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 چکیده:

 ما و. یاله دین برابر در مکتبی نه و زندگیست مشی و اقتصاد در علمی مارکسیست، که بوده تفکر این زمانی

 شیمی، و فیزیک که انداخته اند جا اینطور جهان اسالم در مخیله هم اکنون هم .باشیم مارکسیسم مسلمانی بایستمی

 و قل.ای مستنه ایدئولوژی هستند زندگی صحیح سبک و علوم آن، هایآوریفن و غربی علوم سایر و ریاضی و پزشکی

 ایران در اسالمی انقالب با اول نمونه. شویم امثالهم و ریاضیدان و شیمیدان مسلمان بایستمی رفاه و بهتر زندگی برای

 و ثروت یجهان مافیای و لیبرالیسم فریب ولی نکرد پیدا ایگسترده عملی پایگاه و دوام شوروی فروپاشی با سپس و

 سوار را توسعه غربی پرده پسا سودای و باز را او مشت تواننمی راحتی به که است پیچیده آنقدر دوم نمونه در قدرت

 آمیخته و ندارند ای جلوه انبیاء تعالیم برابر در...  و فروید و نیچه و مارکس و دکارت تفکرات، که در واقع همانگونه .کرد

 ی،ش بشردان یاناختراع و صنعت بر بن .است چنین نیز انیشتن و تامسون و مندلیف و نیوتن علم هستند، اباطیل به

 ست هاکل االسماء معلَّم آن تنها توحیدی بینش در است. یمخالق حک یتمظهر استکبار انسان توهم زده در برابر ربوب

 و جهات جمیع به واقف چون انسان هوای و جهل به آلوده و ناقص علم گونه و هر داندمی کامل را اشیاء شأنیت که

 .ندارد دنبال به چیزی تخریب جز جهان اصالح جای به نیست آن بواطن و عالم زوایای

 

فن  ، بنیاندانش، تکنولوژی ، صنعت  ، توسعه های کلیدی: تمدن اسالمی ، مدرنیته ، اومانیستواژه

  آوری ، مکتب وحی

 

 مقدمه .1

ته و ای مدرنینقد مدرنیته موضوعی است که بسیاری متفکران غربی و شرقی بدان پرداخته اند در این میان عده

ای به مرتبطِ آن رد کرده اند ولی در مقام اثبات نتوانستند جایگزینی برای آن ارائه دهند و از طرفی عدهساز و کارهای 

دلیل عدم احاطه کامل به جلوات و تفکری که در پشت انقالب صنعتی و مدرنیته نهفته بود و عدم آشنایی با فرهنگ 

، در تشخیص گسترة این پدیده شوم موفق نبوده اند و و دستورات زیربنایی اسالم در سبک زندگی ایمانی، عالرغم نقد

 خود و جامعه پیرو خود را مجدداً به دام مدرنیته گرفتار کرده اند.

صرفاً صورت ظاهری و برخی پیامدهای آن را تحلیل و  یا درصورتی که نخبگان امتی، لوازم مدرنیته را نشناسند و

بر همین اساس در  بلکه جامعه از چاهی به چاه دیگر خواهد افتاد.نقد کنند نه تنها بر مشکالت فائق نخواهند آمد 

ه ها سعی بر آن بود کگیری نظام اقتصادی، معیشتی و فرهنگی پس از انقالب اسالمی ایران در بسیاری زمینهشکل

ی ریزی گردد و هم اکنون هم اگر سخن از الگوی تمدن اسالممفاهیم اسالم در قالب همان سبک تمدن غرب قالب

رود درصورتی که آوری در خدمت مفاهیم دینی میشود ذهن برخی به دنبال اسالمی کردن بانک و دانشگاه، و فن

دمیدن گوهر دین در کالبدهای عاریتی سبب نقص در شکوفایی و عدم دستیابی به مقاصد متعالی تعالیم دین خواهد 



2 

 

 یبدل    تمدن

 شود.استگاه فکری خود منحرف میطلبد و سرانجام به سوی خشد. زیرا هر کالبدی روح خود را می

از آنجایی که بشر کنونی در محیط تمدن غربی چشم گشوده و پاسخ نیازهای خود را در این ساز وکار تعریف کرده، 

ممکن است پس از مطالعه برخی سؤاالت در ذهن مخاطب ایجاد شود و به دلیل اینکه غالباً با جایگزین صحیح این سبک 

شود، احتمال دارد پذیرش مطالب سنگین به نظر داریم و جهانی جز این در ذهن ما ترسیم نمیزندگی مصنوعی آشنایی ن

 .بایست سعی شود تا سؤاالت مطرح گردد و به بحث گذاشت شودبیاید. از این بابت می

 

 دارد بینیهای رفتاری، ریشه در نوعِ جهانتفاوت .2

 توان در دو تقسیم کلی بیان کرد: نگرش نسبت به عالم هستی را می

دانند است که جهان را صنع عالم حکیم می معلیهسالم اهلل  انبیاء و ائمه هدایتنگرش نخست: جهانبینی سلسله 

ریده ، و اینکه جهان در نهایت عظمت و دقت که نشان از علم و قدرت پروردگارش دارد آف"و الکصنعه صنعُ صانع"

 معصیتحق و عمل صحیح و پرهیز از  ةشده و راه سالمت روحانی و جسمانی، اعتدال روح بر فطرت الهی یعنی عقید

 2باشد.می نظام آفرینشهماهنگی با  و اعتدال طبایع و تنظیم و سالمت اخالط و

و انسان که محور  هدف و فاقد نظم عالی که خالق حکیم و علیم نداردای است بیمجموعه در نگرش دوم: جهان

 ق هوای خود ترتیب دهد.باین مجموعه را مطاد توانجهان است می

 که زیربنای فکری انسانگرایی در غرب دانشگاه و صنعت پس از مدرنیته براساس نگرش دوم بنا شدهی نظام علم

 است. 

 نسبت به جهان و در عمل نظام فکری و آموزشی وما از نوع اول است ولی در  اساس جهانبینیمتأسفانه با اینکه 

 شویم.سبک زندگی با نگرش دوم وارد می

های آن علوم می باشد آوریاز آنجا که محرک عمده علوم جدید غرب نظام سلطه و سرمایه است که هدف آن فن

ده که نهاده ش یانبن یمخالق حک یانتهایمتناسب با علم ب ینظم یتگفت که نظام خلقت در غا یدطور خالصه بابه 

 انتظام دست ببرد آن را تنزل خواهد داد. یناگر علم ناقص انسان در ا
 

 گیریم: زیر پی می عناوینمحوریت  رمطلب را ب

 کند: معرفی میی آدم )رام( و مُسَخَّر را ذلول و مواهب آن خداوند متعال زمین

 3 هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُوالً

 4 کُم مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً مِّنْهُوَسَخَّرَ لَ

 خود را بهترین:  ةو آفرید

5 الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهُ

 جهان مادی را آیات الهی و صورتِ عالمِ ملکوت: 

 6 مَّعْلُومٍ وَإِن مِّن شَیْءٍ إِالَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِالَّ بِقَدَرٍ

 نظام آسمان و زمین را بر مبنای حق: 

 7خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ بِالْحَقِّ 

 و تغییر در خلقتش را امر شیطان: 

 8 وَآلمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ


 رام و در تسخیر بودن مواهب الهی .3



 یبدل    تمدن 3

 
 هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُوالً

 وَسَخَّرَ لَکُم مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً مِّنْهُ 

 درباره واژه ذلل در کتاب العین آمده:

 مصدر الذلول أی المنقاد من الدواب. الذُلُ

 و در مفردات راغب:

یش سخت نیست. : آن حیوان بعد از توسنى و سرکشى رام شد و دیگر سوارذَلُولٌ : الدَّابةُ و هىذَلَّت

 شد، سوارش توانمى آسانى به که مرکبى است، راهوار و رام مرکب معناى به هامرکب در "ذلول "کلمه

 ندارد. چموشى و اضطراب و

دد و گرذلول بودن زمین با این علوم پیچیده و ناقص که روز به روز بر پیچیدگی و اعتراف به جهلش افزوده می

در واقع چه در مرحله کشف و چه در کسب  کشد سازگاری ندارد.سردی و افسردگی میعمرها را باطل و زندگی را به 

آوری نرم و سخت آنچنان غامض و پیچیده است که تمام عمر یک انسان برای کسب علوم و کاربردهای آن به شکل فن

کلی که خود ساخته، کند و در کاربرد، تمدنی بوجود آورده که حل هر مشای از یک شاخة علمی آن کفایت نمیگوشه

های گرداند. و پس از زحمتها و بوروکراسی عریض و طویل تحمیل جامعه میای را به همراه سازماننظامی پیچیده

شود که معیشت را دشوارتر نموده و مشکالتی بوجود صنعت متوجه می گسترشبسیار در کشف و اختراع و آموزش و 

