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شك نبايد كرد كه انقالب اسالمي ايران از همة انقالب هاجداست؛ هم در پيدايش 
و هم در كيفيت مبارزه و هم در انگيزة انقالب و قيام، و ترديدي نيست كه اين 
يك تحفة الهي و هدية غيبي بوده كه از جانب خداوند مّنان ... عنايت شده است.
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اول فصـل 
فرهنگ جهانـی



 فصـل اول  فرهنگ جهانــی  

  انتظـار مي رود در پايـان اين فصـل دانش آمــوز:

1.  مفهوم جهان فرهنگي را در تمايز با مفاهيم جهان عيني و جهان ذهني تعريف كند.
2.  چگونگي تمايز و تعامل جهان هاي عيني، ذهني و فرهنگي را تشريح كند.

3.  دو مفهوم »جهان فرهنگي« و » فرهنگ جهاني« را تشخيص دهد.
4.  داليل تفاوت فرهنگ ها را بداند.

5.  بداند كه همة فرهنگ ها ظرفيت و ادعاي جهاني شدن ندارند.
6.  ويژگي هاي فرهنگ جهانِي مطلوب را برشمارد.

7.  صورت هاي تاريخِي فرهنگ سلطه را در جهان توضيح دهد.
8.  با استفاده از معيارهاي فرهنگ جهانِي مطلوب، فرهنگ سلطه را نقد و ارزيابي كند.

9.  شباهت ها و تفاوت هاي استعمار قديم، نو و فرانو را تشريح كند.
10.  مراحل گسترش فرهنگي عقايد و ارزش هاي اسالمي را نام ببرد و ويژگي هاي هر مرحله

 را توضيح دهد.
11.  با ظرفيت دين اسالم براي ساختن يك فرهنگ جهاني آگاه باشد.
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جهان انساني و جهان فرهنگي
جهان انسـاني چيسـت؟ جهان فرهنگي كدام اسـت؟ و بين جهان انسـاني و جهان 

فرهنگي چه نسبتي وجود دارد؟ 

ــديم. جهان اجتماعی بخشی از جهان  ــال گذشته با مفهوم جهان اجتماعی آشنا ش س
انسانی است. جهان انساني محصول زندگي انسان است و هرچه با انديشه و عمل انسان 
پديد مي آيد مربوط به اين جهان است. جهان انساني به دو بخش فردي و اجتماعي تقسيم 

مي شود.
ــان ها باز مي گردد و ابعاد  ــخصي و فردي انس ــاني به زندگي ش بخش فردي جهان انس

اخالقي، ذهني و رواني انسان ها به اين بخش مربوط مي شود.
ــد مي آورد. اين بخش هويتي  ــاني، زندگي اجتماعي را پدي بخش اجتماعي جهان انس
فرهنگي دارد و به همين دليل، جهان اجتماعي را جهان فرهنگي مي نامند. فرهنگ، شيوۀ 
زندگي اجتماعي انسان ها را شكل مي دهد و حاصل آگاهي و عمل مشترك آدميان است.

جهان فرهنگي
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ــد مشخص مي شود كه جهان  ــاني و جهان فرهنگي گفته ش  از آنچه دربارۀ جهان انس
ــاني است. از بخش اجتماعي جهان انساني با عنوان جهان  ــي از جهان انس فرهنگي بخش
فرهنگي و از بخش فردي آن با عنوان جهان ذهني تعبير مي كنند و بدين ترتيب، جهان 

فرهنگي در برابر جهان ذهني قرار داده مي شود.

وقتي فردي دربارۀ مسئله اي خاص مي انديشد، در محدودۀ جهان فردي و ذهني خود 
زندگي مي كند، ولي هنگامي كه انديشۀ خود را به صورت گفتار و نوشتار بيان مي كند يا 
ــه و تصميم خود با ديگران رفتار مي كند، به جهان اجتماعي و فرهنگي  ــاس انديش بر اس

قدم مي گذارد.
 مي دانيم كه فرهنگ، اليه ها و سطوح مختلفي دارد. عقايد و ارزش ها مربوط به اليه هاي 
ــق و بنيادين فرهنگ اند. هنجارها و رفتارها در اليه هاي غيربنيادين قرار دارند. جهان  عمي
ذهني و فردي انسان ها نيز، اليه ها و سطوح مختلفي دارد. هر فرد بر اساس عقايد و ارزش 

هاي خود، مسائل روزمرۀ زندگي خود را تفسير مي كند و دربارۀ آنها  تصميم مي گيرد.
 بين دو بخش فردي و اجتماعي يا ذهني و فرهنگي جهان انساني، تناسب و هماهنگي 
وجود دارد. هر فرهنگي نوعي خاص از عقايد و خصوصيات ذهني را در افراد پديد مي آورد 
و به همان نوع اجازۀ بروز و ظهور مي دهد، و هر نوع اخالقي نيز جوياي فرهنگي متناسب 

با خود است.

جهان انساني

جهان ذهني

جهان ذهني

جهان فرهنگي

جهان فرهنگي
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 دربارۀ راه هاي ورود يك انديشۀ فردي به حوزۀ فرهنگ با يكديگر گفت وگو كنيد.

