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 چکیده

یکرد  یکی از وجوه برجسته آن بوده است و اساسًا  انتقادیدر تاریخ تفکر اجتماعی مفسران مسلمان، رو
بنیاد تفسیر اجتماعی را نگاه انتقادی به وضعیت موجود جامعه اسالمی و عوامل بیرونی و درونی  

یکرد انتقادی اثرگذار بر آن شکل می به جامعه و فرهنگ غرب را  تفسیر المیزاندهد. این پژوهش، رو
یکرد انتقادی خود به غرب را پی  المیزاندهد که کند و به این پرسش پاسخ میبازخوانی می  چگونه رو

ماندگی جهان اسالم، با توجه به نقش سنگ، در تبیین مسئله عقبگیرد؟ مؤلف این تفسیر گرانمی 
فرهنگ غرب در این فرایند، بخش زیادی از مباحث را به تحلیل و بررسی انتقادی فرهنگ غرب و مبانی 

صاص داده است. از نگاه ایشان، فرهنگ غرب بر مبادی معرفتی و اهداف و پیامدهای آن اخت
که مبنای رفتار اجتماعی انسان قرار گیرد، بنیان جامعه را به گرایانه استوار شده است و درصورتی مادی

کند که گسترش مفاسد اجتماعی، های فراوانی را بر جوامع بشری تحمیل می تباهی کشانده، زیان
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 مقدمه

یژگی توان گفت که نقطه آغازین تفکر آید و میهای تفکر اجتماعی به شمار مینگاه انتقادی از و
رو باید این نگاه داده است؛ از ایناجتماعی را پاسخ نظری به مشکالت و مسائل اجتماعی شکل می

یژگی رغم اهمیتی که دارد، در علم های اصلی علم اجتماعی به شمار آید؛ اما این مسئله بهجزو و
شناسان، وظیفه اصلی این علم را در حوزه توصیف و تبیین  اجتماعی مدرن مغفول واقع شده و جامعه

یکرد مورد توجه برخی از آنان د بهاند. هرچنهای موجود اجتماعی خالصه کردهواقعیت تدریج این رو
 قرار گرفته است.

یکرد اجتماعی مفسران اسالمی به یکرد گونهاین مسئله در رو ای دیگر رقم خورده است. رو
یژگی علم اجتماعی، یعنی اجتماعی که بیش از یک قرن از عمر آن می  گذرد، نقطه عزیمت خود را این و

طور خاص مؤلف المیزان، با نگاه به ت. برخی مفسران اسالمی و بهنگاه انتقادی قرار داده اس
ای که درباره علت آن شده است، به نقد این فرایند های وارونهماندگی جهان اسالم و تحلیلعقب

 اند.پرداخته و با تکیه بر آیات الهی آن را تبیین علمی کرده
ب موجب شده بسیاری از جوامع  پسند دنیای غرنواز و حس های علمی و فنی چشمپیشرفت  

یژه نخبگان آن، به ستایش از فرهنگ غرب بپردازند و ضمن دفاع از الگوهای نظری و اسالمی، به و
یش را به پیمودن آن مسیر دعوت طور خاص نظریهبه های اجتماعی و شیوه زندگی غرب، جامعه خو

یسندگان به اسالم داشته جهانماندگی کنند و باآنکه غرب نقش اساسی در عقب جای است، برخی نو
اند. در این جغرافیای ماندگی معرفی کردهانتقاد از غرب، به تبرئه آن پرداخته و اسالم را عامل این عقب

های ضرورت مواجهه انتقادی با فرهنگ غرب را دریافته و اندیشه المیزاننظری بوده است که مؤلف 
داده است. بدین منظور، موضوع بسیاری از مباحث اجتماعی انتقادی خود را در این مسیر سازمان 

 ، مسئله غرب است. المیزانانتقادی تفسیر اجتماعی 
اقتضای ترتیبی ، بابی به مسائل اجتماعی اختصاص یافته است، ولی بهالمیزاندر مجلدات مختلف 

به مباحث  تناسب محتوا و سیاق آن آیات، مؤلفدر فرایند شرح آیات مختلف، به 1بودن این تفسیر، 
اجتماعی ورود کرده و به شرح و بسط آن پرداخته است. بنابراین این تفسیر همانند سایر تفاسیر ترتیبی و 
بسان خود قرآن کریم، یک مقاله یا کتاب علمی نیست که درباره موضوع و مسئله خاصی، در یک 

 
مام قرآن تک آیات یک سوره یا ت. تفسیر ترتیبی در مقابل تفسیر موضوعی است و شرح و بیان مفاد تک1

 دهد.کریم را مد نظر قرار می
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رداخته است. بنابراین فهم صورت پراکنده به طرح این مباحث پوگو کرده باشد، بلکه بهبندی گفتجمع
 بندی و ارائه منطق درونی آن است.نیازمند بازخوانی و صورت  المیزانهای اجتماعی اندیشه

، ضمن بیان المیزانکند با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی تفسیر مؤلف این مقاله تالش می
یکرد، در یک صورت  بندی منظم، به تحلیل آن بپردازد. در این راستا و در آغاز، مبانی و منطق این رو

دهد، ارزیابی انتقادی وگوی انتقادی آن را شکل میکه مدار گفت المیزانشناسی ضمن اشاره به انسان
ازتاب این مبانی در ابعاد مختلف شود و در امتداد آن، بآن درباره مبادی معرفتی فرهنگ غرب بحث می

گرایی ناشی از آن گرایی فرهنگ غرب، ناکارآمدی قوانین اجتماعی برخاسته از آن مبادی، اباحهخرافه
یژه جوامع ماندگی جوامع دیگر، به مبادی، توحش ناشی از آن مبادی، و نیز نقش غرب در عقب و

 شود. بندی و بازخوانی می اسالمی، صورت 
و تحلیل محتوای مجلدات مختلف آن سازمان یافته  المیزانهای ر محور اندیشه این پژوهش ب

یدات نظریه ایشان، از آرای دیگر متفکران نیز بهره  گرفته شده است، ولی در توضیح و تبیین و ارائه مؤ
 آثار مختلفی نگاشته شده، ولی نگارنده، در المیزانهای اجتماعی گفتنی است که در باب اندیشهاست. 

یکرد انتقادی  به غرب، اثری اعم از کتاب، رساله و مقاله نیافته و فقط  المیزاناین خصوص، یعنی رو
« از نگارنده به چاپ رسیده که بازخوانی رویکرد انتقادی اندیشه اجتماعی المیزانای تحت عنوان »مقاله

 بخشی از آن، به نقد فرهنگ غرب اختصاص یافته است.

 درباره غرب  المیزاننتقادی امبنای معرفتی اندیشه 

یابد و آن مبادی، نقش روح را در قبال سایر اجزای ها بر مدار برخی مبادی معرفتی سازمان میاندیشه
 المیزانورزی طور خاص، فطرت، نقش محوری در اندیشه شناسی و بهکنند. مبادی انسانبدن ایفا می 

اند که از ساختار وجودی انسان ی، خصوصیاتیکند. منظور از فطرت، نوع خلقت و امور فطرایفا می
، ساختار وجودی انسان، اجتماعی آفریده شده است و خدای سبحان از المیزانخیزند. در نگاه برمی

ترین این اهداف وجودی، رشد این مهندسی خلقت، دستیابی به اهداف فطری را اراده کرده است. مهم
گردد پذیر میشود و از طریق عبودیت امکانیمعنوی است که هدف نهایی خلقت نیز شمرده م

   (.59و  299، ص3ق، ج1425)طباطبایی، 
پذیرد که روابط در آن بر محور فطرت نظم یافته ای تحقق میدستیابی به هدف فطرت در جامعه 

پذیر نخواهد شد. به باشد؛ وگرنه در جامعه فاسد و منحرف از فطرت، دستیابی به چنین هدفی امکان
ای صالح را شکل تواند به سعادت و کمالش نائل آید که جامعهزمانی انسان می  ، المیزانه مؤلف گفت

ها و قوانین صالح، مبنای تنظیم مناسبات قرار گیرد. این همان قوانین  ای که در آن، سنتدهد؛ جامعه
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 (.  194ـ193، ص16شود )همان، جوحیانی است که به نام قانون فطرت شناخته می
توان انسان را  نهایت دارد، نمیای که رو به بی شناسی یادشده و ترسیم اهداف وجودیانسانمطابق 

در بعد مادی و نیازهای بیولوژیکی خالصه کرد؛ بلکه نیازهای زیستی، بخشی از ابعاد وجودی او را 
 دهد و نسبت به اهداف نهایی فطرت، جنبه مقدمی دارد و درراستای غایت فطری معنویتشکیل می

طور کلی، فرهنگ و نظام معنایی حاکم بر روست که ارزیابی قوانین اجتماعی و بهیابد. ازاینمی ارزش
نیز از همین منظر و براساس نظام ارزشی مبتنی بر  المیزانجامعه، باید با معیار ذکرشده صورت پذیرد و 

  است.پردازد که ادامه مقاله بر این محور سازمان یافته فطرت، به نقد غرب می

 . مبانی معرفتی فرهنگ غرب 1

بعدی مادی و معنوی یا طبیعی و فطری انسان، هر یک از این ابعاد، نیازهای  1با توجه به ساحت دو
ریزی فردی و اجتماعی باید با لحاظ این کنند. هرگونه برنامهمتناسب دارند و رفتار متفاوتی را ایجاد می

یژگی، به یژه ابعاد روحانی و ملک دو و های مادی وتی وجود انسان، صورت پذیرد. توجه صرف به جنبهو
های فردی و ساحتی وی، افزون بر شناخت نادرست از وجود انسان و کنشوجود انسان و تربیت تک 

یکردی که فقط  المیزانکند. اجتماعی او، پیامد رفتاری سوئی را نیز بر فرد و جامعه تحمیل می از رو
ی جنبه کند و آن را در  عنوان منطق حس یا عقالنیت مادی یاد می کند، بهت می های مادی بشر را تقو

یسد: منطق حسی، به اهداف و پیامدهای دنیوی منحصر دهد و می مقابل منطق تعقل قرار می  نو
های رفتار فردی و اجتماعی انسان، فقط امور مادی و سود و زیان گردد و در این منطق، محرک می 

کنشگر، منافع مادی کمّی و مطابق افق حس، برای رفتارش نیابد، از حرکت  کهدنیوی است و درصورتی 
 (. 113ـ112، ص4کند )همان، جهای فراوانی در جامعه ایجاد میایستد. این منطق، آسیببازمی

گذاری و مدیریت جامعه و نظم اجتماعی، با توجه به مرجعیت منافع دنیوی در این منطق، قانون
پذیرد و در افق  ها، بر همین مدار صورت می ها و شیوه زیست انسانره فرهنگهمچنین داوری دربا

نوع جامعه غرب را مظهر این المیزانمداری معنایی ندارد. مؤلف نوع منطق و عقالنیت، حق و حقاین
یسد: غایت تمدن حاضر، بهره باره میداند و دراینعقالنیت می مندی از زندگی مادی است که واضح نو

این هدف، زندگی احساسی را در پی دارد که از تمایالت انسانی، اعم از آنکه حق باشد یا ناحق، است 
  (.101کند )همان، صپیروی می 

 
 . فطرت بالمعنی االخص.1
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مدار نبودن آن، راهی جز پذیرش نظریه اکثریت و گرایانه و حقاهداف دنیاگرایانه در منطق حس
رد. بنابراین قانونی باید مبنای تنظیم روابط گذاپیروی از تمایالت آنان در نحوه اداره زندگی باقی نمی 

اجتماعی قرار گیرد که بر مدار نظریه اکثریت تولید شده باشد و هرگونه رفتاری که درراستای خواست 
، قوانین اجتماعی در تمدن غرب، بر مدار المیزانشود. به گفته مؤلف اکثریت باشد، مباح شناخته می
ین و اجرا میخواست و میل اکثریت جامعه  گردد؛ اخالق و معارف اصلی در آن جایگاهی ندارد و تدو

مردم نیز در ورای قانون، آزادی عمل مطلق دارند و تنها مانع رفتار، تزاحم با قوانین اجتماعی و منافع 
(. درواقع آنان قید آزادی را تجاوز به آزادی دیگران 87، ص13؛ ج108و  101دیگران است )همان، ص

هم فقط در امور مادی و نه معنوی؛ یعنی حدود آزادی در (، آن197، ص1386)مصباح یزدی،  دانندمی 
کند شود و مخالفت با امور معنوی، آزادی را محدود نمی فرهنگ لیبرال غرب، امور معنوی را شامل نمی

 (.192)همان، ص
ع حقانیت به شود و درواقگفتنی است که در این فرهنگ، خود اکثریت، مالک حق شمرده می 

بر و تیپ گردد؛ چنانمقبولیت فروکاسته می ایدئال انواع اقتدار، نمونه بارزی که نظریه عقالنیت ماکس و
شود و او مشروعیت گرایی مدرن در باب مشروعیت است. اقتدار، قدرت مشروع خوانده می از تقلیل 

های مختلف آن، به اقسامی و شیوه ها تناسب صورت دهد و اعتبار را بهاقتدار را در گرو آن قرار می
مدد تعلق خاطر عاطفی یا براساس اعتقاد کند؛ مانند اقتداری که از طریق سنت و یا بهتقسیم می 

یت و ذات مشروعیت را در بستر باور و اعتقاد آدمیان عقالنی به ارزش مطلق آن پدید می آید. او هو
ـ فلسفی، اخالقی و مانند که موضوع مباحث کالمیگذارد بیند و هیچ افق دیگری برای آن باقی نمیمی 

آید با از دست دادن ُبعد  عنوان یک امر فرهنگی و تاریخی درمی آن باشد. در این صورت، مشروعیت به
دنبال آن، به نوعی تکثر که ناشی از کند و بهاستعالیی خود، مانند اصل حقانیت، صورتی نسبی پیدا  می 

 (.164، ص1379گردد ) پارسانیا، ار مینسبیت حق و باطل است، گرفت
یکرد انتقادی المیزانگونه که اشاره گردید، همان دهد اش را مبنای ذکرشده قرار می نقطه عزیمت رو

 پردازیم.گیرد که در ادامه به آّن میمی اش درباره فرهنگ غرب را پیهای انتقادیو بر محور آن، اندیشه

 گرایی . غرب و خرافه2

نگرد و درباره فرهنگ دینی داوری اش به جهان و انسان می گرایانه براساس مبانی معرفتی مادی غرب 
پندارد. نظریه سکوالریزاسیون که از افول نقش فرانهادی دین در دنیای کند و آن را مصداق خرافات می می 

ید، نمونه آن است؛ چنان مدرن سخن می  کوالریزاسیون را ترین مستند سشناسان دین، مهم که جامعه گو
کنند که از مظاهر آن، علم مدرن است. آنان با تکیه بر علمی شدن جهان، آن را عقالنیت جدید معرفی می 
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پندارند. به همین دلیل، فرایند انزوای کنند و دین را از مظاهر می گرایی معرفی می در تعارض با خرافه 
بر در تأیید آن نظریه، کنند؛ چنان اجتماعی یا عصری شدن را سرنوشت محتوم ادیان معرفی می  که ماکس و

بر، کند و دین را مظهر افسون و راز می زدایی از دنیای علمی را مطرح می افسون  ، 1370پندارد )ماکس و
دهد و نظریه عرفی شدن را بر (؛ یا کنت، دین را به دوره کودکی و قبل از دوره علمی بشر ارجاع می 100ص 

یسندگان جهان اسالم نیز براساس همین مقوله،  (. 29، ص 1380 کوزر، سازد )آن مستند می  بسیاری از نو
 کنند.به نقد جایگاه فرانهادی دین پرداخته، از عرفی شدن دین دفاع می 

داند، جلوه تنها علمی نمی این بنیان معرفتی را که فرهنگ غرب بر آن بنا نهاده شده، نه  المیزان مؤلف 
یسد: همواره نوعی از خرافه می داند و گرایی می روشن خرافه  گرایی در زندگی بشر وجود داشته است و نو

بسا جامعه غربی، میل شرقی ندارد و در جامعه غربی نیز وجود داشته است و چه  این اختصاص به جامعه 
غرب اساس علم را (؛ دلیلش این است که 422، ص 1ق، ج 1425بیشتری به خرافات دارند )طباطبایی، 

که امور غیرحسی اساسًا در قلمرو حس کند؛ درحالی دهد و ماورای آن را نفی می به قرار می بر حس و تجر 
  ن(. ) هما گرایی است  ترین مظاهر خرافه دلیل تجربی نبودن آن، از روشن گنجد و نفی این گونه امور به نمی 

ی کّمی، هاهای مبتنی بر آن، استکمال جامعه با شاخصهدر عقالنیت مادی تمدن غرب و نظریه
های دینی، خرافه تلقی شده، از گیرد و درنتیجه، استکمال معنوی مبتنی بر ارزشمالک سنجش قرار می

