ب) نگاهی کوتاه به تمدن جدید
تمدن بوده است :تمدن ّاول مربوط به قبل از مىالد حضرت مسىح    که
اروپا شاهد سه ّ
در قرن هاى ششم تا چهارم قبل از مىالد ،در اوج خود بود .تمدن دوم ،در قرن چهارم مىالدى
با گسترش مسىحىت در اروپا و آغاز حاکمىت کلىسا بر زندگى سىاسى و اجتماعى مردم ،آغاز
شد و تا قرن هاى پانزدهم و شانزدهم ادامه ىافت .تمدن سوم با افول قدرت کلىسا در همىن قرن ها
شروع شد و هم چنان ادامه دارد.
در درس قبل گزارش کوتاهى از تمدن اسالمى داده شد و با مراجعه به معىارهاىى که از قرآن
و سىره آموخته بودىم ،به ارزىابى اىن تمدن و کشف علت هاى پىشرفت و افول آن پرداختىم .در
اىن درس ،مرورى بر تمدن جدىد دارىم تا ببىنىم اىن تمدن تا چه مىزان با معىارهاى الهى مطابقت
دارد و آىا مى تواند بستر و فضاى مناسبى براى حرکت تکاملى انسان باشد ىا نه؟
اکنون اروپا قرن بىستم مىالدى را پشت سرگذاشته و وارد قرن بىست وىکم شده است.
حدود چهار قرن از تمدن جدىد مى گذرد و بسىارى از پىامدهاى مثبت و منفى آن پدىدار شده
درباره آنها داورى کرد .شاىد حدود چهار قرن پىش ،براى
است؛ مى توان آنها را برشمرد و
ٔ
معماران تمدن جدىد پىش بىنى اىن پىامدها سخت و مشکل بود .ما مسلمانان ،مانند ساىر امت ها
و ملت ها ،با اىن تمدن ارتباط مستقىم دارىم؛ هم تحت تأثىر آن قرار مى گىرىم و هم مى توانىم بر آن
تأثىر بگذارىم .هرقدر که توانمندى ،هوشىارى و کرامت نفس ما بىشتر باشد ،قدرت تأثىر گذارى
درباره اىن تمدن ،نه تنها حق ما ،که مسئولىت ماست .براى داورى
ما افزاىش مى ىابد .داورى
ٔ
صحىح و منصفانه ،ضرورى است ابتدا نگرش غالب و عمومى سازندگان اىن تمدن و بنىادهاى
فکرى آنان را بشناسىم و سپس به گسترده ترىن حوزه هاى اىن تمدن نظر کنىم و پىامدهاى آن را
مورد نقد و بررسى قرار دهىم.
در پرداختن به بنىادى ترىن موضوعات ،دىدگاه تمدن جدىد به جهان ،انسان و دىن را
1
مرور مى کنىم.
 1ــ آن چه در اینجا به عنوان نگاه تمدن جدید به جهان ،انسان و دین میآید ،نگاه غالب و حاکم است .در همین دوران متفکرین بزرگی

در غرب و سایر نقاط جهان بودهاند که نسبت به این تمدن نگاه انتقادی داشته و کتابهای فراوانی هم در اینباره نوشتهاند.
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جهان ،در اىن دىدگاه ،بىشتر منحصر به همىن جهان مادى است .مراتب غىب عالم ىا
انکار مى شود و ىا اگر انکار نشود ،ارتباطى با جهان طبىعت ندارد .گوىى خداوند اىن جهان را
آفرىده و مانند ىک ساعت آن را براى همىشه تنظىم کرده و به خود واگذار نموده است .خداوند
از جهان طبىعت غاىب است و هىچ نظارت و دخالتى در آن ندارد.
زنده شناخته
زنده طبىعى ،مانند دىگر موجودات ٔ
انسان نىز در اىن دىدگاه ،ىک موجود ٔ
شده ،ولى پىچىده تر است ،با ىکسرى نىازهاى طبىعى و مادى .از بُعد معنوى و فطرت الهى او،
مقرب پروردگار مى سازد ،خبرى نىست .او حق دارد اىن نىازهاى
که او را مسجود فرشتگان و ّ
حدى که بخواهد تأمىن کند .آزادى و حق هر کس در برآوردن نىازهاى
طبىعى و مادى را در هر ّ
طبىعى و تماىالت مادى را فقط آزادى و حق دىگران محدود مى کند و خواست انسان محور
کننده او نىست.
همه چىز است و هىچ کس ،حتى خداوند ،محدود ٔ
دىن در نگاه غالب ،ىک امر شخصى است و فقط بخش کوچکى از زندگى هر فرد را که
مربوط به عبادت و راز و نىاز با خداست ،دربر مى گىرد و داراى کمترىن ارتباط با زندگى اجتماعى
و سىاسى انسان ها است .برخى دىن را فقط داروىى براى درمان بىمارى هاى روحى عصر  جدىد و
جنبه مثبتى در دىن ندىده و آن را در کنار امورى
وسىله اى براى آرامش مى پندارند .برخى نىز هىچ ٔ
مانند جادو و خرافه قرار داده و علت عقب ماندگى جوامع تلقى مى کنند.
نتاىج و پىامدها
شىوه نوىنى از
در
محدوده اىن گونه افکار و اندىشه ها عناصر تمدن جدىد شکل گرفت و ٔ
ٔ
همه عناصر اىن تمدن و حوزه هاى مختلفش حضور
زندگى پدىد آورد .اىن اندىشه ها و افکار در ٔ
دارد و خود را نشان مى دهد .در اىن جا به برخى از اىن حوزه ها مى پردازىم و نتاىج و پىامدهاى
تمدن جدىد را دنبال مى کنىم.
الف) علم و شاخه های آن :

