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سراب غرب
پيشرفت و رفاه در اسالم يا غرب؟

دريچه ?
1. چرا کشورهای غربی که از خدا دورند و فرامين او را 
رعايت نمی کنند، در رفاه و آسايش بيشترند و کشورهای 

مسلمان در سختی و ناخوشی ها گرفتارند؟
2. چرا انسان های مؤمن در رنج و فالکت و انسان های 

دور از خدا در خوشی و رفاه به سر می برند؟
3. مگر خداوند وعده نکرده است که در صورت رعايت 

تقوا، نعمت ها و خوشی ها بر بندگان نازل شود؟
4. چرا کشورهای اسالمی جوامعی عقب مانده و کشورهای 

کافر و بی دين جوامعی رشد يافته و پيشرفته اند؟ 
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يکی از مهم ترين پرسش های رايج، مقايسۀ رفاه و بدبختی جوامع 
غيرمسلمان با جوامع مسلمان است. عموم مردم با مالحظۀ بخشی 
می گذارند،  نمايش  به  عمومی  رفاه  از  غربی  رسانه های  آنچه  از 
وضعيت جامعۀ خويش را با آنان مقايسه کرده و اين پرسش برايشان 
پيش می آيد که چگونه وعدۀ الهی در نزول نعمت ها بر اهل ايمان 
محقق نمی شود. از سوی ديگر، مالحظۀ رشد تکنولوژی و فناوری 
در برخی کشورهای غربی سبب می شود مؤمنان شرايط رشد علمی 
و فناوری جامعۀ خويش را با شرايط کشورهای غربی مقايسه کرده 
و برخی به اشتباه چنين نتيجه می گيرند که عامل پيشرفت جوامع 
غربی کنارگذاردن دين و عامل رکود کشورهای مسلمان گرايش به 
دين بوده است. اين دو مسئله از ابعاد گوناگون و در سطوح متنوعی 
قابل بررسی است؛ ولی از آنجا که مخاطبان اين اثر عموم مردم اند، 
سعی شده است از ورود به مباحث تخصصی پرهيز نموده و مسئله 
با زبان ساده تری تحليل شود. اين بحث در دو بخش سامان يافته 
در  و  غرب  خوشبختی  و  رفاه  ادعای  نخست،  بخش  در  که  است 
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بخش دوم ادعای پيشرفت غرب و عقب ماندگی مسلمانان بررسی 
شده است. 



آب و سراب
 فصل اول
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پيش از بررسی ميزان خوشبختی در جوامع مؤمن و غيرمؤمن، الزم 
معنای  راستی  به  آن روشن شود.  معنای خوشبختی و مالک  است 
خوشبختی چيست؟ مالک رفاه و رنج يک امت چيست؟ با چه مالکی 
می توان تعيين کرد که جامعه ای در رفاه است و جامعۀ ديگر چنين 
نيست. توجه به نکات ذيل روشن می سازد که اين پيش فرض که 

»جوامع غربی غرق در رفاه و خوشبختی اند« چندان دقيق نيست.

1. در جست وجوی خوشبختی
الف( برخی از مردم به اشتباه چنين می پندارند که ثروت و امکانات 
صحيح  تصور  اين  که  حالی  در  می باشد،  خوشبختی  عامل  مادی 
نيست. چنين نيست که با افزايش ثروت رضايت مندی از زندگی نيز 
با درآمدی  را می توان سراغ گرفت که  افراد متعددی  يابد.  افزايش 
از  بسياری  برای  دارند.  زندگی  از  متفاوت  رضايتی  احساس  ثابت، 
از  بلکه  نمی شود،  آرامش  افزايش  عامل  نه تنها  بيشتر  ثروِت  افراد، 
از دست رفتن  نگران  زيرا همواره  است؛  بدبختی  و  اضطراب  عوامل 
ثروت خويش اند و هيچگاه روی خوشبختی را نمی بينند، در حالی که 
ممکن است ديگران با حسرت به زندگی ايشان نگاه کنند. ثروت در 
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صورتی برای انسان اسباب آرامش است که فرد مالک ثروت باشد، نه 
اينکه ثروت، مالِک انسان باشد. بسياری از انسانهای ثروتمند، مملوک 
ثروت خويش اند و عمر خود را صرف محافظت از مالک خود می کنند.

ب( خوشبختی در بهره مندی از امکانات و نعمت ها نيست، بلکه 
افراد متمکن چون هنر ديدن  از  بسياری  نعمت هاست.  به  در توجه 
نعمت ها را ندارند، احساس رضايت نمی کنند و بسياری از افرادی که 
بهره مندی کمتری دارند، به دليل توجه به داشته هايشان، احساس 

خوشبختی می کنند. 
ج( يکی از مسائلی که باعث آرامش و خوشبختی انسان هاست، 
با  افرادی که زندگی را معنادار نمی دانند،  معناداربودن زندگی است. 
وجود امکانات متعدد همواره احساس نگرانی و پوچی آزارشان می دهد 
و تنوع هيجانات و تفريحات راضی شان نمی کند. در مقابل، کسانی که 
زندگی را معنادار می بينند، احساس آرامش بيشتری دارند و از زندگی 
راضی ترند. مؤمنان به دليل اعتقاد به معاد و حکمت هستی، زندگی را 
معنادار می دانند؛ ولی کافران به دليل انکار توحيد و معاد همواره زندگی 
را پوچ و بی هدف می بينند. مؤمنان در پس تک تک مشکالت زندگی، 
دست حکمت خدا را می بينند و کافران که اعتقادی به معاد ندارند، با 
اميدی و نگرانی می شوند. نگرش حکيمانه  کوچک ترين مشکل دچار نا

به زندگی، منوط به ميزان ثروت يا امکانات نيست.
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د( رابطۀ صميمی با افراد خانواده و دوستان نزديک از ابزارهای 
آرامش بخش زندگی است و جوامع صنعتی با گرايش به فردگرايی 
و متزلزل شدن نهاد خانواده، از اين موهبت محروم بوده و همواره 
احساس تنهايی می کنند. جهان غرب سعی می کند محبت و صميميت 
اين  ولی  کند؛  جبران  حيوانات  با  انس  با  را  انسان ها  ميان  گمشده 

جايگزين چه کارکرد و نفعی دارد؟
چنانکه گذشت، خوشبختی و رفاه به بهره مندی از امکانات مادی 
و ثروت نيست، بلکه منوط به احساس رضايت و هدفمندی زندگی 
احساس  فراوان  مادی  امکانات  وجود  با  صنعتی  کشورهای  است. 

رضايت از زندگی ندارند.

