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  د: سياسـت 
عقايد و ارزش هاي جديد غرب (يعني سكوالريسم، اومانيسم و روشنگري) فرهنگي را 
پديد آورد كه راه را بر شناخت حقيقت الهي انسان و جهان فرو مي بست. نظام سياسي 
كه از اين پس شكل مي گرفت بايد صورتي كامًال سكوالر، دنيوي و اين جهاني مي داشت. 
ــد و نه عملكرد يا  ــت  به دنبال حاكميت ارزش هاي الهي باش چنين نظامي، نه مي توانس

خطاهاي دنيوي و اين جهاني خود را توجيهي الهي و ديني مي كرد.
انديشة سياسي جديدي كه در فرهنگ جديد غرب شكل مي گرفت، آرمان شهر خود را 

بر مبناي حقوق طبيعي و خواسته هاي دنيوي تنظيم مي كرد.
قوانين اين نظام، ريشه در علم و ارادة الهي ندارد؛ بلكه ريشه در خواست و اراده اي دارد 

كه مستقل از ابعاد آسماني و الهي انسان عمل مي كند.
انديشة سياسي نوين براساس اصالت بخشيدن به انسان دنيوي، خواست و ارادة آدمي 
را مبدأ قانون گذاري مي داند، و ليبراليسم انديشة سياسي جديدي است كه از اين رهگذر 

شكل مي گيرد.
ليبراليسم را به اباحّيت و مباح دانستن همة امور در قياس با خواست انسان تعريف كرده اند.  و 
اين به معناي آزادي انسان از همة ارزش هاي متعالي است كه مستقل از او باشد و به معناي 

مبدأ بودن آدمي براي همة ارزش هايي است كه به خواست او شكل مي گيرد.
ــه در  ــالدى) كه ريش ــه (1789مي ــالب فرانس انق
ــانس و انديشه هاي  حركت هاي فرهنگي دوران رنس
ــي مربوط  ــرات اجتماع ــنگري و تغيي ــفي روش به فلس
انقالب صنعتي دارد، نخستين انقالب سياسي ليبرال 

در تاريخ سياسي جهان است.
 اين انقالب، الهام بخش انقالب هاي سياسي ديگري 

شد كه پس از چهار دهه، سراسر اروپا را فرا گرفت.

ــفي، صنعتي و سياسي و  تحوالت فرهنگي، اجتماعي غرب در زمينه هاي ديني، فلس
ترتيب تاريخي آنها  را بيان كنيد.
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با پيدايش فلسفه هاي روشنگري، سكوالريسم در اليه هاي بنيادين فرهنگ غرب 
نهادينه شد.

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

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

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

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آنها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

رنسانس ،  ................................ ، .................................. ،.................................... ،
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روابط بين المـلل و نظام جهانـي
جامعه جهاني چيست؟ نظام جهاني كدام است و چه صورت هايي مي تواند داشته باشد؟

شبكة روابط پايداري كه در يك دورة تاريخي بين جوامع مختلف شكل مي گيرد، نظام 
ــكل مي دهد كه از آن با عنوان جامعة  ــت. نظام جهاني محيط بين المللي را ش جهاني اس

جهاني نيز ياد مي كنند.
روابط بين الملل متأثر از ويژگي هاي فرهنگي و قدرت تأثيرگذاري جوامع مختلف است. 
ــتري داشته باشد، نظام جهاني  ــطح جهاني تأثيرگذاري بيش اگر يك فرهنگ بتواند در س
ــطح جهاني حضور  ــكل مي گيرد و اگر فرهنگ هاي مختلف در س متأثر از آن فرهنگ ش
فعال و تأثيرگذار داشته باشند، نظام جهاني صحنة تعامل فرهنگ ها و تمدن هاي مختلف 

خواهد بود.
ــد، آن فرهنگ به ميزاني كه ويژگي هاي  ــطح جهاني غالب باش  اگر يك فرهنگ در س
ــجام بيشتري برخوردار  ــد نظام جهاني از انس ــته باش مطلوب يك فرهنگ جهاني را داش

جامعـة جهانـي
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خواهد بود. اگر فرهنگ يا فرهنگ هاي غالب و تأثيرگذار فاقد ويژگي هاي مطلوب باشند، 
نظام جهاني با چالش ها و تضادهاي دروني مواجه خواهد شد.

فرهنگ امپراطوري و سلطه، جامعة جهاني را به بخش هاي مركز و پيرامون تقسيم مي كند. 
اين پديده ضمن آنكه كشورهاي مركز و پيرامون را به يكديگر وابسته مي كند، زمينة ستيز و 

چالش بين آنها  را نيز ايجاد مي نمايد.
هنگامي كه جامعة جهاني عرصة حضور فعال فرهنگ هاي متفاوت باشد، نظام جهاني 
صحنة تعامالت، گفت و گوها يا برخوردهاي فرهنگي و تمدني خواهد بود و در اين صورت 

چالش ها نيز از نوع چالش هاي بين فرهنگي و تمدني خواهد بود.

دربارة تفاوت چالش ها و ستيزهاي درون يك فرهنگ با چالش ها و ستيزهاي بين دو 
فرهنگ در سطح جهان همفكري كنيد و براي هر يك نمونه بياوريد.

جامعة جهاني در گذشته و حال
جامعة جهاني در گذشتة جهان چگونه بوده است؟ و در دوران جديد چه ويژگي پيدا 

كرده است؟

ــت،  روابط بين الملل و نظام جهاني، قبل از ظهور غرب جديد به صورت امروز نبوده اس
ــي  ــي از جهان حاكميت و قدرت سياس فرهنگ ها و تمدن هاي مختلف هر يك  در بخش

مربوط به خود را به وجود آورده بودند.
ــورهاي مختلف با حاكميت هاي  ــي، نظامي و فرهنگي بين كش روابط اقتصادي، سياس
متفاوتي كه داشتند، برقرار بود و نظامي كه از طريق اين روابط شكل مي گرفت به گونه اي 
نبود كه سرنوشت تعامالت فرهنگي را تابع روابط سياسي، نظامي يا اقتصادي قرار دهد. به 
همين دليل اگر برخي از كشورها از جهت نظامي مورد هجوم قرار مي گرفتند، در صورتي 
كه از ظرفيت فرهنگي برتري برخوردار بودند، گروه مهاجم را درون خود هضم و جذب مي كردند 
و براي فرهنگ هاي مختلف نيز امكان عبور از مرزهاي جغرافيايي از مسير روابط تجاري 

يا گفت و گوهاي مستقيم علمي و معرفتي وجود داشت.
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فرهنگ ايراني به رغم پيروزي يونانيان، در دورة حاكميت سلوكيان، هويت خود را حفظ 
كرد. چين باآنكه از مغوالن شكست خورده بود، فرهنگ خود را بر آنان تحميل كرد. جامعة 

اسالمي نيز شكست نظامي از مغول را با غلبة فرهنگي بر آنان جبران كرد.
ــر و گسترش اسالم نيز متكي بر قدرت سياسي و نظامي آن نبود. بسط و گسترش  نش
ــار و الزامي به  ــدرت فرهنگي آن بود و ايرانيان، اجب ــالمي، مرهون قّوت و ق ــگ اس فرهن
ــلمان شدن نداشتند و به تدريج اسالم را پذيرفتند. همان گونه كه مسلمانان آسياي  مس
جنوب شرقي ـ كه اينك قريب يك چهارم جمعيت جهاني اسالم را تشكيل مي دهند ـ 
فارغ از قدرت سياسي اسالم، از طريق تجارت، با فرهنگ اسالمي آشنا شدند و به آن روي 

آوردند.
ظهور فرهنگ غرب از سدة هفدهم تا بيستم، صورت جديدي به روابط بين المللي و نظام 
جهاني بخشيد. در دو سدة نوزدهم و بيستم، نظامات سياسي، اقتصادي جديدي شكل گرفت 
و اين نظامات، جوامع غربي را به صورت جوامع مركزي و ديگر جوامع را به صورت جوامع 
پيراموني در آورد. طّي اين مدت، موقعيت فرهنگي كشورهاي غير غربي نيز در حاشية روابط 

و نظامات سياسي و اقتصادي جهاني، وضعيتي متزلزل و آسيب پذير پيدا كرد.

ــه مرحلة استعمار، استعمار نو و استعمار فرانو  با توجه به آنچه پيش از اين دربارة س
دانستيد، موقعيت فرهنگي جوامع غيرغربي را در اين سه مرحله توصيف كنيد.
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شكل گيري نظام نوين جهانـي
جوامـع غربي چگونه در روابط بين الملل تأثير گذاشـتند و نظام جهاني نوين چگونه 

پديد آمد؟

در فرايند تكوين نظام نوين جهاني مراحل چهارگانة زير رخ داد:
اّول: پيدايش قدرت هاي سياسي سكوالر،

دوم: پيوند قدرت با تجارت، سرمايه و صنعت،
سّوم: به خدمت گرفتن مبلّغان مذهبي و سازمان فراماسونري،

چهارم: ادغام جوامع در نظام جهاني استعمار.
   پيدايش قدرت هاي سكوالر: 

زوال تدريجي قدرت كليسا منجر به حاكمّيت قدرت هاي منطقه اي فئودال ها و اربابان بزرگ 
(كنت ها و لردها) شد. در نهايت با انقالب فرانسه دولت هايي شكل گرفت كه به طور رسمي، 
گسست خود را از دين اعالم كردند. اين دولت ها بر خالف حكومت هاي گذشته، خود را با 
هويتي ديني و معنوي نمي شناختند؛ بلكه  خود را در ابعاد جغرافيايي، تاريخي و خصوصاً 
نژادي و قومي تعريف مي كردند و در نهايت دولتـ  ملت هاي جديد از اين طريق پديد آمدند.

   پيوند قدرت با تجارت، سرمايه و صنعت:
ــد تجارت، بردگي سياه پوستان آفريقايي و انتقال آنها  به مزارع آمريكايي و انتقال   رش
ثروت به جوامع اروپايي موجب شد تا صاحبان ثروت، جايگاه برتري نسبت به زمين داران 
ــتند، و  ــرمايه و پول بازرگانان داش پيدا كنند. دولت ها براي تقويت قدرت خود نياز به س
ــود، نيازمند حمايت ناوگان نظامي دولت مردان بودند و بدين  بازرگانان براي تجارت و س
ترتيب، پيوند قدرت با ثروت و تجارت شكل گرفت. صنعت، عنصر ديگري بود كه بر فرايند 

انباشت ثروت و موقعيت سرمايه داران افزود.
   به خدمت گرفتن مبّلغان مذهبي و سازمان هاي فراماسونري:

كشورهاي غربي، نياز به مواد خام، نيروي كار ارزان و بازار مصرف كشورهاي غيرغربي 
داشتند. آنها  براي تأمين منافع اقتصادي نيازمند در هم شكستن مقاومت هاي فرهنگي 
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اقوامي بودند كه سلطه و نفوذ آنها  را تحمل نمي كردند. كشورهاي غربي براي اين منظور، 
در نخستين مراحل از مبلّغان مذهبي و سازمان هاي فراماسونري استفاده مي كردند.