تولىد علم در قرون اخىر ،جهشى فوق العاده داشته است؛ به طورى که دوران جدىد را
مى توان دوران علم نامىد .کشف صنعت چاپ ،کشف الکترىسىته ،ساخت ماشىن ،ساخت وسائل
ارتباطى مانند :تلفن ،رادىو ،تلوىزىون و ماهواره ،راه اندازى شبکه هاى اىنترنت ،کشف وىروس و
معالجه بىمارى هاى واگىر دار ،پىشرفت در مهندسى پزشکى و ساخت ابزارهاى پىشرفته
واکسن و
ٔ
براى جراحى هاى پىچىده ،ساخت اتومبىل ،هواپىما و قطار ،فرستادن سفىنه هاى فضاىى به آسمان
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درباره کرات آسمانى ،نظرىات و کشفىات جدىد در فىزىک ،شىمى و ساىر علوم تجربى
و تحقىق
ٔ
و تواناىى استخراج منابع طبىعى مانند نفت ،زندگى در جهان امروز را متحول کرده است.
از حدود قرن هىجدهم مىالدى به علت همىن پىشرفت هاى گسترده در علم ،اىن احساس
پدىد آمد که علم تجربى تنها رمز موفقىت و سعادت ملت هاست و جامعه اى که اىن راه را بپىماىد،
کلىد خوشبختى را به دست آورده است.
پىشرفت علم و ساخت ابزارهاى صنعتى پىامدهاىى به دنبال داشته که به برخى از آنها
اشاره مى شود:
 ١ــ تواناىى تصرف در طبىعت  :کشف قوانىن طبىعى و ساختن ابزارهاى دقىق و کارآمد،
سبب شده است که آدمى بتواند در طبىعت تصرف کند و تغىىراتى را در آن به وجود آورد .نفت
را از اعماق زمىن بىرون آورد ،معادن را استخراج کند ،کوه ها را براى ساختن تونل بشکافد،
گىاهان را دست ِ
کارى ژنتىک کند ،با سدهاى بزرگ آب ها را مهار نماىد و قدرت و تواناىى خود
را به رخ طبىعت بکشد.
استفاده نابجا از اىن قدرت ،آثار تخرىبى فراوانى
البته حرص و طمع برخى از انسان ها و
ٔ
کره زمىن برجاى گذاشته است و سبب شده که نظم طبىعى آن به هم بخورد ،منابع معدنى،
بر روى ٔ
نتىجه مىلىون ها سال فعالىت موجودات بوده ،رو به پاىان گذارد ،محىط درىاها و اقىانوس ها
که ٔ
جو به هم بخورد ،بسىارى از جنگل ها از بىن برود ،مواد
آلوده گردد ،تعادل ترکىبى گازهاى ّ
مسأله
بسىار خطرناک و زىان آور ساخته شود و باالخره بىمارى هاى جدىدى شاىع گردد و ده ها
ٔ
جدىد براى انسان ها پدىد آىد.
 ٢ــ تولىد انبوه کاال و مصرفگرایی شدید  :از زمانى که ماشىن آالت صنعتى ساخته شد
و در خدمت تولىد کاال درآمد ،تولىد انبوه آغاز شد .اىن تولىد فراوان ،گرچه در ابتدا نىازهاى
طبىعى مردم را رفع مى کردّ ،اما در بسىارى از موارد بىش از نىاز طبىعى بازار بود .به همىن
جاذبه تبلىغات ،نىازهاى کاذب در مردم به وجود آوردند تا
جهت کارخانه داران با استفاده از
ٔ
آنان را به تنوع طلبى بکشانند و مصرف گراىى را به گونه اى سرسام آور افزاىش دهند تا خودشان
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به سود بىشترى برسند .تولىد انبوه ،بهره بردارى از منابع طبىعى را به سرعت افزاىش داد و به
تخرىب ساختار طبىعى محىط زىست انجامىد و سبب شد که در سراسر دنىا زباله هاى زىاد تولىد
شود و محىط زىست به شدت آسىب ببىند .البته آسىب اصلى مربوط به دل مشغولى دائمى مردم
به کاالهاى متنوع و گوناگونى مى شود که همه روزه وارد بازار مى گردد و ذهن و فکر آنها را به
خود مشغول مى کند و در نتىجه ،انسان را از اساسى ترىن نىازهاى خود ،ىعنى پرورش و تکامل
بُعد معنوى و متعالى خوىش ،غافل مى سازد.
تهدىدکننده
آىنده انسان و خطرهاى
ٔ
امروزه اندىشمندان دلسوز در غرب و شرق جهان نگران ٔ
وى هستند و به بررسى اىن سؤال ها مى پردازند که آىا اىن تنوع سرسام آور پاسخى به نىازهاى واقعى
کننده خواست سرماىه داران بزرگ و صاحبان صناىع براى کسب درآمد بىشتر؟
مردم است ىا تأمىن ٔ
نشانه خودخواهى انسان امروز و بى توجهى به
آىا اىن شتاب سرىع در مصرف کردن منابع طبىعى ٔ
نسل هاىى که در سال هاى متمادى آىنده حق زندگى کردن بر روى زمىن را دارند ،نىست؟
سؤال مهم دىگر اىن است که آىا اىن گونه توجه به علم تجربى ،آرامش و آساىش انسان
امروز را درپى داشته است ىا فقط به رفاه عده اى معدود از مردم دنىا کمک کرده و اکثرىت
انسان ها را هم چنان در فقر و نىازمندى نگه داشته است؟
ب) نظام حکومتى و سىاسى :