آوری جدیدی است و سرآخر سبکی از زندگی دورِ اختراع و آموزش و فنآورده که برای حل آن مشکل مجدداً محتاج 

 سازد که اثری از حیات و ابتهاج روحی در مراحل آموزش و اشتغال آن نیست.برای خود می

 فرماید:در کتاب توحید مفضل از قول امام صادق علیه السالم آمده که می

آفرینی اجزا و نظم ، همین هیأت دهی، گردآوریِمفضّل! نخستین عبرت و دلیل بر خالق جلّ و عال ای

ینه آن را آدر کار این عالم است؛ از این رو اگر با اندیشه و خرد در کار عالم، نیک و عمیق تأمل کنی، هر

یابی که تمام نیازهای بندگان خدا در آن آماده و گرد آمده است. آسمان، همانند چون خانه و سرایی می

هایی چیده شده و ده، زمین بسان فرش، گسترانیده شده، ستارگان چون چراغسقف، بلند گردانیده ش

هایی در آن نهفته شده و همه چیز در جای شایسته خود چیده شده است. آدمی گوهرها همانند ذخیره

اند. همه نوع گیاه اند و همه چیز آن را در اختیارش نهادهنیز چون کسی است که این خانه را به او داده

ها همه، دلیل آن است که جهان هستی . اینوان برای رفع نیاز و صرف در مصالح او در آن مهیاستو حی

گیری دقیق و حکیمانه و نظم و تناسب و هماهنگی آفریده شده. آفریننده آن یکی و او همان با اندازه

ر کارش راستی که او در قدسش جلیل و ده اجزای آن است. ب ةکنندآفرین و هماهنگده، نظمشکل

پندارند منزّه و از آنچه ملحدان خدایی جز او نیست و از آنچه منکران می .بلندمرتبه و وجهش کریم است

 9.تر استدهند برتر و جلیلبه او نسبت می

 سخر: 

 در کتاب العین: 

 السفنُ: أطاعت و طاب لها السیر. سَخَرَتِ

 دابةً لفالن: رکبتها بغیر أجر. تَسَخَّرْتُتَسْخِیراً، و  و قد سَخَّرَهَا اهللُ لخلقه

 و در مفردات راغب: 

التَّسْخِیر: حرکت دادن و رانده قهرى به سوى هدفى معیّن ... مسخّر: آماده کننده براى کار و تقدیر 

 کننده.

 شود و با داشتن اراده، رام و تسخیر است.: کسى است که قهرا به کارى واداشته مىسُخرِیّ
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 یبدل    تمدن

برداری قرار یعنی مواهب را مهیا و آمادة بهره عال آنچه در زمین و آسمان است را برای ما مسخر نموده.خداوند مت

داده است تا با تالشی اندک که آن هم از رحمت او ست به مایحتاج خود دستیابند. حال اگر جمیع نوابغ بشری با تمام 

 دادیِ یک قطره شیر هم نیستند.امکانات خود صد سال هم وقت بگذارند قادر به ساخت حتی اِع

 فرماید:امام صادق علیه السالم می

 ساختن برای خاک. کن اندیشه هستند انسان نیاز رافع که عالم در موجودات و اشیااین  در! مفضّل ای

 آن، غیر و آسیاب برای سنگ آن، غیرِ و کشتی ساختن برای چوب صنعت، در استفاده برای آهن بنا،

 برای هامیوه غذا، برای حبوبات ثروت، سازیذخیره و معامله برای نقره و طال ظروف، ساخت برای مس

 و حیوانات درمان، و بهداشت برای داروها تلذذ، برای خوش بوی خوردن، برای گوشت لذت، و استفاده

 زمین فرش برای رمل و ساختن ساروج برای خاکستر سوزاندن، برای هیزم بار، حمل برای چهارپایان

 خانه یک وارد کسی اگر! آیا آورد؟ شماره در را آن جز و همهاین  تواندمی مگر انسان راستی. شد آفریده

 [گردآوری و هماهنگی و] آفرینشاین  که پنداردمی بیابد آنجا در را مردم نیاز مورد اشیای تمام و شود

 مهیا اشیای و عالم تدبیر همهاین  که دهدمی اجازه خود به کسی چگونه باشد؟ خود به خود و هدفبی

 بداند؟ طبیعت کار را هماهنگ و

 برای .بگیر عبرت درس انسان نیاز رفع برای اشیا مدبّرانه و حکیمانه سازی آماده و آفرینش از! مفضّل ای

 و نان آن با و گرداند خمیر را آرد کند، آرد را آنها باید نتیجه در. است شده آفریده حبوبات و غلّات او

 یدهآفر درخت او برای. ببافد و بریسد بزند، را آن باید او و شده آفریده پشم پوشاکش برای. بپزد غذا

 پدید درمانش برای داروها. گیرد بهره آن از و برسد آن به و دهد آب بکارد، زمین در را آن باید او و شده

 شیاا دیگر. بسازد بخش شفا داروی و نماید آمیخته دیگر مواد با برگیرد،[ زمین از] را آنها باید او و آمده

 .است شده آفریده گونه همین نیز

 دریق آنها به دسترسی برای باید انسان ولی شده آفریده انسان ضروری نیازهای تمام چگونه که بنگر

 تالش و کار هیچ بدون اشیااین  اگر زیرا اوست؛ صالح و سود به[ این یابد برکت تا] کند حرکت و تالش

 دست بسا چه و کردمی سقوط طغیان و سرمستی وادی در همواره داشت،می بر را او نیازهای حرکتی و

 زندگی، او برای بود کافی و آماده انسان نیازهای تمام اگر. کند هالک نیز را خود که زدمی اعمالی به

 دباش مهمان ایعده نزد صباحی چند کسی اگر بینیمی که چنان. نبود گوارا و نداشت لذّتی و مزه هیچ

 و منازعه خود با و شودمی آزرده بیکاری از کنند، برطرف را نیازهایش دیگر و نوشیدنی غذا، آنان و

 اجیحت ما تحصیل برای عمر تمام در انسان اگر حال. گردد مشغول کاری به باید که کندمی ناسازگاری

 .گرددمی ناگوارتر و دشوارتر به مراتب کار باشد نداشته نیاز حرکتی و تالش به هیچ خود

 تدس به تالش قدری و حرکت با انسان نیازهای که استاین  در سترگ تدبیری و عظیم حکمتی پس

 او به هک باشد چیزی پی در که نتواند دیگر سوی از و نیفکند دشواری در را او کاریبی سویی از تا دینآ

 10.نباشد او سود به برسد اگر یا و رسدنمی

حکمت الهی جهت تدبیر نیازهای آدمی در چهارچوب متعادلی است که پروردگارش آن را طبیعت که واسطه 

برداری و افراط در بهره دهدروی و تاخت و تاز بیهوده در میدان امیال اماره را نمیتسویه نموده به آدمی جواز زیاده

شمار ها، در وادی امیال بیگاریبی گرداند. ولیکن با لگام قهرآمیز انسان مدرناز مواهب را مشکل و غیرمنطقی می

های نظم مادی گم شده و به اصطالح لو کند بلکه در پیچیدگیبوسیله بازی با خیال، غیرمنطقی و سخت جلوه نمی

 دواند.رود و با ترسیم حیاتی رنگارنگ و متوهِم آدمی را به زحمت انداخته و در پی این حیات دروغین مینمی

رداختن پ اوری آن صرفاٌ انتقال سرمایه از اکثریت مصرف کننده به اقلیت تولید کننده است ودر واقع این علوم و فن
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 باشد.بشر می قوة وهمیةتوجیه عقالنی ندارد و الزمه این نظام، همواره مصرف کننده ماندن اکثریت و جادوی  بدان

 ای کهعقالنی ندارد و وقت و هزینههای طبیعی هرگز توجیه برای مثال استفاده از سفرهای هوایی بجای مرکب

شان در این سازوکار شود به مراتب بیشتر است ولی اقلیتی که سود مادیآن می 11صرف آموزش و صنعت و پیامدهای

 شود عقل اکثریت را به حجاب می برند.تعریف می

. ساحران 12"أَعْیُنَ النَّاس سَحَرُوا" رود.و عقل به حجاب می شودها به واسطه این سبک زندگی سحر میانسان خیال

 ها به تندی حرکتای قوة خیال و چشمان حضار را جادو کردند که آنان به این توهم افتادند که ریسمانفرعون به گونه

است که گمان  خیالو این افسون  .13"یخیل الیه من سحرهم انها تسعی"کنند. حال آنکه در واقع تحرکی نبود می

قرار و دائما در تکاپوی به در حالی که بشر جدید موجودی بی .رفاه بیشتری در جریان استشود امور با سرعت و می

 دست آوردن حیاتی جعلی است که جمال زندگی طبیعی و سالم برای او بیگانه است.