درباره خرافی بودن این مسئله  المیزانگردد. مؤلف هایی مثل سکوالریزاسیون توجیه می این جهت نظریه
یسد: سعادت جامعه گاهی با برخی محرومیتمی  که گاهی یک فرد چنانهای انسان همراه است؛ نو

ها، در فرض کمال بودن، کمال جامعه برای استکمال جامعه باید خود را فدا کند؛ اما این محرومیت
کند و نه کمال جامعه. که انسان دستیابی به کمال خودش را طلب میاست، نه فرد؛ درحالی

عنوان کمال گونه افراد بهیناند بقای نام نیک پس از مرگ را برای اروست که برخی تالش کردهازهمین
ای برای او ندارد ای بیش نیست؛ زیرا با نبودن فرد، نام نیک فایدهکه این، خرافهمعرفی کنند، درحالی

 (. 423ـ422)همان، ص

 . ناکارآمدی قوانین اجتماعی سکوالر غرب3

د همنوایی کارآمدی یک نظام اجتماعی و منظومه قوانین مبتنی بر آن در مدیریت جامعه و ایجا
کند. نظام اجتماعی غرب بر مبنای لیبرال بخشی آن نظام ایفا میاجتماعی، نقش مهمی در مشروعیت

یابد که برخاسته از همان مبانی معرفتی ذکرشده است؛ نظامی مبتنی بر عقالنیت دموکراسی سازمان می
روعیت این قوانین بر مدار  گردد. ازآنجاکه مشابزاری که قوانین آن بر مدار خواست اکثریت تنظیم می

تواند داشته باشد. ای غیر از خواست مردم نیز نمیزند، معیار ارزشیابی اقبال و تمایالت مردم دور می 
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پذیری افراد و سپس اعمال نظارت رسمی از صورت ضمانت اجرایی این قوانین نیز در بستر جامعهدراین
پذیری و کنترل اجتماعی، که در فرایند جامعهشود و طبیعی است های اقتدار محقق میسوی کانون

یقی و تنبیهی  ای غیر از معیارهای کارکردی سودگرایانه وجود ندارد. مکانیسم تشو
گری دیگران گرایش دارد، به استخدام  المیزانحال با توجه به بعد طبیعی انسان که به تعبیر مؤلف  

رو در ایجاد همنوایی اجتماعی تضمین کند. ازاینتواند توفیق جامعه را صرف مکانیسم سودگرایانه نمی
شناسانی چون دورکیم که بر که جامعهیابد؛ چنانپشتوانه دیگری به نام ضمانت اخالقی ضرورت می

کید میتقسیم کار اجتماعی به کردند، پس از درک ناکارآمدی این شیوه، عنوان عامل نظم اجتماعی تأ
مرور زمان و با مشاهده اند. به گفته کوزر، دورکیم بهوجو کردهپشتوانه آن را در دین و اخالق جست

بستگی و نظم اجتماعی کافی های جامعه، فهمید که تقسیم کار اجتماعی برای ایجاد همناهنجاری
گونه نظارت نیست؛ بلکه باید جامعه در درون افراد حضور داشته باشد. لذا دین را که توانایی ایجاد این

(. البته این 196، ص 1380عامل مهم دیگر نظم اجتماعی معرفی کرده است )کوزر،  درونی را دارد، 
 وگو خواهد شد.نظم اخالقی دورکیمی نیز نخواهد توانست مشکل را حل کند که درباره آن گفت

اش توجهی به اخالق است که از مبانی معرفتیترین انتقادها به فرهنگ غرب، بییکی از مهم
اعتنایی به اخالق، الزمه منطقی خاستگاه معرفتی آن فرهنگ و عقالنیت این بی خیزد. درواقعبرمی

عنوان منظومه احکامی که سازکار کنترلی را برای انسان توان گفت که اخالق بهحاکم بر آن است و می
کید میایجاد می یت عقالنیتی ورزد، نمیکند و بر تعدیل تمنیات و شهوات درونی او تأ تواند با هو

گیری از ورزد و هر نوع بهره ازگار باشد که بر رهایی انسان در ورای قوانین موضوعه اصرار میس
 شمرد. های نفسانی را مباح میلذت

گرداند و کارآمدی آنها را این مسئله، قوانین حاکم بر جامعه را از ضمانت اجرایی درونی محروم می 
اند که های ذهنیی، اعم از الهی و بشری، صورت قوانین اجتماع ، المیزانسازد. به گفته مخدوش می

هاست؛ وگرنه اثری در زندگی اجتماعی نخواهند داشت. تحقق خارجی آنها در گرو اراده انسان
روست که تمدن جدید تالش خود را در جهت سوق دادن اراده اکثریت برای تحقق عملی این ازاین

است. طبیعی است  بقای این اراده، اهتمامی نورزیده گیرد؛ ولی درباره ضامن حفظ و قوانین به کار می 
خاطر عوامل مختلفی چون انحطاط مردم و فرسودگی بنیان جامعه، یا فرو رفتن که هرگاه این اراده به

های دنیوی و یا سیطره حکومت استبدادی، ضعیف گردد، کارآیی آن پرستی و لذتجامعه در شهوت 
(؛ ضمن آنکه این قوانین، تنها  110، ص4ق، ج1425)طباطبایی، رود قانون نیز در جامعه از بین می 

های اجرای قانون پوشیده توانند کنترل کنند، اما برای رفتاری که از دیده دستگاهظواهر رفتار انسان را می
 (. 110و  108است، ضمانت اجرایی ندارد )همان، ص

از حق، سلطه نوع بر نوع )همان  همچنین در صورت استبداد رأی و انحراف مجریان این قوانین
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شود و دموکراسی و حکومت مردم بر مردم( به سلطه شخص بر نوع و نیز سلطه بر قانون منجر می
اجرای دیگری وجود ندارد تا او را به سمت عدالت و اجرای قوانین بکشاند. مصادیق فراوان این  ضمانت

 (.108توان یافت )همان، صوضعیت را در تمدن جدید می 
درراستای اهمیت کارکرد اجتماعی اخالق و در امتداد غایات فطری زندگی اجتماعی است که 

یژه کرده است و قوانین اجتماعی و به طور خاص قوانین حقوقی ناظر به نظم اسالم بر آن اهتمام و
ا در  ، قوانین اسالمی غایات زندگی اجتماعی رالمیزاناجتماعی را بر اخالق بنا نهاده است. به گفته 

گشاید. بر این اساس برای دستیابی به آن کند، بلکه افق فراتری را فراروی بشر میمادیات محدود نمی
اهداف، ناگزیر باید معارف الهی و توحیدی بر زندگی، حاکم گردد و تحقق عملی این معارف نیز در 

ست که اسالم، به (. در همین راستا109گردد )همان، صپذیر می سایه اخالق و طهارت نفس امکان
دهد کند، بلکه تربیت اجتماعی را برمبنای اخالق سازمان میقوانین حقوقی حاکم بر جامعه اکتفا نمی

شده در های رسمی و غیررسمی نهادینهتا فرد نه براساس نظارت بیرونی و  شرم و حیا و ترس از مجازات
ی، به احکام اجتماعی پایبند بماند. به جامعه، بلکه تنها براساس پادش معنوی و ترس از مجازات اخرو

، اسالم قوانین خود را بر مبنای اخالق بنا کرده است و در تربیت مردم براساس آن اخالق، المیزانتعبیر 
جدیت زیاد به خرج داده است؛ زیرا اخالق، ضمانت اجرای قوانین موضوعه را بر عهده دارد و در 

یی است که برای حفظ نظم اجتماعی خلوت و جلوت، با انسان است و بهتر از  پلیس مراقب یا هر نیرو
(. ناگفته نماند که اخالق بر دیگر ابعاد اجتماعی، تقدم رتبی دارد 97و  110کنند )همان، صتالش می

ای برای تحقق و به گفته برخی متفکران، هدف نهایی نظام حقوقی از دیدگاه اسالم، در حکم وسیله
(؛ ضمن آنکه عدل اخالقی، مقدم بر عدل 46ـ45، ص1377باح یزدی، هدف نظام اخالقی است )مص

حقوقی و قضایی است؛ زیرا با رعایت عدل فقهی، نیازی به محکمه حقوقی و عدل قضایی نیست 
 (.216، ص19،، ج1388)جوادی آملی، 

لل المها را بر جامعه غربی و جوامع بینفقدان پشتوانه اخالقی در فرهنگ غرب، بسیاری از آفت
بارگی برخی و فقر برخی دیگر، تجاوز به حقوق دیگران، و تحمیل کرده است؛ فاصله طبقاتی و شکم

شمار از مردم انجامید، نمونه آن ای بیجنگ و جنایاتی چون جنگ جهانی اول و دوم که به کشتار عده
 است. در بخش استعمار و توحش غربی بدان خواهیم پرداخت. 