دوره جدىد ،توجه گسترده اى
پس از گذر کشورهاى اروپاىى از قرون وسطى و شکل گىرى ٔ
به حقوق ،قانون ،ساختار حکومت و دولت پدىد آمد که عموماً عکس العملى در برابر حاکمىت
ترجمه آثار اسالمى
نامطلوب کلىسا در قرون وسطى بود .آگاهى به قانون و حقوق که ابتدا با
ٔ
رابطه
اتفاق افتاد ،فواىدى براى تمدن جدىد داشت .مردم با حقوق خود در مقابل دولت ها و در ٔ
با ىکدىگر آشنا شدند و به تأسىس قانون براى آن پرداختند و براى صىانت از آنها سازمان هاىى
تأسىس کردند .حق کارگر ،حق کودک ،حق تعلىم و تربىت ،حق داشتن شغل ،حقوق متقابل
زن و مرد و حق مردم در مقابل دولت به رسمىت شناخته شدّ .اما به علت نگاهى که در تمدن
دغدغه اىن را
جدىد به انسان ،دىن و حکومت شد ،نظام هاى سىاسى و قوانىن و مقررات فقط
ٔ
داشتند که انسان ها بتوانند به طور مسالـمت آمىز در کنار ىکدىگر زندگى کنند تا در رهگذر آن
هر انسانى بتواند آن طور که مى خواهد نىازهاى طبىعى و خواسته هاى نفسانى خود را برآورده
شىوه زندگى هداىت
سازد .مطابق اىن دىدگاه ،هىچ قانون الهى وجود ندارد که انسان ها را در ٔ
کند و براى آنان جهت تعىىن نماىد .اىن اندىشه که «لىبرالىسم» نام دارد ،زىربناى بىشتر نظام هاى
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سىاسى و قوانىن اجتماعى جوامع کنونى غرب است .حق تعىىن سرنوشت و دخالت مردم در
امور خود ،دىگر گام مثبتى بود که در عصر جدىد برداشته شد و برخى حکومت هاى استبدادى
ساىه «لىبرالىسم» متولد شد ،به ابزارى براى
و موروثى را از صحنه خارج کرد؛ ّاما چون در ٔ
ارضاى تماىالت مادى قدرتمندان و سرماىه داران تبدىل گردىد که عمال ً حاکمىت ملت ها را در
دست داشتند .بدىن ترتىب ،قدرت و توان دولت هاى جدىد غربى از ىک طرف و پىشرفت هاى
علمى و ابزارهاى صنعتى از طرف دىگر ،در خدمت تأمىن منافع سرماىه داران و قدرتمندان قرار
گرفت و پىامدهاى زىر را به دنبال آورد.
١ــ افزاىش فاصلۀ مىان انسان های فقىر و غنى در جهان  :شکل گىرى نظام هاى
پاىه قدرت سرماىه داران و نفع طلبى فزاىنده آنان از ىک سو ،و امکان تولىد
سىاسى جدىد ،بر ٔ
وسىله ماشىن هاى صنعتى از سوى دىگر ،به تدرىج تولىدکنندگان کوچک را از رده
انبوه کاال به ٔ
خارج کرد .صاحبان سرماىه و صنعت ،منابع طبىعى اکثر نقاط جهان را به بهاىى بسىار اندک
خرىدند و ىا با قدرت نظامى خود تاراج کردند ،و کاالهاى خود را با قىمت هاىى بسىار سنگىن به
مردم همان سرزمىن ها فروختند .بدىن ترتىب ،بخش کوچکى از جهان ،روز به روز غنى تر شد و
بخش اعظم جهان در فقر و تنگدستى فرو رفت.
برای مثال :در سال  2005مىالدى نىمى از تمام ثروت دنىا در مالکىت  300خانواده
بقىه مردم ،آن هم به صورت بسىار نابرابر.
بوده و نىم دىگر آن در مالکىت ٔ
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در چند سال اخىر و تا سال  ،2005کشورهاى غنى (که فقط چند کشور محدود هستند)
 1100مىلىارد دالر وام به کشورهاى فقىر داده اند و با تبلىغات فراوان اعالم کرده اند که اىن وام ها
توسعه کشورهاى فقىر پرداخت کرده اند .در حالى که در طول اىن سال ها 1800 ،مىلىارد
را براى
ٔ
دالر بابت سود بانکى وام هاى خود باز پس گرفته اند ،با اىن وجود ،تا همىن سال ،کشورهاى
فقىر  2000مىلىارد دالر دىگر به کشورهاى غنى بدهکار بوده اند.
٢ــ ظهور پدىدۀ استعمار  :تولىد انبوه کاال و نىاز به بازارهاى کشورهاى دىگر ،احتىاج
روحىه توسعه طلبى و فزون خواهى سبب شد که سرماىه داران و
به منابع طبىعى آن کشورها و نىز
ٔ
بهانه
قدرتمندان غربى ،کشورهاى دىگر را ،به خصوص در آسىا و آفرىقا هدف قرار دهند و به ٔ
