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﷽  

 جملھ عالَم صورت و جان است علم=    ملک سلیمان است علم  خاتَم        

 طالِب علم است غواّص بحار       =   علم دریایی است بیحد و کنار 

 نگردد سیر او از جستجو  می      =   گر ھزاران سال باشد عمِر او

 1ل از خاک و آبگُ  ھمچنانکھ خار و=  ھم سؤال از علم خیزد ھم جواب       

  

در این نوشتھ در مورد اھمیت علم و دانش از چشم انداز قرآن، حدیث، و امامت اسماعیلی بطور مجمل 
، یعنی دانش اَْلِعْلُم ِمْصباُح اْلعَْقلِ : روایت است کھ فرموده است) ع(از حضرت علی  .می شودپرداختھ 

  . چراغ خرد است

یُْؤتِي اْلِحْكَمةَ َمن یََشاُء ۚ َوَمن یُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوِتَي َخْیًرا : سوره بقره می فرماید 269در آیھ ) ج(خداوند 
  إِالَّ أُولُو اْألَْلبَابِ  َوَما یَذَّكَّرُ . َكثِیًرا

ھد؛ و بھ ھر كس کھ دانش داده شود، خیر دیم) و شایستھ بداند(ھر كس بخواھد خدا دانش و حكمت را بھ 
  . گردند متذكر نمى و) كنند این حقایق را درك نمى( نو جز خردمندا .فراوانى برایش داده شده است

ل ھمھ علوم دینی و الھی می گردد و دیگر دانش یکی حکمت متعالیھ کھ شام. حکمت بر دو نوع است
ھر کسی کھ از این دو حکمت بر خور دار باشند، خیر فراوانی . تجربی کھ برایش ساینس ھم گفتھ می شود

  .نصیب شان شده است

                                                            
  مثنوی معنوی مولوی جالل الدين دمحم بلخی  1
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 ھچنانچ .دنا ھتشاد زاین نآ ھب مھ ناربمغیپ یتح .دراد زاین نآ زا ضیف بسک و شناد شزومآ ھب یناسنا رھ
  :دیوگ یم و دھدیم رارق باطخ دروم ار ربمغیپ 14 ۀیآ ھط ۀروس رد ،نأشلا میظع نآقر رد لاعتم خداوند

  .یفزایمن ب ِش نادو بگو پرورد گارا بر » لماَ ی عِ دنِ زِ  بِّ ل رَ و قُ  «

واجبات این دین بھ شمار  جملۀ ، بلکھ ازبھ حساب میرودنھ تنھا امری پسندیده آموختن دانش اسالم در 
، یعنی »و مسلمةٍ  علی کّل مسلمٍ طلب العلم فریضةٌ  «: اند  فرموده) ص(رسول گرامی اسالم . میرود

است شده دیگر بر دانشمندان ھم واجب  سویِ  از. ای ھر مرد و زن مسلمان فرض استگیری دانش برفرا
  : فرموده است) ص(قسمی کھ رسول اکرم . رای آموزش دیگران تالش کنندکھ ب

از مردم ) ج(خداوند  ، یعنی»یعلّموا خذَ علَی العلماء أنما أخذ هللاُ المیثاَق علی الخلِق أن یتعلّموا حتّی أ«
 .از دانشمندان برای یاد دادن پیمان گرفتاما  گیری پیمان نگرفت برای یاد

 کدام قید دانشآموختن  و در اشنددانش بتگاپوی  ردای مسلمانان سفارش داده است کھ بر) ص(رسول اکرم 
ای از کرۀ خاکی می توانید علم یعنی در ھر سن و سال و در ھر نقطھ . وجود نداردزمانی و مکانی 

از گھوارۀ تا گور » اُطلبوا العلم من المھد الی اللّحد«: فرمو ده است) ص(چنانچھ رسول اکرم . بیاموزید
کھ در آن طور مثال سفر بھ چین (ترین نقاط جھان  ر بھ دوکردن دانش سفر برای کسب و . دانش بجویید

. »اطلبوا العلم و لو بالّصین«ھر گونھ تالش دریغ ننمایید از  )زمان مسافرت بھ آنجا بھ آسانی ممکن نبود
  .یعنی در جستجوی دانش باشید ولو کھ آن در چین باشد

خرة اآل رادَ ن اَ مَ  نیا فَلیَتَِّجر وَ الدُّ  رادَ ن اَ مَ «: در مورد فضیلت آموختن علم آمده استو در حدیث دیگری نیز 

ند، و شخصی کھ اراده آخرت یعنی شخصی کھ اراده دنیا کند باید کھ تجارت ک »ملَّ تعَ لیَ ما فَ ھُ رادَ اَ  د وَ ھَ تزَ لیَ فَ 

   .بیاموزد دانشس باید پ ،کند )را دنیا و آخرت(ھر دو را کند، اما شخصی کھ اراده پیشھ زھد و تقوا کند 

ی ، چھل و نھمین امام موروثی شیعھ اسماعیلچھارم آقا خانکریم واال حضرت تعلیم و تربیھ از دیدگاه 
  نزاری

دین را تعبیر و تفسیر کند، بلکھ امام مسئولیت کھ ست ادر طریقۀ اسماعیلی، امام نھ تنھا راھنمای روحانی 
از اینرو امام ھم در امور دینی و ھم در امور . بلند بردن کیفیت زندگی مادی انسان ھا را ھم متکفل است

چنانچھ واال . ور خاص می باشدبطور عموم، و مرید ھایش، بط اھ دنیوی عھده دار رھبریت انسان
مراسم تھداب گذاری نمایندگی امامت اسماعیلی در شھر حضرت آقا خان چھارم، در سخنرانی اش در 

  :چنین بیان نمودند 2005 در سال، اوتاوا، کانادا

عقیده  در سنت اخالقی اسالم،  کھ آن روح و مادّه را با ھم پیوند می دھد، امام نھ تنھا قرائت و تعبیر... « 
را رھبری می کند، بلکھ در بھبود بخشیدن کیفیت زندگی ِی جماعت اش، و جوامع بزرگتری کھ آن 
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سسات ؤم جماعت در بین شان زندگی می کند، تالش می نماید؛ بھ منظوِر  اینکھ، یک اصل رھنمودی
  2».اتحاد می شوند جایگزین کردن دیوار ھا یی کھ جدایی می افگنند با پُل ھا یی کھ موجب: امامتی اینست

و اِلیزابث جودیدی در . ل الئسخنرانی خود در مراسِم لکچر ساموھمچنان، واال حضرت آقا خان در 
  :اظھار داشتند 2015نوامبر  12دانشگاه ھاروارد در 

یک نقش رھبریت موروثی ] امامت[آن  اصالً،؟ ی را میرساندامام شدن در سنت اسماعیلی چھ مفھوم... « 
طوری کھ شما شاید بدانید کھ اسماعیلی ھا یگانھ جماعت مسلمان است کھ بواسطھ یک امام . روحانی است

  .فتھ اند، ھدایت گر)ص(و موروثی از ذّریھ بال فصل دمحم پیامبر ] حّی و حاضر[زنده 

 در واقع، برای مسلمانان خالف این. نمی باشدجدایی از مسئولیت ھای عملی  ربدال اما، آن نقش روحانی 
رھبریت در قلمرو روحانی . ی با ھم پیوند دارندنگشودنجھان روحانی و جھان مادّی بطور : درست است

اشاره بھ مسئولیت امور دنیوی دارد، یک فراخوان  ،)برای تمام امامان چھ کھ آنھا سنّی و چھ شیعھ باشند(
خود را وقِف ) انرژی(یروِی تمام نمن و بدین خاطر بوده کھ چرا . برای بھبود بخشیدن کیفیت زندگی بشر

  3 ».کار کردن در شبکھ توسعوی آقا خان نموده ام

، گزارشگر جریدۀ سیاست بین الملل کھ بھ زبان فرانسوی ېرا کھ ژان ژاک لف یاھمچنان، مصاحبھ 
  4 :با واال حضرت آقا خان انجام داده، از وی پرسیده است کھ 2010نشرات دارد، در بھار سال 

                                                            
2  Foundation ceremony of the Delegation of the Ismaili Imamat 

http://www.akdn.org/speech/his‐highness‐aga‐khan/foundation‐ceremony‐delegation‐ismaili‐imamat 

 
3  Samuel L and Elizabeth Jodidi Lecture at Harvard University 

http://www.akdn.org/speech/his‐highness‐aga‐khan/samuel‐l‐and‐elizabeth‐jodidi‐lecture‐harvard‐university 
 

 :منابع اصلی مصاحبھ بھ زبان ھای فرانسوی و انگلیسی در لینک ھای زیر قابل دسترس است  4