دولت هاي سكوالر غربي در حمايت از مبلّغان مسيحي انگيزة ديني نداشتند. آنها همان 
ــا و ايجاد يك سياست  ــتاني را براي حذف قدرت كليس گونه كه ابتدا حركت هاي پروتس
سكوالر به خدمت گرفتند، اينك از تبليغ مسيحّيت براي بسط جهاني قدرت خود استفاده 
مي كردند، آنان با تبليغ مسيحّيت، فرهنگ عمومي جوامع غير غربي را دچار اختالل مي 
كردند و از طريق سازمان هاي فراماسونري نيز بر نخبگان   سياسي كشورهاي ديگر تأثير 

مي گذاشتند.

فراماسونري 
در قرون وسطي، بّناهايى كه براي ساختن قصرها و كليساها در شهرهاى مختلف 
تردد داشتند، در مقايسه با اشراف، شاهزادگان و مقامات روحانى و همچنين انبوه 
ــتند، از  ــت كه در نظام فئودالى فرصت تحرك اجتماعي و جغرافيايى نداش رعي

هويت صنفى واحدى برخوردار بودند.
ــراه انتقال  ــاگردى كه هم ــتاد ش  روابط اس
ــد، بر انسجام  مهارت هاى فنى ايجاد مىش
ــورژوازى و  ــزود. ب ــن گروه مىاف صنفى اي
سرمايه دارى نوپاى غربى كه در جامعه فاقد 
پايگاه اشرافى يا موقعيت اجتماعى موجهي 
بود، نظام ارزشى و طبقاتى موجود را مغاير با 

منافع خود احساس مىكرد. 
ــتين اين گروه كه بيشتر  ــته هاى نخس هس
ــا نفوذ در  ــدوز غربى بودند، ب يهوديان زران
ــه از دو طبقة  ــازمان هاى صنفى بّناها ك س
اشراف و روحانيون متمايز بودند به گسترش 
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ــد كه با معيارهاى  ــاى آزادىخواهانه اى پرداختن ــه ه تعاليم و انديش
اشرافى مسيحى موجود درگير بود. 

ــيدند  ــا و نمادهاى مذهبى يهود كوش ــتفاده از رمزه ــا  با اس آنه
تاريخچة حركت خود را به تالش هاى حضرت سليمان در جهت 

ايجاد جامعة جهانى نسبت دهند. 
در تعاليم آنها  هر فراماسونر حيوانى است كه با ورود به لژ، به سوى 
ــانيت حركت مىكند و مىكوشد تا با ساختن و صيقل  آدميت و انس
ــتن را به صورت سنگ صافى در آورد  ــانى خود، خويش دادن ويژگي هاي انس
ــتگى پىريزى جهان مورد نظر را داشته باشد؛ بنابراين، آرمان سياسى  كه شايس

فراماسونرها جهان وطنى(كاسموپوليتيسم) است.
ــعارهاى انسانى و سياسي آنها  عالوه بر مخالفت با نظام اشرافى، هويتى ضد   ش

دينى داشت.
ــونى و نقش آنها  در تحوالت اجتماعى  ــازمان هاى ماس  پرداختن به تاريخچة س
معاصر غرب، به معناى استناد اين تحوالت به شبكه هاى تشكيالتى اين مجموعه 

نيست، هر چند كه نقش آنها  نيز قابل انكار نيست. 
ــت كه به اجتماع سّرى يك گروه و توطئه و  تحوالت تاريخى عميق تر از آن اس
پنهان كارى آنها  برگردد. در سلسلة علل اين تحوالت، قبل ازآنكه نوبت به تشكل 
هاى سّرى يا سازمان هاى سياسى برسد، در قالب نظام هاى فكرى خاصى ظهور 
ــه و تفكرى خاص رواج پيدا كرد عناصر مستعد  پيدا مىكنند و آن گاه كه انديش
و مناسب با خود را از ميان گروه هاى مختلف اجتماعى جذب مىكند و سازمان 

هاى متشكل آموزشى و سياسى متناسب را پديد مىآورد. 
ــىـ سياسى بود كه غرب در  ــازمان هاى ماسونى يكى از اين ابزارهاى آموزش س
ــه مناطق غير غربى از اين  ــت. غرب هنگام هجوم ب ــن خود به آن نياز داش تكوي

سازمان ها براي تأمين نيازهاى نوين خود كمك گرفت.
ــورهاى غربى سهيم بودند، از شكل  ــونرها كه در حاكميت سياسى كش  فراماس
ــونى خود براى بسط انديشه هاى غربى در ميان رجال و نخبگان سياسى و  ماس

اقتصادى كشورهاى 
ــره  ــى به ــر غرب غي

جستند.
ــا  با عضوگيرى   آنه
افراد،  ــه  گون اين  از 
ــخصيت و هويت  ش
را  ــا   آنه ــى  سياس
ــق به نظام  كه متعل
ــى  ــا قوم ــنتى ي س
جامعة بومى بود، از 

از راست به چپ : عبداهللا رياضي ، امير عباس هويدا و جعفر شريف امامي
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آنها  سلب كرده و شخصيت نوين كاذبى را كه در ارتباط با فراماسونرى غرب بود، 
به آنان القا مىكردند. 

يك فراماسونر غير غربى كه معموالً از رجال سياسى كشور متبوع خود است قبل 
ــلك وزير امور خارجه  ــه خود را كارگزار دولت متبوع بداند، برادر و هم مس ازآنك
ــور غربى مىداند كه در لژ او، يا در لژى ديگر داراى  ــتان يا پادشاهان كش انگلس

سمت استادى است.
ــكيالت بزرگى مىبيند  ــنايى با تعاليم آن، خود را جزء تش  او با ورود به لژ و آش
ــه در تكوين تمدن غرب نقش دارد و اينك قصد تحول و تبديل همة جهان و  ك

تصرف همة آن را دارد.
 لژهاى ماسونى در دهه هاى نخست ورود خود به كشورهاى غير غربى، براى تازه 
ــى برخوردار است؛ ولى در دهه هاى بعد، پس  واردان از جاذبة فرهنگى و سياس
ازآنكه ديدگاه هاى غربى از طريق نظام آموزشى به متن انديشه و ذهن جامعه راه 
يافت، جاذبة فرهنگى خود را از دست داده و بيشتر به صورت گروه هاى سياسى 

باقى مىمانند.

ــتعمار مهم ترين عنصر براي ادغام جوامع  ادغام جوامع در نظام جهاني اسـتعمار: اس
ــورهاي استعمارزده به دو نوع تقسيم مي شوند،  غير غربي در نظام جهاني جديد بود. كش
ــتقيم به تصرف كشورهاي استعمارگر در آمدند و به طور كامل  برخي از آنها  به طور مس
ــتري برخوردار بودند و كشورهاي  ــدند؛ ولي جوامعي كه از قدرت مقاومت بيش تصرف ش
غربي نمي توانستند به صورت مستقيم آنها  را تحت سلطة سياسي خود درآورند، از طريق 
نفوذ اقتصادي، سياسي و فرهنگي در جامعة جهاني جديد ادغام شدند. در دورة استعمار 
اين گونه جوامع تحت نفوذ كشورهاي استعمارگر قرار گرفته و در شرايط نيمه استعماري 

به سر مي بردند، مانند چين، عثماني و ايران.
جوامع استعمارزده به رغم مقاومت هايي كه طي قرن بيستم انجام دادند، با استعمارنو 

و استعمار فرانو مواجه شدند.

آ

نشانه هاى فراماسونرى با الهام از سمبل هاى مصر باستان
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ــور شرق آسيا بود، در قرن نوزدهم از طريق تهديد نظامي،  چين كه بزرگ ترين كش
نفوذ گروه هاي مبلّغ مسيحي و روابط اقتصادي به صورت كشوري ضعيف درآمد كه 

هر بخش آن تحت تسلط يكي از كشورهاي اروپايي بود.
ــوب مي شد و قلمرو آن از عربستان،  ــالمي محس  عثماني بزرگ ترين امپراطوري اس
ــوريه، فلسطين، مصر، تركيه كنوني تا بلغارستان و بالكان (از جمله بوسني  عراق، س
كنوني) گسترده بود و مرزهاي جوامع اروپايي را تهديد مي كرد. اين امپراطوري نيز 
در اثر نفوذ گروه هاي مبلّغ مسيحي و فراماسونري، تهديد نظامي و روابط اقتصادي، 
در قرن نوزدهم از هم پاشيد. بخش هاي عمده اي از آن جدا شد و ده ها كشور از درون 

آن سر برآوردند و هر كدام تحت سلطة يكي از كشورهاي اروپايي درآمدند.
 مصر، سوريه، لبنان، اردن، عربستان، عمان، يمن، عراق و كويت مجموعه كشورهايي اند 
كه در همين دوره از عثماني جدا شدند و به صورت كشورهاي جديد، تحت نفوذ و سيطرة 

جوامع اروپايي قرار گرفتند.
 ژاپن كه از قرن هفدهم و بعد از نفوذ مسيحّيت، دروازه هاي خود را به روي كشورهاي 
ــته بود، با تهديد كشورهاي اروپايي مجبور به برقراري روابط تجاري، تحت  غربي بس

شرايط مورد نظر كشورهاي اروپايي شد.
ايران نيز در اين دوره، سرنوشتي مشابه چين و عثماني پيدا كرد.

ــرقي و شرق (آذربايجان، گرجستان،  ــمال غربي و شمال ش  بخش هايي از آن در ش
تركمنستان، افغانستان و...) جدا شدند و به صورت كشورهايي مستقل (افغانستان) يا 

بخش هايي از روسيه درآمدند.
 بقية قلمرو ايران در شمال، تحت نفوذ روسيه و در جنوب، تحت نفوذ انگليس قرار 
ــد. به اين ترتيب، پيكرة  جهان قديم فرو  ــته ش گرفت و از نظر اقتصادي به اروپا وابس

ريخت و جهاني جديد سر برآورد.

دربارة هويتي كه كشورهاي تازه تأسيس پيدا مي كنند و تاريخي كه براي هويت آنها  
تدوين مي شود، تأمل كنيد. (در درس بعد در اين باره مطالب بيشتري مي آموزيم.)
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ــبكه روابط پايدارى كه در يك دورة تاريخى بين جوامع مختلف شكل مى گيرد  ش
نظام جهانى است.

