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نقد مدرنیته موضوعی است که بسیاری متفکران غربی و شرقی بدان 

د رآن  مرتبطِ هایمدرنیته و ساز و کار ایمیان عده این پرداخته اند در

ند و از برای آن ارائه دهکرده اند ولی در مقام اثبات نتوانستند جایگزینی 

 و تفکری که در پشت جلواتبه دلیل عدم احاطه کامل به  ایطرفی عده

انقالب صنعتی و مدرنیته نهفته بود و عدم آشنایی با فرهنگ و دستورات 

 ةستردر تشخیص گعالرغم نقد، ، مانییا زیربنایی اسالم در سبک زندگی

ام به د پیرو خود را مجدداً موفق نبوده اند و خود و جامعهپدیده شوم  این

 مدرنیته گرفتار کرده اند.

عی ملموس نه بیش از حد انتزا ایبوده تا از زاویه این سعی برنوشتار  این در

تکرار در جزئیات و و  به مدرنیته و دستاوردهای آن نگاه شود و از اطاله

  .قابل دسترس است پرهیز شود مقاالت محققانکه در کتب و  مباحثی

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 

ن جایگزیچون غالبا با کتاب برخی سؤاالت در ذهن مخاطب ایجاد شود و 

ن و جهانی جز این در ذه صحیح این سبک زندگی مصنوعی آشنایی نداریم

از این  .احتمال دارد پذیرش مطالب سنگین به نظر بیاید شود،نمی ما ترسیم

 1.ت مطرح گردد و به بحث گذاشت شودبایست سعی شود تا سؤاالبابت می

                                                 
 bornos.blog.irو یا وبالگ  21112351774های ارتباط با مؤلف: شماره تماس . راه1
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  :توان در دو تقسیم کلی بیان کردمینگرش نسبت به عالم هستی را 

جهانبینی سلسله پیامبران و امامان معصوم علیهم السالم : نگرش نخست

 ، و"و الکصنعه صنُع صانع"دانند میاست که جهان را صنع عالم حکیم 

که جهان در نهایت عظمت و دقت که نشان از علم و قدرت این

پروردگارش دارد آفریده شده و راه سالمت روحانی و جسمانی، اعتدال 

ه حق و عمل صحیح و پرهیز از گناه و روح بر فطرت الهی یعنی عقید

 نظام آفرینشهماهنگی با  اعتدال طبایع و تنظیم و سالمت اخالط و

 1باشد.می

                                                 
 متقس از سبحان خداوند سپس َحْزِن االَْرِض ...ثُمَّ َجَمَع ُسبْحانَُه مِْن نهج البالغه خطبه اول، . 1

 و پاك تا پاشید آب آن بر کرد و جمع را خاکى زمین شور و شیرین و نرم و سخت هاى

 درآورد، سپس چسبنده گل صورت به آب رطوبت با را خالص مادّه آن گاه آن شد، خالص

 و فهمختل اعضاى و ها،پیوستگى و گوناگون جوانب داراى کرد پدید صورتى گِل آن از

 و کخش تا ساخت نرم و محکم و گرفت، را خود تا خشکاند را صورت آن .هاگسیختگى

 آن بر خود دَم از سپس. گذاشت خود حال به مقرر وقت و معین زمان تا را او شد، و سفالین

 دمید. گرفته شکل ماده

 یرد،گ کار به حیاتش نظام درجهت که وافکارى اذهان داراى درآمد زنده انسانى صورت به تا

 و حق ینب تا داد معرفتش و بچرخاند، را زندگى که ابزارى و گیرد، خدمت به واعضایى که

 حالى در بازشناسد، هم از را گوناگون هاىجنس و هارنگ و بوها و ها مزه دهد و تمیز باطل

 اضدادى و هم، نظیر هایىهمسان و مختلف، هاىرنگ طینت بود از معجونى موجود این که

 خوشی و و خشکى و رطوبت و سردى و گرمى از هم، با اخالطى متفاوت و هم، مخالف

ُرورِ ناخوشى.  َِّة َو الُْجُموِد، َو الَْمساَءِة َو السُّ  .))مَِن الَْحرِّ َو الْبَْرِد، َو الْبِل
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هدف و فاقد نظم عالی که بی است ایمجموعه جهان: در نگرش دوم

ن اید توانمیاست  خالق حکیم و علیم ندارد و انسان که محور جهان

 دهد.ق هوای خود ترتیب بمجموعه را مطا

 دانشگاه و صنعت پس از مدرنیته براساس نگرش دوم بنا شدهی منظام عل

 است.  که زیربنای فکری انسانگرایی در غرب

م فکری نظاما از نوع اول است ولی در  اساس جهانبینیکه این متأسفانه با

نسبت به جهان و سبک زندگی با نگرش دوم وارد  و آموزشی و در عمل

 شویم.می
 

 : گیریممیزیر پی  عناوینمحوریت  رمطلب را ب

ی مآد و مُسَخَّر )رام( را ذلول و مواهب آن خداوند متعال زمین .1

 : کندمیمعرفی 

                                                 
نهاده است: يكى از آنها هواست که  السالم: سرشت آدم، بر چهار چیزامام کاظم علیهاز 

ماند و هر درد و عفونتى را هم که در جسم است، شخص، جز بدان و به نسيم آن، زنده نمى

راند. ديگرى خاك است که ممكن است خشكى و حرارت را پديد آورد. ديگرى بيرون مى

 جا، معدهد و آنآيبينى غذا به معده در مىآيد. مگر نمىخوراك است که خون از آن پديد مى

د و گيرگاه، ناب شود و طبيعت، افشره آن را به عنوان خون مىپروَرد تا نرم و آنآن را مى

افی ک سازد.شود. و چهارم، آب است که بلغم را مىسپس، کُنجاره به پايين بدن سرازير مى

  .232ص  8ج 

 یاتالق با نظر به روااخ یدر تعالاربعه  یعنقش تعادل طبا یینتب"برای مطالعه بيشتر به پايان نامه 

دانشگاه قم، دانشکده الهیات و یمی، عظ یعل "یاسالم یالسالم و حکما یهعل ینمعصوم

 مراجعه نمایید. معارف اسالمی
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ِذی َج  َض َذُلولا ُهَو الَّ رأ َ  1 َعَل َلُکُم اْلأ
ُه  نأ يعاا مِّ ِض ََجِ رأ َ َماَواِت َوَما ِِف اْلأ ا ِِف السَّ َر َلُکم مَّ  2 َوَسخَّ

 : خود را بهترین ةو آفرید .2
ٍء َخَلَقُه  َسَن ُکلَّ ََشأ حأ

َ
ِذی أ  3 الَّ
 : ملکوت عالمِ ات الهی و صورتِیآ جهان مادی راو  .3

ُلوٍم  عأ ُلُه ِإلَّ ِبَقَدٍر مَّ ٍء ِإلَّ ِعنَدَنا َخَزاِئُنُه َوَما ُنَنزِّ ن َشيأ  4 َوِإن مِّ
ٍء    5 ُقلأ َمن ِبَيِِدِ َمَلُکوُت ُکلِّ َشيأ

َجُعوَن  ِه ُترأ ٍء َوِإَليأ ِذي ِبَيِِدِ َمَلُکوُت ُکلِّ َشيأ َحاَن الَّ  6 َفُسبأ
 : حق و نظام آسمان و زمین را بر مبنای .4

َحقِّ  َض ِبالأ َماَواِت َواَْلرأ  7 َخَلَق السَّ
 : و تغییر در خلقتش را امر شیطان .5

َق الّلِ  نَّ َخلأ ُ أ َفَلُيَغِّیِّ ُ  8 َوآلُمَرهَّنَّ
 

 

                                                 
 .15. الملک 1

 .13. الجاثیه 2

 .7. السجده 3

 .21. الحجر 4

 .88. المؤمنون 5

 .83. یس 5

 .3. النحل 7

 .111. النساء 8
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َض َذُلولا  رأ َ ِذی َجَعَل َلُکُم اْلأ  ُهَو الَّ
ُه  نأ يعاا مِّ ِض ََجِ رأ َ َماَواِت َوَما ِِف اْلأ ا ِِف السَّ َر َلُکم مَّ  َوَسخَّ

 :درباره واژه ذلل در کتاب العین آمده

 مصدر الذلول أی المنقاد من الدواب. الذُلُ

 :و در مفردات راغب

ابُة و هى: َذلَّت آن حيوان بعد از توسنى و سرکشى رام : َذلُول   الدَّ

 به هامرکب در "ذلول "کلمه شد و ديگر سواريش سخت نيست.

 توانمى آسانى به که مرکبى است، راهوار و رام مرکب معناى

 .ندارد چموشى و اضطراب و شد، سوارش

علوم پیچیده و ناقص که روز به روز بر پیچیدگی  این ذلول بودن زمین با

گردد و عمرها را باطل و زندگی را به میو اعتراف به جهلش افزوده 

در واقع چه در مرحله  کشد سازگاری ندارد.میسردی و افسردگی 

 نرم و آوریفنکشف و چه در کسب علوم و کاربردهای آن به شکل 

 م عمر یک انسان برای کسبسخت آنچنان غامض و پیچیده است که تما

نی تمد ،کند و در کاربردمیکفایت ن آنمی عل ةاز یک شاخ ایوشهگ

به  اای رپیچیدهمی نظا ،بوجود آورده که حل هر مشکلی که خود ساخته

 گرداند.میتحمیل جامعه  و بوروکراسی عریض و طویل هاهمراه سازمان

و بسط صنعت  ی بسیار در کشف و اختراع و آموزشهاو پس از زحمت

و مشکالتی بوجود آورده نموده   دشوارترشود که معیشت را متوجه می
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آوری و آموزش و فن اختراع محتاج دورِ که برای حل آن مشکل مجدداً

ز سازد که اثری امیبرای خود  زندگیو سرآخر سبکی از است  یجدید

 آن نیست. اشتغالو  آموزشمراحل  حیات و ابتهاج روحی در

 :فرمایدمیول امام صادق علیه السالم آمده که توحید مفضل از قدر کتاب 

مفضّل! نخستین عبرت و دلیل بر خالق جلّ و عال، همین هیأت  ای

 این عالم است؛ از این آفرینی در کاراجزا و نظم دهی، گردآوریِ

رو اگر با اندیشه و خرد در کار عالم، نیک و عمیق تأمل کنی، 

یابی که تمام نیازهای بندگان و سرایی می ه آن را چون خانهینآهر

خدا در آن آماده و گرد آمده است. آسمان، همانند سقف، بلند 

گردانیده شده، زمین بسان فرش، گسترانیده شده، ستارگان چون 

هایی در آن نهفته هایی چیده شده و گوهرها همانند ذخیرهچراغ

نیز آدمی شده و همه چیز در جای شایسته خود چیده شده است. 

اند و همه چیز آن را در خانه را به او داده این چون کسی است که

اند. همه نوع گیاه و حیوان برای رفع نیاز و صرف اختیارش نهاده

ها همه، دلیل آن است که جهان این .در مصالح او در آن مهیاست

گیری دقیق و حکیمانه و نظم و تناسب و هماهنگی هستی با اندازه

و  آفرینده، نظم. آفریننده آن یکی و او همان شکلآفریده شده

راستی که او در قدسش جلیل ه اجزای آن است. ب ةکنندهماهنگ

خدایی جز او نیست  .و در کارش بلندمرتبه و وجهش کریم است

پندارند منزّه و از آنچه ملحدان به او نسبت و از آنچه منکران می
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 1.تر استدهند برتر و جلیلمی

 : سخر

 : کتاب العين در

 .أطاعت و طاب لها السير: السفنُ  َسَخَرتِ 

ُ لخلقه تها بغير رکب: دابًة لفالن تَْسِخيراً، و تََسخَّْرُت  و قد َسخََّرَها الله

 أجر.

 : مفردات راغبدر و 

: خّرمس ... حرکت دادن و رانده قهرى به سوى هدفى معیّن: التَّسْخِیر

 کننده.آماده کننده براى کار و تقدیر 

ن شود و با داشتکسى است که قهرا به کارى واداشته مى: سُخرِیّ

 رام و تسخیر است. ،اراده

 برای ما مسخر نموده. آنچه در زمین و آسمان است را خداوند متعال

برداری قرار داده است تا با تالشی اندك بهره ةیعنی مواهب را مهیا و آماد

                                                 
يا مفضل أول العبر والداللة على الباري جل قدسه، تهيئة هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها، . 1

على ما هي عليه، فإنك إذا تأملت العالم بفكرك وخبرته بعقلك، وجدته کالبيت المبني المعد 

فيه جميع ما يحتاج إليه عباده، فالسماء مرفوعة کالسقف، واألرض ممدودة کالبساط، والنجوم 

يئة، کالمصابيح، والجواهر مخزونة کالذخائر، وکل شئ فيها لشأنه معد، واإلنسان کالمالك مض

ذلك البيت، والمخول جميع ما فيه. وضروب النبات مهيأة لمأربه، وصنوف الحيوان مصروفة 

في مصالحه ومنافعه. ففي هذا داللة واضحة على أن العالم مخلوق بتقدير وحكمة ونظام 

الق له واحد، وهو الذي ألفه ونظمه بعضا إلى بعض، جل قدسه وتعالى جده ومالئمة، وأن الخ

وکرم وجهه وال إله غيره تعالى عما يقول الجاحدون، وجل وعظم عما ينتحله الملحدون. 

 بن عمرالتوحيد المفضل 
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 اگرحتاج خود دستیابند. حال که آن هم از رحمت خداوند است به مای

در وقت بگذارند قا هم جمیع نوابغ بشری با تمام امکانات خود صد سال

 نیستند. هم یک قطره شیر اِعدادیِ حتی به ساخت

 :فرمایدمیامام صادق علیه السالم 

 انسان نیاز رافع که عالم در موجودات و اشیا این در! مفضّل ای

 در ادهاستف برای آهن بنا، ساختن برای خاك. کن اندیشه هستند

 یابآس برای سنگ آن، غیرِ و کشتی ساختن برای چوب صنعت،

 و معامله برای نقره و طال ظروف، ساخت برای مس آن، غیر و

 و استفاده برای هامیوه غذا، برای حبوبات ثروت، سازیذخیره

 برای داروها تلذذ، برای خوش بوی خوردن، برای گوشت لذت،

 ایبر هیزم بار، حمل برای چهارپایان و حیوانات درمان، و بهداشت

 نزمی فرش برای رمل و ساختن ساروج برای خاکستر سوزاندن،

 در را آن جز و همه این تواندمی مگر انسان راستی. شد آفریده

 اشیای تمام و شود خانه یک وارد کسی اگر آیا !آورد؟ شماره

 و] آفرینش این که پنداردمی بیابد آنجا در را مردم نیاز مورد

 چگونه باشد؟ خود به خود و هدفبی[ گردآوری و هماهنگی

 امهی اشیای و عالم تدبیر همه این که دهدمی اجازه خود به کسی

 بداند؟ طبیعت کار را هماهنگ و

 رایب اشیا مدبّرانه و حکیمانه سازی آماده و آفرینش از! مفضّل ای

 فریدهآ حبوبات و غلّات او برای. بگیر عبرت درس انسان نیاز رفع
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 و گرداند خمیر را آرد کند، آرد را آنها باید نتیجه در. است شده

 آن باید او و شده آفریده پشم پوشاکش برای. بپزد غذا و نان آن با

 را آن یدبا او و شده آفریده درخت او برای. ببافد و بریسد بزند، را

 اداروه. گیرد بهره آن از و برسد آن به و دهد آب بکارد، زمین در

 مواد اب برگیرد،[ زمین از] را آنها باید او و آمده پدید درمانش برای

 همین یزن اشیا دیگر. بسازد بخش شفا داروی و نماید آمیخته دیگر

 .است شده آفریده گونه

 لیو شده آفریده انسان ضروری نیازهای تمام چگونه که بنگر

 تا] ندک حرکت و تالش قدری آنها به دسترسی برای باید انسان

 دونب اشیا این اگر زیرا اوست؛ صالح و سود به این [یابد برکت

 رد همواره داشت،می بر را او نیازهای حرکتی و تالش و کار هیچ

 الیاعم به دست بسا چه و کردمی سقوط طغیان و سرمستی وادی

 و آماده انسان نیازهای تمام اگر. کند هالك نیز را خود که زدمی

. بودن گوارا و نداشت لذّتی و مزه هیچ زندگی، او برای بود کافی

 اشدب مهمان ایعده نزد صباحی چند کسی اگر بینیمی که چنان

 از کنند، برطرف را نیازهایش دیگر و نوشیدنی غذا، آنان و

 هک کندمی ناسازگاری و منازعه خود با و شودمی آزرده بیکاری

 برای عمر تمام در انسان اگر حال. گردد مشغول کاری به باید

 باشد هنداشت نیاز حرکتی و تالش به هیچ خود یحتاج ما تحصیل

 .گرددمی ناگوارتر و دشوارتر مراتبه ب کار
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 هاینیاز که است این در سترگ تدبیری و عظیم حکمتی پس

 کاریبی سویی از تا دینآ دست به تالش قدری و حرکت با انسان

 یزیچ پی در که نتواند دیگر سوی از و نیفکند دشواری در را او

 1.نباشد او سود به برسد اگر یا و رسدنمی او به که باشد

در آدمی دبیر نیازهای واسطه حکمت الهی جهت تطبیعت که 

ی مچهارچوب متعادلی است که پروردگارش آن را تسویه نموده به آد

 دهدمیاماره را نروی و تاخت و تاز بیهوده در میدان امیال دهاواز زیج

گرداند. میبرداری از مواهب را مشکل و غیرمنطقی و افراط در بهره

مار شدر وادی امیال بی ،هاگاریمیز انسان مدرن بیآولیکن با لگام قهر

ر د بلکهکند میبوسیله بازی با خیال، غیرمنطقی و سخت جلوه ن

یم با ترسرود و میی نظم مادی گم شده و به اصطالح لو نهاپیچیدگی

ات ن حیایمی را به زحمت انداخته و در پی دمتوهِم آحیاتی رنگارنگ و 

 دواند.میدروغین 

علوم و فناوری آن صرفاٌ انتقال سرمایه از اکثریت مصرف  این در واقع

نظام،  ینا کننده به اقلیت تولید کننده است و توجیه عقالنی ندارد و الزمه

 د.باشمیبشر  ةوهمی ةقوهمواره مصرف کننده ماندن اکثریت و جادوی 

اب و عقل به حج شودمیسبک زندگی سحر  این به واسطه هاانسان خیال

                                                 
يد ... التوح موجودة معدة في العالم من مأربهم. فكر يا مفضل في هذه األشياء التي تراها 1

 المفضل
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اس" .رودمی ُُيَ النَّ عأ

َ
خیال و چشمان  ةقو ایساحران فرعون به گونه .1"َسَحُروا أ

ه تندی ب هاتوهم افتادند که ریسمان این حضار را جادو کردند که آنان به

اهنا  یخيل اليه من سحرمه" حال آنکه در واقع تحرکی نبود کنند.میحرکت 
شود امور با سرعت و رفاه میاست که گمان  خیالافسون  این و .2"تسعی

ائما قرار و دبی بیشتری در جریان است در حالی که بشر جدید موجودی

ی جعلی است که جمال زندگی طبیعی در تکاپوی به دست آوردن حیات

 و سالم برای او بیگانه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 115. األعراف 1

 55. طه  2
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ٍء َخَلَقُه  َسَن ُکلَّ ََشأ حأ
َ

ِذی أ  الَّ
 :گویدمی المیزان تفسیر در طباطبائی عالمه

 هم،ب نسبت چیز هر اجزاى سازگارى از است عبارت حسن حقیقت

 آن ذات از خارج که غایتى و غرض با اجزاء همه سازگارى و

 و موافق اجزایى داراى یک هر که اشیاء خلقت در دقت ... است،

 سایلو به مجهز اجزاء آن مجموع اینکه و است، یکدیگر با مناسب

 این اینکه و است، خویش سعادت و کمال به موجود آن رسیدن

 دارد،ن تصور آن از ترکامل و بهتر که است نحوى به بودنش مجهز

 ىبرا و نفسه فى موجودات از یک هر که دهدمى دست را معنا این

 آن براى آن از ترکامل و ترتمام که است، سنىحُ داراى خودش

 1.شودنمى تصور موجود

از  بردن در نظام آفرینشدست هستی با امکان نیکوتر نمودنِدر نتیجه  

 .محال استتوضیحش خواهد آمد( که  عالِم به شؤون هستی )جانب غیر

 

 

 

 

                                                 
 273ص  11. ج1
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ُلوٍم  عأ ُلُه ِإلَّ ِبَقَدٍر مَّ ٍء ِإلَّ ِعنَدَنا َخَزاِئُنُه َوَما ُنَنزِّ ن َشيأ  َوِإن مِّ
ٍء    ُقلأ َمن ِبَيِِدِ َمَلُکوُت ُکلِّ َشيأ

َجُعوَن  ِه ُترأ ٍء َوِإَليأ ِذي ِبَيِِدِ َمَلُکوُت ُکلِّ َشيأ َحاَن الَّ  َفُسبأ
تماثیل عرشی  ةقرآن کریم مخلوقات عالم ماده نازلبراساس معارف 

 ماده ی جهانهاآفریده قِئحقا و ر پنهانئآن صور عرشی ذخا و .هستند

 باشند.می

 :شان از جدشان علیهم السالم نقل کرده اند کهای امام صادق از پدرشان و

در عرش صورت هرآنچه خداوند در خشکی و دریا خلق نموده 

ٍء ِإلَّ َو ِإنأ ِمنأ َشيأ ویل سخن خداوند است که؛ تأ این وجود دارد و
َدنا َخزاِئُنُه   1.ِعنأ

ر و اسراری دارند در حالی وَجهان و مخلوقات در عوالم باطن، بواطن و صُ

 2ی بشری، باطنی در حد توهمات سازنده خود دارند.هاکه سازه

 ةدش، انسانی که تربیت شودعرش الهی تخریب  یهاینهیآ نای حال اگر

چه  ، باشدکه ارتباط با ملکوت هستی ندارد خیالی صور جهانی پر از

 لقیاتی خواهد داشت؟انسانی خواهد بود و چه خُ

                                                 
ه1 الم -. و روي جعفر بن محملد، عن أبيه، عن جدل له قال: في العرش تمثال جميع  -عليهم السل أن

َدنا َخزاِئُنُه َو ِإنأ ِمنأ َشيأ ما خلق الله من البرل و البحر. قال: و هذا تأويل قوله:  ضين الواع. روضة ٍء ِإلَّ ِعنأ

 .211ص 51و ج 21ص 55؛ بحار االنوار ج 77ص

 . برای شرح بيشتر مطلب به کتاب "فرهنگ مدرنيته و توهم" مراجعه نماييد.3
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َحقِّ  َض ِبالأ َماَواِت َواَْلرأ  َخَلَق السَّ
 :گویدمی شریفه آیه این  استاد جوادی آملی در بیان

لذا هر کاری که در عالم  عالم را با حقیقت آفریده است،

شود باید مطابق با حق باشد و اگر مطابق با حق نبود به خود می

 .گرددمیآدم بر 

ر نیست تا ه و بدون مبداء و هدفمبطَل و  صاحببی لکِمُ ،در واقع عالم

به وان تتصرفی در آن روا باشد. آیا نظامی که بر اساس حق بنا شده می

تدبیر  شناسبایست توسط هستیباطل در آن دست برد؟ پس هستی می

 باطل است. تصرفِ ،گردد و هرگونه دست بردن اغیار در آن
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أ  ُ َق الّل  َوآلُمَرهَّنَّ نَّ َخلأ ُ  َفَلُيَغِّیِّ
 ود.شمىفطرت است که دسل  انحرافِ شامل اد از تغيير، رآورده اند که م

لق خ"به عنوان مراد از  "دين الله "و  "امر الله بما أمر به" در روايت عبارت :

 1آمده. "الله 

اشد زیرا تواند اطالق داشته بمیه مذکور نیآ و دیگران گفته اند که تغییر در

انسان از دست بردن در جهان پیرامونش ناگزیر است و همواره چنین بوده 

: باشدیمشت است براساس تغییر در خلقت معی و بسیاری امور که ضرورتِ

ساخت مسکن، کاشت محصوالت، آرد کردن گندم، پختن نان و طعام، 

و برخی چون این  زنند.و از این رو آیه را تخصیص می ... ذبح حیوانات و

ند و شمرقبیح می ،دانندمی مواردش اکثرِ تخصیصِ تخصیص را موجبِ

 .گیرنددین خدا یا فطرت می رِمفهوم آیه را همان تغیی

که البته  2.است بودهق آیه یدامصاز باب  ،فطرت بر دسِّ ،تغییر انطباقِو اما 

                                                 
 . تفسیر المیزان.1

. هذا و لكن کرارا نقول أن کثيرا ما اشتبه بين المصداق والمفهوم أو بين التأويل و مفهوم 3

هراء سالم و تأويله فاطمة الز« إنا أنزلناه في ليلة القدر»لى: الكالم. ففي سورة القدر قال الله تعا

اطمة فأکمل مصاديقه ف« إنا أعطيناك الكوثر»الله عليها و هذا التأويل غير معنى اللفظ. و مثل 

الزهراء سالم الله عليها فال منافاة بين هذا التفسير و بين التفسير بمفتاح الجنة و لذا جاء في 

ن سبعين بطنا و لكل بطن سبعون بطنا. و هذا هو المراد من التاويالت و هذه الروايات أن للقرأ

الوجوه التأويلية غير المعنى و لذا لم يلزم من هذه التأويالت استعمال اللفظ في أکثر من المعنى 

 الواحد و هذا أحد وجوه إعجاز القرآن.
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ه جامعیت دارد. از این رو که تغییر در نظام طبیعت نیز ب "دین اهلل"تعبیر به 

 1شود.نوعی، تغییر در فطرت و دین خدا محسوب می

                                                 
.أن اإلبليس أمر « فليغيرن خلق الله »و على هذا کان معنى اآلية   الناس بتغيير خلق الله

و االنصاف أن هذه المصاديق المتعددة لآلية ال توجب تقييد اآلية و انحصارها فيها کما ذکر 

فخر الرازي فإن معنى اآلية عام و کل الموارد مصاديقه. فكل تغيير کان في مخلوق الله فهو 

صورة فكل ذلك تغيير في الالمنهي بال فرق بين التغيير في الهدف أو التغيير في دين الله أو ال

 مصاديق حرمة تغيير خلق الله و کلها محرم نعم بعضها ذکر من باب ذکر المصداق.

