
 
 

  بخوانيد و مسلمان بمانيد 
  
  
  

کتابی منتشر کرده زير عنوان  ، به تازگی پرفسور پرويز امير علی هودبهوی که در اصل مسلمان و تبعه پاکستان می باشد
پرفسور هودبهوی در اين کتاب ثابت کرده است که اصول و احکام واپسگرای قرآن و اسالم مغز انسان را  ». اسالم و علم«

  قدرت خالقه مغز را ساکت می سازد و توان انديشه گری را از مغز سلب می کند. ، ميکندی منجمد و سنگ
  

استاد دانشگاه قائد اعظم در اسالم آباد پاکستان و برنده جايزه نوبل در رشته فيزيک اتمی در سال  ، پرفسور محمد عبدالسالم
 ، کتاب «اسالم و علم» به رشته نگارش درآوردهه بر در تقريظی ک ، که در سال پيش درگذشت و خود يک مسلمان بود ١٩٧٩

سطح دانش مردم کشورهای اسالمی از تمام کشورهای جهان پايين تر و ، نوشته است که در بين تمام کشورهای متمدن جهان
 ضعيف تر است. 

 
ر پيروی از داز اجبار وارستگی  ، پرفسور عبدالسالم افزوده است که پيشرفت سطح علم و دانش مستلزم وجود آزادی عقيده

آيين های جزمی و انتقاد بدون قيد و شرط است که هيچ يک از اين عوامل با خفقانی که از شرايط نهادی کشورهای اسالمی 
  سازگاری ندارد. ، است

  
کنفرانسی از روسای مهمترين دانشکاههای هفده کشور عربی در کويت تشکيل گرديد. هدف اين کنفرانس آن  ١٩٨٣در سال 

جهات عقب افتادگی کشورهای اسالمی را از نظر دانش و تکنولوژی بررسی کند و برنامه ای برای پيشرفت  ود که علل وب
موضوع بحث روی اين نکته  ، کشورهای عربی از لحاظ دانش و تکنولوژی طرح ريزی نمايد. ولی در تمام مدت کنفرانس

  ا نه؟متمرکز شده بود که آيا اصوال علم و دانش با اسالم سازگاری دارد ي
  

نمايندگان کشورهای عربستان سعودی در اين کنفرانس اظهار داشتند که تمرکز انديشه های اجتماعات اسالمی روی « دانش 
و گسترش چنين افکاری اساس مبانی عقيده و ايمان را سست خالص» اسالم را به عقايد و افکار مکتب معتزله نزديک ميکند 

  می سازد. 
  

علم و دانش در اساس با اجرای اصول و موازين اسالم در جامعه مغايرت دارد و از اين رو  ، زودنمايندگان کشور ياد شده اف 
ولی در  ، يق و حمايت شودسبب ايجاد بيدينی خواهد شد. درست است که پيشرفت تکنولوژی در کشورهای اسالمی بايد تشو

  همان حال گسترش علم و دانش بايد مهار گردد.
  

  اسالم و علم» نقل می شود:دو نمودار زير از کتاب «
  

  ١٩٧۶نمودار نويسندگان دانشمند در سال 
  ٣۵٢٠٠٠      تمام جهان

  ١٩٠٠٠    کشورهای جهان سوم
  ٣٣٠٠      کشورهای مسلمان

  ۶١٠٠        اسرائيل
  

  دانشمند در بعضی از کشورهای مسلمان نمودار درصد نويسندگان
  :١٩٧۶نسبت به آمار نويسندگان دانشمند در تمام  جهان در سال  

  درصد        کشور
              ٢١/٠        مصر
    ٠۴٣/٠        ايران

    ٠٢٢/٠        راقع
    ٠٠٢/٠        ليبی

    ٠۵۵/٠        پاکستان
    ٠٠٨/٠      عربستان سعودی

    ٠٠١/٠        سوريه
    ٢۶٠/٢      دوستانهن



 
  
  

  يام آزادگاننشريه پ
  ٢٧٠۵مهرماه   - ٩شماره 
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