 

 نظام احسن .4

الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهُ

 :گویدمی المیزان تفسیر در طباطبائی عالمه

 و غرض با اجزاء همه سازگارى و بهم، نسبت چیز هر اجزاى سازگارى از است عبارت حسن حقیقت

 با مناسب و موافق اجزایى داراى یک هر که اشیاء خلقت در دقت...  است، آن ذات از خارج که غایتى

 خویش سعادت و کمال به موجود آن رسیدن وسایل به مجهز اجزاء آن مجموع اینکه و است، یکدیگر

 دست را معنا این ندارد، تصور آن از ترکامل و بهتر که است نحوى به بودنش مجهز این اینکه و است،

 آن از ترکامل و ترتمام که است، حُسنى داراى خودش براى و نفسه فى موجودات از یک هر که دهدمى

 14.شودنمى تصور موجود آن براى

نظام آفرینش از جانب غیرعالِم به شؤون هستی ) که بردن در در نتیجه امکان نیکوتر نمودنِ هستی با دست 

 توضیحش خواهد آمد( محال است.

 

 صورتی در زیر دارد آنچه در باالستی .5

 وَإِن مِّن شَیْءٍ إِالَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِالَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ

ر عرشی ذخائر پنهان و حقائقِ وَرشی هستند. و آن صُبراساس معارف قرآن کریم مخلوقات عالم ماده نازلة تماثیل ع

 باشند.های جهان ماده میآفریده

 ایشان از جدشان علیهم السالم نقل کرده اند که:امام صادق از پدرشان و 

در عرش صورت هرآنچه خداوند در خشکی و دریا خلق نموده وجود دارد و این تأویل سخن خداوند 

 15.ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُوَ إِنْ مِنْ شَیْاست که؛ 

های بشری، باطنی در حد ر و اسراری دارند در حالی که سازهوَجهان و مخلوقات در عوالم باطن، بواطن و صُ

 خود دارند. ةتوهمات سازند

های عرش الهی تخریب شود، انسانی که تربیت شدة جهانی پر از صور خیالی که ارتباط با آیینهاین  حال اگر

 ملکوت هستی ندارد، باشد چه انسانی خواهد بود و چه خُلقیاتی خواهد داشت؟

 

 آفرینش حق .6

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ بِالْحَقِّ
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 گوید:استاد جوادی آملی در بیان این آیه شریفه می

ا گر مطابق بشود باید مطابق با حق باشد و الذا هر کاری که در عالم می عالم را با حقیقت آفریده است،

 .گرددحق نبود به خود آدم بر می

صاحب و مبطَل و بدون مبداء و هدف نیست تا هر تصرفی در آن روا باشد. آیا نظامی که بر در واقع عالم، مُلکِ بی

ونه شناس تدبیر گردد و هرگبایست توسط هستیتوان به باطل در آن دست برد؟ پس هستی میاساس حق بنا شده می

 غیار در آن، تصرفِ باطل است.دست بردن ا

 

 امر شیطان به تغییر خلقت .7

وَآلمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللّه

 خلقت را تغییر دهد. تاشیطان سوگند خورده تا به آدمی امر کند  ،خداوند متعالبه نقل در این آیه 

و  "امر اهلل بما أمر به"ر روایت عبارت : د شود.فطرت است که دسّ می انحرافِشامل اد از تغییر، رآورده اند که م

به تغییر، شامل دین و اوامر الهی  این امرِ بدین مفهوم که 16آمده. در آیه "خلق اهلل"به عنوان مراد از  "دین اهلل"

 گردد.می

یرامونش پتواند اطالق داشته باشد زیرا انسان از دست بردن در جهان یه مذکور نمیآ و دیگران گفته اند که تغییر در

باشد: ساخت معیشت است براساس تغییر در خلقت می ناگزیر است و همواره چنین بوده و بسیاری امور که ضرورتِ

 زنند. وو از این رو آیه را تخصیص می مسکن، کاشت محصوالت، آرد کردن گندم، پختن نان و طعام، ذبح حیوانات و ...

شمرند و مفهوم آیه را همان تغییرِ دین دانند، قبیح میواردش میبرخی چون این تخصیص را موجبِ تخصیصِ اکثرِ م

 .گیرندخدا یا فطرت می

جامعیت دارد. از  "دین اهلل"که البته تعبیر به  17است. بودهمصادیق آیه از باب  ،فطرت بر دسِّ ،تغییر انطباقِو اما 

 18شود.این رو که تغییر در نظام طبیعت نیز به نوعی، تغییر در فطرت و دین خدا محسوب می

زیرا برخی امور همچون کاشت و ذبح و طبخ و ... تغییر در خلقت به  .اطالق نیست ةدر نظر دوم اشکالی متوجو 

ء علیهم انبیا ةآن از طریق تعالیم و سیر جوازاده شده و در نظام خلقت نه که اینگونه تحوالت تکویناًچرا آید شمار نمی

 .السالم داده شده

 

 تحلیل مبحث  .8

که ویژگی بارز او علم به جمیع حقایق اشیاء است  اهلل فةخلیآن تحولی که  آید کهاز مقدمات فوق این نتیجه برمی

کند که از جمله اش جواز آن را صادر میدهد و با اوامر و سبک زندگیدر جهان انجام می "و علم آدم االسماء کلها"

باشد بلکه او دست قدرت و چشم اش تغیر در عالم خلقت نمیخلیفة اللهیاش به جهت طبابت و صنعت زراعت و

تغییر در عالم نخواهد بود و  شاملِ ،کارشان ،برندبصیرت خداوند است و کسانی که بر سنت آنان در جهان دست می

که از علم ناقص و آزمون و خطای محدود بشری نشأت گرفته اند باطل و  نتج از آن علومیم مابقی علوم و صنایعِ

بینی همه آن عاجز است. مثال آن در تاریخ مصداق تغییر در خلقت الهی و موجب مفاسدی است که علم بشر از پیش

نمود آشکار انی مطلوب میعلوم غرب بسیار بوده و از عدد و شمارش خارج است که پس از مدتی مفاسد اموری که زم

ف اثراتِ کاش بوده که کشتن بندپایانبرای  (تِ دِ دِ) کلرواتانیتر یفنیلد یکروآن استفاده از د مشهورگردید. نمونه 

ها نمونه و صد .شد معلوم بر سالمتی انسان و محیط زیست آن زیانباراثرات  آن، جایزة نوبل را دریافت کرد اما به تدریج

ا ه، پرتوها و امواج رادیویی، سمتخریب ازن، معماری جدید ،دیگر که هم اکنون درگیر آنها هستیم. از آلودگی صنعتی

 و ... ها و عطرهای شیمیاییها، شویندهو علفکش
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ای که ب علمیاصولی که انبیا علیهم السالم فرموده اند و در چهارچو ةو اما در آزمون و خطا و استقرار در محدود

این  ."علینا القا االصول و علیکم بالتفریع"ایرادی نیست. همانند دیگر ابواب فقه که فرموده اند:  آنان ترسیم نموده اند

عقل.  مستقل و کشف احکام از صرفِ کند چه برسد به راه آزمون و خطا و استفاده از عقلِروایت راه قیاس را باز نمی

ت و تجربه تغییر در خلقت اس ،ی و صنایع مختلف معیشتی که براساس علوم جدیده بنا شدهنتیجه آنکه پزشکی و نساج

 د.باشاز مصادیق تفریع در اصول صحیحه می ،که در روایات آمده تعادل اخالطو استقرا در چهارچوب طبایع چهارگانه و 

هر گونه علم ناقص و  داند ومی ست که شأنیت اشیاء را کامل "معلَّم االسماء کلها"در بینش توحیدی تنها آن 

آلوده به جهل و هوای انسان چون واقف به جمیع جهات و زوایای عالم و بواطن آن نیست به جای اصالح جهان جز 

 تخریب چیزی به دنبال ندارد.

  مصطفی اندر جهان کو جای تجریب و خطا؟!

 19!ها؟ــد سُـک آنگه کسی گویـآفتاب اندر فل 

علوم دانشگاه و علوم غربی که مقصودش کشف فعل الهی در جهان آفرینش است، که در واقع آن جنبه از ولی 

 بر مبنای شاید مطلوب باشد ولی هدف اصلی این علوم در واقع کاربرد اقتصادی و نظامی 20وجود خارج چندانی ندارد.