  :متن فرانسوی

http://www.politiqueinternationale.com/revue/article.php?id_revue=127&id=909&content=sy

nopsis 

  :متن انگليسی

http://simerg.com/about/voices‐%E2%80%9Cthe‐power‐of‐wisdom%E2%80%9D‐%E2%80%93‐

his‐highness‐the‐aga‐khan%E2%80%99s‐interview‐with‐politique‐internationale/  
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. خویش می شناسند» موال و مرشِد « ھم مذھبیان شما، شما را بھ عنواِن . ھستید شما مظھِر امامت« 
 »رھبریت شما چھ شکلی را بخود می گیرد؟

  :واال حضرت در پاسخ گفتھ است

ھم در عقیده اسالمی سنّی و ھم در عقیده اسالمی شیعھ، امام متکفِّل کیفیت زندگی ِی کسانی می باشد کھ « 
کدام مرزبندی ] در اسالم[ در اینجا . تی اجرای مناسک دینی را از وی انتظار دارندآنھا ارشاد و سر پرس

. وجود دارد] از دین[ قسمی کھ در تعبیر مسیحیت  طور مثال، ی و معنوی وجود نداردمادّ  میان جنبھ ھای
نش اریدممصئونیت  اش مسئولیت اولّ بدین دلیل، . مسئولیت امام ھر دو زمینھ را تحت پوشش قرار می دھد

 بلند بردنمسئولیت سوم اش . عمل کنندمطابق بھ عقیدۀ شان ش آزادی آنھاست تا ا است، مسئولیت دوم
نھادی است کھ ماموریت دو » امامت « قسمی کھ پیشتر فرمودم، تکرار می کنم کھ . کیفیت زندگی آنھاست

 ».یر می کندگانھ اش اینست کھ کیفیت زندگی را تضمین می کند و عقیده را تعبیر و تفس

بھ عنوان رھبر امور دینی در این نوشتھ مرور کوتاھی بر ارشادات و رھنمایی ھای واال حضرت آقا خان 
 برای مریدانش و برای جھان ھدایاتِ در مورد فرا گرفتن علم و دانش و انکشاف تعلیم و تربیھ  و دنیوی

  .فرموده اند، یک مکث کوتاه خواھیم داشتالزم را ارشاد 

در دومین سالروز بھ تخت نشینی امامت اش، در کراچی  1958جنوری  23رت آقا خان در واال حض
  :بیان داشتنددر مورد پیشرفت دانش چنین پاکستان 

 ضرباندار بزرگ آالت و ماشین) اسپوتنیک ھا( ، ماھواره ھاِی جدید اتمیانرژی  گاه ھای بزرگِ پای... « 
من معتقدم کھ ما نباید از . فصل تازه در پیشرفت مادّی ھستند، نمونھ ھایی از یک 5زندگِی صنعتِی معاصر

خطر اینست کھ آن می تواند در زندگی . پیشرفت مادّی ھراس داشتھ باشیم و نھ ما آنرا کنار می گذاریم
ھیچ دلیلی وجود . برای ما یک مشغلۀ فکری شود و آن می تواند شیوۀ تفکر مارا زیر سلطھ خود بگیرد

د، در واقع چرا ما نھای ما و عقیدۀ ما، مارا از حرکت کردن با زماِن ما، باز نمی دار ندارد کھ چرا سنت
سنت ھای ما و دین . نباید انسان ھای ھمنوع مان را ھم در حوزه ھای جدید دانش و آموزش راھنمایی نکنیم

  6».د بودما برای ھمیش الھام بخِش آفریده ھای دست ھا و ذھن ھای ما خواھن

  :برای جماعت ارشاد فرمودند کھ 1981سال  در کیسومو در

تعھد تان بھ آموزش و تحصیل، باید یک تعھد دراز مدت باشد، و این یگانھ راه مصئون برای آماده ... «  
  ».تان می باشد) آینده(دی در زندگی سازی شما برای مسئولیت ھای بع

 :اد فرموده اند کھبرای جماعت ارش 2001اگست  16در شھر دار السالم در تانزانیا در 

                                                            
5  throbbing machines of modern industrial life 

نوامبر، جلد هشتم، شماره يکم، که توسط بورِد طريقه و تعليمات مذهبی بريتانيای کبير نشر  –ماه های جوالی  (Ilm)» علم«اين گلچين از مجلۀ    6
 .شده است، گرفته شد
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استفاده نمودن از روند آموزش دراز مدت، برای منفعت شما، برای ظرفیت خانوادۀ تان و اطفال تان ... « 
و نھاد ھای تان و کار تان می باشد، و این یک جنبھ بنیادی برای موقف دادن جماعت جھان است تا یک 

  » .آیندۀ با ثبات را برای شما بسازد

 :برای جماعت ارشان نموده اند کھ 1992نوامبر  18در ھند در در شھر حیدر آباد 

شما نباید فکر کنید کھ دانش و توانایی ایرا کھ شما یک مرتبھ آنرا از طریق تعلیمات رسمی در سن  ... « 
  ».بیست و یا بیست و پنج سالگی کسب نموده اید، در سراسر عمر شما کافی خواھد بود

  :فرموده است 1996دسمبر  18گال در ھمچنان در شھر ِلزبون در پرت

این، در یک محیط مستعد فزاینده، برای شما بی اندازه مھم است کھ در طی زمان زندگی   و بنا بر... « 
تان انکشاف کنید، ظرفیت تانرا از نقطھ نظر مسلکی رشد دھید، قابلیت تانرا افزایش دھید، برای اینکھ شما 

ف خوب را احراز کرده باشید تا با این مشکالت فزونی شایستگی مقابلھ و اطفال تان بطور فزایندۀ یک موق
 ».کنید

دانش اینست یا بطور دقیق در برابر کسِب  علیم و تربیھ وآقا خان در برابر ت واال حضرت موقفِ در عموم، 
د جھالت فرھنگی را کاھش میدھ ،دانش. میداندحل مشکالت جھانی  یحیاتی برا بنایِ سنگ  را نخستینکھ آن

احتمال کشمکش  آن ھم بھ نوبۀ خودکھ  د می کندکثرت گرایانھ و تحمل پذیر ایجا شناختبرای  ار یفضایو 
ی تا نقش ھای رھبر را انکشاف میدھدمردان و زنان دانش توانایی شخصی و مسلکی . را کاھش میدھد

 برای جواناننھ تنھا می تعلیم و تربیھ رس. در دست گیرند پرشتاب و پیچیده یرِ غّ مترا در یک جھان  کننده
تقویت  ھبگفتھ شده  موارد تمام این. و حیاتی استعین مقاصد ضروری برای جمعیت تمام برای  بلکھ

 .نمودن دیموکراسی یاری می رسانند

 :قا خان، بھ تفصیل آورده می شوندآدر اینجا نظریات واال حضرت 

ق سنت عمھویت و ھم در مورد در  ھممردمانی نیاز دارد کھ آنھا بھ یک جامعھ کثرت گراِی مصئون  «
  7.»ندباش مطمئنتحصیل کرده و ھای خود شان و سنت ھای ھمسایگان شان 

 

بھ عنوان یک مسلمان، من باید بگویم کھ من اینجا در مقابل شما با شگفتی ایستاده ام کھ جھان غرب می  «
جنگ داخلی در افغانستان ] با[ا بایست انقالب را در ایران تجربھ کند تا در مورد اسالم شیعھ بیاموزد، وی

لطفاً بیاد داشتھ باشید کھ ما در مورد دینی صحبت می کنیم کھ یک بر پنجم . در مورد اسالِم وھابی بیاموزد
و این معادل بھ نا آگاه بودن مسلمانان در فرق کردن میان ! حصھ جمعیت جھان از آن پیروی می کنند

دولت ھا، : نکتھ ای را کھ من میل دارم بگویم اینست کھ. تکاتولیک ھا و پروتستان ھا در مسیحیت اس
جوامع مدنی، و مردمان این جھان قادر نخواھند بود تا جوامع کثرت گراِی قوی را با سطح کنونی جھالت 

حتی انکشاف یافتھ ترین کشور ھا بھ . فرھنگی جھانی، و بویژه در مورد کثرت گرایی اش بنیان گذارند

                                                            
7  Leadership and Diversity Conference Gatineau, Quebec, Canada, 19 May 2004 
http://www.nanowisdoms.org/nwblog/6977/ 
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نیاز دارند تا جواناِن جھان را بھ یک نحو فکورانھ تر، شایستھ تر، و کامل تر برای یک تالش ھمھ جانبھ 
مسئولیت ھای جھانی آموزش دھند کھ از آنھا توقع میرود آنھا را انجام دھند، و بویژه ھمین طور در 
ی افزایش شمار دیموکراسی ھاِی کار آمد کھ آنجا یک جمعیت آگاه اینگونھ یک نقش مرکزی را بازی م