جهان فرهنگي  و جهان عیني 
مي دانيم كه تمامي پديده هاي جهان هسـتي، محصول زندگي انسـان نمي باشـند. 
بنابراين، در برابر جهان انسـاني مي توان از جهـان ديگري نام برد كه از آن با عنوان 
جهان عيني ياد مي شـود. جهان عيني كدام جهان اسـت؟ و چه ديدگاه هايي دربارة 

آن وجود دارد؟

جهان انساني اعم ازآنكه فردي يا اجتماعي باشد در برابر جهان عيني قرار دارد. جهان 
عيني پيش از انسان وجود داشته است و مستقل از خواست و اعتبار انساني وجود دارد.

برخي جهان عيني را به طبيعت محدود مي كنند. اين گروه، جهان طبيعت را در برابر 
جهان انساني قرار مي دهند و با تقسيم جهان انساني به دو جهان ذهني و فرهنگي از سه 

جهان سخن مي گويند.
 جهان اّول: جـهان طبيعـت
 جهان دوم:  جهان ذهـــن
 جهان سوم:  جهان فرهنگ
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جهـان 
هسـتي

جهـان 
عيني

فـوقطبيعی
 فرهنگیذهنی طبيعی

جهـان 
انسانی

متفكران مسلمان، جهان عيني را جهان تكوين نيز مي نامند و آن را به جهان طبيعت 
ــت. آنها   ــي از جهان عيني و تكويني اس محدود نمي دانند. نزد آنان جهان طبيعت بخش

جهان عيني را به دو جهان طبيعت و فوق طبيعت تقسيم مي كنند.
در تعابير قرآني، از عوالم عيني و تكويني با عناويني مانند دنيا و آخرت، شهادت و غيب، 

ُملك و ملكوت و مانند آنها  ياد مي شود.
ــد و ارتباط وجود دارد، بين دو  ــان طور كه بين جهان ذهني و جهان فرهنگي پيون هم

جهان عيني و جهان انساني نيز ارتباط و پيوند برقرار است.

ــال هاي گذشته خوانده ايد، تفاوت موجودات جهان تكويني و  با توجه به آنچه در س
عيني با موجودات جهان انساني در چيست؟

تعامل جهان فرهنگـي و جهان عینـي

بيـن جهان هاي مختلـف، ارتباط و تعامل وجـود دارد. دربارة جهـان هاي مختلف و 
چگونگي ارتباط و پيوند آنها  نظرات متفاوتي وجود دارد. به چه ميزان با اين ديدگاه ها 

آشناييد؟
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  نظر اّول: برخي جهان عيني را به جهان طبيعت محدود مي كنند و اين جهان را مهم تر 
از جهان ذهني و جهان فرهنگي مي دانند. از نظر اين گروه، ذهن افراد و فرهنگ جامعه 
نيز هويتي طبيعي و مادي دارند و علوم مربوط به آنها  نظير علوم طبيعي است. اين گروه 

بين علوم طبيعي و علوم انساني و اجتماعي تفاوتي واقعي قائل نيستند.
ــگ را مهم تر از جهان ذهني و جهان طبيعي و    نظـردوم: گروهي ديگر جهان فرهن
ــي و فردي افراد را تابع فرهنگ جامعه مي دانند و  ــي مي دانند. اين گروه جهان ذهن عين
ــت ها و تصّرفات  جهان عيني و طبيعي را نيز ماده خامي مي دانند كه در معرض برداش

مختلف فرهنگي و اجتماعي انسان ها قرار مي گيرد.
  نظرسوم: نظر كساني است كه هردو جهان فرهنگي و جهان عيني را مهم و در تعامل 

با يكديگر مي دانند.
در نگاه قرآني، جهان عيني محدود به جهان طبيعت نيست و ادراك و آگاهي نيز محدود 
ــاني نمي باشد، و عالَم نيز برخوردي حكيمانه و هوشمندانه با جهان انساني  به حيات انس
ــّيت خداوند سبحان،  ــاس حكمت و مش و فرهنگي دارد. در نگاه قرآني جهان عيني براس

رفتاري حكيمانه با انسان و جامعۀ انساني دارد.
قرآن كريم عالوه برآنكه براي جامعه و فرهنگ، جايگاه ويژه اي قائل است و از زندگي و 
مرگ امت ها سخن مي گويد، جهان فردي اشخاص را نيز ناديده نمي گيرد و بر مسئوليت 

فرد در قبال فرهنگ و جامعه تأكيد مي كند.
از منظر قرآن هرگاه انسان، اخالقي الهي داشته باشد و جامعه نيز از فرهنگي توحيدي 
ــد، جهان عيني درهاي بركات خود را به روي انسان ها مي گشايد، و هرگاه  برخوردار باش
ــركانه داشته باشند، زمين و آسمان از تعامل سازنده با  افراد و فرهنگ جامعه هويتي مش

آنها  باز مي مانند و ظرفيت هاي الهي و آسماني خود را از آنها  پنهان مي كنند.