»آيا  که  پرسش  اين  طرح  با  امريکايی  روانشناسان  برخی 
مردم ثروتمند از زندگی خود راضی ترند؟« تحقيقاتی را آغاز 
کردند و به اين نتيجه رسيدند که افراد بسيار ثروتمند نسبت 
افراد  و  دارند  زندگی  از  کمتری  رضايت  متوسط  طبقه  به 
طبقه متوسط نسبت به افراد پايين ترين از سطح کمتری از 

شادی برخوردارند.1

1. ديويد جی مايرز، تناقض نمای امريکا، گرسنگی معنوی در وفور نعمت، ترجمۀ سيده مژگان 
سخايی، ص263.
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گسترش روزافزون بيماريهای روحی و افسردگی و نيز آمار خودکشی 
گواهی بر عدم خوشبختی آن هاست. طبق تحقيقات دانشمندان غربی، 
سه   1960 سال  به  نسبت   1990 سال  در  جوانان  خودکشی  ميزان 
برابر افزايش داشته است.1 در اياالت متحده امريکا تعداد کسانی که 

خودکشی می کنند، بيشتر از تعداد کسانی است که به قتل می رسند.2

2. دلتنگی در برج عاج
آمارهايی که تحليل گران غربی در کتاب های خود منتشر کرده اند، به 
روشنی گويای رشد اسفبار افسردگی در جوامع مدرن است و اين امر 
ميزان رضايت از زندگی را به خوبی نشان می دهد. به گزارش سازمان 
بهداشت جهانی، ميزان افسردگی در ميان امريکايی هايی که پس از 
از اين  سال 1945 به دنيا آمده اند، سه برابر افرادی است که پيش 
تاريخ متولد شده اند. در  سال 1998 در امريکا هجده ميليون نفر به 
افسردگی دچار بودند و ميزان فروش داروی ضد افسردگی پروزاک3 

به 2/8 ميليارد دالر رسيد.4

1. همان، ص231.
2. ويليام جی بنت، شاخص های فرهنگی در اياالت متحدۀ امريکا، ترجمۀ فاطمه فراهانی، 

ص 193.
3. Prozac 

4. همان، ص194.
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در سال 1996، هشت هزار کودک زير شش سال، داروی 
ضد افسردگی مصرف کرده اند و در سال 1997 مصرف اين 
داروها در چهل هزار کودک زير شش سال مشاهده شده 

است؛ يعنی افزايش چهارصد درصدی.1

بيماری فلج کنندۀ  افسردگی را شايع ترين  سازمان بهداشت جهانی، 
نشريات  گذشته  سال  سی  طی  است.  کرده  اعالم  امريکا  زنان 
روانشناسی 45000 مقاله در ارتباط با افسردگی و تنها چهارصد مقاله 
در موضوع خوشبختی منتشر کرده اند. زنان امريکايی در صدر جدول 
مصرف کنندگان داروهای ضد افسردگی قرار دارند و روانشناسان يکی 
از داليل اين مصرف باال را نگاه ابزاری جامعه به زنان و فشارهای 
وارد شده به آنها در جريان زندگی می دانند. به دنبال چنين رفتاری، 
اين زنان احساس می کنند هيچ کس به معنای واقعی دوستشان ندارد 
و روابط افراد جامعه با آن ها فقط به منظور سوء استفاده های جنسی 
جهانی  بهداشت  سازمان  گزارش  طبق  همچنين،  است.  مادی  و 
و شرق  امريکا  ژاپن،  به کشورهای  مربوط  آمار خودکشی  بيشترين 
امريکای التين و برخی  اروپاست و کشورهای اسالمی، کشورهای 
از  پس  دارند.  را  خودکشی  ميزان  کم ترين  آسيا  شرق  کشورهای 

1. همان.
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حوادث تروريستی يازده سپتامبر، حدود نود درصد از شهروندان اين 
از سوی  داده شده  وعده  امنيت  و  نظامی  قدرت  به  ديگر  که  کشور 
مقامات اياالت متحده اطمينان چندانی نداشتند، برای کنار آمدن با 
استرس و نگرانی ناشی از چنين حمالتی، بيش از پيش به مذهب 
روی آوردند. محققان بسياری به بررسی رابطۀ ميان مذهب و استرس 
اند. فيگلمن در کتاب مذهب و سالمتی به اين نتيجه رسيد  پرداخته 
که افرادی که دارای تمايالت مذهبی نيستند، بيشتر از افراد ديگر در 

معرض استرس و افسردگی قرار دارند.1

3. غرب بيرون از لنز هاليوود
صرف نظر از اينکه امکانات مادی دليل بر خوشبختی نيست، حتی 
در اين باره نيز نبايد تصور کرد همه افراد کشورهای غربی و صنعتی 
کشورها  اين  در  فقر  ميزان  بلکه  اند،  انبوه  امکانات  و  ثروت  دارای 
افزايش است؛ به عنوان مثال، در امريکا 148 ميليون نفر  در حال 
)48 درصد( فقير بوده و 49 ميليون نفر زير خط فقر زندگی می کنند. 
هاليوود  در سينمای  باغ که  و  اتاق  ده ها  با  بزرگ  بسيار  خانه های 
نمايش داده می شود، تمام حقيقت غرب نيست. گلوبال ريسرچ در 
مقاله ای به بحران گرسنگی در امريکا پرداخته و می نويسد روزانه 
حدود پنجاه ميليون امريکايی از گرسنگی رنج می برند. در سال های 

1. http://www.mashreghnews.ir/fa/news/153314.
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به خانواده  تعداد کسانی که مشمول طرح »کمک  تا 1998   1960
های نيازمند« بودند، 65 درصد افزايش يافته و آمار فقر و گرسنگی 
در  که  کودکی  پنج  هر  از  تقريبًا  است.  توجه  قابل  بسيار  کودکان 
امريکا زندگی می کند، يک نفر فقير است. در سال 1993 حدود پانزده 

ميليون کودک و نوجوان زير هجده سال در فقر زندگی می کردند.1

4. نعمت يا نقمت؟
فقر عالمت  آيا  است؟  نقمت  هر خشکسالی  و  نعمت  بارانی  هر  آيا 
غضب و ثروت عالمت لطف خداست؟ نعمت بودن نعمت به فراوانی 
آن نيست، بلکه به تأثير و فوايد آن است. برخی گمان می کنند چون 
لطف  مشمول  ايشان  است،  زياد  بارندگی  اروپايی  مناطق  برخی  در 
باشد،  الهی  عذاب  می تواند  خشکسالی  که  همان طور  اما  الهی اند؛ 
فراوانی برف و باران نيز می تواند مشکالت زيادی به دنبال داشته و 
مصداقی از عذاب الهی باشد. در بسياری موارد امکانات مادی وسيلۀ 

عذاب افراد است، چنانکه قرآن به مؤمنان می گويد: 
ندارد؛ خداوند مي خواهد  اموال و فرزندان آنان شما را به شگفتي وا

با اين وسيله آنان را عذاب کند.2 
آنگاه که ببينی کافران شهرها را تصرف می کنند، غمگين نشوی؛ دنيا 

1. همان، ص85.
نيا )توبه، 55(. بهم بِها ِفي الَْحيوِة الدُّ َّما ُيريُد اهلل لُِيعذِّ 2. َفال ُتعجبک أَموالهم وال أَوالدُهم إِن
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متاعی اندک است و جايگاه ايشان جهنم است.1 
همچنين، قرآن از سّنت ديگری به نام »استدراج« ياد می کند که 

يکی از سخت ترين عذاب های پروردگار است. 