 8».کند

رأی ، و نشان دھند با قابلیت تمامآنھا خود شان را  قرار است دیموکراسی ھا باید آموختانده شوند اگر «
با وجود . در معرض خطر دست یابندبھ نظریات آگاھانھ در مورد مسایل بزرگ دھندگان بھ آن قرار است 

یم و تربیھ عمومی جمعیت ھای در تعلخالء  شاید بزرگترین مانع برای کثرت گرایی و دیموکراسیاین، 
  9 ».باشد کھ در آن دخیل ھستند

 
آزمون ھای مقتضی  اتا ب داردضرورت   ،، مسئولیت پذیر و مرتبطعالوۀ بر این، تعلیم و تربیھ دقیق «

را تر برویم کھ ما بایست از این مفھوم ف. یت طلب برابری کندرقابتی و معیار ھای بلند مزّ  یِ امروزی 
این معنی را میرساند کھ دسترسی گسترده بھ آموزش رسمی و مطمئن شدن از اینکھ سادگی تعلیم و تربیھ ب

نصاب ھای آموزشی با کیفیت را تدوین می کنند کھ بھ مشکالتی کھ رھبران و  ،تییترب –نظام ھای تعلیمی 
  10 ».شھروندان در قرن بیست و یکم با آن مواجھ ھستند، پاسخگو باشد

بیش از حد مضامینی را بھ عنوان مضامیِن تعھدات جزمی  ،ما تبِ طوالنی، برخی از مکای مدِت برا «
، آنھا ، بجای اینکھ تجربیاتی در حل مسئلھ علمی باشندرا طور مثال، بینش ھای اقتصادی .تدریس کرده اند

  11 ».در نظر گرفتندبھ عنوان گزینھ ھای ایدیولوژیکی  را

م و تربیھ، واال حضرت آقا خان یک شبکھ ای کھ برابری کردن با اینھا و دیگر نیازمندی ھای تعلیبرای 
اکادمی است را راه اندازی نموده کھ در کشور ھای جھان سوم موقعیت دارند، ھر کدام  20متشکل از 

در منطقھ با بھترین و درخشان ترین وجھ پرورش و انکشاف طراحی شدند تا نقش ھای آینده رھبریت را 
  .دھند

  

  : واال حضرت آقا خان می فرمایند

                                                            
8  Prince Claus Fund’s Conference on Culture and Development, Amsterdam, 7 September 2002  
http://www.nanowisdoms.org/nwblog/6351/ 
 
9  The Enabling Environment Conference in Kabul, Afghanistan 4 June 2007  
http://www.nanowisdoms.org/nwblog/8072/ 
10 Press release: Aga Khan Says More Relevant Education, Stronger Civil Society Institutions and Renewed 
Commitment To Ethical Standards Are Key To Stability Of Modern Democracies, Portugal, 12 February 2006  
href=http://www.nanowisdoms.org/nwblog/8024/ 
 
11 Evora University Symposium, Portugal, 12 February 2006  
http://www.nanowisdoms.org/nwblog/7653/ 
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با شناختی آغاز می شوند کھ دولت ھا بھ تنھایی نمی توانند بھ ) برای اکادمی ھای آقا خان(پالن ھای ما  «
 برای سسات خصوصی کھ در آنھا ؤو نھ م . کنندرسیدگی ش و پرورش قرن بیست و یکم چالش ھای آموز

توسعوی جامعھ مدنی قرار  جواب در بستر نقش. ھستند بھ این رسیدگی کرده بتوانند قیدمفاد مدست آوردن ب
در موسسات رضا کار کھ آنھا دولتی نیستند اما با وجود این برای ارزش ھای مردم و خوبی عامھ  –دارد 

جامعھ مدنی در نقش باالقوۀ نمونھ ھای بارِز کھ اکادمی ھای آقا خان ما امید وار ھستیم . یافتھ اند اختصاص
  12 ».شان خواھند شد

اه ھای خود را در مورد تعلیم و تربیھ، شیوه ھای آن، و پیامد ھای آن بطور واال حضرت آقاخان دیدگ
چنین نوشتھ  2003در سال  آکادمی ھای آقا خان،برای  ]بروشور[ جزوۀ رھنماپیشگفتار اختصار گونھ در 

  13.است

ھمیشھ  تغییری کھ آن اغلباً غیر قابل پیش بینی است  و –ما در یک زماِن تغییر پرشتاب زندگی می کنیم  «
و کار آزموده، مرا بھ این  ناظر] فردِ [تجربۀ من در انکشاف، و ھمچنان بھ صفت یک . مثبت نمی باشد

نتیجھ کشانید کھ بھترین شیوه برای مدیریت تغییر، خواه آن مثبت و خواه منفی باشد، اینست کھ برای آن 
ر نسبت بھ سرمایھ گذاری ھا در تغیی] مدیریت[آمادگی داشتھ باشیم، و ھیچ شکل آمادگی بزرگ تر برای 

 .آموزش و پرورش نمی باشد

بیشتر از مردم بھ این نتیجھ رسیده اند کھ تعلیم و تربیھ باید شاگردان را نھ تنھا در بخش کاریابی، بلکھ 
محور کھ  –یک نصاب تعلیمی محدود  یش ازتعلیم و تربیھ باید شاگردان را ب.... برای زندگی آماده سازد 

باید شاگردان را در ] تعلیم و تربیھ[آن . ، تجھیز کندوار استخواندن، نوشتن و ریاضیات استبر مبنای 
، موسیقی و ھنر )ساینس(معرض یک مطالعھ گسترده و معنی دار در مورد انسان شناسی بھ شمول علوم 

  .قرار دھد

فھیم کردن موثر در آن ت تعلیم و تربیھ باید شامل تسلط داشتن بر بیش از یک زبان و توانایی در افھام و
در تاریخ، تعلیم و تربیھ ھمچنان ) تکنالوژی(در مقابل پیشرفت سریع در فن آوری معلوماتی . باشدزبان ھا 

 .برای شاگردان بیاموزد کھ چگونھ بر فن آوری ھای معلوماتی تسلط پیدا نمایند

در جھانی کھ موصوف بھ را قادر سازد مجھز کند کھ آنھا ھایی تعلیم و تربیھ باید شاگردان را با ابزار 
تعلیم و تربیھ . در اینگونھ محیط، تسلط فنی بسنده نمی باشد. رشد کنندبا آن سازگار باشند و  تغییر است،

ایکھ اطفال را برای زندگی آماده می سازد باید فرا تر از مھارت ھای بنیادی  برود تا باعث رشد خالقیت، 

                                                            
12  Foundation Stone‐Laying Ceremony of The Aga Khan Academy, Hyderabad, India, 22 September 2006  
http://www.nanowisdoms.org/nwblog/7877/ 

13  Excellence in Education, pp.2-3 
http://www.akdn.org/publications/akes_academies_international_brochure.pdf 

His Highness the Aga Khan’s vision for the Aga Khan Academies: ‘What does it mean to be 
an educated person?’ (Aiglemont)  
2003 
http://www.nanowisdoms.org/nwblog/6525/ 
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ترقی و انکشاف، چھ شخصی و چھ اجتماعی باشند، . انھ گرددو جستجوی صادق ،کنجکاوی معنوی
نو آوری و پیشرفت از قابلیتی ناشی می شوند تا بھ یک چالش با یک . مربوطھ بھ این عناصر می باشند

  .طریقھ جدید نزدیک شوند و برای آن یک راه حل پیشنھاد نمایند

کثرت گرایانھ شود کھ در آن برای  سنتِ  یک محفظھ برای یکتعلیم و تربیھ ھمچنان باید باعِث ساختن 
د، نھ فقط بخاطر اینکھ آن منصفانھ و نیکو وشادیان و بینش ھا ارزش قایل دیگر دیدگاه ھا، قومیت ھا، 

قلیمی برای رشد خالقیت، کنجکاوی، و پژوھش است، بلکھ بخاطر اینکھ کثرت گرایی سازگار ترین اِ 
دھد تا بینش ھای مختلفی را در مورد پرسش ھای بنیادی  کھ آن ھمچنان برای شاگردان انگیزه . است

« و » واقعیت چیست؟«، »حقیقت چیست؟«. توسط الزمۀ انسانی مطرح می شوند، بھ مالحظھ نشینند
در عین زمان، . »چیست؟) ج(برای خدا و  ،من، برای وطِن من ھمنوعِ  وظایف من در برابر انسانِ 

د تا برای آنھا جاِن تازه ای بخشید و را بھ نحوی استحکام بخش آموزش و پرورش بایست بنیاد ھای ھویت
  .آنھا را تقویت نمود تا اینکھ انھا در مقابل تکانھ تغییر ایستادگی کرده بتوانند