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

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

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

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آنها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

جامعة جهانى،نظام جهانى،  ..................................... ، ......................................... ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

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

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

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

................................................................................................................................
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تحـوالت
 نظــام جهانــي 

تحوالت اقتصاديـ  سياسـي
نظام جهاني، ابعاد اقتصادي، سياسي و فرهنگي دارد. اين نظام پس از حضور استعمار، 
در هر يك از ابعاد مذكور، تحّوالتي در پي داشـته است. تحّوالت اقتصادي و سياسي 

اين نظام كدام است؟

ــكل  ــورهاي غربي ابتدا در چارچوب دولتـ  ملت هاي جديد ش عملكرد اقتصادي كش
ــي اين دولت ها با منافع اقتصادي صاحبان ثروت و صنعت و تجارت  گرفت. قدرت سياس
ــي استعمارگران به ويژه در مناطق استعمار زده با منافع  هماهنگ بود. رقابت هاي سياس

اقتصادي آنان پيوند مي خورد.
كشورهاي استعمارگر در مرتبة اول، ساختار اقتصادي كشورهاي استعمارزده را دگرگون 
ــتعمار، اغلب در تعامل با محيط  ــورهاي غيرغربي پيش از اس كردند؛ نظام اقتصادي كش
ــز در حّدي نبود  ــل مي كرد. روابط تجاري ني ــتقل عم ــي خود و به گونه اي مس جغرافياي
ــتعمار، اقتصاد  ــي آنان را در معرض خطر قرار دهد؛ اّما در دوران اس ــتقالل سياس كه اس
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ــده و تحت نفوذ در راستاي پاسخ به نيازهاي اقتصادي كشورهاي  كشورهاي استعمار ش
غربي، به تدريج تغيير مي يابند و ويژگي هاي مهم زير را پيدا مي كنند:

  اول: به بازار مصرف كاالهاي توليد شدة كشورهاي غربي تبديل مي شوند.
  دوم: نيروي كار و مواد خام مورد نياز كشورهاي غربي را تأمين مي كنند.

  سوم: در اغلب موارد، كشورهاي تحت نفوذ و استعمار زده به سوي اقتصاد تك محصولي 
سوق داده مي شوند؛ به اين معنا كه صادرات آنها ، به يك مادة خام محدود مي شود.

  چهارم: تك محصولي شدن اقتصاد كشورهاي استعمارزده، قدرت چانه زني در اقتصاد 
ــورهاي  ــتگي اقتصادي آنها  به كش جهاني را از آنان مي گيرد، و اين پديده، موجب وابس

استعمارگر مي شود.
ــورهاي استعمار زده به قدرت برتر  سياسي و نظامي  ــتگي اقتصادي كش   پنجم: وابس
كشورهاي استعمارگر، موجب مي شود تا مبادالت تجاري در سطح جهاني به گونه اي غير 
متعادل انجام شود و جريان ثروت، به طور مستمر به سوي كشورهاي غربي ادامه پيدا كند.

  ششم: كشورهاي غربي به اقتضاي بازار مصرف، برخي از صنايع وابسته را به كشورهاي 
ــتعمار زده منتقل مي كنند؛ ولي اين انتقال، در جهت استقالل يا تعديل جهاني ثروت  اس
ــورهاي استعمارگر است و بدين ترتيب با  عمل نمي كند، بلكه در جهت منافع بيشتركش
ــد و تحول كشورهاي استعمارزده نيز فاصله و وابستگي كشورهاي غربي و غيرغربي،  رش

همچنان حفظ مي شود.
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هفتم: وابستگي كشورهاي استعمارزده، مسئله اي 
است كه امكان عبور از مرحلة استعمار به استعمار 
نو را براي كشورهاي استعمارگر پديد مي آورد؛ زيرا 
كشورهاي غربي بعد ازآنكه با مقاومت هاي سياسي 
و نهضت هاي آزادي بخش كشورهاي استعمارزده 
ــي و اقتصادي  ــتقالل سياس ــوند، اس مواجه مي ش
كشورهاي استعمارزده را به رسميت مي شناسند؛ 
ــورهاي استعمار زده، دولت  ــتة كش اّما اقتصاد وابس
ــتقل اين كشورها را ناگزير از قرار گرفتن  هاي مس

در چرخة نامتعادل جهاني توزيع ثروت مي كنند.

ــكل مي گرفت. دربارة؛  ــاورزي ش اقتصاد ايران تا دوران قاجار بر مدار دامداري و كش
ــفيد در دوران  ــالت، در دوران رضاخان و انقالب س ــردن اي ــف: تأثير تخته قاپوك ال
ــادرات نفت در تك  ــاورزي ايران؛ ب: نقش ص ــر دامداري و كش ــوي ب محمدرضاپهل

محصولي كردن اقتصاد ايران، مطالعه كنيد.

افول دولت ـ ملت ها2 و جهانـي شدن
دولـت ملت هاي جديد در نظام جهاني نويـن چگونه به وجود آمدند؟ و چه تفاوتي با 

حاكميت هاي پيشين دارند؟ آيا در جامعة جهاني باقي خواهند ماند؟

ــي- اقتصادي نويني بودند كه نخستين  دولت - ملت هاي جديد حاكميت هاي سياس
بار در اروپاي غربي با افول قدرت كليسا پديد آمدند. آنها  بر خالف حاكميت هاي پيشين، 
ــكوالر و دنيوي داشتند.  هويتي ديني و معنوي براي خود قائل نبودند و صورتي كامًال س

گسترش شكاف هاى ميان كشورهاى ثروتمند و 
فقير بين سالهاى 1830 و 1993 ميالدى1
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1.گيدنز.130 
2.به واحدهاي اجتماعي كه در سرزميني به نام كشور مستقرند و داراي نظام سياسي، اقتصادي،آموزشي يگانه اي هستند، از آن جهت 
كه اعضاي آن خود را «ملت» مي شناسند و توسط يك دولت اداره و نمايندگي مي شوند«دولتـ  ملت» مي گويند. به اين واحدها،«گروه 

سرزميني» و «جامعه» نيز گفته مي شود.
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هويت آنها  اغلب هويتي ناسيوناليستي و قوم گرايانه است. كشورهايي كه از اين طريق به 
وجود آمدند در مسير توسعه و گسترش خود به صورت قدرت هاي استعماري در آمدند، 
ــتعماري، جغرافياي سياسي جديدي را در مناطق حضور خود براي  و به تبع فتوحات اس

ديگر فرهنگ ها پديد آوردند.
 به دنبال آن، براي هر يك از اين مناطق، هويت جديدي را تعريف كردند و بدين ترتيب، 
صورت استعماري دولتـ  ملت هاي جديد در بخش ديگر جهان شكل گرفت. هويت هاي 
ــود نيز هويتي  ــاخته مي ش جديدي كه براي  هر يك از اين مناطق جغرافيايي جديد س

قومي و سكوالر دارد.

با فروپاشي خالفت عثماني به تناسب مناطق نفوذ دولت هاي استعماري، كشورهاي 
جديدي تأسيس شدند و ناگزير براي هر يك از آنها  هويت ملي جديدي تعريف شد.

ــه در خالفت عثماني  ــالمي بود ك ــت اين مناطق در دوران عثماني، هويتي اس هوي
ــژادي و تاريخي آنها  ذيل فرهنگ  ــي مي  يافت و ويژگي هاي قومي، ن وحدت سياس

اسالمي  تعريف مي شد.
ــازي هاي جديد، ابعاد نژادي و قومي بخش هاي مختلف با كاوش هاي  در هويت س
باستان شناسان شناسايي شده و برجسته مي شود. در اين فرآيند، اسالم به عنوان يك 
عنصر زنده، فعال و هويت بخش به فراموشي سپرده مي شود. شگفت آنكه، قبله گاه 
اّول مسلمانان، يعني بيت المقدس، محل تشكيل دولت مهاجران غاصب صهيونيست 
مي شود. مكه، قبلة زندة امت اسالمي، در تصرف فرقة تازه تأسيسي قرار مي گيرد كه 

با حمايت دولت استعماري انگليس قدرت مي گيرد.
 در حالي كه در ديگر مناطق جهان اسالم آثار تاريخي باستاني قبل از اسالم جهت 
ــي گيرد، در منطقة نزول وحي، همة آثار  ــازي هاي نوين مورد كاوش قرار م هويت س

باقيمانده از صدر اسالم به اسم توحيد و مبارزة با شرك با خاك يكسان مي شود.
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عواملي كه سبب پيدايش صورت جديد دولت- ملت ها در تاريخ معاصر بشري شدند، 
ــدة اخير تغيير يافته اند و به دنبال آن، نقش كشورها و دولت هاي آنها  نيز در نظم  در س

جهاني تغيير كرده است، برخي، از اين فرايند جديد با عنوان جهاني شدن ياد مي كنند.
اقتصاد سرمايه محور، در حركت هاي آغازين خود، نيازمند حمايت سياست هاي قومي 
و منطقه اي بود؛ ولي به تدريج انباشت ثروت و پديد آمدن شركت هاي بزرگ چند مليتي 

و گسترش صنعت ارتباطات، از اهميت مرزهاي سياسي كاست.
ــرمايه گذاري  ــترك منطقه اي، س ــكل گيري نهادهاي بين المللي و بازارهاي مش  با ش
شركت هاي بين المللي به منطقه اي خاص محدود نمي شود، آنها  با استفاده از شبكه هاي 

عظيم اطالعاتي، تغييرات اقتصادي در سطح جهاني را شناسايي و مديريت مي كنند.
ــازمان هاي بين المللي،  ــاي ثروت و قدرت براي حفظ منافع خود، از طريق س كانون ه
موانع موجود بر سر راه تجارت بين المللي را نيز بر مي دارند و استقالل اقتصادي كشورهاي 

مختلف و سياست هاي ملي را مخدوش مي سازند.

كشور يا شركت
جنرال موتورز

تايلند
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فوردموتور

ميتسويى

عربستان 
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ــدن، فرآيندي است كه هيچ اعتنايي به مرزهاي ملّي ندارد.  برخي معتقدند: «جهاني ش
ــد تجارت و توليد  ــت كه جريان هاي نيرومن ــدن در حال ايجاد نظم نويني اس جهاني ش
ــرا ابعاد اقتصادي و  ــد»1. اين ديدگاه مخالفاني نيز دارد؛ زي ــي آن را پيش مي ران بين الملل
سياسي جهاني شدن در حال حاضر به گونه اي نيست كه انسجام مطلوب جهاني را به دنبال 
ــتر  آورد؛ بلكه چالش ها و تضادهايي را پديد مي آورد. چالش هايي كه مقابلة با آنها ، بيش

توسط جنبش هايي انجام مي شود كه فراتر از مرزهاي سياسي دولت ها عمل مي كنند.