خداوند پس از آنکه کفار با سختی ها و عذاب های دنيوی 
متنبه نشدند، امکانات مادی بسياری در اختيار ايشان قرار 

می دهد تا به وسيلۀ آن بر گناهان خويش بيفزايند. 

می دهيم،  آن ها  به  ما  که  مهلتی  که  نکنند  گمان  کافران، 
برای  می دهيم  مهلت  بلکه  بود،  خواهد  بهتر  آن ها  حال  به 
امتحان تا بر سرکشی و طغيان خود بيفزايند و آنان را عذابی 

رسد که با آن سخت خوار و ذليل شوند.2 
از جايی که  تدريج  به  تکذيب کردند،  را  ما  آيات  آن ها که  و 

نمی دانند، گرفتار مجازاتشان خواهيم کرد.3 

َِّذيَن َکَفُرواْ فِی الْباَِلِد َمَتاٌع َقلِيٌل ُثمَّ َمْأؤاُهْم َجَهنَُّم  َو بِْئَس الْمَهاد )آل عمران،  نََّک تََقلُُّب ال 1. اَل َيُغرَّ
.)197-196

ََّما نُْملِی لَُهْم لِيَزَداُدواْ إِثًْما َو لَُهْم َعَذاٌب  ََّما نُْملِی لَُهْم َخيٌرْ ِلنُفِسِهْم إِن َِّذيَن َکَفُرواْ أَن 2. َو اَل يَحَسبنَ َّ ال
مُِّهين )آل عمران، 178(.

ْن َحْيُث اَل َيْعلَُموَن َو أُْملِی لَُهْم  إِنَّ َکْيِدی َمتِين )اعراف،  بُواْ بِاَياتَِنا َسَنْسَتْدِرُجُهم مِّ َِّذيَن َکذَّ 3. َو ال
.)183-182
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حضرت زينب در مواجهه با يزيد به همين سّنت الهی اشاره کرده 
و فرمودند: 

ای يزيد! آيا اکنون که زمين و آسمان را بر ما تنگ کردی و ما 
را همانند اسيران به هر سو کشاندی، میپنداری ما به نزد خدا 
خوار شديم و تو نزد او عزيز و گرامی میباشی و تصور کردی 
اين نشانۀ قدر و منزلت تو در نزد خداست؟ از اين رو، باد غرور 
به بينی انداخته و به خود باليدی و خّرم و شادمان شدی از اينکه 
ديدی دنيا در کمند تو در آمده و امور تو سامان يافته و ُملک و 
خالفت ما در اختيار تو قرار گرفته، پس کمی آهسته تر! آيا سخن 
خداوند را فراموش کردی که فرمود: »آنها که کافر شدند، تصور 
نکنند اگر به آنان مهلت میدهيم، به سودشان است. ما به آنان 
مهلت میدهيم تا بر گناهان خود بيفزايند و برای آن ها عذاب 

خوارکننده ای است«.4

5. هرکه در اين بزم مقّرب تر است ...
سختی هايی که در زندگی دنيوی برای مؤمنان پيش می آيد، گاهی 
دوم  بخش  در  که  ـ  است  ايشان  کم کاری  و  بی تدبيری  از  ناشی 
مفّصل تر بررسی می شود ـ و گاهی ناشی از باليا و مشکالت طبيعی 
است که افراد دخالتی در آن ندارند و اين ها آثار تربيتی برای مؤمنان 

4 . محمدباقرمجلسی، بحاراالنوار، ج 45، ص133.
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نزد  او  محبوبيت  عالمت  مؤمن،  برای  سختی ها  و  باليا  دارد. 
پروردگار است که يا زمينۀ امتحان و در نتيجه رشد معنوی انسان 
را فراهم می آورد، يا مايۀ آمرزش گناهان اوست و يا عامل رشد و 
اوج گرفتن وی، که همه اين حالت ها برای مؤمن خير است. معلّم 
کالس  دانش آموز  بهترين  اشتباه  و  لغزش  نسبت به کوچک ترين 
نشانۀ  اين  و  نشان می دهد  دانش آموزان  ديگر  از  بيش  حّساسيتی 
اوليای  و  پيامبران  چنانکه  است؛  معلّم  نزد  او  محبوبيت  و  توجه 
الهی که محبوب ترين بندگان خدا هستند، بيشترين سختی ها را در 
زندگی متحمل می شوند؛ بنابراين به ميزان بيشتر شدن محبوبيت، 

سختگيری نيز بيشتر می شود.
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خالصه

اواًل،  که  می شود  روشن  پيش گفته  نکات  به  توجه  با 
خوشبختی و رفاه يک جامعه به ميزان ثروت و امکانات 
زندگی  از  رضايت  احساس  ميزان  به  بلکه  نيست،  افراد 
از  رضايت  احساس  ثروتمندان  از  و تعداد فراوانی  است 
ثروتمند  غربی  جوامع  افراد  تمام  ثانيًا،  ندارند؛  زندگی 
نيستند و تعداد فقيران يا افراد زير خط فقر در آنجا نيز 
بسيار زياد است؛ ثالثًا، بسياری از مشکالت و سختی های 
مسلمانان به خاطر کم کاری و سوء تدبير ايشان است و 
بالخره اينکه سختی و خوشی اين دنيا يک روی سکه 
است. سختی موقت مؤمنان عامل خوشی ابدی ايشان و 
خوشی موقت کافران، عامل سختی ابدی آنان می باشد.



فراز و فرود اسالم و غرب
 فصل دوم
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1. پيشرفت انسان يا مصنوعات انسانی
و  ماندگی«  »عقب  »رشد«،  »پيشرفت«،  مفاهيم  بايد  چيز  هر  از  قبل 
... و مالک آن ها تعريف شود تا مشخص شود آيا حقيقتًا کشورهای 
اسالمی عقب مانده و جوامع کافر پيشرفته هستند يا خير؟ برای پاسخ 
به اين پرسش بايد بين انسان و مصنوعات انسانی و در نتيجه پيشرفت 
انسان و مصنوعات انسانی تفاوت قائل شويم. انسان موجودی عاقل 
با جهت گيری الهی است که هدف او به خوردن، خوابيدن، شهوات و 
غرايز محدود نيست، بلکه هدف او رشد معنوی و اخالقی است که 
ندارد. خوردن و خوابيدن  منافات  دنيا  از  بهره مندی صحيح  با  البته 
بيشتر يا شهوات و لذت های افزون تر اموری مشترک بين انسان و 
حيوان هستند و آنچه باعث تمايز اين دو می شود، فضايل معنوی و 
اخالقی انسان است. بنابراين مالک رشد و پيشرفت انسان موفقيت 
در کسب فضايل اخالقی و بندگی الهی بوده و جامعۀ پيشرفتۀ انسانی 
باشد وگرنه  يافته  جامعه ای است که اخالق و معنويت در آن رشد 
تفاوتی بين انسان و حيوان نيست. پيشرفت مصنوعات انسانی همان 
رشد تکنولوژی و صنعت است. تبديل شدن چرتکه به ابررايانه های 
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اتمی، تسخير فضا، مطالعۀ ريزذرات و ساير شگفتی های تکنولوژی، 
پيشرفت مصنوعات انسانی است و نه خود انسان.