وحی، دانشگاه هم هدف مقدس و سامری از برداشتن خاک پای فرشته  ةداری و سلطه است. همانند انگیزنظام سرمایه

باشد وارد اش میآوری شیطانیاین علوم که هدف آن صنعت و فن الهی از کشف رازهای خلقت ندارد و هنگامی که

اش برای ارزش علمی این علوم صرفاً باشد. در نتیجه کسبعمل گردد مصداق تغییر و تخریب در نظام احسن خلقت می

توجیه عقالنی ندارد  ،در مکتب الهی ،مافوق محدود انسان در دنیا و وجود ابواب علمی با در نظر گرفتن عمر و فرصتِ

های دانش بنیان که هدفشان تصرف در جهان با این علوم ناقص است فرایندی تخریبگر اند که و دانشگاه و پژوهشکده

ند و کدر آن جلوه گری میای که آیات الهی غرب نسخه آن را برای بشریت پیچیده و سبک زندگی صحیح و طبیعی

سالمت جسم و روح  ،زیسته اند و در بستر آن نظام احسنهزاران سال انبیاء و اولیاء الهی با همان سبک و سیاق می

 کند.شده را ویران میمین میأت

در  ،شدناقص با ،ای مثال زد که اگر مهندسی که علم او به دستگاهابر رایانه با امروزی زبانتوان به میمطلب را 

جز تخریب ثمری نخواهد گرفت. عالم خلقت به غایت پیچیده و در مرتبه خود،  ،و نرم افزار آن دست ببرد سخت افزار

مجاز به دست بردن در آن نیست و آن بستر  ،متناسب با علم آفریدگارش دارد و علم بشر مبتال به جهل و هوی نظمی

معصومان و چهارچوب  ةسیر ةهای آن علم و قدرت پروردگارش است در سایطبیعی زندگی که خالق شکوه و زیبایی

جمیع احتیاجات  ،کافی بوده و همچون مرکبی راهوار و مهیا ،قانع رب العالمین اند برای بشرِ ةعلمی آنان که خلیف

تمام  یابی کهچون خانه و سرایی می ... )کالبیت المبنی المعد فیه جمیع مایحتاج الیه عبادهنماید مین میأآدمی را ت

آن در حکومت  ةدارد که نمون تکاملی ،معیشت بسیطِ رِ( و آن بست.نیازهای بندگان خدا در آن آماده و گرد آمده است

الم اهلل علیه به اوج شکوفایی خواهد رسید و سلیمان نبی سالم اهلل علیه مشهود بوده و در حکومت حضرت حجت س

 باشد.این تمدن فعلی غرب صورتی بدلی و دجالین از آن تمدن الهی انبیا ست و هرگز مسیر صحیح تطوری بشر نمی

کند، سازی میهایی مقدس، بدلو شیطان که کارش جعل و قلب از روی اصل است، در بیراهة فریب از اصول و واژه

 ن توسعه و تمدن، علم و دانش، کار و صنعت، فرهنگ و هنر، انقالب سبز، ترقی و پیشرفت و ... هایی همچوواژه

شود از آیات و روایاتی که در باب تشویق به علم اندوزی از ترین مثال، واژة مقدس علم است. امروزه دیده میرایج

شود! و ق به علوم جدید غرب استفاده میها و دیوار مدارس جهت تشویپیشوایان دین، صادر شده در سرِدر دانشگاه

 سنجند و به توسعه یافته، توسعه نیافته و درآوریِ خودشان میپیشرفتِ کشورها را بر مبنای بهرة بیشتر از علوم و فن

 کنند!حال توسعه تقسیم می

ت ای اسیهباید توجه داشته باشیم استعمال واژه مشترک و عباراتی که برای مخاطب درست معنا نشده دستما
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آیات و روایات مربوط به علم و عالم نیز  برای کسانی که قصد فریب دارند. همانند به کار بردن دوپهلویِ واژة آزادی.

بایست در دامنة منظور حقیقی گوینده، ترجمه و بکار گرفته شود نه اینکه به میل و گرایش فضای کنونی، ترجمه می

نبوده  science یبه معن یاتواژه علم در رواآوری به دستپاچگی بیافتیم. فنکنیم تا پس از رسوا شدن این علوم و 

 ذلِکَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْم 21 دارد. یانبسته ماده گرا یدگاهتر از د یفراتر و متعال ییبلکه معنا

ابزارهای  ردر برابدفاع جهت  . بلکه فعالًیمعلوم را نداشته باش ینما ا یکنون یطکه در شرا یستن ینالبته منظور ا

 یررگد یضرورت دارد. ول جامعه یبرا در بستری کنترل شده توسط افراد خاص، یعلوم ماد یندشمن داشتن اتخریبی 

بکاربردن آن  به عنوان علوم مد نظر دین و علوم ینا یسعلوم، تقد ینبا ا یجامعه و جوانان و نظام آموزش کلکردن 

 باشد. یمد نظر ما م یرادهایا یستی،اومان ییجهت توسعه و تمدن زا یشتدر بستر مع

 یتدااز اب ینکهاما ا ینندرا آموزش بب یاز علما، تورات و تلمود و زبان عبر معدودیاست  یازن یدر جامعه اسالم مثال

 یآن شوند چه مفهوم یهایینآ یو اجرا یهود یممشغول خواندن تعال مسلمانانو تمام وقت همه  یوستهپ ینوجوان

 دارد؟!

د به مسلمانان القا کند جابر بن حیان شاگرد مکتب امام صادق سالم اهلل ندر تناقضی اصرار دار یغربمستشرقان 

ودند را ب و شاگردان انبیا علیه بوده و امام، معلم شیمی وی بوده است!! و از طرف دیگر بشر ابتدای خلقت که از انبیا

ندان فرز ،تدریج مدنیت یافت و اوج این تمدنه بشری که بکند! وحشی و کثیف و بدون فرهنگ متعالی معرفی می

 و انیشتن اند! دکارتفرانسیس بیکن و نیوتن و 

 هایی در زمان فرزندان او شکل یافته است و این تمدنِم االسماء بوده و مدنیتدر حالی که نخستین انسان معلَّ

 باشد.حتی مادی انسان می اوج انحطاطِ ،غرب کنونیِ

ه نبوت عامه در اصلِ عدم احاطة علمی بشر تفاوتی میان ماوراء ماده و ماده نیست بلکه هر دو حیطه در اعتقاد ب

چگونه کسانی که از دسترس درک کامل انسان خارج و بایدها و نبایدهای او در این دو دامنه درهم تنیده است. حال 

خت روح و جسم و زوایای عالم، نقد و رد مکاتب فکری و روانشناسی غرب را به دلیل عدم کفایت عقل بشر در شنا

ای که بوجود آورده و درباره طبابت و تصرف در مخلوقات، درک ناقص بشر را این علوم و سبک زندگی ةکنند، دربارمی

ای لوهو ... در برابر تعالیم انبیاء ج کنفسیوس دانند! در نظر ما همانگونه که تفکرات، دکارت و مارکس و فروید وکافی می

ندارند و آمیخته به اباطیل هستند، علم نیوتن و مندلیف و تامسون و انیشتن نیز چنین است. البته این امر برای خود 

 هایزنبرگ بود. صاحبان این علوم در فیزیک جدید و دورة پسامدرن اثبات شده که مثال معروف آن اصل عدم قطعیت

ها هستند و بیشتر کسانی که سنگ این علوم را به سینه انشجالب آنکه عالمان علوم جدید خود واقف به قصور این د

ولی متاسفانه ما پیرو پیامبری شدیم که حتی  زنند افرادی هستند که اطالع چندانی از فلسفة علوم جدید ندارند.می

آوری نفبایست همین علوم و ی ما اینست که میفکرحد نهایت فعالیت  و اصرار بر نبوتش ،یخود آن متنبّ ةپس از توب

 کند.غافل از آنکه هر علم و ابزاری حاملِ فرهنگِ خاستگاه خود است و همان را القا می را در خدمت دین بگیریم!!

 و این یعنی قرار دادن بنیاد یک تمدن بر آب!