استعمار (ىعنى آباد   کردن) بسىارى از اىن کشورها را تصرف کنند و ذخاىر با ارزش و گران قىمت
آنها ،از آثار باستانى و کتاب هاى خطى تا جواهرات و منابع طبىعى و معدنى را به
کشور خود ببرند و براى آن ملت ها فقر و نىازمندى را بر جا گذارند،
فرهنگ مستقل ملت ها را از بىن ببرند و حاکمان وابسته و مزدور
خود را بر مردم مسلط سازند
و آنها را به صورت
بازارى جهت مصرف
کاالى خود درآورند.
دوره استعمار مى گوىد :وقتى اروپاىى ها براى
فرانتس فانون ،متفکر آفرىقاىى،
درباره ٔ
ٔ
نخستىن بار به آفرىقا آمدند ،آنان انجىل داشتند و ما زمىنّ ،اما پس از مدتى دىدىم که آنان زمىن
دارند و ما انجىل!
دوره غارت علنى ثروت ملت ها بود و تا اواخر قرن بىستم ادامه داشت،
دوره استعمار که ٔ
ٔ
کره زمىن بوده است .در ابتداى همىن دوره
ىکى از سىاه ترىن دوران هاى زندگى انسان روى ٔ
مىلىون ها آفرىقاىى از اىن قاره ربوده شدند و به مالکىت اروپائىان و آمرىکاىى ها درآمدند و به
عنوان برده در مزرعه ها ،کارخانه ها و معادن به کارهاى طاقت فرسا وادار شدند .دادگاه  هاى
آنان قوانىن سختى براى برده ها داشتند و براى کوچک ترىن خطا ،به شدت آنان را مجازات
مى کردند .1بردگان براى رهاىى خود مبارزه کردند و کشته هاى فراوان دادند تا اىن که باالخره
نحوه زندگی بردگان در
 1ــ
نویسنده سیاهپوست آمریکایی معاصر ،آلکسی هیل ،در رمان معروف خود به نام «ریشهها» تاریخچه و ٔ
ٔ
آمریکا را به خوبی حکایت کرده است.
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در قرن نوزدهم ظاهر ًا قانون برده دارى لغو شد.
با بىدارى ملت ها ،مبارزه با استعمارگران نىز از
اواخر قرن نوزدهم آغاز شد و نهضت هاى ضد استعمارى
به تدرىج سراسر آفرىقا ،آسىا و آمرىکاى التىن را
فراگرفت .اىن مبارزات ،که گاه چندىن دهه به طول
مى انجامىد ،قربانىان زىادى داشت .مثال ً کشور الجزاىر که
تمام جمعىت آن به هىجده مىلىون نفر مى رسىد ،براى بىرون راندن فرانسه از کشور خود ،ىک
مىلىون نفر قربانى داد.
باالخره ،دولت هاى غربى ناچار شدند به ظاهر از کشورهاى استعمار شده بىرون بروند و
نظامىان خود را خارج کنندّ .اما شىوه اى دىگر را براى تسلط بر اىن کشورها در پىش گرفتند که
شىوه جدىد ،با استفاده از قدرت نظامى ،جاسوسى ،تبلىغاتى و
«استعمار نو» نام گرفت .در اىن ٔ
فرهنگى ،افراد وابسته به خود را در کشورها به قدرت مى رساندند و به صورت هاى گوناگون
از آنها حماىت مى کردند .آن افراد وابسته نىز اهداف سىاسى و اقتصادى آن قدرت ها را در
کشور خود به اجرا در مى آوردند .اىن نوع از استعمار هم اکنون در بسىارى از کشورها
ادامه دارد.
دوره استعمار از کشورهاى استعمار    زده به
برخى محققان بر اىن باورند ثروتى که در ٔ
کشورهاى استعمارگر منتقل شد ،آن قدر زىاد بود که پاىه هاى اصلى قدرت اقتصادى اروپائىان
را به وجود آورد.
٣ــ ِ
جهان نظامى شده و محصور در تسلىحات  :امروزه،
مردم جهان محصور در سالح هاىى هستند که مى تواند چندىن بار
کره زمىن را نابود کند .هم اىنک که
تمام امکانات موجود روى ٔ
مطالعه اىن صفحه اىد ،ناوهاى جنگى در اغلب نقاط
شما در حال
ٔ
آماده جنگ افروزىند .کالهک هاى
حساس دنىا حضور دارند و ٔ
هسته اى بىشتر مجتمع هاى انسانى را نشانه گىرى کرده است .انبارهاى
اسلحه  ،انباشته از پىچىده ترىن سالح هاى کشتار جمعى است .سالح هاى شىمىاىى و مىکروبى
که به کمک دانش جدىد ساخته شده ،در مدت اندکى قادر است تمام جنبندگان رىز و درشت
روى زمىن را از بىن ببرد.
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ج) فرهنگ و هنر :

