
حتماً شنیده اید که می گویند انسان اشرف مخلوقات است. یعنی بهترین و برترین آفرینش خداوند. خوب شما چه فکر 
می کنید؟ فکر می کنید همین که ما با دو تا دست و دو تا پا و توانایی فکر کردن و حرف زدن به این دنیا می آییم از همه 
بهتریم؟ یعنی همین که قیافه مان شبیه آدمیزاد باشد کافی است تا از همه ي پرندگان و پروانه ها از همه ي شیرها و ببرها و 
فیل ها و درخت ها و گل ها بهتر باشیم؟ خوب البته آدم، تنها موجود متفکر و ابزارساز است. ما می توانیم چیز هایی که وجود 
ندارد را تخیل کنیم و حتّی آن ها را بسازیم. می توانیم با کمک دانشی که به دست می آوریم دنیا را بشناسیم. مثالً نهنگ ها 
هیچ وقت از کهکشان راه شیري خبر ندارند یا هیچ وقت پروانه ها را ندیده اند همان طور که هیچ پروانه اي از وجود نهنگ ها 
خبر ندارد. اّما انسان توانایی داشته که اقیانوس ها و آسمان را با زیر دریایی ها و فضا پیماهایش ببیند و بشناسد. ما می توانیم 

شعر بگوییم. نقاشی کنیم. هنر خلق کنیم. اّما باز این ها براي این که بهترین موجود زمین باشیم کافی است؟
خوب راستش من که فکر می کنم جواب شما یک «نه» بزرگ و محکم است. آدمیزاد می تواند از همه ي آفریده هاي خدا 
بهتر باشد اّما نه به این راحتی ها. ما فقط وقتی بهتریم که بتوانیم به آدم ها و همه ي موجودات دیگر کمک کنیم تا راحت تر 
و خوشــحال تر زندگی کنند. ما می توانیم حیوانات آســیب دیده را درمان کنیم در حالی که آن ها نمی توانند زخم هاي 
خودشان را خوب کنند. ما می توانیم مراقب آدم ها باشیم. هر جا غصه و دردي هست براي کم کردن آن تالش کنیم. تنها 
در این صورت است که توانایی انسان در فکر کردن،  تخیل و ساختن به درد می خورد. تنها در این صورت است که از 
توانایی هایمان به درستی استفاده کرده ایم. این شاید بهترین راه براي شکر کردن قدرت هاییست که خداوند به ما داده 

است. 
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