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نکاتی در مورد چالش های مختلف

.                          چالش ها پس از ایجاد اغلب پایان نمی یابند و عالرغم بروز چالش های جدید همچنان باقی می مانند 
.ایجاد شد همچنان پابرجاست 18مثال چالش فقر و غنا که در غرب 

.شوندمیآشکاردیگریازپسیکیوتدریجبهجهانیچالشهای

اطفیعاخالقی،معنوی،معرفتی،هایچالشسپسودهندمیرخ...ونظامیسیاسی،اقتصادی،هایچالشابتدا
.شوندمیظاهر...و

علت.خیزندمیبرغربفرهنگعمقازهمگیوآیندنمیوجودبههافرهنگسایربامواجههدرهاچالشاین
.دهدنسبتدیگرانبهراآنبتواندغربفرهنگکه،بیرونینهاستدرونیهاچالش
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.اندفرهنگترعمیقهایالیهبهمربوطبرخیوترسطحیهایالیهبهمربوطهاچالشبرخی

یعنی          از عمیق ترین الیه های فرهنگ غرب جهانی از جمله بحران های معرفتی و معنوی تمامی چالش های 
.خیزندمی که روح و شالوده فرهنگ غرب هستند بر ( روشنگریسکوالریسم، اومانیسم و )
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وظیفه فرهنگ ها در برابر آشکار شدن آثار جهانی چالش های فرهنگ غرب چیست ؟

هایفرهنگبامواجههازکهنیستندبیرونیچالش،درغرب...وعاطفیاخالقی،معنوی،معرفتی،هاچالش
.خیزندبرمیغربفرهنگعمقازکههستنددرونیهاییچالشبلکهباشندآمدهوجودبهدیگر

اینچارهنبایدورودمیغربجهانکهبروندراراهیهمان،آنهامهاربراینبایددیگرهایفرهنگبنابراین
«.افتادخواهندچاهبهدوهرکندهدایترادیگرکورکوری،اگر»کهبخواهندهاازآنرادردها
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معرفتیبحران
.آموختیدمطالبیرنسانس،ازپسغربفرهنگعلمیـمعرفتیرویکرددربارۀپنجمدرسدر
دارید؟یادبهرارویکردآنآیا

شد؟مواجهجدیدیمعرفتیـعلمیبحرانچهباوکردعبورمعرفتیـعلمیبحرانآنازچگونهمعاصرغرب
راهازشناختآن،موازاتبهوبودجهانشناختراهمعتبرترینکلیساآباءشهودومقدسکتابوسطی،قرونفرهنگدر

حرانببهتدریجبهوگرفتقرارتردیدموردمعرفتی،روشاینرنسانسدوراندر.شدمیگرفتهنادیدهتجربهوعقل
راهودشووحیجایگاهکهرفتپیشروشنگرینوعیسویبهبحران،اینازرفتبرونبرایغربجهان.انجامیدمعرفتی

دوازشبینیزجدیدعقلیشناخت.کردمیبسندهتجربهوعقلراهازشناختبهوانگاشتمینادیدهعلمیشناختدر
.دشقلمدادعلمیشناختراهتنهاتجربیوحسیشناختبیستم،ونوزدهمقرندردلیلهمینبه.نیاورددوامسده

بیانیبشرجامعةدربارۀوحیطریقازپیامبرانکهحقایقیدربارۀتابودندآندنبالبهشناسانجامعهنوزدهم،قرندر
نقرشناسیجامعه.کنندداوریتجربیوحسیروشبااند،رسیدهآنبهعقلی،هایاستداللباعالمانیااندکرده

رغیراجوامعدیگرعلوموهاآگاهیدانست،میهستیجهانشناختبرایدرستراهتنهاراخودتجربیروشنوزدهم،
.دکرمیتوجیهدیگرانوخودبرایراجوامعدیگردرغرباستعماریحضورنیزباورهمیناساسبروخواندمیعلمی
فرهنگزاپیرویکهکردمیالقاغیرغربیجوامعنخبگانبهرامطلباینمدرن،علممعنایترویجباغربترتیببدین
.هاستفرهنگدیگرتوسعةوپیشرفتراهتنهاغرب
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غیریهامعرفتبهآنوابستگیهمچنینوتجربیعلمیدانشهایمحدودیتکهشدآغازهنگامیجدیدمعرفتیبحران
هایداوریازعلمتجربی،علمهایمحدودیتشدنروشنبابیستمقرناولنیمةدر.شدآشکارغیرحسیوتجربی

لمعاینکهشدنروشنبابیستمقرندومنیمةدر.شدمحدودطبیعیاموربهمدرنروشنگریوشستدستارزشی
ازهکصورتیدرتجربیعلومکهشدآشکارهمچنین.رفتسؤالزیرمدرنعلماست،غیرتجربیمبانیدارایتجربی
ازممکنسیرتفتنهاغربیتجربیبنابراینعلومداشتخواهندمتفاوتیهایصورتکنند،استفادهمختلفمبانیومبادی
.باشدداشتهوجودتواندمینیزدیگرهایفرهنگبامتناسبتفسیرهایبلکهنیستطبیعتجهان

.بودنآعمیقهایالیهیعنیغربفرهنگهویتیهایبنیانازپرسشحقیقتدرغربی،تجربیعلوممبانیازپرسش
:شدبعدظاهردودرعلمی–معرفتیبحرانپرسشاینبا
مدرنپستهایجریانگیریشکلوروشنگریافول-1