امروزه بى بندوبارى جنسى آن چنان در غرب رواج ىافته است که بسىارى از مردم به
مبارزه با آن را ندارند .به ناچار در پى آن برآمده اند که
اىن نتىجه رسىده اند که توان اصالح و
ٔ
ضوابط و معىارهاى اخالقى را تغىىر دهند .به عنوان مثال ،در مىان غربىان جدىد ،دىگر هىچ گونه
ضابطه و معىار مذهبى ىا اخالقى که منشأ الهى داشته باشد ،معنا ندارد .تصوىب قوانىن حماىت
از خانواده هاى تک سرپرست (که بىشتر شامل خانواده اى مى شود که زن در روابط نامشروع
صاحب فرزند شده) درسال 1960در امرىکا ،موجب شد که آمار فرزندان بدون پدر از چهار
1
درصد در اىن سال به  20درصد درسال  1990و به حدود  50درصد درسال  2005برسد.
گذشته نه چندان دور و هم اکنون در بسىارى از شهرهاى اسالمى ،با اىن که حىاط هاى
در
ٔ
صمىمانه مىان همساىه ها و افراد ىک
بزرگ و دىوارها ،خانه ها را از هم جدا مى کردّ ،اما ارتباط
ٔ
محله ،واقعىتى انکارناپذىر بود .وجود آن دىوارها بىانى از حرمت و منزلت خانواده و عفاف را
زمىنه ارتباط سالم اقوام و خوىشان و همساىه ها را
به دىگران منتقل مى کرد و در عىن حالٔ ،
فراهم مى ساخت.
امروزه ،با اىن که در بسىارى از شهرهاى بزرگ ،آن دىوارها و حىاط ها از بىن رفته و
بسىارى از خانواده ها در ىک ساختمان چندىن طبقه در فاصله اى بسىار نزدىک به  هم زندگى
مى کنند ،اما ارتباط صمىمى و سالم مىان همساىگان به حداقل کاهش ىافته است.
زمىنه هنر نىز مى توان گفت ،در گذشته ،بىشتر صنعتگران ،هنرمند نىز بودند و هنر بخشى
در ٔ
از صنعت محسوب مى شد .ىعنى هنر در همان کاالهاى موردنىاز زندگى
تجمل و فخرفروشى .لذا مى توان
تجلى مى ىافت؛ نه صرفاً براى ّ
گفت :با اىن که موزه ها حافظ و نگه دار هنر پىشىنىان شده و مانع
انهدام موارىث بشرى گردىدهّ ،اما وجود اىن موزه ها به معناى اىن
روزمر ٔه مردم نىست .جوامع
نىز هست که هنر ،دىگر جزء زندگى
ّ
قدىمى که آن همه اشىاى هنرى را که امروزه در موزه ها گرد آمده،
روزمره شان
تولىد مى کردند ،خودشان موزه نداشتند؛ زىرا هنر از زندگى
ّ
جدا نبود .هنر همان زندگى بود و زندگى همان هنر .به قول «آناندا کومارا سوامى» ،از بزرگ ترىن
زمىنه هنر شرقى ،هنرمند در جوامع سنتى ،انسان خاصى در کنار ساىر انسان ها
صاحب نظران در ٔ
شماره ٧
 1ــ نشریه سیاحت غرب ،مرکز پژوهشهای اسالمی سازمان صدا و سیما،
ٔ
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نبود ،بلکه هرىک از اعضاى اىن جوامع به نوع خاصى هنرمند بودند .جداىى هنر از زندگى از
وىژگى هاى عصر جدىد است.
بخش اعظم هنر تصوىرى جدىد غربى بر محرک هاى روانى نقاش مبتنى است ،نه بر معىارهاى
دهنده هنرمند است .موسىقى امروز غرب نىز به همىن وضع دچار شده است .امروزه،
الهى که تعالى ٔ
غرب با ىک موسىقى بسىار عامىانه و مبتذل مواجه است که با رىتم هاىى شدىد ًا افسار گسىخته و
اجراهاى فوق العاده پر سر و صدا ظهور کرده است .آهنگ هاى «راک» ىا ِ«هوى ِمتال» و نظاىر
درباره اىن نوع موسىقى ها
آن غراىز حىوانى را در آدمى برمى انگىزند .حداقل سخنى که مى شود
ٔ
گفت اىن است که اىن موسىقى ها نه از تسلىم در مقابل خداوند ماىه گرفته ،نه به سالمت و آرامش
نفس کمک مى کند ،نه مانند برخى موسىقى هاى انقالبى قرن نوزده و بىست در خدمت تالش
و مبارزه و اصالح نظام اجتماعى است و نه اجراکنندگان و ستارگان اىن موسىقى ها اسوه هاى
فاىده آن تخرىب روح و روان کسانى است که به دامن آنها
معنوى و ع ّفت اخالقى هستند .تنها ٔ
پناه برده اند! به راستى؛ چرا اسوه هاى برخى از انسان ها در جهان معاصر تا اىن اندازه تنزل ىافته و
مبتذل شده اند؟ جوان مسلمان حق دارد سؤال کند که آىا خداوند انسان را براى اىن آفرىده بود؟
امروزه اشتىاق شدىد برخى از افراد به شنىدن موسىقى هاىى مانند راک ىا هوى متال ،و
پوشىدن لباس هاىى که زبان ِ
حال بى قىدى و بى بندوبارى است ،تفرىح با فىلم هاى هىجان انگىز،
کامال ً آشکار است.
واقعىت اىن است که تمدن جدىد و جوامع غربى با سرعتى شتابان از معىارهاى متعالى دور
مى شود .براى مثال ،تا ىکى دو نسل قبل ،بنىان خانواده یک استحکام نسبى داشت و بسىارى از
ارزش ها حفظ مى شد .مفهوم پوچى و بى معناىى زندگى و هىچ انگارى ،از دست رفتن نقش هاى
دهه اخىر
سنتى زن و مرد ،و باالخره بر باد رفتن اقتدار اخالقى و معنوى پدر و مادر در چند ٔ
سرعتى فزاىنده ىافته است .شاىد در مىان نسل هاى اخىر ،هىچ نسلى بىش تر از نسل کنونى جوانان
غربى براى گرىز از سنت هاى اجداد خود نکوشىده است .اىن گرىز باعث اىجاد پدىده اى موسوم
به شکاف بىن نسلى شده که تاکنون به اىن نحو در جهان وجود نداشته است .بر اىن پدىده ها
باىد اىن واقعىت را نىز افزود که امروزه شمار فزاىنده اى از کودکان در غرب ،در خانواده ها ىا
خانه هاىى بزرگ مى شوند که پدر ىا مادر در آن حاضر نىست و آن ىکى هم که حاضرست ،چون
وظىفه پدر و مادر را توأماً اىفا کند ،غالباً از زىر بار مسئولىتى که پدرها و مادرها
نمى تواند ىک تنه
ٔ
در خانواده هاى اصىل براى انتقال دادن ارزش هاى اخالقى به جوانان برعهده داشته اند ،شانه
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خالى مى کند و لذا بسىارى از جوانان ناچارند به تدرىج خودشان زندگى شان را شکل دهند.
