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قرائت

ِانّا َمـكَّنّا َلـهو ِف االَرِض َو آتَيـناهُ ِمن كُّلِ َشءٍ َسبًَبا 
مـِس َوَجـَدها  85 َحـتّى!  ِاذا بََلـَغ َمغـِرَب الشَّ 84  فَاَتبََع َسبًَبا

يا  قُلـنا  قَوًماط  ِعنَدها  َوَجـَد  َو  َحـِمـئَـةٍ   َعيـٍن  ف  تَغـُرُب 
  86 َب َو ِاّما اَن تَتَِّخـَذ فيـِهم ُحسنًا   َذا الـَقرنَيـِن  ِاّما اَن تُعَـّذِ
بُهو  بُهو ثُـمَّ يُـَردُّ ِاىل! َربِّه ! فَيُـَعـّذِ ُنَعـّذِ قاَل اَّما َمن َظـَلـَم فََسوَف 
فََلـهو  صاِلـًحا  َعـِمـَل  َو  آَمـَن  َمن  اَّما  َو  87 نُكًرا  َعـذابًا 
ثُـمَّ   88 يرًُسا  اَمـِرنا  ِمن  َلـهو  َسنَقوُل  َو  ز  الـحُسنى! َِّءِن  َجـزا
مـِس َوَجـَدها تَطـلُـُع  89 َحـتّى!  ِاذا بََلـَغ َمطـِلـَع الشَّ اَتبََع َسبًَبا
َكذ!ِلـَك   90 ِسرًتا  دوِنا  ِمن  َلـُهم  َنـَعل  َل  قَوٍم   َعـلى! 
َحـتّى!     92 َسبًَبا  اَتبََع  ثُـمَّ   91 ُخرًبا  َلـَديـِه  ِبا  اََحطـنا  قَد  َو 
ال يَـاكدوَن  قَوًما  دوِنِـما  ِمن  َوَجـَد  يـِن   دَّ السَّ بَيـَن  بََلـَغ  ِاذا 
93 قالوا يا َذا الـَقرنَيـِن  ِانَّ يَأوجَج َو َمأوجَج  يَفَقهوَن قَواًل 
ُمفِسدوَن ِف االَرِض فََهل َنـَعـُل َلـَك َخًج َعـلى! اَن َتـَعـَل 
َخيـٌر  َرّب  فيـِه  َمـكَّنّى  ما  قاَل   94 ا   َسدًّ بَيـَنُم  َو  بَيـنَنا 
آتوىن  95 َردًما بَيـَنُم  َو  بَيـنَكُم  اَجـَعل  ةٍ  بُِقوَّ فَاَعيـنوىن 
قاَل  َدفَيـِن  الصَّ بَيـَن  ساوٰى  ِاذا  َحـتّى!   الـَحـديـِد  زُ  َبَ 
انفُخواز َحـتّى!  ِاذا َجـَعـَلـهو ناًرا قاَل آتوىن ارُِفغ َعـَلـِه قِطـًرا 

97 نَقًبا  َلـهو  استَطاوعا  َما  َو  يَظـَهـروهُ  اَن  اسطاوعا  َفَا   96

ه  كهف؛ آيات 84 تا 97 سور
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ترجمه

 84 ما  در زمین به او ]قدرت و[ امكاناتى داديم و اسباب هر چیزی را در اختیارش گذاشتیم.
  85 پس از اين اسباب پیروی ]استفاده[ کرد.  

