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ﻣﺘﻦ ﭘﺮﺳﺶ

ﺳﻼم اﺳﺘﺎد ﻋﺰﯾﺰ :ﭼﺮا ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﻌﺪ از دوره روﻧﺴﺎﻧﺲ در اروﭘﺎ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .آﺧﻮﻧﺪ ﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻄﻠﻖ آن دوره ﺑﻮدن و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ رأی آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﻣﯽ
ﮔﺸﺘﻦ ﻣﺜﻞ ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﮔﺮد اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺪﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺬاﻗﺸﺎن ﺧﻮش ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ
زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻀﻮی ﻫﺴﺖ و آن داﻧﺸﻤﻨﺪ را ﺑﺪون ﺗﺤﻘﯿﻖ و اﺛﺒﺎت ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ در اروﭘﺎی آن زﻣﺎن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن ﮐﻪ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ واﺗﯿﮑﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دادن و
ﮔﻔﺘﻦ ﻓﻘﻂ در آﻧﺠﺎ ﺣﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ دارﯾﺪ و در ﮐﺎر ﻣﻤﻠﮑﺖ داری ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪارﯾﺪ .دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﺑﯿﺮون
از دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد .اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ اروﭘﺎ ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﺧﺘﺮاع و اﮐﺘﺸﺎف و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺪون دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮﯾﻀﯽ و ﻓﻘﺮ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻧﺴﺎن اﺷﺮف ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪا
ﻫﺴﺖ .آﯾﺎ ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭼﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﭼﻪ اﺧﺘﺮاﻋﯽ ﭼﻪ اﺑﺘﮑﺎری ﭼﻪ داﻧﺸﯽ ﭼﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻪ
ﺷﻐﻠﯽ وووو اﯾﺠﺎد ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺟﺰ دروغ و دﻏﻞ و ﺧﺮاﻓﻪ و در ﺟﺎ زدن و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدن .ﺑﺎ ﺷﮑﺮ
ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻔﺼﻞ اﺳﺖ و ﻏﻔﻠﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ در
زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎر اﻣﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از آن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد .وﻟﯽ آﯾﺎ ﻏﺮب ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺘﻔﮑﺮان
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻏﻔﻠﺖ از اﻣﻮر ﻗﺪﺳﯽ و دﯾﺎﻧﺖ اﻧﺒﯿﺎء ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از آنﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟ و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن در ﻗﺮن ﻧﻮزده ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﺪا ﻣُ ﺮد و در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺸﺮ ﻣُ ﺮد .و اﯾﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از
اواﺳﻂ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ دﯾﻦ اﻓﺰون ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﯿﺸﻞ ﻓﻮﮐﻮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺪ ﺗﺎ روﺣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺟﻬﺎن ﺑﯽروح .و در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﺎﻧﺘﯿﮕﺘﻮن ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺟﻬﺎن آﯾﻨﺪه ،ﺟﻬﺎن
اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آنﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻨﺎی ﻧﻔﯽ اﻣﻮر ﻗﺪﺳﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﺎﺷﯿﺪ

