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قرائت

سور ه كهف؛ آيات  84تا 97
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ترجمه
ما در زمين به او [قدرت و] امكاناتى داديم و اسباب هر چیزی را در اختیارش گذاشتیم.
پس از این اسباب پیروی [استفاده] کرد85 .
تا آنگاه كه به غروبگاه خورشيد رسيد ،خورشید را [چنین] یافت که [گویی] در
چشمهاى ِگلآلود و سياه غروب مىكند ،و نزديک آن طايفهاى را يافت .گفتیم« :اى
ذوالقرنين[ ،آیا می خواهی] آنها را عذاب كنى يا در ميانشان [روش] نيكويى پيش
مىگيرى86 ».
«اما هر كه ستم کند عذابش خواهيم كرد ،سپس به سوى پروردگارش بازگردانده
گفتّ :
مىشود ،آن گاه او را عذابى سخت خواهد كرد87 ».
و ّاما هر كه ايمان َآو َرد و كار شايسته كند ،پاداشى [هر چه] نيكوتر خواهد داشت ،و به
فرمان خود ،او را به تکلیف ساده ای واخواهيم داشت88 .
پس [بار ديگر] از اسبابی [که در اختیار داشت] بهره گرفت89 .
ِ
ِ
برآمدن [طلوعگاه] خورشيد رسيد[ .خورشيد] را [چنين] يافت
جايگاه
تا آن گاه كه به
كه بر قومى طلوع مىكرد كه براى ايشان در برابر آن پوششى قرار نداده بوديم90 .
اين چنين [مىرفت] و ما از آن چيزها كه نزد وى بود ،به طور كامل خبر داشتيم91 .
باز از آن اسباب [که در اختیار داشت] استفاده کرد92 .
تا وقتى به ميان دو کوه رسيد ،در نزدیک آن دو [کوه] ،طايفهاى را يافت كه نمىتوانستند
هيچ زبانى را بفهمند[.کنایه از سادگی و ضعیف بودن آن قوم] 93
گفتند« :اى ذوالقرنين ،يأجوج و مأجوج سخت در زمين فساد مىكنند ،آيا [ممكن
سدى قرار دهى؟» 94
است] مالى در اختيار تو قرار دهيم تا ميان ما و آنان ّ
گفت« :آنچه پروردگارم به من در آن تمكّن داده[ ،از كمک مالى شما] بهتر است .مرا
سدى استوار قرار دهم».
با نيرويى [انسانى و مصالح] يارى كنيد [تا] ميان شما و آنها ّ
 95براى من قطعات آهن بياوريد .تا آنگاه كه ميان دو كوه برابر شد [و با قطعات آهن
پُر شد] ،گفت« :بدميد» تا وقتى كه آن [قطعات] را آتش گردانيد ،گفت« :مس گداخته
برايم بياوريد تا روى آن بريزم96 ».
سد نيرومندى ساخت ] كه آنها [طايفه يأجوج و مأجوج] نتوانستند از
[ سرانجام چنان ّ
آن [مانع] باال روند و نتوانستند آن را سوراخ كنند97 .
84
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تمدن جدید و مسئولیت ما
در درس قبل گزارش کوتاهی از تمدن اسالمی داده شد و با مراجعه به معیارهایی که از قرآن
و سیره آموخته بودیم ،به ارزیابی این تمدن و کشف دالیل پیشرفت و سپس افول آن پرداختیم.
در این درس ،بر تمدن جدید مروری می کنیم تا این تمدن را با معیارهای الهی ارزیابی کنیم .با
نحوه زندگی در آن را بهتر
این ارزیابی می توانیم به نقاط قوت و ضعف این تمدن بیشتر پی ببریم و ٔ
شناسایی کنیم و مسئولیت خود را در مواجهه با آن بدانیم.
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تمدن بزرگ بوده است:
اروپا تاکنون شاهد سه ّ
تمدن ّاول قبل از میالد حضرت مسیح  ،در قرن های ششم تا چهارم قبل از میالد ،در یونان
باستان شکل گرفت و در روم باستان ادامه یافت.
تمدن دوم ،در قرن چهارم میالدی با گسترش مسیحیت در اروپا و آغاز حاکمیت کلیسا بر زندگی
سیاسی و اجتماعی مردم آغاز شد و تا قرن های پانزدهم و شانزدهم ادامه یافت.
تمدن سوم با افول قدرت کلیسا در همین قرن ها شروع شد و همچنان ادامه دارد.
تمدن جدید که تقریباً تمامی جوامع جهان امروز را تحتتأثیر خود قرار داده است و آثار آن در عرصههای
مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و… بهخوبی نمایان است ،مانند هر تمدن دیگری ،دارای نقاط قوت و
ضعف است .آشنا شدن با این نقاط قوت و ضعف از دو جهت برای ما مطلوب است:
اول آنکه ما مسلمانان مانند سایر ملتها ،با این تمدن ارتباط مستقیم داریم ،بنابراین ،هم تحتتأثیر آن قرار
میگیریم و هم میتوانیم بر آن اثر بگذاریم؛ هر قدر آگاهی و هوشیاری ما بیشتر باشد ،قدرت تأثیرگذاری ما
بیشتر خواهد بود.
دوم آنکه بررسی ضعف ها و قوت های این تمدن در عرصه های مختلف ،این کمک را به ما می کند که
در راستای احیای تمدن اسالمی ،از نقاط قوت این تمدن بهره مند شویم و با عبرت گرفتن از ضعف ها
و آسیب های آن ،بتوانیم برنامه ریزی درست و کم اشتباهی را برای سامان دهی تمدن اسالمی و رسیدن به
الگوی زندگی مبتنی بر تعالیم دین داشته باشیم.
در ابتدا برای آشنایی هرچه بیشتر با این تمدن الزم است تا با برخی علل و ریشه های شکل گیری آن
آشنا شویم.