آنچه به نام پيشرفت کشورهای غربی خوانده می شود در 
بر  اخالق.  نه  است  انسانی  مصنوعات  پيشرفت  حقيقت 
همين اساس پيشرفته خواندن کشورهای غربی به استناد 

موفقيت در تکنولوژی سخن صحيحی نيست.

اگر دربارۀ جامعۀ انسانی سخن می گوييم بايد مالک های انسانی را 
برای ارزيابی پيشرفت يا عقب ماندگی جوامع لحاظ کنيم. 

2. اخالق در ُکما!
با توجه به آنچه گفته شد، حقيقتًا نمی توان کشورهای کافر را جوامعی 
رشديافته و مسلمانان را جوامعی عقب مانده خواند؛ زيرا هم زمان با 
رشد تکنولوژی، انحطاط اخالقی در جوامع غربی سرعتی مهارنشدنی 
يافته است و ساالنه آمارهای تکان دهنده ای از شبکه های آماری و 
اطالع رسانی منتشر می شود. برای نمونه به سهم ناچيزی از آمارهای 

منتشر شده توسط مؤسسات غربی اشاره می شود:
در سال 1960 زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی، موسوم به 
»زندگی در گناه« و امری شرم آور و آمار آن به قدری کم بود که ثبت 
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نمی شد، ولی طبق اعتراف نويسندگان غربی، امروزه 41 درصد زنان 
همسرانشان  با  نامشروع  صورت  به  سال   44 تا   15 بين  امريکايی 
 2000 تا   1960 بين  نامشروع  خانواده های  تعداد  می کنند.  زندگی 

افزايش 1000 درصدی داشته است.1 
تا سال 2000، 79 درصد زنان مجرد بين 20 تا 24 سال تجربۀ 
فعاليت جنسی نامشروع داشتند.2 در امريکا در هر 25 ثانيه يک کودک 
نامشروع به دنيا می آيد.3 سه ميليون نوجوان در سال به بيماری های 
مقاربتی دچار می شوند. آمار فرزندان نامشروع نيز 6 برابر آمار سال 

1960 شده است.4

در سال 1997 حدود 78 درصد کل تولدهای ثبت شده در 
جامعۀ امريکا يعنی 380000 تولد مربوط به نوجوانان 15 تا 

19 ساله بود که ازدواج نکرده بودند.5 

دختران  درصد   40 حدود  دريافتند  »وسلی«  دانشکدۀ  پژوهشگران 

1. ماری کاسيان، خطای فمنيسم، ترجمۀ بابک تيموريان، مجموعه مقاالت »فمينسيم، شکست 
افسانۀ آزادی زنان«، ج3، ص26.

2. همان.
3. همان

4. ديويد جی مايرز، تناقض نمای امريکا، 231.
5. همان، 232.
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روزانه و 29 درصد به طور هفتگی مورد آزار جنسی قرار می گيرند و 
دو سوم اين مزاحمت ها در انظار عمومی صورت می گيرد.1

54 درصد افراد شرکت کننده در يک نظرسنجی در کشور کانادا 
گفته اند که حداقل يک بار تجربۀ ناخواستۀ جنسی قبل از 16 سالگی 

داشته اند.2
از  جنسی  استثمار  جهت  کودک  و  زن   500,000 ساله  همه 
کشورهای مختلف به کشورهای اروپايی قاچاق می شوند. اين تجارت 

ساالنه  8 ميليارد دالر سودآوری دارد.3
در بسياری از کشورهای اروپايی روسپی گری، قانونی شده است و 

اين امر 5 درصد اقتصاد هلند را به خود اختصاص داده است.4
ساالنه 13000 فيلم پورنو در امريکا توليد می شود. يعنی به طور 
متوسط در هر ساعت 1/4 فيلم پورنو توليد می شود. درآمد اين صنعت 
در سال 2006، 97 ميليارد دالر بوده است که با درآمد شرکت های 

به ريشۀ خانواده، مجموعه مقاالت »فمينسيم،  آزادی جنسی، کلنگی  1. ويليام مورجيسون، 
شکست افسانۀ آزادی زنان«، ج2، ص36.

2. دبيرخانه دومين همايش مسائل زنان،  خشونت عليه زنان، مجموعه مقاالت »فمينسيم، 
شکست افسانه آزادی زنان«، ج2، ص180.

جانيس جی رايموند، توسعۀ صنعت سکس در اتحاديۀ اروپا، مجموعه مقاالت »فمينسيم،  .3
شکست افسانۀ آزادی زنان«، ج 2، ص244. 

4. همان، ص246 .
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»مايکروسافت«، »گوگل«، »آمازون« »ياهو« و »اپل« برابری می کند.1
در عرصۀ جرم و جنايت نيز وضعيت کشورهای غربی به ويژه 
امريکا به قدری فضاحت بار است که رئيس سابق کميسيون قضايی 
در  است.  خشونت  امريکا  معضل  مهم ترين  می گويد  امريکا  سنای 
 10 هر  در  و  می شود  بدرفتاری  زن  يک  با  ثانيه   8 هر  در  امريکا 
ثانيه يک زن مورد تجاوز قرار می گيرد.2 83 درصد افراد شرکت کننده 
آن ها  برای  جنايت  و  گفته اند جرم  »گالوپ«  موسسۀ  نظرسنجی  در 
تهديدی جدی است3 چنانچه از هر ده نفر، 4 نفر از قدم زدن تنها 
در شب و در فاصلۀ يک مايلی خانۀ خود هراس دارند 4 و از هر ده 
نوجوان، 4 نفر هراس دارند که کسی با اسلحه به آن ها شليک کند.5

در اثر گسترش جرم و جنايت در امريکا آمار زندانيان اين کشور 
شش   1998 سال  در  بود،  نفر   300000 حدود   1960 سال  در  که 
بالغ بر  امريکا ساليانه  برابر شده و به 1/87ميليون رسيده است. در 
12 ميليون جرم ثبت می شود که باالترين ميزان ثبت شده در ميان 

1. کريس هجز، پورنوگرافی غيرعادی، آخرين نشانۀ آخرالزمان فرهنگی امريکا، مجموعه مقاالت 
»فمينسيم، شکست افسانۀ آزادی زنان«، ج2، ص273.

»فمينسيم،  مقاالت  زنان، مجموعه  عليه  زنان، خشونت  دبيرخانه دومين همايش مسائل   .2
شکست افسانۀ آزادی زنان«، ج 2، ص178.

3. ديويد جی مايرز، تناقض نمای امريکا، ص254.
4. همان، ص255.
5. همان، ص254.
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کشورهای جهان است. 1 

در سال 2010 روزانه بيش از 5 کودک بر اثر بدرفتاری جان 
خود را از دست می دهند. 

