


بخش های کتاب 

 شناسایی اجزاجهان هستی ،جهان فرهنگی وفرهنگ های جهانی :  چارچوب مفهومی کل کتاب:اولبخش

 (سکوالریسم ،مدرنیته،نظام جهانی)چگونگی شکل گیری فرهنگ جدیدغرب : دوم بخش

 چالش ها وبحران های نظام جهانی وشکل گیری پساسکوالریسم :سومبخش

خیزش فرهنگی جهان اسالم ومحدودیت های پیش روی بیداری اسالمی  : بخش چهارم

 تاریخی،تحلیلی،انتقادی،راهبردی وبنیادین: رویکرد کتاب



دیدگاه مولفین



دالیل انتخاب

:1-(تفکربخش است)اصالح نوع نگاه به جهان هستی وعلم
2- ن پرداختن به غرب اصلی تری)افزایش اعتمادبه نفس

زی باخواندن وتحلیل غرب به هویت سا.مسئله هویت فرهنگی مااست
.(فرهنگی وهویت یابی می رسیم

خروج ازشرق شناسی وغرب شناسی القاء شده غرب



1درس 



اجزاجهان هستی



سه دیدگاه نسبت به تعامل جهان های اجتماعی

مختلف که می شناخت فردی اشخاص نسبت به اشیاءوامور)ذهن،(واقع)طبیعتسه جهان :پوپر:دیدگاه اول
ه اینکه شناخت انسان هرگز راهی برای یقین ب.()تواند مطابق با واقعیت باشدیا می تواندمغایرباآن باشد

اوهام مثل.اگریقینی هم وجوددارددرباره غیرواقعی بودن برخی ازشناخت هاست.اوواقعی است،ندارد
بخشی ازجهان دوم است که جنبه عمومی پیداکرده وذخیره ذهن مشترک)اجتماعی،..(وتخیل و
(دیدگاه های رئالیستی،پوزیتیویستی.()بشراست

ادوجهان ذهنیت افر.فرهنگ وتفسیرانسان ازجهان،جهان فردی وتکوینی رامعنا می دهد: دیدگاه دوم
ماعی شکل می ذهن درپرتو آگاهی های فرهنگی وروابط اجت.غیرانسانی تابع تفسیروعقایدفرهنگی است

دیدگاه های .)ذهنیت دراجتماع وفرهنگ به صورت عینیت درمی آید.آگاهی دارای سیرتکامل است.گیرد
(ایده آلیستی،پدیدارشناسانه 

حقیقت .باجهان فرهنگی وجهان ذهنی درتعامل است(خارج ازاراده انسان)جهان تکوینی:دیدگاه قران
.هستی مستقل ازوجودانسان است وچیزی نیست که درذهن انسان می گذرد



2درس

هندوئیسم

چین
صهیونیسم



3درس

 پل )   تگی استکباری ،نظریه وابس(فرنگ صهیونیسم ،فرهنگ سرمایه داری)سلطه جویانه
(      والراشتاین)پیرامون -نظریه مرکز(.باران   

سعادت جویانه ،بدون قومیت گرایی

.فرهنگ جهانی  که ازمرز هایش عبور می کند



اسالم

غرب

سرخ پوستان/شین تو
محدودیت دامنه 

نفوذ

گسترش ارزش های 
سلطه
پیرامون/مرکز 

گسترش ارزش های
فرهنگ جهانی 

مطلوب



4درس

حقیقت
معنویت

عدالت وقسط

حریت وآزادی
تعهد ومسولیت

داشتن معیار ارزیابی عقاید وارزش ها
گیپاسخگویی به پرسش های بنیادین مرگ وزند

برآوردن حقوق انسان ها

رسیدن به کمال نهایی

گسترش عقایدوارزش های جهانشمول

17ص

بنیادین

تاریخی



17ص 

مسئولیت آزادی خواهعدالت طلبمعنویت گراحقیقت گرا
پذیر

عقل  گرا



5درس



:فارابیویژگی های جوامع تغلبیه 

1- برتری بردیگرجوامع      شیفته
2-تسلط بریکایک مردم جامعه خود
3-ازدیگرجوامع برتروخوشبخت ترند
4-دیگرجوامع سعادت رانمی شناسند
5-خودخواه اند ونیازمندستایش وچاپلوسی دیگران هستند.
6-دیگرجوامع نتوانسته اندبه جایگاه آنان برسند.