؟! ألن الله تعالى خلق بعض المخلوقات  ...  أن إزالة الشعر و مثلها هل هي في الواقع تغيير خلق الله

قه. بل لو لم يقطع على مصالح بأن کان له نمو ثم قطع في مرحلة من نموه و هذا من کمال خل

النمو الزائد فهذا يخالف مصلحة الخلق فليس معنا ذلك تغيير خلق الله فبعض األمور لم يسمى 

بالتغيير في خلق الله بل کثيرا اصالح بإرادة االنساني و مناسبة الحكم و الموضوع هو أن التغيير 

ي غير و لو کان الغيير فالذي هو مطلوب الشيطان هو التغيير في جهة مخالفة غرض الله تعالى 

هذه الجهة لم يكن مصداقا لهذه اآلية الشريفة. درس خارج فقه استاد اشرفى، کتاب الزکاة، 

11/13/18 

. وآلمرنهم فليغيرن خلق الله ... أن التغيير بإطالقه يشمل کل تغيير خالف خلق الله بال فرق بين 1

و التغيير في خالفة لما يرضى به الله تعالى أالتغيير في الدين أو التغيير في الصورة التي کانت م

الهدف الغايي من الخلق. فما جاء في الروايات کما مر من المجمع بأن التغيير في اآلية هو تغيير 

دين الله أو اإلخصاء أو وصل الشعر أو نحوها مما مر في التفاسير کلها مصاديق للتغيير الذي هو 

افي الموارد بل کما قال به الفيض قدس سره في تفسير الصمراد إبليس اللعين و لم ينحصر بهذه 

أن کل هذه التغييرات أيضا تغيير في دين الله أو تغيير في أمر الله تعالى. قال قدس سره في 

 :501ص  1التفسير الصافي ج 

وفي المجمع عن الصادق )عليه السالم( ليقطعن األذن من أصلها وألمرنهم فليغيرن خلق الله فيه 

عليه السالم( يريد دين الله وأمره ونهيه ويؤيده قوله سبحانه فطرة الله التي فطر الناس عليها عنه )

ال تبديل لخلق الله . أقول : ويزيده تأييدا قوله عز وجل عقيب ذلك ذلك الدين القيم وتفسيرهم 

ورة أو ص) عليهم السالم ( فطرة الله باإلسالم ولعله يندرج فيه کل تغيير لخلق الله عن وجهه 
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زیرا برخی امور همچون  .اطالق نیست ةدر نظر دوم اشکالی متوج و

گونه این هکچرا آید میتغییر در خلقت به شمار ن ... کاشت و ذبح و طبخ و

آن از طریق تعالیم و  جوازتحوالت تکوینا در نظام خلقت نهاده شده و 

 .انبیاء علیهم السالم داده شده ةسیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 18/13/35صفة من دون اذن من الله ... درس خارج فقه استاد اشرفى، کتاب الزکاة،
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ه ک خليفة الله آن تحولی که  آید کهنتیجه برمی از مقدمات فوق این

در  "و عمل آدم المساء کلها"ویژگی بارز او علم به جمیع حقایق اشیاء است 

جواز آن را صادر اش دهد و با اوامر و سبک زندگیمیجهان انجام 

خليفة به جهت اش طبابت و صنعت ز جمله زراعت وکند که امی

باشد بلکه او دست قدرت و چشم مین تغیر در عالم خلقتاش اللهى

 ،برندمیبصیرت خداوند است و کسانی که بر سنت آنان در جهان دست 

تغییر در عالم نخواهد بود و مابقی علوم و صنایع منتج از  شاملِ ،کارشان

که از علم ناقص و آزمون و خطای محدود بشری نشأت گرفته میآن علو

هی و موجب مفاسدی است که علم اند باطل و مصداق تغییر در خلقت ال

بینی همه آن عاجز است. مثال آن در تاریخ علوم غرب بسیار بشر از پیش

بوده و از عدد و شمارش خارج است که پس از مدتی مفاسد اموری که 

 تِ دِ آن استفاده از دِ مشهورنمود آشکار گردید. نمونه میزمانی مطلوب 

کاشف اثراتِ  هبوده ک تن بندپایانکشبرای  (کلرواتانیتر یفنیلد یکرود)

سالمتی  بر آن زیانباراثرات  آن، جایزة نوبل را دریافت کرد اما به تدریج

و صدها نمونه دیگر که هم اکنون درگیر  .شد معلوم انسان و محیط زیست

ا و پرتوه ،تخریب ازن، معماری جدید ،آنها هستیم. از آلودگی صنعتی

 ... و ها و عطرهای شیمیاییها، شویندهکشها و علفسم امواج رادیویی،

اصولی که انبیا علیهم السالم  ةو اما در آزمون و خطا و استقرار در محدود

رادی ای که آنان ترسیم نموده اند ایعلمیفرموده اند و در چهارچوب 
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يكم "علينا القا االصول و عل: نیست. همانند دیگر ابواب فقه که فرموده اند

کند چه برسد به راه آزمون و میوایت راه قیاس را باز نر این بالتفريع".

نکه عقل. نتیجه آ مستقل و کشف احکام از صرفِ خطا و استفاده از عقلِ

پزشکی و نساجی و صنایع مختلف معیشتی که براساس علوم جدیده بنا 

شده تغییر در خلقت است و تجربه و استقرا در چهارچوب طبایع 

ه در روایات آمده از مصادیق تفریع در اصول ک تعادل اخالطچهارگانه و 

 باشد.میصحیحه 

ا ست که شأنیت اشیاء ر "معلَّم االسماء کلها"در بینش توحیدی تنها آن 

هر گونه علم ناقص و آلوده به جهل و هوای انسان چون  داند ومیکامل 

واقف به جمیع جهات و زوایای عالم و بواطن آن نیست به جای اصالح 

 تخریب چیزی به دنبال ندارد.جهان جز 

  مصطفی اندر جهان کو جای تجریب و خطا؟!
1!ها؟ــد سُـک آنگه کسی گویـآفتاب اندر فل 

 

ی آن هاآوریفنگوییم جمیع مواردی که علوم جدید و غرب و مین

بلکه ممکن است درصد بسیار  .است مضر بالکل در یک اندازهآورده 

هم داشته باشد به جهت قدرتی جزئی فوائدی  هاآوریفن این ضعیفی از

علی رغم مطلوب نبودن ضرر  هاآوریفن این که عقل دارد و برخی از

علوم و تمدن و وسایل آن که یک  این چندانی هم نداشته باشد ولی

مجموعه الینفک است من حیث المجموع ضررش به مراتب از منفعت 

                                                 
 . شعر از سنایی با تغییر.1
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یید أاری به هیچ وجه مورد تعلمی و ابزمسیر  این است. و اندك آن بیشتر

اسالم و اصول صحیحه و سبک زندگی الهی و سالم  میمبانی عل

 باشد.مین

آن جنبه از علوم دانشگاه و علوم غربی که مقصودش کشف فعل ولی 

 1الهی در جهان آفرینش است، که در واقع وجود خارج چندانی ندارد.

 کاربرد اقتصادیعلوم در واقع  این شاید مطلوب باشد ولی هدف اصلی

امری س ةی و سلطه است. همانند انگیزدارسرمایهبر مبنای نظام  و نظامی

از برداشتن خاك پای فرشته وحی، دانشگاه هم هدف مقدس و الهی از 

علوم که هدف آن صنعت  این  کههنگامی کشف رازهای خلقت ندارد و 

ریب تخباشد وارد عمل گردد مصداق تغییر و اش میشیطانی آوریفنو 

رای ب علوم صرفاً این  باشد. در نتیجه کسبدر نظام احسن خلقت می

محدود انسان در دنیا و  با در نظر گرفتن عمر و فرصتِاش علمیارزش 

                                                 
زیرا همان کشف نظم عظیم الهی که ثمره تکوینی دقت در جهان آفرینش است را با . 1

ه توانند جهت مطالعه بیشتر دربارکنند. عالقه مندان میاثر میافسانه مضحک داروین بی

)جعبه سیاه داروین( اثر  Darwin-s-Black-Boxها به کتاب تکامل گونه دروغِ

MICHAEL J. ВЕНЕ  پرفسور درویزه مراجعه نمایند. همچنین  "اتآفرینش حی"و کتاب

بحث گشاست. در مموجودات زنده در این باره بسیار راه "ناپذیرپیچیدگی کاهش"مبحث 

 ای وصفشود موجودات زنده دارای پیچیدگیاثبات می "ناپذیرپیچیدگی کاهش"

دهند. کارآیی و حیات خود را از دست می ،اندکی از آن ناپذیرند که در صورت کاهشِ

ها گونة واسط که ها امکان وجود ندارد چه برسد به صدو حتی یک حدواسط میان گونه

حکم بر ها دلیلی مبه تدریج تکامل پیدا کنند. همچنین عدم شواهد فسیلی برای حد واسط

 .پردة داروینیست استهای پشتابطال و انگیزه
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توجیه عقالنی ندارد و  ،در مکتب الهی ،مافوق وجود ابواب علمی

 ینا های دانش بنیان که هدفشان تصرف در جهان بادانشگاه و پژوهشکده

م ناقص است فرایندی تخریبگر اند که غرب نسخه آن را برای بشریت علو

لوه الهی در آن ج آیات ای کهپیچیده و سبک زندگی صحیح و طبیعی

کند و هزاران سال انبیاء و اولیاء الهی با همان سبک و سیاق گری می

شده یمین مأآن نظام احسن سالمت جسم و روح ت زیسته اند و در بسترمی

 کند.می را ویران

 مثال زد که اگر مهندسی ایابر رایانه با امروزی زبانبه توان میمطلب را 

 و نرم افزار آن دست در سخت افزار ،ناقص باشد ،که علم او به دستگاه

جز تخریب ثمری نخواهد گرفت. عالم خلقت به غایت پیچیده و  ،ببرد

بتال به بشر م متناسب با علم آفریدگارش دارد و علم میدر مرتبه خود، نظ

مجاز به دست بردن در آن نیست و آن بستر طبیعی زندگی  ،جهل و هوی

 ةعلم و قدرت پروردگارش است در سایی آن هاکه خالق شکوه و زیبایی

رب العالمین اند برای  ةآنان که خلیفعلمی معصومان و چهارچوب  ةسیر

ات حتیاججمیع ا ،کافی بوده و همچون مرکبی راهوار و مهیا ،قانع بشرِ

 ه)کالبيت المبنى المعد فيه جميع مايحتاج اليه عبادنماید میمین أرا تآدمی 

یابی که تمام نیازهای بندگان خدا در آن آماده چون خانه و سرایی می ...

آن  ةندارد که نمو تکاملی ،معیشت بسیطِ رِ( و آن بست.و گرد آمده است

رت ده و در حکومت حضدر حکومت سلیمان نبی سالم اهلل علیه مشهود بو

لی تمدن فع این حجت سالم اهلل علیه به اوج شکوفایی خواهد رسید و
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غرب صورتی بدلی و دجالین از آن تمدن الهی انبیا ست و هرگز مسیر 

که کارش جعل و قلب از روی  شیطان و باشد.میصحیح تطوری بشر ن

 سازییی مقدس، بدلهافریب از اصول و واژه اصل است، در بیراهة

 ،صنعتکار و همچون توسعه و تمدن، علم و دانش، هایی واژهکند، می

  ... و ترقی و پیشرفتهنر، انقالب سبز،  فرهنگ و

ات و یآ شود ازمیامروزه دیده  است. مقدس علم ةژوا، مثالترین رایج

 از پیشوایان دین، صادر شدهروایاتی که در باب تشویق به علم اندوزی 

و دیوار مدارس جهت تشویق به علوم جدید غرب  هادانشگاهدر در سرِ

ز علوم و بیشتر ا ةبهر مبنای برکشورها را پیشرفتِ و  شود!میاستفاده 

ر حال نیافته و دتوسعه ، توسعه یافته سنجند و به میخودشان  آوریِفن

 کنند!می توسعه تقسیم

ای مخاطب که برباید توجه داشته باشیم استعمال واژه مشترك و عباراتی 

 .است برای کسانی که قصد فریب دارند ایدرست معنا نشده دستمایه

ات و روایات مربوط به علم یآ آزادی. ةواژ دوپهلویِ کار بردنه همانند ب

گرفته  ترجمه و بکار ،منظور حقیقی گوینده دامنةدر  ستبایمیو عالم نیز 

س از رسوا کنیم تا پ ترجمه کنونی،که به میل و گرایش فضای این  نه شود

 1به دستپاچگی بیافتیم. آوریفنعلوم و  این  شدن

 ،کندیممطلب کفایت ن استدالل برای پذیرش معموال صرفِ که از آنجا

                                                 
 اقسام علم "شرح چهل حدیث"امام خمینی رحمه اهلل در  حدیث بیست و چهارم از کتاب .  1

 علم در روایات را توضیح داده اند. ةو مقصود از واژ
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 : دهیممیادامه  ،با چند مثال ملموس

ی هابرای مثال اختراع المپ که ثمر آن تاریکی آسمان و محرومیت انسان

هم اکنون بشر از  ؛نخست بوده استعصر جدید از رؤیت زینت آسمان 

 دیده اند محروم است و آلودگی نوریمیدیدن آن آسمانی که اجدادش 

شت گمی مین موهبت بزرگ را که سبب رقت قلب و سبکی جان آدای

ات خداوند متعال بود را از بشر معاصر ستانده. یآ تی با شکوه ازیآ و

آفرینش را  ر بودخداوند حکیم شب را تاریک نمود در حالی که قاد

ب را سب تاریکی شبولی  شود.حفظ  روشنایی روز طوری قرار دهد تا

د آورو مناسب فطرت الهی به اعتدال در آرامش قرار داد و با نوری مالیم

یی در حیوانات و گیاهان تعبیه نمود تا بوسیله هاو برای ضرورت روغن

 ،مدرن تهیه کنند در حالی که بشرِ محدود روشناییِ نیاز،در حد  هاآن

ه زعم خود بمستکبرانه با تشکیالتی عریض و طویل و پردردسر، شب را 

کند که انواع مفاسد جسمانی و روحی در پی میهمچون روز روشن 

 دارد.

َکَواِکِب ه یآ آیا َيا ِبِزیَنٍة الأ نأ َماء الدُّ ا السَّ نَّ ا َزیَّ  با قدوم نامبارك مخترع المپ ِإنَّ

 سوخ است؟! من

ا در آسمان شب صرف هاکهکشان ستارگان و سحابیِ آیا رؤیت اقیانوسِ

جلی جای ت ،تجملن است که ای ا غیر ازیآ برای بشر پیش از المپ بود؟!

 ؟!هجمال الهی را گرفت

همچنین اختالالت هورمونی و به هم خوردن نظم طبیعی بدن که به قول 
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پ در منزل برای اختالل در پژوهشگران همین علوم، وجود حتی یک الم

به گفته آنان بیشترین اختالل در ناباروری  1.ی بدن کافی استهاهورمون

 استرس، تضعیف و همچنین بروز شود.میی بینایی ظاهر هاهورمون و

 ن،بد منیای دستگاه تضعیف: مدت دراز و در .خیرگی و فکر قدرت

 ةستانآ کاهش پوستی، هایسرطان جمله از سرطان انواع به ابتال افزایش

 بیولوژیک( و بروز ساعت) بدن درونی ساعت خوردن هم بر تحمل،

 افسردگی.

جهان که به زبان طبِ الهی،  چینش حکیمانة در واقع این بهم ریختگیِ

 ،یهورمون تمولد اخالط فاسد است و به زبان علم جدید، مسبب اختالال

وراثت  و یتکثیر سلولفرایند سامانی در بناو جذب و دفع عناصر بدن 

، نوعی جدال با ربوبیت پروردگار هستی است و مخالفت با اسماء باشدمی

ند و جمال کو صفات فعلی خداوند متعال که بوسیله آنها عالم را تدبیر می

کل انتظام ها و نمایاند. اگر بدانیم هورمونو علم و قدرت خود را می

جسم  فعلِ الهی جهت استوای ساختار سلولی و بافتی بدن، اسبابِ صفاتِ

توان از روشن کردن یک باشد دیگر نمیو روحی که راکب آنست می

 به آسانی گذشت. هم المپ

ی مجازی که برخی جاهالنه روایات های همراه و امواج شبکههاو یا تلفن

                                                 
همانطور که توضیح آن داده شده جهان بر اساس چهار طبع آفریده شده. نورها هم طبیعت . 1

تش طبع گرم دارد و نور المپ طبع خود را دارند نور آتش با نور المپ متفاوت است. نور آ

 سرد و مولد خلط سودا.
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ظهور را بر آن منطبق دانسته  ارتباط مومن در شرق و غرب عالم در زمان

که ضررهای آن بر اعصاب و روان اثبات گردیده و مولد  ایوسیله ؛اند

روح است و اگر از آثار تخریبی اجتماعی و مفاسد بی ارتباطی سرد و

و سوداوی و  زاسرطانامواج آن به شدت  سخن نگوییم،اخالقی آن 

ه لیا سالمت منتشر شدای را که در ایدر زیر مقالهباشد. میمخرب اعصاب 

 : آوریممی

 ارتباط یکدیگر با هرتز 1222 تا 12 گستره در انسان بدن سلولهای

 هرتز 1822 تا 272 گستره در نیز هاموبایل اکثر ،کنندمی برقرار

 اطیسالکترومغن امواج ةگستر نتیجه در. کنندمی برقرار ارتباط

 باعث و اردد همپوشانی انسان سلولی بین ارتباط سیستم با موبایل

 .شودمی بدن در اختالل ایجاد

 را اسپرم زیرا. دارد مردان باروری در بدی ثیرتأ موبایل امواج

 در بخصوص. شودمی جنسی قوای کاهش باعث و کشدمی

 .بندندمی کمرشان به را موبایل که کسانی

-ماریبی به ابتال احتمال آن بر عالوه و ستزاسرطان موبایل امواج

 .دهدمی افزایش را پارکینسون و آلزایمر های

 زاقب مولکولی ساختار ،موبایل با صحبت دقیقه 2 حتی ازای در

 .کندمی تغییر دهان

 فرکانس ةگستر در که آنهایی ویژه به ،اکترومغناطیسی یهامیدان

 بدن در معدنی مواد جذب عملکرد تغییر باعث ،هستند بدن
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 .دهدمی افزایش را تومرها گسترش سرعت و شوندمی

 اردارب مادران برای موبایل امواج مشکالت خطرناکترین از یکی

 و هنگرفت خود به را کاملی و خوب بافت هنوز جنین بدن .است

 العمل عکس کاهش به منجر موبایل امواج .است حساس بسیار

 .شودمی جنین بدن در مولکولی

 ،کرده احاطه را آن ایدیواره بگیرید نظر در را سلول یک

 خود همی بمحک ساختار و شکل هنوز اطفال مغز یهاسلول

. ندارند میمحک ةدیوار و نیستند یافته تکامل واقع در .اند نگرفته

 دهندیم عبور خود از را تشعشعات از بیشتری میزان دلیل همین به

 مانند مواردی و شودمی آنها در عصبی اختالالت باعث که

 .شودمی دیده آنها در اشتهاییکم و دردچشم

 52 تا 52 حداقل باید انسان با (BTS) مخابراتی آنتن یک فاصله

 .برساند آسیب انسان به کمتر امواج ضرر تا ،باشد متر

 تلفن با متر سانتی 32 اگر حتی. دارد ضرر موبایل کردن حمل

 هزار 422 حدود الکترومغناطیس امواج اشیدب داشته فاصله همراه

Pw/M2 در حرکت هنگام. کندمی اصابت بدن با لحظه هر در 

 سعی لموبای گوشی ،است متغیر موبایل سیگنال که ییهامکان

 و شتربی امواج واقع در .کندمی بیشتر سیگنال آوردن بدست در

 .است خطرناکتر و کندمی ساطع خود از تریقوی

 تربیش گوشی امواج است کم سیگنال پوشش که ییهامکان
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 (BTS) مخابرات آنتن نزدیک که ییهامکان مقابل در و شودمی

 آنتن طرف از شده ساطع امواج ،است خوب پوشش و باشدمی

 .است خطرناك بسیار بدن برای

 .است بیشتر دیگر زمان هر از کردن صحبت هنگام امواج خطر

 .هستند شدن زیاد و کم حال در همواره امواج این زیرا

 .دباشن داشته فاصله موبایل با متر 2 حداقل باید باردار یهاخانم

 بیشتر برابر 1222 امواج خطر ،تصویری پیام یا MMS ارسال هنگام

 .است

 را امواج درصد تواندمین (Hands Free) هندزفری از استفاده

 .کندمی عمل آنتن یک مانند زیرا. دهد کاهش

 ،بیقل ناراحتی ،سرطان به ابتال احتمال و DNA یهارشته شدن پاره

 و پارکینسون ،آلزایمر ،درد سر ،مغزی تومرهای رشد ،خون فشار

... 

 یک. دادند انجام جالبی آزمایش خرگوش یک روی سوئد در

 همواره موبایل آن که گذاشتند موبایل یک کنار را خرگوش

 از پس .دادندمی آن به کاملی تغذیه هم مدت این در. بود روشن

 آزمایشگاه به آزمایش برای را خرگوش هایسلول و خون ماه 2

 دامها با خرگوش آن کردند؛ اعالم را توجهی جالب نتیجه و بردند

 اگر ینیمبب باید حال. ماندنمی زنده سال یک از بیشتر وضعیت این

! شودمی چه نتیجه دهند انجام آزمایشی چنین انسان یک روی
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 .شود پیدا آزمایش این داوطلب کسی نکنم فکر اگرچه

 رد توانیدمی را انسان برای کار این ةشد آزمایش نسبی ةنمون

 هاآن. استمینظا رادارهای با مرتبط شغلشان که ببینید افرادی

 زمان در هاآن از بسیاری یا و دارند میک بسیار عمر طول

 ادیع جمعیت در که شوندمی مبتال هاییبیماری به سالخوردگی

 .شودمی دیده کمتر

 دقیقه 2 شخصی اگر که داد نشان آزمایشی در گروپر برن پرفسور

 غییرت کالً دهانش بزاق میآنزی ساختار کند، صحبت موبایل با

 .ددار ادرار و خون روی بر منفی تأثیرات ،این بر عالوه. کندمی

 هایمیدان نوشت؛ خود ةمقال در گروپر برن پرفسور

 دنب فرکانس گستره در که هاییآن ویژه به الکترومغناطیسی

 و وندشمی بدن در معدنی مواد جذب عملکرد تغییر باعث هستند،

 .دهندمی افزایش را تومورها گسترش سرعت

 مراهه تلفن هایگوشی از که کودکانی کردند اعالم پژوهشگران

 انواع به ابتال خطرمعرض  در بیشتر برابر 5 کنندمی استفاده

 از نقل به نیوز سالمت گزارش به .دارند قرار مغزی تومورهای

 ودکانک که داد نشان سوئدی دانشمندان تحقیقات تلگراف، دیلی

 حال در هنوز آنها مغز و عصبی سیستم کهاین علت به سال 15 زیر

 همراه یهاتلفن تشعشعات از را بیشتری آسیب است توسعه و رشد

 .پذیرندمی
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 بودن ترنازك و سر بودن ترکوچک که معتقدند دانشمندان

 .ودشمی مغز درون به تشعشعات بیشتر نفوذ باعث آنها ةجمجم

 فنتل مورد در کنفرانسی در سوئدی محققان هایپژوهش نتایج

 .است شده ارائه لندن در سالمت و همراه

 چه ره شخص یک که دهدمی نشان تحقیق این هاییافته از یکی

 احتمال بیاورد روی موبایل از استفاده به تریپایین سن در و زودتر

 .یابدمی افزایش وی در مغزی تومور به ابتال

 ئدسو اروبرو شهر سپیتالها دانشگاه از ردلها لنارت پروفسور

 ههمرا تلفن از استفاده به سالگی 22 از قبل که افرادی": گویدمی

 .هستند روروب مغزی تومور به ابتال خطر با بیشتر برابر 5 پردازندمی

 مانند ،راههم تلفن تشعشعات سوء تأثیرات خصوص در این از پیش

 .ودب شده مطرح مباحثی غیره و ذهنی ماندگی عقب ،ییزاسرطان

 ناشی تشعشعات که است امر این از حاکی اخیر مطالعات

 .رددگمی هاکلیه به جدی آسیب سبب همراه تلفن هایازگوشی

 که اندرسیده نتیجه این به شده انجام هایبررسی از پس محققان

 باعث ،راههم تلفن هایگوشی از ناشی پایینِ سطحِ تشعشعات حتی

 خون جریان درون به خونی هایسلول هموگلوبین تراوش

 .شودمی

 لوبینهموگ تدریجی شدن انباشته ،محققان اظهارات طبق نتیجه در

 .گردد کلیه سنگ و قلبی هایناراحتی به منجر است ممکن
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 هب کردن صحبت که انددریافته اخیر مطالعات در پژوهشگران

 ویر جدی و مخرب ثیراتتأ تواندمی همراه تلفن با طوالنی مدت

 .بگذارد جای بر کاربران حافظه

 هایموش روی را همراه تلفن اثرات پژوهشگران، تحقیق این در

 .کردند بررسی آزمایشگاهی صحرایی

 با سوئد کشور در لوند دانشگاه در اعصاب جراحی بخش محققان

 که روامواجمیک تشعشعات و پرتوها که دریافتند آزمایشات بررسی

 فیمن ثیرتأ مغز روی توانندمی شوندمی ساطع همراه هایتلفن از

 .بگذارند

 هب موسوم مغز از خاصی ناحیه روی امواج این گویند؛می محققان

 .دارند نامطلوب ثیرتأ "مغزی – خونی مانع"

 خونی مانع واقع در. دارد برعهده را مغز از حفاظت نقش ،مانع این

 داخل به دارند جریان خون در که مخربی مواد ورود از مغزی -

 اردو مغز درون به مواد این اگر. کندمی جلوگیری مغزی هایبافت

 آسیب هانورون به موسوم عصبی سلولهای به توانندمی شوند

 .کندمی اختالل دچار را مغز عملکرد وضعیت این ةادام که برسانند

 وقتی که ستا دریافته تحقیقاتی گروه این سرپرست نیتبی، هنریتا

 تلفن تشعشعات معرض در آزمایشگاهی صحراییِ هایموش

 تریفضع بسیار آنها حافظه هایتست نتایج گیرند،می قرار همراه

 .شودمی
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 تههف هر در ساعت دو مدت به که هاییموش تحقیق این اساس بر

 عملکرد داشتند، قرار امواج این با تماس در یکسال طول در و

 .است شدهمی ترضعیف مراتب به شانحافظه

 داخل در صحرایی هایموش کردنِ رها شاملِ ،حافظه آزمون این

 ایدب هاموش داشت، قرار آن در مختلفی اشیاء که بود جعبه یک

 شدیم عوض یکبار وقت چند هر که اشیاء این جای توانستندمی

 .کردندمی پیدا را

 مدت بودند گرفته قرار تلفنی امواج معرض در که هاییموش

 را شده جا به جا اشیاء محل توانستندمی تا کشیدمی طول بیشتری

 .کنند شناسایی

 هایآسیب امواج این که دریافتند چنین هم تحقیقاتی تیم این

 در و پیشانی کورتکس هایسلول جمله از اعصاب به خاص

 .کنندمی وارد است مغز در حافظه مرکز که هیپوکامپ

 از ئولمس تواندمی موبایل امواج تششع که کنندمی ادعا دانشمندان

 این موارهه و باشد زنبور یهالنیکُ از بسیاری آمیزِاسرار رفتن بین

 صورته ب موبایل به وابستگی که است کرده خطور مغز به مسئله

 اب غذایی مواد کمبود بزرگ عوامل از یکی تواندمی غیرعادی

 طورب محصوالت تولید زیرا، بشود جهانی محصوالت شدن عقیم

 یکبار تنانیش آلبرت.دارد بستگی زنبوران افشانیگرده به زیادی

 مجبور الس چهار مدت در بشر بروند بین از زنبوران اگر" بود گفته
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 1"شود می زندگی ترك به

 ،موبایل ،تلویزیون ،کامپیوترها نظیر الکترونیکی یهادستگاه

 لوازم از بسیاری همچنین ،هامایکروفر ،شوینده یهاماشین

 وردم هاخانه از بیرون که ییهاآنتن و هافرستنده الکتریکی،

 از ار خطرناکی بسیار و قدرت پر امواج ،گیرندمی قرار استفاده

 العاتمط. است مضر انسان سالمتی برای که سازندمی منتشر خود

 در مدت طوالنی حضور ،دهدمی نشان دانشمندان تحقیقات و

 ،سلولی مرگ ،هاناراحتی انواع بروز سبب ،مضر امواجِ این کنار

. شودمی سرطان و تومور ،(DNA) ایاِن دی تخریب ،ناباروری

 الح در یهاسلول ،باردار بانوان برای امواج این تشعشع همچنین

 ههمرا به را تریجدی یهاآسیب کودکان و جنین گیریِ شکل

 .داشت خواهد

 : امواج شده اثبات مضرات از برخی

 بدن دمای افزایش •

 شارف و خون گردش تشدید و قلب تپش قلب، ضربان افزایش •

 باال خون

 زودرس مروارید آب و چشم دید شدن تار و خستگی و ضعف •

 وشگ وِزوِز ،شقیقه ناحیه در خصوصا سردرد و سرگیجه ،تهوع •

 سر( پاریتال) آهیانه منطقه در باالخص پوست سوزش •
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 و بدخوابی و بیخوابی ،عمومی کسالت و ناخوشی احساس •

  کار هنگام آلودگی خواب

  تندخوئی و ناپذیریتحمل •

 هایمهره بین التهاب ها،شانه و فقرات ستون عضالنی دردهای •

 اسپاسم یا خاصره،کرامپ لگن هایمفصل و فقرات ستون

 عضالنی

 ریتین پشت ناحیه در درد و سینه در فشار •

 (نوروماسکوالر) عضالنی عصبی هایسیستم در اختالل •

 الخصبا حافظه کاهش ،تحصیلی اُفت و یادگیری قدرت کاهش •

 مدتکوتاه حافظه

 باروری در اختالل و جنسی قدرت کاهش •

 قند افزایش ،سلولی اختالالت ،خون هایپروتئین شکل تغییر •

 کلیه التهاب و تورم ،التهاب و تورم ،خون

 لوسمی و( لنفاوی غدد سرطان) لنفوم چون مختلف هایسرطان •

 سینه سرطان و بزاقی غدد سرطان و( خون سرطان)