ــازمان كنفرانس  ــارة مقاومت هايي از قبيل جنبش عدم تعهد، اتحادية عرب، س درب
اسالمي، جامعة كشورهاي آسياي جنوب شرقي(سيتو) و ... كه در قالب پيمان هاي 
منطقه اي بين دولت ها در برابر سياست جهاني سازي قدرت هاي برتر اقتصاد اروپايي 

و آمريكايي شكل مي گيرند مطالعه كنيد.
به نظر شما نقاط قّوت و ضعف اين پيمان ها در چيست؟

1-گيدنز – ص88

كنفرانس سران سيتو

اجالس اتحاديه عرب
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امپراطوري رسـانه، علم و فرهنـگ
نظـام جهاني در عرصة فرهنگي نيز شـاهد تحوالت زيادي بوده اسـت. اين تحوالت 
چه مسـيري را طي كرده  اسـت؟ صنعت ارتباطات، رسانه و نظام علمي جديد در اين 
تحوالت چه تأثيري داشـته است؟ آيا تحوالت فرهنگي نظام جهاني به جهاني شدن 

فرهنگ غرب منجر مي شود؟

ــع از ديرباز از طريق تجارت،   جوام
ــره با يكديگر  ــرت، جنگ و غي مهاج
ــن برخورد ها  ــته اند و اي برخورد داش
ــبب انتقال و اشاعة فرهنگ ها مي  س
شده و مبادالت فرهنگي از اين طريق 

شكل مي گرفته است. 
ــرب با ديگر  ــتعماري غ برخورد اس
جوامع موجب شد تا جوامع غيرغربي 
از نظر اقتصادي و سياسي در موضع ضعف قرار گيرند. اين پديده اغلب نوعي خود باختگي 

فرهنگي را نيز در آنها  ايجاد مي كرد. 
ــال گذشته دانستيم، خودباختگي فرهنگي سبب مي شود جامعه، حالت فّعال و  در س
خّالق خود را در گزينش عناصر فرهنگي ديگر از دست بدهد و در نتيجه، عناصر فرهنگ 
ــت، بدون تحقيق و گزينش و به  ــده اس ديگري كه در قبال آن به خودباختگي دچار ش

گونه اي تقليدي فرا گيرد.
ــرايطي كه جوامع غيرغربي، مديريت خود را در گزينش عناصر مناسب فرهنگ  در ش
غربي از دست مي دهند، غرب مديريت انتقال را در چارچوب اهداف اقتصادي و سياسي 

خود به دست مي گيرد.
 صنعت ارتباطات، عنصر نويني است كه جهان غرب را در اين مديريت ياري مي رساند. 
توسعة صنعت ارتباطات، فاصله هاي زماني و مكاني را كوتاه و جهان را كوچك كرده و آن 

را به صورت دهكده اي واحد در آورده است. 
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مرزهاي جغرافيايي و سياسي در اين جهان كوچك فرو مي ريزد و فرهنگ هاي جوامع 
ــته در دسترس كساني قرار  غيرغربي، در حالي كه گرفتار خودباختگي اند، بيش از گذش
مي گيرند كه مديريت فرهنگي جهان را در خدمت كانون هاي قدرت و ثروت اعمال مي كنند. 
موقعيت برتر كشورهاي غربي و در رأس آنها  آمريكا، در عرصه توليد و پخش رسانه، سبب 

شده است تا ناظران بسياري، از امپراطوري رسانه اي نيز سخن گويند.
 از اين منظر، امپراطوري فرهنگي تازه اي تأسيس شده است كه كشورهاي كمتر توسعه 
ــيب پذيرترند؛ زيرا منابع و امكانات الزم براي حفظ استقالل  ــيار آس يافته در برابر آن بس

فرهنگي خود را ندارند.

ساختمان مركزي و مديريت تمامي بيست غول رسانه اي جهان در كشورهاي صنعتي 
ــانه اي، مثل تايم  قرار دارد؛ و اكثريت آنها  در اياالت متحده اند. امپراطوري هاي رس

وارنرAOL، ديسنيABC و ياكوم، همگي آمريكايي  اند.
ــانه اي بزرگ- غير از امپراطوري مرداك كه در ادامه معرفي  ــركت هاي رس  ساير ش
ــوني، كه مالك محصول  ــامل مي شوند: شركت ژاپني س ــود- موارد زير را ش مي ش
ــت؛ گروه آلماني برتلسمان كه صاحب  صوتيCBS و محصوالت تصويري كلمبياس
محصوالت صوتيRCA و مجموعة بزرگي از شركت هاي انتشاراتي آمريكايي است؛ و 
شركت تلويزيوني موندادور متعلق به سيلويو برلوسكوني نخست وزير سابق ايتالياست.

شكي نيست كه محصوالت فرهنگي غربي از طريق رسانه هاي الكترونيك در سراسر 
كرة زمين اشاعه مي يابند. پيكو اي ير از« شب هاي ويدئو در كاتماندو» و «ديسكوهاي 
فراوان در بالي» سخن مي گويد (Iyer 1989). در جمهوري اسالمي ايران فيلم هاي 
ويدئويي آمريكايي چيزي عادي و رايج است و نوارهاي صوتي موسيقي پاپ غربي در 

بازار سياه به وفور عرضه مي شود.

رند.
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ــت صاحبان ثروت و كانون هاي صهيونيستي نه تنها هويت  ــانه در دس تجّمع قدرت رس
فرهنگي جوامع غيرغربي را متزلزل مي گرداند؛ بلكه به گونه اي آشكار، ارزش  هاي دموكراتيك 
ــان معاصر اروپايي در اين  ــخره مي گيرد. يكي از جامعه شناس جهان غرب را نيز به ُس
باره مي  نويسد: « بسياري از منتقدان، نگران اين هستند كه تجمع و تمركز قدرت رسانه در 
دست چند شركت يا چند فرد قدرتمند، موجب تضعيف سازوكارهاي دموكراسي مي شود.»1 

ــتي  صهيونيس مرداك  روبرت 
ــتراليا به دنيا  ــت كه در اس اس
ــگامان  ــده. او يكي از پيش آم
ــي از  ــس يك ــادي و رئي اقتص
ــاي  ــن امپراطوري ه بزرگ تري

رسانه اي جهان است. 
 دارايي هاي شركت نيوز شامل 
ــانة مختلف است كه در  نُه رس

ــش قاره فعاليت دارند. در 1996 عوايد ناشي از فروش محصوالت اين شركت  هر ش
بيش از 10 ميليارد دالر بود.

ــود تلويزيون  ــرمايه گذاري هنگفتي روي صنعت پر س ــال هاي اخير مرداك س در س
ــكتبال و  ــي مثل بس ــش رويدادهاي زندة ورزش ماهواره اي ديجيتالي، خصوصاً پوش

فوتبال كرده است.
ــر مرداك شوند؛ چون دست كم در داخل مرزهاي  حكومت  ها مي توانند ماية دردس
ــان مي توانند مقرراتي وضع كنند كه مالكيت رسانه هاي چندگانه را محدود  خودش
كنند؛ يعني وضعيتي كه يك شركت نتواند چندين نشريه و ايستگاه تلويزيوني را به 

مالكيت خود درآورد.
ــلط شركت هاي غول آساي رسانه اي   اتحادية اروپا نيز نگراني خود را از وضعيت مس
ابراز كرده است؛ اّما قدرت مرداك «با توجه به گسترش جهاني اش» به اين آساني ها 

مهار نمي شود.
ــت كه مي  تواند روي حكومت ها اعمال نفود كند، اما ماهيت   قدرت او در حّدي اس

و  ــانه اي  رس كار  و  ــب  كس
مخابراتي اين است كه همه جا 

هست و هيچ جا نيست.
ــالودة قدرت مرداك بسيار   ش
وسيع؛ اّما سايه وار و ناپايدار نيز 

هست!

1-گيدنز-ص-696 
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جهان غرب از طريق رسانه، در وسيع ترين 
ــكل، فرهنگ عمومي جوامع غيرغربي  ش
ــد؛ اّما تربيت نخبگان  ــت مي  كن را مديري
ــا تثبيت  ــتر ب ــورهاي غيرغربي بيش كش
ــرب و توزيع هدفمند  ــت علمي غ مرجعي

علوم طبيعي و انساني انجام مي شود.
ــوم طبيعي  ــي از عل جوامع غربي بخش
ــاني به  ــورد نياز براي خدمت رس را كه م
كاالهاي غربي است، به كشورهاي در حال 
ــعه آموزش مي دهند؛ ولي از آموزش  توس
ــراي آنها  نقش راهبردي  دانش هايي كه ب

دارد، خودداري مي كنند.
ــتي شناختي و انسان شناختي و همچنين با  ــاني غربي كه بر بنيان هاي هس علوم انس
ــانس شكل گرفته اند، حيات و زندگي آدمي را صرف نظر  روش هاي معرفتي بعد از رنس
ــكوالر و دنيوي تعريف مي كنند و سازمان  از ابعاد معنوي و متافيزيكي آن، به گونه اي س

مي دهند.
ترويج علوم انساني غربي در كشورهاي غيرغربي، عميق ترين نقش را در توزيع جهاني 
فرهنگ غربي ايفا مي كند؛ زيرا اين علوم موجب مي شوند تا فرهنگ  هاي معنوي و ديني، 
هويت خود را از نگاه فرهنگ غربي بازخواني كنند. اين پديده، فرهنگ ها را از علمي كه 

مبتني بر بنيان  هاي معرفتي ديني و قدسي  شان باشد، محروم مي گرداند.

ــورهاي غربي براي ممانعت از دستيابي ايران به تكنولوژي هسته اي  دليل تالش كش
ــت؟ چرا در برابر تالش جامعة علمي ايران براي تدوين علوم انساني مبتني بر  چيس

نيازهاي بومي و مباني معرفتي اسالمي مقاومت مي شود؟
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ــي جوامع غيرغربي را  ــانه، فرهنگ عموم ــان غرب تالش مي كند از طريق رس جه
مديريت كند.

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

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

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

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

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آنها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

امپراطوري رسانه،  ............................ ، ............................ ، ............................ ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

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

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

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

................................................................................................................................
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فصـل سوم
چالش هاي جهانـي
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  فصـل سوم  چالش هاى جهانــى  
  انتظـار مي رود در پايـان اين فصـل دانش آمــوز:

1.  تفاوت چالش هاي درون تمدني و برون تمدني را بداند.
2.  به اجمال تفاوت ها و شباهت هاي نظام هاي سوسياليستي-كمونيستي و ليبراليستي  

غرب را تشخيص دهد.
3.  چالش فقر و غنا را به عنوان چالش ذاتي نظام جهاني غرب تحليل كند.

4.  تفاوت و ارتباط بحران هاي اقتصادي  و مسئله فقر و غنا را در نظام جهاني غرب 
تشريح كند.

5.  تفاوت دو قطبي هاي «بلوك شرق و غرب» و «كشورهاي شمال و جنوب» را توضيح دهد.
6.  جنگ هاي جهاني را با جنگ هاي پيشين تاريخ بشر از نظر علل پيدايش و پيامدهاي

 آنها مقايسه كند.
7.  بحران هاي زيست محيطي را با شاخص هاي معين توصيف كند.
8.  دو مقطع اساسي بحران معرفتيـ  علمي غرب را تشخيص دهد.

