدون درد و رنج و دارو و جرّاحي بيمار را  ،اند اين پزشكان ارجمندترين پزشكان بوده. است

  .گرفتند اند و از واژه ها و بندهاي مقدس اوستا نيز بهره ميكرده درمان مي
ها كه از دوره هخامنشيان بجا مانده،  هاي آبياري و كشاورزي نيز در بعضي از كتيبهباره سيستم در

توان دريافت  مي است،آن دوره تدوين شده از تقويم و گاهشمار كه در ،همچنين. آمده استمطالبي 
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علوم حساب، نجوم و هندسه وجود داشته كه همگي بدون بخل و تنگ زمينه كه پيشرفتهايي در 
  .ستا  نظري به ملل ديگر منتقل شده

  
  نشر علم از ديدگاه اسالم .4

ا ايمان ارج  به علم همراه ب،طور كه گفته شد  يعني اسالم نيز همان؛ترين و آخرين دين الهي كامل
، خمير مايه هدايت است كه در  كريمآيات قرآن. داند نهاده و تنها راه رسيدن به سعادت را همين مي

سؤالي كه در اينجا . توان گوش جان به اين سروش آسماني داد اختيار همه جهانيان قرار دارد و مي
  ارد؟باره نشر علم وجود د مطرح است اين است كه چه آياتي در قرآن مجيد در

و چون ) 15سوره مائده،آيه ("نظام تربيتي قرآن روشنگر مجهوالت زندگي آدمي است"از آنجا كه 
 آرامش به دست آمده از قرآن ، لذا،)28سوره رعد،آيه ("قرآن كتاب ذكر و رسيدن به آرامش است"

 قرآن نظام تربيتي" پس. دنياي مدرن امروز استدر بخش انسان سرگردان و مأيوس  تنها راه نجات
 الهي و قرآني، در ساحتهاي مختلف زندگي به  توان با چنگ زدن به ريسمان بخش است و مي آرامش

  ).155سوره انعام، آيه ("موفقيت رسيد
 به بحث ما در اين مقاله مربوط "انفاق"انگيز به نظر برسد كه چگونه  شايد در وهله اول شگفت

  :طوركلي ما دو نوع انفاق داريم به. شود مي
  فاق واجبان •
  انفاق مستحب •

 حتي  وكه بر عهده مردان در مقابل همسر و فرزندان است اي  نفقه وانفاق واجب مانند زكات، خمس
  . شود كنيم، رسيدگي به آنها جزو انفاق واجب محسوب مي گياهان و حيواناتي كه از آنها نگهداري مي

خداوند .  نسبت به ديگران است، چه در بعد مادي و چه در بعد معنوي،انفاق مستحب هر نوع كمك
  ).215سوره بقره، آيه ("از همه خوبيها انفاق بايد كرد": فرمايد در قرآن مجيد مي

زكات العلم «: نيز داريم در روايت كه است دانش نشر آن معنوي بعد در مستحب انفاق ،بنابراين
  .»نشرُها

 از علم و وقت و موقعيت  وانفاق مستحب هميشه فقط شامل دادن مال و چيزهاي مادي نيست
  .توانيم انفاق كنيم اجتماعي خود مي

  بگرفتن  دست  ناتوان استا           ـازوي توانـرانه بـشك
هاي علوم و علوم  شود، چه مادي و چه معنوي در كليه زمينه اين نكته اخالقي شامل همه خوبيها مي

رسيم كه لزوماً ديگران از آن   اي مي زهمهندسي به هنگام پژوهش مسلماً به دستاوردها و نتايج تا
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هاي علمي خود را در اختيار ديگر دانشمندان دنيا  سؤال اين است كه آيا الزم است يافته. آگاهي ندارند
  كاري كنيم؟ قرار دهيم يا آنكه پنهان

اسالم دانشمندان بايد با هم تعامل داشته باشند و يكديگر را در جريان پيشرفتهاي دين از نظر 
پرهيزكاران كساني هستند كه به غيب ايمان دارند و "در قرآن مجيد آمده است كه . لمي قرار دهندع