اش را بر اخالق بنا نکرده، ولی آن را امعه غرب، بنیان قوانین اجتماعی ممکن است گفته شود که ج 
طور کلی از برنامه زندگی کنار نگذاشته است. جامعه غرب نیز اخالق را توصیه، و تحقق آن را در جامعه به 

خته عنوان اخالق سکوالر شنا کند؛ اما اخالق متناسب با جامعه مدرن و مبانی معرفتی آن که به پیگیری می 
توان این جامعه را فاقد اخالق دانست و از این جهت کارآمدی قوانین اجتماعی آن را شود! بنابراین نمی می 
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 توان ضامن اجرای قوانین اجتماعی در جامعه غرب شمرد.نقد کرد. درواقع این اخالق را می 
یت این تمدن  تواند کارآمدی خود را به نمایشاین اخالق نمی که بر پایه توجه به  بگذارد؛ زیرا هو

یت می ساحت کند و نظم اجتماعی مادی وجود انسان بنا شده است و عقالنیت مادی را در جامعه تقو
های اخالقی و سازکار تربیت دهد، اسباب ناکارآمدی برنامهرا بر مدار همین عقالنیت سازمان می 

ی در تحلیل آن می المیزانکند. مؤلف انسان اخالقی را فراهم می های منشأ اصلی رذیلت :سدنو
که قوانین غربی در این زمینه، آزادی های مادی است؛ درحالیگیری از لذتاخالقی، افراط در بهره 

کید بر کامل به افراد داده است و در این صورت دعوت تمدن غرب به فضیلت های اخالقی، در عین تأ
استقرار در نفس انسان، نیازمند یک آزادی مطلق، تناقض است. از سوی دیگر، اخالق برای ثبات و 

ضامن است که فقط توحید و اعتقاد به معاد، این نقش را بر عهده دارند؛ اعتقاد به خدای واحدی که 
اش آفرید و همه را در جهان دیگر برای حسابرسی و پاداش و کیفر بشر را برای رسیدن به کمال نهایی

عامل اصلی صیانت انسان از پیروی مشتهیات نفسانی،  کند. تردیدی نیست که اعتقاد به معاد، جمع می
و مانع تجاوز به حقوق دیگران در هر شرایطی، حتی در صورت فقدان موانع بیرونی از قبیل دستگاه 

های مختلف جهت دستیابی به کنترلی است. خأل این مبنای تربیتی، راه را برای ارتکاب جرم و ظلم
 (.111، ص4ق، ج1425اطبایی، های مادی تسهیل خواهد کرد )طبلذت

 غرب . توحش و استعمارگری4

های علمی و های غرب از قبیل نظم و انضباط و اهتمام به کار و تالش و پیشرفتوجود برخی از زیبایی
گرایانه انسان که به گفته برخی متفکران، از موانع معرفت نیز شمرده فنی، در کنار جاذبه ابعاد حس

از یک   (247ـ246، ص1378؛ جوادی آملی،  312ـ 311، ص1، ج1377شود )مصباح یزدی، می 
یری جذاب و دلسو، و غلبه فرهنگ حسی در جوامع مختلف و نیز قدرت رسانه پسند از ای غرب، تصو

طور خاص جوامع اسالمی به نمایش گذاشته است. در همین انسان غربی، در برابر چشم جهانیان و به
ها را در جوامع  رویکنند مصادیق کجشناسی سعی میدر بحث آسیب راستاست که معمواًل متفکران

 وجو کنند و رفتار بهنجار را به انسان غربی اسناد دهند. غیرغربی جست
که تری داشت؛ چناناین مسئله در میان جامعه علمی و نخبگان کشورهای اسالمی مصداق روشن 

انسانیت و دارای بهترین الگوی روابط اجتماعی  اند غرب را مظهربسیاری از آنها همواره تالش کرده
ها قبل از تولد غرب معرفی کنند وحتی خاستگاه مفاهیمی چون عدالت و آزادی و حقوق بشر را که قرن

 ساختند. مدرن، اسالم مطرح کرده بود، به غرب مستند می
ر ارتباطات داخلی و های غرب انکارناپذیر است، اما داوری درباره غرب را باید از دو منظزیبایی
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المللی انسان غربی نگریست. از منظر اول، یعنی تعامالت اجتماعی درون جامعه غرب، تا بین
یدات دیدگاه مطرححدودی می شده را یافت؛ ولی از منظر دوم، وجه دیگری از غرب نمایان توان مؤ

یر معصومانه از غرب به نم المیزانگردد. مؤلف می گذارد، از منظر ایش مینقد دیدگاهی را که تصو
یسد: صرف که میکند؛ چنانکند و ذیل عنوان شخصیت اجتماعی تحلیل میدوم پیگیری می نو

یژگی تواند مالک داوری بین جوامع و تمدن قرار گیرد؛ های مثبت در درون جوامع نمیوجود برخی و
نمود )طباطبایی،  بلکه باید شخصیت اجتماعی جوامع را در نوع تعامل با دیگر جوامع مالحظه

 (. 105، ص4ق، ج1425
ها و جوامع، ازجمله جوامع غربی، اکتفا در داوری درباره فرهنگ ، المیزانبنابراین از دیدگاه مؤلف 

به ارتباطات اجتماعی درونی و گروهی آن کافی نیست و نباید مالک سنجش و ارزیابی قرار گیرد؛ بلکه 
یت انسان غربی را به باید شخصیت اجتماعی و به یک معنا کلیت عنوان کل یکپارچه مورد توجه  و هو

یابی کرد؛ ایشان از این منظر است که قرار داد و نحوه مواجهه این شخصیت با دیگر جوامع را ارزش 
یسد: سازد و میتوحش و حیوانیت و استعمارگری شخصیت اجتماعی انسان غربی را مطرح می نو

پا در کشو ها و ریزیرهای آسیایی و آفریقایی و آمریکایی و جنایات و خونمطالعه تاریخ استعمار ارو
طور سازد و بهشمارشان در این مناطق، ما را به این واقعیت رهنمون میهتک نوامیس و چپاول اموال بی 

خاص رفتار وحشیانه فرانسه در کشور الجزایر، و انگلستان در برخی کشورهای عربی، و نیز رفتار 
پوستان کشور خودش، نمونه دیگر آن واقعیت است؛ این در حالی است که وستان و سرخ پآمریکا با سیاه

 (. 355ـ354، ص6همه این رفتارها تحت الفاظ خیرخواهانه صورت گرفته است. )همان، ج
پایی شروع شده،     اگر پژوهشگری متفکر، تاریخ حیات اجتماعی غرب را از روزی که نهضت جدید ارو

فهمد که همه ادعای  درنگ می های فقیر و ضعیف تعمق کند، بی ها و نسل مطالعه، و درباره تعاملشان با امت 
-ان هدفی جز بردگی امت شان درباره رأفت و خیرخواهی و آزادی و غیره دروغی بیش نیست و آن بشر دوستانه 

اند؛ گاهی با لشکرکشی و حمله  های مختلف پیگیری کرده های ضعیف ندارند و این هدف را با روش 
نظامی، گاهی از راه استعمار، گاهی به نام حفظ منافع مشترک، گاهی تحت عنوان کمک به حفظ استقالل، و  

 (. 111و    107و    106، ص 4عنوان دفاع از حقوق طبقات محروم )همان، ج گاهی به 
عنوان غالم و کنیز، خرید و فروش کنند، ملغی شده است؛ ولی غرب بردگی رسمی که مرد و زن را به 

ای از این بردگی است نوع دیگری از بردگی را جایگزین آن کرده است. حوادث جنگ جهانی دوم، نمونه 
شمارشان ا اشغال کردند، اموال بی های مغلوب را وادار به تسلیم بدون قید و شرط، و کشورشان ر که دولت 

ها نفر را به داخل کشور بردند و به هر کاری که خواستند وادارشان کردند و امروز را به تاراج بردند و میلیون
ها که تحت عنوان دوستی و حمایت از ما گیرند. اشغال کشور ما توسط غربی می نیز همین روش را پی 
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   1(.355، ص 6؛ ج 295، ص 12قعیت است )همان، ج ای از این وا صورت پذیرفت، نمونه 
کند؛ به این صورت که گفته تحلیل میاین شخصیت را در امتداد مبانی معرفتی پیش المیزانمؤلف 

