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  اسماعیلی قرآن، حدیث، و امامت ھای دیدگاهاھمیت تعلیم و تربیھ در پرتو 

شاه کریم الحسینی، ملقب بھ ) سالگرد بھ تخت نشینی امامت ھ مناسبت جشن الماسین (شصتمیناین مقالھ ب
امامی اسماعیلی نزاری، آقا خان چھارم، چھل و نھمین امام موروثی طریقھ شیعھ واال حضرت شھزاده 

  و تلخیص شد.نوشتھ 

 گرد آوری، پژوھش، و نگارش: نوروز علی ثابتی

  

  بسم هللا الرحمن الرحیم

 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      =   عمِر اوگر ھزاران سال باشد 

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

  

از چشم انداز  را اھمیت علم و دانش مقالھ ایکھ کھ اینک بھ پیشگاه حضار گرامی قرائت میگردد، آن
   در محراق توجھ اش قرار میدھد. اجمالی بطورماعیلی امامت اسدیدگاه ھای ، و نبوی دیثاحا، کریمقرآن

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

ھد؛ و بھ ھر كس کھ دانش داده شود، یدم ]و شایستھ بداند[بخواھد ھر كس دانش و حكمت را بھ  وند (ج)خدا
  گردند. متذكر نمىو  ]كننداین حقایق را درك نمى[ نو جز خردمندا .خیر فراوانى برایش داده شده است

حکمت بر دو نوع است. یکی حکمت متعالیھ خداوند (ج) در قرآن عظیم الشأن از حکمت یاد نموده است. 
علوم دینی و الھی می گردد و دیگر دانش تجربی کھ برایش ساینس ھم گفتھ می شود. ھر کھ شامل ھمھ 

  کسی کھ از این دو حکمت بر خور دار باشند، خیر فراوانی نصیب شان شده است.

نیاز دارد. حتی پیغمبران ھم بھ آن نیاز داشتھ اند. چنانچھ  آموزش دانش و کسب فیض از آنھر انسانی بھ 
  پیغمبر را مورد خطاب قرار میدھد و می گوید: 14آن عظیم الشأن، در سورۀ طھ آیۀ قر متعال در خداوند

  من بیفزای. دانِش و بگو پرورد گارا بر » لماَ ی عِ دنِ زِ  بِّ ل رَ و قُ  «
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واجبات این دین بھ شمار  جملۀ ، بلکھ ازبھ حساب میرودنھ تنھا امری پسندیده آموختن دانش اسالم در 
، یعنی »و مسلمةٍ  طلب العلم فریضةٌ علی کّل مسلمٍ  «اند:  فرموده(ص) رسول گرامی اسالم . میرود

  . ای ھر مرد و زن مسلمان فرض استگیری دانش برفرا

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 آخرتھر دو را (کند، اما شخصی کھ اراده پیشھ زھد و تقوا کند 

  ، یعنی دانش چراغ خرد است. لِ اَْلِعْلُم ِمْصباُح اْلعَقْ از حضرت علی (ع) روایت است کھ فرموده است: 

، چھل و نھمین امام موروثی شیعھ اسماعیلی چھارم 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. 

بطور عموم، و مرید ھایش، بطور خاص می باشد. چنانچھ واال  ھا 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 سالاوتاوا، کانادا، 

امام نھ تنھا قرائت و تعبیر عقیده در سنت اخالقی اسالم،  کھ آن روح و مادّه را با ھم پیوند می دھد، ... « 
را رھبری می کند، بلکھ در بھبود بخشیدن کیفیت زندگی ِی جماعت اش، و جوامع بزرگتری کھ آن 

سسات ؤم جماعت در بین شان زندگی می کند، تالش می نماید؛ بھ منظوِر  اینکھ، یک اصل رھنمودی
  ».افگنند با پُل ھا یی کھ موجب اتحاد می شوندامامتی اینست: جایگزین کردن دیوار ھا یی کھ جدایی می 

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

زندگِی  بزرگِ ضرباندارِ  آالتِ  و ماشین ، ماھواره ھاِی جدید اتمی یِ  انرژی گاه ھای بزرگِ پای... « 
تازه در پیشرفت مادّی ھستند. من معتقدم کھ ما نباید از  معاصر، نمونھ ھایی از یک فصلِ  یِ  صنعتی

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

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

  ».د بوددست ھا و ذھن ھای ما خواھن ھمیش الھام بخِش آفریده ھایِ 

 نموده اند کھ: دبرای جماعت ارشا 1992نوامبر  18 در شھر حیدر آباد در ھند در
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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  18ھمچنان در شھر ِلزبون در پرتگال در 

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

ونی شایستگی مقابلھ و اطفال تان بطور فزایندۀ یک موقف خوب را احراز کرده باشید تا با این مشکالت فز
 ».کنید

دانش اینست یا بطور دقیق در برابر کسِب  علیم و تربیھ وآقا خان در برابر ت  واال حضرتموقفِ در عموم، 
د جھالت فرھنگی را کاھش میدھ ،. دانشمیداندحل 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 را  یفضایو 
ی تا نقش ھای رھبر را انکشاف میدھدمردان و زنان دانش توانایی شخصی و مسلکی را کاھش میدھد. 