در  ]گويی[  که  يافت  ]چنین[  را  خورشید  رسید،  خورشید  غروبگاه  به  كه  آنگاه  تا 
چشمه اى ِگل آلود و سیاه غروب مى كند، و نزديک آن طايفه اى را يافت. گفتیم : »اى 
پیش  نیكويى  ]روش [  میانشان  در  يا  كنى  عذاب  را  آنها  می خواهی [  ]آيا  ذوالقرنین، 

 86 مى گیرى.«  
گفت: »اّما هر كه ستم کند عذابش خواهیم كرد، سپس به سوى پروردگارش بازگردانده 

 87 مى شود، آنگاه او را عذابى سخت خواهد كرد.«  
و اّما هر كه ايمان آَوَرد و كار شايسته كند، پاداشى ]هر چه [ نیكوتر خواهد داشت، و به 

88 فرمان خود، او را به تکلیف ساده ای واخواهیم داشت.
 89 پس ]بار ديگر[ از اسبابی ]که در اختیار داشت[ بهره گرفت. 

تا آنگاه كه به جايگاِه برآمدِن ]طلوع گاه[ خورشید رسید. ]خورشید[ را ]چنین [ يافت 
 90 كه بر قومى طلوع مى كرد كه براى ايشان در برابر آن پوششى قرار نداده بوديم. 

 91 اين چنین ]مى رفت [ و ما از آن چیزها كه نزد وى بود، به طور كامل خبر داشتیم.  
92 باز از آن اسباب ]که در اختیار داشت[ استفاده کرد. 

تا وقتى به میان دو کوه رسید، در نزديک آن دو ]کوه[، طايفه اى را يافت كه نمى توانستند 
93 هیچ زبانى را بفهمند.]کنايه از سادگی و ضعیف بودن آن قوم[  

]ممكن  آيا  مى كنند،  فساد  زمین  در  مأجوج سخت  و  يأجوج  ذوالقرنین،  »اى  گفتند: 
94 است [ مالى در اختیار تو قرار دهیم تا میان ما و آنان سّدى قرار دهى؟«  

گفت: »آنچه پروردگارم به من در آن تمّكن داده، ]از كمک مالى شما[ بهتر است. مرا 
با نیرويى ]انسانى و مصالح [ يارى كنید ]تا[ میان شما و آنها سّدى استوار قرار دهم.«  
95 براى من قطعات آهن بیاوريد. تا آنگاه كه میان دو كوه برابر شد ]و با قطعات آهن 

پُر شد[، گفت : »بدمید« تا وقتى كه آن ]قطعات [ را آتش گردانید، گفت : »مس گداخته 
 96 برايم بیاوريد تا روى آن بريزم.«  

] سرانجام چنان سّد نیرومندى ساخت [ كه آنها ]طايفه يأجوج و مأجوج [ نتوانستند از 
97 آن ]مانع [ باال روند و نتوانستند آن را سوراخ كنند.  
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نگاهی به تمدن جدید

در درس قبل گزارش کوتاهی از تمدن اسالمی داده شد و با مراجعه به معیارهايی که از قرآن 
و سیره آموخته بوديم، به ارزيابی اين تمدن و کشف داليل پیشرفت و سپس افول آن پرداختیم. 
با  با معیارهای الهی ارزيابی کنیم.  تا اين تمدن را  در اين درس، بر تمدن جديد مروری می کنیم 
اين ارزيابی می توانیم به نقاط قوت و ضعف اين تمدن بیشتر پی ببريم و نحؤه زندگی در آن را بهتر 

شناسايی کنیم و مسئولیت خود را در مواجهه با آن بدانیم.
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اروپا تاکنون حداقل شاهد سه تمّدن بزرگ بوده است:
تا چهارم قبل از میالد، در يونان  ، در قرن های ششم  اّول قبل از میالد حضرت مسیح  تمدن 

باستان شکل گرفت و در روم باستان ادامه يافت. 
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 يافت. 
تمدن سوم با افول قدرت کلیسا در همین قرن ها شروع شد و همچنان ادامه دارد.