جهانی از سعادت انسان اجتماعی عقالنیت حاکم بر فرهنگ غرب، عقالنیتی ابزاری، و تفسیر این
های مادی تکیه دارد. اهتمام صرف به جنبه طبیعی است. این عقالنیت بر استفاده حداکثری از لذت

ـ 2وجود انسان که به تعبیر قرآن کریم میل به افسارگسیختگی دارد ـ »بل یرید االنسان لیفجر امامه«
دنبال دارد: های ملکوتی انسان و به تعبیر قرآن کریم، زنگارآلود شدن آن را به تدریج پوشیده شدن جنبه به

بهم ما کانوا یکسبون؛»کالن بل ران علی ق و با غبارآلود شدن فطرتی که عقالنیت مادی در سایه آن  3لو
شود و در این صورت، او به گردد، مدیریت کنش، فقط توسط طبیعت وی انجام میرهبری و تعدیل می

اندیشد. طبیعی است فرهنگی که بر این مدار بنا شود، زندگی  چیزی غیر از شهوت شکم و دامن نمی
با اشاره به  المیزانآورد. مؤلف های مختلفی در جامعه به بار می زند و زیانرا برای انسان رقم می حیوانی

یسد: غلبه همین فرهنگ باعث شده تا مردم در دنیاطلبی و افراط در بهره این واقعیت می  گیری از نو
 ن مسیر به کار گیرندرا در ای های نفسانی فرو رفته، تمام توان خودمشتهیات حیوانی و استیفای هوس 

یابد، نتیجه آن، اش بر اساس این فرهنگ سازمان جوامعی که روابط اجتماعی (.384، ص2)همان، ج
نابودی تمام احکام غریزی انسانی و نیز معارف عالی و اخالق فاضله در جامعه انسانی خواهد بود؛ 

 کندد، جامعه بشری را تهدید میگیرد و شدیدترین فسادرواقع انسانیت، در معرض نابودی قرار می
غرب را که بر محور این فرهنگ شکل  جامعه المیزان(. مؤلف 330، ص3و ج 210، ص1)همان، ج

 
دار و کارگر پیمان بسته که میدان نبرد خود و . به تعبیر شهید صدر، انسان اروپایی با هر دو طبقه سرمایه1

های فقیر بکشاند تا انسان اروپایی از سرزمینش خارج شود و کشی خود را به میدان مبارزه با ملتبهره
داری های سرمایههای فقیر برباید. ثروت هنگفتی که در دست دولتحسابی را از ملتواند اموال بیبت

های هایی است که بر بالد فقیر صورت گرفته است. این ثروت نتیجه غارتگریاست، حاصل شبیخون
بقه فرودست رفته نیز به طتاراج(. البته سهم ناچیزی از این اموال به151تا، صآنان است )صدر، بی

یک درصد از پولدارترین جمعیت آمریکا،  1995رسد. به گفته جیمز کرون، در سال جامعه غرب می
( و همان گروه نیز مانع حل مسائل 85، ص1390از کل ثروت آمریکا بودند )کرون،  5/38مالک 

 .(55-54کند )همان، صویژه طبقه ضعیف را تهدید میگردند که جامعه، بهای میاجتماعی

(. در 5خواهد آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کند )قیامت: . بلکه انسان می2
 ترجمه آیات، از ترجمه آقای محمد مهدی فوالدوند استفاده شده است.

 (14هایشان بسته است.)سوره مطففین، آیه شدند، زنگار بر دل. نه چنین است؛ بلکه آنچه مرتکب مى3
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، 7جزیادی از علم و تکنولوژی برده است )همان،  خواند، هرچند بهره گرفته، اجتماع حیوانی می 
نامند؛ جامعه را وحشی بالطبع میهای پرروش یافته در این .برخی از اندیشمندان، انسان(276ص

اندیشند. قرآن دهند و جز به استفاده از دیگران نمیکسانی که همانند حیوان به هیچ قانونی تن نمی
تر بودنشان نیز این است که برخالف حیوان که به شمرد. دلیل پستتر می کریم اینها را از حیوان پست

کنند و به حریم دیگر به استثمار یک منطقه بسنده نمی کند، آنهادریدن یک یا چند حیوان بسنده می
 (.412، ص1372کنند )جوادی آملی، ها تسلط پیدا می نیز تجاوز، و بر قاره  کشورها

کید می کند و بر رهایی وجه تفرعنی طبیعت انسان فتوا طبیعت فرهنگی که بر عقالنیت مادی تأ
آورد. درواقع این سازد، زمینه اسارت وی را نیز فراهم میگری او را فعال میدهد و ُبعد استخدام می 

قفس  ای که بر محور این تفرعن بنا شود، درآمیزی دارد و جامعهرهایی ظاهری، باطن اسارت 
گریزی از آن نیست. جامعه غرب که بنیان خود را بر این وجه از   شود که راهای گرفتار میخودساخته

روست که برخی از متفکران زندگی انسان بنا نهاده است، مصداق بارزی از چنین وصفی است. ازهمین
 اند. کرده عنوان قفس آهنین یادغرب نیز از این وضعیت اجتماعی حاکم بر جامعه غرب، با 

طبیعی است که منشأ این نوع اسارت را باید در همان فرهنگ و رفتار اجتماعی مبتنی بر آن فرهنگ، 
وجو کرد. قرآن کریم با اشاره به این واقعیت است که فرورفتگان در زندگی مادی و غافالن از جست 

یت را دارای زندگی تنگ معرفی می  این در حالی است که به گفته مفسران،  1کند؛معارف توحیدی و معنو
مند باشند انگیز در علم و صنعت نیز بهره هایی شگفت ممکن است آنان از مزایای فراوان مادی و پیشرفت 

 (.170، ص 15، ج ق 1419الله،  ؛ فضل 328، ص 13، ج 1367؛ مکارم شیرازی،  225، ص 14)همان، ج 
تدریج هستی، قصد تسلط بر این جهان را دارند، بهدرواقع افرادی که با پشت کردن به ابعاد معنوی  

آورند که مثل ای اجتماعی به وجود میعنوان پدیدهرا به شدهریزیمناسبات، روابط و یک نظام برنامه
 (.163، ص1391کند )پارسانیا، یک قفس آهنین، همه ابعاد وجود آنان را احاطه می

که عقالنیت مدرن از مبانی سکوالریستی مادامیبا توجه به منشأ معرفتی اسارت این جامعه، 
کند و رفتار اجتماعی انسان را بر این تغذیه، و هستی و مزایای حیات را در ابعاد دنیوی خالصه می 

رفت از این اسارت پیدا نخواهد شد. بنابراین چنین دهد، راه گریزی برای برونمحور سازمان می
تواند برای دیگران آزادی به ارمغان آورد؛  خواهد و نمیبرد، نمیای که خود در اسارت به سر می جامعه

 
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکاً؛ »و هرکس از یاد من دل بگرداند، در حقیقت، زندگىِ تنگ . 1

 کنیم«.[ خواهد داشت، و روز رستاخیز او را نابینا محشور مى]و سختى
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 بلکه برعکس، همه تالش خود را برای اسارت دیگران به کار خواهد گرفت. 
نظر از منظر دوم، یعنی ارزیابی تعامل شخصیت اجتماعی غرب با دیگر گفتنی است که صرف 

توان جستجو کرد؛ زیرا جامعه غرب نیز میهای عقالنیت غربی را در تعامالت درونی جوامع، جلوه 
ین عقالنیت مادی،  اجرایی به نام اخالق که الزمه منطقی آن فرهنگ است، بستر  بدون ضمانتتکو

البته ممکن است این فرهنگ  سازد.ها فراهم میها و انحرافروانی و اجتماعی را برای برخی آسیب
کنترلی، نظم ساختاری را در جامعه ایجاد کند، ولی پذیری و کارگیری مکانیسم جامعهبتواند با به

یت وجه طبیعی استخدام  های تواند جامعه را از کنشگر انسان و رهاسازی تفرعن درونی او نمیتقو
یانه و ناهمدالنه با دیگر اجزای جامعه و پیامد اجتماعی سوء آن مصون نگه دارد. مؤلف   المیزانسودجو

دهای سوء آن را در جوامع غربی و دیگر مناطقی که فرهنگ غرب در گیری فاصله طبقاتی و پیامشکل
یسد:کند و میای از این مسئله معرفی میآن نفوذ کرده است، نمونه یکی از عوامل اختالف  نو

گرایی گروه برخوردار است که درگیری بین گروه فقیر و غنی، اجتماعی، فاصله طبقاتی و اسراف و تجمل
دارا و ندار را به دنبال دارد که وضعیت دنیای کنونی نیز همین مسئله را نشان محروم و برخوردار، و 

ها میلیون انسان منجر شده است و نیز شدن دههای جهانی که به کشته که وقوع جنگدهد؛ چنانمی 
گیری نظام کمونیستی در بخش وسیعی از جهان، نمونه دیگر آن واقعیت است که همه، محصول شکل

 (. 110، ص4؛ ج430و  384، ص2ج ق، 1425طباطبایی، ره فرهنگ غرب است )نفوذ و سیط
یروسی به نام کرونا و پیامدهای اجتماعی آن در کشورهای غربی،  چهره بدون امروز اپیدمی و

 المیزانای، به نمایش گذاشته و آنچه مؤلف های رسانهرغم وجود سانسور همان غول روتوش غرب را به
مطرح کرده است، برای جهانیان  المیزانالی کتاب ارزشمند ز توحش غرب در البههای گذشته، ادر دهه

  به نمایش گذاشته شده است.