 اکثر زندگی در ناخواسته صورت به امواج این حضور امروزه

 را واجام این ةکنند منتشر وسایل شما اگر حتی. جاریست هاانسان

 این از کسانی شما اطراف در چنانچه سازید، بازهم دور خود از

 دخواهی قرار آنها خطر معرض در نیز شما کنند، استفاده وسایل

 که باشدمی حاضر عصر در جدی مشکلی پدیده این .داشت
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 1.باشدمی امواج بهداشت به ویژه و خاص توجهی نیازمند

بدن انسان نسبت به آلودگی  .های شیمیایی استمثال دیگر شوینده

 عمولم آلودگی میکروبی وجود واقعکند و در میکروبی مقاومت پیدا می

دن مقاومت ب هاست،که متعادل کننده و بلعندة عفونت و تماس با خاك

و دوری بیش از حد از  باشدمیبرد و نوعی واکسن طبیعی را باال می

ی بدن زیرا سیستم ایمنشود. ها باعث بروز آلرژی میو میکروب هاباکتری

خارج وجود ندارد، نسبت به  ای ازعامل تهاجمیمعطل مانده و چون 

ولی بدن  دهد.گردة گل و ذرات معلق گرد و غبار واکنش آلرژیک می

. دین اسالم به های شیمیایی استعداد مقاومت ندارددر برابر آلودگی

ها و مایعات و نظافت بسیار اهمیت داده ولی استفاده از این صابون

اندازد و می پودرهای شوینده سالمت بدن و طبیعت را به مخاطره

 شوند.مین تجزیهکنند که در طبیعت به راحتی ی تولید میهایفاضالب

رش و به زندگی از پارچه و ف و مشتقات نفتی ورود پالستیکمثال دیگر 

در  کههنگامی  !باشدمی رنگ تا بسیاری از ابزارها و حتی مواد غذایی

سیار سرد اشیاء بشود که بدن نبایستی با مینکته مطرح  این میطب اسال

ماده صناعی و مولد سودای غیر  این برخورد مداوم داشته باشد. به راحتی

چیزی که تماس با آن آثار مخربی  .کنیممیطبیعی را وارد زندگی مان 

دارد پسماند آن که از طریق زباله وارد آدمی ی بدن و روح هابر هورمون
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 1آورد!!میما  شود چه بر سرِمیتغذیه  ةچرخ

ر از یک تترین وسیله حمل و نقلش هزاران مرتبه سادهی که پیچیدهبشر

شتر است و نظم احمقانه ریاضیاتش را با تولید هواپیما و اسب و سلول 

اگر  ند.کمیقاطر و اسب و شتر  ةقطار و اتومبیل جایگزین نظم پیچید

ار زترین ابرکامپیوتر و یا وسایل ارتباطی و حمل و نقل را هساختار پیشرفته

 رسد.میبرابر کنیم به پیچیدگی ساختار یک سلول ن

تلقی نظم ریاضی نسبت به جهان هستی همانند آنست که بخواهیم با قطره 

 جی مجموع آب سیاره زمین را اندازه بگیریم!مدرّ چکانِ

عدم  ،اتومبیل بشری ساخته که دائم السفر است در حالی که سرگردانی

ای و برکت و صف ،به روز افزون حتاجش روزیاستقرار و پیچیدگی ما

اوند یی که خدهامحو شدن است. مرکب در سراشیبیاش زندگی طبیعی

شوند و به یمگردند به راحتی تغذیه میعلیم آفریده خود تکثیر و ترمیم 

ز ج ،وسایل مصنوع ةتحمیل شد و سرعتِ دهند.میصاحب خود برکت 

 .آوردنمیارمغال چیزی به  دردسر و زحمت و اخالل در نظم اجتماعی
ُكُلوَن ))

أ
َها َتأ ٌء َوَمَناِفُع َوِمنأ َعاَم َخَلَقَها َلُکمأ ِفيَها ِدفأ اٌل 5َواَْلنأ ( َوَلُکمأ ِفيَها ََجَ

َرُحوَن ) أ َتُکوُُناأ َباِلِغيِه  (6ِحَُي ُتِریُحوَن َوِحَُي تَسأ َقاَلُکمأ ِإََل َبَلٍد َّلَّ ثأ
َ

َوَتحأِمُل أ
ِحمٌي ) ِإلَّ ِبِشقِّ اَْلنُفِس  ُُكأ َلَرُؤوٌف رَّ َکُبوَها 7ِإنَّ َربَّ َحِمَِّی ِلََتأ ِبَغاَل َوالأ َل َوالأ يأ خَ ( َوالأ

                                                 
 BPA. پالستیک ترکیبات مختلف و خطرناکی دارد. صرفا یکی از این ترکیبات 1

Bisphenol A)) های سرطان، دیابت و سبب بیماری به بدن باشد. ورود مقدار کم آنمی

 گردد.های کبدی و قلبی میبیماری
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َلُموَن  ُلُق َما َل َتعأ  1(َوِزیَنةا َوَیخأ

که صرف تولید اتومبیل و نگهداری  ایی زمانی و مالیهاحال آنکه هزینه

 یهاو تعمیر و سوخت و تعویض قطعات، آموزش، طراحی و زیرساخت

گردد. بیش از زمانی است که باسرعتشان خدمات میمرتبط با آن 

یی که مواد کثیفی چون بنزین و گازوئیل و روغن و هارسانند. ماشینمی

زمین  دهند تا جایی که کثافتشانمیتر پس خورند و کثیفمیواسکازین 

ه ک پایانیجای چهار ! بهدهنمومند بهره آسمان رای محافظ هاالیهو  هوا و

 نفتی، یهاپس ماندسموم و  دهند.میخورند و مفید تحویل میپاك 

رادیواکتیو، پس ماندهای شیمیایی شهری و صنعتی و پس ماندهای 

ی بیشتر و سرسام آورتری گردن هاالکترونیک که روز به روز هزینه

 2گذارند.میجوامع مدرن 

از حد  ی بیشهاعقب افتادن زمین از تجدید منابع خود در برابر استخراج

ه نیازهای زنجیرواری است ک ةانسان بوسیله ابزارهای قدرتمند که زایید

بواسطه زندگی در آدمی  طبعبرای خود ساخته. بهم خوردن آدمی 

                                                 
 . النحل1

 متوسط ،پسماندها حذفِ بر طبق مطالعات انجام شده توسط مرکز مطالعات و آماردهیِ. 3

دالر امریکا به ازای  42شود برابر با ای که دولت برای نابود کردن پسماندها متحمل میهزینه

ها میلیون تن پسماند(. این هزینه برای دفن کردن زباله 245هر تن پسماند بود )ساالنه حدود 

این  که .دالر 52دالر به ازای هر تن بیشتر است یعنی حدود  22است و هزینه خاکسترسازی 

ها جهت دور کردن پسماند از محل زندگی شهرنشینان آمریکایی است! نه از بین رفتن هزینه

 پسماند. و آلودگی ناشی از خاکستر کردن به مراتب از دفن بیشتر است.
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ی های آلوده و مصرف مواد زیان آور و سروکار داشتن با سازههامحیط

یی با ساختار کوچک به دور از طبیعت و هاسکنو بیماری زا و مَ 1سرد

که وقت بسیاری برای کسب علوم  آورزیانیی هابا سازه حیاط وبدون 

هزینه شده! مشاغلی سرد و افسرده در  در نظام آموزشی ساخت آنها

و در کنار آن احتیاج به تفریحاتی آن هم سرد همچون  هاکارخانه

ی هاروز به روز بیماری ... و های مصنوعی، پاركتلویزیونی یهابرنامه

نی به قول شهید آویاگر از کند. میجدید و مشکالت زنجیر واری نصیب 

وجه ت که ورای تلویزیون و سینما وجود دارد صرفنظر کنیم، "روح خبیثی"

کند و اعضای میرا به یک نقطه خیره  هاتلویزیون نگاه کنید که

 ینند غالباًنشمیبه تماشای تلویزیون  در کنار یکدیگر هاکه ماه ایخانواده

 خبرند. تلویزیون به دلیلبی کنند و از حال هممیبه صورت هم نگاه ن

ی آماده و بدون پردازش مغزی هاکه لحظه به لحظه تصویر و بستهاین

کی برد قدرت فیزیمیدهد قدرت ابتکار و خالقیت را از بین میتحویل 

کند و چاقی می ایجاد واب اختاللکاهد و در اشتها و خمیو تحرك را 

آورد میو کسالت و سستی ذهن و مفاصل و دیگر اعضا را به بار 

شود یمبرد و مانع ارتباط گرم و عاطفی میی ارتباطی را از بین هامهارت

کند موجب عدم عالقه به میو از آنجایی که مغز به مصرفگرایی عادت 

ز، عالوه بر مغگردد و میکتابخوانی و نوشتن و پردازشگری اطالعات 

 .کندروح انسان را تخدیر می

                                                 
 . منظور مزاج سرد است نه سرمایش دمایی.1
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وسایل و مصنوعات احتیاج نداشته و همان  این در واقع بشر قانع هرگز به

توانست میبستر طبیعت، ذلول و مهیای وی بوده که با اندك فعالیتی 

 ازیِدائم، نیازس تولیداتِ این ولی در پشت مین نماید.أمایحتاج خود را ت

 کند که راه رهاییمیدائم نهفته که مصرف کننده را در گردابی وارد 

و  یمبرایش بسته خواهد بود و اگر از اولین محصول استفاده کند به دو

ا دیگر بدون آنه به طوری کهنیز محتاج خواهد بود  ... و میو صد میسو

 ادامه زندگی امکان ندارد.

وام در شعاع کوچکی گرد هم و اق هاخانواده ،به عنوان مثال در گذشته

والنی ی طهازیستند و برای صله رحم و رفع احتیاجات به طی مسافتمی

شد همان میبایست طی میطوالنی  نیازی نبود و اگر هم مسافتی نسبتاً

و غالب احتیاجات در همان محیط روستا و  کردندمیچهارپایان کفایت 

ت نخست به آسفال گشت ولی با آمدن خودرو،میکشت و تولید  ،شهر

و  یمنیاز شد و آسفالت به تجهیزات مختلف و تشکیالت عظیم پتروشی

ازهای نی این .. اقوام از هم فاصله گرفتندمرتبطی هافلزات و وزارت خانه

گردید. زندگی  هاجدید محتاج تحصیالت دراز مدت و احداث دانشگاه

یاج به آن احتمصرفگرا شد و وابسته به خارج از محل زندگی و به دنبال 

و  .و بیماری در پی بیماری وسایل ارتباطی متعدد و اختراع در پی اختراع

 و هر اختراعی بشر را در گرداب تحصیل و تحقیق و زندگی مصنوعی

 برد. فرو بیشتر معضالت اجتماعی

ن د به مسلمانان القا کند جابر بندر تناقضی اصرار دار یغربمستشرقان 
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وی می شیحیان شاگرد مکتب امام صادق سالم اهلل علیه بوده و امام، معلم 

 ردان انبیاو شاگ بوده است!! و از طرف دیگر بشر ابتدای خلقت که از انبیا

کند! یمبودند را وحشی و پشمالو و کثیف و بدون فرهنگ متعالی معرفی 

یس سفرزندان فران ،تمدن این تدریج مدنیت یافت و اوجه بشری که ب

 و انیشتن اند! دکارتبیکن و نیوتن و 

یی در زمان هام االسماء بوده و مدنیتدر حالی که نخستین انسان معلَّ

تی ح اوج انحطاطِ ،غرب کنونیِ تمدنِ این فرزندان او شکل یافته است و

 باشد.میمادی انسان 

چگونه کسانی که مکاتب فکری و روانشناسی غرب را به دلیل عدم 

بشر در شناخت روح و جسم و زوایای عالم، نقد و رد کفایت عقل 

که بوجود آورده و درباره  ایعلوم و سبک زندگی این ةکنند، دربارمی

در نظر  دانند!میطبابت و تصرف در مخلوقات، درك ناقص بشر را کافی 

 ... و کنفسیوس وما همانگونه که تفکرات، دکارت و مارکس و فروید 

وتن ندارند و آمیخته به اباطیل هستند، علم نی ایدر برابر تعالیم انبیاء جلوه

خود  امر برای این و مندلیف و تامسون و انیشتن نیز چنین است. البته

علوم در فیزیک جدید و دورة پسامدرن اثبات شده که مثال  این صاحبان

 علومعالمان  جالب آنکه یزنبرگ بود.ها معروف آن اصل عدم قطعیت

گ بیشتر کسانی که سن ها هستند وجدید خود واقف به قصور این دانش

علوم  ةزنند افرادی هستند که اطالع چندانی از فلسفاین علوم را به سینه می

 ةولی متاسفانه ما پیرو پیامبری شدیم که حتی پس از توب جدید ندارند.
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را به  دمدن خوت هااصرار بر نبوتش داریم و تا خود غربی ،یخود آن متنبّ

از  و حتی پسبدگویی راجع به آن را نداریم  ةسطل زباله نیندازند اجاز

نقد غرب را نداریم و همچنان بر رسالت مدرنیته و  ةاقرار آنان نیز اجاز

 ی مافکرو حد نهایت فعالیت صحت انقالب صنعتی پافشاری داریم 

 را در خدمت دین بگیریم!! آوریفنبایست همین علوم و میست که این

است و همان خود  خاستگاه فرهنگِحاملِ آنکه هر علم و ابزاری  غافل از

 .کندرا القا می

در  د در عهد پست مدرنیته متوجه شدندصاحبان علوم جدی

که مفهوم عقالنیت به طرز معناداری با میو نظا میچهارچوب نظ

به معنای  علم تجربی زلزل در اتقان و قطعیتعلم پیوند یافته بود، ت

وقتی علم، نه تصویر  .فروریختن ستون و خیمه عقالنیت بود

شد، واجد کیفیتی فنی و تکنیکی با نمای جهان، که صرفاًحقیقت

چه زمین محکم و استواری برای متکی ساختن خرد بشری  اساساً

توان اقامه کرد که آنچه در میچه دلیلی  ... ماند؟میبر آن باقی 

 1رخ داده، متضمن ترقی بوده است؟عصر جدید 

 یعنی قرار دادن بنیاد یک تمدن بر آب! این و

 میالانقالب اس عدمِ موفقیت در بقای اسالمیتِ اساسیِ بنده یکی از عللِ

ران تحولی بزرگ بود و از جهت ای دانم. انقالبمیرا اهمال در همین امر 

 از تعالیم برخاسته ،دین با دشمنانِ میشکستن قدرت طواغیت و مقابله نظا

                                                 
 اندیشه اجتماعی غرب جدید.. 1
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ی فرهنگ، اقتصاد و سبک هاسفانه در عرصهأاسالم حقیقی. ولی مت

 با رنگ و لعاب ،گرایی غربماده ةنسخ زندگی فردی و اجتماعی تماماً

 .شد بسط دادهاسالم 

ا در آنج: درباره سفرش به غرب گفت مییکی از متفکران اسال

دم ولی مسلمان دی مسلمان ندیدم ولی اسالم دیدم و در بالد اسالم،

یشمندانی همچون او برای اندسف دارد که أاسالم ندیدم. بسیار جای ت

ح آن را نتیجه عمل به رو و تقدس قائل شدند ،پرستی غربسبک ماده

 ! اسالم شمرده اند

ِت  بأ جِ ِمُنوَن ِبالأ ِکَتاِب ُیؤأ َن الأ یباا مِّ وُُتاأ ََنِ
ُ

ِذیَن أ ََّلأ َتَر ِإََل الَّ
َ

اُغوِت َوَی أ ِذیَن َوالطَّ َّ
ِِ ُقوُلوَن 

ِذیَن آَمُنواأ َسِبيلا  َدی ِمَن الَّ هأ
َ

 1 َکَفُرواأ َهُؤلء أ
 این که بگویند بافندمیرا به هم هم اکنون نیز برخی آسمان و ریسمان 

ریشه در اسالم داشته و ما چون از اسالم حقیقی فاصله گرفتیم  ،غربی علومِ

امر توجه کنند که  این عقب ماندیم! آنان بهعلوم و تکنولوژی  این در

لوژی تکنو این علوم و این هزاران سال بشر زیسته و هزاران پیامبر آمده و

 فاوتت با تلقی علم در پیش از مدرنیتهجدید علوم ماهیت تولید نشد. بلکه 

منان تعامل با ؤم ةعلوم گذشته نیست. و همواره سیر ةدارد و هرگز ادام

راه  دانستند کهمیخداوند  آیات ةزیرا که طبیعت را جلوطبیعت بوده 

 شناخت و تقرب الهی، نگریستن و تفکر در رازهای آن بود و هرگز روش

شان تغییر و تخریب و تسلط قهرآمیز بر عالم نبود. و تا بشر به اوج کفر ای

                                                 
 51. نساء 1
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علوم پدیدار  این گرایی رسید از درونشو مکاتب اومانیستی و ماده

اط با عالم حقیقی قطع شد و بشر به ساخت جهانی مشغول گردید و ارتب

 به حقیقت قائمز علم و درك ناقص خود که چون گردید برگرفته ا

 فروبرد. روحبی دروغین و میتوحیدی نبود وی را در عال

شف ک ةثمر ،نقالب صنعتی اروپا و مدرنیتهکه ا اهل اندیشه اذعان دارند

ادی و م ی داشت که جهان را صرفاًعلوم جدید نبود بلکه ریشه در عقائد

َيا  ظاهری انگاشت بسیار سطحی و نأ َحَياِة الدُّ َن الأ َلُموَن َظاِهراا مِّ َن  -1 )َیعأ َلُغُهم مِّ َذِلَک َمبأ
 ِ

ِعملأ تصرف و نظم بخشیدن به آن را داد،  ةو بدین سبب به خود اجاز (2 الأ

در سایه شهوات افراطی و صرفاً مادی  ریاضیِ ةساده لوحان آن هم نظمِ

 روز افزون حیوانی.

است.  متمایز تعریف علم پیش از مدرنیته و پس از آن، دو تعریف کامالً

 امل و تفسیرِتع علم پیش از انقالب صنعتی تعریفی قدسی داشت و فرایندِ

ری گجلوهشد تا میبه هستی فرصت داده  ،اسرار هستی بود و در عمل

رت است از کشف روابط هستی ولی علم در تعریف مدرنیته عبا کند

 جهت تغییر و استیالی تخریبگرانه طبیعت.

نند یک طبیعت را باید ما»: گویدبیکن بنیانگذار فلسفه جدید غرب می

د دانشمن» ،«از طبیعت باید یک برده ساخت»، «سگ شکاری رام کرد

                                                 
 7. الروم 1

 32. النجم 2
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چقدر ، 1«بایست با شکنجه و تعذیب طبیعت اسرار آن را بیرون کشدمی

تسخیر زمین و آسمان و خورشید و ماه و شب  آیات جمالت با این تقابل

رایی گوضوح تقابل توحید و انسانبه و روز توسط خداوند برای انسان، 

 گذارد.میرا به نمایش 

، مدارس و روش و سنت ... است مانده خود متوقف بر جای علوم»

 ... انو کاشف مخترعان پرورش نه است از استادان شاگردان پیروی

 که نیست این من ، کوششعقیده نه است عمل ،باید گرفت آنچه

 که است آن ّ منهمّ بلکه کنم تأسیس اییا عقیده نو بیاورم ینییآ

شد  مسلط بر طبیعت تواننمی ... ببخشم و قدرتی برسانم ایفایده

 آگاه تطبیع اگر از قوانین ما باشد. زیر فرمان طبیعت که مگر آن

 به اکنون که ، در صورتیگشت فرمانروا خواهیم ، بر آنشدیم

 سوی به است ، راهی. علمهستیم آن ة، بردو نادانی جهل علت

 را بکنیم علوم دور و بر ریشه ، خاكبطور کلی باید ... مدینة فاضله

در  از بیکن مطلب این از نقل پس دورانت ویل .«و زیر و رو کنیم

بار صدا و  نخستین که اینجاست»: نویسدمی، «فلسفه تاریخ» کتاب

 2«رسد.می گوش نو به دانش آهنگ

 : گویدمیت اهلل مطهری )ره( یآ شهید

 در علم ، تحولیشانزدهم در قرن ، یعنیپیش در حدود چهار قرن»

                                                 
 ماشین جهانی نیوتنی، فریتشوف کاپرا.. 1

 131و  157 ، صفلسفه تاریخ. 3
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 ییک که جهان بزرگ از فیلسوفان پیدا شد و دو نفر و منطق

 شرو علم، پیاست "دکارت" فرانسوی و دیگری "بیکن" یسیانگل

د دار علم در باب ، نظریبیکن شدند. بالخصوص جدید خوانده

، ز بیکنا . قبل... کرد را دگرگون گذشته نظریات ةنظر، هم این که

 را در خدمت ـ علم ادیان صوصـ بالخ از فالسفه اکابر بشر اعم

 وقتی ؛ یعنیو توانایی قدرت در خدمت بودند نه گرفته حقیقت

 تشویق نای گاهکردند، تکیهمی علم فراگیری به را تشویق انسان

 ، تو را بهعلم ! کهباش ! آگاهباش ، عالمانسان ای بود که این

 ، و بهاست حقیقت به انسان رسیدن هوسیل رساند، علممی حقیقت

 قو مافو مقدس حقیقتی ، یعنیداشت ، قداست، علمدلیل همین

 : فتابراز کرد و گ نظر جدیدی بود. بیکن و امور مادی انسان منافع

 که نای برود برای علم دنبال که استمیسرگر انسان ها برایاین

 را باید در خدمت علم کند، انسان کشفرا  خواهد حقیقتمی

 یکار زندگ بیشتر به که است خوبعلمی  قرار دهد، آن زندگی

 لطمس را بر طبیعت انسان که است خوبعلمی  بخورد، آن انسان

 ود کهب این بدهد. توانایی انسان به که است خوبعلمی  کند، آن

 داد، یعنی و مادی زمینی جنبه را به خودش آسمانی ، جنبهعلم

وز اسرار و رم در مسیر کشف شد و علم عوض و تحقیق مسیر علم

شود و بهتر  سلطم بیشتر بر طبیعت انسان که این افتاد، برای طبیعت

 شتر فراهمرا بهتر و بی دیگر، رفاهش عبارت کند و به بتواند زندگی
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 و طهارت مقدس و مقام و واالیی قداست ندیگر آ .. علم... کند

 روش همان ادامه جدید که داد. در تحصیالت خود را از دست

 کلی هخود را ب قداست ، آنو تعلّم تعلیم ة، اصال مسئلاست بیکن

 لکند، تحصیمی تحصیل دانشجو وقتی . یکاست داده از دست

، روش این . طبقاست زندگی برای مقدماتی عامل او یک برای

 گاهو دانش در مدرسه انسان یک که این بین نیست دیگر فرقی

 دگیزن شود و یک فردا دکتر و مهندس که این بخواند برای درس

 تاجر و یا یک در بازار، شاگرد یک که این کند و یا فراهم خوب

 دنبال هم دیگری دود و آنمی ولپ بشود. او دنبال عطار و بقال

، قدرت و در خدمت قدرت برای علم: گفت دود. بیکنمی پول

 ا اثر بدِدر ابتد نظریه این چیز دیگر. برای نه توانایی برای دانایی

و  یتوانای ، فقطبشر از علم تدریجاً که را ظاهر نکرد ولی خودش

 قدرت چیز در خدمت همه رسید که جایی ، بهخواستمی قدرت

 گردد کهمی اساس این دنیا بر چرخ االن 1.قرار گرفت و توانایی

 در دنیا، علم وقت . هیچهاستقدرت در خدمت طور کلی به علم

 نبوده مندانو قدرت زورمندان امروز، اسیر و در خدمت اندازه هب

یا دن مردم ترینو زندانی ، اسیرترینعالم تراز اول و علمای است

در  نانیشت ولی است انیشتن فرد، مثال آقای ترینهستند. عالم

                                                 
 طان""العلم سل. البته صرفاً قدرت مادی جهت مقاصد شیطانی منظور است و مفهوم عبارت 1

 را ندارد.



52 

 

 

 بدلی    تمدن 

 روزولت نوکر آقای . انیشتنروزولت ؟ در خدمتکیست خدمت

 به ناخواهکرد، خواه طی بیکن که تواند نباشد. راهیو نمی است

  1«شود.می ، منتهیاست گفته ماکیاول که آنچه

روح جدید را در شکل گیری  این از جمله مواردی که اهمیت

گسترش اموری چون سحر و جادو  ةدهد، مسئلمیعلم جدید نشان 

هفدهم است. قضیه یا همزمان با تحوالت مهم علم جدید در قرن 

علمی مشکل توجیه گسترش سحر و جادو همزمان با انقالب 

است که همیشه به منزله معضلی دشوار در تاریخ علم  ایمسئله

د دد را به خوتج، ذهن مخاطبان، فیلسوفان و علم شناسان مجدید

به  علمیانقالب  این مشغول داشته است، زیرا با توصیف آنان از

که )تاریخی در مسیر عبور از اوهام و خرافات منزله نقطه عطفی 

به  گسترند( و حرکتمیآن را تا دیانت و فلسفه نیز  ةبعضا دایر

امر علی القائده باید همزمان با  این نیت و خردمندی،سوی عقال

 ةمحو اموری چون جادو و نه گسترش آن باشد. اما اگر از زاوی

ظور طبیعت به من علم جدید و میل به تسخیر و مهار ،روح بیکنی

جهانی به مسئله نگاه شود، سؤال  این بهسازی جهان برای زندگی

ک تفسیر )که توسط اری این و مشکل مذکور مرتفع خواهد شد. با

وگلین، فیلسوف و متأله آلمانی، ارائه شده است(، قرابت کامل 

لم نظیر ع ها)که هسته اصلی آن علم تجربی مدرن با سحر و جادو

                                                 
 مطهری از منظر استاد شهید مرتضی غرب تفکر فلسفی. 1
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گیری از قوای طبیعی و یا اسرار تالش برای بهرهتجربی مدرن 

طبیعت برای به خدمت درآوردن و استفاده از آن است( کامال 

 1شود.میروشن 

منین به نبوت عامه برای مکاتب فکری و فلسفی و مجرای تجربه ؤچگونه م

ه راحتی ب هاحیثیتی قائل نیستند ولی همان ،مستقل و آزمون و خطا و عقلِ

پذیرند و با آن در جهان دخل میخطای غرب را از علوم پرو با آغوش ب

کنند و ابزارهای مختلف و سبک زندگی، پزشکی، میو تصرف 

که اندیشمندان آن به میکنند! علومیتولید  ... معماری، صنعت و

صراحت اعتراف به عدم قطعیت آن دارند. چگونه عقل در مسائلی قاصر 

ترین مسائل مادی عاجز از درك سادهکه این است ولی در اموری با وجود

 کند؟!میاست. مرجعیت و امامت 

ست، ملحد ا سرگردانِ درواقع علوم مدرن دانشگاهی، مکاتبِ فکریِ بشرِ

قرار  ایخام که بتوان آنها را در خدمت هرگونه جهان بینی دانشی نه صرفاً

 داد.

کند یمکه فیزیک تحوالت جهان را با قوانین ساده خود تحلیل هنگامی 

آن  از شود ومیکنیم که جهان با قوانین نیوتن و امثالهم اداره میباور 

بهتر  یی برایهاکه براساس همان قوانین اقدام به تولید ماشیناین  بدتر

 کنیم!میزندگی کردن 

بود که به آدم علیه السالم در  میآن طبی که در روایات از جمله علو

                                                 
 تجدد از نگاهی دیگر، حسین کچویان.. 1
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؟ مین پزشکی ماتریالیستی امروز استه آیا جمله اسمائش تعلیم داده شد

پس چرا در آثار انبیاء و ائمه علیهم السالم پزشکی دیگری با بنیانی 

است )که قابلیت اجتهاد نیز دارد( میمتفاوت که همان طب اسال کامالً

کید أیه السالم در رساله اهلیلجه به تآیا امام صادق عل.کندمیگری جلوه

پزشکی  قادر به تولیدِ نفرمود که بشر اصالًبرای آن پزشک هندی اثبات 

 1؟!و دست یافتن به علم آن نیست

از زوایای زندگی، از تعالیم انبیاء و  ایما معتقدیم جداکردن هر زاویه

 ر واقعدبینی سکوالر است. و کوینی الهی گرفتاری در نوعی جهانخلقت ت

واند تمیتمام افعال و سکنات جوارح و جوانح ما مناسکی است که 

 عبودیت و یا خروج از عبودیت باشد.