تمدن جديد که تقريباً تمامی جوامع جهان امروز را تحت تأثیر خود قرار داده است و آثار آن در عرصه های 
مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… به خوبی نمايان است، مانند هر تمدن ديگری، دارای نقاط قوت و 

ضعف است. آشنا شدن با اين نقاط قوت و ضعف از دو جهت برای ما مطلوب است: 
اول آنکه ما مسلمانان مانند ساير ملت ها، با اين تمدن ارتباط مستقیم داريم، بنابراين، هم تحت تأثیر آن 
قرار می گیريم و هم می توانیم بر آن اثر بگذاريم؛ هر قدر آگاهی و هوشیاری ما بیشتر باشد، قدرت تأثیرگذاری 

ما بیشتر خواهد بود.
دوم آنکه بررسی ضعف ها و قوت های اين تمدن در عرصه های مختلف، اين کمک را به ما می کند که 
در راستای احیای تمدن اسالمی، از نقاط قوت اين تمدن بهره مند شويم و با عبرت گرفتن از ضعف ها و 
آسیب های آن، بتوانیم برنامه ريزی درست و کم اشتباهی را برای سامان دهی تمدن اسالمی داشته باشیم. 
در ابتدا برای آشنايی هرچه بیشتر با اين تمدن الزم است تا با برخی علل و ريشه های شکل گیری آن 

آشنا شويم.

زمینه های پیدایش تمدن جدید
١ــ کلیسا و تعالیم تحریف شده

تمدن دوم اروپا که به تمدن دورٔه قرون وسطی مشهور است، با کنار گذاشتن اعتقادات باستانی و 
بت پرستی و روی آوردن به مسیحیت آغاز شد. اين تمدن، برای اروپايی که قرن ها گرفتار بت پرستی بود، 
يک حرکت رو به جلو محسوب می شد. با ظهور اين تمدن، مردم بت پرست اروپا به يک دين الهی معتقد 
شدند، بت ها و بتخانه ها از بین رفت، اتحاد در سرزمین اروپا حاکم شد1، بناهای باشکوه مذهبی ساخته 

شد، کتاب هايی در اخالق، معنويت و فرهنگ نگارش يافت و آثار هنری بزرگی پديد آمد.

١ــ در قرن چهارم میالدی )313 م(، دين مسیحیت، دين رسمی امپراتوری روم شد. دولت روم تقريباً سراسر اروپا را زير سیطره خود 
داشت و گسترش مسیحیت، کمک بسیاری به اتحاد اروپايیان کرد.
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اعتقادات  خودشان  نظر  از  که  را  نادرستی  اعتقادات  مسیحی  مبلغان  ديگر،  سوی  از  اما 
رسمی مسیحیت بود تبلیغ می کردند. آنان معتقد بودند که آدم در بهشت اولیه مرتکب گناه شده 
است و اين گناه به فرزندان آدم نیز سرايت کرده و هر کسی با گناه اولیه به دنیا می آيد. بنابراين 
پاک گردد.  گناه  آن  از  تا  تعمید( داده شود  ويژه ای )غسل  بايد غسل  تولد  از  هر کودکی پس 
به  و  تاوان گناهان بشريت فدا کرد  به عنوان  را  نیز خود  اعتقاد داشتند که مسیح   همچنین 

دار آويخته شد.1
اعتراف به گناهان خود در حضور کشیش، آيین ديگری بود که توسط اين مبلغین میان مسیحیان رواج 
يافت. برای اين کار اتاق ويژه ای در کلیسا ساخته شد که محل اعتراف و توبه کردن بود. آنان معتقد بودند 
که با اعتراف گناهکار در برابر کشیش، توبه کننده آمرزيده می شود و عفو ابدی را به دست می آورد.2 عبادت 

و رازونیاز با خدا نیز به روز معینی در هفته و در محل کلیسا و در حضور کشیشان اختصاص يافت. 
قرارگرفتن  واسطه  و  خدا  با  انسان  پیوستٔه  و  شخصی  ارتباط  سست شدن  سبب  آيین ها  اين گونه 
بهشت  به فروختن  اين دوره شروع  از کشیشان در  بسیاری  او گرديد.  بندگان  و  میان خدا  کشیشان 

