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 تاریخ، تمدن و آینده
 

و سیر  پیدایش واناخیر، از آ ۀچند هزار استثناءبه ی که با وجودی آموخته است سخنورتازه فن  که یطفلکتاریخ! این 

، ولی اسفا که انسان، باشدمی زندگی خویش تا چند هزاره قبل چیزی به یاد ندارد، حامل پندهای زیادی برای بشریت 

می چه بد بررسی  ردیگمی و اگر  ردیگمی ندرتاً زندگی این طفلک را به بررسی  گشته گماین موجود سرگشته و 

 . کند

طرق  ، ازکندمی آن صحبت  ۀالجث میعظ، از ساختمان ندیبمی ی مصر را ها هرمانسان این موجود ناسپاس و فخور 

این ساختمان او را به حیرت  ساز و ساخت، پیچیدگی دیگومی  اعجوبهی چند تُنی در این ساختمان ها سنگنصب 

داشته است ولی قیمت انسانی  شأنی عالچه تمدن غنی، پر شکوه و  زمان آنکه مصر  کندمی و استنتاج  افگندمی 

 ۀی پشت برهنه زیر آفتاب سوزان که در ساخت این نشانها انسان. از کندمی برای ساختن این تمدن را فراموش 

ی آرامش نزد وقتی برا ها شبو  دهندمی ی چند تُنی را انتقال ها سنگکه روزها ، از مردانی اند باخته جانبزرگ 

ی جنسی را کش بهرههای فرعونی برای  توسط قبطی شانی ها زنیأس حکایت اختطاف  با کمال دنگردمی  برفامیل 

ی گردن شان با انتقال مواد ساختمانی این نشان تمدن فوالد شده است، از اطفالی ها استخوانکه ی زنان، از شنوندمی 

ی ها سنگیی که زیر ها انساناز  خرهباال و، اند گشتهکه از محبت والدین مصروف در ساخت نشان تمدن محروم 

 .کندنمی یاد بود  اند شده گوربه  زندهچند تنی این نشان تمدن 

، از تغییر رنگ آن نظر به آفتاب شودمی  محل تاجل و شتابگر محو نشان دیگر تمدن به نام انسان این موجود عجو

، از دیگومی نماید می ی دور و نزدیک مستقیم و موازی ها فاصلهی آن که از ها مناره ۀ، از تناسب زاویدیگومی 

بزرگ ساختمان توسط شمع کوچک  ۀ، از راز روشن شدن ساحکندمی انعکاس منظم صدا در این ساختمان صحبت 

یی که در این نشان قیمتی تمدن های هندهای اما سرمایه  کندمی ی هند آغاز ها مغولگفته و به تمجید تمدن اسالمی 

ی ها سنگیی که در اثر تراش ها دستبه یغما برده شده است،   منصفانه ریغ طوربه به مصرف رسیده است و 

را که نان یا چارهیبی ها انسانو  اند شدهی کشیده کش بهرهمانند حیوانات به  کهی زنان، اند دهش قطعوارداتی سائیده و 

 کند.می شکمشان در این نشان تمدن به مصرف رسیده است فراموش 

ی ها خراش آسمان، محو کندمی را نه، بلکه امروز را نیز بد بررسی  ها گذشتهتنها  کار فراموشانسان این موجود 

یی تمدن مدرن غربی نما بزرگو لب به  کندمی ، پل لندن را تمجید دیگومی ، از انرژی اتمی جاپان شودمی نیویارک 
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معادن الماس به تمدن مدرن غربی از گرسنگی جان  نیتر بزرگدادن  با وجودیی را که هایی قایافرگشاید، اما می 

 شدمی طالیی نامیده  ۀپرند شان نیسرزمیی را که ها یهندنمانده،  بدنشانی بیش در استخوان و پوستو یا  دهندمی 

، درخشدمی ی بانک انگلیس ها صندوق گاودر  شانی ها طالی که با وجود دننیبنمی و اکنون سقفی را در زندگی 

یم، طبیعی )نفت، لیتگناه شان ایمان به خداوند یکتا و داشتن سرزمین مملو از ذخایر  نیتر بزرگمسلمانانی را که 

 خاطربه یی را که اطفال شان ها تودهو  شوندمی  عام قتلی تمدن ها نشانهساختن این  خاطربه یورانیم...( است و 

 . کندمی فراموش  شوندمی با سوء شکل متولد  ویاکت ویرادتشعشع مواد 

 

ای که بشریت به  در مورد تمدن پدیده کنندمی زندگی وی را خوب بررسی  که یکساناما طفلکی به نام تاریخ برای 

که در  دیگومی چیزهای زیادی به گفتن دارد. این طفلک  داندنمی سال  6000بیش از  را آنو قدامت  نازدمی آن 

 ی بیش ازشکاف کالبدفوت کرده است.  استثناء بالند و هر تمدن های متعددی وجود داشته ا تمدنگذشته  ۀشش هزار

آمدن طبقات  وجودبه ، اند شده ها تمدنامراضی که سبب فوت این  نیتر مهمکه  دهدمی نشان  شده فوتمدن بیست ت

بوده است. هللا متعال چه زیبا این انسان  ها تمدنبرداران از تمدن و قربانیان تمدن( و زوال روحانیت در )منفعت 

 را تشویق به بررسی گرفتن زندگی طفلک به نام تاریخ کرده است:  بایناشکحریص و 

ا َعَمُروها نَ یکاَن عاق َبهُ الَّذ فَ یْ کَ  ْنُظُروایَ اْْلَْرض  فَ  یف   ُروایسیَ أَ َو لَْم "  مَّ هً َو أَثاُروا اْْلَْرَض َو َعَمُروها أَْکثََر م  ْنُهْم قُوَّ ْم کانُوا أََشدَّ م  ْن قَْبل ه   " م 

بودند چگونه بود؟ آنان  نانیاز ا شیپ کهی انجام کسان اند تا با تأمل بنگرند سر گردش نکرده نیدر زم  ایآترجمه: 

کردند، آباد  آبادش نانیآنچه ا از شیرا ب کردند و آن رو و ریرا  ز نیبودند، و زم نانیاز ا تر مند رویتر و ن قوى

 . نمودند

، قطع حالبه  تااز شش هزاره  اقل حدتمدن،  ۀاین است که سلسل دیگومی طفلک به نام تاریخ چیزی مهم دیگری که 

 مرگ آن جایگزین مجردبه کرده و  سربلندی که یک تمدن در بستر بیماری بوده تمدن دیگری زمان هرنشده است و 

 تمدن قبلی شده است 

نُكم ُشَهداَء ۗ) ذَ م  ُ الَّذیَن آَمنوا َویَتَّخ  لُها بَیَن النّاس  َول یَعلََم َّللاَّ ُ  َوت لَك اْلَیّاُم نُداو  ب   ال َوَّللاَّ  الّظال میَن،  یُح 
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 مانیرا که ا ی( تا خدا، افراداستیدن یزندگ تیخاص نی)و ا م؛یگردانمردم می  انی)را در م روزها نیو ما اترجمه: 

 (. دارد. و خدا ظالمان را دوست نمی ردیبگ یشما، شاهدان انیاند، بداند )و شناخته شوند(؛ و خداوند از م آورده

ت و زوال روحانیت و معنویت( که دو مرض مهلک )طبقا نمیبمی ی گذشته فقط دوران کوتاهی را ها تمدنبا بررسی 

خلفای راشدین  ۀو دورملسو هيلع هللا ىلص  کائناته سرور کوتا ۀئر امراض تمدنی در آن موجود نبوده است و آن دورو سا

 عنهم( در تمدن اسالم است. هللا )رضی

و  کندمی یگانه تمدن قدرتمند جهانی مراحل آخری زندگی خویش را سپری  ثیحبه تمدن مدرن غربی  که اکنوناما 

این  پود و تارطبقاتی و زوال معنویت و روحانیت( هر  ۀسایر امراض دو مرض سرطانی تمدنی )فاصل بر عالوۀ

ست تا پرچم ما، پیام من به برادران و خواهران مسلمان این است که بهترین موقع برای سازدمی تمدن را متالشی 

 اسالم را برداشته و تمدن اسالم را جایگزین تمدن شیطانی کنند و الی کسی دیگر چنین کاری را خواهد کرد. 

 خواهد بود. ریپذ امکانعنهم(  هللاو خلفای راشدین )رضیملسو هيلع هللا ىلص  کائناتچم برداری هم تنها با روش سرور این پر