6درس

استعمارقدیم( امپریالیسم سیاسی)جهان گشایی وامپراتوری نظامی
(حضورمستقیم وآشکاراستعمارگران)

       استعمارنو(ادیامپریالیسم اقتص)تصرف وتسلط بربازاروموادخام دیگرجوامعجامعه جاهلی تغلب
(استعمارگران پنهان،مجریان آشکار)

(جهانی شدن)واستعمارفران(امپریالیسم فرهنگی )برتری فرهنگی بردیگرجوامع
(استعمارگران ومجریان هردوپنهان)

نمونه های فرهنگ های جهانی سلطه جو



7درس

فتوحات ایران باستان
فتوحات اسکندر
فتوحات مغوالن درچین،هند،ایران

.نشدجهان گشایی های باستان منجربه جهانی شدن فرهنگ شان



8درس

قدیم

نو

فرانو

نظامی

اقتصادی

راستعمارگران آشکا

هانمجریان پن/استعمارگران پنهان فرهنگی

انشکل حضور استعمارگر



9درس



مراحل گسترش فرهنگ اسالمی

 (2/5،10،13،5()سال23)عصرنبوی
 (88،508،664)دوران خالفت
 استعمار
بیداری اسالمی



11درس



تاریخ فرهنگ غرب

عصرطالیی،ظهورحضرت مسیح، ظهور پاپ(:میالدی476م  تا.ق500)عصرباستان
،تقسیم روم

شکل گیری قدرت کلیسا وپاپ ونظام :میالدی1457تا476:قرون وسطی
فئودالیته،تلمودوشهودآباء،تحریف اناجیل وتثلیث،جنگ های صلیبی

ظهور مارتین (سراسراروپا16آلمان وفرانسه،15ایتالیا14قرن:)رنسانس
(  «دین»یرون عدم نیازبه ب.)کنارگذاشتن نقش ارتباطی دین:گذارازنظم مسیحی)لوترواصالحات دینی

ین،خدابرای آزادی درداشتن یانداشتن د.ازسیاست وتجارت،دین ارتباط فردی باخدابرای داشتن دنیاستدین 
ا،سقوط آنابابتیست ه،.(دین وخدابرمبنای برداشت انسان شکل می گیرد.آرامش زندگی دنیویست

یش دوک روم شرقی،کاهش اقتدار کلیسا،اختراع دستگاه چاپ،کشف آمریکا،پیدا
نشین ها واستقالل فئودال ها،پیدایش انجمن های فراماسونری 



ویژگی های جهان قدیم

نظام چندتمدنی
سبک زندگی سنتی براساس عادت وتکرار
نظم تکرارشونده
جهان بینی دینی
ازنظرخودشان منظم
عدم تاثیرتجارت برسیاست
(آداب ورسوم ودین:کنترل ازبیرون)
دین مافوق نهادهای اجتماعی



عصرجدید: غربتاریخ فرهنگ 

انقالب صنعتی وتغییرساختاراقتصادی وانباشت سرمایه

پیدایش بورژوازی وشهرنشینی جدید

ظهورفالسفه عقل گرا

تعمیق سکوالریسم درعرصه های هنری،سیاسی،حقوقی

گسترش استعمار وادغام جوامع

 (تمرکز)ملت ها –پیدایش دولت
رشدبرده داری

 گسترش انجمن های فراماسونری وکاسموپولیتیسم



سایرویژگی های مدرنیته

 تمایز بینscience  وknowledge(علم ومعرفت)

نسبیت گرایی وکنارگذاشتن اصالت ذات

 ت نیست،صرفا علم به سوی کشف حقیق.صرفا جنبه ابزاری دارد.علم ارزش شناختی ندارد)تولیدی انسان است برای رسیدن به اهداف انسان هاعلم
. علم به شناخت امورذاتی نمی رسدبلکه اعراض رامی شناساند.علم نسبی است.بازگوکننده واقعیات حسی است

 بدون نیازبیرون )بنیادعقل خو.گرایشات راسیونالیستی،واقعیت رامی پذیریم ،واقعیت بیرونی رابراساس ذهن خودپذیرش می کنیم)پدیده هاتفکیک
(عقل راسیونالیستی)عقل بدون عواطف (وخدا

تاکیدبرشباهت جوامع

 انسانطبیعی بامحوریت حقوق

(از بیگ بنگ تامرگ زمین است.)هویت  ازلی وابدی نیست.

 غیرمادی بشرتوهم  وبدون اصالت استنیازهای.