شدمینقلمدادعلمیغیرتجربی،شناختآن،اساسبروبودکردهپیداتجربیصورتینوزدهمقرنازمدرنروشنگری
جربیتـعلمیمعرفتاستقاللاست،وابستهغیرتجربیهایمعرفتبهتجربیعلمشد،مشخصاینکهازپسولی

ناختیشمعرفتهویتدرتردیدمنزلةبهروشنگریدرتردید.گرفتقرارتردیدموردآنروشنگرانةهویتوشدمخدوش
.بودمدرنجهان

رعبومدرنجهاناصولازچراکهخوانندمیپسامدرناند،کردهتردیدمدرنعلمروشنگریاصلدرکهرادانشمندانی
.اندبردهراهآنفراسویبهواندکرده

هم
زد

دوا
س 

در



YABANDEH

3

بین ابعاد معرفتی با نیازهای اقتصادی و سیاسی جهان غرب ناسازگاری -2
انی غرب تردید کردند که سیاست و اقتصاد جهان غرب، ابعاد جهفرهنگ پسامدرن هنگامی در اصول و مبانی متفکران 

نـاتوانی . کرده و نیازمند علمی بود که حضور جهانی خود را توجیه کند اما اندیشه های پسامدرن این ظرفیت را ندارندپیدا 
ز بحران جهان غرب برای توجیه حضور جهانی خود، در شرایطی که اقتصاد و سیاستش به این حضور نیاز دارد، بعد دیگری ا

بینمعرفتی ـ علمی است؛ یعنی ناسازگاری 
فاع از فرهنگی که توان معرفتی الزم را   برای د. عملکرد اقتصادی و سیاسی غرب با توانمندی های معرفتی و علمی آن

گیرین گستردۀ اقتصادی و سیاسی خویش نداشته باشد به حیوان فرتوتی می ماند که به رغم جثة عظیم خود زمابعاد 
.و آسیب پذیر شده باشد
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علت پیدایش دین های جدید و عرفان های رنگارنگ در فرهنگ غرب چیست؟

ی آدمی به پاسخ به نیاز فطربرای به دین و معنویت از سر گرفته شده است و گرایش فرهنگ غرب این است که در 
.کنندعده ای از آنها پیروی می روییده و معنویت، دین های جدید و عرفان های رنگارنگ همانند قارچ از زمین 

:در درس های گذشته خواندیم 

رفتارهای دینی تنها با توجیه دنیوی امکان شده و گرایشات ها و به صورت آشکار مطرح ، سکوالریسم فرهنگ مدرندر -1
.مطرح شدن دارند

فرهنگ تخصصی هر یک از این حوزه ها،به ترتیب در حوزه های هنر، اقتصاد، سیاست و علم ظاهر گردید و سکوالریسم -2
.سکوالر و دنیوی شد 

 باقی مانددینیمحدودۀ زندگی خصوصی، همچنان جامعه غربی در فرهنگ عمومی.

: اما باید بدانید 
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.رفت آنها گمان میکردند طی قرن بیستم دین از قلمرو فرهنگ عمومی جامعه غربی بیرون خواهد 

دین چه بود ؟تصور غلط جامعه شناسان در مورد 

سکوالریسمافول 
یا 

پسا سکوالریسم

دینیومعنوینگاهبلکهنشدخارجمردمعمومیفرهنگازدینتنهانهبیستمقرنطی
معنویتبحراننشانهکهبازگشتایناز،بازگشتانسانزندگیمختلفسطوحبهمجددا

.کنندمییادپساسکوالریسمیاسکوالریسمافولعنوانبااستغربفرهنگدر

انسان چیست ؟مهمترین علت تداوم باور دینی و معنوی در زندگی 

انسان به طور فطری به حقایق ماوراء طبیعی نیازمند است.
یک فرهنگ عالوه بر نیازهای جسمی و دنیوی باید بتواند به نیازهای معنوی انسان نیز پاسخ دهد.
 اد معنوی بی توجهی به ابعمی شود همانطور که بی توجهی به ابعاد دنیوی به بهانه رویکرد معنوی موجب بحران

.به بهانه رویکرد دنیوی نیز نوع دیگری از بحران را به وجود می آورد
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التاصبابلکهنرسیدفرانسهانقالبهایآرمانبهتنهانهقدسی،حقایقانکارباغربفرهنگ
وهاآرمانمرگوناامیدیویأسگرایی،پوچدچاربیستمقرندردنیویانسانبهبخشیدن

.شدامیدها

چرا فرهنگ غرب دچار یاس و نا ا میدی و مرگ آرمان ها شد ؟

 عبور کردسکوتی معنادار ، با دویستمین سالگرد انقالب فرانسهجهان غرب از پایان قرن بیستم غرب در

پیامد های گریز و رویگردانی از سکوالریسم در جوامع غربی

.نخبگان برای جستجوی سنت های قدسی و دینی فعال شدند

.بازگشتندمهاجران ساکن کشورهای غربی که طی قرن بیستم جذب فرهنگ غرب شده بودند به هویت دینی خود 

.کردپیدارواج...وپوستیسرخهایعرفانپرستی،شیطانمانندکاذبهایمعنویتبازار

.یابد کند، بدل سازی آن رواج می زیرا هنگامی که سکه ای اعتبار پیدا می 
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 و سران، متفکراناجالس هزارۀ ادیان در آستانة قرن بیست ویکم در نیویورک برگزار شد و در آن
جهان دین در استقرار صلح درنقش از ادیان گوناگون جهان، گرد هم آمدند و به بررسی اندیشمندانی 

نشست های مشابه این اجالس طی قرن بیستم برگزار نشد؟ چرا به نظر شما . پرداختند
.این باره گفت وگو کنیددر 

 .............................................................
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