روزي شامل ). 3سوره بقره، آيه ("كنند ايم، انفاق مي دارند و از آنچه روزيشان كرده نماز را بر پا مي
اوند است و اوست كه علم مطلق نزد خد از آنجايي. شود هاي علمي مي اموال مادي و معنوي و دانسته

است  لذا، بر افراد فرهيخته و دانشمند واجب ،دهد كه از اين علم روزي دانشمندان و اهل علم قرار مي
نيز همين مضمون )  3سوره انفال،آيه(در . انفاق كندآن را د و نرسانكه از علم خود به ديگران سود ب

  .آمده است
انفاق اعم از مادي، معنوي و علمي تا " كه كند تأكيد ميكريم خداوند در جاي ديگري از قرآن 

چرا كه ديري نخواهد گذشت كه زمان بدرود و پرواز از اين . پذير است كه آدمي زنده است، امكان زماني
رسد و در آن مرحله از زندگي نه داد و ستدي باشد و نه دوستي و نه شفاعتي  دنياي خاكي فرا مي

  ).254سوره بقره، آيه  ("براي كافران
. كل بشريت استدرباره  علوم خود نيز نوعي احسان است و اين احسان  بخل نورزيدن در اشاعه

 مفيد علمي كه براي جامعه بشري سودمند است، بايد مورد توجه حكومتها باشد و يپژوهشها
نشرعلم نيز بايد در مسير خدمت " ،بنابراين. باشندپژوهشها به دنبال آن نيز دانشمندان و پژوهشگران 

 نتايج ارائه و علم گسترش". )267سوره بقره،آيه("باشد اتقمخلو همه به خير به خداوند و رساندن

سوره بقره،  ("سرماي كشنده خواهد بود با بادي همچون نباشد، الهي رضاي راه در اگر پژوهش سودمند
بدون  و آزار بدون منت، بدون بايد انفاق" كه فرمايد مي خداوند مجيد قرآن از ديگري در جاي). 117آيه

 "اين پليديها پاك باشند از و پژوهشي نيز بايد علمي دستاوردهاي  ارائه و انفاق ،لذا. ريا انجام شود
سوره  ("آن است و خداوند به آن بركت خواهد داد شدن زياد باعث علم نشر" و )264آيه سوره بقره،(

  ).261بقره، آيه
از . ر حل مسائل علمي بسياركارساز خواهد بودن دان دانشمندان و متخصصاتعامل و گفتگو مي

آري، ممكن است . كار و عمل كافر و رياكار داراي اجر معنوي و اخروي نخواهد بود“ديدگاه قرآني، 
سوره نسا،  (" ولي شيطان قرين ايشان است،در اين سپنج روز دنيا به نان و نوايي برسند ]آنها[

 گري بيشتر اي براي به دست آوردن مقام، پول و سلطه هپژوهش علمي براي ايشان فقط وسيل). 38آيه
آنان كه كافر "هاي ديگر قرآن مجيد اين است كه  از آموزه. ، و اين از نظر اسالم مردود استاست
اند و بتي به نام نفس اماره بر وجودشان مسلط باشد، اموالشان و عملشان براي آن است كه مردم  شده

انفاق چنين افرادي ). 36سوره انفال، آيه ("اين مايه بدبختي ايشان استرا از راه خدا باز دارند و 
هاي  خاطر خدا نيست و اينان از دادن اموال و دانسته  چون در حقيقت كارشان به" ،شود پذيرفته نمي
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سوره توبه، ("خود به ديگران اكراه دارند و حتي ممكن است اطالعات صحيح و كامل هم ندهند
رضاي الهي چنين از مال و علم خود انفاق كنند، خداوند به براي  كه خالصانه كساني"و ). 54آيه

  ).121سوره توبه، آيه ("دهدنيكوترين وجه پاداششان مي
آنان كه چون خدا ياد كرده، ": كند و اما، خداوند فروتنان پاكدل را در قرآن چنين توصيف مي

