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مروری برتمدن 
جدیدتا این تمدن با
معیارهای الهی 
.  ارزیابی شود

وبااین 
ارزیابی نقاط
قوت وضعف 
تمدن امروزی 
پی برده 

ونحوه زندگی 
درآن بهتر 
م شناسایی کنی
ومسئولیت 

خودرا درمواجهه 
.باآن بدانیم

سه تمدن
در اروپا 

تمدن اول قبل ازمیالد 
حضرت مسیح درقرن 
های چهارم تا ششم قبل 
از میالد دریونان شکل 
گرفت ودرروم باستان 

ادامه یافت

تمدن دوم درقرن چهارم 
یت میالدی با گسترش مسیح
دراروپا وآغاز حاکمیت 
کلیسا برزندگی سیاسی
واجتماعی مردم آغاز 
ودرقرن های پانزدهم 
وشانزدهم ادامه  یافت

ان تمدن سوم  که تقریبا تمامی جه
امروز تحت تاثیر خود قرار داده 
است  وآثار آن درعرصه های 

مختلف 
فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی 

به خوبی نمایان است  مانند....و
هر تمدن دیگری نقاط قوت 

وضعف دارد

د زمینه های پیدایش تمدن جدی

کلیسا وتعالیم تحریف شده-1

تمدن دوم اروپا مشهوربه قرون  وسطی باکنار گذاشتن )
از اعتقادات باستانی وبت پرستی وروی اوردن به مسیحیت آغ

(شد

بهره گیری از تجربیات سایر تمدن ها-2

حدود قرن هفتم میالدی ودراواسط قرون وسطی درهمسایگی اروپا تمدن اسالمی 
متولد شد وطی دوقرن شکوفاوشاداب شد وبرمحیط اطراف اثرگذاشت

 دهم       تمدن جدید ومسئولیت مانمودار درس 
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ثارپیامد های مثبتآ
ومنفی تمدن جدید

حوزه علم(الف 

آثارمثبت 

مسئولیت مادراین 
حوزه

تالش یرای -1
پسشگام شدن 
درعلم وفناوری

رشد سریع علم -1

توانایی بهره -2
مندی بیشتر از 

طبیعت

آثارمنفی

حضور موثروفعال-2
درجامعه جهانی

ترسیم چهره عقالنی -3
ومنطقی دین اسالم ادع الی 

سیبل ربک بالجکمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم 

بالتی هی احسن 

مصرف زدگی -1

نابودی طبیعت -2

علم زدگی-3

حوزه عدل وقسط(ب

آثارمثبت

توجه به قانون-1

مشارکت مردم -2
درتشکیل حکومت

آثارمنفی

ظهور ظلم فراگیر-1
وپدیده استعمار

مسئولیت
مادراین 
حوزه

افزایش فاصله -2
میان انسان های 
فقیروغنی درجهان

مبارزه باستمگران 
وتقویت جهاد 
وشهادت وصبر

جهان نظامی -3
شده 

ومحصوردرتسلیحات

ن استحکام بخشید-2
به نظام اسالمی

حوزه خانواده(ج
آسیب ها درحوزه 
روابط زن ومرد

فروپاشی -1
نهادخانواده

مسئولیت 
مادراین 
حوزه

بی بند وباری -2
جنسی

ز استفاده ابزاری ا-3
زنان

تالش 
درجهت 
ان تحکیم بنی
خانواده
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