9.  پسامدرنيته را در واكنش به بحران معرفتي غرب توضيح دهد.
10.  ناتواني معرفتي غرب براي توجيه حضور اقتصادي و سياسي خود در گسترة جهان

 را توضيح دهد.
11.  پيامدهاي افول سكوالريسم را در جوامع غربي شناسايي كند.
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چالش هاى 
جهانــى

انسجام اجتماعي و چالش هاي نوين

چالش فقر و غنا

شكل گيري بلوك شرق و غرب

جنگ هاي جهاني

بحران هاي اقتصادي

شمال و جنوب

بحران زيست محيطي و جنبش هاي اجتماعي مربوط به آن

بحران معرفتي - علمي و پسامدرنيته

بحران معنويت و پساسكوالريزم

جنگ ها، 
بحران ها و تقابل 

هاي جهاني

بحران هاي
 زيست محيطي، 
معرفتي و معنوي

 جهان
دوقطبي
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انسجام اجتماعي و چالش هاي نوين
فرهنگ جديد غرب، كدام چالش ها و تضادهاي اجتماعي را برطرف كرد؟ چه راه حل 

هايى براي آنها  برگزيد؟ آيا در اين راستا چالش هاي جديدي به وجود نياورد؟

ــروي انسان قرار داد.  فرهنگ غرب، با عقايد و ارزش هاي خود، آرمان هاي نويني، پيش
ــين را پشت  ــياري از تضاد ها و چالش هاي پيش جامعة غربي با اين عقايد و آرمان ها، بس

سرگذاشت و نظام اجتماعي جديدي را پديد آورد.
دو مورد از چالش هايي كه جامعة غربي با عقايد و آرمان هاي جديد خود از آنها  عبور 

كرد، عبارت اند از:
الف: چالش بين رويكرد نظري و عملي كليسا

رويكرد نظري كليسا، رويكردي معنوي و ديني و رويكرد عملي آن دنيوي و اين جهاني 
بود؛ يعني كليسا در حالي كه مّدعي بود زندگي دنيا را با ارزش هاي معنوي و ديني اداره 

مي كند، به رفتارهاي دنيوي و اين جهاني روي مي آورد.

جهـان دو قطبي
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جامعة غربي، به دليل اينكه از حّل اين چالش از طريق اصالح رفتار دنيوي ارباب كليسا 
ناتوان بود، به نفي رابطة دين و دنيا پرداخت و از رويكرد نظري معنوي نسبت به اين عالم 

دست شست.
ب: چالش اربابان و قدرت هاي محّلي با قدرت كليسا

ــاهزادگان حل كرد و بدين سان  جامعة غربي، اين چالش را نيز به نفع قدرت دنيوي ش
دست كليسا را از زمين هايي كه تحت نفوذ آن قرار داشت، قطع كرد.

ــان هاي دنيوي در قرن هجدهم موجي از اميد آفريد، اميد به حاكميت  ــا و آرم ارزش ه
دنيوي و اين جهاني انسان، اميد به قدرت و سلطة آدمي بر طبيعت و اميد به ايجاد بهشتي 

كه پيش از آن در آسمان به دنبال آن بود.
  سكوالريسم پديده اي بود كه اگر به انكار آسمان معنا نمي پرداخت، دست كم ارتباط 

آن را با زمين ناديده مي انگاشت.
ــان را به انديشه و انگيزة او متمركز مي ساخت و انسان را آغاز و  ــم توجه انس   اومانيس

انجام همةارزش ها و آرمان ها معرفي مي كرد.
  روشنگري از عقالنيتي سخن مي گفت كه پرسش از مبدأ و معاد را به فراموشي سپرده 
ــك قطع كرده بود و نگاه خود را به طبيعت  ــاط خود را با ماوراء طبيعت و متافيزي و ارتب

دوخته و حل همة مسائل بشر را در اين عالم نويد مي داد.
ليبراليسم نخستين انديشة سياسي  بود كه از متن ارزش ها و آرمان هاي جديد مي جوشيد 
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و جامعة غربي، با سلسلة انقالب هايى كه بعد از انقالب فرانسه در نيمة اول قرن نوزدهم 
انجام داد، تمام راه هايي كه بايد طّي مي كرد، پيموده بود.

ــكل داده بود، نظام اجتماعي  بنيان هاي معرفتي و عقايد و ارزش هاي كالن خود را ش
پيشين و چالش هاي مربوط به آن را پشت سرگذاشته بود و نظام هاي حقوقي، سياسي 
ــب با فرهنگ خود دست يافته  مربوط به خود را ايجاد كرده، و به صنعت و فّناوري مناس

بود.
جامعة غربي با استقرار بر قلة پيروزي در حالي كه حماسة خود را به پايان رسانده بود، 
به افق هاي جديدي دست يافت؛ ولى با مجموعه اي از مسائل و چالش هايي مواجه شد كه 

به تدريج از متن فرهنگ پيروز بر مي خاست.
ــي مربوط به آن در  ــي و فرهنگ ــجام اجتماعي جديد و نظام هاي اقتصادي، سياس انس
ــين، پاسخگوي اقتضائات طبيعي و دنيوي و نيازهاي  صورتي كه با حل چالش هاي پيش
ــد، اّما  ــتيزهاي بنيادين مواجه نمي ش ــي و معنوي آدميان مي بود، با چالش ها و س روح
فرهنگ جديد غرب، مسيري را براي حل چالش هاي گذشته پيمود كه مسائل و مشكالت 
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جديدي به دنبال  آورد.
چالش هاي جديد به صورت هاي متفاوتى آشكار مي شود؛ مانند:

1- اقتصادي، سياسى، اجتماعي و فرهنگي.
2- منطقه اي و فرامنطقه اي

3- مقطعي و مستمر
4- خـرد و كالن
5- معنوي و ديني
6- معرفتي و علمي

7- درون فرهنگي و بين فرهنگي
8- تمدنـي

9- ذاتي و عارضي 1
 چالش هاي نامبرده در بسياري از موارد متداخل اند؛ مانند اينكه برخي از آنها  در عين 
حال كه  اقتصادي يا اجتماعي است، مى تواند خرد يا كالن نيز باشد. متفكران غربي در اغلب 
موارد كوشيده اند بر اساس اصول فرهنگي خود از اين چالش ها نيز عبور كنند، ولي برخي 

مواقع به ناگزير در مسير عدول از مرزهاي هويتي و فرهنگي خود نيز گام برداشته اند.

براى هريك از انواع چالش هاي ياد شده، نمونه هايي بيان كنيد.

1 چالّش هاي ذاتي ريشه در عقايد و ارزش هاي دروني يك فرهنگ و جامعه دارد و چالش هاي عارضي در اثر عوامل خارجي پديد مي آيند.
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چالش فقـر و غنـا 
نخسـتين چالشـى كه در جوامع صنعتي پديد آمد، كدام چالش اسـت و چگونه به 

وجود آمد؟

ــم  ــم متقدم مي نامند. رويكرد ليبراليس ــم قرن هجدهم و نوزدهم را ليبراليس ليبراليس
متقدم، بيشتر رويكردي فردي و اقتصادي است.

ــم متقدم، نظام ارباب ـ رعيتي و ارزش هاي اجتماعي مربوط به آن را در هم  ليبراليس
ــترده رها كرد و به آنها  اجازه داد تا مهاجرت  ــاورزان را از بردگي عام و گس ريخت. كش
ــي و هنجارهاي نظام  ــيوة زندگي خود تصميم گيري كنند. موانع ارزش كنند و دربارة ش
اخالقي پيشين را از پيش پاي صاحبان ثروت برداشت و كشاورزان را به صورت كارگراني 
درآورد كه سرماية وجود خود را در معرض خريد صاحبان ثروت و صنعت قرار مي دادند 
و سرمايه داران نيز آزادانه به استثمار و بهره كشي از بردگان جديدي مي پرداختند كه به 
حسب ظاهر از همة قيد و بندهاي پيشين آزاد شده بودند. نظريه پردازان اقتصاد ليبرال، 
ــرمايه را ضامن پيشرفت جامعه مي دانستند و هر نوع مداخلة  آزادي فعاليت صاحبان س

دولت را منع مي كردند. آنان حتي كمك به مستمندان را بيهوده مي دانستند.
ــتان كه پيشگام در انقالب صنعتي بود، وضعيت نوانخانه ها به گونه اي بود كه  در انگلس

مستمندان مرگ را بر زندگي ترجيح مي دادند.
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ــن، نوانخانه ها و  ــت»، در قالب طنزي خش ــن رمان خود، «اليورتويس ــز در دومي ديكن
فيلسوفاني را كه الهام بخش و مدافع آنها  بودند، به ُسخره گرفت. غذاي بخور و نميري كه 

اليور از روي سادگي به آن اعتراض مي كند، به هيچ وجه اغراق آميز نيست.
 «مالتوس» درنفي حق حيات كساني كه در فقر متولد مي  شوند، معتقد است:

ــده به دنيا مي آيد، اگر نتواند قدرت خود را از  ــاني كه در دنياي از قبل تملّك ش «انس
ــد، هيچ گونه حقي براي دريافت  ــش دريافت كند و اگر جامعه خواهان كار او نباش والدين
كمترين مواد غذايي يا چون و چرا در مورد مقام و موقعيت خود ندارد. در سفرة گستردة 
طبيعت، جايي براي او وجود ندارد، طبيعت حكم به رفتن او مي دهد و خود نيز اين حكم 
را اجرا مي كند.» ريكاردو از اقتصاددان كالسيك، حتي رفاه كارگران را موجب باالتر رفتن 

توليد آنها  و پيدايش مشكالت بعدي مي داند و معتقد است:
ــروع خود محدود كنند و بگذارند  «اگر حكومت گران ما فعاليت خود را به وظايف مش
ــودترين راه خود را دنبال كند، كاالها قيمت مناسب خود را داشته باشند،  ــرمايه، پرس س

ــاداش طبيعي،  ــتعداد و تالش، پ اس
ــت، مجازات طبيعي  بالهت و حماق
ــود را ببيند و آنها  به حفظ صلح،  خ
ــتن از بهايي  دفاع از مالكيت، كاس
ــود،  كه بايد براي قانون پرداخته ش
و رعايت صرفه جويي در بخش هاي 

1 آربالستر:379
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مختلف دولت بپردازند، به بهترين وجه، پيشرفت كشور را تأمين خواهند كرد. اگر دولت 
اين كارها را انجام دهد، مردم بقية كارها را انجام خواهند داد.»1

ــد تا دولتمردان انگليسي و از جمله لردجان  ــم اقتصادي موجب ش حاكميت ليبراليس
راسل- پدربزرگ برتراندراسل- كه در ژوئن 1846 ميالدى جانشين دولت قبلي شده بود، 

از هر اقدامي براي مقابله با قحطي ايرلند خودداري كند. 
اين قحطي بيش از يك ميليون نفر مهاجر و قريب به يك و نيم ميليون نفر تلفات جاني 
ــت ساعت يك بار برگ كلم  ــاكنان روسكومون هر چهل و هش ــت. در اوج قحطي س داش
جوشيده مي خوردند و نه تنها دولت هيچ كمكي به مردم نكرد، حتي مانع از صدور گندم 
ــم، صدور اين غالت را كه با حمايت ارتش  ــد. مردم گرسنه هم با خش و جو از ايرلند نش

بريتانيا انجام مي شد نظاره مي كردند.
ليبراليسم با تكيه بر شعار آزادي و خصوصاً آزادي اقتصادي، راه استثمار را براي صاحبان 
ــته بود و بدين ترتيب،  ــاني ناديده انگاش ثروت باز كرده و  عدالت را در عرصة حيات انس

نخستين چالش و تضاد كه چالش فقر و غناست، در بطن كشور هاي غربي شكل گرفت.
ــمندان علوم اجتماعي و سياسي در نقد ليبراليسم متقدم، از دو مفهوم آزادي  انديش

مثبت و منفي سخن گفته اند. دربارة اين دو مفهوم بررسي كنيد.