ان هندو، از بت پرست متأثر از مشرکین یونان، عرفانش دین عقالنیتاگر 

ی بورژوازی و مصرفگرایی، طب و دارسرمایهبر مبنای اش نظام اقتصادی

ز اومانیست ااش ابزار و سبک زندگی و سایر علوم معشیتش از ماتریالیست

جاد تمدن الهی را ندارد. ای که توان خواهد بودباشد، موجودی حداقلی 

حداکثری با سبک زندگی عاریت گرفته از مکاتب فکری الحادی  دینِ

سلطه  ثروت و ابزارهای مدرن متناسب با همان تفکر این سازگار نیست و

 شده اند. ابداع

 

 

                                                 
 .110ص 2ج بحار االنوار . اهليلجه،1



55 

 

 بدلی    تمدن 

 
 :عبودیتنظام تمدن الهی با محوریت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :استکبار بر خالقنظام تمدن کفر با محوریت 

 

 

 

 

 

 

 

 
زوله یا متقابل ماده در محیطی فرضی وی هابرهمکنش ةعلوم مادی بر اساس مطالع* 

عوامل خارجی است که در عالم خارج چنین محیطی وجود  ةو غیرواقعی با حذف کلی

 .از ظواهر و بواطن هستی خواهد بودناقص و منفک علمی آن  ةثمر ندارد و

 سبک زندگی الهی

 علوم الهی )مکتب وحی(

 عقائد توحیدی

 فطرت حنیف

 جویی روزافزون مادیلذت

 پرستیعقائد ماده

 های جدیدنیاز

 * علوم مادی

 

 تکنولوژی

 سبک زندگی کفر
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-هایی که مطرح شده را میدر اینجا پاسخ برخی اشکاالت و پرسش

 آوریم:

 تباه کشف شده اش آوریفنقوانین و علوم و  این گوییدمینی یع

 دهند؟میاند درحالی که به ما کارآیی 

: رمودبن کهیل و حکم بن عتیبه ف سلمةامام باقر سالم اهلل علیه به  :پاسخ

زد یابید مگر چیزی که از نمیصحیح نعلمی به شرق بروید یا به غرب، 

 د. کافییآ ما اهل بیت بیرون

 لیدهند ومیو قوانین در فرآیند آزمون و خطا جواب  هافرمولاین 

ر از که کارآمدی غی جواب دادن دلیل بر حقانیت آنها نیست. دقت کنید

 حق و باطل است. در انقالب مدرنیته چیزی که از علم انتظار داشتند صرفاً

 بود. محدود مادی آنهم با دید کارآمدی

جواب دهد ولی حق نباشد  ایتجربهبیماری یا آزمون  ةممکن است معالج

ی غیرشرعی که به نتایج هاو یا علوم سحر و ریاضت هامانند برخی درمان

ی علوم جدیده هم جواب هافرمول این رسند ولی باطل اند.میمورد نظر 

 ةتر از آنند که علم تلقی شوند و اداردهند ولی بسیار ناقص و جزئیمی

 ینا ها و قوانین نسبت دهیم تمسک بهفرمول این نظام جهان آفرینش را به

ظواهر و بواطن عالم را به از پوشی از بسیاری های ناقص چشمفرمول

گردد. میبه تدریج آثار مخرب استفاده از آنها نمایان  کههمراه دارد 
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دروس  این علوم هم در پسامدرن این شود که خود صاحبانمییادآوری 

 ند.کنمیدانشگاهی را علم تلقی ن

محدودی با پارامترهای محدود فرمولی  ةاست که بشر در دامن این مطلب

باشد اما میپارامتری صحیح  ةنویسد و آن فرمول در آن محدودمیرا 

با آنکه  گردد ومیپارامتری در آن سیستم فرضی افزوده  ةکه دامنهنگامی 

د دهمیداده، در سیستم جدید خطا میآن فرمول در سیستم قبلی جواب 

بایست تصحیح شود و فرمول جدیدی ارائه گردد و از آنجا که بشر میو 

ها و فرمول این بردمیدر جهل نسبت به پارامترهای هستی به سر  دائماً

محاسبات همواره اشتباه خواهد بود و روز به روز علم بشر تجدید و 

از ر ی باالتهاراهی به محدوده که اصالًاین گردد. با توجه بهمیتصحیح 

خورد که از آن میبه فالتی برعلمی نمودار جهش  ،نداریم بشریدرك 

 ی تجربی نیست.هاو آزمون محاسباتبه بعد در حیطه ادراکی 

مثال فرمول نیوتن و قوانین ترمودینامیک در سیستم فرضی خود صحیح 

نهایت بی دهند ولی چون چند پارامتر محدود ازمیاند و جواب 

ناقص اند و جهان واقع هرگز علمی پارامترهای هستی را لحاظ کرده اند 

ه و اگر تصور کرد هاگر آن فرمولنیست که محاسبه ایزولهای آن سیستم

 ،به همان علم ناقص خود ببالیم و در جهان تصرف کنیم وبا آن قوانین

م به ما بسازی ... ی مسکونی وهاو راکتور و سازه هاو خودرو هاماشین

وانه ای که پشتعلمی نقصِ دهند ولی به مقدارِمینتیجه محدود کار خود را 

  کنند.میساخت آن بدان مبتالست جهان را تخریب 
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نساجی و معماری  ةهای جوانی خود را صرف یادگیری علوم پیچیدسال

آن  ... دشومیشود مقاومت دارد گسسته نمیکند. آن پارچه بافته می ... و

ا را ولی در آن پارچه رسوب اخالط سود ... افتدمیمعماری فرو ن ةساز

همصحبتی جمع زنان ریسنده و  ثیرت روحیو تأ محاسبه نکرده گرما

مضرات دوری از خاك و  .بافنده در فضای روشن و باز را محاسبه نکرده

ر دتفاوت طبع کاهگل و چوب با سیمان و فوم و مواد شیمیایی آفتاب، 

پسماند تخریب، زمان هدر رفت سنین جوانی، و نگنجیده. اعلمی محدوده 

مار باطل، آ عریض و طویل و مفاسد افزایش سن ازدواج جهت تحصیالت

الهی و عدم  معارفجایگزین شدن علوم مادی به جای طالق )بر اثر 

تربیت دینی و فاسد شدن جوان بر اثر فاصله سن بلوغ تا سن استقالل 

محاسبه نکرده. تحرك کودکان، انس با مالی(، کاهش زاد و ولد را 

سمان دیدن آ .طبیعت و خستگی و خواب به موقع آنان را محاسبه نکرده

و تنها چیزی که  ... موارد دیگر را هایش را و صدهابا جلوه روز و شب

و صاحبان آن علوم و  دارسرمایه اقلیتِ ةسرمای نظامِ مد نظر داشته سودِ

 بوده است. آوریفن

که  یبرهای مصنوعیفوم، مواد نفتی و ف ،مانکاهگلی برخالف سی ةساز

دهند، دارای طبعی گرم است و اگر روی میطبع سرد دارند و بوی مرگ! 

رسد. آسان و میسطح آن آب پاشیده شود عطر مطبوعی از آن به مشام 

ارزان است و عایق بسیار مناسب حرارت. در زمستان خانه را گرم و در 

نون با هم اک کند.میدر آن نفوذ ننیز باران  و داردمیتابستان خنک نگه 
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مهندسی نوین در  !است تحولهای نو که دائم در سازه ةوجود ارائ

 هایبا مزیت ایتواند سازهو نمی گرددو ارضا نمی بردبسر میسردرگمی 

 مهندسین .کاهگل عرضه کند و هر کدام مشکل و نقایص خود را دارند

وتی و ص ،عایق دمای ،زینهکه با حفظ ه سازه ای عرضه کنند قادر نیستند

با وجود پنجره دو  های زشت و مصنوعی جدیدباشد. و سازه رطوبت

 کند.مطلوبیت عایقی کاهگل را پیدا نمی صرفِ جداره و ... بازهم

 باردیمبا استقامت و بادوام است و در مناطقی که باران زیاد کاهگل ضمنا 

رد که به تعمیر سالیانه نیاز دا صرفاً نیستمسقف در جایی باشد که  اگر

جاد یا که سازیو آپارتمان امکان ساخت طبقات متعدد .آن هم ساده است

 مذموم دانسته شده را مشکل میکند و در معماری اسالمیمزاحمت 

 .کند. چون خودش از خاك است ضدعفونی کننده طبیعی استمی

و پس از تخریب نوخاله و  های سالمت مواد مصنوعی را نداردآسیب

 .رددگمیبلکه حاصلخیزتر به طبیعت بر گذاردبه جا نمیپسماند 

 : یمکنمیدر باب مذمت باال بردن ساختمان دو مطلب از بزرگان را نقل 

 ها مذموم است؟ساختمانچرا بلند بودن 

طبقات ساختمان باال برود : اهلل خوشوقت تیآ حضرتپاسخ از 

حرام است  این .بیندیمردم را م یاطآدم ح یگر،شراف داِ یعنی

راف شنشود، اِ یدهمردم د یاطکنند ح یکار یک ید. بایستن یزجا

ت، اس این یذمّ آن برا ین. بنابرایستن یزدر ساختمان حرام و جا

بدون  یزن مردم وقت یداست،پ یاطآن باال همه ح روییشما م
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 این ... یستدرست ن این و بینییآمد او را سرلخت م یرونب درچا

 .سازندیکه حرام و حالل ندارند. صد طبقه هم م ست هایمال غرب

ندارد، آزاد  یوارشان دخانه یست،ن یطور یشاناشراف هم برا

 ةبرنام یمهست سلمانما که م ی. ولآیندیلخت م هایابانهستند. در خ

. خانه یستن یزچون اشراف جا یمدر ساختمان هم دار یخاص

د آزاد باشن یرونب یایندب توانندیمخصوص ماست، زن و بچه م

حالل و حرام  گویندیها مآن ... هم حق ندارند نگاه کنند یگراند

د از یما نبا ینآزاد است. بنابرا یزچ همه یم؛ندار راهیبد و ب یم،ندار

ها هاست. آنصد طبقه مال آن یم،کن یرویو پ یروها دنبالهآن

-یهم دارند صد طبقه هم دارند. در آسانسور هم م یگرد یزهایچ

 خلوت گویدی. اسالم میگراتاق خلوت است د آیند،یو م روند

ر مرد حق ندارد د یکزن با  یکزن و مرد نامحرم حرام است، 

 1.یمکن مراعات یدآسانسور تنها باشند، با

 ینظام عمران و شهرساز»هشتم از سلسله دروس خارج فقه  ةجلسدوم نقل 

 : شده است رادای یاراکمحسن اهلل  تیآ است که توسط «یاسالم

 یقالب و صورت یکجوهر، و  یکاز  یعمران شهر نظام

 یدر شهرها یمسئله به نظام عمران شهر این برخوردار است و

است.  یقاعده جار ینهم اختصاص ندارد و همه جا هم میاسال

                                                 
پرسش و پاسخ از حضرت آیت اهلل خوشوقت اعلی اهلل مقامه مدرسه علمیه صاحب األمر . 1

 1311/  22/ 14عج 
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 اییو ارزش یرا آن ساختار فکر یجان و روح نظام عمران شهر

. آنچه دهدیرا جهت م یداده است که نظام عمران شهر یلتشک

پرداخت همان ساختار به  یمسلسله دروس به آن خواه این در

قه ف یلةاست که به وس یشهرنظام عمران  دئولوژیکای اصطالح

 و کار فقها است. شودیشده و م ییناسالم تب

 یمطلب ششم از مطالب مربوط به اصول کل ةامروز ما دربار بحث

در جهت  یاست که نظام شهر این است و آن ینظام عمران شهر

استفاده  یاتو روا یشرع ةادل ة. از مجموعیاست و نه عمود یافق

 یارهایو منطبق با مع خواهدیکه اسالم م یکه آن شهر شودیم

و  درونیبه سمت باال نم اهساختمان یشهر ینماست، در چن ینید

به  و گسترش آن یابندیدر سطح شهر گسترش م یبه حالت افق

 ینازکه منطبق بر مو یبلند در شهر یها. ساختمانیستسمت باال ن

 یعمارم یریگوجود داشته باشد. و کالً جهت یدما باشد، نبا ینید

 یمواهخ یانکه ب یمختلف یلبه دال میشهر اسال یو معمار میاسال

ها به سمت عرض است و نه به جهت ساختمان یریگجهت ردک

هر در که افق ش یطوربه  یجهت افق گوییمیم کهاین طول. البته

شهر  ساکنان یداز د یدافق شهر نبا یعنیباشد.  ساکنان شهر یدد

 دهیساکنان شهر پوش یداز د یدبا یعتپنهان شود. آسمان و طب

آسمان  یاله آیات با آسمان و نباشند. ارتباط ساکنان شهر با افق،

 توانیمیم یتمطلب را در چند مجموعه روا این قطع شود. یدنبا
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 یاتچند مجموعه از روا یلشدل یمآنچه ادعا کرد یعنی. یابیمب

 است.

است که در  یاتیمطلب روا این دال بر یاتل از روااو مجموعة

 ها شده است.ساختمان یاداز ارتفاع ز یآنها نه

از امام  دکنینقل م یهعلرحمة الله  ینیکه مرحوم کل یاتیروا نظیر

َ َعزَّ َو َجلَّ َوکََّل َملَكاً بِالْبِنَاِء يَقُوُل »: السالم قال یهصادق عل ِإنَّ الله

عز  )خداوند «.تُِريُد يَا فَاِسقُ  اين قْفاً فَْوَق ثََمانِيَِة َأذُْرع  لَِمْن َرفََع سَ 

ز هشت ا را که سقفش گمارد و به کسیبر بنا می ایهوجل فرشت

 رویخواهی بمیکجا به گوید می باالتر ببرد )چهار متر( عذر

اشد. به آن بکار رفته ب یلغو یفاسق به معنا ةکلم این یدشا فاسق؟(

بکار رفته باشد  یشرع یو چه به معنا یلغو یهرحال چه به معنا

 ن بهاال آیا ساختمان است. یادارتفاع ز یّتکاشف از مبغوض

 یم؟هست یزمان مجبور به بلندمرتبه ساز یاقتضا

که  میاستدالل کن یمو حاضر یم. ما قادریستیماصالً مجبور ن خیر،

ا ما ر این .یمداشته باش ارتفاع ساختمان یستیماصالً مجبور ن

 نیهمچن یکبه دنبال  دارانیه. سرماکنیمیو درست م سازیمیم

ه فرهنگ را توسع این . اگر مایستن گونهاین هستند والّا یزیچ

 یریگجهت این که یمااوقات گفته یرا بعض این .دادیمیم

در  گذارهاهیبه نفع سرما یشترها به سمت باال بساختمان میتراک

آن  یدآیم یرونتراکم ب این که از یشود. آن سودمینظر گرفته 
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 انجام هایینه. والّا پول ساختمان و هزبردیم گذاریهشخص سرما

 داختساکن شود همه را پر خواهدیمکه  یشده را که فرد

 ساخت و آب و ایینهو هز ینگتا پول پارک یناز پول زم کندیم

 یکآپارتمان با  یک یدخر ینههز یانم یادیو فرق ز ... برق و

و  شودیم گذاریهعائد سرما یو سود اصل یستن یواحد معمول

رف مص یصرفه دارد و سودآور است نه برا یلیاوست که خ یبرا

 یو حت یفرهنگ هایینهبدهد. هز اپولش ر یدبا یتکننده که در نها

 این مختلف که ینةهز یکمردم و هزار و  یسالمت هایینههز

ل مضاف بر مطالب قب کندیم یلبلند به جامعه تحم یهاساختمان

 است. یقابل بررس

 کی کهاین شده است و آن یلاست که بر ما تحم یزهاییچ یک

 یدر تمدن غرب وجود دارد که روش اصل موضوع ساز یروش

را به عنوان اصل موضوع قرار  هایییزیچ یک یعنیاست. 

اصل  این داشته باشند. یلیو دل یبدون آنکه برهان دهندیم

هزار  وعاصل موض این یو بعد رو سازندیما م یها را براموضوع

 دیکه شما حتماً با گویندیو همه را هم م کنندیمطلب بنا م یکو 

 یةفسادها از ناح این از یلی. و بعد خیریدها را بپذاصل موضوع این

 اریو بدون مع لیبدون دل یهااصل مسلم این ها واصل موضوع این

 .شودیم یلبر ما تحم

 ةکه در مقول یزیو هر چ یآزاد که فرضاً گویندیبه ما م یعنی
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عنوان اصل مسلم که را که به این باشد خوب است. یآزاد

 لیرا بر ما تحم یزهاییچ یکآن  یو رو آیندیبعد م یرفتیمپذ

را که لذت او در آن  یآدم هر کار ید. اصل لذت که باکنندیم

صول و شود و ا یینتب تاصل درس این است دنبال کند بدون آنکه

 و حدودش معلوم شود. یحدودش معلوم شود. بدون آنکه آزاد

آن  یو برمبنا یدنمبهم تراش یهاو اصل مسلم یسازمبهم این

 یهامتأسفانه از آفت این ؛از قواعد یلیخ یلو تحم یسازتمدن

شد و  یاناست که ب میمه یلیبحث خ این تمدن غرب است. و

و در  دیشما در تمدن غرب برو یوقت یعنی. یستن یشعار یبحث

 نای کرد که اغلب اهیدمشاهده خو یدآن بنگر هاییهو پا هایشهر

م اصول مسل یکسریاش است. و همه یبرهان یرغ یدهایبا ها،یشهر

ها را با جنجال راه انداختن در جوامع فرض این است که یفرض

 ینمسائل هم هم این از یکیاند. و نه با برهان و استدالل. جا انداخته

 هب دارییهسرما یدد یاصول مسلمه بر مبنا یناز هم یلیاست و خ

ز امرو کهاین شده است. از جمله یلتحم یاجتماع یجامعه و زندگ

 یداو ب یستن یاچاره یسازتراکم یاند که برابر ما مسلم کرده

مکن م یسازبدون تراکم یاجتماع یزندگ و اصالً یمتراکم بساز

 یم. برویمارا از کجا آورده این . مایستن این که ی. در حالیستن

و  یوالنط یهایرکو این یدچرا با شود؟نمی ینیمبب یم،تجربه کن

 هاییطکوچک و مح یشهرها این در یایمو ب یمرا رها کن یضعر
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 این 1.میمتراکم کن جااین کالن را در هاییتجمع یمدربسته بخواه

ک سب این سازدیمردم م یمشکل برا یکساز است. هزار و مشکل

 .یزندگ

است در محاسن  یهعلرحمة الله  یمرحوم برق یتدوم، روا روایت

 کیالسالم که مضمونش نزد یهاز امام صادق عل کندیم یتکه روا

ُجُل فَْوَق ثََمانِيَِة َأذُْرع  نُوِدیَ »: قبل است؛ قال یتبه روا  :ِإَذا بَنَى الرَّ

االتر از که کسی ساختمانی بهنگامی ) «.تُِريدُ  اين يَا َأفَْسَق الْفَاِسقِينَ 

 ای: شودمیکند، به او ندا میبنا  )چهار متر( ارتفاع هشت ذرع

 خواهی بروی!(می اهل فسق به کجا بدترینِ

با  و ینمعصوم یات. ما با روایمدقت کن یدخوب با یاتروا این در

 این ما در ین. شارع ما، دیمکن یشوخ یدنبا یمتون شرع

ل شده است و مث یکه مثل فسق تلق دیدهیم یضرر هایبلندساز

ر ام این به آن نگاه شده است. منشأ یاجتماع هاییآلودگ یرسا

بلند دارد، آدم سالم  یهاکه ساختمان یشهر این که در شودیم

 است. یظیو تغل یدیتشد یرهایتعب این ةنکت این .شودینم یتترب

 خود عوض یقبل هاییرفتهرا بر اساس پذ یمتون شرع یدنبا ما

 یشارع باور شود و باورها می. کیمطرف عمل کن این و از ییمنما

                                                 
 . برخی اظهار دارند مشکل کمبود آب باعث تراکم عمودی شده است درحالی که علت1ِ

ه تصریح گفتسالم است و به  زراعتِ ها و کفران نعمتِگسترش کویر، رها کردن زمین

اراا گناه، علت کمبود آب است.  ،خداوند سبحان ُه ََكَن َغفَّ ُُكأ ِإنَّ ِفُروا َربَّ َتغأ ُکم مِّ  اسأ َماء َعَليأ ِسِل السَّ َراراا ُیرأ  .دأ
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 این می. کیمکن یلو تعد یمتنظ یخودمان را براساس متون شرع

کار  این . واقعاً اگریستچ ینیمآن را بب یجةبعد نت یمجام دهکار را ان

وز هن گذردیکنون که حدود چهل سال از انقالب متا کردیمیرا م

ون را . متکنندیعمل نم گونهاین یریتمد گیرندةیمتصم یمغزها

السالم  یهلع منینؤیرالم. امکنندیعوض م یشینپ هاییافته یبر مبنا

، «هجعل الكتاب امام» یادسته: دسته هستند مردم دو فرمایندیم

و قرآن را جلو  اندهستند که قرآن را امام قرار داده یادسته

تند که هس یکسان یگرد ةآن هستند. و دست یرواند و خود پانداخته

 یعنی کشند؛یقرآن هستند و قرآن را دنبال خود م یخود جلو

مات و مسل هاتهیافرا بر اساس  یشرع یو آداب و مبان یمتون شرع

باه است اشت این کنند. یحعوض کنند و توج خواهندیخود م یشینپ

ه ک گیرندیم رادای به ما یکه امروز گاه شودیم یناش همیجهو نت

 همه مشکل دارد؟ این بعد از چهل سال میحکومت اسال این چرا

 این ته ازنشأت گرف این .یستمشکالت نشأت گرفته از اسالم ن این

 یت. هرجا اسالم را رعایمااست که ما اسالم را اجرا نکرده

 ینید یاز مباد یتو هرجا که تبع یم،ابوده یروزموفق و پ یماکرده

ه ک یی. و آنجاایمیدهرس یجهو به نت یماکرده ینید یهاو ارزش

 .یمعمل کن یگریشکل د یماکه خواسته یماناموفق بوده

امام  از یحبه سند صح یهعلالله رحمة  ینیمرحوم کل: سوم روایت

اَن ابِْن بَيْتََک َسبَْعَة َأذُْرع ، فََما کَ »: کندیم یتالسالم روا یهصادق عل
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َماِء َو اَل فِى  ى السَّ

يَاطِيَن لَيَْسْت فِ يَاطِيُن. ِإنَّ الشَّ بَعَْد َذلَِک َسكَنَتُْه الشَّ

ََّما تَْسكُُن الَْهَواءَ  را تا ارتفاع هفت ذرع بنا ات )خانه «.اأْلَْرِض َو ِإن

حد گذشت شیاطین در آن ساکن شوند.  این کن، که اگر از

 شیطان در آسمان و در زمین نیست بلکه در هوا سکونت دارد(.

 ةموجودات بد و عوامل پست با واژ یدر واژگان شرع ؛شیاطین

ست. ا ینهم یسبا ابل یطان. فرق ششودیم یراز آنها تعب یطانش

 شودیگفته م یمخصوص است. اما وقت یطاناشاره به آن ش یسابل

 یعنام ینبه هم یطانش یاتاز روا یلی. در خیستمنظور او ن یطانش

ود و نش یزکه اگر خانه تم اندودهعام استفاده شده است. مثالً فرم

 یا و یاطین،ش یمأوا شودیم یدها در خانه و پشت در جمع کنزباله

 یآن شکسته است از محل شکستگ ةکه لب یددار یاگر شما ظرف

موارد  این در یطاناست. ش یطانش یکه آنجا مأوا یدآب ننوش

 رضّهر عامل م یالسالم برا یهمعل یناست که ائمه معصوم یاواژه

ها ساختمان یوقت یعنیاند. استفاده کرده رسانیبو هر عامل آس

 و مضر. یعوامل منف یبرا شودیبرود باال، راه باز م

 یهاکه ساختمان شودیکه از آنها استفاده م یاتدسته روا یک این

 .یستسازگار ن یبلند با اغراض شرع

 یکحکوم که م یطی. در شرایمدار ییاحکام استثنا یکسریما  البته

و مذهب  ینحفظ عزت د یما برا یمهست یگرید یهافرهنگ

استثناء  جاینا در یشکل یکو به  یمناچار به مقابله به مثل هست یگاه
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به سمت مسجد امام حسن  رفتیمیم یروزشده است. مثالً ما د

 یطر شراد یم. گفتسجدبلند م ةگلدست این ،علیه السالم یعسکر

 گویندیم یگرانکه د یطیباشد. در شرا یدخوب هم شا یفعل

! مساجد سازید؟یمساجد ما چگونه است! و شما چطور مسجد م

دارد رفعت دارد. اما است که عزت دارد شکوه  یما، مساجد

 ت.اس یریگو نماد فقر و گوشه یمساجد شما، مسجد ذلت و خوار

 ور؟باشد چط امامان معصوم یتحاکم یت،اگر بنا بود که حاکم اما

 ائمه یتشود. ما هنوز طعم معنومی یگریکار به شکل د اصالً

. آن یمطعم محروم هست این . ما واقعاً ازایمیدهرا نچش اطهار

در آن مسجد بخواهد نماز بخواند، امام  یرالمومنینامکه  یمسجد

 یگرو د یدر اعتبارات ماد هزمان آن مسجد را بخواهد. ما غرق

 .میستیخودمان هم متوجه آن ن هیکه گا یمهست ینفسان یهواها

است که بر کراهت ساختن  یاتیروا یات،دوم روا مجموعه

حمة ر یسکون ةموثق: یرمساجد داللت دارد. نظ یبلند برا یامناره

 ائِهِ َعْن َأبِيِه َعْن آبَ »: السالم که فرمودند یهاز امام صادق عل یهعلالله 

لاً  فََأَمَر بَِهْدمَِها ثُمَّ قَاَل اَل  -َمرَّ َعلَى َمنَاَرة  َطِويلَة   ليهم السالمع َأنَّ َعلِي

  «.تُْرفَُع الَْمنَاَرُة ِإالَّ َمَع َسْطحِ الَْمْسجِدِ 

 ییاکه ج یدندد کردند،یالسالم گذر م یهعل نینیرالمومام حضرت

که  اند. دستور دادندبلند ساخته یارگلدسته بس یکبا  یمسجد

 یداگلدسته باالتر از سقف مسجد نب: گلدسته را خراب کنند. فرمود
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باشد. ارتفاع گلدسته سطح خود مسجد است. سطح سقف مسجد 

شان هم ن یتروا این رفت. بایداز آن باالتر ن یگرباشد و د یدبا

ار سازگ یعتها با مذاق شرارتفاع این است که یتروا این ةدهند

 .میبه آن دار یبقر یامضمون  ینهم به هم یگرید یات. روایستن

 یتاست که بر ممنوع یاتیروا یات،سوم از روا مجموعه

 یات. رواکندیبلندتر از کعبه در مکه داللت م یهاساختمان

 یهاشهر مکه از ساختن ساختمانوجود دارند که در  یادیز

کعبه  واریاز ارتفاع کعبه با د کهاین اند.تر از کعبه منع شدهمرتفع

 باالتر نباشد به چه معناست؟

نحو بوده است در  ینهم به هم یمکعبه که از قد یفعل موقعیت

که  ینقطه شهر مکه قرار دارد، بطور ینترگودال است. و در پست

ها به سمت مسجد الحرام همه آب باردیهر زمان که باران م

 ة. و مسجد الحرام در منطقشوندیو جمع م کنندیحرکت م

اش قرار دارد. و درّه است و اطرافش همه یباالصطالح منخفظ

 .شودیتر ممرتفع یدارتفاع است و هر مقدار که از کعبه دورتر شو

ه نخا یددورتر بخواهمیاست که مثالً اگر ک این اشیمعن این

. شودیم ریشتارتفاعش از کعبه ب یدمتر هم بساز یکاگر  یدبساز

 دیمعناست که از لحاظ متراژ به اصطالح ما نبا این به این ینبنابرا

اصل  باشد. در واقع نظر به یشترکعبه ب یوارآن از ارتفاع د رتفاعا

 . پس معلومیدبگو خواهدیرا م این ها دارد. وعدم ارتفاع ساختمان
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ها است که ساختمان این نظر به یتروا این ه باز هم درک شودیم

 در شهر مکه مرتفع نباشد.