زمینه های پیدایش تمدن جدید

١ــ کلیسا و تعالیم تحریف شده
دوره قرون وسطی مشهور است ،با کنار گذاشتن اعتقادات باستانی و بتپرستی
تمدن دوم اروپا که به تمدن ٔ
و روی آوردن به مسیحیت آغاز شد .این تمدن ،برای اروپایی که قرنها گرفتار بتپرستی بود ،یک حرکت
رو به جلو محسوب میشد .با ظهور این تمدن ،مردم بتپرست اروپا به یک دین الهی معتقد شدند ،بتها و
بتخانهها از بین رفت ،اتحاد و یکپارچگی در سرزمین اروپا حاکم شد ،1بناهای عظیم و باشکوه مذهبی ساخته
١ــ در قرن چهارم میالدی ( 313م) ،دین مسیحیت ،دین رسمی امپراتوری روم شد .دولت روم تقریباً سراسر اروپا را زیر سیطره خود
داشت و گسترش مسیحیت ،کمک بسیاری به اتحاد اروپاییان کرد.
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شد ،کتابهایی در اخالق ،معنویت و فرهنگ نگارش یافت و آثار هنری بزرگی پدید آمد.
اما از سوی دیگر ،مبلغان مسیحی که تشکیالت تبلیغی پیچیده و وسیعی را جهت تبلیغ
اعتقادات مسیحیت تأسیس کرده بودند ،اعتقادات نادرستی را که از نظر خودشان اعتقادات
رسمی مسیحیت بود تبلیغ می کردند .آنان معتقد بودند که آدم در بهشت اولیه مرتکب گناه شده
است و این گناه به فرزندان آدم نیز سرایت کرده و هر کسی با گناه اولیه به دنیا می آید .بنابراین
هر کودکی پس از تولد باید غسل ویژه ای (غسل تعمید) داده شود تا از آن گناه پاک گردد.
همچنین اعتقاد داشتند که مسیح نیز خود را به عنوان تاوان گناهان بشریت فدا کرد و به
1
دار آویخته شد.
اعتراف به گناهان خود در حضور کشیش ،آیین دیگری بود که توسط این مبلغین میان مسیحیان رواج
یافت .برای این کار اتاق ویژهای در کلیسا ساخته شد که محل اعتراف و توبهکردن بود .آنان معتقد بودند
که با اعتراف گناهکار در برابر کشیش ،توبهکننده آمرزیده میشود و عفو ابدی را بهدست میآورد 2.عبادت
و رازونیاز با خدا نیز به روز معینی در هفته و در محل کلیسا و در حضور کشیشان اختصاص یافت.
پیوسته انسان با خدا و واسطه قرارگرفتن
این گونه آیین ها سبب سست شدن ارتباط شخصی و
ٔ
کشیشان میان خدا و بندگان او گردید .بسیاری از کشیشان در این دوره شروع به فروختن بهشت
کردند و در ِ
عوض بخشش گناه ،پول های کالن به دست آوردند.
آیین دیگر ،ازدواج مسیحی بود .آنان معتقد بودند که پس از ازدواج ،امکان جدایی زن و شوهر
نیست و پیوندشان باید ابدی باشد 3.زن حق مالکیت ندارد و باید نام خانوادگی وی به نام خانوادگی
شوهر تغییر یابد .این تغییر نام ،هنوز هم در اروپا رایج است .کشیش ها حق ازدواج نداشتند و تا آخر
عمر باید مجرد می ماندند .آنان ازدواج را امری دنیایی و پَست تلقی می کردند.
درباره هر موضوعی ،حتی موضوعات علمی ،ضروری بود و مخالفت با
پذیرش عقاید رهبران کلیسا
ٔ
آن کفر تلقی می شد .به عقل و عقالنیت کمتر توجه می شد و این اعتقاد وجود داشت که تعقل با ایمان
سازگاری ندارد و سبب تزلزل ایمان می شود 4.از آنجا که رهبران کلیسا نظریات دانشمندان گذشته
درباره زمین ،خورشید ،ستارگان و مانند آن را پذیرفته بودند ،مخالفت با آن نظریات را مخالفت با دین
ٔ
را مردود می شمارد و اعالم می فرماید
1ــ آیین کاتولیک ،جورج برانتل ،ص ( .107می دانیم که قرآن کریم کشته شدن حضرت مسیح
آیه  .157این مطلبی است که یکی از حواریون مسیح  ،یعنی
که :او را نکشتند و به دار نیاویختند ،بلکه آنان به اشتباه افتادند ــ
سوره نساءٔ ،
ٔ
مقدمه کتاب انجیل برنابا).
«بَرنابا» نیز به آن آگاهی داشت و بسیار کوشید که مانع این برداشت اشتباه شود .رجوع کنید به
ٔ
2ــ همان ،ص .138
3ــ همان ،ص .143
4ــ عقل و اعتقاد دینی ،مایکل پترسون و سایر نویسندگان ،ص .70
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مسیح می پنداشتند و مانع نشر نظریات جدید می شدند.
با اینکه بسیاری از کشیشان و روحانیان از پیشگامان تحول بودند ،اما سرسختی رهبران اصلی
کلیسا در مقابل نظریات جدید ،سبب پیدایش این عقیده شد که دین با خردورزی و علم مخالف است و
مانع تعقل ،تجربه ،قانون و حقوق انسان هاست و راه بیرون آمدن از این وضع کنارگذاشتن دین و توجه
به علم و دانش تجربی است.
با اینکه کلیسا ،خود ،از ثروتمندترین مالکان بود ،اما مردم را به دوری از دنیا و زهد نسبت به
مواهب طبیعی و نعمت های الهی تشویق می کرد.همین دوگانگی در گفتار و عمل ،به تدریج سبب بدبینی
اروپائیان نسبت به کلیسا وکشیشان شد.
ساخته کلیسا به تدریج اروپا را با فقر و فساد در نظام اداری،
این آیین ها و اعتقادات و آداب و رسوم
ٔ
عقب ماندگی و مشکالت دیگر دست به گریبان کرد .برخی از رهبران روشنفکر کلیسا و بسیاری از
دانشمندان به دنبال چاره برآمدند و برای رسیدن به راه حل مناسب به مطالعه و تحقیق دست زدند.
1

٢ــ بهره گیری از تجربیات سایر تمدن ها
وسطی ،در همسایگی سرزمین اروپا ،تمدن اسالمی
حدود قرن هفتم میالدی و در اواسط قرون
ٰ
مرحله شکوفایی و شادابی رسید و بر محیط های پیرامون خود پرتو
متولد شد و طی دو تا سه قرن به
ٔ
افکند .این در حالی بود که هنوز تمدن مسیحی قرون وسطی با مشکالتی که بیان شد ،دست به
تمدن مسلمانان پیدا
گریبان بود .به همین جهت وقتی اندیشمندان و دلسوزان اروپایی آشنایی اندکی با ّ
جامعه خود از ثمرات تمدن اسالمی بهره برداری نمودند.
کردند ،با شور و شوق فراوان برای تحول در
ٔ
کتاب های دانشمندان مسلمان به سرعت ترجمه شد ،عالقه به پژوهش و آزمایش و تجربه افزایش یافت،
نقادی رهبری کلیسا شروع شد ،حقوق و قانون مورد توجه واقع گردید و خردورزی در دستور کار
قرار گرفت.
منظومه شمسی ارائه نمود و اعالم کرد زمین به دور
١ــ وقتی کپرنیک (١٥٤٣ــ ١٤٧٣میالدی) ،ستاره شناس لهستانی ،تصویر جدیدی از
ٔ

درباره زمین مرکزی پذیرفته بود و آن را مقدس می شمرد.
عقیده بطلمیوس را
خورشید می چرخد ،با مخالفت کلیسا مواجه شد ،زیرا کلیسا
ٔ
ٔ
حتی ،لوتر (١٥٤٦ــ ١٤٨٤میالدی) ،کشیش اصالح طلب آلمانی گفت« :مردم گوش به سخنان ستاره شناس تازه کاری داده اند که می خواهد

ثابت کند زمین در گردش است ،نه آسمان ها یا فلک و خورشید و ماه ...این دیوانه قصد دارد به کلی ،طرح و اساس نجوم را وارونه سازد».

(تاریخ تمدن ،ویل دورانت ،چاپ اقبال ،ج  ،٢٠ص .)٣٩٦
ِ
خواندن کتاب کپرنیک بارها توسط هیئت داوران وابسته به کلیسا ممنوع اعالم شد .بعدها نیز که گالیله و ک ِپلر به تأیید همین نظر پرداختند،

توسط کلیسا محکوم شدند و برای نجات جان خود از مجازات اعدام مجبور به پس گرفتن نظر خود گردیدند.
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مونتگمری وات ،1اسالم شناس انگلیسی در خصوص تأثیرپذیری تمدن جدید از تمدن اسالمی
می گوید« :علم و فلسفه اروپا بدون کمک گرفتن از فرهنگ اسالم توسعه نمی یافت؛… اسالم نه تنها
در تولیدات مادی و اختراعات اروپا شریک است ،بلکه اروپا را واداشت تا تصویر جدیدی از خود
داشته باشد .اما از آنجا که اروپا در حال حاضر علیه اسالم عکس العمل نشان می دهد ،تأثیر مسلمانان
[بر  تمدن   غرب] را بی اهمیت جلوه می دهد .وظیفه مهم ما اروپاییان این است که این اشتباه را اصالح
2
کنیم و به مدیون بودن عمیق خودمان به جهان اسالم اعتراف کنیم».
برجسته اروپایی همچون معماری ،اسلحه سازی و  ...را
ویل دورانت نیز بسیاری از هنرها و فنون
ٔ
3
مدیون صنعتگران مسلمان می داند.