 برای جواناننھ تنھا تعلیم و تربیھ رسمی در دست گیرند.  پرشتاب و پیچیده یرِ غّ مترا در یک جھان  کننده
تقویت بھ  ،گفتھ شده مواردِ  . تمام اینو حیاتی استعین مقاصد ضروری برای جمعیت تمام برای  بلکھ

 یاری می رسانند. ،دیموکراسی نمودنِ 

واال حضرت آقاخان دیدگاه ھای خود را در مورد تعلیم و تربیھ، شیوه ھای آن، و پیامد ھای آن بطور 
  .چنین نوشتھ است 2003در سال  آکادمی ھای آقا خان،برای  ،جزوۀ رھنماپیشگفتار اختصار گونھ در 

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

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

 در آموزش و پرورش نمی باشد.

آنھا ھ باید شاگردان را نھ تنھا در بخش کاریابی، بلکھ بیشتر از مردم بھ این نتیجھ رسیده اند کھ تعلیم و تربی
 ،محور -یک نصاب تعلیمی محدود یش ازبرای زندگی آماده سازد .... تعلیم و تربیھ باید شاگردان را برا 

باید شاگردان را در معرض یک  ، تجھیز کند. آنوار استکھ بر مبنای خواندن، نوشتن و ریاضیات است
  مطالعھ گسترده و معنی دار در مورد انسان شناسی بھ شمول علوم (ساینس)، موسیقی و ھنر قرار دھد.

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

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

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

قلیمی برای رشد خالقیت، کنجکاوی، و پژوھش است، بلکھ بخاطر اینکھ کثرت گرایی سازگار ترین اِ 
است. آن ھمچنان برای شاگردان انگیزه دھد تا بینش ھای مختلفی را در مورد پرسش ھای بنیادی  کھ 
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« و » واقعیت چیست؟«، »حقیقت چیست؟«می شوند، بھ مالحظھ نشینند. توسط الزمۀ انسانی مطرح 
در عین زمان، ». برای خدا (ج) چیست؟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
  تغییر ایستادگی کرده بتوانند. یِ  تکانھ ود تا اینکھ انھا در مقابلِ آنھا را تقویت نم

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

برای قضاوت ھای آگاھانھ تشکیل  ای را ھ این نتایج برسند کھ آنھا شالودنمایند. آنھا بایست قادر باشند ب
دھند. قابلیت ارائھ قضاوت ھا کھ آنھا بر شالودۀ معلومات درست و حسابی استوار باشند و کار گرفتن از 

ھ شاگردان این ظرفیت را مھم ترین اھداف برای ھر تالش آموزشی باشد. طوری کتحلیل دقیق باید یکی از 
: آنھا می آموزند تا خواھند شدبا مھم ترین و مشکل ترین قدم مواجھھ شدن بھ  قادرآنھا دھند، انکشاف 

 اینگونھ قضاوت ھا را در یک چوکات اخالقی جای دھند. 

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

دین اسالم  دی در دین اسالم دارند. از آنجا کھریشھ بنیا ،دیدگاه ھای انکشافی تعلیم و تربیھ امامان اسماعیلی
طلب دانش را یک وجیبھ میداند، و ھم مرد و ھم زن باید از این نعمت برخوردار باشند، امامان اسماعیلی 

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

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

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

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

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

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

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

مداومت کردن بھ آموزش ھمیشگی، ت ھای بروز شده و تازه، خواھد بود. برای کسب معلومات و مھار
  الزمی است. چنانچھ حضرت علی (ع) گفتھ است:
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ادعا کند بھ نھایت دانش دست یافتھ  . یعنی، کسی کھنَھایَتَھُ َمْن اِدَّعی ِمن اْلِعْلِم غایَتَھُ فَقَْد اَْظَھَر ِمْن َجْھِلِھ 
 آشکار ساختھ استنادانی خود را است، با این کار نھایت 

کسی کھ از پیشرفت علم و تکنالوژی عقب ماند، وی در زمان خود، نی بلکھ در زمان گذشتھ زندگی می 
  کند. برای پیشتاز بودن، باید با دانش روز خود را مجھز ساخت. 

   گفتھ است کھ:ناصر خسرو بدین مناسبت 
 
   نیلوفری رابھ زیر آوری چرخ            درخت تو گر بار دانش بگیرد 
  

بلی، شاید در دوران ناصر خسرو، این نظر جز از خیاِل گزاف چیزی بیش نبود، اما، در واقع این بوقوع 
  پیوست، و بشر با دانش خود توانست بر ماه قدم بگذارد.

  
  