چنين اموری سبب افسردگی های شايع ميان کودکان شده است و در 
حالی که سن کودکی اوج نشاط و شادابی است، بسياری از کودکان 
کشورهای اروپايی و امريکايی داروی ضد افسردگی مصرف می کنند. 
اين خشونت ها تنها مربوط به فضای خارج از خانواده نيست و بسياری 
از زنان غربی مورد بدرفتاری مستمر همسرانشان قرار می گيرند. به 
عنوان نمونه زنی که برندۀ جايزه صلح نوبل بوده است می گويد شوهرم 

مرد خوبی است؛ زيرا فقط هفته ای يک بار مرا کتک می زند!2
پيامد مستقيم اين موارد، فروپاشی کانون خانواده و افزايش قابل 
توجه آمار طالق است. آمار طالق در امريکا از سال   1960 تاکنون 
صد برابر افزايش داشته است.3 اين پديده به رواج خانواده های تک والد 
امريکايی  منجر شده تا آنجا که در سال 1990 تعداد ده ميليون خانوادۀ

1. همان، ص255.
»فمينيسم،  مقاالت  زنان، مجموعه  عليه  زنان، خشونت  دبيرخانه دومين همايش مسائل   .2

شکست افسانۀ آزادی زنان«، ج 2، ص185.
3. ماری کاسيان، خطای فمنيسم، ترجمۀ بابک تيموريان، مجموعه مقاالت »فمينيسم، شکست 

افسانۀ آزادی زنان«، ج3، ص25.
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بدون پدر زندگی می کنند و 23 درصد کودکان زير 15 سال در امريکا، 
فقط با مادر و 5/6 ميليون فرزند امريکايی با پدربزرگ و مادربزرگ 

زندگی می کنند.1
آمارها و اخبار هولناک ديگری در غرب دربارۀ ازدواج با حيوانات، 
کشتن فرزندان، کشتن پدر و مادر و ... منتشر می شود که بيان آن 
اکتفا می شود: در هر  بسيار مشمئزکننده است و تنها به يک نمونه 
دوره تعطيالت تابستاني حدود 500 هزار زن و شوهر در 200 کلوپ 
شبانه که در سراسر ايتاليا وجود دارد، همسران خود را براي برقراري 
همسر  تعويض  هزاران  مي کنند.  عوض  يکديگر  با  نامشروع  رابطۀ 
مانند گاراژهاي خودرو، سواحل دريايي  اماکني غير کلوپ ها  نيز در 
اتفاقات  اين  مي گيرد.2  صورت  قبرستان ها  از  برخي  حتي  و  ويژه 
سبب ابراز نگرانی هر روزۀ انديشمندان، متفکران، هنرمندان و حتی 
سياستمداران غربی نسبت به وضع موجود و آيندۀ غرب شده است. 
حجم مقاالت تخصصی متعدد نويسندگان غربی مؤيد اين مدعاست.

3. بی ارتباطی دين و عقب ماندگی
صرف نظر از دو بحث پيشين، پيشرفت و رشد يک جامعه در علم و 
تکنولوژی ارتباطی به دينداری يا بی دينی جوامع ندارد؛ زيرا تعداد 

1. گونه های جديد خانواده در غرب، ص105-103.
2. http://www.farsnews.com/printable.php,nn=8802130175
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کشورهای غيراسالمی و کافر که به لحاظ علمی و تکنولوژی رشد 
و  دانشمندان  از  بسياری  ديگر  سوی  از  و  است  فراوان  نکرده اند، 
دين گرا  و  موحد  انسان هايی  غربی  کشورهای  علمی  های  چهره 

هستند.

بنابراين نه اسالم دخالتی در عدم پيشرفت علمی مسلمانان 
الحاد سهمی در رشد و پيشرفت  يا  داشته و نه مسيحّيت 

کشورهای غربی دارد. 

پيشين  دانشمندان  تالش های  مرهون  غرب  علمی  رشد  امروزه 
به لحاظ اخالقی فاسد و  يا  انسان هايی بی دين  ايشان می باشد که 
با عّياشی و  زيرا تحقيق و پژوهش مجّدانۀ علمی  نبوده اند؛  الابالی 

خوشگذرانی تناسبی ندارد.

4. غرب، واردکنندۀ مدعی!
و  علمی  نهضت های  پرچمدار  گذشته  قرون  طی  در  مسلمانان 
فرهيختگان  اختيار  در  دانش  قله های  و  بوده اند  متعدد  اکتشافات 
مسلمان بوده است. بسياری از پيشرفت های علمی کنونی غرب نتيجۀ 
نام سليم  الحسنی  به  عراقی  است. يک محقق  مسلمانان  با  ارتباط 
استاد دانشگاه منچستر در سال 2006 در پژوهشی با عنوان »1001 
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نوآوری ميراث مسلمانان در جهان ما« به بررسی دستاورد های علمی 
مسلمانان در سالهای 600 تا 1600 ميالدی پرداخته است. او نشان 
داده است چگونه دانشمندان مسلمان در علومی چون ستاره شناسی، 
جبر و مثلثات، نظريۀ اعداد، هندسه ، فيزيک، جغرافيا، شيمی، پزشکی، 
داروسازی، مهندسی، هنر، ادبيات و حتی آموزش و پرورش سرآمد و 

صاحب نظر بوده اند. 

آنها  افتخار  که  مهمی  اکتشافات  و  اختراعات  از  بسياری 
توسط  پيش  سالها  گرديده  ثبت  غربی  دانشمندان  نام  به 

دانشمندان مسلمان اختراع و يا کشف شده است. 

گوستاو لوبون می گويد: 
بعضي ها ]اروپاييان [ عار دارند که اقرار کنند که يک قوم کافر و 
ملحدی ]مسلمانان [ سبب شده اروپای مسيحی از حال توّحش 
ولی  می دارند،  نگاه  مکتوم  را  آن  لذا  و  گردد  خارج  جهالت  و 
اين نظر به درجه ای بی اساس و تأّسف آور است که به آسانی 
زاييدۀ  اعراب  همين  اخالقی  نفوذ   ... نمود  رّد  را  آن  می توان 
اسالم، آن اقوام وحشی اروپا را که سلطنت روم را زير و زبر 
نمودند، داخل در طريق آدمّيت نمود و نيز نفوذ عقالنی آنان 
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دروازۀ علوم و فنون و فلسفه را که از آن به کلّی بی خبر بودند 
به روی آنها باز کرد و تا ششصد سال استاد ما اروپاييان بودند.1 

ويل دورانت می گويد:  
تاريخ  بزرگ  حوادث  از  اسالمی  تمدن  اضمحالل  و  پيدايش 
است. اسالم طی پنج قرن، از سال 81 تا 597 ه.ق )700 تا 
تصفيۀ  و حکومت،  قلمرو  بسط  نظم،  نيرو،  لحاظ  از  1200م( 
اخالق و رفتار، سطح زندگانی، وضع قوانين منصفانۀ انسانی و 
تساهل دينی، ادبيات، دانشوری، علم، طب و فلسفه پيشاهنگ 

جهان بود.2 
از ديدگاه وی، نفوذ دنيای مسيحی در اسالم تقريبًا منحصر به بعضی 
نفوذ  مسيحی  جهان  در  اسالم  دنيای   ... بود  جنگی  و  دينی  رسوم 

گوناگون داشت.