 بدانم. انقالرا اهمال در همین امر می انقالب اسالمی عدمِ موفقیت در بقای اسالمیتِ اساسیِ بنده یکی از عللِ

سالم ا برخاسته از تعالیم ،دین با دشمنانِ ایران تحولی بزرگ بود و از جهت شکستن قدرت طواغیت و مقابله نظامی

با  ،گرایی غربماده ةنسخ های فرهنگ، اقتصاد و سبک زندگی فردی و اجتماعی تماماًسفانه در عرصهأحقیقی. ولی مت

 .شد بسط دادهرنگ و لعاب اسالم 

درباره سفرش به غرب گفت: در آنجا مسلمان ندیدم ولی اسالم دیدم و در بالد  سالمییکی از متفکران ا

ستی پراندیشمندانی همچون او برای سبک مادهسف دارد که أاسالم، مسلمان دیدم ولی اسالم ندیدم. بسیار جای ت

 ! غرب، تقدس قائل شدند و آن را نتیجه عمل به روح اسالم شمرده اند
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ریشه در اسالم داشته و ما  ،غربی که بگویند این علومِ بافندرا به هم میهم اکنون نیز برخی آسمان و ریسمان 

چون از اسالم حقیقی فاصله گرفتیم در این علوم و تکنولوژی عقب ماندیم! آنان به این امر توجه کنند که هزاران سال 

در پیش  با تلقی علمجدید علوم ماهیت تکنولوژی تولید نشد. بلکه  بشر زیسته و هزاران پیامبر آمده و این علوم و این

منان تعامل با طبیعت بوده زیرا که طبیعت ؤم ةعلوم گذشته نیست. و همواره سیر ةدارد و هرگز ادام تفاوت از مدرنیته

شان ای دانستند که راه شناخت و تقرب الهی، نگریستن و تفکر در رازهای آن بود و هرگز روشآیات خداوند می ةرا جلو

درونش  گرایی رسید ازتغییر و تخریب و تسلط قهرآمیز بر عالم نبود. و تا بشر به اوج کفر و مکاتب اومانیستی و ماده

شد و بشر به ساخت جهانی مشغول گردید برگرفته از علم و درک این علوم پدیدار گردید و ارتباط با عالم حقیقی قطع 

 فروبرد. افسردهدروغین و  به حقیقت توحیدی نبود وی را در عالمی قائمناقص خود که چون 

کشف علوم جدید نبود بلکه ریشه در عقائدی  ةثمر ،که انقالب صنعتی اروپا و مدرنیته اهل اندیشه اذعان دارند

ذَلِکَ مَبْلَغُهُم مِّنَ  -22)یَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِّنَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا مادی و بسیار سطحی و ظاهری انگاشت  اًداشت که جهان را صرف

افراطی و  ریاضیِ ةساده لوحان تصرف و نظم بخشیدن به آن را داد، آن هم نظمِ ةو بدین سبب به خود اجاز (23 الْعِلْمِ

 حیوانی. در سایه شهوات روز افزونصرفاً مادی 

متمایز است. علم پیش از انقالب صنعتی تعریفی قدسی  تعریف علم پیش از مدرنیته و پس از آن، دو تعریف کامالً

هستی بود ولی علم در تعریف مدرنیته عبارت است از کشف روابط  هایو جلوه اسرار تعامل و تفسیرِ داشت و فرایندِ

 هستی جهت تغییر و استیالی تخریبگرانه طبیعت.

های علوم )مثال زیست سلولی یا جانورشناسی و ...( مقصودش کشف پیچیدگیحتی با همین  اگر کسی حال

ضعیف،  جز آن درصده علوم دانشگاه ب غالببا دید آیات الهی باشد اشکالی بر آن نیست )توجه داشته باشید که  خلقت

رالهی صنوعی و غیم ایجاد عالمی است(. ولی اشکال اصلی ما ناظر به دخالت این علوم در نظم عالم و تخریبگرانه کارکرد

یجاد تعادل در طبایع چهارگانه، مشغول ساخت ا برگرفته از خیاالت و درک ناقص بشر بود که به جای تعامل با جهان و

ت الهی که انعکاس قدرت و علم و جمال صور غیبی شمار خود که بشر را از آیاجهانی شده مطابق امیال و توهمات بی

ای که خداوند برای انسان مهیا نموده رهنمون وحدت است و بستر معیشتی حقیقتدر  عالم بوده بیگانه نموده است.

 این بسترِ ساختگی متوهِّمِ کثرت.

تن و جهان با قوانین نیو کنیم کهکند باور میهنگامی که فیزیک تحوالت جهان را با قوانین ساده خود تحلیل می

هایی برای بهتر زندگی کردن اینکه براساس همان قوانین اقدام به تولید ماشین از آن بدتر شود وامثالهم اداره می

ها را خام که بتوان آندانشی  ملحد است، نه صرفاً سرگردانِ واقع علوم مدرن دانشگاهی، مکاتبِ فکریِ بشرِ در کنیم!می

 ای قرار داد.هان بینیدر خدمت هرگونه ج

بود که به آدم علیه السالم در جمله اسمائش تعلیم داده شد آیا همین  آن طبی که در روایات از جمله علومی

تفاوت م پزشکی ماتریالیستی امروز است؟ پس چرا در آثار انبیاء و ائمه علیهم السالم پزشکی دیگری با بنیانی کامالً

کند.آیا امام صادق علیه السالم در رساله گری میلیت اجتهاد نیز دارد( جلوهاست )که قابکه همان طب اسالمی

لم آن پزشکی و دست یافتن به ع قادر به تولیدِ کید برای آن پزشک هندی اثبات نفرمود که بشر اصالًأاهلیلجه به ت

 24؟!نیست

 

 های بیشترمثال شواهد و .9

 دهیم: مطلب را با چند مثال ادامه می

های عصر جدید از رؤیت زینت آسمان اختراع المپ که ثمر آن تاریکی آسمان و محرومیت انسانبرای مثال 

 این موهبت دیده اند محروم است و آلودگی نوریهم اکنون بشر از دیدن آن آسمانی که اجدادش می ؛نخست بوده است
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داوند متعال بود را از بشر معاصر یات خآ یتی با شکوه ازآ گشت ومی بزرگ را که سبب رقت قلب و سبکی جان آدمی

 ود.شروشنایی روز حفظ  آفرینش را طوری قرار دهد تا ستانده. خداوند حکیم شب را تاریک نمود در حالی که قادر بود

را سبب آرامش قرار داد و با نوری مالیم و مناسب فطرت الهی به اعتدال درآورد و برای ضرورت  تاریکی شبولی 

 تهیه کنند در حالی که بشرِ محدود روشناییِ نیاز،ها در حد ت و گیاهان تعبیه نمود تا بوسیله آنهایی در حیواناروغن

کند که انواع همچون روز روشن میبه زعم خود مستکبرانه با تشکیالتی عریض و طویل و پردردسر، شب را  ،مدرن

 مفاسد جسمانی و روحی در پی دارد.

 الدُّنْیَا بِزِینَةٍ الْکَوَاکِبِ با قدوم نامبارک مخترع المپ منسوخ است؟!  یه إِنَّا زَیَّنَّا السَّمَاءآ آیا

این  ر ازیا غیآ ها در آسمان شب صرفا برای بشر پیش از المپ بود؟!کهکشان ستارگان و سحابیِ آیا رؤیت اقیانوسِ

 ؟!هجای تجلی جمال الهی را گرفت ،است که تجمل

ردن نظم طبیعی بدن که به قول پژوهشگران همین علوم، وجود حتی همچنین اختالالت هورمونی و به هم خو

به گفته آنان بیشترین اختالل در ناباروری و  25.های بدن کافی استیک المپ در منزل برای اختالل در هورمون

 مدت: تضعیف دراز خیرگی. و در فکر و قدرت استرس، تضعیف و همچنین بروز شود.های بینایی ظاهر میهورمون

 نخورد هم بر تحمل، آستانة کاهش پوستی، هایسرطان جمله از سرطان انواع به ابتال افزایش بدن، منیایدستگاه 

 افسردگی. بیولوژیک( و بروز ساعت)بدن  درونی ساعت

در واقع این بهم ریختگیِ چینش حکیمانة جهان که به زبان طبِ الهی، مولد اخالط فاسد است و به زبان علم 

د، نوعی باشاختالالت هورمونی، جذب و دفع عناصر بدن و نابسامانی در فرایند تکثیر سلولی و وراثت میجدید، مسبب 

جدال با ربوبیت پروردگار هستی است و مخالفت با اسماء و صفات فعلی خداوند متعال که بوسیله آنها عالم را تدبیر 

ها و کل انتظام ساختار سلولی و بافتی بدن، اسبابِ هورموننمایاند. اگر بدانیم کند و جمال و علم و قدرت خود را میمی

توان از روشن کردن یک المپ هم به باشد دیگر نمیصفاتِ فعلِ الهی جهت استوای جسم و روحی که راکب آنست می

 آسانی گذشت.