 ماندگی جهان اسالم. دین، تمدن غرب و عقب5

اند، نقش دین، پردازی کردهشناسی نظریهعمده کسانی که در بحث دگرگونی اجتماعی در حوزه جامعه
یژه دین اسالم را کمبه ماندگی و عنوان عامل عقب، بهاند؛ حتی برخی نیز از آنانعکاس دادهرنگ و

گرایانه غرب و درواقع غربی اند؛ برعکس، سکوالر شدن و پذیرش مبانی مادیتخدیر جوامع یاد کرده
خطی از تاریخ، که برخی از متفکران در تفسیر تکاند؛ چنانشدن را عامل پیشرفت جوامع معرفی کرده

برداری از فرهنگ غرب و پیمودن مسیری معرفی کردهراه پیشرفت  اند که غرب طی کرده جوامع را الگو
یسندگان جوامع اسالمی نیز ضمن مقایسه پیشرفت های اقتصادی و است. در همین راستا، برخی از نو

اند عامل این نابسامانی را علمی غرب با شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی جهان اسالم، سعی کرده
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رفت را پیمودن مسیر غرب و عمل به الگوهای فرهنگی اجتماعی آنان در دین و فرهنگ دینی، و راه برون
یسندگان مسلمان، حتی انقالب اسالمی را ـمعرفی کنند. ازهمین که بر محور دین روست که برخی از نو

ای انحرافی در حادثه ای و حتی جهانی ایجاد کرده ـسازمان یافته و تحول بنیادین در جغرافیای منطقه
 کنند.مسیر تجدد ارزیابی، و غربی شدن را سرنوشت محتوم  همه جوامع تلقی می 

کند؛ ایشان از یک سو، دین اسالم ای دیگر ارزیابی میگونهعالمه واقعیت غرب و جهان اسالم را به
دن غرب معرفی صورت خاص تمگیری وجوه مثبت تمدن بشری و بهرا یکی از عوامل اثرگذار در شکل

ماندگی جهان اسالم را به رسوخ تمدن مادی غرب در جهان کرده و از سوی دیگر، بخشی از عقب
 اسالم، مستند ساخته است.

طور کلی خاستگاه وجوه نیکو در حوزه ایشان همانند دیگر مفسران اسالمی بر این باور است که به
؛ 219، ص7ن الهی و آثار آن یافت )همان، جعقاید و اخالق و عمل در تمدن بشری را باید در ادیا

رغم عمر کوتاه و محدودیت که اسالم نیز بهچنان؛ (383، ص8ق، ج1414و ر.ک: رضا، 150، ص2ج
جزیره عربستان(، در کمتر از نیم قرن توانست بخش زیادی از شرق و غرب اش )شبهمنطقه جغرافیایی

 ق،1425طباطبایی، تاریخ زندگی بشر ایجاد کند ) جهان را تحت تأثیر قرار دهد و تحول بنیادین در
(. امروزه جهات کمال و فعال که در تمدن 331و  296، ص14؛ ج237، ص13؛ ج100ـ99، ص4ج

(. تاریخ 132، ص2شود، مرهون پیشرفت اسالم و گسترش آن در جهان است )همان، ججدید دیده می 
که جوامع مسیحی بعد از جنگ صلیبی، از نکات مهمی از نیز بهترین گواه بر این مدعاست؛ چنان

که مسلمانان آن را پشت سر عمومی اسالمی تقلید، و بر اساس آن پیشرفت کردند، درحالیقوانین 
 (. 151انداختند و عقب ماندند )همان، ص

توانند واقعیت ذکرشده را انکار کنند؛ شناسی در تاریخ نظری نمیعالمان اجتماعی و روان
پایی به این حقیقت اعتراف کردههمچنان خاطر ای اندک که بهاند، مگر عدهکه اکثر پژوهشگران ارو

(؛ مثاًل فرای ریجاردن بر 100، ص4اند )همان، جتعصب یا عوامل سیاسی این حقیقت را انکار کرده
هاي این باور است که کمتر کسي تردید دارد در اینکه تمدن اسالمي قرون چهارم و پنجم، اوج کامیابي

، ص 1358)فراي، بلکه سراسر جهان و سراسر دوران بود تنها دوران زرین جهان اسالم، اسالمي بود ونه
گذار شیمی آزمایشی، فیزیک، جبر، علم حساب به مفهوم برخی دیگر نیز تمدن اسالمی را پایه (.248

دانند و بر این باورند که تمدن اسالمی، شناسی میشناسی و جامعهامروزی و مثلثات فضایی، زمین 
زمین هدیه کرده است های تجربی به مغرب شماری در همه بخشی بیبهاهای گرانها و اختراعکشف

پایی دزدانه به حساب خودشان گذاشته یسندگان ارو بهاترین آنها، اند؛ ولی گرانکه اکثر آنها را بعدها نو
پاییان باز کردند تا شاید اسلوب تحقیقات تجربی باشد که مسلمانان پیش قدم بودند و جای پا برای ارو
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 (.429ـ420، ص1383شناخت قوانین طبیعت و تفوق و کنترل آن گردید )هونکه زیگرید،  منجر به
گرایانه و غلبه ماندگی جهان اسالم را باید در فرهنگ حس اما بخش دوم، یعنی نقش غرب در عقب 

 کارگیری هرچه بیشتر علم و تکنیکعقالنیت ابزاری غرب در جهان اسالم یافت. عقالنیت ابزاری که بر به 
کید دارد، می گرایانه هزینه و فایده کنش در زندگی و ارزیابی حساب  تواند ها در حوزه مدیریت زندگی تأ

بخشی روابط منشأ برکاتی برای زندگی جمعی گردد. بخش زیادی از چیرگی انسان بر طبیعت و سامان 
همین عقالنیت مستند وری از منابع در جهت بهبود زندگی اجتماعی را باید بر اقتصادی و ارتقای بهره 

هایی چون بهداشت، رفاه و امنیت و مسائل ساخت. اساسًا بخشی از سعادت اجتماعی انسان که بر مؤلفه 
کید دین اقتصادی استوار است، مبتنی بر این نوع عقالنیت سازمان می  یابد. این نوع عقالنیت مورد تأ

شود. اما زمانی که این نوع عقالنیت، ل می اسالم است و  در ادبیات اسالمی  تحت عنوان عقل معاش دنبا 
گرایانه و سود و زیان مادی بر فرهنگ عمومی غلبه یابد و معیار اصلی تنظیم روابط گردد و منطق حس 

های مختلفی را بر جامعه انسانی اجتماعی، معیار سنجش رفتار جمعی قرار گیرد، آسیب  عنوان ارزش به 
گرانه فرهنگ غرب درباره جامعه اسالمی ن منظر به نقش تخریب از همی  المیزان کند. مؤلف تحمیل می 

گونه بیان ماندگی جهان اسالم، این عنوان عامل مهم عقب پردازد و نقش سیطره عقالنیت غربی را به می 
ها نفود کرده است. در دوران ما، از نفوذ دین در جامعه کاسته شده و هوا و هوس مادی در دل  کند:می 

های مادی فرهنگ غربی ترکیب یافته است؛ با این تفاوت که های دینی و انگیزه نگیزه ما از ا  جامعه 
های دینی، جایگاه ضعیفی در میان مردم دارد و از اقبال عمومی کمی برخوردار است؛ اما فرهنگ انگیزه 

