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اسالم دینی است که با دعوت فراگیر خود تکوین یک فرهنگ جهانی
.را در دستور کار خود قرار داده است 

و اصول اصول اعتقادی و ارزش های دین اسالم 
که همه انبیاء در طولهستندهای ثابتی ارزش 

.اند تاریخ برای تبلیغ و ترویج آن ها مبعوث شده

اسالم مطابقاعتقادی و ارزش های دین اصول 
.است با نظام آفرینش و فطرت انسان 

(جهانیهای دین اسالم برای ساختن یک فرهنگ توانمندی )

عقاید و ارزش های اسالمی خصلتی جهانی داشته و به قوم و
گروه خاصی تعلق ندارند

زیرا 
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معنای توحید

. انسانها و جهان است و او پروردگارهمه خدا یکی است 

سویهمه موجودات را خداوند به وجود آورده و همه به 
.گردند او باز می 

.کندمیتدبیروآفریدهحکیمانهراعالمخداوند

ویژگی های 
انسان از

دید گاه اسالم 

مختار

مسئول

دارای فطرت 
کرامتیو الهی 

ذاتی 

د خلیفه خداون
روی زمین

متعهد 
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عامل سعادت و عزت  انسان 

دیدگاه اسالم از 

انسانعامل شقاوت و ذلت 
از دیدگاه اسالم 

نزدیک شدن به خداوند •

رسیدن به مقام خلیفه الهی •

.  دانسان حقیقت الهی خود و موجودات  دیگر را فراموش کن•

.د کنمحدود این جهان استفاده خود برای زندگی انسان از تمام توانمندی های •

وظیفه انسان
از دیدگاه اسالم 

این جهان را آباد کند 

کند پرهیز از فساد درخشکی و دریا 

 زیباترین و محبوب ترین مخلوق خداوند در فرهنگ اسالم
عقل 

 مسلمانانوظیفه
تالش برای آزادی مستضعفان 
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علت مبعوث شدن پیامبران به پیامبری 

اجرای
عدالت و قسط 

ازجلوگیری 
چرخش ثروت 

دست ثروتمندان در 

از                 رهایی انسانها 
آن ها زنجیرهایی که 

را به بندگی انسان ها و
بت های انسان ساخته

.وادار می سازد 

برانگیخته شدن 
آدمیان عقل 

سازی         آزاد 
مستضعفان از     

ن مستکبرادست 

نوید دین اسالم به بشریت 

حاکمیت دین حق در جهان پیروزی مستضعفان بر مستکبران 

اصول و ارزش های فرهنگ جهانی مطلوب در آموزه های اسالمی چه جایگاهی دارند ؟

(حقیقت ، معنویت ، حریت ، مسئولیت ، عقالنیت و عدالت ) مطلوب اصول و ارزش های فرهنگ جهانی 
.جزء مهم ترین و واالترین ارزش ها در اسالم محسوب می شوند 
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الماز طریق تجارت ، تبلیغ ع) عقاید و ارزش های اسالمی با پذیرش انسان ها 
.  د به فرهنگ بشری وارد شدن( ان اسالمی و فتح سرزمین ها از طریق جنگ 

؟عقاید و ارزش های اسالمی چگونه به فرهنگ بشری وارد شدند

اسالمی عبارتند از مراحل گسترش فرهنگ 

1

2

3

4

عصر نبوی

دوران خالفت

دوره استعمار

عصر بیداری اسالمی
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ویژگی های عصر نبوی

.تقرارداشایرانشاهنشاهیسلطهتحتآنشرقیجنوبورومامپراطوریسلطهتحتعربستانغربیشمالدورهاینآغازدر

.شودمیآغازاسالمیفرهنگگسترشوتوحیدتبلیغبرایپیامبرشدنمبعوثبادورهاین

.دادتشکیلمدینهدررااسالمیمت.حکوعرب،ایقبیلهنظامبرابردرمقاومتسال13ازپسپیامبر

.بردبینازرااسالمرویپیشسیاسیموانعمدینهدرحکومتسال10درپیامبر

.آمدندمدینهبهاسالمپذیرشبرایعربستانجزیرهشبهسراسرازمختلفیهایگروههجرتنهمدرسال

.بودندفرستادهروموایرانهایامپراطوریبهقبالراخوددعوتهاینامهکهنمودندرحلتحالیدرخداپیامبر