 درد از او سوزن از او نشتر از او

 ما و جـوی خـون و امیـد رفـو

های مجازی که برخی جاهالنه روایات ارتباط مومن در شرق و غرب عالم در شبکههای همراه و امواج و یا تلفن

ای که ضررهای آن بر اعصاب و روان اثبات گردیده و مولد ارتباطی سرد وسیله ؛زمان ظهور را بر آن منطبق دانسته اند

ی زا و سوداوآن به شدت سرطانامواج  سخن نگوییم،روح است و اگر از آثار تخریبی اجتماعی و مفاسد اخالقی آن و بی

 باشد.و مخرب اعصاب می

واقع  کند و درهای شیمیایی است. بدن انسان نسبت به آلودگی میکروبی مقاومت پیدا میمثال دیگر شوینده

رد و بهاست، مقاومت بدن را باال میوجود آلودگی میکروبی معمول و تماس با خاک که متعادل کننده و بلعندة عفونت

شود. زیرا سیستم ها باعث بروز آلرژی میها و میکروبباشد و دوری بیش از حد از باکتریواکسن طبیعی مینوعی 

ای از خارج وجود ندارد، نسبت به گردة گل و ذرات معلق گرد و غبار ایمنی بدن معطل مانده و چون عامل تهاجمی

ستعداد مقاومت ندارد. دین اسالم به نظافت بسیار های شیمیایی ادهد. ولی بدن در برابر آلودگیواکنش آلرژیک می

اندازد ها و مایعات و پودرهای شوینده سالمت بدن و طبیعت را به مخاطره میاهمیت داده ولی استفاده از این صابون

 شوند.نمی تجزیهکنند که در طبیعت به راحتی ی تولید میهایفاضالبو 

زندگی از پارچه و فرش و رنگ تا بسیاری از ابزارها و حتی مواد  به و مشتقات نفتی ورود پالستیکمثال دیگر 

شود که بدن نبایستی با اشیاء بسیار سرد برخورد مداوم هنگامی که در طب اسالمی این نکته مطرح می باشد!می غذایی

آن  که تماس با چیزی .کنیمداشته باشد. به راحتی این ماده صناعی و مولد سودای غیر طبیعی را وارد زندگی مان می
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ما  شود چه بر سرِتغذیه می ةهای بدن و روح آدمی دارد پسماند آن که از طریق زباله وارد چرخآثار مخربی بر هورمون

 26آورد!!می

 سیطب شتر است و نظماسب و تر از یک سلول ترین وسیله حمل و نقلش هزاران مرتبه سادهبشری که پیچیده

-ار پیشرفتهاگر ساخت کند.قاطر و اسب و شتر می ةریاضیاتش را با تولید هواپیما و قطار و اتومبیل جایگزین نظم پیچید

 رسد.ترین ابرکامپیوتر و یا وسایل ارتباطی و حمل و نقل را هزار برابر کنیم به پیچیدگی ساختار یک سلول نمی

جهان هستی همانند آنست که بخواهیم با قطره چکانِ  یچیدةنظم فوق پ لوحانه ریاضی نسبت بهتلقی نظم ساده

 مدرّجی مجموع آب سیاره زمین را اندازه بگیریم!

وز به حتاجش ریعدم استقرار و پیچیدگی ما ،اتومبیل بشری ساخته که دائم السفر است در حالی که سرگردانی

هایی که خداوند علیم آفریده خود . مرکبمحو شدن است اش در سراشیبیو برکت و صفای زندگی طبیعی ،روز افزون

و سرعتِ تحمیل شدة وسایل  دهند.شوند و به صاحب خود برکت میگردند به راحتی تغذیه میتکثیر و ترمیم می

 آورد.مصنوع، جز دردسر و زحمت و اخالل در نظم اجتماعی چیزی به ارمغال نمی

( وَلَکُمْ فِیهَا جَمَالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَحِینَ تَسْرَحُونَ 5نَافِعُ وَمِنْهَا تَأْکُلُونَ ))وَاألَنْعَامَ خَلَقَهَا لَکُمْ فِیهَا دِفْءٌ وَمَ

( وَالْخَیْلَ وَالْبِغَالَ 7) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَکُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَکُونُواْ بَالِغِیهِ إِالَّ بِشِقِّ األَنفُسِ إِنَّ رَبَّکُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِیمٌ (6)

27وَالْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوهَا وَزِینَةً وَیَخْلُقُ مَا الَ تَعْلَمُونَ(

ای که صرف تولید اتومبیل و نگهداری و تعمیر و سوخت و تعویض قطعات، های زمانی و مالیحال آنکه هزینه

. رسانندمیسرعتشان خدمات وسیلة گردد. بیش از زمانی است که بهای مرتبط با آن میآموزش، طراحی و زیرساخت

ند تا دهتر پس میو کثیف کنندمصرف میهایی که مواد کثیفی چون بنزین و گازوئیل و روغن و واسکازین ماشین

خورند و ! به جای چهارپایانی که پاک میمند نمودهآسمان را بهرههای محافظ الیهو  هوا زمین و جایی که کثافتشان

رادیواکتیو، پس ماندهای شیمیایی شهری و صنعتی و پس ماندهای  نفتی، هایپس ماندسموم و دهند. مفید تحویل می

 28گذارند.های بیشتر و سرسام آورتری گردن جوامع مدرن میالکترونیک که روز به روز هزینه

های بیش از حد انسان بوسیله ابزارهای قدرتمند که عقب افتادن زمین از تجدید منابع خود در برابر استخراج

های آدمی بواسطه زندگی در محیط طبعنیازهای زنجیرواری است که آدمی برای خود ساخته. بهم خوردن  ةزایید

یی با ساختار کوچک به دور هاسکنو بیماری زا و مَ 29های سردآلوده و مصرف مواد زیان آور و سروکار داشتن با سازه

نه هزی در نظام آموزشی ساخت آنها برای کسب علومِکه وقت بسیاری  آورزیانیی هابا سازه حیاط واز طبیعت و بدون 

، یتلویزیون یهاو در کنار آن احتیاج به تفریحاتی آن هم سرد همچون برنامه هاشده! مشاغلی سرد و افسرده در کارخانه

 به قول شهید آوینیاگر از کند. میی جدید و مشکالت زنجیر واری نصیب هاروز به روز بیماری ... و های مصنوعیپارک

نقطه  را به یک هاتلویزیون نگاه توجه کنید که که ورای تلویزیون و سینما وجود دارد صرفنظر کنیم، "روح خبیثی"

گاه به صورت هم ن نشینند غالباًمیبه تماشای تلویزیون  در کنار یکدیگر هاکه ماه ایکند و اعضای خانوادهمیخیره 

 ی آماده و بدون پردازشهاکه لحظه به لحظه تصویر و بستهاین رند. تلویزیون به دلیلخببی کنند و از حال هممین

کاهد و در اشتها و خواب میبرد قدرت فیزیکی و تحرک را میدهد قدرت ابتکار و خالقیت را از بین میمغزی تحویل 

ی ارتباطی را هاآورد مهارتمیر کند و چاقی و کسالت و سستی ذهن و مفاصل و دیگر اعضا را به بامی ایجاد اختالل

کند موجب عدم عالقه میشود و از آنجایی که مغز به مصرفگرایی عادت میبرد و مانع ارتباط گرم و عاطفی میاز بین 

 .گرددمی مغز تخدیر وبه کتابخوانی و نوشتن و پردازشگری اطالعات 

وسایل و مصنوعات احتیاج نداشته و همان بستر طبیعت، ذلول و مهیای وی بوده  این در واقع بشر قانع هرگز به

م نهفته که دائ دائم، نیازسازیِ تولیداتِ این ولی در پشت مین نماید.أتوانست مایحتاج خود را تمیکه با اندک فعالیتی 

ر از اولین محصول استفاده کند به کند که راه رهایی برایش بسته خواهد بود و اگمیمصرف کننده را در گردابی وارد 
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 دیگر بدون آنها ادامه زندگی امکان ندارد. به طوری کهنیز محتاج خواهد بود  ... و میو صد میو سو میدو

زیستند و برای صله رحم و رفع احتیاجات میو اقوام در شعاع کوچکی گرد هم  هاخانواده ،به عنوان مثال در گذشته

یت شد همان چهارپایان کفامیبایست طی میطوالنی  نیازی نبود و اگر هم مسافتی نسبتاًی طوالنی هابه طی مسافت

گشت ولی با آمدن خودرو، نخست به میکشت و تولید  ،و غالب احتیاجات در همان محیط روستا و شهر کردندمی

. اقوام طمرتبی هات خانهو فلزات و وزار میآسفالت نیاز شد و آسفالت به تجهیزات مختلف و تشکیالت عظیم پتروشی

گردید. زندگی مصرفگرا شد  هانیازهای جدید محتاج تحصیالت دراز مدت و احداث دانشگاه این .از هم فاصله گرفتند

در  و بیماری و وابسته به خارج از محل زندگی و به دنبال آن احتیاج به وسایل ارتباطی متعدد و اختراع در پی اختراع

 برد. روف بیشتر و معضالت اجتماعی عی بشر را در گرداب تحصیل و تحقیق و زندگی مصنوعیو هر اخترا پی بیماری.