کردند و در عوِض بخشش گناه، پول های کالن به دست آوردند.
آيین ديگر، ازدواج مسیحی بود. آنان معتقد بودند که پس از ازدواج، امکان جدايی زن و شوهر 
نیست و پیوندشان بايد ابدی باشد.3 زن حق مالکیت ندارد و بايد نام خانوادگی وی به نام خانوادگی 
شوهر تغییر يابد. کشیش ها حق ازدواج نداشتند و تا آخر عمر بايد مجرد می ماندند. آنان ازدواج را امری 

دنیايی و پَست تلقی می کردند.
با فساد، عقب ماندگی و  را  اروپا  تدريج  به  آداب و رسوم ساختٔه کلیسا  اعتقادات و  آيین ها و  اين 
مشکالت ديگر دست به گريبان 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. 

٢ــ بهره گیری از تجربیات سایر تمدن ها
تمدن اسالمی  اروپا،  قرون وسطٰی، در همسايگی سرزمین  اواسط  و در  قرن هفتم میالدی  حدود 

1ــ آيین کاتولیک، جورج برانتل، ص 107. )می دانیم که قرآن کريم کشته شدن حضرت مسیح  را مردود می شمارد و اعالم می فرمايد 
، يعنی  که: او را نکشتند و به دار نیاويختند، بلکه آنان به اشتباه افتادند ــ سورٔه نساء، آئه 157. اين مطلبی است که يکی از حواريون مسیح 

»بَرنابا« نیز به آن آگاهی داشت و بسیار کوشید که مانع اين برداشت اشتباه شود. رجوع کنید به مقدمٔه کتاب انجیل برنابا.( 
2ــ همان، ص 138.
3ــ همان، ص 143.
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متولد شد و طی دو تا سه قرن به مرحلٔه شکوفايی رسید و بر محیط های پیرامون خود پرتو افکند. وقتی 
انديشمندان و دلسوزان اروپايی آشنايی اندکی با تمّدن مسلمانان پیدا کردند، با شور و شوق فراوان برای 
به  تحول در جامعٔه خود از ثمرات تمدن اسالمی بهره برداری نمودند. کتاب های دانشمندان مسلمان 
سرعت ترجمه شد، عالقه به پژوهش و آزمايش و تجربه افزايش يافت، نقد رهبران کلیسا شروع شد، 

حقوق و قانون مورد توجه واقع گرديد و خردورزی در دستور کار قرار گرفت.
اسالمی  تمدن  از  جديد  تمدن  تأثیرپذيری  خصوص  در  انگلیسی  اسالم شناس  وات1،  مونتگمری 
می گويد: »علم و فلسفه اروپا بدون کمک گرفتن از فرهنگ اسالم توسعه نمی يافت؛… اسالم نه تنها 
در تولیدات مادی و اختراعات اروپا شريک است، بلکه اروپا را واداشت تا تصوير جديدی 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 اروپايیان اين است که اين اشتباه را اصالح 

کنیم و به مديون بودن عمیق خودمان به جهان اسالم اعتراف کنیم.«2
ويل دورانت نیز بسیاری از هنرها و فنون برجستٔه اروپايی همچون معماری، اسلحه سازی و ... را 

مديون صنعتگران مسلمان می داند.3

آثار و پیامدهای مثبت و منفی تمدن جدید
برای داوری صحیح و منصفانه در خصوص تمدن جديد ضروری است با برخی آثار اين تمدن در 

حوزه های مختلف آشنا شويم:
الف( حوزۀ علم

 آثار مثبت
به طورى که  تولید علم در قرون اخیر جهشى فوق العاده داشته است؛  ١ــ رشد سریع علم: 
دوران جديد را مى توان دوران علم نامید. اختراع صنعت چاپ، کشف الکتريسیته، ساخت ماشین، 
اختراع وسايل ارتباطى مانند: تلفن، راديو، تلويزيون و ماهواره، راه اندازى شبکه هاى اينترنت و 