آربالستر-389 

لرد جان راسل و قحطى ايرلند
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شكل گيري بلوك شـرق و غـرب
تقسـيم سياسـي جهان به بلوك شـرق و غرب چگونه به وجود آمد و چالش اين دو 

بلوك، چه نوع چالشي است؟

برخي انديشمندان كشورهاي اروپايي، براي حل مشكل فاصلة فقر و غنا، در چارچوب 
ــا و آرمان هاي فرهنگ جديد غرب، نظريه هايي ارائه دادند. ماركس در نيمة دوم  ارزش ه
قرن نوزدهم به نقد ليبراليسم اقتصادي پرداخت. از نظر او چالش هاي ساختار اجتماعي 

نظام سرمايه داري، تنها با يك حركت انقالبي، قابل حل بود.
ــر  نظ ــورد  م ــي  اجتماع ــام  نظ
ــتي  ماركس از فردگرايي ليبراليس
ــرمايه داري عبور مي  ــاد س و اقتص
ــي را از بين  كرد، مالكيت خصوص
ــتي و  مي برد و صورتي سوسياليس
ــرد. بعد از  ــتي1 پيدا مي ك كمونيس
انقالب فرانسه طرفداران نظريه هاي 

ــتند. سوسياليسم به مالكيت خصوصي معتقد است، ولي  ــمـ  در مقابل فردگراييـ  دو رويكرد جامعه  گرا هس ــم و كمونيس  1 سوسياليس
مانند سرمايه داري آن را مطلق نمي داند. كمونيسم به مالكيت فردي مقيد نيست. ماركسيسم، ناظر به انديشه هاي سياسي ماركس است. 

ماركس، سوسياليسم را مرحله اي انتقالي براي رسيدن به كمونيسم مي دانست.

سه
ران
س ف

جل
م



علوم اجتماعى

78

ليبراليستي در طرف راست و منتقدان آن در طرف چپ مجلس فرانسه قرار مي گرفتند. 
بدين ترتيب، اين دو گروه با عنوان دو جريان چپ و راست شناخته شدند.

ــي گرفتند احزاب و  ــوان جريان چپ قرار م ــرمايه داري كه تحت عن ــان نظام س مخالف
اتحاديه  هاي كمونيستي را تشكيل دادند. حزب كمونيست شوروي درسال 1917 ميالدي 

توانست قدرت را در روسيه به دست گيرد.
ــرق و غرب را شكل دادند. بلوك شرق شامل  ــتم بلوك ش اين دو جريان، طي قرن بيس
ــيه و كشورهاي اروپاي شرقي و چين بود و بلوك غرب، آمريكا و اروپاي غربي را در  روس
ــتي و ماركسيستي با انتقاد از ليبراليسم قرن هجدهم،  بر مي گرفت. نظامهاي سوسياليس
عدالت اجتماعي و توزيع مناسب ثروت را شعار خود قرار مي دادند؛ اما آنها  نيز با دو مشكل 

اساسي مواجه شدند:
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  الف:از بين رفتن آزادي افراد: به بهانة عدالت اقتصادي، نه تنها آزادي هاي معنوي، 
بلكه آزادي دنيوي افراد نيز از بين رفت. 

ــورهاي سوسياليستي شكل    ب: پيدايش طبقة جديد: طبقة جديدي در دامان كش
گرفت كه بر مدار قدرت سازمان مي يافت.

ــرق و غرب در تمام قرن بيستم تا فروپاشي بلوك شرق در سال  چالش و نزاع بلوك ش
1991ميالدى ادامه يافت.

ــي، چالشي منطقه اي نبود؛ بلكه چالشي جهاني   اين چالش، به لحاظ جغرافياي سياس
بود. بلوك شرق و غرب با دو نظام اقتصادي و سياسي متفاوت، جهان را به دو قطب اصلي 

تقسيم كرده بودند. 
آمريكا و شوروي به عنوان دو ابر قدرت در كانون اين دو قطب قرار داشتند. اين دو قطب 
با آنكه از نظر سياسي، اقتصادي و جغرافيايي، در دو بخش متمايز و جدا قرار مي گرفتند، 
از جهت فرهنگي به فرهنگ واحدي تعلق داشتند؛ يعني شرق سياسي نيز در متن غرب 

فرهنگي قرار داشت. 
ماركسيسم نيز نظريه اي بود كه در چارچوب بنيان هاي فرهنگي غرب، به حل مسائلي 
ــبت به  ــن اين فرهنگ پديد آمده بود. رويكرد نظري ماركس نس ــت كه در مت مي پرداخ
عالم نيز رويكردي سكوالر، بلكه ماترياليستي بود، ماركس قصد عبور از بنيان هاي نظري 
ــت؛ بلكه در چارچوب همان مباني به حل مسائل اجتماعي جامعة  فرهنگ غرب را نداش

خود مي پرداخت.
بنابراين، چالش بلوك شرق و غرب از نوع چالش هايي بود كه درون يك فرهنگ و تمدن 
ــت كه بين فرهنگ هاي مختلف، به وجود  ــد پديد مي آيند و از نوع چالش هايي نيس واح

مي آيد و چالشي نيست كه هنگام تبديل و تغيير يك فرهنگ و تمدن آشكار مي شود.

در دوران تقسيم دوقطبي جهان به بلوك شرق و غرب، هر يك از كشورهاي منطقة 
خاورميانه به كدام يك از دو قطب تعلق داشت؟
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چالش بلوك شرق و غرب از چالش هاي درون تمدني جهان غرب است.

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

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

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

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

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آنها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

جهان دو قطبي ،  ......................... ، ............................. ، .......................... ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

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

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

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

................................................................................................................................
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جنگ ها، بحـران ها
وتقابل هاى جهانى 

جنگ هاى جهانــى
جنگ هاي جهانى اول و دوم چگونه به وجود آمدند؟ جنگ سرد در چه دوره اى اتفاق 

افتاد؟

ــاهد جنگ هاى فراوان بوده است. امپراطورى هاى  ــرى در گذشتة تاريخ ش جامعة بش
ــزرگ، اغلب مرزهاى خود را با پيروزى در جنگ تعيين مى كرده اند. برخى از جنگ ها  ب

نيز منشأ دينى و مذهبى داشته يا پوشش مذهبى مى گرفته اند.
ــوى معتقد بود، فاتحان در گذشتة تاريخ با غنايم  ــت كنت جامعه شناس فرانس آگوس
جنگى بر ثروت خود مى افزودند؛ ولى با رشد علم تجربى و صنعت، ثروت از طريق غلبه بر 
طبيعت به دست مى آيد. به همين دليل، بعد از انقالب صنعتى، جنگ از قاموس بشرى 
ــه  رخت بر مى بندد. از ديدگاه او، جنگ نمى تواند در فرهنگ و جامعة جديد غربى، ريش

داشته باشد و وقوع آن در اين جوامع، امرى عارضى و تحميلى است.
 نيمة اول قرن بيستم، خطا بودن نظرية او را نشان مى دهد؛ زيرا در اين مدت دو جنگ 
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بزرگ جهانى اتفاق افتاد؛ جنگ اول در سال هاى 1918- 1914ميالدى و جنگ جهانى 
دوم در سال هاى1945- 1939ميالدى. اين دو جنگ، بزرگ ترين جنگ هاى تاريخ بشريت 
اند. كشته هاى اين دو جنگ را تا صد ميليون نفر بيان كرده اند. در جنگ جهانى اول، براى 
نخستين بار از سالح هاى شيميايى استفاده شد و در جنگ دوم، براي اولين بار بمب اتم 

به كار گرفته شد.
 از مهم ترين عوامل وقوع اين دو جنگ، رقابت كشورهاي اروپايي بر سر مناطق استعماري 
بود؛ زيرا سرمايه و صنعت نياز به بازارهاي مصرف و نيروي  كار ارزان و به بيان هيتلر،  نياز 

به فضاي تنفسي جديد داشت.
دو جنگ اول و دوم با درگيري كشورهاي اروپايي آغاز شد. هيچ يك از اين دو جنگ، 
منشأ ديني نداشت و پوشش مذهبي و ديني نيز به خود نگرفت. طرف هاي درگير در اين 
دو جنگ، در قالب ايدئولوژي هاي ناسيوناليستي، ليبراليستي و سوسياليستي رفتار خود 
را توجيه مي كردند. بنابراين، زمينه هاي فرهنگي اين دو جنگ نيز ريشه در فرهنگ غرب 
داشت و با اين همه، آتش دو جنگ اول و دوم به كشورهاى اروپايى و غربى محدود نشد؛ 
بلكه همة جهان را درگير خود ساخت. هر دو جنگ با شكست يكى از دو طرف نزاع پايان 
ــتقرار نيافت؛ بلكه پس از پيروزى، بين  پذيرفت و بعد از جنگ دوم نيز صلحى پايدار، اس
متفقين ديروز؛ نيز جنگ سايه انداخت. بلوك شرق و غرب هر يك بخشى از جهان را زير 
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ــوروى، جنگ سرد بين اين دو  ــى اتحاد جماهير ش نفوذ خود قرار دادند و تا زمان فروپاش
بلوك، به همراه جنگ گرم بين مناطق پيرامونى اين دو ادامه يافت.

تداوم جنگ سرد، بازار بخش وسيعى از اقتصاد كشورهاى صنعتى يعنى اقتصاد وابسته 
ــى بلوك شرق،  ــليحات نظامى را گرم مى كرد. نظريه پردازان غربى پس از فروپاش به تس
محورهاى عملياتى جنگ و خونريزى را از كشورهاى غربى و ايدئولوژى ها و مكاتب غربى 
ــلطه و اقتدار  ــتعمار تحت س به فرهنگ ها و تمدن هايي منتقل كرده اند كه در دوران اس

جهان غرب در آمده بودند.
نظرية جنگ تمدن هاى هانتينگتون نظريه اى بود كه عمليات نظامى قدرت هاى غربى 

را در قبال مقاومت هاى كشورهاى غيرغربى توجيه مى كرد.

 پيامدهاى اقتصادى جنگ جهانى اول و پيامدهاى سياسى جنگ جهانى دوم را در 
ايران تحليل و بررسى كنيد.