 

 :گیرینتیجه .11

از مشرکین یونان،  شعقالنیتگیرد که مبنای آن تمدن قرار می یدیناگر جهت برپایی الگوی تمدن اسالمی 

داری بورژوازی و مصرفگرایی، طب و سایر علوم اش بر مبنای سرمایهاز بت پرستان هندو، نظام اقتصادی متأثر عرفانش

اد تمدن ایج که توان خواهد بودحداقلی  مکتبیاش از اومانیست باشد، ابزار و سبک زندگی و معشیتش از ماتریالیست

اتب فکری الحادی سازگار نیست و این ابزارهای مدرن حداکثری با سبک زندگی عاریت گرفته از مک الهی را ندارد. دینِ

 شده اند. ثروت و سلطه ابداع متناسب با همان تفکر

کوینی الهی گرفتاری در نوعی و خلقت ت مکتب وحیاز زوایای زندگی، از  ایما معتقدیم جداکردن هر زاویه

 بینی سکوالر است.جهان
 :عبودیتنظام تمدن الهی با محوریت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :استکبار بر خالقتمدن کفر با محوریت نظام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زندگی الهیسبک 

 علوم الهی )مکتب وحی(

 عقائد توحیدی

 فطرت حنیف

 جویی روزافزون مادیلذت

 پرستیعقائد ماده

 های جدیدنیاز

 * علوم مادی

 

 تکنولوژی

 سبک زندگی کفر



 یبدل    تمدن 13

 
عوامل خارجی است که در عالم  ةزوله و غیرواقعی با حذف کلییا ی متقابل ماده در محیطی فرضی وهابرهمکنش ةبر اساس مطالع علوم مادی* 

 .از ظواهر و بواطن هستی خواهد بودناقص و منفک علمی آن  ةثمر خارج چنین محیطی وجود ندارد و

 

 

 

 فهرست مراجع:
 یمکرالقرآن ال

 البالغه نهج

 الشیخ الکلینی - یکافال

 الخلیل الفراهیدی - العین

 االصفهانی راغبال -فی غریب القرآن  مفرداتال

 بن عمر الجعفیمفضل ال - التوحید

 العالمه المجلسی –بحار االنوار 

 السید الطباطبائی –تفسیر المیزان 

 رضا سمائیعلی –تمدن بدلی 

 یمی،عظ یعل - یاسالم یالسالم و حکما یهعل ینمعصوم یاتاخالق با نظر به روا یاربعه در تعال یعنقش تعادل طبا یینتب

 دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسالمی 

1 .@chmail.ir14ali.muslim کارشناس علوم حدیث و معارف اسالمی، کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآنی. ،کارشناس ارشد شیمی آلی 

 یانب یو تر یو خشک یو سرد یوآله، اساسِ خلقتِ انسان را بر چهار طبع گرم یهاهلل عل یباب علم رسول خدا صل ی،اول نهج البالغه، امام علدر خطبه . 2

 آب آن بر کرد و جمع را خاکى زمین شور و شیرین و نرم و سخت هاى قسمت از سبحان خداوند سپس ثُمَّ جَمَعَ سُبْحانَهُ مِنْ حَزْنِ االَرْضِ ... :یدفرما یم

 جوانب داراى کرد پدید صورتى گِل آن از درآورد، سپس چسبنده گل صورت به آب رطوبت با را خالص مادّه آن گاه آن شد، خالص و پاک تا پاشید

 تا را او شد، و سفالین و خشک تا ساخت نرم و محکم و گرفت، را خود تا خشکاند را صورت آن .هاگسیختگى و مختلفه اعضاى و ها،پیوستگى و گوناگون

 دمید. گرفته شکل ماده آن بر خود دَم از سپس. گذاشت خود حال به مقرر وقت و معین زمان

 اند،بچرخ را زندگى که ابزارى و گیرد، خدمت به واعضایى که گیرد، کار به حیاتش نظام درجهت که وافکارى اذهان داراى درآمد زنده انسانى صورت به تا

 بود از معجونى موجود این که حالى در بازشناسد، هم از را گوناگون هاىجنس و هارنگ و بوها و ها مزه دهد و تمیز باطل و حق بین تا داد معرفتش و

الْبَرْدِ، )مِنَ الْحَرِّ وَ خشکى.  و رطوبت و سردى و گرمى از هم، با اخالطى متفاوت و هم، مخالف اضدادى و هم، نظیر هایىهمسان و مختلف، هاىرنگ طینت

 .)وَ الْبِلَّةِ وَ الْجُمُود

ماند و هر درد و عفونتى السالم: سرشت آدم، بر چهار چیز نهاده است: یکى از آنها هواست که شخص، جز بدان و به نسیم آن، زنده نمىامام کاظم علیهاز 

پدید آورد. دیگرى خوراک است که خون از آن پدید  راند. دیگرى خاک است که ممکن است خشکى و حرارت رارا هم که در جسم است، بیرون مى

گیرد و گاه، ناب شود و طبیعت، افشره آن را به عنوان خون مىپرورَد تا نرم و آنجا، معده آن را مىآید و آنبینى غذا به معده در مىآید. مگر نمىمى

  .230ص  8سازد. کافی ج مىشود. و چهارم، آب است که بلغم را سپس، کُنجاره به پایین بدن سرازیر مى

یمی، عظ یعل "یاسالم یالسالم و حکما یهعل ینمعصوم یاتاخالق با نظر به روا یاربعه در تعال یعنقش تعادل طبا یینتب"برای مطالعه بیشتر به پایان نامه 

 مراجعه نمایید. دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسالمی
 .براى شما رام قرار داداوست که زمین را ،  15. الملک 3

 .هاست و آنچه را در زمین است از سوى خود براى شما مسخّر و رام کردو همه آنچه را در آسمان،  13. الجاثیه 4

 .همان که خلقت همه چیز را نیکو کرده،  7. السجده 5

 .کنیمنمى و خزائن همه چیز، تنها نزد ماست ولى ما جز به اندازه معیّن آن را نازل،  21. الحجر 6

 .آسمانها و زمین را بحق آفرید،  3. النحل 7

 ند.خدا را تغییر دهدهم که آفرینشِ و به آنان دستور مى، 119. النساء 8

رته ببفکرک وخ . یا مفضل أول العبر والداللة على الباری جل قدسه، تهیئة هذا العالم وتألیف أجزائه ونظمها، على ما هی علیه، فإنک إذا تأملت العالم9

لمصابیح، ابعقلک، وجدته کالبیت المبنی المعد فیه جمیع ما یحتاج إلیه عباده، فالسماء مرفوعة کالسقف، واألرض ممدودة کالبساط، والنجوم مضیئة، ک

یوان لمأربه، وصنوف الح والجواهر مخزونة کالذخائر، وکل شئ فیها لشأنه معد، واإلنسان کالمالک ذلک البیت، والمخول جمیع ما فیه. وضروب النبات مهیأة
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ا فه ونظمه بعضمصروفة فی مصالحه ومنافعه. ففی هذا داللة واضحة على أن العالم مخلوق بتقدیر وحکمة ونظام ومالئمة، وأن الخالق له واحد، وهو الذی أل

 بن عمره الملحدون. التوحید المفضل إلى بعض، جل قدسه وتعالى جده وکرم وجهه وال إله غیره تعالى عما یقول الجاحدون، وجل وعظم عما ینتحل
 ... التوحید المفضل موجودة معدة فی العالم من مأربهم. فکر یا مفضل فی هذه األشیاء التی تراها 10

اد در در ارتفاع باال افر یهانیتشعشعات ک یحجم باال یلمسافران دارد. به دل یبرا یخطرات قابل توجه ییعلوم، پرواز هوا ینبه گفتة پژوهشگران هم. 11

 . گیرندیمختلف قرار م یهاها در اندامسرطان یگرمعرض خطر ابتال به سرطان پوست، پروستات و سرطان مغز قرمز استخوان و د

 10000ه معموال باالتر از ک ییهوا ی. پروازهایابدیم یشافزا یاارتفاع از سطح در یشبا افزا یهانیک یپرتوزا یهااز پرتوها و هسته یناش یریپرتوگ میزان

 اندیافته لیو گاما تشک یکسساز هستند و از ذرات و تشعشات ا یون یها که تشعشاتپرتو ینهستند مسافران و خدمه پرواز را در معرض ا ینسطح زم یمتر

فتن تعداد ر ینو از ب یکروموزوم یهاهستند سبب نقص یکسبا اشعه ا یربرداریباالتر از تصو یو با فرکانس یدترشد یارپرتوها که بس ینا دهدیقرار م

 .گردندیها مو مرگ سلول یبافت یهااز سلول یادیز

 یبنهفته است موجب آس DNA سلول در مولکول یکیچون اطالعات ژنت شودیم DNAو  هایمآنز یبو تخر یکیموجب صدمات ژنت یهانیک پرتوهای

در زنان باردار موجب  ین. همچنگرددیبه فرزند منتقل م یجنس یهاخواهد شد.که در سلول گردندیم منتقل یسلول که اغلب به سلول بعد یوراثت

 .ییدکتر ناصر تن آرا، متخصص طب هوا ینه،، گنج Cosmic radiation یهانیبرگرفته از تشعشعات ک. باشدیم ینجن بهصدمه 