آثار و پیامدهای مثبت و منفی تمدن جدید

برای داوری صحیح و منصفانه در خصوص تمدن جدید ضروری است با برخی آثار این تمدن در
حوزه های مختلف آشنا شویم:
الف) حوزۀ علم

آثار مثبت
١ــ رشد سریع علم :تولید علم در قرون اخیر جهشى فوق العاده داشته است؛ به طورى که

دوران جدید را مى توان دوران علم نامید .اختراع صنعت چاپ ،کشف الکتریسیته ،ساخت ماشین،
اختراع وسایل ارتباطى مانند :تلفن ،رادیو ،تلویزیون و ماهواره ،راه اندازى شبکه هاى اینترنت،
نظریات و کشفیات جدید در فیزیک ،شیمى و سایر علوم تجربى و توانایى استخراج منابع طبیعى مانند
نفت ،زندگى در جهان امروز را متحول کرده است.
٢ــ توانایی بهره مندی بیشتر از طبیعت :علم و تکنولوژی سبب شد که آدمى بتواند در طبیعت
تصرف فوق العاده کند و تغییراتى را در آن به وجود آورد .نفت را از اعماق زمین بیرون بکشد ،معادن
ِ
دستکارى ژنتیکی کند ،با سدهاى
را استخراج کند ،کوه ها را براى ساختن تونل بشکافد ،گیاهان را
بزرگ آب ها را مهار نماید و قدرت و توانایى خود را به رخ طبیعت بکشد.
1ــ Montgomery Watt

2ــ تأثیر اسالم بر اروپای قرون وسطی ،مونتگمری وات ،صفحات  ٨١و ١٤٣
3ــ تاریخ تمدن ،ویل دورانت ،ج  ،٤ص .٣٢٢
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آثار منفی
١ــ مصرف زدگی :از زمانى که ماشین آالت صنعتى ساخته شد ،تولید انبوه نیز آغاز گردید.

تولید فراوان گرچه در ابتدا نیازهاى طبیعى مردم را رفع مى کردّ ،اما در بسیارى از موارد بیش از نیاز
جاذبه تبلیغات در مردم ،نیازهاى کاذب به
طبیعى بازار بود .به همین جهت کارخانه داران با استفاده از
ٔ
وجود آوردند تا آنان را به تنوع طلبى بکشانند و مصرف گرایى را به گونه اى سرسام آور افزایش دهند تا
خودشان به سود بیشترى برسند .جدی ترین آسیب این رویه ،تغییر الگوی زندگی و دل مشغولى دائمى
مردم به کاالهاى متنوع و گوناگونى است که همه روزه وارد بازار مى گردد و اذهان و افکار را به خود
مشغول مى کند و در نتیجه ،انسان را از اساسى ترین نیاز خود ،یعنى پرورش و تکامل بُعد معنوى و
متعالى خویش ،غافل مى سازد.
زنده طبیعی
این
ٔ
نتیجه دیدگاه غالب و حاکم در تمدن جدید است که انسان را صرفاً یک موجود ٔ
مانند دیگر موجودات ،ولی پیچیده تر ،می داند که همچون سایر موجودات صرفاً نیازهای مادی و طبیعی
دارد .از همین جهت است که از توجه به بُعد معنوی و فطرت الهی در این تمدن خبری نیست.
٢ــ نابودی طبیعت :افزایش توان علمی بشر و دستیابی وی به ابزارهای نوین ،توانایی وی برای
بهره برداری از منابع طبیعی را به سرعت افزایش داد و به تخریب ساختار طبیعی محیط زیست انجامید.
منابع معدنی که نتیجه میلیون ها سال فعالیت موجودات بوده ،رو به پایان گذاشته ،محیط دریاها و
جوی بر هم خورده ،بسیاری از جنگل ها از بین رفته و
اقیانوس ها آلوده شده ،تعادل ترکیبی گازهای ّ
ده ها بحران زیست محیطی برای انسان به وجود آمده است .اگر در تمدن اسالمی زمین امانتی الهی در
دست انسان بود ،در این تمدن زمین منبعی سرشار از ثروت است که بشر هیچ قید و بند و محدودیتی
برای استفاده از آن ندارد.
٣ــ علم زدگی :از حدود قرن هجدهم میالدی به علت پیشرفت های گسترده در علم ،این احساس
پدید آمد که علم تجربی تنها رمز موفقیت و سعادت ملت هاست و جامعه ای که این راه را بپیماید ،کلید
خوشبختی را به دست آورده است .اما اکنون با گذشت چند قرن و شکست های پی درپی جوامع غربی
عرصه اخالق و ظهور بحران های اخالقی در این جوامع ،بسیاری دریافتند که علم تجربی نمی تواند
در
ٔ
همه نیازهای آنان باشد و نمی توان سعادت و خوشبختی را تنها در این علم جست وجو کرد.
پاسخگوی ٔ
این ِ
نیاز انسان غربی به معنویت باعث شد برخی افراد و گروه ها با هدف کسب مقام و شهرت ،مکاتب
و فرقه هایی را به نام مکاتب عرفانی و معنوی ایجاد کنند که اگرچه در ظاهر ادعای پاسخ به نیازهای
معنوی بشر را دارند اما به دلیل آنکه برآمده از آموزه های وحیانی نیستند،نتیجه ای جز سردرگمی برای
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تشنه امروز نداشته اند.
بشر ٔ
دانش تکمیلی

برای آشنایی با برخی از این مکاتب و فرقهها که امروزه بهنام «عرفانهای نوظهور» شناخته میشوند،
به سایت گروه درسی قرآن و معارف به آدرس  http://quran_dept.talif.sch.irبخش «دانش تکمیلی»
مراجعهکنید.

مسئولیت ما در این حوزه

گفتیم آشنایی با آثار مثبت و منفی تمدن جدید ،می تواند ما را در احیای تمدن اسالمی یاری رساند.
شاىد در نگاهى ابتداىى ،اىن هدف بزرگ ،یعنی احیای تمدن اسالمی ،در مقاىسه با توان و امکانات
موجود ،ىک بلندپروازى به نظر برسد و رسىدن به آن دور از دسترس تلقی شود؛ ّاما اىن ىک دریافت
سطحی از توانمندى ذاتى انسان و قدرت مردم هوشمند جامعه و جوانان و نوجوانان پاک   اندىش و
ناشى از عدم آشناىى با آموزه هاى بىداركننده اسالم مى باشد .البته مى دانىم كه اىن مسئولىت بزرگ و
حساس ،نىازمند برنامه اى است كه ما را به آن سطح الزم از توانمندى برساند و قدرت الزم براى اىفاى
نقش در جهان كنونى را به ما ببخشد.
با توجه به اهمىت اىن اقدام بزرگ ،برنامه هاىى را پىشنهاد مى كنىم .اىن برنامه ها را بررسى كنىد و تا
آنجا که در توان دارید براى عمل كردن به آنها بكوشىد.
١ــ تالش برای پىشگام شدن در علم و فناوری :پىشرفت علمى
پاىه هاى استقالل ىک ملت را تقوىت مى كند و مانع تسلط بىگانگان مى شود.
هر ىک از ما باىد بكوشىم با همت بلند و پشتكار فراوان ،استعداد خود را به كار
بگىرىم تا به مرتبه اى از قدرت علمى برسىم كه توجه دىگر ملت ها را به سوى
خود جلب كنىم.
ماىه اقتدار ملى است همه
مقام معظم رهبرى در اىن باره اىن گونه تذكر مى دهند« :باىد علم را كه ٔ
جدى بگىرند و دنبال كنند .كشورى كه مردم آن از علم بى بهره باشند هرگز به حقوق خود دست نخواهد
ىافت .نمى شود علم را از دىگران گداىى كرد .علم درون جوش و درون زاست .باىد استعدادهاى ىک
ملت به كار افتد تا ىک ملت به معناى حقىقى كلمه ،عالم بشود».1
پىشرفت هاى اخىر دانشمندان جوان كشور ما ،در رشته هاى مختلف علمى ،مانند پزشكى و
1ــ سخنرانی در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی
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سلول هاى بنىادى ،فناورى نانو و هسته اى ،صناىع نفت ،پتروشىمى و سدسازى قدم هاى اولىه اى است
همه عرصه هاى دانش را بپىماىد.
همت بلندتر و عزم قوى تر ادامه ىابد و ٔ
كه باىد با ّ