آزمون . بنابر این، آنچھ کھ شاگردان میدانند آن دیگر مھم ترین پیمایش یک آموزش و پرورش نمی باشد
آنرا نمی دانند، برای آن یک راه حل پیدا  ھک ن و فارغ التحصیالن با آنچھحقیقی توانایی است کھ شاگردا

. آنھا بایست قادر باشند بھ این نتایج برسند کھ آنھا شالودۀ برای قضاوت ھای آگاھانھ تشکیل دھند. نمایند
لیل قابلیت ارائھ قضاوت ھا کھ آنھا بر شالودۀ معلومات درست و حسابی استوار باشند و کار گرفتن از تح

ھ شاگردان این ظرفیت را طوری ک. دقیق باید یکی از مھم ترین اھداف برای ھر تالش آموزشی باشد
آنھا می آموزند تا : دش دنھاوخبا مھم ترین و مشکل ترین قدم  ندش ھھجاومبھ  رداقآنھا دھند، انکشاف 

 . اینگونھ قضاوت ھا را در یک چوکات اخالقی جای دھند

ین دالیل، ھیچ سرمایھ گذاری بھتر نسبت بھ تعلیم و تربیھ ایکھ از باالترین کیفیت ممکن برخوردار روی ا
 »…کرده بتوانند، نمی باشد یراذگباشد کھ افراد، والدین و ملت در آن سرمایھ 

ی، در لدر چھل و نھمین جلسھ ساالنھ بکلوریای بین الملاش سخنرانی واال حضرت آقا خان، ھمچنان در 
  :چنین فرمودند 2008اپریل  درالنتای ایالت جورجیا، شھر ات

دو بُعد دیگر تعلیم و تربیھ برای جھان معاصر وجود دارد کھ در مورد آن من میل دارم چند سخن ... « 
آنچھ کھ شاگردان میدانند آن . نخستین آن مربوط بھ کنجکاوی، تفکر انتفادی، و حل مسئلھ است. بگویم

آزمون حقیقی قابلیتی است در دخیل ساختن آنھا در آنچھ . فیت تعلیم و تربیھ نیستدیگر مھمترین پیمایش کی
بُعد دوم مستلزم قابلیتی است کھ بھ نتایجی برسند کھ آن . آنھا نمی دانند و برای آن یک راه حل پیدا نمایند

لودۀ معلومات قابلیت ارائھ قضاوت ھا کھ آنھا بر شا. شالوده برای قضاوت ھای آگاھانھ تشکیل می دھند
درست و حسابی استوار باشند و کار گرفتن از تحلیل دقیق باید یکی از مھم ترین اھداف برای ھر تالش 

طوری کھ شاگردان این ظرفیت را انکشاف میدھند، آنھا می توانند آغاز بھ نرم کردن دست . آموزشی باشد
اینگونھ قضاوت ھا را در یک چوکات  آنھا می آموزند تا: با مھم ترین و مشکل ترین قدم شوند و پنجھ

در آنجا معلومات از نوع آگاھی اجتماعی قرار دارد کھ جھان ما بھ آن شدیداً نیاز . اخالقی جای دھند
    14».دارد

                                                            
14  Annual meeting of the International Baccalaureate 
http://www.akdn.org/speech/his‐highness‐aga‐khan/annual‐meeting‐international‐baccalaureate 
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دین اسالم  ھک از آنجا. دی در دین اسالم دارندریشھ بنیا ،دیدگاه ھای انکشافی تعلیم و تربیھ امامان اسماعیلی
ھ میداند، و ھم مرد و ھم زن باید از این نعمت برخوردار باشند، امامان اسماعیلی طلب دانش را یک وجیب

واال حضرت کریم آقا خان در کنفرانس لندن برای افغانستان در سال  مثالً  .ھم بر این نکتھ تأکید کرده اند
  : در مورد سھم زنان در بخش انکشاف یک مملکت اظھار داشت کھ 2014

از تعلیم و تربیھ گرفتھ تا . شود فراھمحیاتی است تا یک کیفیت زندگی بھبود یافتھ  اشتراک زنان در اجتماع
صحت، از اشتراک در اداره دولتی محلی تا بھ رھبریت در تجارت، ما شاھد امکان باالقوۀ برای زنان و 

می را حرمت مردان بوده ایم کھ در کناِر ھم کار بکنند تا جوامع شان را بسازند و در عین حال اخالق اسال
 .بگذارند

موالنا سلطان دمحم شاه، آغاخان سوم، و چھل و ھشتمین امام اسماعیلی در مورد تعلیم و تربیھ دختران چنین 
  :ارشاد فرموده اند

  .»آموزش دادن دختر تان را در اولویت قرار دھیدو یک پسر داشتھ باشید، نخست اگر شما یک دختر « 

بگیرد، تنھا یک فرد با سواد می شود، و با آموزش دادن یک دختر، یک زیرا کھ اگر یک پسر آموزش 
  .خانواده با سواد خواھد شد

ھمچنان در کنفرانس لندن برای افغانستان، واال حضرت آقا خان در مورد تعلیم و تربیھ ھمھ شمول و در 
  :ھر سن و سال، چنین اظھار داشتھ است

ا از دوران طفوليت تا تعليمات مسلکی بويژه شامل مهارت نيروی انسانی ر زیما بايد ظرفيت سا... « 
 »...های مرتبط به انکشاف بازار يابی و آموزش های حرفوی را سرعت ببخشيم

می کنند کھ انسان باید در جستجوِی دانش بدون در نظر داشت  یعادتھمان احادیث نبوی را ظھارات این ا
   .لیت تا پیری و در ھر نقطۀ از جھان کھ باشداز دوران طفو؛ یعنی، حیطھ زمانی و مکانی باشد

می فرمایند کھ ما باید ھمگام با زماِن ما حرکت کنیم، زمان بھ تندی و با شتاب تغییر واال حضرت آقا خان 
با آن سازگاری داشتھ می یابد، و با تغییر زمان، ما باید آمادگی داشتھ باشیم تا در زمانی کھ زندگی می کنیم 

  .باشیم

مؤلفھ دارد کھ آنھا را ، بستگی بھ سھ جامعھ شایستھ ساالریک در بین اقلیت،  ک فرد و یک جامعھبقای ی
شروع می  (S)یاد می شود کھ سھ کلمھ ای ھستند کھ در زبان انگلیسی با حرِف  (S’3)» ِسھ اِس« بنام 
  .دشون

ات در یک جھان در حال ادامھ حی. است» بھ زندگی خود ادامھ دادن« است، یعنی  (Survival)کلمھ اول 
با اینگونھ شما از منزوی بودن . تغییر سریع السیر، نجات دادن خود از پایمال شدن توسط جوامع بزرگ

  .رھا می یابید
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یعنی در برابر نا ھنجاری ھا، جایگاه تان را . است» استقامت کردن«است، یعنی  (Solidify)کلمۀ دوم 
  . یدتثبیت کنید و موقِف تان را استحکام بخش

ت و ترقی شخصی، فپیشر. است» ودن و یا پیشتاز بودنپیشگام ب«است، یعنی  (Stay ahead)کلمۀ سوم 
  .مسلکی، و فرھنگی، و اجتماعی تان را تضمین کنید

مثالً در قسمت، ادامھ حیات، و بقا . ھمۀ این سھ مؤلفھ، از آموزه ھای دین مبین اسالم سرچشمھ گرفتھ اند
  :فرموده است) ع(علی در بین دیگران، حضرت 

  15 كنید كھ در پرتو آن حیات را بھ دست آوریدرا کسب دانش  ،یعنی. یاةم الحَ كُ بَ كسِ لم یَ ا العِ بوُ سِ كتَ اِ 

آموزش یک روند مادام العمر است، پس فارغ التحصیل بودن قسمی کھ واال حضرت آقا خان گفتھ است کھ 
ھ چیزی آموختھ باشد، بعد از مدت کوتاه آن کھنھ بخاطری کھ کسی ک. دیگر معنای خود را از دست میدھد

مداومت کردن بھ آموزش ھمیشگی،  ت ھای بروز شده و تازه،برای کسب معلومات و مھار. خواھد بود
  :گفتھ است) ع(چنانچھ حضرت علی . الزمی است

ادعا کند بھ نھایت دانش دست یافتھ  یعنی، کسی کھ. نَھایَتَھُ َمْن اِدَّعی ِمن اْلِعْلِم غایَتَھُ فَقَْد اَْظَھَر ِمْن َجْھِلِھ 
 16.نادانی خود را آشکار ساختھ استاست، با این کار نھایت 

کسی کھ از پیشرفت علم و تکنالوژی عقب ماند، وی در زمان خود، نی بلکھ در زمان گذشتھ زندگی می 
  :فرموده است) ص(، حضرت دمحم چنانچھ. برای پیشتاز بودن، باید با دانش روز خود را مجھز ساخت. کند