.خزیدنفاقپوششدرآنازپسوکردمقاومتآشکارااسالمبرابردرجاهلیرفتارهایوهاارزش،هنجارها،مکهفتحتا
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ویژگی های دوران خالفت

ودشنمایاناسالمیجامعهدردوبارهبودخزیدهنفاقپوششدرمکهفتحازپسکهجاهلیرفتارهایوها،هنجارهاارزش
.بخشیدسازمانایعشیرهوایقبیلهمناسباتچارچوبدررااسالمیجامعه

.یافتادامهعثمانیوعباسی،امویخالفتطولدروشدآغازپیامبررحلتزمانازدورهاین

وجغرافیاییهایمرزواردمسلمانعالمانتالشباسیاسیهایقدرتعملکردازفارغاسالمجهانیهایارزشوعقاید
.گذاشتتاثیرآنهاسیاسیقدرتبروشددیگرجوامعسیاسی

مجبورراآنهایاوکردجذبوهضمخوددرونرابیگانهمهاجمهایگروهخودغنایوقدرتدلیلبهاسالمیفرهنگ
.کننداستفادهدینیوارزشهایظاهرازمفاهیمدرخودبقایواستمراربرایساخت

فتاررایقبیلهوقومیفرهنگچارچوبدرکههاعثمانیومغوالن،خوارزمشاهیان،سلجوقیانمانندهاییقدرتغلبه
.شودآشکارطورکاملبهآناجتماعیهایارزشواسالمیفرهنگهایظرفیتکهکهشدآنمانعکردندمی
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.ساختایتازهچیزآنازودرآمیختهمبهراهمهکرد،تحملرامختلفاقوامزیانبیآدابومواریثاسالم
وامرزهها،ملتبهراداریسرمایهدنیایکههایینظریتنگوشناختنمیثغوروحدودکهایتازهفرهنگ

.بودمجهولآندرکردمیتقسیمنژادها
وردراخودنهاد،میقدماسالمقلمروازجاییهردرافریقایی،یاسندیترک،یاعرببود؛کهنژادهرازمسلمان

نشانیمسلمانقومهرازبیمارستاندرخانقاه،درمدرسه،درمسجد،درجا،همه.یافتمیخویشدیاروطن
.یادگاریوبود
.فرهنگیکوبوددینیکجاهمه.تابعیتاختالفنهبودمطرحجنسیتاختالفنهمسلمانانبیناما

وودباسالمیجانشودلاما...وهندیخیالش،ایرانیفکرش،بودعربیزبانشالمثلفیکهاسالمیفرهنگ
.انسانی

یه،قونغرناطه،قرطبه،قاهره،نیشابور،،ریبغداد،دمشق،مدینه،داشت؛وجوداسالمقلمروسراسردرآنپرتو
رنگجاهیچدروبودنشانیآنازجاهردر.جاهیچوبودجاهمههمآنزادگاه.دهلیوالهورکابل،،قسطنطنیه

رنقچهارـسهمدتطیدرآننموورشدهمه،اینبا.غربینهوشرقینهبود،اسالمی.نبودقاهرآنبرخاصی
.مانستمیشگرفمعجزهیکبهفقطکهبودسریعچنانمتوالی

(  عبدالحسین زرین کوب، کارنامه اسالم)
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 ته قومی قبیله  ای نادیده گرفهای کدام بخش از ارزش های اجتماعی اسالم با حاکمیت
می شد؟

 حاد، نادیده انگاشتن ارزش هایی چون اخوت اسالمی، عدالت، تقوا، قانون  گرایی، اتدرباره
.تحقیق کنید... و همبستگی 

اخوت اسالمی ، عدالت ، تقوا ، همبستگی ، برابری ، قانون گرایی 

: ارزش اخوت اسالمی 
« ... انما المومنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم » سوره حجرات 10آیه 

.براساس مضمون آیه مسلمانان در سرزمین اسالمی از هر نژاد و قومی برادر یکدیگرند 
در نتیجه این آیه مخالف صریح تفکرات قومی و قبیله ای در مناسبات اجتماعی و سیاسی 

. می باشد ...و 
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 فرهنگ اسالمی و استعمار غربی چگونه با هم مواجه شدند؟