٢ــ حضور مؤثر و فعال در جامعۀ جهانى :جوامع غربی امروزه به دلیل آنکه خوشبختی و
سعادت را تنها در علم تجربی و ابزارهای مادی می جستند و در مسیر خود شکست خورده اند ،به شدت
به دنبال راه و مکتبی هستند که نجات بخش آنان باشد .پىام اسالم ،پىامى مطابق با فطرت انسان هاست.
هر انسان حقىقت طلب و روشن ضمىرى كه جوىاى حقىقت باشد ،وقتی دعوت قرآن را به عقالنیت،
اندیشه ورزی ،عدالت ،دوری از ستمگری و ستم پذیری ،عفاف و پاکدامنی ،معنویت و تقوا می شنود،
به طور طبیعی جذب آن می شود .هر حقیقت جویی ،وقتی در میان هزاران کتاب ،مقاله ،فیلم و انواع
تبلیغات که علیه پیامبر اکرم
کرده اند ،به سیمای واقعی آن حضرت می رسد در برابر عظمت وی
تعظیم می کند و او را به بزرگی روح می ستاید .بنابراین ،الزم است ما این پیام رهایی بخش را با همان
1
شیوه هایی که رسول خدا به دیگران رساند در جهان تبلیغ کنیم و به دیگران برسانیم.
٣ــ ترسیم چهرۀ عقالنی و منطقی دین اسالم :مىان ىک پىام و روش تبلىغ آن باىد تناسب منطقى
و معقول برقرار باشد .حق را نمى توان با روش هاى نادرست به دىگران رساند .دین اسالم یک دین منطقی
و استداللی است و هر آموزه و حکم آن بر اساس حکمت الهی تنظیم شده است .چنین دینی را نمی توان
با تعصب های جاهالنه یا با روش های فریبکارانه تبلیغ کرد و نظر مردم را به سوی آن جلب نمود.
تدبر در قرآن
ّ

ِ
لی َس ِ
ك
بـىـل َر ّبِ َ
ُاد ُع ا ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
الـح َسـنَةِ با دانش استوار و اندرز نىكو
الـموعـظَـة َ
کـمـة َو َ
بِالـح َ
2
ِ
ِ
و با آنان به شىوه اى كه نىكوتر  است ،مجادله نما...
ـن…
َحس ُ
ـى ا َ
َو جاد ُلهم بِا َّلـتی ه َ
آیه شریفه ،روش های صحیح دعوت را استخراج کنید:
با تدبیر در ٔ
روش اول.........................................................:
روش دوم.........................................................:
روش سوم.........................................................:

درباره روش تبلیغ رسول خدا
1ــ خداوند
ٔ

به راه پروردگارت دعوت كن

می فرماید « :به لطف و رحمت الهی با آنان (مشرکان) نرمی پیشه کردی .و اگر تو

درشتخوی سخت دلی بودی ،بی شک از پیرامون تو پراکنده می شدند .پس از آنان درگذر و برای آنها آمرزش بخواه و در کار با آنان مشورت

آیه .)١٥٩
کن و آنگاه که تصمیم گرفتی بر خدا توکّل کن که خداوند اهل توکّل را دوست دارد».
(سوره آل عمرانٔ ،
ٔ
سوره نحل ،آیه .١٢٥
2ــ
ٔ
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ب) حوزۀ عدل و قسط

آثار مثبت
دوره جدید ،توجه گسترده ای در
١ــ توجه به قانون :پس از گذر از قرون وسطی و شکل گیری ٔ

کشورهای اروپایی به حقوق ،قانون ،ساختار حکومت و دولت پدید آمد که عموماً عکس العملی در برابر
ترجمه آثار اسالمی
حاکمیت نامطلوب کلیسا در قرون وسطی بود .آگاهی به قانون و حقوق که ابتدا با
ٔ
رابطه با
اتفاق افتاد ،فوایدی برای تمدن جدید داشت .مردم با حقوق خود در مقابل دولت ها و در
ٔ
یکدیگر آشنا شدند و به تدوین قوانین حقوقی پرداختند و برای حفظ آنها سازمان هایی تأسیس کردند.
حق کارگر ،حق کودک ،حق تعلیم و تربیت ،حق داشتن شغل ،حقوق متقابل زن و مرد و حق مردم در
مقابل دولت به رسمیت شناخته شد.
٢ــ مشارکت مردم در تشکیل حکومت :حق تعیین سرنوشت و دخالت مردم در امور خود ،گام
مثبت دیگری بود که در تمدن جدید برداشته شد و باعث شد برخی حکومت های استبدادی و موروثی
حاکم بر کشورهای اروپایی از صحنه خارج شوند.

آثار منفی
١ــ ظهور ظلم فراگیر و پدیدۀ استعمار :تولید انبوه کاال و نیاز به بازارهاى کشورهاى دیگر ،احتیاج