که اصوالً از دسترس  یآنچه بعدها معلوم گردد و موارد یاو  دهندیموارد که بخاطر منافعشان بروز نم یاریبشر است و چه بسا بس یمعلومات فعل اینها

 خارج است. یدرک بشر
 116. األعراف 12

 66. طه  13

 372ص  16. ج14

 وَ إِنْأنّه قال: فی العرش تمثال جمیع ما خلق اللّه من البرّ و البحر. قال: و هذا تأویل قوله:  -علیهم السّالم -. و روی جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن جدّه15

 .361ص 56و ج 36ص 55؛ بحار االنوار ج 47. روضة الواعضین صءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُمِنْ شَیْ

 ان.. تفسیر المیز16

اه فی لیلة إنا أنزلن». هذا و لکن کرارا نقول أن کثیرا ما اشتبه بین المصداق والمفهوم أو بین التأویل و مفهوم الکالم. ففی سورة القدر قال اهلل تعالى: 17

ها مل مصادیقه فاطمة الزهراء سالم اهلل علیفأک« إنا أعطیناک الکوثر»و تأویله فاطمة الزهراء سالم اهلل علیها و هذا التأویل غیر معنى اللفظ. و مثل « القدر

و المراد من التاویالت هفال منافاة بین هذا التفسیر و بین التفسیر بمفتاح الجنة و لذا جاء فی الروایات أن للقرأن سبعین بطنا و لکل بطن سبعون بطنا. و هذا 

 تعمال اللفظ فی أکثر من المعنى الواحد و هذا أحد وجوه إعجاز القرآن.و هذه الوجوه التأویلیة غیر المعنى و لذا لم یلزم من هذه التأویالت اس

 أن اإلبلیس أمر الناس بتغییر خلق اهلل.« فلیغیرن خلق اهلل»و على هذا کان معنى اآلیة 

یة عام و کل الموارد مصادیقه. فکل و االنصاف أن هذه المصادیق المتعددة لآلیة ال توجب تقیید اآلیة و انحصارها فیها کما ذکر فخر الرازی فإن معنى اآل

ة تغییر خلق اهلل متغییر کان فی مخلوق اهلل فهو المنهی بال فرق بین التغییر فی الهدف أو التغییر فی دین اهلل أو التغییر فی الصورة فکل ذلک مصادیق حر

 و کلها محرم نعم بعضها ذکر من باب ذکر المصداق.

ی الواقع تغییر خلق اهلل؟! ألن اهلل تعالى خلق بعض المخلوقات على مصالح بأن کان له نمو ثم قطع فی مرحلة من نموه أن إزالة الشعر و مثلها هل هی ف ...

ر فی خلق اهلل یو هذا من کمال خلقه. بل لو لم یقطع النمو الزائد فهذا یخالف مصلحة الخلق فلیس معنا ذلک تغییر خلق اهلل فبعض األمور لم یسمى بالتغی

و کان لاصالح بإرادة االنسانی و مناسبة الحکم و الموضوع هو أن التغییر الذی هو مطلوب الشیطان هو التغییر فی جهة مخالفة غرض اهلل تعالى و  بل کثیرا

 18/12/89الغییر فی غیر هذه الجهة لم یکن مصداقا لهذه اآلیة الشریفة. درس خارج فقه استاد اشرفی، کتاب الزکاة، 
لفة ارن خلق اهلل ... أن التغییر بإطالقه یشمل کل تغییر خالف خلق اهلل بال فرق بین التغییر فی الدین أو التغییر فی الصورة التی کانت مخ. وآلمرنهم فلیغی18

 أو اإلخصاء دین اهلل رلما یرضى به اهلل تعالى أو التغییر فی الهدف الغایی من الخلق. فما جاء فی الروایات کما مر من المجمع بأن التغییر فی اآلیة هو تغیی

قدس سره  الفیضأو وصل الشعر أو نحوها مما مر فی التفاسیر کلها مصادیق للتغییر الذی هو مراد إبلیس اللعین و لم ینحصر بهذه الموارد بل کما قال به 

 :501ص  1ره فی التفسیر الصافی ج فی تفسیر الصافی أن کل هذه التغییرات أیضا تغییر فی دین اهلل أو تغییر فی أمر اهلل تعالى. قال قدس س

یؤیده قوله ونهیه ووفی المجمع عن الصادق )علیه السالم( لیقطعن األذن من أصلها وألمرنهم فلیغیرن خلق اهلل فیه عنه )علیه السالم( یرید دین اهلل وأمره 

(  وله عز وجل عقیب ذلک ذلک الدین القیم وتفسیرهم ) علیهم السالمسبحانه فطرة اهلل التی فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق اهلل . أقول : ویزیده تأییدا ق

 89/12/25اة،اب الزکفطرة اهلل باإلسالم ولعله یندرج فیه کل تغییر لخلق اهلل عن وجهه صورة أو صفة من دون اذن من اهلل ... درس خارج فقه استاد اشرفی، کت

 . شعر از سنایی با تغییر.19

توانند کنند. عالقه مندان میاثر میزیرا همان کشف نظم عظیم الهی که ثمره تکوینی دقت در جهان آفرینش است را با افسانه مضحک داروین بی. 20

و کتاب  MICHAEL J. ВЕНЕ)جعبه سیاه داروین( اثر  Darwin-s-Black-Boxها به کتاب تکامل گونه دروغِجهت مطالعه بیشتر درباره 

 گشاست. در مبحثموجودات زنده در این باره بسیار راه "ناپذیرپیچیدگی کاهش"پرفسور درویزه مراجعه نمایند. همچنین مبحث  "اتآفرینش حی"

کارآیی و حیات خود را  ،اندکی از آن ای وصف ناپذیرند که در صورت کاهشِشود موجودات زنده دارای پیچیدگیاثبات می "ناپذیرپیچیدگی کاهش"

ها گونة واسط که به تدریج تکامل پیدا کنند. همچنین عدم ها امکان وجود ندارد چه برسد به صددهند. و حتی یک حدواسط میان گونهاز دست می

 .پردة داروینیست استهای پشتها دلیلی محکم بر ابطال و انگیزهشواهد فسیلی برای حد واسط
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 علم در روایات را توضیح داده اند. ةاقسام علم و مقصود از واژ "شرح چهل حدیث" حدیث بیست و چهارم از کتاب امام خمینی رحمه اهلل در .21

 7. الروم 22

 30. النجم 23

 .180ص 3ج . اهلیلجه، بحار االنوار24

است. نور آتش . همانطور که توضیح آن داده شده جهان بر اساس چهار طبع آفریده شده. نورها هم طبیعت خود را دارند نور آتش با نور المپ متفاوت 25

 طبع گرم دارد و نور المپ طبع سرد و مولد خلط سودا.

 ابت،یبه ارمغان آورده. و سرطان، د یمانبرا یاست که دانشگاه و تکنولوژ یدیجد یبوده محصول سبک زندگ یازو خارج از حد ن یرطبیعیسودا که غ ینا

 یاسود ینسطح ا یشترشحات غدد و ... حاصل افزا یختگیه، ضعف چشم، بهم رحافظ یضعف اعصاب، کم ،و وسواس یافسردگ یمر،آلزا یسم،ام اس، رمات

اف سطوح ص یک،ها، پالست یختهها، علف کش ها، ترار یندهامواج و تشعشعات، سم ها، شو یمیایی،مواد ش یتور،المپ، صفحات مان نور است. یعیبیرطغ

و خاک و آفتاب و ... از جمله  یعتو طب یاتاز معنو یدور ارتباطات مجازی ، ی،صنعت یزندگ و ینآسفالت، ماش یمان،از حد، س یشآهن ب یوارها،کف و د

 .ندا یرطبیعیغ یموارد سودازا
های سبب بیماری به بدن باشد. ورود مقدار کم آن( می(BPA Bisphenol A. پالستیک ترکیبات مختلف و خطرناکی دارد. صرفا یکی از این ترکیبات 26

 گردد.های کبدی و قلبی میسرطان، دیابت و بیماری
 . النحل27

ود شای که دولت برای نابود کردن پسماندها متحمل میمتوسط هزینه ،پسماندها حذفِ بر طبق مطالعات انجام شده توسط مرکز مطالعات و آماردهیِ. 28

ها است و هزینه خاکسترسازی میلیون تن پسماند(. این هزینه برای دفن کردن زباله 245االنه حدود دالر امریکا به ازای هر تن پسماند بود )س 40برابر با 

ها جهت دور کردن پسماند از محل زندگی شهرنشینان آمریکایی است! نه از بین که این هزینه .دالر 60دالر به ازای هر تن بیشتر است یعنی حدود  20

 کستر کردن به مراتب از دفن بیشتر است.رفتن پسماند. و آلودگی ناشی از خا

 . منظور مزاج سرد است نه سرمایش دمایی.29