بحران هاى اقتصـادى
بحران هاى اقتصادى چگونه اتفاق مى افتد و چه چالش هايى به دنبال مى آورد؟

ــت كه به نظام اقتصادى وارد مى شود. در يك بحران  ــيبى اس بحران هاى اقتصادى آس
اقتصادى، قدرت خريد مردم و مصرف كنندگان به شدت كاهش مى يابد. توليدكنندگان، 
بازار فروش خود را از دست مى دهند و در نتيجه، كارخانه ها تعطيل مى شوند و كارگران 
بيكار مى گردند. اين نوع بحران كه با نامتعادل شدن سيستم عرضه و تقاضا و از بين رفتن 
بازار مصرف همراه است مى تواند در اثر عوامل مختلفى ايجاد شود. چالش هاى اجتماعى 
مربوط به بحران اقتصادى با چالش هاى مربوط به مسئلة فقر و غنا از اين جهت كه هر دو 

هويت اقتصادى دارند، مشترك اند، ولى تفاوت هايى با يكديگر دارند.
چالش فقر و غنا چالشى مستمر در نظام سرمايه دارى غربى است، و چالش هاى مربوط 

به بحران هاى اقتصادى، اغلب دوره اى و مقطعى است.
ــاى متناوب در تاريخ  ــدت و ضعف هاى متفاوت در دوره ه ــران هاى اقتصادى با ش بح
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اقتصاد غرب پديد آمده اند. نخستين بحران اقتصادى در سال 1820ميالدى در انگلستان 
ــال هاى 1929-  به وجود آمد و مهم ترين آنها  در فاصلة بين دو جنگ اول و دوم در س
1933ميالدى شكل گرفت. در اين بحران، 40 ميليون كارگر بيكار شدند. هزاران مؤسسه 
ورشكست شد و زيان اقتصادى ناشى از آن كمتر از زيان اقتصادى جنگ اول جهانى نبود. 
بحران اقتصادى اخير از سال 2008 شروع شده است و به رغم تالش هايى كه براى مهار 

كردن آن انجام مى شود به تدريج بر دامنة آن افزوده مى شود.
ــر فقير و ضعيف جامعه است، ولى  ــيب هاى مربوط به فقر و غنا همواره متوجه قش آس
ــي را در بر مى گيرد. البته  ــيب هاى مربوط به بحران اجتماعى مجموعة نظام اجتماع آس
سرمايه داران به رغم آسيب هايى كه مى بينند همواره با استفاده از ابزارها و اهرم هايى كه 
دارند فشارهاى ناشى از بحران هاى اقتصادى را از اصل نظام سرمايه دارى و سرمايه هاى 
انباشته به اقشار ضعيف و محروم و توليدكنندگان خرد انتقال مى دهند. به همين دليل، 
بحران اقتصادى اغلب با مسئلة فقر و غنا پيوند مى خورد و بر دامنة آن مى افزايد. انتقال 
بحران به قشر محروم و مستضعف جامعه مى تواند موجب تحريك آنان شود و همچنين 
مقاومت محرومان نيز مى تواند به دامنة بحران بيفزايد و يك بحران اقتصادى در صورتى كه 
كنترل نشود مى تواند به فروپاشى نظام هاى سياسى منجر شود. بحران هاى اقتصادى در دوره 
هاى نخستين به كشورهاى غربى محدود مى شد و از عوامل داخلى آنها  اثر مى پذيرفت، 



عى
تما

 اج
وم
عل

85

ولى با شكل گيرى اقتصاد جهانى و كاهش اهميت مرزهاى سياسى و جغرافيايى، بحران هاى 
منطقه اى به سرعت آثار و پيامدهاى جهانى خود را آشكار مى سازد.

دربارة جنبش وال استريت چه مى دانيد؟ اين جنبش مربوط به كدام يك از چالش هاى 
پيش گفته است؟ بحران اقتصادى 2008 ميالدى چه تأثيرى بر آن داشته است؟

شـمال و جنـوب
شـمال و جنوب به كدام كشـورها اشاره دارد و اصطالحات مشابه آنها كدام است ؟ و 

چالش آنها  چه نوع چالشي است؟

ــورهاي صنعتي و ثروتمند در نيمكرة شمالي زمين و اغلب  ــتر كش به دليل اينكه بيش
ــورهاي فقيرند، از تقابل كشورهاي غني و فقير به تقابل  ــورهاي نيمكرة جنوبي كش كش
شمال و جنوب ياد مي كنند. شمال و جنوب، بعد از جنگ جهاني دوم بيشتر به كار برده 
ــد؛ زيرا برخي از انديشمندان معتقد بودند كه چالش بلوك شرق و غرب چالش اصلي  ش

نيست؛ بلكه چالش اصلي چالش بين كشورهاي غني و فقير است.
اصطالحات سياسي مشابه ديگري نيز براي اشاره به اين چالش وجود دارد؛ مانند جهان 
اول و دوم و جهان سوم؛ كشورهاي توسعه يافته و عقب مانده؛ مركز و پيرامون؛ استعمارگر 

و استعمارزده.
ــرمايه داري بلوك غرب است و منظور از جهان دوم،  ــورهاي س مراد از جهان اول، كش
كشورهايي است كه در كانون بلوك شرق قرار گرفته اند و جهان سوم، كشورهاي ديگري 
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هستند كه خارج از اين دو بلوك قرار داشته و تحت نفوذ آنها  واقع مي شدند.
ــورهاي صنعتي و ثروتمند با عنوان كشورهاي توسعه يافته نيز ياد مي شود و به  از كش
كشورهاى ديگر هنگامي كه با آنها  مقايسه مى شوند، كشورهاي عقب مانده، توسعه نيافته 
يا در حال توسعه مي گويند. اين اصطالحات به اين نكته اشاره دارد كه كشورهاي توسعه 

يافته الگوي كشورهاي ديگرند و بايد مسير آنها  را ادامه دهند.
اصطالح مركز و پيرامون به نقش مركزي كشورهاي ثروتمند و صنعتي اشاره دارد. اين 
اصطالح را كساني به كار مي برند كه معتقدند، كشورهاي پيراموني به سبب نوع عملكرد 
ــورهاي مركزي، در موقعيتي فقيرانه قرار مي گيرند. بر اساس اين نظر، جوامع غربي،  كش
چالش هاي دروني خود را از طريق استثمار اقتصادي كشورهاي غيرغربي حل مي كنند؛ 
ــطح عمومي رفاه را  ــت مي آورند، س ــورهاي پيراموني به دس زيرا آنها  با ثروتي كه از كش
ــكالت حاّد دروني را به  ــار ضعيف جوامع غربي تأمين مي كنند و مش براي كارگران و اقش
بيرون از مرزهاي  خود انتقال مى دهند. بحران هاي اقتصادي، جنگ ها و جبهه بندي هاي 
دروني خود را با سرمايه گذاري هاي مشترك و معاهدات بين المللي، مديريت مي كنند. اين 
معاهدات بين المللى به گونه اي است كه انتقال ثروت از كشورهاي پيراموني به كشورهاي 

مركزي را تسهيل مي كند.
ــتعمارگر و استعمار زده را نسبت به كشورهاي غني و فقير، كساني به كار  اصطالح اس
ــته كشور را به ابعاد اقتصادي محدود نمي كنند  مي برند كه چالش و نزاع بين اين دو دس
و به ابعاد فرهنگي آن نيز نظر دارند. از نظر اين گروه، مشكل كشورهاي فقير تنها ضعف 
ــت؛ بلكه خودباختگي فرهنگي و الگوپذيري مقلّدانه آنها  از  اقتصادي و صنعتي آنها نيس

كشورهاي صنعتي است.
تقابل شمال و جنوب تقابلي جهاني است و در صورتي كه چالش هاي مربوط به آن فّعال 

شوند بسياري از چالش هاي دروني كشورهاي غربي، ديگربار فّعال خواهند شد.

در بارة كاربرد دو اصطالح، بلوك شرق و غرب و كشورهاي شمال و جنوب در جهان 
امروز گفت وگو كنيد.
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در نظام سرمايه داري غربي، چالش فقر و غنا، چالشي مستمر و چالش هاي مربوط 
به بحران هاي اقتصادي اغلب دوره اي و مقطعي است..

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

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

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

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

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آنها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

كشورهاى شمال و جنوب،  ......................... ، .......................... ، .......................... ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

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

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

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

................................................................................................................................
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بحران هاى
 زيست محيطـي،
 معرفتى و معنوى

بحران زيست محيطي و جنبش هاي اجتماعي مربوط به آن
 نـگاه فرهنگ هاى مختلف به طبيعت چگونه اسـت؟ فرهنگ مدرن غرب چگونه به 
طبيعت مي نگرد؟ بحران محيط زيسـت چيسـت و چه چالش هايى را به دنبال آورده 

است؟

محيط طبيعى كه در آن زندگى مى كنيم محيط زيست ما را تشكيل مى دهد. برخى 
مسئلة طبيعت و محيط زيست را مشكل سرنوشت ساز قرن بيستم دانسته اند. برخى اين 
مشكل را ناشى از نوع برداشتى مى دانند كه انسان مدرن و فرهنگ غرب از عالم طبيعت 
دارد. فرهنگ مدرن، طبيعت را مادة خام و بيجانى مى داند كه در معرض تصرفات انسان 
قرار مى گيرد. در اين فرهنگ، انسان بر اين گمان است كه با تسخير طبيعت و تصرف در 

آن، تمامي مسائل و مشكالت تاريخى خود را حل مى كند.
ــانه هاى حكمت و رحمت  ــت، آيات و نش در نگاه توحيدى، طبيعت و هر چه در آن اس
ــبيح خداوند  ــت و همة موجودات طبيعى با ادراك و معرفتى كه دارند به تس خداوند اس
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مشغول بوده و به سوى او باز مى گردند.
در نگاه اساطيرى نيز طبيعت، مادة خام نيست؛ بلكه عالوه بر ظاهر دنيوى و اين جهانى 

از ابعاد و نيروهاى ماورائى نيز برخوردار است.
ــه طبيعت، براى تصرف  ــدرن به دليل نگاه غير دنيوى خود ب ــگ هاى پيش از م فرهن
ــان مدرن به دليل نگاه دنيوى و  ــتفاده مى كردند. انس طبيعت از نيروهاى معنوى نيز اس
ــت را كودكانه مى پندارد و به  ــكوالر به طبيعت، ديدگاه هاى دينى و معنوى به طبيع س
ــب انكار يا غفلت از ابعاد معنوى طبيعت، تصرف در طبيعت را تنها با فنون و روش  تناس
هاى طبيعى انجام مى دهد. گسترش سريع صنعت و تكنولوژى مدرن نيز محصول همين 

رويكرد است.
انقالب صنعتى نقطة عطفى بود كه انسان مدرن از افق آن، پيروزى بر طبيعت را به خود 
ــد مى داد، ولي از همين افق، طبيعت،  نوي
نخستين مسائل و مشكالت خود را نشان 

داد.
ــهرهاى صنعتى اولين مراكزى بودند  ش
كه با محيطى آلوده مواجه شدند. گسترش 
زندگى مدرن بر گسترة انواع آسيب هاى 
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زيست محيطى افزود. بحران امروز به منطقه اى خاص محدود نمى شود و همة محيط طبيعى 
زندگى انسان اعم از آب، خاك و هوا را فرا گرفته اند. از جملة اين آسيب ها عبارت اند از:

  آلودگى هوا در اثر گازهاى شيميايى، ريزگردها و فلزات سنگين
  تخريب الية ازون در اثر افزايش توليد گازهاى گلخانه اى

  از بين رفتن منابع آب، در اثر آلودگى آب هاى سطحى و زيرزمينى
  آلودگى درياها در اثر عوامل فيزيكى و شيميايى
  بارش باران هاى اسيدى در اثر آلودگى آب و هوا

  از بين رفتن مراتع، جنگل ها و به دنبال آن، جارى شدن سيل هاى خانمان برانداز
  گرم شدن طاقت فرساى بسيارى از مناطق و خشكسالى

  مسموميت خاك ها و تجمع مواد زايد تجزيه ناپذير،  سموم آفت كش، مواد  راديواكتيو و پليمرها
  تهى شدن منابع طبيعى تجديدناپذير به منظور استفاده روزافزون انسان معاصر

  در معرض نابودى قرار گرفتن حدود يك سوم از انواع جانوران و گياهان روى زمين.
بحران زيست محيطي و چالش مربوط به آن، ابتدا بر مدار رابطة انسان با طبيعت قرار 

داشت، ولي به تدريج به حوزه هاى مختلف روابط انسانى و اجتماعى نيز منتقل شد.
كنفرانس هاى بين المللى كه تاكنون در اين باره برگزار شده، از شتاب بحران نكاسته اند 
و اعتراض ها و واكنش هاى مردمى در دهه هاى اخير نيز جنبش هاى اجتماعى جديدى 
پديد آورده است. برخى از اين جنبش ها، اين بحران را ناشى از فرهنگ مدرن جامعة غربى 
دانسته و انتقادات خود  را متوجه بسترهاى معرفتى اين فرهنگ كرده اند و برخي ديگر 

بازگشت به رويكردهاى معنوى به طبيعت را راه گريز از بحران مى دانند.
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 دربارة جنبش محيط زيست گرايى1  يا طرفداران محيط زيست مطالعه نمائيد و در 
كالس گفت وگو كنيد.