روحیه توسعهطلبى و فزونخواهى حاکمان غربی سبب شد که سرمایهداران و
به منابع طبیعى آن کشورها و نیز
ٔ
بهانه استعمار (یعنى
قدرتمندان غربى ،کشورهاى دیگر را ،به خصوص در آسیا و آفریقا هدف قرار دهند و به ٔ
آباد کردن) ،بسیارى از این کشورها را تصرف کنند و ذخایر باارزش و گرانقیمت آنها را ،از آثار باستانى
و کتابهاى خطى گرفته تا جواهرات و منابع طبیعى و معدنى ،به کشور خود ببرند و براى آن ملتها فقر و
نیازمندى را بر جا گذارند .آنها فرهنگ مستقل ملتها را از بین بردند و حاکمان وابسته و مزدور خود را بر
آنها مسلط ساختند و آن کشورها را بهصورت بازارى جهت مصرف کاالى خود درآوردند.
دوره غارت علنى ثروت ملت ها بود و تا اواخر قرن بیستم ادامه داشت ،یکى از
دوره استعمار که ٔ
ٔ
کره زمین است .در ابتداى همین دوره میلیون ها آفریقایى
سیاه ترین دوران هاى زندگى انسان روى ٔ
از این قاره ربوده شدند و به مالکیت اروپاییان و آمریکایى ها درآمدند و به عنوان برده در مزرعه ها،
کارخانه ها و معادن به کارهاى طاقت فرسا وادار شدند 1.تمدن جدید نشان داد که اگر حقوقی برای
نحوه زندگی بردگان در آمریکا را به
1ــ
نویسنده سیاه پوست آمریکایی معاصر ،آلکس هیلی ،در رمان معروف خود به نام «ریشه ها» ،تاریخچه و ٔ
ٔ
خوبی حکایت کرده است.همچنین کتاب «کلبهٴ عموتام» رمانی است در خصوص ماجرای برده داری در آمریکا که توسط خانم هریت بیچراستو،
نویسندهٴ آمریکایی در سال  1852نگاشته شده است که به خوبی داستان غم انگیز برده داری در آمریکا را نشان می دهد .میلیون ها نسخه از این
کتاب تاکنون در بسیاری از کشورها به فروش رفته است.
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کودکان و زنان و مردان قائل است ،منظورش فقط مردان و زنان و کودکانی هستند که از نژاد آنان باشند
وگرنه زنان و مردان و کودکان سیاه یا سرخ پوست برای آنان هیچ اهمیتی ندارد.
با بیدارى ملت ها ،مبارزه با استعمارگران نیز از اواخر قرن نوزدهم آغاز شد و نهضت های
1
ضداستعماری به تدریج سراسر آفریقا ،آسیا و آمریکای التین را فرا گرفت.
سرانجام دولت هاى غربى ،از استعمار علنی کشورها دست برداشتند و حاکمان و نظامیان خود را
شیوه دیگری براى تسلط بر این کشورها در پیش گرفتند که «استعمار نو» نام گرفت.
خارج کردندّ .اما ٔ
شیوه جدید ،کشور استعمارگر با استفاده از قدرت نظامى ،جاسوسى ،تبلیغاتى و فرهنگى خود،
در این ٔ
افراد وابسته به خود را در کشورها به قدرت مى رساند و به صورت هاى گوناگون از آنها حمایت
مى کند .آن افراد وابسته نیز اهداف سیاسى و اقتصادى آن کشور را به اجرا درمى آوردند .این نوع از
استعمار هم اکنون در بسیارى از کشورها ادامه دارد.
دوره استعمار از کشورهاى استعمارزده به کشورهاى
برخى محققان بر این باورند ثروتى که در ٔ
استعمارگر منتقل شد ،آن قدر زیاد بود که پایه هاى اصلى قدرت اقتصادى غرب را به وجود آورد.
٢ــ افزایش فاصلۀ میان انسان های فقیر و غنى در جهان :شکل گیرى نظام هاى سیاسى جدید،
پایه قدرت سرمایه داران و نفع طلبى فزاینده آنان بود .صاحبان سرمایه و صنعت ،منابع طبیعى اکثر
بر ٔ
نقاط جهان را به بهایى بسیار اندک خریدند و یا با قدرت نظامى خود تاراج کردند و کاالهاى خود را
با قیمت هایى بسیار سنگین به مردم همان سرزمین ها فروختند .بدین ترتیب ،بخش کوچکى از جهان
روز به روز غنى تر شد ولی بخش اعظم آن در فقر و تنگدستى فرورفت.

٣ــ ِ
مخاطره به کار
جهان نظامى شده و محصور در تسلیحات :امروزه ،مردم جهان هر لحظه در
ٔ
کره زمین را
افتادن سالح هایى هستند که مى تواند چندین بار ،تمام جمعیت بشر و امکانات موجود روى ٔ
نابود کند .انبارهاى اسلحه ،انباشته از پیچیده ترین سالح هاى کشتارجمعى ،از جمله سالح هاى شیمیایى
و میکروبى است که به کمک دانش جدید ساخته شده است.
مسئولیت ما در این حوزه
١ــ مبارزه با ستمگران و تقوىت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر :ىكى از رسالت هاى اصلى
1ــ این مبارزات که گاه چندین دهه به طول می انجامید ،قربانیان زیادی داشت؛ مث ًال کشور الجزایر که تمام جمعیت آن به هجده میلیون نفر
می رسید ،برای بیرون راندن فرانسه از کشور خود ،حدود یک میلیون نفر قربانی داد.
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انبىا ،مبارزه با ظلم و برقرارى عدل و گسترش حق و حقىقت بوده است .هر چند كه بسىارى از مردم
با شنىدن سخن حق دلشان نرم مى شود و به حقىقت و عدالت می گرایند .اما باىد هوشىار باشىم كه
همواره گروهى از اهل باطل هستند كه نه تنها زىر بار حق و حقىقت نمى روند ،بلكه سد راه حق جوىى و
حق پرستى مى شوند ،زیرا گسترش عدالت منافع آنها را تهدید می کند .این گروه ها تا همه را تابع خود
نكنند و ىوغ اسارت بر گردن دىگران نىفكنند ،آرام نمى گىرند.
امام خمىنى    مى فرماىند:
همه ما باىد به آن توجه كنىم و آن را اصل و اساس سىاست خود با بىگانگان قرار
«نكته مهمى كه ٔ
ٔ
دهىم ،اىن است كه دشمنان ما و جهان خواران تا كى و تا كجا ما را تحمل مى كنند و تا چه مرزى
استقالل و آزادى ما را قبول دارند .به ىقىن ،آنان مرزى جز عدول از همه هوىت ها و ارزش هاى معنوى
  گفته قرآن  كرىم [دشمنان] هرگز دست از مقاتله و ستىز با شما برنمى دارند مگر
و الهى مان نمى شناسند .به ٔ
اینکه شما را از دىنتان برگردانند 1.ما چه بخواهىم و چه نخواهىم صهىونىست ها ،آمرىكا و شوروى در
2
تعقىب ما خواهند بود تا هوىت دىنى و شرافت مكتبى مان را لكه دار نماىند».
بدىن ترتىب ،اگر واقع بىنانه نگاه كنىم ،درمى ىابىم كه دعوت به حق و عدالت را نباىد منحصر به
صحبت و شعار کنیم ،بلكه براى تحقق سخن حق باىد برنامه ریزی کرد ،قىام نمود و شرایطی فراهم کرد
جامعه خود و جهان زدوده شود؛ اىن مهم مىسر نمى شود مگر با تالش و
تا موانع حق و حق پرستى از
ٔ
همه سختى هاى اىن راه كه همان راه حق
پشتکار ،جهاد و آمادگى براى شهادت در راه خدا و تحمل ٔ
و حقىقت است.
٢ــ استحكام بخشىدن به نظام اسالمى :استحكام و اقتدار نظام حكومتى ىک كشور مهم ترىن
عامل براى حضور كارآمد در مىان افكار عمومى جهان است .ىک كشور ضعىف ،به طور طبىعى
منزوى مى شود و همراه و همدلى در دنىا نمى ىابد .استحكام پاىه هاى اقتصادى و تالش براى كاهش
همه ابعاد ،تقوىت اتحاد ملّى ،انسجام اسالمى و مشاركت عمومى و عمل به
فقر،
توسعه عدالت در ٔ
ٔ
وظىفه مقدس امر به معروف و نهى از منكر از مهم ترىن عوامل استحكام نظام اسالمى است.
ٔ
ج) حوزۀ خانواده
حوزه روابط زن و مرد بیشترین آسیب ها را به نهاد
تمدن جدید با نگاه مادی به انسان به ویژه در
ٔ
خانواده وارد کرده است؛ برخی از آسیب ها عبارت اند از:
آیه .٢١٧
1ــ ر.ک
سوره بقرهٔ ،
ٔ
2ــ صحیف ٔه امام
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خانواده
١ــ فروپاشی نهاد خانواده :در غرب قدیم ،مانند همه سرزمین های دیگر ،عالوه بر
ٔ
خانواده گسترده هم ،که شامل اقوام و خویشان
هسته ای که مرکب از پدر ،مادر و فرزندان است،
ٔ
خانواده
خانواده گسترده متالشی شد،
می شد ،نمود فراوان داشت .اما در خالل دو نسل گذشته نه تنها
ٔ
ٔ
همه ازدواج هایی که در مراکز
هسته ای نیز ،به تدریج از هم گسیخته گردید .امروزه بیش از  50درصد ٔ
شهری بزرگ آمریکا و بخش اعظم اروپا صورت می گیرد به طالق می انجامد .بر این پدیده ها باید این
واقعیت را نیز افزود که امروزه شمار فزاینده ای از کودکان در غرب ،در خانواده ها یا خانه هایی بزرگ
وظیفه
می شوند که پدر یا مادر در آن حاضر نیست و آن یکی هم که حاضر است چون نمی تواند یک تنه
ٔ
پدر و مادر را توأمان ایفا کند غالباً از زیر بار مسئولیتی که پدرها و مادرها در خانواده های اصیل برای
انتقال دادن ارزش های اخالقی به جوانان برعهده داشته اند شانه خالی می کند و لذا بسیاری از جوانان
ناچارند به تدریج خودشان زندگی شان را شکل دهند .همین امر باعث شده است که فقط در کشور
انگلیس  ٩میلیون نفر تنها زندگی کنند ،به گونه ای که دولت این کشور ناچار شده وزارت خانه ای به نام
1
وزارت تنهایی ایجاد کند.
٢ــ بی بند و باری جنسی :امروزه بی بندوباری جنسی آن چنان در غرب رواج یافته است که بسیاری
از مردم به این نتیجه رسیده اند که توان اصالح و مبارزه با آن را ندارند 2.از این رو ،به ناچار در پی آن
برآمده اند که ضوابط و معیارهای اخالقی را تغییر دهند .به عنوان مثال ،در میان غربیان جدید ،دیگر
هیچ گونه ضابطه و معیار مذهبی یا اخالقی که منشأ الهی داشته باشد ،معنا ندارد .تصویب قوانین حمایت
از خانواده های تک سرپرست (که بیشتر شامل خانواده ای می شود که زن در روابط نامشروع صاحب
فرزند شده) در سال 1960در آمریکا ،موجب شد که آمار فرزندان بدون پدر در خانواده های تک سرپرست
3
از چهار درصد در این سال به  20درصد در سال  1990و به حدود  50درصد درسال  2005برسد.
استفاده ابزاری از زنان برای تبلیغ کاالهای سرمایه داران ،تشویق
٣ــ استفاده ابزاری از زنان:
ٔ
آنان به پوشیدن لباس های نامناسب و تحریک کننده ،عادی شدن روابط نامشروع میان زنان و مردان در
الیه
برخی کشورها ،و تجارت
گسترده زنان به عنوان کاالی جنسی روی دیگر تمدن جدید است .اگر ٔ
ٔ
ظاهری و سطحی موقعیت زن در دنیای امروز ،که بسیار زیبا و خوش منظر آراسته شده ،کنار رود و
باطن آن آشکار گردد ،خواهیم دید که سود آوری تجارت فحشا در حال ربودن گوی سبقت از تجارت
1ــ هفته نامه گاردین ٢٣ ،ژانویه .٢٠١٨