اسلحه،  درمان،  دارو،  شربت ها،  غذاها،  مسيحی  اروپای 
هنری،  انگيزۀ  و  سليقه  خانوادگی،  نشان های  از  استفاده 
ابزارها و فنون صنعت و تجارت و قوانين و راه های دريايی 

1. گوستاو لوبون، تمدن اسالم و عرب، ص751.
2. ويل دورانت، تاريخ تمدن، ترجمۀ ابوطالب صارمی و ديگران، ج4 )عصر ايمان، بخش اول(، 

ص432.
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را از اسالم فرا گرفت و غالبًا لغات آن را نيز از مسلمانان 
اقتباس کرد ... .

علمای اسالمی رياضيات، طبيعيات، شيمی، ستاره شناسی و پزشکی 
يونان را حفظ کرده و به کمال رساندند و اين ميراث يونان را که بسيار 
غنی تر شده بود، به اروپا انتقال دادند ... پزشکان اسالمی پانصد سال 

تمام علمدار طب در جهان بودند.1
همچنين »رودول« اسالم شناس و مترجم قرآن به زبان انگليسی 

می گويد:
اروپا بايد فراموش نکند که مديون قرآن است؛ همان کتابی که 
اروپا جلوه گر  تاريکی قرون وسطی در  آفتاب علم را در ميان 

ساخت.2 
برای  مانعی  دينداری  نه  که  می شود  آشکار  نکات  اين  به  توجه  با 
پيشرفت علمی و صنعتی است و نه بی دينی عامل ترقی در اين حوزه 

محسوب می شود.

1. همان، ص 433- 434.
2. نصراهلّل نيک بين، اسالم از ديدگاه دانشمندان غرب، دورود، سيمان وفارسيت،  ص47.
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5. علل رشد علمی و تکنولوژيک غرب
علل رشد و پيشرفت برخی کشورهای غيرمسلمان در علم و تکنولوژی 
بی اعتنايی آن ها به دين و اخالق نيست بلکه توجه به نکاتی است که 
اگر مسلمانان نيز همچون قرون پيشين به آن اهتمام داشته باشند، 
در قله های علم و تکنولوژی قرار خواهند گرفت. آن نکات عبارتند از: 
از مردم کشورهای پيشرفته به  الف( تالش و پشتکار؛ بسياری 
آرمان های خود ولو آنکه ناقص يا اشتباه باشد، ايمان داشته و برای 

دستيابی به آن اهداف تالش مستمر می نمايند. 
ژاپنی ها بعد از جنگ، روزانه بيش از چهارده ساعت کار می کردند 
تا کشور خود را آباد کنند. متوسط ساعات کار آنها در سال 1983 بيشتر 
از تمامی کشورها گزارش شده است؛ يعنی 2152 ساعت که نسبت 
به کشور بعدی يعنی امريکا 254 ساعت بيشتر است. ساعت کار مردم 

کره جنوبی نيز 2900 ساعت در سال اعالم شده است.

شورای  مجلس  های  پژوهش  مرکز  گزارش  براساس 
اسالمی ساعت کار مفيد کارمندان ايرانی به جای 8 ساعت 
به 22 دقيقه در روز و کارکنان بخش خصوصی به 2 ساعت 
در روز کاهش يافته است و در نتيجه ساعت کار مفيد ما 
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در سال به حدود 600 ساعت و در باالترين آمارها به 800 
ساعت می رسد.1

ب( اولويت دادن به علم و پژوهش؛ که در تخصيص بودجۀ ساليانۀ 
اساتيد  حقوق  عالی،  آموزش  پرورش،  و  آموزش  تحقيقاتی،  مراکز 
دانشگاه و ... به خوبی هويداست. کشوری که علم و پژوهش در آن 
اولويت نخست مردم و مسئولين باشد، رشد مناسب تری در آن حوزه 

خواهد داشت.
ج( فرهنگ استقالل طلبی )به ويژه استقالل اقتصادی(؛ دو ملت 
توليدی کشور  از کاالهای  به بهره گيری  ژاپن و کره جنوبی نسبت 
خود پافشاری می کنند. طی چند سال گذشته سازمان تجارت جهانی 
به حکومت های ژاپن و کره جنوبی فشار آوردند تا از خارج برنج وارد 
کنند، اما مردم اين دو کشور حاضر به استفاده از برنج های وارداتی 
نشدند. بعد از جنگ جهانی دوم، کاخ امپراتور را به همان شکل قبلی 
اجازه دهد  از حکومت خواستند  داشتند.  تنها شيشه کم  ساختند که 
شيشه وارد کنند، اجازه داده نشد و گفته شد: اگر شيشه وارد شود، 

تالش برای راه اندازی کارخانجات شيشه سازی کاهش می يابد.
د( ايمان، اشتياق و وجدان کاری نسبت به مسئوليت ها؛ در چنين 
جوامعی هر فرد می بايست کار خود را همچون شغل رياست جمهور 

1. http://www.tabnak.ir/fa/news/301379
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خطير و حساس دانسته و لذا با ايمان و اشتياق به ادای تکليف خود 
اقدام کند؛ زيرا تنبلی، کم کاری، اهمال کاری و بی دقتی مانع دستيابی 

به اهداف خواهد بود.
ه ( رعايت نظم و قانون و احترام به حقوق ديگران.

ح( مديريت کارآمد.
ط( روحيۀ تعاون و مشارکت جويی.
ی( پاسخ گويی نسبت به رفتارها.

ک( بهره وری، اولويت دادن به کيفيت.
ل( شکوفا ساختن خاّلقيت ها از سنين پايين.

سازماندهی  برای  منظم  برنامه ای  چهارچوب  در  حرکت  م( 
زيرساخت های اقتصادی.

ن( شناخت دقيق واقعيات جامعه و درک امکانات و محدوديت های 
کشور.

نيروی  بدون  تکنولوژی  انتقال  تکنولوژی؛  کردن  بومی  س( 
می انجامد.  بومی  جمعيت  از  مهارت زدايی  آفت  به  کارآمد  انسانی 
ژاپنی ها برای رهايی از اين آفت در پی سازگاری انتقال تکنولوژی 
با توسعۀ درون زا برآمدند و به جای تقليد، تکنولوژی را بومی کردند 

و به نوآوری در صنعت نائل شدند.
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6. هر عيب که هست، از مسلمانی ماست ...
طبق سّنت الهی هيچ انسانی صرفًا با آرزو و خيال پردازی به اهداف 
خويش نرسيده و تنها به ميزان تالش خود بهره مند خواهد بود: )و 

أن ليس لالنسان ااّل ما سعی(.1
سّنت ديگر الهی آن است که انسان ها را در دستيابی به اهداف 
خويش ياری کرده و هر کس برای هر هدفی تالش کند چه هدف 
باطل،  هدف  چه  و  صحيح  هدف  چه  اُخروی،  هدف  چه  و  دنيوی 
خداوند او را مددکار خواهد بود. قرآن کريم پس از بيان دو گروهی 
که يکی درصدد رسيدن به لذت زودگذر دنيا و ديگری به دنبال لذت 
جاودانۀ اُخروی است، بيان می دارد که هر يک از اين دو گروه را برای 

رسيدن به اهداف دنيويشان ياری می کنيم. 