نظريات و کشفیات جديد در علوم مختلف، 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 

Montgomery Watt ــ1
2ــ تأثیر اسالم بر اروپای قرون وسطی، مونتگمری وات، صفحات ٨١ و ١٤٣

3ــ تاريخ تمدن، ويل دورانت، ج ٤، ص ٣٢٢.
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را استخراج کند، کوه ها را براى ساختن تونل بشکافد، با سدهاى بزرگ آب ها را مهار نماید و قدرت 
و توانایى خود را به رخ طبیعت بکشد.

 آثار منفی
گردید.  آغاز  نیز  انبوه  تولید  شد،  ساخته  صنعتى  ماشین آالت  که  زمانى  از  مصرف زدگی:  ١ــ 
تولید فراوان گرچه در ابتدا نیازهاى طبیعى مردم را رفع مى کرد، اّما در بسیارى از موارد بیش از نیاز 
طبیعى بازار بود. به همین جهت کارخانه داران با استفاده از جاذبٔه تبلیغات در مردم، نیازهاى کاذب به 
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 گوناگونى است که همه روزه وارد بازار مى گردد و اذهان و افکار را به خود مشغول 
متعالى  و  معنوى  بُعد  تکامل  و  پرورش  یعنى  نیاز خود،  اساسى ترین  از  را  انسان  نتیجه،  در  و  مى کند 

خویش، غافل مى سازد.
برای  وی  توانایی  نوین،  ابزارهای  به  وی  دستیابی  و  بشر  علمی  توان  افزایش  طبیعت:  نابودی  ٢ــ 
بهره برداری از منابع طبیعی را به سرعت افزایش داد و به تخریب ساختار طبیعی محیط زیست انجامید. 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 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 در عرصٔه اخالق و ظهور 
بحران های اخالقی در این جوامع، بسیاری دریافتند که علم تجربی نمی تواند پاسخگوی همٔه نیازهای آنان 
باشد و نمی توان سعادت را تنها در این علم جست وجو کرد. این نیاِز 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 بشر تشنٔه امروز نداشته اند.
دانش تکمیلی

برای آشنایی با برخی از این مکاتب و فرقه ها که امروزه به نام »عرفان های نوظهور« شناخته می شوند، 
به وبگاه گروه درسی قرآن و معارف اسالمی به نشانی http://quran _ dept.talif.sch.ir  بخش 

»دانش تکمیلی« مراجعه کنید.
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ب( حوزۀ عدل و قسط 
 آثار مثبت

١ــ توجه به قانون: پس از گذر از قرون وسطی و شکل گیری دورٔه جديد، توجه گسترده ای در 
کشورهای اروپايی به حقوق، قانون، ساختار حکومت و دولت پديد آمد که عموماً عکس العملی در برابر 
حاکمیت نامطلوب کلیسا در قرون وسطی بود. آگاهی به قانون و حقوق که ابتدا با ترجمٔه آثار اسالمی 
با  با حقوق خود در مقابل دولت ها و در رابطٔه  برای تمدن جديد داشت. مردم  افتاد، فوايدی  اتفاق 
يکديگر آشنا شدند و به تدوين قوانین حقوقی پرداختند و برای حفظ آنها سازمان هايی 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 ديگری بود که در تمدن جديد برداشته شد و باعث شد برخی حکومت های استبدادی و موروثی 

حاکم بر کشورهای اروپايی از صحنه خارج شوند.
 آثار منفی

١ــ ظهور ظلم فراگیر و پدیدۀ استعمار: تولید انبوه کاال و نیاز به بازار کشورهاى ديگر، احتیاج به 
منابع طبیعى ديگر کشورها و نیز روحیٔه فزون خواهى حاکمان غربی سبب شد که سرمايه داران و قدرتمندان 
غربى، کشورهاى ديگر را، به خصوص در آسیا و آفريقا هدف قرار دهند و به بهانٔه استعمار، بسیارى از اين 
کشورها را تصرف کنند و ذخاير با ارزش و گران قیمت آنها را، از آثار باستانى و کتاب هاى خطى گرفته تا 