2ــ در سراشیبی به سوی گومورا ،پروفسور رابرت .اچ .بورک ،ترجمه الهه هاشمی حائری ،انتشارات حکمت.

شماره .7
3ــ نشریه سیاحت غرب ،مرکز پژوهش های اسالمی سازمان صدا و سیما،
ٔ
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مواد مخدر و اسلحه است .سود این تجارت ،ساالنه  52میلیارد دالر است.
اگر بُعد معنوی و الهی انسان دارای اهمیت و جایگاهی در تمدن جدید بود ،و اگر به زنان آن گونه
که دین اسالم بها می دهد ،بها و شخصیت داده می شد ،حتماً وضع دیگری در تولید فیلم ها ،رمان ها،
و تصاویر تبلیغاتی حاکم می شد .در هیچ دوره ای غفلت از خداوند و نیز غفلت از نیازهای معنوی و
متعالی انسان به شدت امروز مشاهده نشده و توجه به نیازها و خواسته های مادی نیز به گستردگی امروز
نتیجه این غفلت بزرگ آسیب ها و بیماری های خطرناکی است که امروزه بسیار عادی
نبوده است.
ٔ
جلوه می کند.
1

مسئولیت ما در این حوزه
تالش در جهت تحکیم بنیان خانواده :خانواده کانون رشد فضیلت ها و پاکی ها و محل تربیت

همت است .تحکیم این بنیان سبب رشد فضائل اخالقی در جامعه ،کاهش
نسل های ّ
خلق ،توانمند و با ّ
فساد و جرم و حضور انسان های با فضیلت و کارآمد می گردد و اگر بنیان خانواده سست شود فساد
و تباهی گسترش می یابد و نسل هایی که از قوت و قدرت روحی کافی برخوردار نیستند مسئولیت های
اجتماعی را بر عهده می گیرند.
جامعه
خانه کعبه را باال بردند و بنای یک
ٔ
وقتی حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل پایه های ٔ
ذریّه و نوادگانی به آنان
توحیدی را گذاشتند ،نه تنها برای خود دعا کردند بلکه از خداوند خواستند ّ
2
ذریّه ای فقط در خانواده هایی که خود اهل
دهنده راه توحید و اسالم باشند .چنین ّ
عطا کند که ادامه ٔ
مودت و رحمت میان آنان برقرار باشد ،امکان پذیر است.
یکتا پرستی باشند و ّ
اندیشه و تحقیق

متن زیر را بخوانید و به سؤال های پایانی آن پاسخ دهید:

ِ
ِ
موسیقی کالسیک در غرب که بیشتر به مسائل اجتماعی ،فلسفی و دینی
طوالنی
دوره
پس از
ٔ
می پرداخت ،امروزه ،غرب با یک موسیقی بسیار عامیانه و مبتذل مواجه است که بیان احوال نفسانی
دهه اخیر با ریتم های شدید ًا افسارگسیخته و اجراهای فوق العاده
نسل جدید است .این موسیقی در چند ٔ

درباره
پرسروصدا ظهور کرده است و غرایز حیوانی را در آدمی برمی انگیزد .حداقل سخنی که می شود
ٔ
شماره .)٦
نشریه سیاحت غرب،
مؤسسه تحقیقاتی ریپ ایز (به نقل از
 1ــ
ٔ
ٔ
ٔ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حیم).
َّک َا َ
ک َو َا ِرنا َمناس َکنا َو تُب َعلَینا ان َ
ک َو من ُذ ِریَّـت َنا ا َُّم ًة ُمسل َم ًة ل َ َ
اجعلنا ُمسل َم ِین ل َ َ
واب َّ
2ــ سوره بقره ،آیه (َ 128ر َّبـنا َو َ
نت ال َّت ُ
الر ُ
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این نوع موسیقی ها گفت این است که این موسیقی ها نه از تسلیم در مقابل خداوند مایه گرفته ،نه به سالمت

و آرامش نفس کمک می کند ،نه مانند برخی موسیقی های انقالبی قرن نوزده و بیست در خدمت تالش و
مبارزه و اصالح نظام اجتماعی است و نه اجراکنندگان و ستارگان این موسیقی ها اسوه های معنوی و ع ّفت

فایده آن تخریب روح و روان کسانی است که به دامن آنها پناه برده اند!
اخالقی هستند .تنها ٔ

ّاما متفکران دلسوز و دردمند غربى تصریح کرده اند که این رفتارهاى هیجان انگیز برخاسته از پیامدهاى

تمدن جدید است که نابسامانى فکرى ،پوچ گرایى و بى تکیه گاهى را براى بسیارى از جوانان به ارمغان

دهنده تناقضات ،انواع بى عدالتى ها ،نژادپرستى ها ،تخریب محیط زیست،
آورده است .این رفتارها نشان ٔ

جامعه غربى از یک
بى محتوایى زندگى ماشینى و بى معنایى آن ،غفلت از خداوند و خالصه محروم بودن
ٔ

تفکر عمیق و درست عقلی نسبت به هستى ،انسان و خداست .همین از دست رفتن معناى زندگى براى
بسیارى از جوان هاى غربى است که آنها را به
بیراهه لذت هاى آنى جسمانى از طریق روابط جنسى یا
ٔ

استفاده از مواد مخدر و قرص هاى روان گردان و یا گاهى خشونت و جنایت کشانده 1یا برخی دیگر را به
جست وجوی فلسفه ها و فرهنگ ها و حتی «ادیان جدید» واداشته است.