کرده های مادی بنا شده، اقبال گسترده عموم مردم را به خود جلب مادی غرب که بر فرو رفتن در لذت 
های داشته و به پیروزی انگیزه است. این ترکیب، بروز اختالف و کشمکش شدید بین آن دو انگیزه را در پی  

دنیوی انجامیده است. درنتیجه وحدت نظامی که باید در جامعه گسترش یابد، پراکنده شده و هرج و مرج 
و همچنین قوانین جدید، از بین رفته در روحیات مردم ایجاد گردیده و از پی آن، اعتماد به قوانین دینی 

. این فرایند به سقوط اخالق و فضیلت و آداب شریعت، (211ـ 210، ص 6ق، ج 1425طباطبایی، است )
  (.186، ص 1همان، ج و فرو رفتن در لهو و لعب و شهوات و فحشا و منکرات انجامیده است )

کند که و تأثیرات سوئی ورود می طور خاص به حوزه زن در ادامه این ارزیابی، به المیزانمؤلف 
فرهنگ غرب در این زمینه بر پیکره جامعه اسالمی تحمیل کرده است. اهمیت این بخش از آن جهت 

یسندگان مسلمان حامی غرب، یکی از شاخص های توسعه فرهنگی را توجه به زنان است که غرب و نو
بر آن جامعه را در زمینه نحوه حضور دانند و فرهنگ حاکم و حضور اجتماعی آنان در جامعه غربی می

گونه زیست اجتماعی را مدل برتر زندگی به کنند و اینیافتگی معرفی میاجتماعی زنان، نشانه توسعه
 شناسانند.جامعه زنان می
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یسد: بهدر نقد این دیدگاه می المیزانمؤلف  آنکه اسالم حضور اجتماعی زنان را در چارچوب رغمنو
یژگیحدود شریعت، منع  های برخاسته از تربیت اسالمی زنان، یعنی اهتمام آنان به نکرده است، و

داری و تربیت فرزند و توجه کامل به زنده نگه داشتن عفت و حیا و تعلق به حریم خانواده و خانه
عواطف پاکی که در وجودشان نهادینه شده، باعث گردیده است که زنان در اجتماع مردان وارد نشوند و 

های طوالنی در میان مسلمین جریان داشته است؛ دان اختالط نداشته باشند و این سنت طی قرنبا مر
گری اخالقی فرهنگ غرب، تحت پوشش آزادی زنان، در جهان اسالم رسوخ پیدا کرده و تا اینکه اباحه

 (. 351، ص4همان، جشان انجامیده است )به نابودی اخالق و فساد زندگی
به سقوط منزلت زن در جامعه انجامیده، کاهش ارزش خانواده و تزلزل در ارکان تنها این وضعیت نه

آن را نیز در پی داشته است؛ زیرا فرایند گسترش فحشا و دسترسی آسان به ارضای نیاز جنسی، میل به 
ین خانواده و تحمل سختی دهد و از سوی دیگر، شیوع فساد جنسی های مرتبط با آن را کاهش میتکو

سازد و در انجامد، تربیت عاطفی بین اعضای خانواده را مخدوش میولد فرزندان نامشروع میکه به ت
که جامعه غرب آن را تجربه کرده است کند؛ چناننتیجه میل عاطفی به خانواده را نیز تضعیف می

 (.17، ص15؛ ج89و  88، ص13همان، ج)
رغم ناکارآمدی فرهنگ بهش است که شود، پاسخ به این پرسنکته آخری که در این باب مطرح می

یرانگری که در جوامع اسالمی داشته است، پس چرا این فرهنگ از مقبولیت عمومی در   غرب و نقش و
 کند؟ همین جوامع برخوردار است؟ همین واقعیت از کارکردهای مثبت این فرهنگ حکایت نمی

کارآمدی این فرهنگ و   در نگاه سکوالرها مقبولیت عمومی فرهنگ و سبک زندگی غربی، به
یابد و در مقابل، فقدان مقبولیت اجتماعی قوانین اسالمی، معیاری برای کارکردهای مثبت آن ارتباط می

تنها گردد. بدین ترتیب، آنان نهناکارآمدی فرهنگ اسالمی و نظام اجتماعی مبتنی بر آن معرفی می
کنند. ماندگی جوامع معرفی می امل عقبکنند، بلکه دین را عکارکرد مثبتی برای دین تعریف نمی

ماندگي، یک راه بیشتر ندارند و آن، غربي شدن رو بر این باورند که مسلمانان براي گریز از عقبازهمین
صراحت حلي ندارد و تا زماني که مسلمانان الگوهاي غربي را بهاست و اسالم براي مدرن شدن راه

  .(123ـ122، ص1381گیرند )حسیني، نمينپذیرند، در موقعیت فني و توسعه قرار 
به این دیدگاه، ذکر این نکته الزم است که نفوذ عناصر فرهنگی دیگر  المیزانقبل از بیان نقد مؤلف 

جوامع از طریق اشاعه، و مرجعیت یافتن آن، محصول عوامل مختلفی است که اقتدار سیاسی اجتماعی 
ظاهر علمی، اما تهی از محتوای غنی، فقط  بسا آرا و نظریات بهای نمونه آن است. چهو قدرت رسانه

کنند. این مسئله اری از اقتدار اجتماعی، مرجعیت خود را در جوامع مختلف تثبیت میلحاظ برخورد به
درباره فرهنگ غرب مصداق روشنی دارد. درواقع بسیاری از عناصر فرهنگی غرب بدون مواجهه شفاف 
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یی و در حاشیه عوامل دیگر، توانست اقتدار خود را بر عناصر فرهنگی و بیرون از چارچوب گفت وگو
 اسالم تثبیت کند. جهان 

شناختی آن مقبولیت و  سعی کرده از منظر دیگری این مسئله را بررسی، و منشأ روان المیزانمؤلف 
یژگی مادی گرایی و پذیرش اجتماعی را بیان کند. به باور ایشان، مرجعیت فرهنگ غرب را باید در و

دن جدید، برخالف اسالم، وجو کرد؛ به این معنا که تمهماهنگی آن با جنبه طبیعی انسان جست
یکرد، جای تکیه بر حق و پیروی از آن، بر محور خواست و تمایالت اکثریت میبه چرخد. این رو

دنبال دارد. طبیعی است که همین رهایی انسان را از هر قید و بندی جز قیدهای اجتماعی به
ها خوش ری از انسان محوری باعث شده سنت اجتماعی غربی بر مذاق بسیامداری و فقدان حقهوس 

های دور تا آید. البته این وضعیت اختصاصی به فرهنگ غرب ندارد؛ بلکه در طول تاریخ، از گذشته
یافته، های غیردینی که بر مدار هوا و هوس سازمان میحال و در جوامع متمدن و غیرمتمدن، سنت

ای مادی یافت )طباطبایی، همشتری بیشتری داشته است. دلیلش را باید در خضوعشان در برابر بت
 (. 101ـ102، ص4ق، ج1425

 گری جنسی فرهنگ غرب. اباحه6

های موجود در نوع انسان، غریزه جنسی است که خدای سبحان ترین غریزه تردیدی نیست که از قوی
خاطر تحقق اهداف کالن فطری مورد انتظار از زیست اجتماعی انسان، در وجود نوع بشر مهندسی به

. با توجه به قدرت این غریزه است که نظام معنایی مبتنی بر فطرت، یعنی نظام وحیانی، کرده است
سازکارهای مختلفی برای کنترل و تعدیل آن ارائه داده است؛ ازجمله: تحریم زنا و پیشگیری از 

ییکام   های جنسی از جامعه. آفرینیهای خارج از چارچوب خانواده و حذف التهابجو
های اش، بر استفاده حداکثری از لذتگرایانههنگ غرب که بر مبنای منطق مادیالزمه طبیعی فر

کید دارد و در امتداد همین منطق، تربیت اجتماعی را سازمان می  دهد، افسارگسیختگی شهوت دنیوی تأ
های دنیوی خواهد بود. این فرهنگ افزون بر آنکه های لذتترین جلوه عنوان یکی از مهمجنسی، به

سازد، با توجه به مبنای قانونی مباح بودن هرگونه اظ روانی، زمینه را برای التهابات جنسی فراهم میلحبه
دارد و بستر رفتار اجتماعی غیرمزاحم با رفتار جمعی، موانع ساختاری رفتارهای غیراخالقی را نیز برمی

شدن شهوت جنسی، به حرص  کند که نتیجه این فرایند، تبدیلگری جنسی را فراهم میاجتماعی اباحه
 و آز و گسترش فحشا خواهد بود. 