چرا چنىن اتفاقاتى در دهه هاى اخىر در غرب رخ داده و برخى جوانان به سمت چنىن
روش هاىى در موسىقى ،مد لباس و سر و صورت و به سمت چنىن هىجان هاىى رو آورده اند؟ آىا
جامعه غربى است؟
اىن قدمى در جهت پىشرفت در فرهنگ
ٔ
ّاما متفکران دلسوز و دردمند غربى تصرىح کرده اند که اىن رفتارهاى هىجان انگىز برخاسته از
پىامدهاى تمدن جدىد است که نابسامانى فکرى ،پوچ گراىى و بى تکىه گاهى را براى بسىارى از جوانان
دهنده انواع بى عدالتى ها ،نژادپرستى ها ،تخرىب محىط زىست،
به ارمغان آورده است .اىن رفتارها نشان ٔ
جامعه غربى از
بى محتواىى زندگى ماشىنى و بى معناىى آن ،غفلت از خداوند و خالصه محرومىت
ٔ
ىک تفکر عمىق و درست نسبت به هستى ،انسان و خداست .همىن از دست رفتن معناى زندگى
بىراهه لذت هاى آنى جسمانى از طرىق روابط
براى بسىارى از جوان هاى غربى است که آنها را به
ٔ
جنسى ىا استفاده از مواد مخدر و قرص هاى روان گردان و ىا گاهى خشونت و جناىت کشانده 1ىا
2
برخى دىگر را به جستجوى فلسفه ها و فرهنگ ها و حتى «ادىان جدىد» واداشته است.
نماد خشونت را مى توان در فىلم هاى فراوانى مشاهده کرد که هر ساله ساخته و وارد
بازار مى شود .تارىخ انسان ،در هىچ دوره اى خشونتى را که اىنک در فىلم ها نماىش مى دهند،
ندىده است؛ چىزى که متأسفانه امروزه عادى تلقى مى شود.
استفاده ابزارى از زنان براى تبلىغ کاالهاى سرماىه داران ،تشوىق آنان به پوشىدن لباس هاى
ٔ
نامناسب و تحرىک کننده ،عادى شدن روابط نامشروع مىان زنان و مردان در برخى کشورها ،و
سکه راىج بى توجهى به معنوىت است.
تجارت
گسترده زنان به عنوان کاالى جنسى ،روى دىگر ٔ
ٔ
الىه ظاهرى و سطحى موقعىت زن در دنىاى امروز ،کنار رود و باطن آن آشکار گردد ،خواهىم
اگر ٔ
دىد که سود آورى تجارت فحشا ،در حال ربودن گوى سبقت از تجارت مواد مخدر و اسلحه
ِ
است ،زىرا
مخاطرات آن دو را ندارد .سود اىن تجارت ،ساالنه  52مىلىارد دالر است.3
متأسفانه ،گرچه اىن گونه فسادها ،در ابتدا از کشورهاى غنى آغاز گردىدهّ ،اما رنج و
 1ــ شهوت و خشونت ،دو صفت بسیار ناپسند است که همواره پیشوایان ما ،مسلمانان را از آنها برحذر داشتهاند .رسول خدا
(مجموعه ورام ،ج ،٢ص )١١٥
میفـرماید« :بـه کسی که جانم در دست اوست سوگند که انسان دشمنی به بدی شهوت و خشونت نـدارد»
ٔ
نیز میفرماید« :در میان انگیزههای شهوت و خشونت ،عقل نابود میشود( ».مستدرکالوسایل ،ج  ،١١ص .)٢١١
امام علی
 2ــ نگاهی به تمدن جدید اقتباس از کتاب «جوان مسلمان و دنیای متجدد» ،تألیف دکتر سیدحسین نصر میباشد که سالهای متمادی
در آمریکا و اروپا زندگی کرده و با پیامدهای تمدن جدید از نزدیک آشناست.
شماره )٦
نشریه سیاحت غرب،
مؤسسه تحقیقاتی ریپ  ایز (به نقل از
 3ــ
ٔ
ٔ
ٔ
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زحمت آن دامن گىر کشورهاى ضعىف شده است .تجارت فحشا از کشورهاى ضعىف به غنى
صورت مى گىرد و با اىن که بىمارى اىذر از بى بند و بارى اخالقى در آمرىکا سر برآوردهّ ،اما
امروزه مىلىون ها نفر در آفرىقا و آسىا را با مرگ مواجه کرده است.
جامعه خود مى گوىد« :فرهنگ ما ىک فرهنگ
درباره
نوىسنده تىز بىن آمرىکاىى
ىک
ٔ
ٔ
ٔ
جامعه ما جامعه اى عالقه مند به سرگرمى و تفرىح شده است؛ جامعه اى که هر روزه
مصرفى ،و
ٔ
وقت بىشترى را صرف تماشاى تلوىزىون ،فىلم هاى سىنماىى ،وىدئوىى و غىره مى کند .سوداگران
عرضه فىلم هاى سىنماىى ،برنامه هاى تلوىزىونى،
فن آورى مدرن ،خواست هاى مردم آمرىکا را با
ٔ
زننده هىجان آور و خشونت هر روز
رادىوىى و نوارهاى وىدئوىى که در اغلب آنها صحنه هاى ٔ
بىش از پىش دىده مى شود به بازار عرضه کردند و چنانچه قرار بر اىن باشد که خستگى و کسالت
مردم برطرف شود باىد هىجان آفرىد و به اىجاد شور و هىجان بىشتر در مردم دامن زد».1
خطرناک تر از همه ،فروپاشى بنىاد خانواده است؛ خانواده منشأ عفاف ،حىا و تنظىم کننده
رابطه زن و شوهرى است و اىن وىژگى با توجه افراطى
کننده تماىالت جنسى در
محدوده ٔ
ٔ
و کنترل ٔ
به لذت هاى مادى و جنسى سازگار نىست .به همىن جهت ،برخى از افراد در جوامع غربى،
خانواده را فقط به عنوان محلى براى استراحت مى خواهند و به دنبال هوس هاى خود در بىرون
خانواده اند .همىن امر سبب شده تا مرد و زن به زودى از هم جدا شوند و خانواده هاى تک
سرپرست و کودکان بى سرپرست زىاد شود .در آمرىکا روزانه  1300کودک نامشروع به دنىا
مى آىد و  1100تاى دىگر سقط مى شوند.2
در همینجاست که جوان مسلمان ایرانی مسئولیت بزرگ و سنگینی را بردوش خود
ارائه تفکر عمیق
می یابد :مسئولیت رساندن پیام نجاتبخش معنویت و عدالت اسالمی و ٔ
درباره انسان ،جهان و خدا.
اندیشمندان اسالمی
ٔ
خسران و زیان سنگین ،گریبانگیر آن جوانانی است که بدون توجه به گرداب بزرگی که
این دسته از جوانان را در غرب به هم پیچیده و در حال بلعیدن است ،با هیجان زیاد از آنان دنباله
آستانه آن گرداب قرار گرفتهاند.
روی کرده و در
ٔ
ّاما سؤال مهم این است :ما برای نجات انسان امروز ،بهخصوص برای جوان غربی ،چه
باید بکنیم؟ از کجا آغاز کنیم؟ و چگونه؟
ترجمه الهه هاشمی حائری ،ص .٣٠
 1ــ در سراشیبی به سوی گومورا ،پروفسور رابرت .اچ .بورگ،
ٔ
شماره .٧
نشریه سیاحت غرب ،مرکز پژوهشهای اسالمی سازمان صدا و سیما،
 2ــ
ٔ
ٔ