سد شكيبا باشند و برپا دارندگان نماز و آنان كه دلهايشان بترسد و بلرزد و آنان كه بر آنچه بديشان ر
، باز هم 54و در سوره قصص، آيه) 35سوره حج، آيه ("كنند ايم انفاق مي از آنچه روزيشان داده

به خاطر صبري كه در راه خدا از خود نشان "شوند و  مسلمانان به شكيبايي واقعي توصيف مي
دهند و از آنچه دارند  چون بدي را به نيكي جواب مي. تدهند اجرشان را دو برابر قرارداده شده اس مي

مؤمنان هستند كه ": فرمايد ، مي16در سوره سجده، آيهخداوند  و "سازند مند مي ديگران را هم بهره
مندي ديگران از آنچه دارند در زندگي ايشان  كنند و بهره پرستند و بسيار دعا مي خالصانه خدا را مي

  . "شود ديده مي
در ميان آدميان هميشه بخل و تنگ چشمي بوده است، چه در انفاق مال و چه در " هانسفتأم

 بايد در برابر آن ايستادگي ،انفاق علم و دانش و انسان با اختياري كه خداوند به او عطا كرده است
  ).100سوره االسراء، آيه ("كند

وي است و اين به مسلّم است كه اشاعه علم براي پيشرفت آدميان در ابعاد مادي و معن
مسلّماً بايد در مقابل فعاليتهاي زهرآلود صاحبان زر و زور . نداردارتباطي هاي شيطاني از علم  استفاده

و در اين باره نيز آيات و ) 60سوره انفال، آيه. (و تزوير كه ابزار علم را هم در دست دارند، ايستاد
  .درسهاي متعددي در قرآن كريم آورده شده است

  
   تعليمي در ادبيات فارسياشعار .5

  .اشعار تعليمي ادبيات فارسي نيز مشحون از تجليل از مقام علم، عالم، پژوهشگر و نشر دانش است
 "جان و خرد"باره آفرينش  درآغاز شاهنامه حماسه جاودانه حكيم ابوالقاسم فردوسي، اولين بيت، در

  :و خالق اين نعمت بزرگ فقط خداوند است. است
  

  ردذكزين برتر انديشه بر نگ        وند جان و خردبه نام خدا
  اي ـد روزي ده رهنمـخداون          داوند نام و خداوند جايخ

  
خداوند عالم مطلق است و ". رود  از فرشته نيز باالتر مي،انسان با علمي كه از حق آموخته است

  ).76 آيهسوره يوسف،(» فوق كل ذي علمٍ عليم«"علم مطلق فقط نزد اوست
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  تـم نيسـم او علـر از علـه باالتـك   دانا يكي ست  فت وگ  سخننبه از م
  ست نزدش يكي به كه پيدا و پنهان  ت  ـره پوشيده نيسذم يك ـر او علـب

  )319ص كليات سعدي،(                    
سوره انعام، (» االّ يعلمهاو ما تسقط من ورقةٍ ” «خداوند حتي به افتادن برگي از درخت آگاه است

  ).59آيه
  حكم آن سلطان بخت و بي قضا           درخت   از نيفتد برگي در هيچ

  )109،ص2تفسيرمثنوي،جلد(  

  .كند موالنا در اين ابيات لزوم يادگيري و درمان درد جهل را نيز بيان مي
         

  راـان مـرجـر و مج و دـرد گنـب        راـان كرد مر جان مـهر كه درم
  هر الم را در كف ما مرهمي ست        هر يكي از ما مسيح عالمي ست 

  )  72،ص 1تفسير مثنوي، جلد (            
  

 است عمل نكند و آن را در دسترس ديگر مشتاقان كه صالحيت  كسي به علمي كه آموخته اگر
 آن نهاده رمانند چارپايي است كه كتابهايي ب ه مجيد بنا بر آيه قرآن،آموختن آن را دارند قرار ندهد

  :شيخ اجل سعدي شيرازي بر مبناي اين آيه چنين سروده است). 5سوره جمعه، آيه ("شده است
           

  چون عمل در تو نيست ناداني     ي ـعلم چندان كه بيشتر خوان
  دـابي چنـر او كتـي بـارپايـچ    د  ـد نه دانشمنـنه محقق بودن