2

اکنون که متن باال را مطالعه کرده اید ،به سؤال های زیر پاسخ دهید.
عرصه سینما ،تئاتر ،موسیقی ،مجسمه سازی ،مدهای لباس و
١ــ هنر امروز که خود را در
ٔ
دربردارنده چه پیام هایی است؟
آرایش ،رمان ،داستان و شعر نشان می دهد ،بیشتر
ٔ
٢ــ آیا این هنر انسان را متوجه خدا ،معنویت ،ارزش های بزرگ ،فضائل اخالقی ،تحکیم
بنیان خانواده ،عفاف و پاکدامنی می کند یا بیشتر به وادی خشونت ،شهوت پرستی و هوس رانی،
مصرف گرایی و دنیادوستی ،قدرت طلبی و سستی روابط خانوادگی وارد می سازد؟ پاسخ خود را
با دلیل توضیح دهید.

1ــ شهوت پرستی و خشونت ،دو صفت بسیار ناپسند است که همواره پیشوایان ما ،مسلمانان را از آنها بر حذر داشته اند .رسول خدا

ورام ،مسعودبن عیسی ورام،
می فرماید« :به کسی که جانم در دست اوست سوگند که انسان دشمنی به بدی شهوت و خشونت ندارد»
ٔ
(مجموعه ّ

ج  ،2ص  .)115امام علی
نوری ،ج  ،١١ص .)٢١١

نیز می فرماید« :در میان انگیزه های شهوت و خشونت ،عقل نابود می شود( ».مستدرک الوسایل ،میرزا حسین

2ــ برگرفته از کتاب «جوان مسلمان و دنیای متجدد» تألیف دکتر سیدحسین نصر .نصر سال های متمادی در آمریکا و اروپا زندگی کرده و

با پیامدهای تمدن جدید از نزدیک آشناست.
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کتابنامه
نام کتاب

نویسنده

1ـ آموزش عقاىد

محمدتقى مصباح
ىزدى

2ـ آن که به خدا اىمان
داشت و آن که به خدا
ایمان نداشت
3ـ اثبات خدا

4ـ اسالم و تنگناهاى
انسان متجدد

 5ـ اسالم و مقتضیات
زمان
 6ـ اصول عقاىد

7ـ افسانه نجات بخشى
علم
 8ـ ال ّله شناسى
9ـ الهى نامه

10ـ امام و حىات باطنى
انسان
11ـ امام خمىنى و
گفتمان غرب

12ـ امام صادق (ع)
مغز متفکر جهان شىعه

ژان گىتون ـ
ژاک النزمن

مترجم

عباس آگاهى

دفتر نشر فرهنگ
اسالمى

محمود عابدى
انشاء ال ّله رحمتى

انتشارات روزبه

1و2

9و10

معلم

مرتضى مطهرى

انتشارات صدرا

9

معلم /دانش آموز

محسن قرائتى

مرکز فرهنگى
درس هاىى از قرآن

بخش
ا ّول

معلم /دانش آموز

انتشارات حکمت

٢ ،١و٣

معلم

سىدمرتضى آوىنى

بوستان کتاب قم

مؤسسه رواىت فتح

٢ ،١و٣
9

دانش آموز

على خالقى افکند

انجمن معارف
اسالمى اىران

10

معلم /دانش آموز

انتشارات جاوىدان

9

معلم /دانش آموز

انتشارات صدرا

5

9

معلم /دانش آموز

معلم /دانش آموز

انتشارات حکمت

10

معلم /دانش آموز

انتشارات امىرکبىر

10

معلم

سىدمحمدباقر صدر
سىدحسىن نصر

مارى مىجلى

عبدالرحىم گواهى

سىدمحمدحسىن
حسىنى طهرانى
جواد محدثى

جمعى از دانشمندان

ذبىح ال ّله
منصورى

13ـ انسان و سرنوشت

15ـ باورهاى کهن و
خرافه هاى نوىن

مارتىن لىنگز

کامبىز گوتن

رنه گنون

سىدضىاء الدىن
دهشىرى

16ـ بحران دنىاى
متجدد
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سازمان تبلىغات
اسالمى

بخش
ا ّول

معلم /دانش آموز

1

مرتضى مطهرى

14ـ انقالب تکاملى
اسالم

ناشر

درس

مخاطب

جالل الدىن فارسى

نشر سهروردى

مؤسسه فرهنگى
انتشارات تبیان

مرکز انتشارات
علمى و فرهنگى

10

معلم
معلم

معلم /دانش آموز

معلم /دانش آموز

ناشر

درس

مخاطب

نام کتاب

نویسنده

مرکز چاپ و
انتشارات وزارت
امور خارجه

9

معلم /دانش آموز

٩و10

معلم /دانش آموز

9

معلم

٩و١٠

معلم

انتشارات امىرکبىر

٩

9و10

معلم

دانش آموز

مرکز نشر اسراء

1و2

معلم

کتاب فروشى اسالمىه

9

معلم

دفتر نشر برگزىده

9

دانش آموز

انتشارات امىرکبىر

9

معلم

27ـ تمدن و تفکر غربى

رضا داورى اردکانى

نشر ساقى

10

معلم

29ـ توبه انقالب درونى

محمدرضا اکبرى

نشر مفىد

7

دانش آموز

مرتضى مطهرى
عبدال ّله جوادى آملى

17ـ پوىاىى فرهنگ و
تمدن اسالم و اىران

على اکبر والىتى

مترجم

18ـ تأثىر اسالم بر
اروپاى قرون وسطى

مونتگمرى وات

حسىن
عبدالمحمدى

19ـ تارىخ آموزش در
اسالم

احمد شبلى
وىل دورانت

محمدحسىن
ساکت

مؤسسه آموزشى و
پژوهشىامام خمىنى
(ره)

ابوالقاسم پاىنده

21ـ تارىخ تمدن اسالم

ُجرجى زىدان

على جواهر کالم

انتشارات علمى و
فرهنگى

23ـ تبىىن براهىن اثبات
خدا

عبدال ّله جوادى آملى

تمدن
20ـ تارىخ ّ

22ـ تارىخ تمدن ىا
داستان زندگى انسان

24ـ تمدن اسالم و
عرب

25ـ تمدن اسالمى از
زبان بىگانگان

26ـ تمدن اسالمى در
قرن چهارم

28ـ توبه آغوش رحمت

30ـ توبه ،شرحى
از دعاى سى و ىکم
صحىفه سجادىه
31ـ توحىد

32ـ توحىد در قرآن
33ـ جامعه شناسى
غربگراىى

34ـ جوان مسلمان و
دنىاى متجدد
35ـ جهان بىنى
توحىدى

محمود حکىمى

گوستاولوبون

سىدهاشم حسىنى

محمدتقى صرفى
آدام متز

علىرضا ذکاوتى

حسىن انصارىان
سىدمحمد
ضىاء آبادى

مرتضى مطهرى

شرکت سهامى
انتشار

دارالعرفان

7

مؤسسه نبأ

٧

معلم /دانش آموز

انتشارات صدرا

٢ ،١و٣

معلم /دانش آموز

مرکز نشر اسراء

على محمد نقوى
سىدحسىن نصر

دفتر نشر فرهنگ
اسالمى

مرتضى اسعدى

معلم /دانش آموز

انتشارات امىرکبىر

٢ ،١و٣
10

معلم /دانش آموز

طرح نو

٩و10

معلم /دانش آموز

انتشارات صدرا

٢ ،١و٣

معلم /دانش آموز

معلم /دانش آموز
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نام کتاب
36ـ چپاول دانش و
طبىعت
37ـ حکمت عبادات
38ـ خدا