بحران معرفتىـ  علمى و پسـامدرنيته
رويكرد معرفتى- علمى فرهنگ پس از رنسـانس براى حّل كدام بحران غرب شكل 

گرفت؟ و بحران معرفتى- علمى در فرهنگ مدرن غرب چگونه پديد آمد؟

ــا معتبرترين راه شناخت  ــهود آباء كليس ــطى، كتاب مقدس و ش در فرهنگ قرون وس
جهان بود و به موازات آن، دو ابزار عقل استداللى و تجربه ناديده گرفته مى شد. در دوران 

رنسانس اين روش معرفتى، مورد ترديد قرار گرفت و به تدريج به بحران كشيده شد.
ــب رويكرد دنيوى خود به  جهان غرب براى برون رفت از اين بحران معرفتي، به تناس
سوى نوعى از روشنگرى پيش رفت كه جايگاه وحى و شهود را در شناخت علمي ناديده 

انگاشت و به شناخت استداللى عقلى و تجربى بسنده مى كرد.
شناخت استداللى عقلى جديد نيز به دليل اينكه پيوند خود را با شهود حقايق عقلى و 
فوق طبيعى از دست داده بود، بيش از دو سده دوام نياورد. به همين دليل در قرن نوزدهم 

و بيستم، شناخت حسى و تجربى تنها راه شناخت علمى قلمداد شد.
انديشمندان و عالمان غربى در تمام دوران پس از رنسانس با خوشبينى نسبت به روش 

علمى خود، به دنبال حّل مسائلى بودند كه در پيش روى آنان قرار مى گرفت.
در قرن نوزدهم جامعه شناسان به دنبال آن بودند تا دربارة حقايقى كه پيامبران از طريق 
وحى دربارة جامعه بشرى بيان كرده اند يا آنكه عالمان با استدالل هاى عقلى، به آن رسيده 
اند، با روش حسى و تجربى داورى كنند. به همين دليل جامعه شناسي قرن نوزدهم روش 
تجربى خود را تنها راه درست براى شناخت حقايق امور مى دانست و آگاهى ها و علوم ديگر 
جوامع را غيرعلمى و مربوط به دوران كودكى بشر مى خواند و بر اساس همين باور نيز حضور 
استعمارى غرب در ديگر جوامع را براى خود و ديگران توجيه مى كرد؛ يعنى غرب با ترويج 
معناى مدرن علم، اين مطلب را به ذهنيت نخبگان جوامع غيرغربى القا مى كرد كه پيروى از 
1Environmentalism  
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فرهنگ غربى تنها راه پيشرفت و توسعة ديگر فرهنگ هاست.
بحران هنگامى آغاز شد كه محدوديت هاى علمى دانش تجربى و همچنين وابستگى آن 
به معرفت هاى غيرتجربى و غيرحسى آشكار شد. در نيمة اول قرن بيستم با روشن شدن 
محدوديت هاى علم حسى ـ تجربى، علم از ارائة جهان بينى و داورى هاى ارزشى دست 
ُشست و به اين ترتيب، روشنگرى مدرن به مسائل و امور طبيعى محدود شد. در نيمة دوم 
قرن بيستم با روشن شدن اينكه علم حسى و تجربى نيازمند برخى معرفت هاى غيرحسى 
و غيرتجربى است استقالل معرفت تجربى از ديگر معرفت ها مخدوش شد و به دنبال آن 

پرسش از مبانى غيرتجربى علم مدرن و مبانى رقيب آن شكل گرفت.
امكان استفاده از مبادى مختلف نشان داد كه علوم حسى و تجربى با استفاده از مبانى 
گوناگون، مي توانند صورت هاى متفاوتى داشته باشند. در نتيجه، علم تجربى غربى تنها 
تفسير ممكن از جهان طبيعت نيست؛ بلكه تفسيرهاى متناسب با فرهنگ هاى ديگر نيز 

مى تواند وجود داشته باشد.
ــش از مبانى علوم تجربى غربى، در حقيقت پرسش از بنيان هاى هويتى فرهنگ  پرس
غرب و پرسش از اليه هاى عميق اين فرهنگ بود و با اين پرسش، بحران معرفتى- علمى 

در دو بُعد ظاهر شد.
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اول:  افول روشنگرى و شكل گيرى جريان هاى پست مدرن.
ــود. از ديدگاه  ــى پيدا كرده ب ــدرن از قرن نوزدهم صورتى تجربى و حس ــنگرى م روش
عالمان تجربى، شناخت غيرتجربى شناختى علمى و روشنگرانه نبود، ولى اينك با دانستن 
ــكل نمى گيرد، استقالل  ــتفاده از معرفت هاى غير تجربى ش اينكه علم تجربى بدون اس
معرفت علمى- تجربى نسبت به معرفت هاى غير تجربى مخدوش شد و در نتيجه هويت 

روشنگرانة آن مورد ترديد قرار گرفت.
انكار و ترديد در روشنگرى به منزلة انكار و ترديد در هويت معرفت شناختى جهان مدرن 
بود. دانشمندانى را كه در اصل روشنگرى علم مدرن ترديد كردند، دانشمندانى مى دانند كه 
ــوى آن راه برده اند و به همين دليل آنها  را  ــان مدرن عبور كرده اند و به فراس ــول جه از اص

پسامدرن مى خوانند.
دوم: ناسازگارى بين ابعاد معرفتىـ  علمى با نيازهاى اقتصادى و سياسى جهان غرب.

فيلسوفان پسامدرن هنگامى در اصول و مبانى فرهنگ غرب، ترديد كردند كه سياست 
و اقتصاد جهان غرب ابعاد جهانى پيدا كرده بود. 

ــى و اقتصادى خود ديگر فرهنگ ها را به چالش  ــتردة سياس فرهنگى كه با حضور گس
كشانده است، بيش از همه نيازمند به معرفت و علمى است كه حضور جهانى آن را توجيه 
ــد. ناتوانى جهان غرب براى  ــامدرن فاقد اين ظرفيت ان ــه هاى پس كند. حال آنكه انديش
توجيه حضور جهانى خود، در شرايطى كه اقتصاد و سياست او نياز به اين حضور دارد از 
بُعد ديگرى از بحران حكايت دارد، بحرانى كه ناشى از ناسازگارى بين عملكرد اقتصادى 

سياسى غرب با توانمندى هاى معرفتى و علمى آن است.
فرهنگى كه توان معرفتى خود را براى دفاع از ابعاد گستردة اقتصادى و سياسى خويش 
از دست مى دهد به حيوان فرتوتى مى ماند كه به رغم جثة عظيم و حجيم خود به دليل 

ناتوانى روحى، زمين گير و آسيب پذير شده باشد.

ــىـ  علمى مربوط به آغاز و انجام فرهنگ جديد غرب را با يكديگر  ــران معرفت دو بح
مقايسه كنيد.
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بحران معنويت و پساسكوالريسم
بحران معنويت چه زمانى و چرا در تاريخ فرهنگ غرب پديد آمد؟ جامعه شناسان با 

چه نام هايى از آن ياد كرده اند؟ اين بحران چه پيامدهايى داشته است؟

ــر را در رويكرد دنيوى و اين  ــدرن، آخرين گام تاريخى بش ــان غربى در فرهنگ م انس
جهانى برداشت. در اين فرهنگ، دنيوى گرايى و سكوالريسم بدون آنكه پوشش قدسى و 
دينى به خود گيرد به صورت آشكار مطرح شد. در فرهنگ مدرن، گرايش ها و رفتارهاى 

دينى تنها با توجيه و پوشش دنيوى امكان مطرح شدن دارند.
سكوالريسم و دنيوى گرايى به ترتيب در حوزه هاى هنر، اقتصاد، سياست و علم مطرح 
شد و فرهنگ خاص هر يك از اين حوزه ها، سكوالر و دنيوى شد؛ اّما با اين همه فرهنگ 

عمومى جامعة غربى، آن هم در محدودة زندگى خصوصى همچنان دينى باقى ماند.
ــتم از آخرين عرصة  ــان بر اين گمان بودند كه دين طّى قرن بيس  برخى جامعه شناس
حضور خود؛ يعنى از قلمرو فرهنگ عمومى نيز بيرون خواهد رفت؛ اّما واقعيت، خالف اين 

پيش بينى را نشان داد.
ــتم نه تنها دين از فرهنگ عموم مردم خارج نشد؛ بلكه سال هاى پايانى  طّى قرن بيس
قرن بيستم شاهد بازگشت مجّدد نگاه معنوى و دينى، در سطوح مختلف زندگى انسان ها 
بود. بعضي از اين موج بازگشت كه نشانة بحران معنويت در فرهنگ غرب است با عنوان 
ــم» ياد كردند و برخى ديگر عنوان«پساسكوالريسم» را براى آن به كار  «افول سكوالريس

بردند.
مهم ترين علت تداوم باور دينى و معنوى در زندگى انسان، نياز فطري آدمى به حقايق 
ــت. يك فرهنگ عالوه بر آنكه به نيازهاى جسمانى و دنيوى  ــى و ماوراءطبيعى اس قدس
انسان پاسخ مى دهد، بايد به نيازهاى معنوى و قدسى او نيز پاسخ دهد. همان گونه كه بى 
توجهى به ابعاد دنيوى به بهانة رويكرد معنوى، به بحران فرهنگى منجر مى شود، غفلت از 

ابعاد معنوى به بهانة رويكرد دنيوى صورت ديگرى از بحران را به دنبال مى آورد.
ــان پاسخ مى دهند،  ــى وجود انس ــش هاى اساس معانى و حقايق ماوراء طبيعى به پرس