  رـر او هيزم است يا دفتـه بـك   را چه علم و خبر  مغز آن تهي 
  )319كليات سعدي،ص(                  

تواند باشد  مي معجز عيسوي در شعر حافظ غير از جان بخشي پير الهي و روحاني، همان علومي
  .شود دميان دميده مياي است كه در جسم آ اين علم همچون جان تازه. شود كه به مشتاقان ارائه مي

      
  ب شكـر خا بـودـت در لـمعجز عيسوي    گشتياد باد آنكه چو چشمت به عتابم مي

  )  743حافظ نامه،ص( 
  

 بايد صراط مستقيم را طي كرد و دل به معبود  واي عيسي مسيح بشود گونه تواند به هر كس مي
  .ازلي و ابدي سپرد و عشق به همه مخلوقات را چشيد
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  كرد  مسيحا مي آنچه ديگران هم بكنند        فرمايد    مدد باز القدس ار  روح يضف
  

آداب تعليم و تعلم در اسالم، (براي حسن ختام مقاله نيز بخشي از سفارشهاي شهيد ثاني 
  :شود به دانشجويان و دانش پژوهان تقديم مي) 558- 560ص
كوتاه عمر خويش را براي دست يافتن به فضايل اي دانشجو بر تو الزم است كه بكوشي و روزگار "

آساني و شانه خالي كردن  تقاعد و تن.... هاي سازنده علمي، غنيمت شماري روحي و فراهم آوردن نيرو
آيد، اگرچه اين تقاعد  ترين گناهان به شمار مياز زير بار تحصيل فقه و اشتغاالت ديگر علمي، از بزرگ

خاطر  ن نكته را فراموش نكن كه امتياز تو از ساير جانوران ديگر بهاي.....در جهت عبادت صرف گردد
دهد كه در دنيا دانشهاي سودمند به  اين نيرو به تو امكان مي....همين قوه عاقله و نيروي خرد توست

خاطر همان جهات   اگر تو اين نيرو را در همان جهاتي كه به،لذا. امر دنيا و آخرت خويش فراگيري
انسانيت برانداز از  الي عوامل شخصيت سوز و هب كار نگيري و خويشتن را در ال ست بهآفريده شده ا

هاي جاندار از نقطه  ترين پديده سازي، ميان تو و پست قبيل خور و خواب و نوش و امثال آن سرگرم
 آن كارگرفتن نيروي عقل و تمرين  تواني از طريق به ولي تو مي.... نظرهاي مذكور تفاوتي وجود ندارد

اي  وسيله تحصيل علوم، و عمل بر طبق موازين علمي در رده فرشتگان يا در مكان و پايهه ب
  ...شكوهمندتر از آن قرارگيري

  
  نتيجه گيري .6

گذري كوتاه بر منابع . ها و سفارشهاي ارزشمند اخالقي است تاريخ ايران و اسالم سرشار از گنجينه
آموزد كه حتي منشورهاي اخالقي مدرن امروز هم از  ميها به انسان  موجود و مقايسه الفاظ و نكته

تا با تكيه بر ه است  در اين مقاله سعي شد،رو از اين. اند نصيب نبوده درسهاي اخالقي پيشينيان ما بي
 نشر علم و خصوص ايراني در  ـمنابع خودي مواردي ارزشمند از اصول و فضيلتهاي اخالق اسالمي

 كه يكي از آنها بخل نورزيدن در نشر و ارائه تحقيقات علمي شودنده دانش براي نسل حاضر مجدداً ز
يابيم كه انفاق را نبايد فقط به معني بخشش و دادن مي  با تكيه بر آيات الهي در،همچنين. است

تر به انفاق در نشر علم مي رسيم كه در اين مقاله كات و خمس و نفقه دانست، بلكه در معنايي وسيعز
 .آيات قرآن به صورت استداللي به آن پرداخته شدبا استناد به 
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