138

کتابنامه
ناشر

درس

مخاطب

نام کتاب

نویسنده

1ـ آموزش عقاىد

محمدتقى مصباح
ىزدى

سازمان تبلىغات
اسالمى

مرحل ٔه ا ّول

معلم /دانش آموز

ژان گىتون ـ
ژاک النزمن

عباس آگاهى

دفتر نشر فرهنگ
اسالمى

درس 1

معلم

سىدمحمدباقر صدر

محمود عابدى

انتشارات روزبه

درس 1و2

معلم

4ـ اسالم و تنگناهاى
انسان متجدد

سىدحسىن نصر

انشاء ال ّله
رحمتى

نشر سهروردى

مرحل ٔه سوم

معلم

 5ـ اسالم و مقتضیات
زمان

مرتضى مطهرى

انتشارات صدرا

مرحل ٔه سوم

معلم /دانش آموز

 6ـ اصول عقاىد

محسن قرائتى

مرکز فرهنگى
درس هاىى از قرآن

مرحل ٔه ا ّول

معلم /دانش آموز

7ـ افسانه
نجات بخشى علم

مارى مىجلى

مؤسسه فرهنگى
انتشارات تبیان

مرحل ٔه سوم

معلم /دانش آموز

 8ـ ال ّله شناسى

سىدمحمدحسىن
حسىنى طهرانى

انتشارات حکمت

مرحل ٔه ا ّول

معلم /دانش آموز

جواد محدثى

بوستان کتاب قم

مرحل ٔه ا ّول

دانش آموز

10ـ امام و حىات
باطنى انسان

سىدمرتضى آوىنى

مؤسسه رواىت فتح

درس 9

معلم /دانش آموز

11ـ امام خمىنى و
گفتمان غرب

على خالقى افکند

انجمن معارف
اسالمى اىران

مرحل ٔه سوم

معلم /دانش آموز

انتشارات جاوىدان

درس 8

معلم /دانش آموز

انتشارات صدرا

درس 5

معلم /دانش آموز

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

9ـ الهى نامه

12ـ امام صادق (ع)
مغز متفکر جهان شىعه
13ـ انسان و
سرنوشت

جمعى از دانشمندان
مرتضى مطهرى

مترجم

عبدالرحىم
گواهى

ذبىح ال ّله
منصورى
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ناشر

درس

مخاطب

نام کتاب
14ـ انقالب تکاملى
اسالم

جالل الدىن فارسى

مرکز انتشارات
علمى و فرهنگى

درس ٨

معلم /دانش آموز

15ـ اوتوپى و عصر
تجدد

رضا داورى
اردکانى

نشر ساقى

مرحل ٔه سوم

معلم /دانش آموز

16ـ باورهاى کهن و
خرافه هاى نوىن

مارتىن لىنگز

کامبىز گوتن

انتشارات حکمت

مرحل ٔه سوم

معلم /دانش آموز

17ـ بحران دنىاى
متجدد

رنه گنون

سىدضىاء الدىن
دهشىرى

انتشارات امىرکبىر

درس سوم

معلم

18ـ بىنش و نىاىش

مصطفى چمران

بنىاد شهىد چمران

مرحل ٔه ا ّول

دانش آموز

19ـ پوىاىى فرهنگ و
تمدن اسالم و اىران

على اکبر والىتى

مرکز چاپ و
انتشارات وزارت
امور خارجه

مرحل ٔه سوم

معلم /دانش آموز

20ـ تأثىر اسالم بر
اروپاى قرون وسطى

مونتگمرى وات

حسىن
عبدالمحمدى

مؤسسه آموزشى و
پژوهشىامام خمىنى
(ره)

مرحل ٔه سوم

معلم

21ـ تارىخ آموزش در
اسالم

احمد شبلى

محمدحسىن
ساکت

دفتر نشر فرهنگ
اسالمى

مرحل ٔه سوم

معلم

تمدن
22ـ تارىخ ّ

وىل دورانت

ابوالقاسم پاىنده

انتشارات علمى و
فرهنگى

مرحل ٔه سوم

معلم

23ـ تارىخ تمدن
اسالم

ُجرجى زىدان

على جواهر
کالم

انتشارات امىرکبىر

مرحل ٔه سوم

معلم

24ـ تارىخ تمدن ىا
داستان زندگى انسان

محمود حکىمى

شرکت سهامى انتشار

مرحل ٔه سوم

دانش آموز

25ـ تبىىن براهىن
اثبات خدا

عبدال ّله
جوادى آملى

مرکز نشر اسراء

درس 1و2

معلم

26ـ تمدن اسالم و
عرب

گوستاولوبون

کتاب فروشى اسالمىه

مرحل ٔه سوم

معلم
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نویسنده

مترجم

سىدهاشم
حسىنى

ناشر

درس

مخاطب

نام کتاب

نویسنده

دفتر نشر برگزىده

مرحل ٔه سوم

دانش آموز

انتشارات امىرکبىر

مرحل ٔه سوم

معلم

29ـ تمدن و تفکر
غربى

رضا داورى
اردکانى

نشر ساقى

مرحل ٔه سوم

معلم

30ـ توبه آغوش
رحمت

حسىن انصارىان

دارالعرفان

درس ٥

معلم /دانش آموز

31ـ توبه انقالب
درونى

محمدرضا اکبرى

نشر مفىد

درس ٥

دانش آموز

سىدمحمد
ضىاء آبادى

مؤسسه نبأ

درس ٧

معلم /دانش آموز

مرتضى مطهرى

انتشارات صدرا

34ـ توحىد در قرآن

عبدال ّله
جوادى آملى

مرحل ٔه ا ّول

معلم /دانش آموز

مرکز نشر اسراء

مرحل ٔه ا ّول

معلم /دانش آموز

35ـ جامعه شناسى
غربگراىى

على محمد نقوى

انتشارات امىرکبىر

مرحل ٔه سوم

معلم /دانش آموز

36ـ جوان مسلمان و
دنىاى متجدد

سىدحسىن نصر

طرح نو

مرحل ٔه سوم

معلم /دانش آموز

37ـ جهان بىنى
توحىدى

مرتضى مطهرى

انتشارات صدرا

درس ٢،١
و٣

معلم /دانش آموز

کتاب صبح

مرحل ٔه سوم

معلم /دانش آموز

39ـ چهل حدىث

امام   خمىنى (ره)

مؤسسه تنظىم و نشر
آثار امام خمىنى (ره)

مرحل ٔه ا ّول

معلم /دانش آموز

40ـ حکمت عبادات

عبدال ّله جوادى
آملى

مرکز نشر اسراء

درس 3

معلم /دانش آموز

27ـ تمدن اسالمى از
زبان بىگانگان

محمدتقى صرفى

28ـ تمدن اسالمى در
قرن چهارم

آدام متز

32ـ توبه ،شرحى
از دعاى سى و ىکم
صحىفه سجادىه
33ـ توحىد

38ـ چپاول دانش و
طبىعت

واندا  ناشىوا

مترجم

علىرضا ذکاوتى

مرتضى اسعدى

حسىن داورى
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ناشر

درس

مخاطب

نام کتاب
41ـ حکمت نظرى و
عملى در نهج البالغه

عبدال ّله جوادى
آملى

مرکز نشر اسراء

درس 1و2

معلم

42ـ خدا

حسىن سوزنچى

انتشارات مدرسه

مرحل ٔه ا ّول

معلم /دانش آموز

43ـ خدا از دىدگاه
قرآن

سىدمحمد حسىن
حسىنى بهشتى

نشر بقعه

درس ٢،١
و٣

معلم /دانش آموز

44ـ خدمات متقابل
اسالم و اىران

مرتضى مطهرى

انتشارات صدرا

مرحل ٔه سوم

معلم /دانش آموز

45ـ خودباختگى و
خودباورى از دیدگاه
امام خمینی

امام خمىنى (ره)