  استعمار غربی چه تأثیری بر فرهنگ اسالمی گذاشت ؟

تقل فرایند استعمار، بخش های زیادی از قلمرو اسالمی مستعمره شد و پس از استقالل به کشور مسدر 
ر بخشی از قلمرو عثمانی بود و در این سال مستعمره فرانسه شد و د1۸30تا سال الجزایر : مثال.  تبدیل شد

.  به کشوری مستقل تبدیل شد1960سال 
.شد مستعمره ایتالیا 1912در سال لیبی 

.  همه این کشورها قبال جزئی از خالفت عثمانی بودند... مستعمره انگلیس شد و1۸94در سال اوگاندا 

سالمی جریان های بیداری ا-داد خودباختگی فرهنگی در برابر غرب رخ -استبداد استعماری را تجربه کرد 
ی اسالمی تالش های نظری برای تعریف هویت دین-جنبش های استقالل طلبانه صورت گرفت-شکل گرفت

در برابر هویت غربی و تقویت آن

 برخوردی داشت ؟چه فرهنگ اسالمی با استعمار غربی

ن رفتقلمرو اسالمی از بییکپارچگی -داد تغییر ... مفهوم امت اسالمی را به ملیت های فارس، عرب، ترک و
...شد و های جدید اسالمی  ایجاد فرقه -یافت حذف یا تغییر اسالمیارزش های برخی -
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ویژگی های دوره استعمار

.شدندهاغربیصنعتیونظامیقدرتمقهوراسالمیجوامعمرداندولتوسیاسیرجال

.آوردنددرخودسیاسیسلطهتحترااسالمیجوامعمختلفهایبخشغربیاستعماریهایدولتدورهایندر

.استبداد ایلی و قومی به صورت استبداد استعماری درآمد

اسالمیسازش دولتمردان جوامع 
با استعمارگران 

سیاسی جوامعپیوند قدرت 
استعمارگران اسالمی با قدرت 

قومیتبدیل استبداد ایلی و 
به استبداد استعماری 
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در سایه ی قدرت جهان غرب عمل می کردند 
و به جهت گسترش نیاز های اقتصادی و 
فرهنگی جهان غرب چاره ای جز حذف 

.مضاهر فرهنگ اسالمی نداشتند

ی هویت غیر اسالمی است اما چون پشتیبان
خارج از جهان اسالم ندارد ظاهر اسالمی و 

.دینی خود را حفظ می کند 

استبداد استعماریاستبدادایلی و قومی

تفاوت استبداد ایلی وقومی با استبداد استعماری رم
چها

س 
در
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ویژگی های عصر بیداری اسالمی

.کردندگوشزدرااسالمیهویتوغربفرهنگسلطهخطراسالمجهانمتفکران

.داشتنداسالمیفرهنگدرریشهکهگرفتشکلهاییمقاومتغربفرهنگسلطهبرابردر

غربیهایروشومکاتباستعمارازسلطةبامقابلهبرایایران،اسالمیانقالبازقبلتااسالمیکشورهاینخبگانازبسیاری
.کردندمیاستفادهمارکسیسمیا(گراییملّی)ناسیونالیسممانند

الماسجهانیفرهنگگسترشدرراجدیدیمرحلةخودالهیهویتسویبهبازگشتواسالمیانقالبازالهامبااسالمیامت
.زندمیرقم

 ساختند امت اسالمی را مخدوش می وحدت این مکاتب.

 بودند قرارنمی گرفتندحمایت مردمی که در دامان فرهنگ اسالم تربیت یافته مورد این مکاتب .
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آلمانییانقالبشناسجامعهوفیلسوفمارکس،هایاندیشهازآناصلیعناصرکهاستتفکری
.استشدهساختهنوزدهمقرناواخردر

ارگرانکانقالب)طبقاتیانقالبراآنمصائبوداریسرمایهنظامازرهاییراهتنهامارکسیسم
داندمی(دارانسرمایهعلیه

ناسیونالیسم

مارکسیسم

بیلقازآندهندهتشکیلعناصروملتبهتعلقودلبستگیکهنمادهاوباورهاازایمجموعه
چنینهبوابستگیوخاطرتعلقصرفااساساینبر.کندمیبیانرازبانوقومنژاد،سرزمین،
وکندمیتعیینراهاملتهویتوشودمیمحسوبهاانساناساسیارزشوآرمانعناصری

.سازدمیجداهاملتسایرازراآنها