39ـ خدا از دىدگاه
قرآن

40ـ خدمات متقابل
اسالم و اىران

41ـ خودباختگى و
خودباورى از دیدگاه
امام خمینی
42ـ دانش مسلمىن

43ـ در سراشىبى به
سوى گومورا

نویسنده

مترجم

ناشر

درس

مخاطب

واندا  ناشىوا

حسىن داورى

کتاب صبح

10

معلم /دانش آموز

عبدال ّله جوادى آملى

مرکز نشر اسراء

3

معلم /دانش آموز

سىدمحمد حسىن
حسىنى بهشتى

نشر بقعه

انتشارات مدرسه

٢ ،١و٣

٢ ،١و٣

معلم /دانش آموز

حسىن سوزنچى

انتشارات صدرا

9

معلم /دانش آموز

امام خمىنى (ره)

مؤسسه تنظىم و نشر
آثار امام   خمىنى (ره)

9

معلم /دانش آموز

محمدرضا حکىمى

دفتر نشر فرهنگ
اسالمى

9

دانش آموز

انتشارات حکمت

10

معلم

کىهان

9

دانش آموز

مرتضى مطهرى

رابرت.اچ.بورگ

44ـ راز عصر طالىى

ناصر نادرى

46ـ رىا و ُعجب
از دىدگاهامام  خمىنى

سىد احمد فهرى

47ـ زندگى درعىش،
مردن در خوشى

نىل ُپستمن

45ـ رسائل توحىدى

الهه
هاشمى حائرى

عالمه سىدمحمد
حسىن طباطباىى

سىدصادق
طباطباىى

معلم /دانش آموز

انتشارات الزهراء

٢ ،١و٣

معلم

مؤسسه انتشاراتى
تحقىقاتى فىض
کاشانى

4

معلم /دانش آموز

انتشارات اطالعات

10

معلم

بوستان کتاب قم

9

٩و١٠

معلم /دانش آموز

معلم /دانش آموز

9

معلم /دانش آموز
معلم /دانش آموز

48ـ عصر امام خمىنى

مىراحمدرضا حاجتى

  50ـ علل پىشرفت
اسالم و انحطاط
مسلمىن

زىن العابدىن قربانى

دفتر نشر فرهنگ
اسالمى

اصغر طاهرزاده

گروه فرهنگى المىزان

10

محمد سعىدى مهر

پژوهشگاه فرهنگ و
اندىشه اسالمى

5

معلم

9

معلم

 49ـ عظمت مسلمىن
در اسپانىا

 51ـ علل تزلزل
تمدن غرب

  52ـ علم پىشىن الهى و
اختىار انسان
  53ـ علم و تمدن در
اسالم
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ژوزف ماک کاپ

سىدحسىن نصر

ابوالقاسم فىضى

احمد آرام

چاپ تأىىد

انتشارات خوارزمى

نام کتاب
 54ـ غربزدگى

 55ـ فرداىى دىگر

 56ـ فرهنگ اسالم
در اروپا

 57ـ فرهنگ برهنگى و
برهنگى فرهنگى
 58ـ کارنامه اسالم

 59ـ گزىنش تکنولوژى
از درىچ ٔه بىنش
توحىدى
 60ـ گفتارهاى معنوى
 61ـ مبانى توسعه و
تمدن غرب

نویسنده
جالل آل احمد

سىدمرتضى آوىنى
زىگرىد هونکه

٩و١٠

معلم /دانش آموز

10

معلم /دانش آموز
معلم/
دانش آموز

نشر ساقى

دفتر نشر فرهنگ
اسالمى

عبدالحسىن
زرىن کوب

انتشارات امىرکبىر

9

انتشارات ُگلبن

9

اصغر طاهرزاده
مرتضى مطهرى

سىدمرتضى آوىنى

 63ـ محمد پىامبرى
براى همیشه

حسن رحىم پور
ازغدى
ىعقوب جعفرى
جمعى از
خاورشناسان

انتشارات صدرا

7

دفتر نشر فرهنگ
اسالمى

10

معلم /دانش آموز

9

معلم /دانش آموز

10

معلم /دانش آموز

9

معلم /دانش آموز

9و10

معلم

4

معلم /دانش آموز

9و10

معلم /دانش آموز

10

معلم /دانش آموز

دفتر نشر فرهنگ
اسالمى

دفتر نشر فرهنگ
اسالمى

 66ـ نگرشى تارىخى بر
روىاروىى غرب با اسالم
 67ـ نىت :راه هداىت
(شرح حدىث اخالص
از چهل حدىث
امام خمىنى)

محمدحسن احمدى
فقىه

مؤسسه نشر و تحقىقات
ذکر

محمد آراسته خو

پژوهشگاه فرهنگ و
اندىشه اسالمى

 69ـ وىژگىهاى قرون
جدىد (مجموعه آثار
ج )31

على شرىعتى

معلم /دانش آموز

10

نشر ساقى

احمد آرام

معلم /دانش آموز

معلم /دانش آموز

جهانبخش ثواقب

 68ـ وامدارى غرب
نسبت به شرق

9

غالمعلى حداد عادل

 62ـ متفکران اسالم

 65ـ مىراث اسالم

مرتضى رهبانى

نشر رواق

10

دانش آموز

سروش

بارون کارادووو

 64ـ مسلمانان در بستر
تارىخ

مترجم

ناشر

درس

مخاطب

مرکز انتشارات دفتر
تبلىغات اسالمى
حوزه علمىه قم

نشر چاپخش

معلم /دانش آموز
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در
آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران ،مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست
اجرایی مهم دنبال می کند .برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی
کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت ،کتاب های
درسی را در اولین سال چاپ ،با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید .در انجام
مطلوب این فرایند ،همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها ،گروه های آموزشی و
دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند .ضمن
ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران ،اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه
داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.
اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی
کتاب دين و زندگی ( )3کد112204
ردیف

نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت

1

ليال بوستانچي

قم

17

سيده پرگل شمسي

ايالم

2

مریم پارسا

شهرستانهای تهران

18

زهرا محمدي

شهرتهران

3

ایوب یارمحمدی

ايالم

19

معصومه سبزی

کردستان

4

فرشته خوشدست

کرمان

20

سیدمهدی میر جعفری

اصفهان

5

مهناز اسمعیلی

قزوين

21

بهيه محمدي

کردستان

6

رویا ربانی

همدان

22

زمزم باقری بنستانی

يزد

7

سید سهیال عظیمی

آذربايجان شرقي

23

ابراهیم وکیل

همدان

8

شیرین مجیدیان

مرکزی

24

حامد واحدی

گلستان

9

زهرا شهریاری

هرمزگان

25

محمدحسن اشرافی
بجستانی

خراسان رضوی

10

خدیجه الگزتین

آذربايجان غربي

26

سیده راضیه هاشمی

کهگيلويه و بويراحمد

11

شهناز گرجی زاده اردشیری خوزستان

27

صدیقه باستان

خراسان رضوی

12

محمدنقی آقامیری

زنجان

28

طیبه هجری

بوشهر

13

علی میرزایی

آذربايجان شرقي

29

حجت یزدانی سوال

اردبيل

14

محمدعلی کوثری

فارس

30

ربعلی شیران خانقاه

اردبيل

15

علی مسلمی

زنجان

31

حسین مهرافزون

خراسان شمالي

16

سید فخرالدین قافله باشی

قزوين

32

محمد صفری

هرمزگان