مؤسسه تنظىم و نشر
آثار امام   خمىنى (ره)

مرحل ٔه سوم

معلم /دانش آموز

46ـ داستان ورزش
اىران

اسماعىل شفىعى
سروستانى

انتشارات موعود

مرحل ٔه سوم

معلم /دانش آموز

47ـ دانش مسلمىن

محمدرضا حکىمى

دفتر نشر فرهنگ
اسالمى

مرحل ٔه سوم

دانش آموز

48ـ در سراشىبى به
سوى گومورا

رابرت.اچ.بورگ

انتشارات حکمت

مرحل ٔه سوم

معلم

49ـ راز عصر طالىى

ناصر نادرى

کىهان

مرحل ٔه سوم

دانش آموز

 50ـ رسائل توحىدى

عالمه سىدمحمد
حسىن طباطباىى

انتشارات الزهراء

مرحل ٔه ا ّول

معلم

  51ـ رىا و ُعجب
از دىدگاهامام  خمىنى

سىد احمد فهرى

مؤسسه انتشاراتى
تحقىقاتى فىض
کاشانى

درس 4

معلم /دانش آموز

  52ـ زندگى درعىش،
مردن در خوشى

نىل ُپستمن

انتشارات اطالعات

مرحل ٔه سوم

معلم

  53ـ عصر امام خمىنى

مىراحمدرضا
حاجتى

بوستان کتاب قم

مرحل ٔه سوم

معلم /دانش آموز

  54ـ عظمت مسلمىن
در اسپانىا

ژوزف ماک کاپ

چاپ تأىىد

مرحل ٔه سوم

معلم /دانش آموز

142

نویسنده

مترجم

الهه
هاشمى حائرى

سىدصادق
طباطباىى

ابوالقاسم فىضى

ناشر

درس

مخاطب

نام کتاب

زىن العابدىن قربانى

دفتر نشر فرهنگ
اسالمى

مرحل ٔه سوم

معلم /دانش آموز

اصغر طاهرزاده

گروه فرهنگى المىزان

مرحل ٔه سوم

معلم /دانش آموز

  57ـ علم پىشىن الهى
و اختىار انسان

محمد سعىدى مهر

پژوهشگاه فرهنگ و
اندىشه اسالمى

درس 5

معلم

  58ـ علم و تمدن در
اسالم

سىدحسىن نصر

احمد آرام

انتشارات خوارزمى

مرحل ٔه سوم

معلم

  59ـ علم و دىن از
تعارض تا گفتگو

جان.اف هات

بتول نجفى

مؤسسه فرهنگى طه

مرحل ٔه سوم

معلم

  60ـ علم و دىن و
معرفت در آستانه قرن
بىست و ىکم

مهدى گلشنى

پژوهشگاه
علوم انسانى و
مطالعات فرهنگى

مرحل ٔه سوم

معلم

  61ـ غربزدگى

جالل آل احمد

نشر رواق

مرحل ٔه سوم

دانش آموز

  62ـ فرداىى دىگر

سىدمرتضى آوىنى

نشر ساقى

مرحل ٔه سوم

معلم /دانش آموز

   63ـ فرهنگ اسالم
در اروپا

زىگرىد هونکه

دفتر نشر فرهنگ
اسالمى

مرحل ٔه سوم

معلم /دانش آموز

  64ـ فرهنگ برهنگى
و برهنگى فرهنگى

غالمعلى حداد عادل

سروش

مرحل ٔه سوم

معلم /دانش آموز

 65ـ کارنامه اسالم

عبدالحسىن
زرىن کوب

انتشارات امىرکبىر

مرحل ٔه سوم

معلم/
دانش آموز

 66ـ گزىنش
تکنولوژى از درىچ ٔه
بىنش توحىدى

اصغر طاهرزاده

انتشارات ُگلبن

مرحل ٔه سوم

معلم /دانش آموز

  67ـ گفتارهاى معنوى

مرتضى مطهرى

انتشارات صدرا

درس 5

معلم /دانش آموز

  68ـ مبانى توسعه و
تمدن غرب

سىدمرتضى آوىنى

نشر ساقى

مرحل ٔه سوم

معلم /دانش آموز

  55ـ علل پىشرفت
اسالم و انحطاط
مسلمىن
 56ـ علل تزلزل
تمدن غرب

نویسنده

مترجم

مرتضى رهبانى

143

نویسنده

مترجم

ناشر

درس

مخاطب

نام کتاب
 69ـ متفکران اسالم

بارون کارادووو

احمد آرام

دفتر نشر فرهنگ
اسالمى

مرحل ٔه سوم

معلم /دانش آموز

  70ـ محمد پىامبرى
براى همیشه

حسن رحىم پور
ازغدى

دفتر نشر فرهنگ
اسالمى

درس 8

معلم /دانش آموز

71ـ مسلمانان در
بستر تارىخ

ىعقوب جعفرى

دفتر نشر فرهنگ
اسالمى

مرحل ٔه سوم

معلم /دانش آموز

مناظره دکتر و پىر
72ـ
ٔ

عبدالکرىم
هاشمى نژاد

نشر شاهد

مرحل ٔه سوم

معلم /دانش آموز

73ـ مىراث اسالم

جمعى از
خاورشناسان

مرحل ٔه سوم

معلم /دانش آموز

74ـ نشت نشاء

رضا امىرخانى

انتشارات قدىانى

مرحل ٔه سوم

دانش آموز

75ـ نگرشى تارىخى
بر روىاروىى غرب با
اسالم

جهانبخش ثواقب

مرکز انتشارات دفتر
تبلىغات اسالمى
حوزه علمىه قم

مرحل ٔه سوم

معلم

76ـ نىت :راه هداىت
(شرح حدىث اخالص
از چهل حدىث
امام خمىنى)

محمدحسن احمدى
فقىه

مؤسسه نشر و
تحقىقات ذکر

درس 4

معلم /دانش آموز

77ـ وامدارى غرب
نسبت به شرق

محمد آراسته خو

پژوهشگاه فرهنگ و
اندىشه اسالمى

مرحل ٔه سوم

معلم /دانش آموز

78ـ وىژگىهاى قرون
جدىد (مجموعه آثار
ج )31

على شرىعتى

نشر چاپخش

مرحل ٔه سوم

معلم /دانش آموز
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