یسد: با توجه به فطری بودن ازدواج و خانواده، این مسئله همواره در  در این باب می  المیزان مؤلف  نو
الجمله زشت شمرده شده و از آن  عنوان یک سنت نیکو وجود داشته و در مقابل آن، زنا فی جوامع بشری، به 
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گرایانه و  شده است؛ تا اینکه فرهنگ غرب به اتکای مبنای معرفتی مادی اجتماعی یاد  عنوان یک گناه به 
کیدش بر بهره  رهایی مطلق انسان در ورای قوانین، باعث گسترش  گیری حداکثری از مزایای زندگی مادی و تأ

بدین ترتیب اخالق  فحشا در بین مردان و زنان گردید و حتی زنان و مردان متأهل و محارم را نیز در برگرفت. 
یی چون عفت و غیرت و حیا که هر انسان طبیعی بدان متصف بوده و در سوق یافتن انسان به سمت   نیکو

 (.  87، ص 13بسا تمسخر شد )همان، ج تدریج در جامعه ضعیف، و چه ازدواج اثر داشته است، به 
شاید نتوان از میان هزار نفر، فردی را یافت که از آسیب زنا قدری گسترش یافت که گری بهاین اباحه

ای که از میان هزاران گونهو این مسئله به تولد فرزندان نامشروع انجامیده است؛ به 1در امان مانده باشد
خود اوست. این مرض، حتی به توان فردی را یافت که یقین داشته باشد این فرزند از نطفه مرد نمی

گرایی رسیده و پس از شیوع یافتن این پدیده، در پارلمان جنسفحشا بین مردان با محارم و نیز به هم
  (.102و  185و  315، ص 4صورت قانونی نیز یافته است )همان، جانگلستان 

کند، ارد میهای مختلفی که بر جامعه ورغم آسیبگفتنی است که این رفتار خالف فطرت، به
ن شخصیت جهت نوع تربیت و جامعهبه پذیری مبتنی بر فرهنگ حسی انسان غربی و فرایند تکِوّ

طور طبیعی از این  هنجار تبدیل شده است. بنابراین بهگرای آنان، به امری عادی و رفتاری بهحس
یسد: جوامع غربی با اشاره به این واقعیت می المیزانرود. مؤلف شخصیت انتظار رفتار دیگری نمی نو

اند و بسیاری از اموری را  های شهوت و غضب خو گرفتهنوع عقالنیت در آن غلبه یافته، به رذیلتکه این
ها و پندارند. در این صورت، فقط زندگی احساسی، محور تصمیمداند، زیبا میکه دین، زشت می

شود، از منظر عقل، فسق و فجور معرفی می بسا رفتاری که در نگاه رو چهگیرد. ازاینها قرار میداوری
تمایالت و احساسات، مردانگی و انسانی شناخته گردد. بسیاری از رفتارهای زشتی که در جوامع 
غربی، بین جوانان، بین مردان و زنان باکره و غیرباکره، بین زنان و سگ، بین مردان و فرزندان و 

 (.102ـ101مان، صمحارمشان شیوع دارد، نتیجه همان فرهنگ است )ه
عالمه در همین راستا و در نقد کسانی که قانون تعدد زوجات در قرآن کریم را مخالف عواطف  

 
صنعت . نتیجه همین مسئله است که سرمایه جنسی در غرب، به کاالی تجاری تبدیل شده است که 1

های محلی یا ملی، ازجمله آلمان و هلند، به روسبیگری نمونه آن است. به گفته گیدنز، برخی از حکومت
عنوان حرفه رسمی که روسپیگری را به 1999اند. پارلمان آلمان، در اکتبر ها مجوز رسمی دادهعشرتکده
همه مجراهای عرضه کردند، به رسمیت شناخت. اکنون زن در صنعت سکس کار می 30000بیش از 

های محلی قرار دارند و اندکی هستند که به خدمات جنسی، تحت نظارت و مراقبت و مقررات حکومت
 (.198، ص1388دهند )گیدنز، روسبیان مرد نیز مجوز کار می
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یسد: زن غربی بهپندارند، می زنان می ها تجربه کرده است، عواطفش را خاطر نوع تربیتی که طی نسلنو
باری که بین مردان و فضاحتگری جنسی یابد؛ اما این عواطف از اباحهدر تضاد با تعدد زوجات می 

دانند که شوهرانشان با هرکسی که گردد. زنان غربی میزنان آن جامعه شیوع یافته است، مخدوش نمی
حال کنند؛ درعینبه او تمایل داشته باشند، اعم از محرم و نامحرم، بیوه و باکره، متأهل و مجرد، زنا می

 (. 185شکند )همان، صوضعیت نمیهایشان از این بیند و دلعواطفشان ضربه نمی
های مختلفی که در غرب ایجاد کرده، به تزلزل خانواده نیز انجامیده است. این مسئله افزون بر آفت

گری جنسی و امکان ارضای بدون هزینه نیاز جنسی و نیز تولد فرزندان نامشروع و ، اباحهالمیزانمؤلف 
نیاز فطری است، را عامل باال رفتن سن ازدواج و ضعیف شدن علقه عاطفی بین والدین و فرزند که 

پاشی خانواده پس از شکل ین بنای خانواده و نیز فرو گیری آن در جامعه غرب معرفی کرده تأخیر در تکو
 .17، ص 15و ر.ک: ج 88-8، ص 13ج است )همان؛ 

شرکتی به گفتنی است آنچه ذکر شده، افزون بر بنیان نادرست خانواده در غرب است که؛ نگاه 
، 2)همان، ج ترین آن است.خانواده و ندیده گرفتن غرض اصلی ازدواج؛ یعنی استمرار نسل، مهم

 (.179، ص4؛ ج277ص
پاشی خانواده به  بدیل خانواده به عنوان کانون تربیت عاطفی فرزندان که از کارکردهای بیفرو

ترین رکن عنوان مهمکند و نیز بهآید و نقش مالط اجتماعی را در زندگی بشر ایفا می ِحساب می
های مختلفی را در جهان غرب ایجاد کرده است. بخشی از پذیری فرزندان، چالشجامعه

پاشی های اجتماعی که جهان غرب امروزه در ایام کرونا تجربه مینابسامانی کند، محصول همین فرو
یژه از بین رفتن کارکردهای عاطفی آن است. به گفتخانواده، به ه رهبر معظم انقالب، »نقش خانواده ِو

ـ اینجا نقش خانواده نشینی عمومیشود گفت خانهتقریبًا مینشینی ـهم مشخص شد در این دوران خانه
درستی ندارد، معنای درستی  و حضور خانواده اثر خودش را نشان داد. در آن کشورهایی که خانواده پایه

افتد یا الاقل به این شکِل قابل تحمل و قابل فهم و قابل اتفاق نمی ها به این شکل نشینیندارد، این خانه
خصوص باید به نقش زن خانواده تکیه کرد و تأثیر قبول نیست. اینجا خانواده ُدور هم جمع شدند؛ به

خوب  کند، در اداره کشی و حلم زِن خانواده ایفا میبسیار زیادی را که صبر و حوصله و زحمت
یری با ستاد ملی مبارزه با کرونا، )بیانا خانواده«  (.21/2/99ت در ارتباط تصو

 گیرینتیجه

نقطه عزیمت  المیزان، محور این مقاله بوده است. المیزانانتقادی  های اجتماعیبازخوانی اندیشه
های درونی و بیرونی های معرفتی فرهنگ غرب قرار داده و همه آفتاش را بنیانهای انتقادیاندیشه
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شناسی و عقالنیت مادی، مستند ساخته طور خاص انسانهنگ را بر همان مبانی معرفتی و بهاین فر
گرایی است که در قالب نهد، نوعی خرافههای حسی را ارج مینوع عقالنیت که فقط ارزش است. این

یل میادبیات مدرن به بشریت عرضه شده است و انسان تک دهد. خروجی ساحتی را به جهان تحو
جوامعی است که با این فرهنگ  قالنیت، دریده شدن پرده عفت و حیا در جامعه غرب و همهاین ع

 اند. خو گرفته
نوع عقالنیت است که کارآمدی قوانین معطوف به نظم و تربیت اجتماعی را فرهنگ برآمده از این

اول و مخدوش، و خوی توحش انسان غربی را فعال کرده است و باعث شده بشر غربی همواره چپ
یازیدن به هر نوع جنایت را برای خودش غارت منابع دیگران را وجهه همت خود قرار دهد و دست 

 مشروع شمرد.
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