جواهرات و منابع طبیعى و معدنى، به کشور خود ببرند و براى آن ملت ها فقر و نیازمندى را بر جا گذارند.
به کشورهاى  استعمارزده  از کشورهاى  استعمار  دورٔه  در  که  ثروتى  باورند  اين  بر  محققان  برخى 

استعمارگر منتقل شد، آن قدر زياد بود که پايه 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 جديد، 
بر پائه قدرت سرمايه داران و نفع طلبى فزاينده آنان بود. صاحبان سرمايه و صنعت، منابع طبیعى اکثر 
نقاط جهان را به بهايى بسیار اندک خريدند و يا با قدرت نظامى خود تاراج کردند و کاالهاى خود را 
با قیمت هايى بسیار سنگین به مردم همان سرزمین ها فروختند. بدين ترتیب، بخش کوچکى از جهان 

روز به روز غنى تر شد ولی بخش اعظم آن در فقر و تنگدستى فرورفت.
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ج( حوزۀ خانواده
نهاد  به  را  بیشترين آسیب ها  به ويژه در حوزٔه روابط زن و مرد  انسان  به  نگاه مادی  با  تمدن جديد 

خانواده وارد کرده است؛ برخی از آسیب ها عبارت اند از:
١ــ فروپاشی نهاد خانواده: در غرب قديم، مانند همه سرزمین های ديگر، عالوه بر خانوادٔه هسته ای 
که مرکب از پدر، مادر و فرزندان است، خانوادٔه گسترده هم، که شامل اقوام و خويشان می شد، نمود 
فراوان داشت. اما در خالل دو نسل گذشته نه تنها خانوادهٔ گسترده متالشی شد، خانوادٔه هسته ای نیز، 
به تدريج از هم گسیخته گرديد. بر اين پديده ها بايد اين واقعیت را نیز افزود که امروزه شمار فزاينده ای از 
کودکان در غرب، در خانواده ها يا خانه هايی بزرگ می شوند که پدر يا مادر در آن حاضر نیست و آن يکی 
هم که حاضر است چون نمی تواند يک تنه وظیفٔه پدر و مادر را توأمان ايفا کند، غالباً از زير 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. همین امر باعث شده است که فقط در کشور انگلیس ٩ میلیون نفر تنها زندگی کنند، 

به گونه ای که دولت اين کشور ناچار شده وزارت خانه ای به نام وزارت تنهايی ايجاد کند.1
٢ــ بی بند و باری جنسی: امروزه بی بندوباری جنسی آن چنان در غرب رواج يافته است که بسیاری 
از مردم به اين نتیجه رسیده اند که توان اصالح و مبارزه با آن را ندارند.2 از اين رو، به ناچار در پی آن 
ديگر  میان غربیان جديد،  در  مثال،  به عنوان  تغییر دهند؛  را  معیارهای اخالقی  و  برآمده اند که ضوابط 

هیچ گونه ضابطه و معیار مذهبی يا اخالقی که منشأ الهی داشته باشد، معنا ندارد3.
٣ــ استفاده ابزاری از زنان: استفادٔه ابزاری از زنان برای تبلیغ کاالهای سرمايه داران، تشويق 
آنان به پوشیدن لباس های نامناسب و تحريک کننده، عادی شدن روابط نامشروع میان زنان و مردان در 
برخی کشورها، و تجارت گستردٔه زنان به عنوان کاالی جنسی روی ديگر تمدن جديد است. اگر الئه 
ظاهری و سطحی موقعیت زن در دنیای امروز، که بسیار زيبا و خوش منظر آراسته شده، کنار رود و 
باطن آن آشکار گردد، خواهیم ديد که سود آوری تجارت فحشا در حال ربودن گوی سبقت از تجارت 

مواد مخدر و اسلحه است.