َِّك  َِّك َو ما كاَن َعطاُء َرب ُكالًّ نُِمدُّ هُؤالِء َو َهُؤالِء ِمْن َعطاِء َرب
 2َمْحُظورا

هر يک را از عطای پروردگارت مدد می کنيم، اين ها را و آن ها 
را، و از عطای پروردگار تو جلوگيری نمی شود.

1.  نجم، 39.
2. اسراء، 20.
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به  اهتمام  نه  ابعاد،  برخی  در  مسلمانان  نکردن  رشد  علل 
دين، بلکه کنارگذاردن دستورات دينی و برخورد گزينشی با 

آموزه های دينی است. 

در قرون اخير، مسلمانان آگاهانه يا ناآگاهانه از برخی ابعاد دين فاصله 
گرفته و در نتيجه دچار رکود در برخی حوزه های حيات دنيوی شدند. 
عوامل خارجی نظير استعمار و عوامل داخلی در عقب ماندگی مسلمين 

در علم و تکنولوژی مؤثر بودند که مهم ترين آن ها عبارتند از:
1. تفرقه: مسلمانان که يک پنجم جمعيت جهان را دارا بوده و 
به لحاظ اقليمی در استراتژيکی ترين نقاط جهان ساکن هستند )مانند 
خاورميانه( به دليل درگيری های قومی و فرقه ای از توجه به سود و 

زيان مشترک غافل بوده و درگيری های درونی دارند.
2. تفسير نادرست از مفاهيم دينی: برخی از مفاهيم دينی دچار 
سازندۀ  و  اجتماعی  فعاليت های  تعطيل  يا  کاهش  و سبب  بدفهمی 
مسلمين شده است. تفسير ناروا از مفاهيم صبر، انتظار، قضا و قدر، 
از  رويگردانی  موجب   ... و  دنيا  تحقير  شفاعت،  تقيه،  زهد،  توکل، 
فعاليت، سستی و تنبلی، تن دادن به ظلم و نفی مبارزه شده است.1 

1. مرتضی مطهری، انسان و سرنوشت، مجموعه آثار، ج1، ص353.
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دانستن  جدا  و  حکومت  از  نادرست  تفسير   خمينی امام 
مسلمين  عقب ماندگی  عوامل  از  يکی  را  سياست  از  دين 

برشمرده اند.1

حاکمان  اخير  قرون  در  مسلمانان  نااليق:  کارگذاران  و  حاکمان   .3
خيانت سبب عقب  يا  بی کفايتی  با  که  ديده اند  به خود  را  فاسدی 
سرسپردۀ  که  حاکمانی  بسيارند  شده اند.  مسلمين  جوامع  ماندگی 
دولت های استعمارگر بوده يا دنبال عيش و نوش و لذت های فردی 

می باشند و از رشد تمدن اسالمی غافل اند.
4. تنبلی: متأسفانه ساعات کار مفيد در ايران و ساير کشورهای 
تنبلی و  با کشورهای پيشرفته فاصلۀ زيادی دارد و روحيۀ  اسالمی 
سستی با تفاوت هايی در اقشار مختلف ديده می شود. عليرغم آنکه 
تالش  نيازمند  اخير  قرون  ماندگی  عقب  واسطۀ  به  مسلمان  ملل 
جهادی و اهتمام بيشتر برای ساختن کشورهای خود هستند، در مقام 
تن آسايی  و  تن پروری  به  را  خود  جای  روحيۀ سخت کوشی  عمل، 

داده است.
5. استعمار: قدرت های بزرگ در قرون اخير با چپاول ثروت و 

1. امام خمينی، صحيفۀ نور، ج20، ص191.

رب
و غ

الم 
 اس

رود
و ف

راز 
ف



464646

رب
ب غ

پنجرهسرا

سرمايۀ فکری کشورهای مسلمين از پيشرفت و رشد ايشان جلوگيری 
کرده و در عقب نگاه داشتن اين جوامع از کاروان علم و تکنولوژی 

تعّمد داشتند. 
6. مصرف گرايی: کشورهای مسلمان با مصرف بی رويۀ کاال از 
جمله توليدات غربی از يک سو هزينۀ زندگی خانواده ها و جوامع را 
باال برده و از سوی ديگر کشور خود را به بازار مناسب کشورهای 
غربی تبديل کرده اند که در اثر آن ثروت عظيم اين ملل به جای 
امور غيرضروری  پايه، صرف  توليدات  و  در صنعت  سرمايه گذاری 
شده و همه ساله ميلياردها دالر صرف هزينه های غيرضروری می 
تغيير  عمومی  فرهنگ  مصرف گرايی  رشد  با  ديگر  سوی  از  گردد. 
کرده و مصرف بيشتر و گران تر به ارزش اجتماعی مبّدل می شود. 
ارزش های  خريد،  در  مسابقه  و  لوکس  کاالهای  ثروت،  نمايش 
خانوارها قلمداد شده و اختالف طبقاتی به اوج می رسد و نوع مصرف 
و خريد عالمت مشخصۀ طبقۀ مرفه و باعث احساس محروميت در 

طبقات پايين تر می شود.

و  خالقيت  مشغول  می بايست  که  جوانان  ذهن  و  فکر 
نوآوری در صنعت و تکنولوژی شود، در مارک و برندهای 

غربی متمرکز می شود.
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واردات کاالهای غير ضروری جايگزين کاالهای ضروری  و  توليد 
می شود. تبليغات چنان بر ذهن افراد مسلط می شود که ديگر مبنای 
و در  است  بيشتر  به خريد  بلکه ميل  نيست،  آن ها  نياز  افراد  خريد 
عنوان  به  نيستند.1  خريد  در  خود  کنترل  به  قادر  موارد  از  بسياری 
از800  سال  يک  در  ايران  به  آرايشی  لوازم  واردات  هزينۀ  نمونه 

ميليون تا دو ميليارد دالر تخمين زده شده است.
اسراف و عدم رعايت اصول دينی در ميان مسلمانان نيز از ديگر 
عوامل عقب ماندگی ايشان است. با مصرف بدون ضابطه، جايی برای 
صادرات و نيز استفادۀ بهينه از کاال باقی نمانده و دولت ها مجبور به 

پرداخت يارانه برای مصارف ابتدايی خواهند بود.

مصرف  برابر  سه  ايران  در  برق  مصرف  نمونه  عنوان  به 
متوسط کشورهای ديگر است. مصرف انرژی ايران دو برابر 
چين و مصرف آب در ايران هفتاد درصد بيشتر از متوسط 

جهانی است.2

1. ر.ک. سيد اکبر سيدی نيا، مصرف و مصرف گرايی از منظر اسالم و جامعه شناسی، نشريۀ 
اقتصاد اسالمی، تابستان 1388، ش34.