شهر مکه وارد شده است منتها ما از آنها استفاده  ةدربار یاتروا این

 ینا . مایستکه اجماالً ارتفاع ساختمان مطلوب شرع ن کنیمیم

ه مگر آنک یمکن یتعد خواهیمی. نمکنیمیرا م یاجمال ةاستفاد

است که بر  یاتیروا یات،سوم از روا ةباشد. پس مجموع یلیدل

 یحهحص یراز کعبه داللت دارند. نظ دتربلن یهاساختمان یتممنوع

َأْن َو اَل يَنْبَغِى أِلََحد  : فِى َحِديث  قَالَ » یممحمد بن مسلم عن ابراه

 ازد.نس یساختمان یباالتر از کعبه کس «.يَْرفََع بِنَاًء فَْوَق الْكَعْبَةِ 

استصحاب نگاه به  ینةاست که در زم یاتیچهارم روا مجموعه

آل عمران قبل از نافله شب  ةاواخر سور آیات آسمان و قرائت

 یرةس یاتروا این از یکه بعض یمدار یمتعدد یاتداللت دارد. روا

ضرت که ح کنندیم یانو آله و سلم را ب یهاهلل عل یرسول اهلل صل

. در خواندندیچگونه نماز شب م مو سل و آله یهاهلل عل یرسول صل

. کردندیاست که حضرت نماز شب خود را سه قطعه م یاتروا

چهار رکعت و بخش سوم پنج  یزبخش اول چهار رکعت، و دوم ن

هر  صبح. و ةرکعت. سه رکعت نماز شفع و وتر و دو رکعت نافل

انجام دهند. قبل از آن بلند  خواستندیاز نماز شب را که م یبخش

آل  ةگانه سورپنج این آیات و کردیند و به آسمان نگاه مشدیم

ِل » خواندند؛یعمران را م يأ ِتَلِف اللَّ ِض َو اخأ رأ َ َماَواِت َو اْلأ ِق السَّ ِإنَّ ِِف َخلأ
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َباِب   لأ َ وَِل اْلأ َهاِر آَلَیاٍت ِْلُ َ ِق  َو النَّ وَن اللَّ ُُکُ ِذیَن َیذأ أ َو َياماا َو ُقُعوداا َو لََعَ ُج * الَّ
ِ ِِ ُنو

َحاَنک َفِقَنا  َت ٰهَذا َباِطلا ُسبأ ا َما َخَلقأ َ ِض َرَّبَّ َرأ َماَواِت َو اْلأ ِق السَّ ُروَن ِِف َخلأ َفکَّ ََیَ
اِر   زیالسالم ن یهمعل ینمعصوم ةو ائم ینمنؤالمامیر از«  ...  َعَذاَب النَّ

 رهیس کهاین است و اجماالً ازشده  یاتمضمون روا ینبه هم یبقر

ن استصحاب نگاه به آسما این یدبوده است تأک این ائمه اطهار بر

و تأمل و تدبر در آنها قبل از نماز شب  یآسمان آیات و نگاه به

ل و تفکر و تأم یست. البته فقط صرف نگاه کردن نشودیم یدهفهم

ُروَن ِِف » : یدفرمامی یرامهم است ز َفکَّ َماَواِت َو ََیَ ِق السَّ  «.... َخلأ

 در ییهابا چه نوع ساختمان آیات و یاتگونه روا این هر حال به

مل دستورات ع این اگر مردم بخواهند به یعنیشهر سازگار است؟ 

 ینر ماشکه سوا یستن این اشیمعن کهاین چکار کنند؟ یدکنند با

ا ر آیات و ینندشوند و به خارج شهر بروند و آنجا آسمان را بب

 قرائت کنند و بعد برگردند و نماز شب بخوانند.

ن نگاه بتواند به آسما یعنیباز باشد.  یشفضا یدبه هر حال با خانه

تواند باز باشد و ب یشباز باشد. آسمان برا یشافق برا یعنیکند. 

ند. ما را نگاه ک یآسمان یمعظ این آیات تا بتواند یندآسمان را بب

اه نگ توانیاز آسمان را نم ییجا یچه یمکه هست ییشهرها این در

از  یکرد و قسمت کوچک یداپ یابشود روزنه اگرکرد. به زحمت 

 .یدآسمان را د

که با مذاق شارع سازگار  یآن شهر شودیاستفاده م یاتروا این از
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دار نباشد. ارتفاع یهاساختمان یاست که دارا یاست، شهر

باشد ن یبه حد یشهاباشد که ارتفاع ساختمان یشهر یدحداقل با

توانند به ب ید. مردم بایردانسان را نسبت به آسمان بگ یدد یکه جلو

اشته د یداز آن د یبه بخش کوچک تنهااغلب آسمان نگاه کنند و 

ََّب بََصَرُه فِى» یدفرمامیباشند چرا که  َماءِ  قَل سو و  این . حضر«السَّ

به  شوند یرهفقط خ کهاین و نه کردندیآسمان را نگاه م یآن سو

آسمان در برابر انسان  یفضا شودیاز آسمان. معلوم م یاگوشه

طرف و آن طرف آسمان را نگاه کند تا  این باز باشد و بتواند یدبا

 او حاصل شود. یتقلب بصر برا
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 آن سبب شکست مسلمانان  آوریفنعلوم و  این آیا عدم کسب

 شود؟مین میدر جهاد نظا

صف و نوح و سلیمان نبی آبه دلیل آنکه در حال حاضر علوم  :پاسخ

و  علوم این بایستمیسالم اهلل علیهم نزد ما موجود نیست. باالجبار 

آن را برای مقابله با ابزارهای تخریبگر و تجهیزات جنگی  تکنولوژیِ

دگی به متن زن هاآوریفن این نباید مسبب ورود این دشمنان بیاموزیم و

ما گردد. سحر و جادو امری قبیح است ولی خداوند دو فرشته را برای 

 ا بوسیله آن دفع شر سحر کنند ولیفرستاد ت مردمانآموزش سحر میان 

آنان سحر را وارد زندگی خود کردند و نابجا استفاده نمودند. ما نیز 

یری دگعلوم را کسب کنیم ولی در عین حال به قبح یا این بایستمی

رای ب کنترل نشده و به کارگیری آن در زندگی خود آگاه باشیم و صرفاً

شر  ینا باشد( ایمقابله با رفع شر تکنولوژی مخرب دشمن )در هر عرصه

 .نه اینکه کل جامعه را درگیر این علوم کنیم را بیاموزیم و بکار ببریم
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 تمدن چیست؟ این تکلیف فعلی ما در مواجهه با 

ک مطالب برای آن نیست که بطور فردی به سوی تغییر سب این بیان :پاسخ

زندگی برویم. زیرا انسان موجودی اجتماعی است و اسالم جدایی و انزوا 

 ،. در واقع هرگز رویکرد فردی و یا گروهیداردمیاز مؤمنین را روا ن

ی زندگی و معیشت ما براساس همین تمدن هاعملی هم نیست زیرا بنیان

 ةو ترك ناگهانی آن بدون عزم همانی و تدریجی و تعریف دور بنا شده

 ،که غالب مؤمنین آگاهی و عزم کافی را ندارند حال 1گذار میسر نیست.

کری سفانه هم اکنون سطح فمتأ ابلیس است. ةانزوا و تکروی خود دستمای

طلوبیت م ةدربارکه حضرات نازل است  آنقدر مسئوالن و بسیاری نخبگان

  !بحث اند حالدر وبیت محصوالت تراریختهیا عدم مطل

فرهنگ و نظام حاکم بر اقتصاد و معیشت، از باب اکل  این مواجهه ما با

م. اگر چه در امور جزئی ایمیته است که اگر نخوریم معصیت کرده

 توان برخی اصالحات را به قدر وسع و جایگاه هر شخص انجام داد.می

باشیم در چه منجالب و اسارتی به  مطالب آنست که آگاه این حال فایده

ی جهنم را بهشت آرمان این داند با کسی کهمیبریم و کسی که میسر 

م دجال را نداری این انگارد متفاوت است و اگر یارای مقابله بامیزمین 

تمدن را تقدیس نکنیم و قلب و فکرمان در افسون  این الاقل آورندگان

                                                 
یست گذار هم خیاالتی بیش ن ةالبته به نظر ما با شناخت وضع موجود این تدریج و ارائة دور. 1

زیرا جهت عالم به سوی جهل و گمراهیست مگر آنکه پذیرد. و هرگز تحقق خارج نمی

 های مدرنیته خود به شکست منتهی شود و یا فرجی حاصل گردد.بنیان



75 

 

 بدلی    تمدن 

 
 رنگارنگ آن غرق و گمراه نگردد. 

 در برابر کنار آمدنرفع مشکالت را در  ایزمان عده این در: یادداشت

ا بایست روی پای خود بایستیم و ممیگفتند  ایو عده. دیدنداستکبار 

 نیازی به اجانب نداریم.

 یاآ اما درباره دسته دوم باید گفت !دسته نخست که آشکار استگرایش 

تفکر کفر و نظام شود جمله نظامات اداره کشور را بر مبنای می

را زد؟! )در مناظرات اش از جرثومه ی بنا کرد و الف استغنادارسرمایه

انتخاباتی سال نود و شش دیدیم چگونه یکی از همان دسته نخست، 

ی نمود( وقتمیمین کرد توجیه أکه داروی مردم را تاین برجام را بخاطر

تی و نظام معیشفرهنگ  این شود از آبشخورمی آیا مسیر کفر را پذیرفتی

ی و زایآن )که نو به نو شدن روزانه، بحران حاکم بر اقتصاد و فرهنگِ

نیاز شد؟ راه حق و صواب احیای بی نیازآفرینی، جزو الینفک آن است(

د توان از صلح و داد و ستمیفرهنگ و سبک زندگی اسالم است و آنگاه 

 استغنا جست. ،با ابلیس
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  مدرنیته همگی مسلمان بودند و پس از آن دانان پیش از شیمی

 و این علوم ریشه اسالمی دارند. به دست غرب افتاد.ی مشی

ز جانب ا ها! راجع به گذشتگانمان ابتدائاًاز آنجا که این کرامت :پاسخ

توضیحی کوتاه راجع به رویکرد  1شودمستشرقان به مسلمانان اعطا می

 آوریم:مستشرقان می

 :د شرق شناسی را به دو مقطع تقسیم کردبه گفته محققان بای

عمار و است ساز سلطهزمینه شناسانهشرق مطالعات که ـ روزگاری1

 شرق ملل و سنن و آداب ، شرقمقطع این . دراست اروپا و غرب

ورد ، مو توحش ماندگیاز عقب ، و نمادیبا نظر تحقیر و تخطئه

 گیرد.قرار می و نگارش مطالعه

 شرقی در کشورهای ضداستعماری هاینهضت که ـ روزگاری2

کند و می عوض چهره شناسیشرق مقطع، این گیرد. درپا می

 کسب دنبال دهد اما بهمی و تکریم تعظیم خود را به تحقیر، جای

ا هغربی دهان به خود، چشم ها، در شناختشرقی که نتیجه این

د و نق شناخت ، بهغربی هایبا مالك و در نهایت باشند داشته

، شناسیشرق هر دو مقطع ، حاصلبپردازند. در هر صورت خویش

 2.است بوده غربی هایآموزه و القای غرب سیادت اثبات

                                                 
از  اهراًظ های آشکاریکه با دروغ "مغز متفکر شیعه امام جعفر صادق"برای نمونه کتاب . 1

 کند ولی در پس پرده اهداف خود را دارد.امام علیه السالم تجلیل می

 اسالم و تجدد مهدی نصيری.. 3
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کنند چون مثال شیمیدان دارند. در رویکرد دوم مسلمانان را تکریم می

ن شیخ مفید و شیخ طوسی دارید، چون گویند شما بزرگ اید چونمی

گویند شما بزرگ اید رئیس علی دلواری و میرزای جنگلی دارید. می

امامِ شما بزرگ است چون معلم شیمی  دارید و ریاضیدان چون شیمیدان

ور شما باشید ما سر ست که هرچقدر بزرگ، اینکه نتیجه منطقی آن بوده.

 بیشتری داریم. ایم چون شیمی و ریاضی

و پزشکی امروزی هرگز ادامه کیمیاگری و طب پیش از  میشیاما و 

مدرنیته نیست و تفاوت بنیادین و ماهوی دارند علم کیمیا اگر در مسیر 

صحیح و منبعث از وحی باشد جزو علوم الهی و روحانی است که امام 

انبیا شمرده اند که مردم پی  در ردیف کراماتعلی سالم اهلل علیه آن را 

حال شرع مقدس  این با 1د ولی ظاهر و باطن آن نزد امام استظاهر آنن

 بدان تشویق ننموده و آن را ترویج نداده است.

 :گویدمیسید حسین نصر 

                                                 
. ومنهم أصحاب الكيميا. وهو أکثرهم حظا، سئل أمير المؤمنين عليه السالم عن الصنعة، فقال: 1

هي أخت النبوة وعصمة المروة، والناس يتكلمون فيها بالظاهر وإني العلم ظاهرها وباطنها، هي 

ة. وسئل عليه السالم في أثناء والله ما هي إال ماء جامد، وهواء راکد، ونار جائلة وأرض سائل

خطبته: هل الكيميا تكون ؟ فقال: الكيميا کان وهو کائن وسيكون، فقيل: من أي شئ هو ؟ 

فقال: إنه من الزيبق الرجراج، و اال سرب والزاج، والحديد المزعفر، وزنجار النحاس األخضر 

ا، اجعلوا البعض أرض الحبور اال توقف على عابرهن، فقيل: فهمنا ال يبلغ إلى ذلك، فقال:

واجعلوا البعض ماء، وأفلجوا األرض بالماء وقد تم، فقيل: زدنا يا أمير المؤمنين، فقال: ال زيادة 

 .111ص 70عليه فإن الحكماء القدماء ما زادوا عليه کيما يتالعب به الناس. ج
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و مسیحی، میی اسالهاکیمیا، چه در اسکندریه، و چه در تمدن»

یک فلسفه کامل طبیعت، و نیز یک علم النفس بوده، و از طریق 

رموز و تمثیالت عالم جماد، به بیان حقایق عالم روح و رابطه بین 

جسد  مانندشیمی طبیعت و عالم معنی پرداخته است. در واقع، علم 

خود  جان ازبی کیمیاست که روح از آن رخت بربسته و کالبدی

جدید یک نوع شیمی میان کیمیا و . »1«باقی گذاشته است.

پیوستگی موضوع بحث وجود دارد، و شاید از لحاظ بعضی از راه 

هایی داشته باشد؛ ولی از لحاظ طرز های عمل نیز شباهتو رسم

دید و هدف نهایی، فاصله زیادی میان آن دو وجود دارد. در 

اعمالی که از طرف  ةکیمیا، طبیعت مقدس است؛ بنابراین، هم

گیرد، از جهت شباهت عالم میکیمیاگر بر روی طبیعت صورت 

صغیر با عالم کبیر، تأثیری بر نفس وی دارد. شیمی، برعکس، تنها 

وقتی جنبه تقدم پیدا کرد که موادی که کیمیاگر با آن سروکار 

داشت رنگ قدسی خود را از دست دادند، و چنان شد که اعمالی 

نها در خود آن مواد مؤثر گرفت تمیانجام  هاکه بر روی آن

  2«افتاد.می

همان جسد کیمیا هم نیست بلکه در راه و شیمی  حق این است کهالبته 

 میِعل سازوکارجه مادی وحتی  رسم و هدف کامال متمایز از کیمیاست.

                                                 
 در جهان معاصر. معارف اسالمى1

 . علم و تمدن در اسالم3
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بر بیعت نظام ط ،باشد که در مکتب اهل بیتمیطبایع اربعه  ،کیمیاگری

به مبنای علوم جدید که برمبنای درك آن اساس است که باز هم ارتباطی 

 ناقص بشریست ندارد.

 یممدرنیته! ساالنه چند صد نفر دانشجوی دکترای شیبه لطف هم اکنون 

قرن اسالم  12شوند. ولی در طول می فارغ التحصیلران ای قط در کشورف

ر سراغ نداریم! د میشاید به اندازه انگشتان یک دست جوینده علم شی

 توانمیقه و حدیث و اصول همواره بوده. پس چطور حالی که علوم ف

علوم را به فرهنگ حاکم بر اسالم نسبت داد. توجه داشته باشید که  این

شود بلکه میشیمی، به جابر بن حیان و ابن سینا و ابوریحان نسبت داده ن

ان تومیامروزی  مییی مشابه شیهاتنها در محمد بن زکریای رازی رگه

ریخ حکایت دارد که محمد بن زکریا اصال مسلمان سراغ گرفت. و تا

ست در این هم شاهدی انبوده و کامال ضد نبوت و ملحد بوده است. 

در هر صورت حتی اگر هزاران  1 علم با تن عالمش! این تناسب قبای

                                                 
ابو حاتم احمد بن حمدان بن احمد و  یانکه م یبر مبنای مناظراتة" کتاب "أعالم النبو. 1

رازی  یایو ابوبکر محمد بن زکر یکسو، هجری قمری( از 322به سال  ی)متوف رازی یرسنان

ابوحاتم رازی، زکریای رازی را ملحد  صورت گرفته است، نوشته شده است. یگراز سوی د

البته استاد شهید مطهری در الحاد او دهد. می خواند و پاسخِ کفریات وی را به تفصیلمی

-همتت هادهد اینداند و احتمال میتشکیک کرده و اظهار نظر قطعی راجع به او را مشکل می

 .از جانب مخالفان او باشد هایی

بررسی در سبک طبابت ابوبکر محمد بن زکریای رازی گواه آنست که طبابت وی بر مبنای 

التزامی به مبانی اسالم نداشته. در آثار پزشکی او به کرّات ترویج طبایع اربعه بوده ولی 

ا شراب شود. او حتی به مداوا بشرابخواری و مواردی که شایسته طبیب مسلمان نیست دیده می
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داشت باز هم دلیل میشیمیدان به مفهوم امروزی در جهان اسالم وجود 

ائمه  ةبایست متون دینی و سیرمیعلوم به اسالم نبوده بلکه  این انتساب

ی و یا حت میچند روایت جهت تشویق به شی ،دین بررسی گردد. حال

کیمیاگری وجود دارد؟! تنها دو روایت درباره کیمیاگری دیدم که آنهم 

د که حتی نمایمیامیرالمؤمنین صلوات اهلل علیه آنقدر مبهم کیمیا را بیان 

 متوجه نشوند. خواص هم

 رچهعلوم جدید نبود گ میهمانطور که گفتیم اشکال ما ناظر به جنبه عل

لوم ع این مادی است و روح الهی ندارد ولی اگر کسی با علوم، صرفاً این

ی ها( مقصودش کشف پیچیدگی... )مثال زیست سلولی یا جانورشناسی و

ه باشید که داشتالهی باشد اشکالی بر آن نیست )توجه  آیات هستی با دید

اثرات  ةچنین است و باقی، مطالعاین درصد بسیار ضعیفی از علوم جدید

کارکرد تخریبگرانه است و همه علوم دانشگاه  ابزار سازی و عالم جهت

ال است(. ولی اشک تخریبگرانه جز آن درصد ضعیف، همین کارکرده ب

                                                 
داند و بدتر از آن، برای کسانی که تمایل به اکتفا نکرده بلکه شرب خمر را سودمند می

شان به درازا بکشد نسخه سانی که دوست دارند مستیروی در شرب خمر دارند و کزیاده

 دهد.ارائه می

 است، شكمبه را از خوراك يستهکند، شا روييادهز يدنکه دوست دارد در شراب نوش ىکس

 المنصوری فى الطب ...نخورد، و شورباي چرب نخورد و  يرينىآکنده نكند و ش يلىخ

 ى الطبيكشاند ... المنصوری فرا به درازا م ىآنچه مست

 گوساله کمتر از آن است. ىرا داراست و چرب سوزشىب ىکنندگخوك توان آب ىچرب

 المنصوری فى الطب
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صنوعی م میجاد عالای علوم در نظم عالم و این اصلی ما ناظر به دخالت

و غیرالهی برگرفته از خیاالت و درك ناقص بشر بود که به جای تعامل 

انی شده جاد تعادل در طبایع چهارگانه، مشغول ساخت جهیا با جهان و

اس الهی که انعک آیات شمار خود که بشر را ازمطابق امیال و توهمات بی

ع در واق قدرت و علم و جمال صور غیبی عالم بوده بیگانه نموده است.

ای که خداوند برای انسان مهیا نموده رهنمون وحدت است بستر معیشتی

 و این بسترِ ساختگی متوهِّمِ کثرت.

همچنین باید آگاه بود که تعریف علم در مدرنیته با تعریف آن در مکتب 

 .یمه ادآور ت اهلل مطهرییآ شهیدکه در نقل کالم استاد  وحی متفاوت است
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  دستش را در آب کرده و  علیه السالم که امام علی شدهوارد

 !تمگرفگذاشتند از این آب کهربا )برق( میگفت اگر میمی

 متن روایت:پاسخ: 

ب، يجالسا على نهر الفرات وبيده قضسالم الله عليه کان اإلمام علي 

: لو شئت لجعلت لكم من الماء فضرب به على صفحة الماء وقال

 713تصنيف نهج البالغة ص  (مشهورقول . )را ونارانو

امام علی سالم اهلل علیه بر ساحل نهر فرات نشسته بود و در دستش 

با آن بر روی آب زد و فرمود:  درخت )یا شمشیری( بود و ةشاخ

 ساختم.برایتان از این آب، نور و آتش میخواستم اگر می

ندی هم سهیچکدام از کتب روایی نیامده و نویسندة کتاب در  نقلاین 
 قول مشهور. :برای آن ذکر نکرده و آورده

میان  ، هیچ ارتباطیسالم اهلل علیه بر فرض صدور عبارت از امیرالمؤمنین
دانیم . ما نمینیست "برق و الکتریسیته"با برداشت فوق  "نورا و نارا"عبارت 

هایی از علوم نزد ائمه سالم اهلل علیهم است و انطباق عبارت به چه گنج
 و المپ، زاییدة ذهن و توهمی بیش نیست.برق 

ها )انواع المپ( عالوه بر آن همانطور که شرحش گذشت این روشنایی

و موجب امراض جسمی  و مصنوعی در مبانی علمی انبیاء جزو انوار سرد

 مردود است. باشد و کامالًو روانیِ سوداوی می
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 صنعت هستند. و روایات مؤید و مشوقِ آیات برخی 

وجود روایات در تشویق به صنایع هرگز مؤید صنعت فعلی نیست  :پاسخ

 یا روایت را در آن آیه بایست آنمیقیاس مع الفارق است بلکه  این و

که  صنعتی آیا مورد بخصوص و یا در فضای صدورش بررسی کرد که

 در خدمت جامعه بوده همین صنعت پس از انقالب صنعتی اروپاست؟!

ه بیان کردیم صنعت فعلی موجب تخریب در وهله نخست همانگونه ک

 باشد.میطبیعت است که صورت ظاهری عالم باطن 

دوم آنکه صنعت فعلی در خدمت بشر نیست بلکه زندگی او را پیچیده و 

مشکل نموده است و نظام اداری و اجرایی هزارتو و تحصیالت عریض و 

ه ب در مقابل تعریف شغل در گذشته است که نوعی لذت معنویطویل و 

 .آورده است آور بوجودمشاغل صعب و مالل ،همراه داشت

سوم آنکه صنایع جدید توجیه عقالنی ندارد زیرا سود و رفاهش برای 

اقلیت صاحبان آن است. و هرگز تولید انبوه برای همه مردم عملی نیست 

ساز و کار جدید مصرف کننده و کارگر بودن اکثریت  این و الزمه

 آن هم نخواهد بود.میتما کارگری وابگویباشد. و در عمل جمی

همه  کند و درمی چهارم؛ صنایع ماشینی جدید سبک زندگی را مصنوعی

( محصوالت و فضایی زیانبار ...ابزارآالت و  ،)تغذیه، منسوجات هاعرصه

الزمه تولید انبوه و فاصله گرفتن مراکز اقتصادی  این نماید کهمیعرضه 

 سکنی است. از محلِ

ی کاذب و نیازها ایجاد الزمه تولید انبوه، تشویق به مصرفگرایی و: پنجم
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حرص و ولع و روحیه دنیازدگی و  این زنجیروار است که اگر

اشینی و صنایع م هانیازی به وجود کارخانه نشود اساساً ایجاد مصرفگرایی

رای ب مینخواهد بود و همان سبک صنعت طبیعی و دستی و سالم قدی

بود. زیرا خداوند زمین را ذلول انسان میع، کافی و بهتر قان زندگی انسانِ

آفریده که همه احتیاجات منطقی او در بستر آن فراهم است و انسان با 

اده سفره آم این تواند حوائجش را برطرف نماید و ازمیاندك فعالیتی 

 .بهره ببرد

ید ای تولسیس کند و در آن قطعهأای تشخصی کارخانه به عنوان مثال اگر

بازاری برای  نماید که مصرف سوخت اتومبیل را افزایش دهد هرگز

این محصول معطوف به لذتی از لذائذ   فروش نخواهد داشت اما اگر

سان قهریه یا توهم ان ةشیطانی باشد مثال همراه افزایش مصرف سوخت قو

م اساس مل بنگریأو ت گیرد. اگر با دقترا تحریک کند بازارش رونق می

بر همین است و همچنین اساس علمی که برای آن تولید  صنعت غرب

سفانه علمای کم بصیرتی که نتوانستند عمق و ظاهر این مار أو مت شودمی

خوش خط و خال را بشناسند و رسوا کنند مسئول این سبک زندگی و 

 و فجائع آن هستند علمایی که اسالم و ماتریالیست را تلفیق کردند

 سکوالر اندیشیدند.

برخی قواعد فقهی ما را  ،ابزارها و صنایع این ذکر است که وجود قابل

، ساخت مسکن، االرض لمن عمّرها(مالکیت زمین ) همانندنموده تعطیل 
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و  هاتواند حرمتمیتا  و ... و ، آزادی در داشتن دام و زراعت1حفر چاه

قوانین همانند وردی بر جامعه تحمیل نموده است. قوانینی من درآ

 قوانین دست و پاگیر وو تجارت و قوانین راهنمایی رانندگی و معامالت 

ی هاساخت مسکن و هزاران قوانین بشری و وزارت خانهی هاجریمه

 .مجری آن

 ةکاذب برای انسان شده. دغدغ ییهاهمچنین باعث بوجود آمدن دغدغه

تحصیل، شغل، مسکن. نخست برای خود و سپس برای فرزندان! درحال 

 ت. معنی اسبی هادغدغه این و بدون ماشین بسیطکه در سبک زندگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
های جدید سفرة زیرزمینی را سوراخ و تهی نموده درصورتی که اگر این تخریب . چاه1

اشت دگرفت زمین خود به خود با تعریق، سطح خارجی خود را مرطوب نگه میصورت نمی

 شد. ولکن این روالِ نوینحفر چاه دستی و قنات و امثالهم این حق برای همه حفظ میو یا با 

ای اندك از حق آب زیرزمینیِ دیگران بهره ببرند و حفر چاه برای باعث شده صرفا عده

 تر گردد.سایرین جُرم تلقی شود. و دایرة آن عده اندك نیز روز به روز تنگ
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  این افکار باعث عقب افتادن جوامع مسلمان از پیشرفت و توسعه

 شود.می

محلی  اشکال این با توضیحاتی که در متن داده شد مطرح کردن :پاسخ

ارد ولی برای توضیح بیشتر باید گفت فرهنگ مهاجم غرب در ورای ند

پرده بی یی زیبا پنهان شده و هرگز همانند مغول،هاظاهری فریبنده و واژه

 یدر واقع وحشیگریِ غرب از نوع مغول دهد.میچنگ و دندان نشان ن

ر تنیست بلکه حیوانیتی منظم دارد. نظمی که در پناهِ آن بتواند راحت

فرهنگ غربی  شهوات حیوانی و لجام گسیختة خود را ارضا نماید.

ی بایر و فرهنگ تهی یدرون باگوید من وحشی و تخریبگر میگاه نهیچ

کند یمیی فریبنده استفاده و از حقایقی بدل سازی هام بلکه از واژههست

. ندتسهو شرقی پذیرفته و دارای اصالت و ریشه  میکه در فرهنگ اسال

 ... حقوق بشر و ،اخالق ،تمدن ،و دانش، صنعت همچون علم

ب فرهنگ چیزی جز تخریب نیست. تخری این در واقع پیشرفت و ترقی در

تمدن  این آدمیت و تخریب دائم گذشته خود. روح جهان، تخریب

لوم ع همواره در حال تخریب گذشته خود است و چون مبنایش بر امیال و

سردرگم و هدفی جز  وهماتِمادی است نقطه اتکایی جز خیاالت و ت

 1ناکجاآباد ندارد.