1ــ هفته نامه گاردين، ٢٣ ژانويه ٢٠١٨.
2ــ در سراشیبی به سوی گومورا، پروفسور رابرت. اچ. بورک، ترجمه الهه هاشمی حائری، انتشارات حکمت.

3ــ تصويب قوانین حمايت از خانواده های تک سرپرست در سال 1960در آمريکا، )که بیشتر شامل خانواده ای می شود که زن در روابط 
نامشروع صاحب فرزند شده(  موجب شد که آمار فرزندان بدون پدر در خانواده های تک سرپرست از حدود پنج درصد در اين سال به بیش از 

www.OECD.org/els/family/database.htm :چهل درصد در سال 2016 برسد
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اگر بُعد معنوی و الهی انسان دارای اهمیت و جايگاهی در تمدن جديد بود، و اگر به زنان آن گونه که 
دين اسالم بها می دهد، بها و شخصیت داده می شد، حتماً وضع ديگری در تولید فیلم ها، رمان ها، و تصاوير 

تبلیغاتی حاکم می شد.

بیشتر  بدانیم
مسئله اى كه امروزه انديشمندان دلسوز را در جوامع غربى و شرقى به خود مشغول داشته و 
به فكر چاره انديشى براى آن هستند، فضاى محصور و طراحى شده اى  است كه آدم ها به ناچار 
و  مى خواهند  خود  كه  مى كنند  زندگى  آن گونه  مى پندارند  و  مى كنند  زندگى  آن  در  ناخودآگاه  و 
مى پندارند كه نوع لباس، غذا، اتومبیل، آرايش، تفريح و گردش، كتاب، مجلّه و ده ها جزِء ديگر از 

اجزاى زندگى را كامالً به سلیقه خود انتخاب مى كنند.
گرچه به طور مثال، مد لباس، مدل اتومبیل و شكل آرايش بر كسى تحمیل نمى شود و انتشار 
اّما اگر از اين نگاه ظاهربین  صدها هزار روزنامه و مجلٔه متنوع، نمادى از آزادى انديشه است، 
بگذريم مى بینیم كه بر دست و پاى عقل بسیارى از انسان ها، زنجیرهايى ضخیم بسته شده كه میدان 

عمل آزاد و انتخابگرانٔه آنها را كامالً محدود كرده است.
شايد براى اّولین بار در تاريخ انسان باشد كه نصف ثروت جهان در مالكیت فقط سیصد خانواده 
ناعادالنه  به صورت  باز  آن هم  میلیارد جمعیت زمین،  از شش  بیش  بین  آن،  ديگر  است و نصف 
توزيع مى شود. از اين رو كامالً منطقى است كه دستگاه هاى فرهنگ ساز جهان در انحصار كسانى 
باشد كه نصف ثروت جهان را در مالكیت خود دارند و با پیچیده ترين روش هاى تبلیغاتى، فكر و 
قلب بسیارى از انسان ها را مسحور مى كنند و براى آنها سلیقه آفرينى مى نمايند. لحظه اى كه يک 
هنرپیشه يا ورزشكار محبوب با پوشیدن لباسى با طرحى جديد پشت صفحٔه تلويزيون ظاهر مى شود 
و هزاران نفر از مشتاقان خود را به طور غیرمستقیم به پوشیدن آن ترغیب مى كند، روشن است كه 

سود و منفعت مادى اين كار به چه كسانى مى رسد و ثروت چه گروهى را افزايش مى دهد.
به  پاسخى  و خانگى  كاالهاى صنعتى  آرايش،  غذا،  لباس،  در  رنگارنگى  و  تنوع  همه  اين  آيا 

نیازهاى حقیقى ماست؟
آيا توجه و دل مشغولى روزانٔه مردم به اين امور، آنان را از توجه به نیازهای حقیقى باز نداشته 