كننده دانش در میان نادانان، مانند زنده در بین  طلبیعنی، . االمواتّى بین طالب العلم بین الجھال كالحَ 
  17.مردگان است

  :ھک تسا ھتفگناصر خسرو  تبسانم نیدب
   بھ زیر آوری چرخ نیلوفری را           درخت تو گر بار دانش بگیرد 
 عوقوب نیا عقاو رد ،اما ،دوبن شیب یزیچ فازگ لِ ایخ زا زج رظن نیا ،ورسخ رصان نارود رد دیاش ،یلب
  .دراذگب مدق هام رب تسناوت دوخ شناد اب رشب و ،تسویپ
  

در این جزوۀ بطور فشرده آموزه ھای دین مبین اسالم و دیدگاه ھای امامان اسماعیلی در مورد   :نوت
گزیدۀ برای معلومات بیشتر، بھ . ب دانش، بطور اجمال سخنی چند رفتاھمیت تعلیم و تربیھ و کس

ھمچنان، برای . سخنرانی ھای واال حضرت آقا خان چھارم کھ بھ پیوست این جزوه آمده اند، مرور شود
، بھ ذکر مأخذ و منابع کھ در آخر این جزوه آمده یسیلگنا نابز ھب دست یابی بھ متن اصلی این سخنرانی ھا

  .است، مرور شود

                                                            
   ،یدمآ حتفلا وبا فیلأت ،یلع ترضح راصق نانخس ،ملـِ َ کلا رُ رَ دُ  و مكَ الحِ  رُ رَ غُ  باتک زا ھتفرگرب   15
  اجنامھ  16
 .181، ص 1ج  ،عة لدُرر اخبار االئمة االطھار نوشتھ عالمھ مجلسیبحار األنوار الجام باتک زا ھتفرگ رب  17
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  ھا پیوست
ی، لسخنرانی واال حضرت آقا خان در لکچر پیترسن، در چھل و نھمین جلسھ ساالنھ بکلوریای بین المل

 18 .2008اپریل  18در شھر اتالنتای ایالت جورجیا، تاریخ 

برای پیشرفت در جھان  یکلید ،مؤثر یِ  کھ رھبریت بومیریشھ دارد  اعتقادیبرنامۀ اکادمی ھای ما در 
، این واضح است کھ ذھن و قلب آدمی گیردقسمی کھ گام تغییر سرعت می ھد بود، و در حال انکشاف خوا

  .در تعیین نمودن ثروت اجتماعی عوامل مرکزی خواھند بود

بیشتر در جھان در حال انکشاف، ظرفیت در شناختن تھداب منبع بشری با تأسف ھنوز ھم با وجود این، 
و حتی آن . ینده باشند، امروز در حال عقب ماندن ھستندن آبسیاری از آنھایی کھ باید رھبرا. محدود است

، اغلباً رؤیا ھای شان را در جاھای دور عھده فراگرفتن تعلیم و تربیھ خوب می براینداز شاگردانی کھ آنھا 
 یرھبریت  میانِ  نتیجھ آن یک خالیگاه وسیع. بر نمی گردند) ھای شان(و ھرگز بھ خانھ  –دنبال می کنند 

 .عرضھ می کندبرای آنھا را ی کھ  نظام ھای آموزشی و رھبریت مند اندنیازبھ آن  مردمان ینکھ ااست 

ا جنگیدن بھ آن دست شده اند و یا بزاده و پروده رھبران در نقش ھای شان بیشتر تاریخ بشر،  درچون 
 قول و قرارو مول خطر غیر مع روزگار یکاما در این قرن جدید، . را خریده اند) موقف(آن یافتھ اند و یا 

و یا حتی می ، را بھ اشرافیت ھای لیاقتجای شاناست کھ اشرافیت ھای طبقھ ای  الزامی، این انگیز ھیجان
آیا این بخودی خود یک مفھوم . ، خالی می کنندشایستھ ساالری ھتوانیم اصطالح بھتری را بکار ببریم ب

 بر مبنای لیاقت انتخاب شود؟نیست کھ رھبریت باید ) مردم ساالری(بنیادی دیموکراسی 

 محض مھارت ھای یاد گیری تعلیم و تربیھ برای رھبریت بایست مستلزم چیز بیشتری نسبت بھ انکشافِ 
و . نمی باشدتحصیل  کسبِ  عین چیز بادر مھارت ھای حفظی   تسلّط داشتن. باشد) طوطی وار(حفظی 

آنھا ممکن است مھم باشند، یک چیز  کھ طوریآموزشی حرفوی کھ آن مھارت ھا را انکشاف می دھد، 
  .تفّکر استعلم متفاوت از آموزش دیدن در ھنر و 

 آموزش دادن، جایِ ب کردنتلقین  اغوایِ ، آنچنان کھ انتظارش میرود ،دیرینھ سرخورده یِ  وامعدر میان ج
 اعتناییبی  در میان نا شکیبایی تلخ و شکاکیت امھدر بسیاری از اینگونھ جاھا، احساسات ع. است نیرومند

  .ندتفکر منطقی ا رغیبِ فضاھای دلخواه برای ت اعتناییو نھ نا شکیبایی و نھ بی  سان بودهدر نوَ 

می شوند، ما ائتالف  کھنھترین مھارت ھا بھ زدوی ظریف ، زمانی کھ حتی شتابعصر تغییر پر اما در 
کھ مھمترین مھارتی کھ یک کس  درک می کنندھای بسیاری را در جھان در حال انکشاف می یابیم کھ انھا 

 .برای ادامھ دادن آموزش است قابلیتیمی تواند بیاموزد 

یاری بخش، یک عملگرا و  فطرتزرنگ و انطباق پذیر، یک پر شتاب، یک ذھن  یرِ در یک جھان متغّ 
 و من می خواھم بھ این. برای رھبریت مؤثر ھستند یاینھا بطور فزاینده ای کلید ھای، قوی جھت اخالقی

                                                            
18  Annual meeting of the International Baccalaureate 
http://www.akdn.org/speech/his‐highness‐aga‐khan/annual‐meeting‐international‐baccalaureate 
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بھ دیدگاه ھای لست اضافھ نمایم کھ یک ظرفیت برای تواضع روشنفکری کھ آن یک ذھن را بطور پایدار 
  .استقبال می نمایدنظریات کثرت گرایانھ  لتبادز اآن باز نگھمیدارد و مختلف 

. طوالنی تر برای جھان در حال انکشاف بطور جدی با اھمیت خواھند بود مدتاین ظرفیت ھا، در یک 
و اکادمی  (IB)برنامھ ھایی چون بکلوریای بین اللملی از طرف اتفاقاً عین ظرفیت ھایی ھستند کھ آنھا 

  .و برای آنھا الھام بخش باشد استخراج کند ]تا ظرفیت ھا را[ شوندھای آقا خان طراحی می 

  

در سخنرانی واال حضرت آقا خان در مراسم افتتاح مکتب آقا خان در شھر اوش جمھوری قرغیزستان 

   2002.19اکتوبر،  30

تغییر  فقت داشتھ باشید کھ ما در یک دورانمن مطمئن ھستم کھ ھمۀ شما کھ اینجا حضور دارید با من موا
بھترین . بل پیش بینی نیست و ھمیشھ مثبت ھم نمی باشدتغییری کھ آن اغلباً قا –پر شتاب زندگی می کنیم 

طریقھ برای مدیریت تغییر خواه آن مثبت خواه منفی باشد، اینست کھ آنرا پیشنی کنیم و برای آن آمادگی 
تر از بیش بھ یک ناظر و یک عملگرا، کھ تجربھ امبر اساس تجربۀ من در عرصھ انکشاف بمثا. بگیریم

گونھ صورت آمادگی بزرگتر  است، من بھ این نتیجھ رسیدم کھ برای رسیدگی بھ تغییر، ھیچ چھل سال
نسبت ان می اندیشم کھ ھیچ سرمایھ گذاری بھتر من ھمچن. بھ تعلیم و تربیھ چیز دیگری وجود ندارد نسبت

با عالی ترین کیفیت ممکن، کھ فرد، والدین و ملت در آن  یِ  گذاری در تعلیم و تربیھ سرمایھیک بھ 
 .داردسرمایھ گذاری کرده بتوانند، وجود ن

یک . یم و تربیھ بھ گونھ ھای بسیاری عرض وجود می کند و برای مقاصد بسیاری استفاده شده استاما تعل
آن نباید فقط مھارت . بیرون نگر باشدتعلیم و تربیھ در جھان معاصر بایست توانا ساز باشد و آن بایست 

نباید فقط بر و ، ھستند ھا با اھمیتاینزمانی مانند خواندن، نوشتن و ریاضیات را تدریس کند،  ھای آزمونِ 
کھ شاگردان را تشویق بھ تسلط داشتن بر بیش از یک زبان می  ساختھ شودمبنای سنت نیکوی آسیای میانھ 