2. http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.
aspx?NID=47153
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7. بی صداقتی در گفتار و رفتار: برخالف تأکيد مکرر دين اسالم بر 
صداقت، بی صداقتی در سخن و رفتار در ميان کشورهای مسلمان رواج 
يافته است. عدم صداقت در وعده ها و تعهدات کاری نيز مصاديقی از 

اين بی صداقتی است. 
8. نبود وجدان کاری و تعهد شغلی: مؤمنين موظف به رعايت 
حقوق ديگران در توليد و خدمات بوده و می بايست وظايف محوله 
را به بهترين شکل ممکن سامان دهند، اما عدم احساس مسئوليت 
در قبال وظايف، عدم بهره وری در خدمات، سستی نسبت به انجام 
امروز  باليای  از  آينده  به  آنها  موکول کردن  و  کار  از  گريز  وظايف، 

جامعۀ مسلمين است.
9. روحيۀ خودباختگی و شيفتگی به غرب و شرق: استعمار در 
در  بزرگ نمايی  و  نژاد  و  فرهنگ  دادن  نشان  برتر  با  اخير  قرون 
موفقيت های خود روح خودباختگی را در ميان مسلمانان دميده است 
با  رقابت  از  را  خود  مسلمين  بر  غرب  برتری  پذيرش  با  ايشان  و 
رکود  امر  همين  می بينند.  ناتوان  خودکفايی  و  پيشرفته  کشورهای 
و سکون آن ها را دوچندان می کند. عدم خودباوری باعث سرکوب 
شدن خاّلقيت ها و مانع نوآوری در علم و پژوهش شده و همواره 

جوامع را مصرف کنندۀ الگوهای غربی قرار خواهد داد.
همواره  که  اسدآبادی  سيدجمال الدين  خرافی:  عقايد  نفوذ   .10
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دغدغۀ عقب ماندگی مسلمانان را داشت، نفوذ خرافات را يکی از علل 
اين امر می دانست. خرافه در مقابل عقالنيت قرار دارد و عقالنيت 
عامل پيشرفت است و به ميزانی که خرافات گسترش يابد، پيشرفت 

کند می شود.
کشتی  سکاندار  انسانی:  نيروهای  صحيح  مديريت  عدم   .11
نخبگان  دارای  اسالمی  جامعۀ  هستند.  جامعه  نخبگان  پيشرفت، 
ظرفيت  از  صحيحی  استفادۀ  موارد  برخی  در  ولی  است،  بسياری 
فکری و مديريتی آنها نمی شود، نشناختن استعدادها و عدم پرورش 
آن ها و تقسيم نشدن مسئوليت ها بر اساس شايستگی ها از نشانه های 

مديريت نادرست نيروی انسانی است.
12. بی اعتقادی نسبت به سرمايۀ غنی وحی و ميراث اسالمی: 
وحی و سنت اسالمی از مهم ترين منابع معرفتی است که از امتياز 

تحريف ناپذيری برخوردار است. 

برخی روشنفکران ترجيح می دهند راه نجات انسان را نه 
از خالق وی، بلکه با آزمون و خطای نسلی در آزمايشگاه 
و  نيروها  رفتن  هدر  آن  نتيجۀ  که  دريابند  نظريات 

قربانی شدن نسل هاست.
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خالصه

و  زمانی  اقتضائات  به  بی اعتنايی  و  ظاهرگرايی  و  جمود   .13
دست يابی  امکان  که  است  اجتهاد  عنصر  به  اسالم  پويايی  مکانی: 
را  با زمان و مکان جديد  راه حل های جديد متناسب  به  ضابطه مند 
فراهم می کند. برخی متدينان بدون توجه به اين ظرفيت عظيم، هر 

تحولی را مغاير دين تلقی کرده و با آن مخالفت می کنند. 

توجه به تمايز انسان و حيوان به ما می فهماند که پيشرفت 
است.  بندگی  و  اخالق  مسير  در  او  اوج گرفتن  به  انسان 
مصنوعات  پيشرفت  عالمت  تکنولوژی  و  صنعت  رشد 
انسانی است نه خود انسان، که اين پيشرفت اگر با اخالق 
و معنويت توأم نباشد، فايدۀ آن کمتر از ضررش خواهد بود. 
علل رشد و افول برخی جوامع در علم و تکنولوژی نيز کنار 
گذاشتن دين يا توجه به دين نيست؛ زيرا در قرون پيش 
همين مسلمانان پرچمداران علم بودند. تالش جهادی توأم 
و  نظم  انسانی،  نيروی  مديريت  کاری،  وجدان  تدبير،  با 
قانون، خودباوری، تعاون، برنامه ريزی صحيح و... از عوامل 
رشد برخی جوامع است که مسلمانان کمتر به اين عوامل 

توجه داشته اند. 
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سطح درآمد و امکانات مالی افراد يک جامعه، مالک رفاه و خوشبختی 
آن ها نيست، بلکه ميزان احساس رضايت از زندگی بيان گر خوشبختی 
افراد، ثروتمند و  افراد است. در جوامع غربی چنين نيست که همه 
در  گرسنگان  و  فقرا  تعداد  باشند؛  باال  به  متوسط  درآمدی  دارای  يا 
کشورهای غربی فراوان است. همچنين، در ميان افراد ثروتمند نيز به 
دليل کمرنگ شدن ايمان و اخالق، احساس دلتنگی و بيهودگی شايع 
اين  گواه  آمار خودکشی  و  افسردگی  داروهای  ميزان مصرف  است. 
مدعاست؛ ولی در جوامع اسالمی با وجود کاستی ها و کمبود امکانات، 
به دليل محکم تربودن ايمان به خدا احساس رضايت از زندگی بيشتر 
است. همچنين، برخی از مشکالت جوامع مؤمن ناشی از بی تدبيری 
خود آنان و برخی نيز امتحان الهی و برای تربيت بيشتر و در جهت 

صعود معرفتی ايشان است. 
است  شده  باعث  مادی گرا  جهان  تبليغات  ديگر،  سوی  از 
از  فراتر  رسالتی  که  بوده  الهی  موجودی  انسان  کنيم  فراموش 
و  لذت  متنوع،  تبليغات در سطوح  اين  دارد.  خوردن و شهوت رانی 
ثروت بيشتر را عالمت پيشرفت يک جامعه تلقی می کنند، در حالی 
که عالمت پيشرفت يک جامعه، رشد اخالقی و معنوی آن است و 
انسان.  نه خود  ابزارهاست،  پيشرفت تکنيک و تکنولوژی پيشرفت 
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از اين رو، انحطاط اخالقی و فرورفتن در باتالق فساد به چالشی برای 
متفکران غرب تبديل شده است؛ اما رشد برخی جوامع در عرصۀ علم 
و فناوری و رکود مسلمانان، ارتباطی به دينداری و بی دينی ايشان 
برنامه ريزی مؤثر است. تمدن  بلکه معلول تالش و همت و  ندارد، 
را پيشگام علم و فناوری می داند به شهادت  امروزه خود  غرب که 
مورخان غربی، وامدار دانشمندان مسلمان بوده و بر جوانان مسلمان 
وظيفه است که پرچم اين جوامع را به جايگاه پيشين آن يعنی قله 

های علم بازگردانند.
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