شناخت خداباکمک عقل انسانی بدون وحی وروش عملی وفوق طبیعی(deism)

غریزه  محور

.بنیادگرایی ضدمدرنیسم است



تعامل سکوالریسم با جهان دینی

فردجامعه 
سکوالر                                                  سکوالر
دینی                                                      دینی

دینی                                                      سکوالر
سکوالر                                                  دینی



44ص



44ص

مسکوالریس

اومانیسم

روشنگری خاص

دینی/معنوی

انسان )خدامحور
(حول محور خدا

روشنگری عام



53ص



62ص

فرهنگ مطلوب جهانی

فرهنگ سلطه

جامعه انسجام
(اتوپیا)آرمانی

مواجهه با )غرب 
(غیرغرب

پیرامون–مرکز 
ستیز



71ص

فرهنگ عمومی

آموزش سکوالرغربی

یترویج علوم انسانی غرب



چالش فقر وغنا                                 شکل گیری بلوک شرق وغرب



81ص

طیبحران زیست محی/اشغال فلسطین

م وغرباسال/ سوسیالیسم وکاپیتالیسم

شمال جنوب/اختالفات ژاپن وچین

فقروغنا/ بیکاری،رکود



شمال  وجنوب / جنگ تمدن های هانتیگتون /  جنگ سرد/ جنگ های جهانی اول ودوم 







1820،1929،2008بحران اقتصادی



هویت اقتصادی

هویت اقتصادی

مقطعی 

همیشگی





پست مدرن وویژگی های آن

بازگشت به معنویت نه بازگشت دین

تفکیک زدایی پدیده ها

 ( کمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی)کنارگذاشتن اشتراکات وتعلقات ملی

تنوع طلبی

غوای واگذاری قدرت کنترلی دولت به بازار،کنترل ازطریق ا)ملت ها-کاهش قدرت وکنترل دولت
(کاال،جذابیت فناوری های جدیدواغوای آنها

 من مصرف می کنم ،پس هستم(ناقص ومتصاعد)لذت مصرف.

( جدیددرقالب عرفان های...باخوردن،ارتباط جنسی،لباس پوشیدن و)معنویت شخصی،انسانی وحسی

گسترش رسانه های فراملی جهت هدایت افکارعمومی

گسترش شرکت های چندملیتی وپیمان های مشترک بین الملل



وخلسه حضوردرارابه لذت.)درسرازیری بدون ترمز است( ارابه خدایان هندی)مدرنیته مانندجاگرنات: گیدنز
.( موقت دارد

(  پساساختارگرا)نابه سامانی ساختی

فشرده شدن زمان ومکان

 فرهنگ بازیچه سرمایه داری

فرهنگ حسی شده

اهمیت جسم وزیبایی و.)هنرودین وعلم کاالی اقتصادی می شوند...

هویت ها دربیرون جستجو می شوند.

بی برنامه گی، ازدست دادن فرصت : )نشانه های بحران هویت)رشدبحران های هویت
(ها،مسئولیت گریزی،دل مشغولی های کم اهمیت ، تقلیدکورکورانه

قدرت /سلیتشدیدفاصله بین ن/تنوع درآموزش/عدم تمرکز/انعطاف پذیری:انقالب اطالع رسانی
(اهرسانه :کنترل ازبیرون/)ماتریسی

(تعارض ارزشی)هویت سردرگم



(  عجله دارد،فکرش قوام ندارد.)هویت وتفکرانسان فست فودی شده است.
هویت فرایند معنا سازی است که درطی زندگی روزمره  .هویت ثابت نیست

ندو هویت دائما  شکل جدید پیدامی ک. ومکانیسم های اجتماعی ساخته می شود
.حکم شودروزانه بازتولیدمی شودوخودمفهومی منفعل نیست که تنهاتوسط جامعه ت

سبک زندگی متنوع تر
فهمیدن امورزندگی اجتماعی تمایل به تفکرواگرا دارد.
 (ذهن آغشته به تردید)رشدروحیه نقادی
رایی زندگی کشکولی،سنت وتجدد،بنیادگ)همزیستی اضداددرکناریکدیگر



 (تکثرقرائت های دینی)کثرت گرایی دینی

 گسترش اندیشه های آتئیستی

ه دین نیازدرونی ب()دین بدون متولی رسمی،بدون نهادهای دینی تک ذهنی)دین بدون نهاد
(اشتن به آنباورکردن دین بدون تعلق د()دلبستگی بدون وابستگی()،نه نیازبیرونی به دین

 ی دین ورز()خداوند:خروج ازسابیان مقدس معنای معانی()دین بدون دین)ذهن بی خانمان
(جستجوی خدا ورای نام های رسمی()بدون منوال وریتم واحد

زبانی شدن قداست.

رفتاراخالقی بدون اتصال به الهیات

دین بدون اجباروخشونت



افول روشنگری وظهور پست مدرن
علمیناسازگاری بین نیازهای اقتصادی سیاسی  با توانمندی

پسا سکوالریسم





بیدارگران اسالمی

منورالفکران غربگرا

مارکسیستی روشنکفران چپ
وناسیوالیستی

احساس خطر 
نداشتند

ت نداشتن شناخ
عمیق  تبازگش/اصالح

تقلید/اصالح
ازغرب

تقلید /اصالح
ازشرق