قابلیت استفاده وسایل افھام و . شاگردان امروزی نیاز دارند تا طریق استفاده از کمپیوتر را یاد بگیرند. کند
مھارت فنی ضروری آموزش است، و ھمچنان یک  اساسیتفھیم و فن آوری معلوماتی اکنون یک بخش 

  .در محل کار است محتملبرای کاربرد 

دو بُعد دیگر تعلیم و تربیھ برای جھان معاصر وجود دارد کھ در مورد آن من . اما حتی این ھم بسنده نیست
آنچھ کھ . نخستین آن مربوط بھ کنجکاوی، تفکر انتفادی، و حل مسئلھ است. میل دارم چند سخن بگویم

آزمون حقیقی قابلیتی است در دخیل . شاگردان میدانند آن دیگر مھمترین پیمایش کیفیت تعلیم و تربیھ نیست
کھ بھ  استقابلیتی مستلزم بُعد دوم . پیدا نمایندیک راه حل آن ساختن آنھا در آنچھ آنھا نمی دانند و برای 

ھا کھ آنھا بر قضاوت  ارائھقابلیت . تشکیل می دھند نھھابرای قضاوت ھای آگا شالودهنتایجی برسند کھ آن 

                                                            

19  http://www.akdn.org/speech/his-highness-aga-khan/opening-ceremony-aga-
khan-school 
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تحلیل دقیق باید یکی از مھم ترین اھداف  گرفتن ازاستوار باشند و کار  درست و حسابیشالودۀ معلومات 
ھ طوری کھ شاگردان این ظرفیت را انکشاف میدھند، آنھا می توانند آغاز ب. برای ھر تالش آموزشی باشد

را در  قضاوت ھاآنھا می آموزند تا اینگونھ : با مھم ترین و مشکل ترین قدم شوند نرم کردن دست و پنجھ
نجا معلومات از نوع آگاھی اجتماعی قرار دارد کھ جھان ما بھ آن آدر . یک چوکات اخالقی جای دھند

  .نیاز دارد شدیداً 

  

، ، فرانسھگلیمونآکادمی ھای آقا خان، ا] برگۀ رھنما[بروشور  پیشگفتار واال حضرت آقا خان در 
2003.20  

تغییری کھ آن اغلباً غیر قابل پیش بینی است  و ھمیشھ  –ما در یک زماِن تغییر پرشتاب زندگی می کنیم 
این  مرا بھ، کار آزمودهو  ناظر] فردِ [تجربۀ من در انکشاف، و ھمچنان بھ صفت یک . مثبت نمی باشد

خواه آن مثبت و خواه منفی باشد، اینست کھ برای آن د کھ بھترین شیوه برای مدیریت تغییر، ینتیجھ کشان
تغییر نسبت بھ سرمایھ گذاری ھا در ] مدیریت[برای بزرگ تر ، و ھیچ شکل آمادگی آمادگی داشتھ باشیم

 .آموزش و پرورش نمی باشد

  ؟تحصیل کرده چھ معنی را افاده می کند

نھا در بخش کاریابی، بلکھ ید شاگردان را نھ تبیشتر از مردم بھ این نتیجھ رسیده اند کھ تعلیم و تربیھ با
محور کھ  –یک نصاب تعلیمی محدود  یش ازلیم و تربیھ باید شاگردان را بتع.... برای زندگی آماده سازد 

باید شاگردان را در ] تعلیم و تربیھ[آن . ، تجھیز کندوار استاست بر مبنای خواندن، نوشتن و ریاضیات
، موسیقی و ھنر )ساینس(معنی دار در مورد انسان شناسی بھ شمول علوم معرض یک مطالعھ گسترده و 

  .قرار دھد

تعلیم و تربیھ باید شامل تسلط داشتن بر بیش از یک زبان و توانایی در افھام و تفھیم کردن موثر در آن 
بیھ تر در تاریخ، تعلیم و )تکنالوژی(در مقابل پیشرفت سریع در فن آوری معلوماتی . زبان ھا می باشد

  .د کھ چگونھ بر فن آوری ھای معلوماتی تسلط پیدا نمایندھمچنان برای شاگردان بیاموز

  

 

                                                            

 20  Excellence in Education, pp.2-3 
http://www.akdn.org/publications/akes_academies_international_brochure.pdf 

 His Highness the Aga Khan’s vision for the Aga Khan Academies: ‘What does it mean to 
be an educated person?’ (Aiglemont)  
2003 
 

 http://www.nanowisdoms.org/nwblog/6525/ 
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  :آماده کردن اطفال برای زندگی

در جھانی کھ موصوف بھ سازد نھا را قادر آمجھز کند کھ ھایی تعلیم و تربیھ باید شاگردان را با ابزار 
تعلیم و تربیھ . اینگونھ محیط، تسلط فنی بسنده نمی باشد در. کنند رشدو  با آن سازگار باشند تغییر است،

خالقیت، باعث رشد مھارت ھای بنیادی  برود تا از تر  ای زندگی آماده می سازد باید فراایکھ اطفال را بر
مربوطھ  باشند، اجتماعی چھ شخصی و چھ ،ترقی و انکشاف. نوی و جستجوی صادقانھ گرددکنجکاوی مع

با یک طریقھ جدید تا بھ یک چالش  نو آوری و پیشرفت از قابلیتی ناشی می شوند. شندبھ این عناصر می با
  .و برای آن یک راه حل پیشنھاد نمایند نزدیک شوند

برای کھ در آن  کثرت گرایانھ شود یک محفظھ برای یک سنتِ باعِث ساختن تعلیم و تربیھ ھمچنان باید 
آن منصفانھ و نیکو ، نھ فقط بخاطر اینکھ ارزش قایل می شوند ، ادیان و بینش ھادیگر دیدگاه ھا، قومیت ھا

، و پژوھش خالقیت، کنجکاویرشد برای  یاقلیم سازگار ترینبلکھ بخاطر اینکھ کثرت گرایی  است،
آن ھمچنان برای شاگردان انگیزه دھد تا بینش ھای مختلفی را در مورد پرسش ھای بنیادی  کھ  .است

« و » واقعیت چیست؟«، »حقیقت چیست؟« .ی شوند، بھ مالحظھ نشینندمطرح م توسط الزمۀ انسانی
در عین زمان، آموزش . »چیست؟) ج(خدا برای من و   وطنِ  برایانسان ھمنوع من،  در برابروظایف من 

برای آنھا جاِن تازه ای بخشید و آنھا را تا  استحکام بخشیدو پرورش بایست بنیاد ھای ھویت را بھ نحوی 
  .رده بتوانندتا اینکھ انھا در مقابل تکانھ تغییر ایستادگی ک تقویت نمود

آزمون . دیگر مھم ترین پیمایش یک آموزش و پرورش نمی باشدآن بنابر این، آنچھ کھ شاگردان میدانند 
حقیقی توانایی است کھ شاگردان و فارغ التحصیالن با آنچھ آنرا نمی دانند، برای آن یک راه حل پیدا 

 .شالودۀ برای قضاوت ھای آگاھانھ تشکیل دھند ھابایست قادر باشند بھ این نتایج برسند کھ آن آنھا. نمایند
قابلیت ارائھ قضاوت ھا کھ آنھا بر شالودۀ معلومات درست و حسابی استوار باشند و کار گرفتن از تحلیل 

این ظرفیت را طوری کھ شاگردان . دقیق باید یکی از مھم ترین اھداف برای ھر تالش آموزشی باشد
آنھا : با مھم ترین و مشکل ترین قدم شوند انکشاف میدھند، آنھا می توانند آغاز بھ نرم کردن دست و پنجھ

 . می آموزند تا اینگونھ قضاوت ھا را در یک چوکات اخالقی جای دھند

مکن برخوردار روی این دالیل، ھیچ سرمایھ گذاری بھتر نسبت بھ تعلیم و تربیھ ایکھ از باالترین کیفیت م
باز اندیشی اینگونھ سرمایھ گذاری ھا  .باشد کھ افراد، والدین و ملت در آن سرمایھ کرده بتوانند، نمی باشد

 .در تشکیل نوع آگاھی اجتماعی کھ جھان ما شدیداً بھ آن نیاز داردو  می شوند
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آمریکا، در واشنگتن، سخنرانی واال حضرت آقا خان در مراسم جشن صد سالگی، انجمن دانشگاه ھای 
  2001.21اپریل  22دی سی، در 

تعلیم و تربیھ با کیفیت در تمام سطوح بطور جدی برای تمام جمعیت ھا در تمام دوره ھا، یک چیز باید 
 : می نماید عرضھکشاف، تعلیم و تربیھ در جھان در حال ان.بوده است