 

 

                                                 
 هنگ مدرنيته و توهم مراجعه کنيد.. برای مطالعه بيشتر به کتاب فر1
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 اگر پیامبر صلی اهلل علیه و آله در روز غدیر خم بلندگو داشت 

 کرد؟میاز آن استفاده ن آیا

آوریم. میسوال چند نکته را به عنوان مقدمه  این برای پاسخ به :پاسخ

ارند شدیدا سرد و خشک و مصنوعی د بلندگو و وسایل الکترونیک طبعی

ناجور بودن آنها با عالم منسجم خلقت  ةشان وصلاز ظواهر و خروجی و

 پیداست.

همانطور که بیان شد کسی که علم به جمیع زوایای خلقت نداشته باشد 

درك خود اختراع نماید محققان علوم جدید  تواند از جانبِمین

مدتهاست در پی ابزاری هستند که با تبدیل انسان به امواج در ورودی و 

ی طوالنی را در هال عکس آن در خروجی دستگاه، طی مسافتعم

کسری از ثانیه محقق کنند ولی به گفته خودشان چون تعریف جامعی از 

ابزار برایشان ممکن نیست. در ورودی  این حقیقت انسان ندارند ساخت

ر خروجی شوند و دمیمیکروفن اصوات تبدیل به الکتریسیته و یا امواج 

 1ما درك و اشراف کامل به حقیقت اصوات داریم؟ آیا بالعکس. ولی

کنند که مسبب میجاد ای در فهرست مواردی که سودای غیرطبیعی

دیگر امراض مربوط به افزایش و  ، افسردگی، اضطراب2دیابت، سرطان

                                                 
ها چيست؟ و چرا در های جديد( به خانهها )سوسکدانيد علت ورود سوسری. آيا مى1

 گذشته اين موجودات کثيف در محل زندگى نبودند؟

ود و بعد شکنیم که منشا این سودا از پانکراس شروع میدیابت را ما تبلور سودا معرفی می. 3

 یابد.می به سراسر بدن توسعه
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و  فایبرهااصوات سرد بلندگوها نیز وجود دارند که همانند  ؛ست سودا

صاف و صیقلی کف و دیوارها و مصالح ساختمانی سرد، سیمان، سطوح 

تور ی مانیهانور المپ که سرد هستند و همینطور نگاه کردن به صفحه

مسبب امراض مربوط به اخالط  (... )تلویزیون، صفحات گوشی همراه و

 و خشک هستند. دسر

بلغم  ،دم ،بدن انسان ترکیبی است فراهم آمده از چهار خلط صفرا

 ،بخشی از اندام انسان هستندمور ساخت أکه هر کدام م ،و سودا

گاه این چهار خلط به تعادلی نسبی در بدن وجود داشته باشند هر

انسان سالم است و چنانچه یکی از این چهار خلط به نسبتی بر 

 ی مزاجی ایجاد می شودهااخالط دیگری برتری داشته باشد تیپ

که در نتیجه با توجه به این که کدام یک از اخالط چهارگانه 

مان جی با مشخصات هری نسبی بر دیگری دارند فرد دارای مزابرت

این شخص با وجود دارا بودن مقدار بیشتری  ،شودخلط نامیده می

از خلط مورد نظر تا زمانی که در ترکیب اخالط خود معتدل است 

 .شودگاه از حد خود بیشتر شد بیمار میسالم است و هر 

 در یک اندام و یا عضو یماری سرطان ناشی از افزایش سطح سوداب

                                                 
-گیری سردی دارد بیشتر این درگیری سودا در اندام انتهایی بدن پدید میچون سودا جهت

شود بلکه در پا ایجاد می شود! چرا؟ چون سردی زخم دیابتیک در سر ایجاد نمی آید. مثالً

شود چون دست گرمی بیشتری از پا در پا بیشتر است. این زخم حتی در دست ایجاد نمی

حسین . کند ..فهمد باید صفرا را به اینجا رساند پس پا را قطع میطب جدید که نمی دارد. ...

 خیراندیش
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سوداوی به تناسب اینکه از کدام یک از  ةبدن است و این ماد

ز واخالط چهارگانه پدید آمده باشد تظاهر گوناگونی از خود بر

 .سازدگیر میای را دردهد و اندام ویژهمی

 ،ختزا یا ناشی از سوسودای غیرطبیعی و بیماری: توضیح این که

پوسیده شدن و عفونت سودای طبیعی است یا در اثر سوخت و 

رسوب صفرا ایجاد شده است و یا پس از گدازش و یا عفونت 

خون به وجود آمده است و یا تبلور بلغمی است که در شرایطی 

 .ویژه از حالت طبیعی خود خارج گردیده است

 در این انواع سوداها که معلوم شد انواع گوناگونی دارد هر کدام

ای دارند و هر کدام جایگاه خاصی بخشی از اندام کارآیی ویژه

در  هاکنند و این جایگاه و اندامرا برای تظاهر بیماری انتخاب می

 .حقیقت همان خاستگاه آنان است

سیم که ربندی میرسد با جستجویی کوتاه به این جمعبه نظر می

 ان است و هیچبروز بیماری سرطان در جه قرن حاضر قرن فراوانیِ

زمانی تا این حد بشریت در معرض بروز این بیماری نبوده است و 

ی هازمانی به این اعتقاد پایبندتر خواهیم شد که درك کنیم زمینه

مردم  ةا در آداب زیست و معیشت و تغذیپیدایش خلط سود

نگاهی گذرا به آیین زیست انسان مدنی  ،گرددتر یافت میفراوان

 .سازداین ادعا را آشکار میدر شرایط کنونی 

و  هاگوشت گاو کهنسال که از مدت زیادی یخ زده و گوشت
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پخت به صورت سوسیس و کالباس و نیم ةمذبوحات ترکیب شد

غذاها و ة وناگون که به عنوان نگاهدارندمواد شیمیایی گ

مواد شیمیایی شوینده و  ،شودمصرف می جلوگیری از فساد غذا

ا هحشرات در دشتة ای جلوگیری از توسعی فراوانی که برهاسم

ایی ة کودهای شیمیرویشود و مصرف بیته میو مزارع به کار گرف

ریق دهد که از طای ساختار گیاه و مواد غذایی را تغییر میبه گونه

ذا و در نهایت وارد بدن انسان آنها سم و تمامی مواد سودازا وارد غ

 .شودمی

 ةغذاهای پرمصرف در سیستم تغذیعالوه بر آن افزایش برخی از 

ی هانوشابهة مردم مانند روغن نباتی و معطرسازان چای و نگهدارند

 .اصلی سوداسازها هستندة گازدار ماد

ی هاکنندهپخت سریع و گرم ،ظرف نگهداری و پخت غذاها

ا به گیرند غذاها ربا ابزار الکتریکی دما می سریع غذاها که عمدتاً

 .کنندسودا تبدیل می

خوراك سریع و ناجویده و بدون اشتها و فارغ از یاد و نام خدا و 

عدم دقت به غذا در هنگام جویدن و همچنین بلع غذاهای خیلی 

داغ و یا خیلی سرد و خوراك غذای خیلی سرد و خیلی گرم با 

از  بیشة غذا و استفادة هم و تنوع و چندگونگی غذا در یک وعد

یت تناسب مزاج انسان و مصرف عدم رعا ،حد از غذاهای حیوانی

ی غیر فصل نیز از عوامل دیگر ایجاد سودا هاکردن غذاها و میوه
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 .در بدن هستند

وخ ما رسة بینید که عوامل و ابزار سودازا چقدر در فضای تغذیمی

 ةکرده است و یا به تعبیری دیگر پوشش کامل سودا فضای تغذی

 .را پر کرده است ما

عوامل  ،ه برخی از آنها برشمرده شدعالوه بر موارد غذایی ک

 : گیرندمهمتری نیز هستند که معموال مد نظر قرار نمی

گیری نامطلوب از ابزار زندگی صنعتی از جمله این موارد بهره

 ،ابزار موسیقی ناهنجار ،است مانند صداهای ناهنجار صنعتی

گیری ها و بهرهتلفن همراه و پرتو المپ ،پرتوهای تلفنی بیسیم

افراطی از ة استفاد ،در طول روز هارضروری از روشناییغی

تلفن و  زنگ ،یزیونتلو ،یتورکامپیوتر و حضور مداوم در پرتو مان

 و یصوت یهایآلودگمیو خالصه تما یردزدگ یو صدا یلموبا

 و یذهن یهایریناموافق با سرشت انسان به همراه درگ یصداها

 ،یشهبحران اند ،یدودل ،میسردرگ ،غم مداوم ،گوناگون یروان

 میعدم اعتقاد به خداوند و تسل ،یعمل در زندگ یردر مس یدترد

و اشک  یهاز گر یو دور یاکارانهر یهاخنده ،هامیدر مقابل ناکا

حرص و آز  ،و حقد و حسادت ،فرح بخش روح و روان دارِجهت

و عاشقانه و قطع  مییحذف ارتباطات صم ،و رضا یمو عدم تسل

وز بر یقطع یهاینهه از زمیانو دوستانه و خداجو یلیفاممراودات 

 .سودا است
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 ییرغو حسادت را در ت ینهو آشکار بخل و ک یعاثر سر یدتوانمی شما

 .ییدخون مشاهده نما یباتترک

ر ب یکتاپرستیو  مانای و ییاثر خداجوعلمی  یکه ابزارها همچنان

 .بدن انسان را مشاهده و اثبات نموده اند منیای یستمتوان س یشافزا

 یرفتارها این میکه تما یمشهود است و زمان یزموارد فوق ن

د گردد مانن یعمل یتاز عشق و معنو یته ییدر فضا یندناخوشا

قرار داده شده و  یدشد یسرما عرضِاست که در م میگریمآب ن

 یتمد نظر طب سن یهمان سودا این شود ومی یخبه  یلتبد یرناگز

 .است

آورد که تمام  یدپد ییتواند چنان گرمامی یمعنو یفضا یک

 و بدن را از یدرا ذوب نما یو پندار یفکر یهایدیو پل هایدیناام

 .سودا برهاند شرّ

عدم وجود  ،یشهر ةآلود یستز یفضا ،از موارد فوق گذشته

از فلزات و مصالح  یافراطة آلوده و استفاد یهوا ،آرامش

ت با ضخام یهاآهنیرت ،فشرده در ساختمان یهابا دانه یساختمان

 و سقف یواراز کف تا د یقلیص یهاو سطح یآهن یهادرب ،یادز

ان به تن انس یآسمان یدمف ایگذر پرتوه یمانع برا ایجاد موجب

 باعث بازتاب تفکرات مثبت انسان به مغز یگرد یو از سو یدهگرد

 سازد ومیامواج در سر خون را فشرده  این مستمر ینطن شود ومی
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 1.گرددمیسودا در مغز  یدایشموجب پ

رسول بلند نمودن صدا در مساجد دارد.  روایات حکایت کراهت شدید

 که پانزده خصلت در میان امتمهنگامی خدا صلی اهلل علیه وآله فرمودند 

 2از جمله بلند نمودن صدا در مساجد. ... شودمیرایج شود بال بر آنان نازل 

 مساجد در صدا نمودن بلند گونه هر و 3و یا فرمودند الترفع فیها االصوات

 در .ادعیه یا تصلوا ذکر یا باشد قرآن حال 4باشدمی مکروه اذان جزه ب

ت اهلل بهجت آمده که حتی صلوات با یآ قول از واسعه رحمت کتاب

 امالًک این و .خدا باعث آزار مالئکه استور ولی صدای بلند در کنار قب

واضح است زیرا مساجد و اماکن مقدسه محل عبادت و توجه و ذکر 

باعث مزاحمت در عبادت و قرآن خواندن  ... است و صدای بلند قرآن و

تند ساخمی ایگردد. دوم آنکه در گذشته مساجد را به گونهمیسایرین 

 هاو حتی در برخی معماریشد میکه صدای خطیب به آسانی شنیده 

مکانی در مسجد برای خطیب بوده که صدای او بطور یکنواخت در تمام 

                                                 
 .به قلم پرفسور حسين خيرانديش . سرطان از ديدگاه طب سنتي اسالمى1

. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا عملت أمتي خمسة عشر خصلة حل بها البالء، قيل: 3

قال: إذا کان المغنم دوال، واألمانة مغنما، والزکاة مغرما، وأطاع الرجل  وما هي يا رسول الله ؟

زوجته، وعق أمه وبر صديقه، وجفا أباه، وارتفعت األصوات في المساجد، وکان زعيم القوم 

أرذلهم وضربوا بالمعازف، ولعن آخر األمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو 

 501ص ،الصدوق ،الخصال مسخا.

 .270ص 10و ج 15ص 77. بحار ج2

 . به توضيح المسائل مراجع مراجعه نماييد.7
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 .شدمیمسجد شنیده 

اما اگر رسول خدا صلی اهلل علیه و آله در غدیر خم با بلندگو صحبت 

ماند. شاید پرسشگر گمان نموده که میباقی ن مینمودند دیگر اسالمی

توان یکسال پیش از غدیر آن را در میبلندگو همانند تربچه است که 

یک قطعه زمین مدینه کشت کرد و چند ماه بعد محصولش را برداشت 

مدرنیته  ةو درهم تنید نمود! بلندگو جزئی از ساز و کار پیچیده و فراگیر

د دیگر نمومیاست. اگر پیامبر صلی اهلل علیه وآله از بلنگو استفاده 

نبود که خطبه را گوش دهد یا به جهاد و ترویج اسالم بپردازد.  ایصحابه

ده. و نوزشی وقتی برای تعالیم اسالم نماهمانگونه که امروزه در نظام آم

بایست برای ساخت بلندگو و متعلقات آن مشغول احداث میتمام صحابه 

ها و استخراج و فرآوری نفت خام و فلزات و شیمیو پترو هادانشگاه

ی ی فسیلی برای تولید انرژهای تولید قطعات و سوختهاارخانهساخت ک

ی هاهرشت و تولید و ساخت انواع باطری و تولید و تحصیل هانیروگاه

شدند می ... و پلیمر و موادو  میشی الکترونیک و برق، متنوع دانشگاهی،

ماند! میو دیگر فرصتی برای یک زندگی عادی و یاری اسالم باقی ن

صحابه و یا اغلبشان هر صبح  میو باید تما ... که امروزه نماندههمانگونه 

 ی دانش بنیان! برایهاو پژوهشکده هاو صنایع و دانشگاه هاراهی کارخانه

تولید بهتر و ساخت قطعات الکترونیک و طراحی قالب و مواد تجهیزات 

 اشدند تا یکبار در سال استفاده شود. ادعای ممیبلندگو و وسایل مرتبط 

نمود و یمبود که همان سبک گذشته برای زندگی سالم کفایت  این بر
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رسول خدا صلی اهلل علیه و آله برای ابالغ در غدیر با همان روش گذشته 

افراد رساننده در فواصل منظم( و بدون بلندگو نیز توانست سخن  )احتماالً

انی و ابطال عمر و جو تزاحموسایل جز دردسر و  این خود را برساند و

 برای بشر سودی نداشته و ندارد.

و گفتيم که سبک زندگى بسيط گذشته تطوری دارد که علم آن نزد 

ابزارهایی که در پشتش  این دارند که از میاست و آنان علوالله  ةخليف

ند اسمائی هست ةکند. آنان دارندمینیازشان بی ،علوم مادی و نازل نهفته

جهانیان با زبان و  ةکه قادرند صدای خود را به هرکه بخواهند و به هم

سبک مدرن، صورتی دجالین از آن تمدن  این لحون خودشان برسانند و

از  ایصف بن برخیا گوشهآبا شکوه الهی بوده که توجیه عقالنی ندارد. 

 .هور رسانیدآن علوم را در حکومت سلیمان نبی سالم اهلل علیهما به ظ
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  گیرید؟ بسیاری از میقاعده تسخیر رو چه طور در نظر

اختن س ر نظر بگیریم. مثالًنوعی تسخیر د ودشمی ار هاتکنولوژی

واپیما ساخت هآن به عنوان تسخیر آب گفته شده. در قر کشتی

 .هست برای انسان و رفتن به فضا هم تسخیر آسمان

 : پاسخ

 : درباره واژه تسخیر

 : کتاب العین

ُ لخلقه تها بغير رکب: دابًة لفالن تَْسِخيراً، و تََسخَّْرُت  و قد َسخََّرَها الله

 أجر. 

 مفردات راغب

حرکت دادن و رانده قهرى به سوى هدفى معیّن، خداى : التَّسْخِیر

 : تعالى گوید

ِض ) رأ َ ماواِت َو ما ِِف اْلأ َر َلُکمأ ما ِِف السَّ َر َلُکُم ) جاثیه( و 13 -َو َسخَّ َو َسخَّ
 ِ

َقَمَر داِئَبُيأ َس َو الأ مأ  / ابراهیم(33 -الشَّ

هاَر ) َل َو النَّ يأ َر َلُکُم اللَّ َک ابراهیم و ) 33 -َو َسخَّ ُفلأ َر َلُکُم الأ  32 -َو َسخَّ

ُکُروَن ): آیات ابراهیم( مثل ُکمأ تَشأ ناها َلُکمأ َلَعلَّ رأ حجّ( و  35 -َسخَّ

ِذی ) حاَن الَّ َر َلنا هذاُسبأ آماده کننده براى کار : زخرف( مسخّر 13 -َسخَّ

 و تقدیر کننده.

ن شود و با داشتکسى است که قهرا به کارى واداشته مى: سُخرِیّ

 رام و تسخیر است.  ،اراده
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 :عمل با قهر و اجبار. راغب گویده یعنى وادار کردن ب: تسخیر

نند. وق کغرض مخصوصى با قهر سه ء را بتسخیر آنست که شى

ت. قهر اسه طبرسى آنرا رام کردن گوید که عبارت اخراى سوق ب

َقَمَر »اند دیگران نیز چنین گفته َس َو الأ مأ َر الشَّ  .2: رعد «... َو َسخَّ

 »حرکت و نظم مقهور نمود ه یعنى خورشید و ماه را رام کرد و ب
َ

أ
ماوا َر َلُکمأ ما ِِف السَّ َ َسخَّ نَّ اللَّ

َ
ا أ ِض ََّلأ َتَروأ رأ َ  «... ِت َو ما ِِف اْلأ

در این آیه و آیات دیگر نشان میدهد که این «* لَکُمْ. »22: لقمان 

َقَمَر َو ا»ست.  تسخیر براى بندگان و براى منافع آنها َس َو الأ مأ وَم َو الشَّ جُ لنُّ
ِرِه  مأ

َ
راٍت ِبأ  .54: اعراف  «... ُمَسخَّ

 تسخیر طبیعت 

تأیید و  ، در جهتمنظر دیناز  که هاییاز دیگر استدالل

 ژیکتکنولو تمدن آن تبع جدید و به علوم به بخشی مشروعیت

 را مسخَّر انسان خداوند طبیعت که است این شود،می ، مطرحغرب

 هایو نیازمندی رفاه تأمین برای که است و از او خواسته کرده

 جدید هم و تمدن رد و علومدر آو و تسلّط تصرف را به خود، آن

 کنند. می راستا عمل در همین

 السموات ما ِف سخر لکم» چون از قرآن یآیات نظر، به این اثبات برای
 میر فهب ، مبتنیاستدالل این شود.استناد می «َجيعاا  الرض و ما ِف

 کی رفظ که است قرآن آیات تسخیر در ةواژ از معنای اشتباه

، استدالل این کنندگان . مطرحاست شده اخیر، رایج و نیم قرن
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 هاند کمعنا گرفته این ، بهانسان را برای طبیعت مسخَّر بودن

، در وهو بالق ناگرفته شکل خام ةماد مثابه را به خداوند، طبیعت

و  شو آزمای تجربه به تا او با اتکای است قرار داده اختیار انسان

خود  خدمت را به ، آنمادی و تغییرات و انفعاالت فعل انواع

 سیر تدریجی در یک تاکنون نیز از آغاز خلقتآدمی درآورد، و 

در  و اکنون است پرداخته مهم این ، بهو ترقی با پیشرفت همراه

 قرار دارد.  تسخیر طبیعت اقتدار برای اوج

 تسخیر  .1

اند هداد َ توضیحَ و سَهّلذَلِّل ة، سَخّرَ را با دو واژلغت در کتب: الف

یار در اخت»فراتر از  میتسخیر، مفهو که است بیانگر آن این و

دارد و « بودن و بالقوه خام ةماد»و « بودن قدرت در حیطه»، «بودن

ر ( نیز د)تسهیل بودن ه( و آماد)تذلیل بودن ها، راماین بر عالوه

 . است نهفته واژه این معنای

ذی»: انسان نه ، خداوند استسخَّر طبیعتمُ: ب َرَلُکم ُهَو الِّ   ما ِفَسخّ
ََبَّ والبحر  ردانیدهگ استفاده برای و فراهم را رام طبیعت که ، آن«... الأ

 عام و رحمت کمتح دلیل امر به این ، و، خداوند استاست

دادـ  خواهیم را توضیح حدّ آن مقدار محدود که خداوند ـ جز به

 با طبیعت در تعامل انسان نقش . بنابرایناست واگذار نشده انسان به

 . محدود است

 بیانگر روشنی ، بهدر مورد تسخیر طبیعت قرآنی آیات به نظری: ج



11 

 

 بدلی    تمدن 

 
 معاش یک برای را که آنچه ةوند همخدا که است مطلب این

 نموده فراهم ، بالفعلبوده ، الزمو تفریط دور از افراط و به متعادل

و تنها  است قرار داده ، در اختیار آدمیانآغاز خلقت و از همان

، ، تجارت، آشپزی، دامپروریزراعت: از امور مثل بخشی

 اهانگی کارگیری ، بهمعادن استخراج ،از زیر زمین آب استخراج

 هشد گذاشته انسان ، بر عهده... و ابزار و وسایل ، ساختدارویی

حد و  ها وها، مهارت، آگاهیتر گفتیمپیش چنانکه ، و البتهاست

انبیا در اختیار او قرار  امور از طریق این انجام برای الزم مرزهای

 هخاطر بود ک بدان انسان از امور به بخش این ، و واگذاریگرفت

، املنحو ک او به هاینیازمندی ةهم بودن و فراهم و بطالت بیکاری

 باره این السالم درعلیه صادق شد. اماممی اشفساد و تباهی موجب

 : فرمایدمی

 درتیق آن بشر در تهیه را که آنچه چگونه ، بنگر کهمفضّل ای»

 ، داروها، حیوانات، نوشیدنی، خوردنی، خاكآب ]مثل نداشت

در هر  و البته است شده فراهم [ برایش... و ، سوختسواری

 قرار داده و حرکت او زمینه تالش امور، برای این از هم موردی

 . اگر قرار بود همهاست او بوده مصلحت به این چرا که است شده

 گونههیچ جای که ایگونه باشد به کامالً فراهم انسان چیز برای

 شد کهمی و هرزه سرمست او نباشد، چنان برای کار و فعالیت

زد می کارهایی به دست زد و در نهایتاو سرباز می از تحمل زمین
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 راهمف مردم چیز برای شد. ضمناً اگر همهمی بودیشنا منجر به که

 احساس از آن شد و لذتیآنها گوارا نمی برای بود، زندگی

 مهمان اینزد عده چند صباحی اگر کسی که کردند. چناننمی

بعد  کنند، را تأمین و دیگر نیازهایش غذا و نوشیدنی شود و آنان

ا رود تکلنجار می شود و با خودشمی ردهآز از بیکاری از چندی

عمر خود،  در تمام اگر انسان شود. حال مشغول کاری به که آن

 خواهد شد؟ باشد، چه فراهم کار و تالش هرگونه بدون نیازهایش

 ، بهانسان هاینیازمندی که بوده این ،و حکیمانه تدبیر شایسته پس

 مراهاز آنها ه برداریو بهره استفاده شود که فراهماو  برای ایگونه

نیفتد  اریکو بی بطالت به او باشد، تا از سویی و فعالیت با تالش

آنها  نکرد فراهم قادر به نباشد که چیزهایی و از دیگر سو، در پی

  !«نیست او در آن برای و یا اگر قادر باشد، خیری نیست

  

  انسان معیشت برای و آماده رام بستری .1

 که ستا ، بیانگر آندر مورد تسخیر طبیعت قرآن آیات بر مروری

 انسان معاش برای آماده بستری عنوان را به و زمین خداوند، طبیعت

 او فراهم ، برایاندك بخشی استثنای چیز را به و همه قرار داده

گذارد و می منّت بارها بر انسان بابت مین، و از هاست کرده

 : شودخود را یادآور می گوناگون هاینعمت

 ... 

 علیه السالم نیز در روایت صادق الذکر، امامفوق آیات بر عالوه
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 صریحت موضوع این توحید، به ادلّه تشریح ، ضمنتوحید مفضّل

، در آماده صورتی را به و طبیعت خداوند، جهان که است کرده

او را  معیشت ها و اسبابنیازمندی و همه قرار داده اختیار انسان

 : است آورده فراهم

و  و نظم جهان این بودن بر وجود خداوند، فراهم نشانه اولین»

، در جهان . هرگاهاست آن گوناگون هایاجزا و بخش تناسب

همه  ـ که کامل سرایی را چون ، آننمایی و تعقل اندیشه

 . آسمانیابیـ می است گرد آمده در آن بندگان هاینیازمندی

، نبوها ؛ ستارگانآن ، فرشسرا؛ زمین این سقف چون برافراشته

. و است آن های، ذخیرهزیرزمینی ؛ و معادنآن هایچراغ

و  است شده گردآوری نیاز انسان عرف چیز برای [ همه]خالصه

در  هک آنچه همه ةگیرند سرا و تحویل این صاحب مثابه بهآدمی 

او  نیازهای ها برایو رستنی گیاهان باشد. انواع، میاست آن

 او، مهیا شده و منافع مصالح تأمین برای جانداران ، و اقسامفراهم

 یا، آفریدهجهان که است بر آن روشن ایهخود نشان این ، واست

 و آفریدگار او یکی است و تناسب و هماهنگی اندازه براساس

  .«است

 و آماده داشتن فعلیت معنای تسخیر، عموماً به که کردیم مشاهده

و دریا و  و روز و شب . تسخیر خورشید و ماهاست بودن

 و خام موادی عنوان به کهنیست  معنی ، هرگز بدینچهارپایان
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و  ا تجربهب اند تا انسانشده قرار داده در اختیار انسان ناگرفته شکل

 که است مفهوم بدین درآورد، بلکه تصرف خود، آنها را به تالش

اند شده و پرداخته ساخته انسان معیشت برای مظاهر از طبیعت این

ند سازمند میبهره و کامل نحو احسن ها را بهخود، انسان و از فوائد

 هایاز نعمت و تالش کوشش تنها باید با مقداری و انسان

 وسطت و تالش کوشش این ةنحو ببرد که خداوند بهره رنگارنگ

  .است شده او آموخته به الهی رسوالن

و »، «حصوهالت  تعّدوا نعمة الل و ان موهماسألت کل من و ایتکم» چون تعابیری
و  سواتکم لباساا ویاری قد انزلنا عليکم»، «ظاهرة و باطنة نعمه عليکم اسبغ

و منها  فمنها رکوِ و ذللناها هلم»و « مثانية ازواج النعام من لکم و انزل»، «ریشا
 هاینعمت بودن و ممهَّد و بالفعل محقَّق صراحت ، به«تأكلون

 جرای تلقی بر خالف این کند ومی اعالم طبیعت را در دل الهی

و  و آزمایش تجربه ها با اتکّا بهشود انسانمی گمان که است

، خیتاری سیر ممتد و طوالنی در یک شخصی مستقل هایآگاهی

 اند. یافته دست طبیعت مواهب به

توان میتناد به موضوع تسخیر طبیعت نکه با اس این نتیجه

مشروعیت هر گونه دستکاری و تغییر در خلقت و طبیعت را نتیجه 

  1گرفت.

و اما درباره ساختن کشتی توسط نوح سالم اهلل علیه، خداوند متعال 

                                                 
 از کتاب اسالم و تجدد. 1
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ِذیَن َظَل : فرمایدمی ِِن ِِف الَّ اِطبأ ِيَنا َوَل ُتخَ ُيِنَنا َوَوحأ عأ

َ
َک ِبأ ُفلأ  الأ

ِ
َنع َرُقوَن.ُم َواصأ غأ ُ مُّ و  1 واأ ِإهَّنَّ

)اکنون( در محضر ما و طبق وحى ما، کشتى بساز. و درباره آنها که ستم 

کردند با من سخن مگو )و شفاعت مکن،( که )همه( آنها غرق شدنى 

 .ت اهلل مکارمیة آترجم« هستند!