است؟
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برداشت
متن زیر را بخوانید و به سؤال پایانی آن پاسخ دهید:

)محتوای اين بخش فقط برای پاسخ به سؤال های پايانی است و نیازی به حفظ کردن آن نیست و در 
هیچ امتحانی نبايد از آنها سؤال داده شود.(

دينی  و  فلسفی  اجتماعی،  مسائل  به  بیشتر  که  غرب  در  کالسیک  موسیقِی  طوالنِی  دورٔه  از  پس 
نفسانی  احوال  بیان  که  مواجه است  مبتذل  و  عامیانه  بسیار  با يک موسیقی  امروزه، غرب  می پرداخت، 
نسل جديد است. اين موسیقی در چند دهٔه اخیر با ريتم های شديدًا افسارگسیخته و اجراهای فوق العاده 
پرسروصدا ظهور کرده است و غرايز حیوانی را در آدمی برمی انگیزد. حداقل سخنی که می شود دربارٔه 
اين نوع موسیقی ها گفت اين است که اين موسیقی ها نه از تسلیم در مقابل خداوند مايه گرفته، نه به سالمت 
و آرامش نفس کمک می کند، نه مانند برخی موسیقی های قرن نوزده و بیست در خدمت تالش و مبارزه و 
اصالح نظام اجتماعی است و نه اجراکنندگان و ستارگان اين موسیقی ها اسوه های معنوی و عّفت اخالقی 

هستند. تنها نتیجه آن تخريب روح و روان کسانی است که به دامن آنها پناه برده اند! 
اّما متفکران دلسوز و دردمند غربى تصريح کرده اند که اين رفتارهاى هیجان انگیز برخاسته از پیامدهاى 
تمدن جديد است که نابسامانى فکرى، پوچ گرايى و بى تکیه گاهى را براى بسیارى از جوانان به ارمغان آورده 
و خالصه  از خداوند  غفلت  آن،  بى معنايى  و  ماشینى  زندگى  بى محتوايى  نشان دهندٔه  رفتارها  اين  است. 
محروم بودن جامعٔه غربى از يک تفکر عمیق و درست عقلی نسبت به هستى، انسان و خداست. همین 
ازدست رفتن معناى زندگى براى بسیارى از جوان ها است که آنها را به بیراهٔه لذت هاى آنى جسمانى از 
طريق روابط جنسى يا استفاده از مواد مخدر و قرص هاى روان گردان و يا گاهى خشونت و جنايت کشانده1 

يا برخی ديگر را به جست وجوی فلسفه ها و فرهنگ ها و حتی »اديان جديد« واداشته است.2
اکنون که متن باال را مطالعه کرده اید، به سؤال زیر پاسخ دهید.

آيا اين هنر امروز، انسان را متوجه خدا، معنويت، ارزش های بزرگ، فضائل اخالقی، تحکیم 
بنیان خانواده، عفاف و پاکدامنی می کند يا بیشتر به وادی خشونت، شهوت پرستی و هوس رانی، 

مصرف گرايی 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 پیشوايان ما، مسلمانان را از آنها بر حذر داشته اند. رسول خدا  
می فرمايد: »به کسی که جانم در دست اوست سوگند که انسان دشمنی به بدی شهوت و خشونت ندارد« )مجموعٔه وّرام، مسعودبن عیسی ورام، 
ج 2، ص 115(. امام علی  نیز می فرمايد: »در میان انگیزه های شهوت و خشونت، عقل نابود می شود.« )مستدرک الوسايل، میرزا حسین 

نوری، ج ١١، ص ٢١١(.
2ــ برگرفته از کتاب »جوان مسلمان و دنیای متجدد« تألیف دکتر سیدحسین نصر. نصر سال های متمادی در آمريکا و اروپا زندگی کرده و 

با پیامدهای تمدن جديد از نزديک آشناست.