  فرصت ھا برای آینده ھای نو، : برای فقیران

  ف ھای بلند تر و نقش ھای نو در خانواده ھا و مردم شان؛ موق :برای زنان

  ،و است؛ سرمایھ کھ آن قابل حملیک : برای مھاجرین

  . است و ھم مصئون یک سرمایھ ایکھ آن ھم قابل حمل: پناھندگانبرای  

ای روی این دالیل، خدمات تعلیمی آقا خان برای سال ھای زیاد، چندید مکاتب را در افریقای شرقی و آسی
 تاده و منزوی ھستند و با دلبستگیدور اف موده است کھ بسیاری آنھا در محالتمرکزی و جنوبی فعال ن

  . خاص برای تعلیم و تربیھ دختران

و من   .تمرکز خواھد بودممن این را می گویم بخاطری کھ باقی سخنان من این شام روی تحصیالت عالی 
کھ معتقد بودن بھ اینکھ مکتب ابتدایی و طوری  فرض شود این مسلم ھ حتی با اشارۀ ضمنینمی خواھم ک

سطح تعلیم و . است یحیاتی یک شھروند آگاه در ھر جای زندگانیاین برای . م اھمیت تر استثانوی ک
 است کھ در آنجا فقط یک فیصدی کمبخصوص در جھان در حال انکشاف مھم در مکتب، با کیفیت تربیھ 

یک دانشگاه راه یابد و در آنجا رشد نفوس نسبت بھ توسعھ ظرفیت دانشگاه جمعیت قادر نخواھد بود تا بھ 
در آماده نمودن کسانی کھ آنرا در نھایت، نظام مکتب یک نقش حیاتی دارد تا . ھایش فوق العاده سریع است

. د، نقش خود را بازی کنآنھا بھ تحصیالت عالی نمی روند تا از آن فرصت بطور شاید و باید استفاده کنند
  .این یک نظام ذخیروی برای تحصیالت عالی است و بنابر این نباید از آن چشم پوشی شود

 ظرفیت سازی برای استدالل]: اینست کھ[یک موضوع آخری کھ در مورد آن من چند حرف را می گویم 
قھ دار بسیاری از با اعتبار ترین و ساببنیان گذاری  مدارکآن در  است کھ یھدفاخالقی و قضاوت اخالقی 

بھ انکشاف این نگران ھستم کھ توجھ کافی  برای چند دلیل، من. ترین دانشگاه ھای جھان بھ نظر می خورد
  .بد تر شودکھ وضعیت در سال ھای پیشرو ممکن است می گردد، و این قابلیت ھای پر اھمیت مبذول ن

آنرا  مھندسی کھ زیر بنایِ ناسی و اتفاق افتاده اند، اخیراً در علوم زیست شپیشرفت ھایی کھ در علم ساینس 
با اھمیت و برای شاگردان و کمپیوتر و فن آوری ھای معلوماتی تشکیل می دھد، برای انکشاف اقتصادی 

آنھا بخش ھایی  از این نگرانی دارم کھاین انکشافات را تحسین می کنم، ولی  من. ھستنددانشمندان جذاب 
در تمام تمدن ھا در سر بزرگ بشری اختصاص یافتھ اند کھ  از نصاب تعلیمی را کھ بھ مطالعھ سنت ھای

 ی شکل گیریاین سنت ھا براروشنی انداختن بھ  .د زدن، پس خواھشکل گرفتھ اند تاسر تاریخ بشری

                                                            
21   http://www.akdn.org/speech/his‐highness‐aga‐khan/centenary‐celebration‐meeting‐association‐of‐american‐
universities  
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پیچیدگی ھای  .غنامندی و تنوع تجربۀ بشری، یاری می رساند ارزش ھا، و ھمچنان درک کردن از
بر عالوۀ رھنمایی و سوق دھی آموزِش دین کھ  دارد ردمی نیازامروز بھ م ،مشکالت جھانی و جوامع

   .بشری آموزش دیده اندبزرگ سنت ھای  بخشدر شان، 

، )دگما(جزمیت ھا  ستماتیک و قبول نمودن غیر نقادانۀسی خطر ترویجتاریخ قرن بیستم آگنده با مثال ھاِی 
باید مسئولیت برای ھمکاری بھ ھا نشگاه معتقدم کھ دااز پیش  بیشمن . است و علم کالم ،یدیولوژی ھاآ

این یک ساحھ دیگریست کھ  .پیچیده بر دوش کشند تساحاسازی برای قضاوت اخالقی در  روند ظرفیت
برای یک فرصت مشترک و یک  ند بطور انفرادی و بطور جمعیآنجا دانشگاه ھای پیشتاز جھانی می توان

  .مسئولیت مشترک پاسخ دھند

  

 2014.22دسمبر  04قا خان در کنفرانس لندن برای افغانستان، لندن، بریتانیای کبیر، بیانیھ واال حضرت آ

  :بگذارید چھار ساحھ را برای مالحظھ مشخص سازم

فرا پا را این بھ رویکرد ھایی نیاز دارد کھ آنھا . تمرکز کنیم فراگیر اقتصادینخست، ما باید بر تشریک 
، با (AKDN)شبکھ انشکافی آقا خان . دنمیگذار یھ گذاریتر از ابزار ھای سنتی و یا معیارات سرما

ھمکاران بین المللی اش، یک امکانیت ساحھ انکشافی چند بُعدی کھ آن ھم سکتور ھای دولتی و ھم 
کھ سرمایھ گذاری ھا در زراعت، ھمانطور . است پیشگام] در این مور[، خصوصی را دخیل می سازد

  .برای انکشاف است )ترامپولین(ھنگ نیز یک تختھ خیز م ھستند، فرمھ زیر بنا ھاو  ،انرژی

بویژه شامل مھارت  از دوران طفولیت تا تعلیمات مسلکی م، ما باید ظرفیت ساختن نیروی انسانی رادو
افغانستان بھ معلمین بیشتر  .ھای مرتبط بھ انکشاف بازار یابی و آموزش ھای حرفوی را سرعت ببخشیم

بدست تا معیارات بین المللی را  یاد کیفیت تعلیم و تربیھ مبذول گرددبھ ازد نیاز دارد و توجھ خاص باید
دانشگاه آقا خان و دانشگاه آسیای ( ما ما برای این اولویت از طریق مکاتب شبکھ ای و دو دانشگاهِ . آورد

 ، ھمکاری خواھیم)دانشکده ھایی در تاجیکستان، جمھوری قرغیزستان و قزاقستان داردمرکزی کھ آن 
 .نمود

از تعلیم و تربیھ . شود فراھمیک کیفیت زندگی بھبود یافتھ سوم، اشتراک زنان در اجتماع حیاتی است تا 
برای  امکان باالقوۀشاھد رھبریت در تجارت، ما  تا بھاشتراک در اداره دولتی محلی از گرفتھ تا صحت، 

اخالق اسالمی را  در عین حالرا بسازند و کنند تا جوامع شان بھم کار  بوده ایم کھ در کنارِ زنان و مردان 
 .گذارندبحرمت 

. سرحدات افغانستان نیاز دارد این بھ ثبات. یمکاری و تجارت منطقوی را ھستاھمیت ھممتوجھ چھارم، ما 
در ی ضروری را در این زمینھ قدم ھا ،، با دیگر دولت ھا در منطقھ(AKDN)شبکھ انکشافی آقا خان 

                                                            
22  http://www.akdn.org/speech/his-highness-aga-khan/statement-london-
conference-afghanistan 

 



17 
 

تا بدخشان افغانستان را با بدخشان بر داشتھ، دریای پنج و ساختن بازار ھای محلی  ساختن پنج پل از باالی
مھم  در این زمینھ، این بطور مساویانھ. شاید این ابتکار ارزش کاپی برداری را دارد. تاجیکستان وصل کند

، و می شوداسالم در افغانستان احترام گذاشتھ کثرت گرایی غنامند بھ است تا اطمینان حاصل گردد کھ 
قسمی کھ امروز در سراسر جھان اسالم ضروری  ،برای صلح و صفا برای تمام افغان ھا پایدار می ماند

  .است

  23آقا خان در کنفرانس بروکسل در مورد افغانستانکریم بیانیۀ واال حضرت گزیدۀ ای از 

  2016اکتوبر،  05: تاریخ

  شھر بروکسل، بلجیم: مکان

  ی ثابتینوروز عل: برگردان بھ دری

بھ نظِر واال حضرت آقا خان، در این برھھ ای از زمان، برای انکشاف افغانستان در نظر گرفتن چھار 
) 3تقویت جامعۀ مدنی، ) 2بلند بردن ظرفیت نیروی انسانی و اجتماعی، ) 1: چیز ضروری  می باشد

برای . ندین بُعدیدر نظر گرفتن شیوۀ کاری انکشاِف ساحوی چ) 4فعالیت ھای ساحوی و فرا مرزی، 
  .معلومات بیشتر، بیانیھ ایشان را در زیر بخوانید