ت بایسمیاستفاده از جهانی که خداوند آن را مسخر و رام انسان قرار داده 

نه  ،اذن اهلل و طبق راهنمایی و تشریع فرستادگان خالق جهان انجام شودب

د. کشتی دهمیطلبد و فهم ناقص بشر تشخیص میهر گونه که نفس اماره 

سازی را خداوند متعال به نوح نبی سالم اهلل علیه تعلیم داد )آن هم نه 

 2(.... و میکشتی ماشینی و ات

ز مشکلی که خود عامل آنست را فاصله است هرگ ایجاد چیزی که عامل

اقوام از هم فاصله  ،وسایل این کند. در واقع با اتکا به سرعتِمیحل ن

گردد. میتر فاصله بیش ،تر شوندگیرند و هر چه سرعتشان بیشتر و سهلمی

 سرعت و سهل بودن این توضیح داده ام که "تمدن بدلی"البته در متن 

که  یاانتقال، دروغین و بازی با خیال انسان است. زیرا که وقت و هزینه

مین سوخت و آموزش دانش أولید و ساخت ماشین و هواپیما و تصرف ت

ی نرم و سخت آن هاتولید خود آن وسیله و متعلقاتش و زیر ساخت

 .تدهند بیشتر اسمیبه مراتب از خدمتی که با سرعتشان  شودمی

                                                 
 37. هود 1

. مثال چون خداوند اسب و خر را مسخر انسان نموده پس برای استفاده از گوشت، پرورش 3

 سيس کند!أخر يا اسب گوشتى ت
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جموعه الینفک است و ماشینی شدن باید توجه داشت که مدرنیته یک م

ارد که دآدمی و ثبات ذهن  روح سالمتثیرات بسیاری بر طمئنینه و أت

 مواردی از آن ظاهر و بسیاری از زوایای آن پوشیده است.

پژوهشگران همین علوم، پرواز هوایی خطرات قابل  ةعالوه بر آن به گفت

ران دارد. به دلیل حجم باالی تشعشعات کیهانی در توجهی برای مساف

ارتفاع باال افراد در معرض خطر ابتال به سرطان پوست، پروستات و 

ی مختلف قرار هادر اندام هاسرطان مغز قرمز استخوان و دیگر سرطان

 گیرند.می

 
 از سطح زمین نسبت به افزایش ارتفاع ،پرتو نمودار میزان دوزِ

ایش های پرتوزای کیهانی با افزناشی از پرتوها و هستهمیزان پرتوگیری 

یابد. پروازهای هوایی که معموال باالتر از ارتفاع از سطح دریا افزایش می

 نای متری سطح زمین هستند مسافران و خدمه پرواز را در معرض 12222

س و گاما کای که تشعشاتی یون ساز هستند و از ذرات و تشعشات هاپرتو

انسی پرتوها که بسیار شدیدتر و با فرک این دهدمیاند قرار تهتشکیل یاف

 میروموزوی کهاکس هستند سبب نقصای باالتر از تصویربرداری با اشعه
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 گردند.می های بافتی و مرگ سلولهاو از بین رفتن تعداد زیادی از سلول

 DNAو  هاپرتوهای کیهانی موجب صدمات ژنتیکی و تخریب آنزیم

نهفته است   DNAسلول در مولکول   یکیاطالعات ژنت چونشود می

 گردندیمنتقل م یسلول که اغلب به سلول بعد یوراثت یبموجب آس

در  همچنین .گرددمیی جنسی به فرزند منتقل هادر سلول کهخواهد شد.

 1باشد.میزنان باردار موجب صدمه به جنین 

نافعشان که بخاطر م اینها معلومات فعلی بشر است و چه بسا بسیاری موارد

از  دهند و یا آنچه بعدها معلوم گردد و مواردی که اصوالًمیبروز ن

 دسترس درك بشری خارج است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، گنجينه، دکتر ناصر تن آرا، متخصص  Cosmic radiationتشعشعات کيهانى برگرفته از . 1

 طب هوايى.
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 شد و به خداوند عرض کرد نزد  یمارب یامبریکه پ یمدار یتروا

فا را ش نمود تو یو خداوند وح یده یمروم تا تو شفاینم یبطب

 یشپ یاستطبابت از شؤون انب اگر ی.برو یبدهم تا نزد طبینم

 دارد؟! یخدا چه معن یامبررفتن پ یبطب

)آل  عةوسائل الشياست.  یتاشتباه روا ةاز ترجم یاشکال ناش ینا :پاسخ

 421ص  2البیت( الحر العاملی ج 

وعن أبي عبد الله ) عليه السالم ( قال: إن نبيا من األنبياء مرض فقال: ال 

ضني هو الذي يشفيني ، فأوحى الله إليه: ال أتداوى حتى يكون الذي أمر

 أشفيك حتى تتداوى فإن الشفاء مني.

صحیح آن چنین است: امام صادق علیه السالم فرمود: پیامبری  ةترجم

کنم تا همو که بیمار شد و به خداوند عرض کرد: خودم را درمان نمی

هم دبیمارم کرده شفایم دهد. پس خداوند به او وحی نمود: شفایت نمی

 تا خودت را درمان کنی که شفا از من است.
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 مدیرکل دفتر طب سنتی وزارت بهداشت اظهارات نقد 

 یائمه ما قادر به کرامت و شفاعت هستند، شک ینکه... البته در ا

 را شفا دهند و معجزه یمارانب توانستندیما م ةائم ینکه. ایستن

 ایو روز دن یاست اما ما با علم بشر یاجداگانه ةداشتند، مسئل

طب بوده است؟ اگر  اسالم... مگر رسالت  کنیمیصحبت م

لیه ع یکه حضرت عل یبوده، پس چرا زمان گونهینرسالت اسالم ا

ام ام یعنیسه معصوم حاضر؛  خورند،یم یرضربت شمش السالم

درمان اقدام  یبرا علیهم السالم یو حضرت عل ینحسن و امام حس

 ود؟ب یرمسلمانرفتند که از قضا غ یبیطب سراغند؟ و چرا نکرد

اند هرفت ینهدر مد یامبرکه خدمت پ یمدار یگریمعروف د یتروا

لده حارث بن ک یبفرد را به طب یامبراند و پکرده یماریو اظهار ب

، اسالم طبابت بود رسالت ارجاع دادند که او هم مسلمان نبود. اگر

و شفاخانه داشتند و طبابت  خانهیضمر یکآنها همه  یدپس با

 .«کردندیم

 ی،لکل ش ایان یفهشر یهآ یلدر ذ یزانالم یردر تفس ییطباطبا عالمه

 ییطباطبا یآقا یررا گفته است، اما تفس یزچ: قرآن همهگویدیم

فته انسان گ یتهدا یرا برا یزچقرآن همه گویدیم یشان. ایباستز

 یزیچ ینانسان است. بنابرا یتهدا اسالم قرآن و یفهاست چون وظ

رآن که ق یستن ینا یشرا فروگذار نکرده است اما معنا یتاز هدا

شند گفته با یمیو ش یزیکو ف یاهسته یراجع به انرژ یاتو روا
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 ؟یمدار وایتر یاهسته یراجع به انرژ یانبود. آ ینچون رسالت ا

است؟ عالمه  یراسالمیغ یااست  یاسالم یاهسته یانرژ یاآ

ه فلسفه علم ب ینا فرمایندیم یردینیو غ ینیدرباره علوم د ییطباطبا

ه علوم باشد هم یدیما توح ینیب. اگر جهانینیبو جهان گرددیبازم

 یرعش یرا بر اساس مبان یاهسته یوقت انرژ. آنشودمی یدیتوح

در خدمت  یاهسته یاگر انرژ فرمایندیرهبر انقالب م ینیو د

است، اگر  یو سالمت مردم و رفاه حال استفاده شود اسالم مردم

 .«شودیم حرام وکشتار استفاده شودکشت یبرا

ل و مسائ ینا یگیریاز مراجع مسئول به پ یکیچچرا ه اینکه... 

 یاست و جا یموضوع مهم پردازندینم هایکالهبردار گونهینا

 سؤال دارد.

 شهریور 21سه شنبه روزنامه شرق 

ن سخنان اینچنی یتیمسئول ینبا چن یاست که کس أسفت یجا پاسخ:

طب از حضرات  ینهکه در زم یتصدها روا یشان. ایدبگو عجیبی

را درمان با اعجاز و  دهدو راهکار درمانی ارائه می صادر شده ینمعصوم

 نامد!!یخارق العاده م

 ءیابؤون اناز ش یکیکه  یمداد یحرسالت اسالم چه بوده، توض ینکها درباره

و در اینجا برای نمونه د بوده است. تباز جمله طبا مورد نیاز علوم انتقال

 آوریم:روایت را می

تنبت في محرابه في کل يوم حشيشة ،  -عليه السالم  -وکان داود 
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 1فتقول : خذني فإني أصلح لكذا وکذا.

گفت رویید و به داوود میهر روز در محراب داوود گیاهی می

 برای این و آن مفیدم. مرا بگیر که من

ان الله تبارك وتعالى اهبط آدم من الجنة وعرفه علم کل شئ فكان 

 3مما عرفه النجوم والطب.

خداوند تبارك و تعالی آدم را از بهشت فرو آورد و دانش همه 

چیز را به او آموخت و از جمله آنچه به او آموخت نجوم و طب 

 3بود.

 ایالسالم آوردند. آ یهعل یامام عل ینکه بر بال یهودی یبدرباره طب اما

و  !بود؟ یشتراز علم امام ب یبآن طب طبِ مسؤول محترم ادعا دارند علم

 مردم به علم رااگر نه، خداوند این علوم را به آنان تعلیم داده و انتقال آن 

در حالی که عقالً ثابت کردیم  4از آنان نخواسته؟! و استفاده از آن را

                                                 
 111ص  -الشيخ الصدوق  -. االعتقادات في دين اإلمامية 1

 33ص  -السيد ابن طاووس  -. فرج المهموم 3

 . برای بحث مفصل به کتاب اسالم و تجدد مراجعه نماييد.2

 یهااز باغ یابود  یادن یهابهشت آدم، از باغ یاالسالم سئوال شد: آ یهاز امام صادق عل. 4

. ردکیو ماه در آن طلوع م  یدبود که خورش یادن یهاالسالم فرمود: از باغ یهآخرت؟ امام عل

ن السالم فرمود: چو یه. آنگاه امام علرفتینم یرونآخرت بود هرگز از آن ب یهاو اگر از باغ

از آن رو  ینآن درخت رفت. و ا یبه سو یداد او از سر نادان یخداوند، آدم را در بهشت جا

ك و خوراك و پوشا یخلق کرده است که جز با امر و نه یخداوند انسان را به گونه ابود که 

ا . وال یدرك میابدیدرنم یفرا جز از راه توق یانشسود و ز یو آدم ماندینم یو مسکن باق

 انیکه عقل بدان راه ندارد و منوط به ب یموضوع یا ینفعه مما یضره إال بالتوقیف )هر حکم
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 دستیابی به علم پزشکی نیست. و این مطلب با نگاهی درك بشری قادر به

ها و عوارض داروهای به اوضاعِ سردرگمِ پزشکی امروزی و ناتوانی

 متعلق به آن مشهود است.

ن عمر به مفضل بامام صادق علیه السالم در کتاب توحید مفضل آمده که 

 فرماید:می

در  ینهااز ا یککه هر  ینو ا ییدارو یاهانگ ینمفضل در ا یا

 یرنجمانند ش یکیکن.  یشهاند روندیخاص به کار م ییدارو یهته

و رسوبات آن را دفع  یدو مواد زا کندیدر اعماق مفاصل نفوذ م

بدن  را از ییادسو زایییمارماده ب یمونمانند افت یگرید .کندیم

و  کندیم یین از بدن بادزدایمانند سکنجب یگرید کندیخارج م

 یگریکه خواص د یاهانیو گ دربیم یلرا تحل هاورم یگرآن د

 اهانیگ ینخواص را در ا ینا یکه چه کس یاندیشدارند. اکنون ب

 هیدمنفعت مردم آفر یقرار داده است؟ جز آنکس که آنها را برا

 ؟خواص آگاه کرده است ینمردم را نسبت به ا یاست؟ و چه کس

 هاسانقرار داده است؟ ان یاهانخواص را در گ ینجز آنکه ا

 یآنگونه که برخ ،از سر تصادف و اتفاق توانستندیگونه مچ

و  ها با ذهنانسان برفرض ؟ببرند یخواص پ ینبه ا گویند،یم

رده ب یپ یاهانگ ینا ییبه خواص دارو یشانهاو تجربه یشهاند

                                                 
ص  - 11ج  -العالمة المجلسي  -بحار األنوار  ..(شودیم یدهنام یفیشارع مقدّس است توق

111 
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 یرخاند؟ ب یافته یخواص آگاه ینا هچگونه ب یوانات، اما حباشند

 یناز هم یزخم خود را با بعض شوندیاز درندگان هرگاه مجروح م

 1.کنندیمداوا م ییدارو یاهانگ

و ائمه اطهار  ریامبپ ییدأآن زمان مورد ت یبانکه طب طب یمبده یحتوض یدبا

ودند و طب ب یاآنان شاگردان مکتب انب یرابوده ز یناجمع یهماهلل عل یصل

ه، خبره هزار سالچند بودند و با تجارب  به ارث بردهگذشته  پیامبران از را

 نمودند، یکه اشتباهات اطباء را اصالح م یموارد یبه استثناو  .شده بودند

همانطور که امام صادق در رساله  .شده بود ییدأتآنان  یمکتب طباساس 

کتاب(  اهل ینکفر )نه سرزم یارکه از د یکافر هند پزشکبه آن  یلجهاهل

 یندارد و ا یشاء وحآمده بود فرمود تمام آنچه از طب نزد توست من

 تیاثبات فرمود که در نها یآن پزشک هند یبرا یباییمطلب را به ز

 2.مسلمان شد یبطب

بر  یزن یبانِ اهل کتابِ معاصرِ نبی اکرم صلی اهلل علیه وآله،طب آنطب 

 یامبن یشکه مبنا یبر خالف طب امروز ،چهارگانه بود یعاساس طبا

 .یستن یوح

 گوید:شیخ مفید می

                                                 
 .101. التوحيد المفضل بن عمر الجعفى ص1

أعطني موثقا إن أنا أعطيتك من قبل هذه اإلهليلجة التي في يدك وما تدعي من الطب ... ف. 3

تذعنن ل حتى يتصل اإلهليلجة وما يشبهها من األدوية بالسماءالذي هو صناعتك وصناعة آبائك 

بالحق، ولتنصفن من نفسك. قال: ذلك لك. قلت: هل کان الناس على حال وهم ال يعرفون 

 ... اإلهليلجة وأشباهها؟ الطب ومنافعه من هذه
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دانش صحیحی است و راه دستیابی به آن وحی بوده است و طب 

دانشمندان آن را از انبیاء اخذ کرده و آموخته اند. زیرا بدون سمع 

ها و داروها و توقیف )آموزش وحی(، راهی برای شناخت بیماری

ای به نگمان، راه دستیابی به طب، شنیدن از داوجود ندارد. پس بی

 1اسرار و امور پنهانی است.

 وید:گمی االعتقاد یدتجرخواجه نصیر الدین طوسی در کتاب کالمی 

 یراب هایییآنکه شامل سودمند یلحَسَن است به دل یاانب بعثت

 ست مانند: هاانسان

 رساندن به عقل در آنچه که به آن راه دارد. یاوری

 که عقل بدان راه ندارد. یحکم در موارد ارائة

 نمودن ترس. برطرف

 .یانمندیو ز یو سودمند یو زشت یکین تشخیص

 یها بر حسب استعدادهاو به کمال رساندن انسان ینوع انسان حفظ

 گوناگونشان.

 ها.پنهان از انسان یهادادن صنعت آموزش

 .یاسیوس یامور اخالق آموزش

 دادن از مجازات و پاداش خداوند. خبر

 :نویسدیعبارت خواجه م یحدر توض یحل عالمه

ا م یبرا یاءاز اش یاست که بعض ینسن بعثت اجمله ادلة حُ از

                                                 
 .144تصحیح اعتقادات اإلمامیه ص. 1



113 

 

 بدلی    تمدن 

 
از آنها  یو بعض .از غذاها و داروها یاریسودمند است مانند بس

 در ین. وایاهاناز سموم و گ یاریاست مثل بس یانمندما ز یبرا

 ینا مبرانیاو با بعثت پ یابدآنها را در تواندیاست که عقل نم یحال

 ادلة حسن بعثت آن است یگر... و از د شودیم ینتأم یزرگفائدة 

ت که اس یازمندن یخود به ابزارها و امور یبقا یبرا یکه نوع انسان

مانند لباس و  یابدبدان دست  تواندیجز با شناخت و علم نم

هستند  برانیامپ یناست و ا یشناخت ینفاقد چن یبشر یرویمسکن. ن

 1.آموزندیها مسودمند و پنهان را به انسان یهاصنعت ینکه ا

نه تنها بشر قادر به تشخیص سود و زیانش  ،با گسترش علوم جدید غرب

تی ها و عمق اسرار هسنشد بلکه اعتراف به جهلش نسبت به پیچیدگی

 بیشتر گردید.

 نیکه بر بال یایهودیپزشک  ،بن عمرو یراث یاکندى  یرو اما ابن اث

 داد که اطالع طبابت نکرد بلکه صرفاً ؛ آن طبیب،آوردند یرالمؤمنینام

نزدیک است و زهر کار خود را کرده و قابل درمان حضرت  رحلت

بیت  اهلعوام باشد که اگر  یتعدم ظرف ،امر ینحکمت ا یدو شا نیست.

آنان  یامام به سو قتلِ کردند انگشت اتهامِینم ینالسالم چن یهمعل امام

شد ینم کوتاهی یبگفتند که اگر در آوردن طبیرفت و جاهالن میم

 ماند.یامام زنده م

خود  یراب یاکه انب نبود یمعن ینبد ما مطلب ینطور،حارث بن کلده هم هم

                                                 
 کشف المراد. 1
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 تیسبایبلکه م یا خود در جزئیات امور وارد شوند. مطب احداث کنند

 باشد که در یبرگرفته از وح کارهای درماناصول علمی طبابت و راه

فرموده  دییأکلده را ت بن حارث طبِ وآله علیه اهلل یاکرم صل ینب ینجاا

 بودند.

ه بایست برگرفتحال اگر ما ادعا کنیم آداب و معماری ساخت مسجد می

لی اهلل ص کنند که چرا پیامبراز گفتار معصوم باشد، حضرات اشکال می

ی هامسجد بسازد یا چرا همه خشت تا فالن معمار را فرستاد علیه وآله

 ةمباحث فقهی و کالمی ائممسجد را پیامبر ننهاد! همانگونه که در 

 دادند طبمعصومین علیهم السالم مخاطب را به شاگردان خود ارجاع می

 و و سایر امور نیز چنین است و قصد آن بزرگواران تربیت نفوس مردمان

 بود. واگذاری بدیشان

است  بیطب یاربس بر تجاربِ یاست که مهارتش مبتن یعلم یپزشک

کرد بلکه  شود طبابتینم یدهکه به ما رس یاتیصرف روا بر اساسِ ینبنابرا

. ردیکار قرار گ یمبنا ینمعصوم یو چهارچوب علم یاتروا یستبا یم

مان ز دربسته است و  یاسبا نقل است و راه ق یتمحوری فقهاحکام در 

 یند شوایانینبود بلکه نقل کالم پ یالمسائل به شکل فعل یحگذشته توض

 یبود؟ اجتهادها یشود صرفا اخباریزمان هم م یندر ا یااما آ .بود

است. در  ینماء مع حضورِ از زمانی گسترده و صعب، الزمه دور شدنِ

که  یراز یستبرخورد کردن به صالح ن یاست و اخبار ینگونهطب هم هم

 دهیصحت انتسابش سنج یستبایمعصوم است و م مکال یرغ یت،روا
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 اندوخته و ءیاانب رسةمداز آنچه هزاران سال بشر در  یواد ینگردد و در ا

 بهره شد.یب یدپرداخته است نبا

حیح و طب ص همانطور که بیان کردیم طبابت یکی از شؤون انبیاست

. در ابتدای 1و استوای روح با سالمت جسم مرتبط است منشاء وحی دارد

بحث آوردیم که عالم بر اساس حق آفریده شده و هرگونه تصرف 

توسط  بایستهستی می از این رو،آید میناآگاهانه تصرف باطل به شمار 

ه اندازه ب یزیکو ف یمیو ش یاهسته یانرژ ةباردرشناس اداره گردد. هستی

                                                 
 یاتظر به روااخالق با ن یاربعه در تعال یعنقش تعادل طبا یینتب". برای تحقیق بیشتر به 1

دانشگاه قم، دانشکده الهیات و یمی، عظ یعل "یاسالم یالسالم و حکما یهعل ینمعصوم

امام صادق عليه »: آوریممراجعه نمایید. در اینجا یک روایت برای نمونه می معارف اسالمی

السالم فرمود: شناختن نفس برای انسان آنست که بداند در بدنش چهار طبيعت و چهار ستون 

و در  …و چهار رکن است و طبيعت چهارگانه او عبارتست از: خون، و صفرا، و سودا، و بلغم 

ر است که رفتار و گفتار و کردارش به آنها وابسته است، اول: بدن هر کسى دو عامل مؤث

کند و يا با نشاط ست که آدمى وحشت مىا گرمى، دوم: سردى، و بواسطه گرمى بدن

گردد و خود خواه و مستبد به رأى خواهد شود، و يا مرتكب قتل و جنايت و دزدى مىمى

وتنى کند و يا فرو فجور و زنا مى فسق نمايد و ياگرديد، و يا با ديگران در امور مشورت مى

يا  گردد، وورزد و اگر سردى بر او غالب گرديد افسرده و مهموم و محزون مىو يا تكبر مى

دهد، و کننده را در مغز خود پرورش مىپندارد، و يا خاطرات خستهخود را ذليل و خوار مى

ارضى شود و اين عوندانه مأيوس مىشود، و يا از زندگى سعادتميا فراموشى بر او مستولى مى

گردد، و اين دو عامل مؤثر در اثر غذا است که موجب بيمارى )هاى روحى و جسمى( مى

خورد، و اين واضح و کند و گاه در غير موقع غذا مىموقع ميل مىه است که گاهى انسان ب

«. کنديمارى باز مىمعلوم است که غذاى نابجا و غير موقع خوردن راه را براى تسلط همه نوع ب

 .101ص  1الشيخ الصدوق  ج  -علل الشرائع 
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 ؟!به چه معناست یاهسته یزآمصلح یداده شد. حال انرژ یحتوض یکاف

المت بودنش بر سر س یزآمبا صلح ییچه بال یمدانستیواهلل اعلم. اگر م

 یگریم داس یقیناًبرد یبا پنبه سر م ،بمب اتم آورد و چگونه بر خالفیم

 نینداشتن و عدم کسب ا یسخنان به معن ینا ولی. یمگذاشتیم آنبر 

 انییطدر مقابل قدرت ش یریم. چرا که ناگزیستن یعلوم در زمان فعل

 .یمها باشیعلوم و فناور یندشمن مجهز به ا

فات تخل ةدربار ،چرا این همه احساس تکلیفایشان؛  کالم آخر ةو دربار

 اریانبز یاستفاده از دستگاه ها یآمار باال پزشکی نوین نیست؟!

ی، سکوت در برابر مواد غذایی ضرور یرغ یهایجراح و یبرداریرتصو

ید ای که با شکر سفهای شیمیایی و محصوالت غذاییمسرطن و شوینده

 شانهمهشوند که البته ها تولید میهای غیرخوراکی و نگهدارندهو روغن

 ارییمنفر در کشور به ب یلیونم 5تا  4 !هم دارند استاندارد و سیب سالمت

 یهزار نفر به زخم پا 52حدود  یانهتعداد سال یناز او مبتال هستند،  یابتد

منجر به قطع عضو  یماریدرصد از موارد ب 35که  شوندیمبتال م یابتید

رطوب طبع گرم و مه تفاوت نیشکر )ک عوامل دیابت و و راجع به .شودیم

 و بازار که مخلوطی است از چغندرقند( با شکر سفید موجود در دارد

 1د.بسیاری از این دسته موارشود. و سخنی شنیده نمی مواد شیمیایی مضر
                                                 

کافى  .شكر برای هر چيزی نافع و برای هيچ چيز ضرر ندارداز امام صادق عليه السالم: ... . 1

 .223ص 1ج

به  يمکلس يدشود اکسىشكر با آب پخته ميچغندر و ن ياچغندر  يشهربرای تهيه شكر! سفيد، 

 هاينرالم -ها ينحالت آلبوم ينجوشد. در اىدرجه م 210 يادحرارت ز ۀآن اضافه و با درج
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 شد و پزشکان عرب و مى یمارب یارحضرت ]در اواخر عمر[ بس

نمودند و ما عمل آمدند و وصف معالجه مىعجم نزد او مى

 .یمکردمى

فوق الذکر، مطالب خود را از  مسؤولِ ،قبل از آنجا که در اشکالِ پاسخ:

به دلیل اینکه ایشان تمام موارد منبع مورد نظر را  1نقل کرده اند. ایمقاله

و تنها یک  ،مجزای آن منبع نیست نقلنیاز به  ،در سخنان خود آورده

کر آن ذبه دلیل  در بیانات خود نیاورده بود خوشبختانهمورد را که ایشان 

 یم.آورمیمنبع یاد شده در اینجا به طور جداگانه در 

ئشه قل از عاه روایت باال در کتاب طبقات کبری از کتب اهل سنت ب

 آمده:

ليه قالت ما اجتمع في بطن النبي صلى الله ع !عن عائشة رضي الله تعالى عنها

وسلم طعامان في يوم قط إن أکل لحما لم يزد عليه وإن أکل تمرا لم يزد 

عليه وإن أکل خبزا لم يزد عليه وکان رجال مسقاما وکانت العرب تنعت 

 3له فيتداوى بما تنعت له العرب وکانت العجم تنعت له فيتداوى

ر شکم د گفت: ابداًعایشه! نقل شده که  ازترجمة صحیح آن چنین است: 

                                                 
يد ردن اسو با اضافه ک يادو حرارت ز ينآلكالب ييراتروند. در ادامه با تغىم ينها از بيتامينو و

به  ياجاحت يهتصف یشود و براىم يبترک يمو کربنات کلس ولفوريکس يداکسىب –کربنيک 

 دارد. يگرد يميائىو موارد ش فوريکيد سولاس يد کربنيک،اس

 ."از طبابت راویان تا درایت حکیمان"مقالة . 1

 707ص  - 1ج  -ابن سعد  -. الطبقات الكبرى 3
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بر  خورد چیزیگرفت. اگر گوشت میپیامبر در یک روز دو غذا جا نمی

 کرد و اگر نانخورد چیزی به آن اضافه نمیافزود و اگر خرما میآن نمی

د! ش. و او مردی بود که بسیار بیمار مینمودخورد با چیزی اضافه نمیمی

ه خود و آل یهاهلل عل یصل یامبرکردند و پمى توصیف )مداوایی(ها عرب

کردند و خود عرضه مى چیزیهم گاه  یرعربکرد و مردم غمى مداوارا 

 .فرمودرا با آن مداوا مى

خود  باهاشتخواهند افکار کار مخالفان به کجا رسیده و به چه قیمتی می

 شکیتر از پزد. طب در اسالم که گسترة آن بسیار وسیعرا ثابت کنن

 ةر، در دوگیرددر بر میامروزی است و جمیع زوایای سبک معیشتی را 

سبب شد که غرب به راحتی بتواند  امرو این  .شد حذفاستعمار از حوزه 

ی و هم اکنون که برخ بستر پذیرش فرهنگ خود را به ما تحمیل کند.