  :متِن بیانیھ 

  

﷽  

  )24( و، ؛جاللت مآب ِفدریکا موگرینی

  )25( جاللت مآب صالح الدین ربانی،

 ی جنابان، خانم ھا و آقایانالع

. می باشمسپاسگذار ] در اینجا[ یھ بین المللا برای گردھمایی جامعمن از دولت افغانستان و از اتحادیھ اروپ
از آنجا کھ امامت اسماعیلی و شبکھ انکشافی آقا خان تعھدی دوامدار برای افغانستان دارند، از حضور 

 . داشتن در اینجا مسّرت دارم

را بھ این طرف، شبکھ انکشافی آقا خان و شرکاء کاری اش بیشتر از یک بیلیون دالر  2001] سالِ [از 
در حال . اطر ازدیاد بخشیدن خود کفایی و بھبود بخشیدن کیفیت زندگی افغان ھا، بھ جریان انداختھ اندبخ

                                                            
23  http://www.akdn.org/speech/his-highness-aga-khan/brussels-conference-
afghanistan 

24   Federica Mogherini 
25    Salahuddin Rabbani 
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میراث ] بخش ھایِ [، شبکھ انکشافی آقا خان سرمایھ گذاری ھای مشابھی را در 2020] سالِ [حاضر و تا 
 .فرھنگی، تعلیم و تربیھ، انرژی، صحت، و کاھش فقر پالنگزاری می کند

 افغانستان، میل دارم سھ ساحھ را برجستھ سازم کھ ملی و انکشافِ  صلحِ  حمایت از چھار چوبِ  در مورد
  .مھم ھستندافغانستان  ما باورمند ھستیم برای موفقیتِ 

نیروی بشری و اجتماعی سعی ِی ، این نیاز مبرم است کھ بخاطِر با ثبات ساختن و انکشاف سرمایھ نخست
شبکھ انکشافی آقا خان پالن راھبردی ملی وزارت معارف افغانستان را ، رمنظو دینب. صورت گیردبلیغ 

 –در بخش صحت، ھمکاری ھای دولتی . مکتب و مراکز تعلیمی حمایت می کند 850در بیشتر از 
ھ است، و بیشتر از ساختمیلیون افغان را فراھم  1.6ز تداوی بیشتر ا ،خصوصی ِی شبکھ انکشافی آقا خان

، بھ ِی خویش کاری شرکاءِ  ھمراهِ ما . ستر، و کارکنان صحی را آموزش داده اداکتر، پرستا 13000
در بامیان جدید والیتی  زودی بخش مادران و اطفال را در انستیتوت طبی فرانسوی در کابل و شفاخانۀ

 .افتتاح خواھیم نمود

داده است کھ جامعۀ  چندین دھھ بھ ما یاد ۀتجرب. ضروری می باشد] امرِ [، حمایت از جامعھ مدنی یک دوم
از انکشافی کھ  حاصل نمودننیادی بوده و برای اطمینان مدنی مؤثر برای  پیشرفت پایدار یک چیز ب

جامعھ مدنی می تواند استعداد ھاِی سازنده را از طیف گسترده . کتی است، کمک می رساندمشارفراگیر و 
ما خوشحال ھستیم کھ می بینیم این . درھا ساز] از قید[سازمان ھا و افراد، بھ شمول سکتور خصوصی 

انعکاس یافتھ است کھ ھفتھ گذشتھ توسط دولت ) میثاق شھروندی(منشور شھروندی ]  برنامۀ[اصول در 
 .درسیتصویب بھ ] افغانستان[

اطمینان داشتن از پیشرفت ھای دوامدار اجتماعی و . ، انکشاف ساحوی باید مورد حمایت قرار گیردسوم
 ً پامیر انرژی می باشد،  ،یکی از مثال ھای امید بخش. بھ کار کردِن فرا مرزی  نیاز دارد اقتصادی، اغلبا

 مالی آقا خان برای انکشاف اقتصادی صندوق] ادارۀ[خصوصی بین  –کھ یک ھمکاری دولتی 
(AKFED)  تا کنون،  برق فرا مرزی را صادر می کند، کھ  2008از سال کھ  اجیکستان استو دولت ت

  .افغان از آن مستفید می شوند، و بیشتر از این ھم امکان دارد 35000تقریباً 

 چندی بُعدی پایدار، دراز مدت، و باور اساسی من در نیروِی انکشافِ  ،تکرار می کنم کھھم ، باز ریخادر 
 پیمانھمان این . ِی ایشان بھبود حاصل شوددگی کیفیت زندر سازد تا می افراد و جوامع را توانا  کھاست 

ن دوباره مورد این نشست حمایت می کنم و تعھد خود را برای آینده افغانستا بخاطر آن، ازاست کھ من 
  .متأیید قرار میدھ

 تشکر
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  :منابع و مأخذ

  سخنرانی واال حضرت آقا خان، در مراسم تھداب گذاری نمایندگی امامت اسماعیلی .1

Foundation ceremony of the Delegation of the Ismaili Imamat 

http://www.akdn.org/speech/his-highness-aga-khan/foundation-ceremony-
delegation-ismaili-imamat 

و  الیزابث . وارد در مراسم لچکر ساموئیل السخنرانی واال حضرت آقا خان در دانشگاه ھار .2
 جودیدی

 

Samuel L and Elizabeth Jodidi Lecture at Harvard University 

http://www.akdn.org/speech/his-highness-aga-khan/samuel-l-and-elizabeth-jodidi-
lecture-harvard-university 
 

منابع اصلی . مصاحبھ ژان ژاک لفی با واال حضرت آقا خان، گزارشگر جریدۀ سیاست بین الملل .3
 :مصاحبھ بھ زبان ھای فرانسوی و انگلیسی در لینک ھای زیر قابل دسترس است

  :متن فرانسوی

http://www.politiqueinternationale.com/revue/article.php?id_revue=127&id=909&
content=synopsis 

  :متن انگلیسی

-wisdom%E2%80%9D-of-power-%E2%80%9Cthe-http://simerg.com/about/voices
-epolitiqu-with-interview-khan%E2%80%99s-aga-the-highness-his-%E2%80%93

internationale/  

  سخنرانی واال حضرت آقا خان در کنفرانس گاتینیو در مورد رھبریت و تنّوع .4
Leadership and Diversity Conference Gatineau, Quebec, Canada, 19 May 2004 
http://www.nanowisdoms.org/nwblog/6977/ 
 

  سخنرانی واال حضرت آقا خان در کنفرانس فرھنگ و انکشاف صندوق مالی شھزادۀ کآلوس .5
Prince Claus Fund’s Conference on Culture and Development, Amsterdam, 7 
September 2002  
http://www.nanowisdoms.org/nwblog/6351/ 
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  . 2007سخنرانی واال حضرت آقا خان در کنفرانس محیط توانا ساز در کابل،  .6
  The Enabling Environment Conference in Kabul, Afghanistan 4 June 2007  
http://www.nanowisdoms.org/nwblog/8072/ 
 

  ورا در پرتگالڤدر دانشگاه اِ ) کنفرانس علمی(آقا خان در سیمپوزیم  سخنرانی واال حضرت .7
Evora University Symposium, Portugal, 12 February 2006  
http://www.nanowisdoms.org/nwblog/7653/ 
 

 ،دابآ ردیح رد ناخ اقآ یمداکا یانب گنس یراذگ بادھت مسارم رد سخنرانی واال حضرت آقا خان .8
  دنھ

Foundation Stone-Laying Ceremony of The Aga Khan Academy, Hyderabad, 
India, 22 September 2006  
http://www.nanowisdoms.org/nwblog/7877/ 
 

 ناتسزیغرق ،شوا رھش رد ناخ اقآ بتکم حاتتفا مسارم رد ناخ اقآ ترضح الاو ینارنخس .9
Opening ceremony of the Aga Khan School  
http://www.akdn.org/speech/his-highness-aga-khan/opening-ceremony-aga-khan-
school 

  یللملا نیب یِ ایرولکب ھنالاس تسشن رد ناخ اقآ ترضح الاو ینارنخس .10
Annual meeting of the International Baccalaureate 
http://www.akdn.org/speech/his-highness-aga-khan/annual-meeting-international-
baccalaureate 

 
  .2003 ،ناخ اقآ یاھ یمداکا )روشورب( دومنھر ۀگرب رد ناخ اقآ ترضح الاو هاگدید و راتفگشیپ .11

Excellence in Education, pp.2-3 
http://www.akdn.org/publications/akes_academies_international_brochure.pdf 

His Highness the Aga Khan’s vision for the Aga Khan Academies: ‘What does 
it mean to be an educated person?’ (Aiglemont)  
2003 
http://www.nanowisdoms.org/nwblog/6525/ 

 
 
 

  