کنند اینگونه برخوردها جز آب به تالش می الهیبرای احیای مجدد طبِ 

 دشمن ریختن نیست. آسیاب

لیه حرمتی به پیامبر صلی اهلل عاین روایت در زمرة روایاتی است که در بی

البته نویسنده  شده است. صادرمعلوم الحالی  راوی جانباز  و وآله

حرمتی را برطرف کند و روایت، بی ةخواسته با دست بردن در ترجم

 او مردی"به جای را  "شدمى یمارب یارحضرت ]در اواخر عمر[ بس"عبارت 

 یچ وجهبه هترجمه نموده. درحالی که روایت  "شد!بود که بسیار بیمار می

آورد ه میاینک و .صلی اهلل علیه وآله نیست اکرم ناظر به اواخر عمر پیامبر

 کند.وصف می ایشانیعنی صفت پایداری را در  "... وکان رجال"
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 یفرهنگ ابجد شود.[: کسی که بسیار بیمار مى]سقم -المِسْقام

 . لسان اللسان: کالسَّقیم، و قیل: هو الکثیر السُّقْمالمِسقام

 . تاج العروسالمِسقامُ کالسَّقِیمِ؛ و فی الصِّحاحِ: هو الکثیرُ السُّقْم و

 المِسقام: کالسَّقِیمِ، و قیل: هو الکثیر السُّقْم. لسان العرب و

ت این روای "النبوة ىالمسألة السابعة ف"در  "الرسالة السعدية"عالمه حلى در 

روایاتی که اهل سنت در توهین به پیامبر اکرم صلی اهلل  ةرا به عنوان نمون

 د:گویکند. عالمه پس از نقل روایت میعلیه وآله آورده اند نقل و رد می

 ده درشآيا صحيح است که پيامبر کسى بوده که بسيار بيمار مى

حالى که او مسؤوليت تبليغ رسالت داشته و اگر پيامبر صلى الله 

؟ است داشتهو عافيت  سقام بوده پس چه کسى سالمتعليه وآله مِ 

انجيل  در تورات و انشاي مشاهده کنيد که اين چگونه با نقل صفت

 )نه سستى گردد که:جمع مىکه در همين طبقات ابن سعد آمده 

 .11ص  3ق  1ح  ...(. دارد و نه کسالت در او راه

 کند که خودداری ایشان از سیراین را به ذهن القا نمی ،و آیا متن

سقام بودن اوست؟ در حالی که پیامبر در م سببِطعام م خوردنِ

بود. آیا این مدح است یا ذمی در چهرة  الگوو  رومیانهکردار 

نظیر و درخشان های جسمی بیمدح؟ و آن چگونه با نقل ویژگی

همین طبقات ابن شود؟ که در جمع می او ةقدرت خارق العادو 

چهل مرد داده شده و به هر کسی  تِقوّ سعد آمده: که به حضرت

 - 51ص  2ق  1ح . شودمیت هشتاد نفر داده از اهل بهشت قوّ

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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 ت جماع.کنایه از قوّ .71

باز در  هک گرددبله؛ چگونه این با نقل از علی علیه السالم جمع می

هنگامی که پیامبر راه  آمده:122ص  2ق  1ح ابن سعد  طبقات

ی هنگام راه رفتن گویآمد و رفت گویی از سراشیبی فرود میمی

  راه رفتن(. تیز و سهلشد )کنایه از ها کنده میاز صخر

بله؛ چگونه با آنچه از ابوهریره در همین طبقات ابن سعد نقل شده 

تر از رسول خدا سریعگردد که: در راه رفتن کسی را جمع می

ی گردد ما خودمان را به سختندیدم گویی زمین برایش پیچیده می

 .124ص  2ق  1ح رفت. انداختیم ولی او آسوده راه میمی

رفت و اال مشهور است که حضرت به حسب او سریع می طبعاً

رفتند. از ابن عباس نقل شده که ایشان با سکینه و وقار راه می

 گفت: 

و  گشتیمشد با تمام بدن برجه میوگامی که به جایی متپیامبر هن

. کردهایش متوازن حرکت میرفت جمله اندامهنگامی که راه می

 و هیچگونه عیبی در وی نبود

ر و تتر و توانااز پسر عمر نقل شده که گفت: کسی را بخشنده

ق  1طبقات ح تر از رسول خدا ندیدم. در همان تر و پاکیزهشجاع

 .121ص  2ق  1، و ح 125ص  2

و از جابر از محمد بن علی نقل شده که گفته: رسول خدا 

ص  2ق  1ح اش شدید بود. در طبقات نیرومندی و قدرت چیرگی
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127. 

ن مرد تریچه کسی را شجاع است. و در پایان ببینید او چه کسی

د گویمی و او. شمرند؟ ابن ابی طالب علیه السالمعرب و عجم می

صلی  .بردیمشد به رسول خدا پناه میه نبرد سنگین میهنگامی ک

 1اهلل علیه وآله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
به  که آتش نبرد یهنگامفرماید: . این عبارت در نهج البالغه آمده. امام علیه سالم اهلل می1

ما به  ةماز هاو صلی اهلل علیه وآله و  بردیمیبه رسول خدا پناه م رسیداوج برافروختگی می

 .بود یکتردشمن نزد

اظ در وآله، از لح یهاهلل عل یصل یامبرالسالم به پ یهعل یممکن است مقصود از پناه امام عل

ند باشد. و خداو یشانبودن ا یو متصل به وح یاله یتو عنا یامبرپ رب بودنِ یژةو یتحما

 .281ص  - 5ج  -السید الخوئی  -داناست. صراط النجاة ) تعلیق المیرزا التبریزی ( 
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  اگر همه علوم را می بایست از انبیا بگیریم پس چگونه در جریان

 (31)مائده آیه  شود؟معلم انسان می یدفن هابیل، کالغ

ز نبی خدا نبود تا ا و اسوة ما انسانی متشرع ،توجه کنید که قابیل پاسخ:

ه کالغی دفن میت را ب ةپرسش کند و شریعت بیاموزد. خداوند به واسط

سف خورد و حتی قابیل تأ 1شود. حفظ تا حرمت جسد هابیل متذکر شداو 

 ،حیواناتجسد از  چرا زودتر به فکر خودش نرسید. یعنی چارة رهاییِ

 بدیهی بود.

َلىت" و اما اینکه قاتل گفت:   یا َویأ
َ

ُغراِب ...أ َل هَذا الأ ُكوَن ِمثأ
َ

نأ أ
َ

ُت أ زأ  "َعجَ

اى که کالغ به او داد، علتش این بوده که دیده درس و راه چاره

اى بود، و احساس کرده که خود او امر بسیار ساده و پیش پا افتاده

توانسته چنین کارى را که غراب کرد انجام بدهد، اول زمین را مى

آن پنهان کند، چون رابطه بین  بکند و سپس جسد برادر را در
                                                 

ان کرد تا به او نشسپس خداوند زاغى را فرستاد که در زمین، جستجو )و کندوکاو( مى. 1

 واى بر من! آیا من نتوانستم مثل این زاغ»دهد چگونه جسد برادر خود را دفن کند. او گفت: 

و سرانجام )از ترس رسوایى، و بر اثر فشار و جدان، از « باشم و جسد برادرم را دفن کنم؟!

از امام جعفر صادق علیه السالم: قابیل،  .31سوره مبارکه مائده آیه کار خود( پشیمان شد. 

دانست با او چه کند. درندگان خواستند به هابیل را کشت و او را در دشت رها نمود و نمی

له کنند. پس او را در غالفی بر پشتش حمل کرد تا اینکه جسد بو گرفت و پرندگان جسد حم

اندازد تا آن را بخورند. آن را دور کردند و درندگان منتظر بودند که چه وقت جسد را می

کردند و یکی دیگری را کشت و بعد از پس خداوند دو کالغ را فرستاد که با هم جدال می

زمین را کند و آن کالغ را در گودال انداخت و مخفی کرد. قابیل به آن با منقار و دوپایش 

 .211ص 11کرد پس برادرش را دفن نمود. بحار االنوار جآن نگاه می
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بحث و موارات، و یا کندن زمین و پنهان کردن چیزى در آن 

ده سف خورألذا بعد از این احساس بوده که ت اى روشن بود،رابطه

 1که چطور ذهنش به این حیله منتقل نشده؟

تد و هرگز افبسیار اتفاق می ،اینگونه تذکرات و الهامات جزئی برای افراد

ریعت شدفن میت جزو  و آداب احکامکند. نیاز از تشریع نمیبی انسان را

 یقیناً به ما رسیده. علیهم السالم از طریق معصومین و مفصالًست  فقه ماو 

-و می !از طریق کالغ به ما رسیده شریعت این نیست کهپرسشگر نظر 

 تقلید کنیم! بایست از قابیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . تفسیر المیزان.1
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 دینی و علم غیردینیعلم پیرامون  نقد کالم استاد 

آیا علم دینی وجود دارد و یا به تعبیر برخی بزرگان، علم، دینی و غیردینی 

 ندارد.

ابتدا جمالتی را از استاد محترم نقل و سپس نقد  ،برای پاسخ :پاسخ

 : فرمایدمیشان ای کنیم.می

 د،دهیرا به دست م میقول خدا، علم اسال یراگر تفس: اولکالم 

 شود.یمحسوب م میاسالعلمی  یزفعل خدا ن یرتفس

را خلقت خداوند  یادراک یمجار یرعقل و سا اوالً: دوم کالم

 است ی مدفونرا که در نهان عقل معارف یرهنمود اله یاًبداند. ثان

خدا  یضف کنندیرا آشکار م هایجنهآن دفائن و گن یو رهبران اله

 یلها یضف شودیم یاعقل شده  ةبهر کهعلمی بشمارد، ثالثاً هر 

 را ودبود و نب یعنی یدانش نظر یاول هاییهکند و رابعاً سرما یتلق

 یعطا کرده و دانش عمل یبه و یکه خداوند به عنوان علوم فطر

 یخود را موهبت اله تحقیقات تمام یمحقق ینبداند، چن یفوز اله

از گ ی،گاه دانش نفت شناس یچو ه ینه دستاورد بشر داندیم

 لندب یصال ینبنابرا شمرد،ینم یها را بشردانش سایر و یشناس

 یچو نه ه شناسیزمین نه یمندار یردینیعلم غ است که اصالً این

 نییبلکه فقط د ینی،د یرنه مطلق و رهاست و نه غ یگریعلم د

 است!

 و یدیتجر یهابودن همه دانش ینیبر د یگرد دلیل: سوم کالم
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علوم به  این کهاین افزون بر یعنیآنها است؛  یشرع یتحج یتجرب

 تیحج یزن یدارند از نظر شرع یمنطق یتحج یی،واقع نما یلدل

 دارند. یشرع

 یم،هر چند عالم ملحد دار یمهم ندار یالحاد علم: چهارم کالم

 چنین متعال است، شناخت یخدا ةنظام خلقت ساخت یراز

باشد  علم اگر علم ینباشد، بنابرا یالحاد تواندیهرگز نم یمصنوع

آن جهت که علم کشف و  از خواهد بود یو اله ینیالجرم د

و جهان است و صدر و ساقه جهان فعل خداست،  یعتقرائت طب

عل ف یینو تب یرو چون علم، تفس یداردخدا بر م فعل پرده از

است  ممکن و تواندیاست. آنچه که م ینیو د یخداست، اله

 .باشد، عالم و محقق است یالحاد

 یلدل ینا به ندیوبمعمیعلو یموجود همگ یتجرب علوم: پنجم کالم

دأ . مبینه صعود و دارند یافق یریکه منطقع االول و االخرند، س

 و گیرندیم یدهو فرجام آن را ناد یتغا ینو همچن یعتعالم و طب

. علوم موجود دانندینم یخود را موهبت اله یز دانشعالمان آن ن

 .کنندیمثله مموضوعات خود را 

ا از است که پ این یو تجرب یعلوم حس یگرد اشکال: ششم کالم

 ینیبجهان ةارائ پی در یشانناتوان یرغمخود خارج کرده و عل یمگل

 کند،یم یاد یعتاز نظام خلقت به طب یلدل ینبرآمده است، به هم

 یتفاک ییمعرفتجو ینی،داشتن جهانب یبرا که است یدر حال این
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 یدولت دینی علم یتواننم یصور یضمناً با انجام کارها. کندینم

 وارد یکرد، ساختن نمازخانه و مسجد در دانشگاه و به طور کل

دانشگاه و  یدر فضا ینیو د میی اسالهاکردن مظاهر و برنامه

 میاسال یاهلل و آرم جمهور با بسم یدانشگاه یهاچاپ کتاب

 یرا سالمت یجرا یوبکند و دانش مع یارا اح ینیعلم د تواندنمی

در نگاه به علم و  ییر اساسیردن در گرو تغی کمبخشد، اسال

 ینسرآمد و صاعد و هماهنگ د یمتون درس ینو تدو یعتطب

 .است یاتبه دامن اله یعیاتبازگشت طب ی ومعرفت یهاحوزه

  12/14/1314 فارس یخبرگزار

 ینیفعل خدا بود، آن علم د ،علمی در موضعِ اگر: هفتم کالم

 زیک،ی، فیشناسعلوم مانند ستاره ینتا دورتر شناسییناست، زم

 نای همه ینفعل خدا وجود دارد، بنابرا ینهدر زمشیمی و  یاضیر

 است. ینیعلوم د

ها گفت، در دانشگاه ینخدا چن کنندیحوزه بحث م در: هشتم کالم

 یست،خدا ن فعل که موضعشعلمی کرد،  ینخدا چن گویندیم

ت مطابق دستورا دهد،یکه انسان انجام م ییاست. اگر کارها یبشر

 .شودینی میباشد، د یاله

توجه ندارند، غفلت  یهستند ول ینغرق د هادانشگاه: نهم کالم

ند، خدا هست ی فعلدر حال بررس داندیاست که نم این دانشگاه در

 .کنندیم یرمحققان فعل خدا را تفسشیمی و  یزیکدر ف
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 برنا  یخبرگزار

 :فعل خداست مفسرِ ،قول خداباید توجه داشت که  :اول کالمبررسی 

و کل هستی فعل خداوند هستیم. در دلیل ضرورت ارسال رسل  ،ما

که ینا م )فعل خداوند(، وکفایت عقل برای فهم عالَ گوییم به دلیل عدمِمی

فهمد که میفهمد و در گستره پس از آن، میعقل برخی امور را 

فهمد. در نتیجه محتاج دستیابی به راهی جهت اتصال به علم جامع و مین

د جامع یابمیکه بدان دست علمی مطلق است که جهلی در آن نباشد و تا 

تنها  ،مه جامعیش اعتباری ندارد. علم هابینی و باید و نبایدجهان ،نباشد

نزد خداوند است. در نتیجه فیض و حکمت الهی اقتضا دارد تا علم 

 مچنینه و ی که بدان برای شناخت هستی )فعل خداوند( محتاجیمیحصح

شویم یم. پس متمسک به قول خداوند منتقل نمایدایدها و نبایدها را به ما ب

و  متعال وندم تکوین )فعل خدا( را تبیین نماید. بنابراین قول خداتا عالَ

ل خدا عراهنمای ف ،قول و فعل و تقریر فرستادگان او که مفسران وحی اند

دا، باشد. پس قول خمیو روشنگر تکلیف ما در مواجهه با نظام تکوین 

 مفسر فعل خدا ست.

ح است که صحیعلمی  در نتیجه آن تفسیری از فعل خدا )تکوین( حقیقتاً

 بر مبنای وحی )قول خالق نظام تکوین( باشد.

ی ارتباط که از وحی دارد که اصالً ایعلوم جدید به مقدار فاصلهغالب 

مطرح شده در مکتب وحی ندارد تفسیر فعل خداوند به علمی به مبنای 

 آید.میشمار ن
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گفتیم که خاستگاه، مفهوم و هدف علم در انقالب مدرنیته با : دوم کالم

 علم در مکتب الهی متفاوت است.

علم پس از مدرنیته در راستای کشف و تفسیر رازهای خلقت نبود بلکه 

ود. طبیعت بر اساس رویکرد فنی و تکنیکی بهدفش استیالی قهرآمیز بر 

رود میعلوم  این من به سراغؤشیطانی را حذف کنیم نه مهدف  این و اگر

علوم همان کارکرد  این ازاش رود چون انگیزهمیو نه کافر. کافر ن

رود یمبود و مؤمن ن در راستای کسب منافع مادی شیطانی و تخریبگرش

 ت که به علوم نازل مادی بپردازد.اس این چون عمرش ارزشمندتر از

درواقع جایی از گستره پژوهشی و آموزشی در فرهنگ غرب که شرق و 

 افزاییشبعد دان کنید که مد نظرشان صرفاًمیغرب را فراگرفته را پیدا ن

 اهی کالنی در ورای پژوهشکدههاعلوم باشد بلکه همواره بودجه این

اند تومیمنافع  این وجود دارد که علوم این برداری از موهبات!جهت بهره

 و یا فرهنگی باشد. میاقتصادی، نظا

شرع در فهم عقالنی  اخالقی همانطور که در برخی دستورات: سوم کالم

یار از بس از دركولی  .قبح ظلم و حسن شجاعت گیرد مثالًمیبشر قرار 

یف ، تکالامور همچون درك کیفیت عالم مالئکه و قبر و ملکوت الهی

قاصر است، علوم تجربی هم  و دقائق اخالق و شناخت افعال الهیشرع 

. مثال پژوهش درباره پرندگانی که چینه دان در برخی موارد حجت است

ظام ن این ارائه کند، چونعلمی که درك بشری بخواهد نظام این دارند. اما

درك جامع از هستی نیست حجیت شرعی ندارد. البته ناظر به علمی 
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ه برسد نتیج این به یی جزئی را متوجه شود مثالًهاو زیان ممکن است سود

 ای منافعی برای فالن مرض دارد، یا جگر گرگ خوك هکه شراب یا پی

رساند. چون علمش میکه وسایل ارتباطی مولد امواج، فالن خدمت را این

 د.تواند حکم صادر کنمیمحیط به جمیع طبقات وجودی انسان نیست ن

 توضیح آن را در عبارت نخست دادیم. اگر علم باشد! البته: چهارم کالم

ح در نبود رو علوم صرفاً این باید توجه داشت که نقص: پنجم کالم 

علوم پذیرای روح  این جسد توحیدی در دانشگاه نیست بلکه اصالً

 توحیدی نیست.

 : گویدمیی علم مدرن هاشهید آوینی در ویژگی

علوم از خرافات و جهل نجات پیدا کرده  این آیا به راستی انسان با

 تر فرو رفته است؟و یا نه، در جهل و خرافاتی بسیار عمیق

ز و خود ا شناسدیرا بازم« و اسباب یرها و مقادنسبت»علم فقط 

 یهیحکم و نظر یکو اسباب در  یرها و مقادنسبت این یلتحل

 گر آنو ا شودینم یاتاصوالً متعرض ماه« علم»عاجز است.  یکل

الجرم کار را به کفر و الحاد  یم،کن «یشناسجهان»را متکفل 

فقط در « به مثابه ابزار لمع»خواهد کشاند؛ گذشته از آنکه 

ت اند به کار افتاده اسخواستهمیرس یکه علما ینیمع یهاگستره

 یلگرانتحل یزبه دست آمده ن یهااطالعات داده یلو در تحل

 مانیای و یمعتقدات عقل یرکه خود را از تأث اندتوانستهیچگونه م

 دور نگه دارند؟ یشخو
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 علوم امروزی دانشِ تصرف در عالم و غلبه بر طبیعت هستند و در

 ینا زمینه میان علوم تجربی و علوم انسانی تفاوتی نیست. با این

آموز باید از همان آغاز ورود ترتیب، پر روشن است که دانش

علوم امروزی است « صورت»ریاضیات که اجباری به مدرسه، با 

لیلی و تح رفته حساب استداللی و هندسهآشنا شود و بعد، رفته 

و آمار و حساب احتماالت بیاموزد و با متدولوژی  فیزیک و شیمی

مواد درسی  این گویند ـروزها به آن فلسفه میاین علوم ـ که

والنی دوران ط این پراکنده را به یکدیگر پیوند دهد. غایت

انسان بعد از طی مراحل و اخذ مدرك  آیا آموزش چیست؟

شود و به بهشت مهندسی یا دکتری صاحب اخالق حسنه می

م دانیما می ةسؤال بسیار مسخره است. هم این رود؟ خیر. اصالًمی

ظام ن این نام هندسه یا ریاضیات وجود ندارد.که در بهشت دری به 

قی مطلق یا تعلیم و تربیت اخالآموزشی بر محور تعلیم و تربیت 

انسانی طراحی نشده است بلکه هدف اصلی آن آموزش 

افتن یهای فنی الزم و تأمین کادرهای تخصصی برای دستمهارت

 یافتگی است.به توسعه

سیری که بشر غربی در قرون جدید در جهت جدایی علم و دین 

م ـ به لاز یکدیگر پیموده به تغییری اساسی در مبانی و مفاهیم ع

ـ منجر شده است، تا آنجا که دیگر نمی فت توان گمفهوم رایج آن 

مقصود امروزی ما از هندسه و هیأت و طب و سیاست و دیگر 
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 المثل. فی... علوم همان چیزی است که مورد نظر قدما بوده است

در مورد طب، نباید پنداشت که علم پزشکی امروز صورت تکامل 

ار پزشکی اصوالً بر مبانی دیگری استو طب قدیم است؛ علم یافته

سو جزئی از طبیعت و از سوی دیگر است. در قدیم انسان را از یک

اند که کردهاند و بدین ترتیب سعی میدانستهجامع همه طبایع می

نظم داخلی بدن انسان را دقیقاً در انطباق با طبیعت خارج شناسایی 

 ةی امروز گفتیم دربارعلم طب و پزشک ة. آنچه در زمین... کنند

 ینا علوم دیگر، حتی ریاضیات و هندسه نیز صادق است. همه ةهم

ین آنها و ماباند و فیعلوم در گذشته بر مبانی دیگری استوار بوده

اعتقادات مذهبی و فلسفی انسان پیوندی کامل برقرار  مجموعه

انقطاع  نیا پیوند اکنون بریده شده و به اعتقاد حقیر، این بوده است.

 علت جدایی علم و دین علت تخصصی شدن علوم، بلکه بهنه به

از یکدیگر حاصل شده است. تخصصی شدن علوم، خود معلول 

ی تخصص این همین جدایی است و البته پر روشن است که اگر

ز افتاد، هرگز بشریت به تکنولوژی امروشدن بیش از حد اتفاق نمی

 یافت.دست نمی

در ماهیت علوم جدید و عدم استقالل آن نسبت به البته با تحقیق 

 .شوددیگری روشن می رتکنولوژی، حقایق بسیا

خواهد با نمایی است که میجو فروش گندم "علمی ةفلسف"

اطالعات علمی، که جز در  ةاستنباط احکام کلی از مجموع
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توانند واجد هیچ کلیت و عمومیت ها و اسباب نمینسبت ةمحدود

 1ود.نمایی کند و جانشین تفکر فلسفی شاشند، فلسفهو یا اطالق ب

 همانند فیزیک و شیمی، دینی و ناظر میکه علواین در بطالن: هفتم کالم

 باشند توضیح دادیم. و کاشف فعل خدا به حقیقت خارجی

که  است این علوم جدید بر ةهمانطور که توضیح دادیم اراد: هشتم کالم

یات نفس اماره را جایگزین حکمت تمن هابا کشف روابط میان پدیده

 الهی در تدبیر عالم نماید.

ست. نی ایکه دانشگاه غرق دین است جای شک و شبههاین در: نهم کالم

 ست که غرق کدام دین است! اسالم یا اومانیست؟!این اما مطلب

 : گویدمی 2دکتر حسین کچویان

ی هاو فریبکاری هازیرکییکی از اشتباهات ما از اول، نفهمیدن 

تمدن غرب است که خودش را از اول آن طوری که هست عرضه 

نکرد. بلکه به عنوان یک تطور عینی عالم عرضه کرد. اگر از اول 

ه شد کمیجور ناین مثل یک دین، خودش را به ما عرضه کرده بود

تمدن را بگیریم و بعد هم به طور ناخودآگاه عوض  این همه امور

 3بشویم.

ینی غیر بیک مستلزمات یک مکتب فکری و جهانو فیزشیمی در واقع 

                                                 
 . توسعه و مبانى تمدن غرب، مقاله آزادی قلم، مقاله تكنولوژی ارتباطات، شهيد آوينى.1

 تهران.. رئيس گروه جامعه شناسى دانشگاه 3

 . نشريه سمات.2
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 توحیدی اند.

نقد کالم استاد باید گفت مثال برخی معارف و دستورات بودا یا  ادامة در

کنفسیوس صحیح اند ولی چون افق دیدشان نازل و آمیخته به باطل است 

ه اگرچ و تمسک کرد و گفت آنان غرق دین هستند هاتوان بدانمین

ولی کم یا زیاد هرچه هست دین است!! همینطور  دینشان ناقص است

غرب و شرق. حال ما بیاییم اسالم را ی مختلف فکری هامذاهب و نحله

کنار بگذاریم و بگوییم دکارت هم مشغول تفسیر عالم بوده و حق است 

 و متمسک مکتب دکارت و غیره و ذلک شویم!

گر و جزئی نبایست حق و جامع باشد و میگوییم جهانبینی میبلکه 

رخاسته و علومِ کور ب آمیخته به اباطیل نباشد. در وادی علم نیز چنین است

توان بررسی فعل خدا و تفسیر عالم میاز درك بشر و جزئی نگر را ن

 هستی شمرد.

 علم، دینی و غیردینی دارد،از نظر ما  اما در پاسخ به سوالی که مطرح شد؛

ه علم ک بود معتقد در عین حال و توان علم را کشف واقع دانستمی البته

تواند دینی و یا غیردینی باشد. اگر متوجه باشیم که علم، کامل و ناقص می

؛ علوم برآمده از درك ناکافی و نازل و متعالی دارد و مفید و غیرمفید

 بشری و علوم غیرمفید، علوم غیردینی و علوم بر آمده از وحی که کامل

نی هستند. درمثال طب، یکی از صدها مثالی و مفید اند علوم دی و متعالی

که در روایات است روایت آن پزشک یهودی است که جراحی 
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فكره )کار کراهت داشتند  این و پیامبر صلی اهلل علیه وآله از 1کردهمی

. آن پزشک یهودی شکم را پاره ذلک رسول الله صلى الله عليه وآله(

دوخت و میشست و یمآورد و شکم را میکرد چیزی را بیرون می

لیه یافت. ولی پیامبر صلی اهلل عمیشد و درد تسکین میدرمان نیز حاصل 

را خلق نموده،  هاخداوندی که بیماری: ندو فرمود ندوآله کراهت داشت

قرار داده است. و بهترین درمان، حجامت و  هادارو و درمانی برای آن

 فصد و سیاه دانه است.

ست ا ناقص بشر متکی به حس و عقل ناکافیکه محصول فکر علمی آن 

که جهت رفع حوائج دروغین و ارضای خیاالت و شهوات میو یا علو

از  ثمنبع کهعلمی علم غیردینی و آن  شود،میغیرمنطقی بشر تولید 

که یهودی علمی گردد. آن میعلم دینی تلقی  ،سرچشمه وحی است

د. ه وآله علم دینی بوداشت علم غیردینی و علم رسول خدا صلی اهلل علی

ای که حضرات معصومین علمی شد که تفریع در اصول  توضیح داده

 علیهم السالم ترسیم کرده اند نیز داخل در علم دینی است.

عالج عفونت گلو با پنی سیلین راکفلر! که در نهایت منجر به بحران آنتی 

ی طبیوتیک شد علم غیردینی و عالج با نمک و آویشن علم دینی است 

که با ذکر الهی و در راستای رضای خداوند بدست آمده علم  یاالرض

 غیر دینی. بنا نهادن علوم )طب و ... دینی و کامیون و تکنولوژی ماشین و

 ی چهارگانه مبنای علمها( براساس طبیعت... معماری و نساجی و تغذیه و

                                                 
 .72ص 58، بحار ج721ص 11. مستدرک الوسائل ج1
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ک زیو فی دینی و بنیانگذاری علوم بر درك جزئی مانند جدول مندلیف

 علم غیردینی است. ،مدرنو پزشکی  نیوتنی و فیزیک جدید

دهم که ممکن است طبقه بندی عنصری مندلیف در میمجدد توضیح 

رتبه خود ناصحیح نباشد ولی منشأ آن درك ناقص از عالم هستی است 

و نبایستی مبنای علم صحیح تلقی گردد و بر مبنای آن نظام پیرامونمان 

علوم همانند  این ممکن است برخی از سنجیده و چینش شود. حتی

ایده فبی کامال انتزاعی باشد ولی قسمت عمده آن لعب و جدید ریاضی

 .کوته نظرانهعالم نازل و  ةاست و برای تفسیر نظم پیچید
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