برخي آيات قرآن كريم از تعامل فعال جهان عيني با جهان فرهنگي و اجتماعي سخن 
مي گويند. دربارۀ اين آيات تحقيق كنيد.
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مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسيد.1 در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آنها  را دو به دو نشان مي دهيد.

بخش اجتماعی جهان انسانی هويتی فرهنگی دارد و از آن با عنوان جهان فرهنگی 
ياد می شود.

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

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

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

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 واسطۀ ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترۀ جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

 اصطالحات و مفاهيم اساسي درس را در اين قسمت بنويسيد .

جهان فرهنگی، ........................... ، ................................ ، .................................. ،

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

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

1- براي پيدا كردن مطالب مهم درس از خود بپرسيد اين درس به دنبال پاسخ به چه پرسش هايي  است. 
    

 در اين قسمت مي توانيد جمله ها و گزاره هايي را كه در قسمت »خالصه كنيد« 
نوشته ايد با هم تركيب كنيد و در قالب بند يا پاراگراف بنويسيد.

  فـرض كنيد مي خواهيد مطالبـي را كه در اين درس ياد گرفتيد به زبان و قلم 
خودتـان به ديگران آموزش دهيد. در كالس نوشـته هاي خـود را بخوانيد و با 
راهنمايي دبيرخود، بهترين آنها  را انتخاب كنيد و به نام نويسندة آن در كتاب 

خود بنويسيد.

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

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

................................................................................................................................
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گوناگوني تاريخي فرهنگ ها
فرهنگ ها تغيير مي يابند و مراحلي را پشـت سـر مي گذارنـد. آيا فرهنگ ها تاريخ 

مشترک و مراحل رشد يكسانی دارند؟ 

ــد و تحول موجودات جهان طبيعت اند. موجوداتی كه هويت  تاريخ و جغرافيا بستررش
ــابه برخوردارند. حيوانات مختلف مراحل زندگي يكساني  ــتركي دارند از تاريخي مش مش
ــال پيش مراحل مشابهي را در طول زندگي خود داشته اند.  دارند، مورچگان از هزاران س
ــد، برخي از حيوانات به دليل  ــق زندگي حيوانات از نظرجغرافيايي نيز فرق مي كن مناط
توان انطباق با محيط، در مناطق مختلف زندگی مي كنند. برخی نيز نمی توانند خود را با 
شرايط محيطی ديگر انطباق دهند و به همين دليل تنها در محدودۀ جغرافيايی خاصی 
يافت می شوند. برخي ديگر از حيوانات برای دستيابی به محيط زندگی مناسب، در دوران 

حيات خود در خشكی يا دريا، مسافت های طوالنی را طی می كنند. 
ــت در طول تاريخ از دوران  ــان گرچه از آن جهت كه موجودي طبيعي اس ــم انس  جس

فرهنگ جهاني
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ــري مراحل  ــد، جواني و پي ــي تا تول جنين
ــان مانند  ــابهي را طي مي كند، اما انس مش
ــه طور طبيعي  ــت تا ب حيوانات ديگر نيس
بتواند با شرايط جغرافيايي مختلف سازگار 
ــود. به همين دليل آدمی با فعاليت هاي  ش
انساني و فرهنگي خود، و از طريق تصرفاتي 
كه در طبيعت انجام مي دهد، امكان سازگاري با شرايط مختلف جغرافيايي را پيدا مي كند.
زندگي اخالقي و فرهنگي بشر در طول تاريخ و در جوامع مختلف شكل يكساني ندارد 
و از تاريخ مشابهي برخوردار نيست. بنابراين تفاوت اخالق و فرهنگ بشر از سنخ تفاوت هايي 
ــي خود دارند، بلكه تفاوت  ــت كه يك نوع واحد از موجودات طبيعي در طول زندگ نيس
اخالق ها و فرهنگ ها از سنخ تفاوت هايي است كه در انواع مختلف موجودات است. زيرا 
خصوصيات اخالقي و ذهني افراد، و فرهنگ هاي آنها  به تناسب عقايد و ارزش هايي كه 

دارند از هويت هاي متفاوتي برخوردار است.
امتداد تاريخي و گسترۀ جغرافيايي فرهنگ هاي گوناگون يكسان نيست. فرهنگ هايي 
كه در طول زمان در يك سرزمين واحد پديد آمده اند، و فرهنگ هايي كه در زمان واحد 
در سرزمين هاي متعدد به وجود مي آيند، زندگي و تاريخ يكساني ندارند. برخي از فرهنگ ها، 
ــي دوام آورده و همچنان ادامه يافته اند.  ــتند. بعضي از آنها  مّدتي طوالن عمري كوتاه داش
ــته اند از مرزهاي جغرافيايي خود عبور  ــكل گرفته و نتوانس برخي، در مناطقي محدود ش

كنند، ولي برخي ديگر، گسترش پيدا كرده و تداوم يافته اند.



علوم اجتماعی

12

عناصر و اجزاي مختلف درون فرهنگ ها نيز يكسان نيستند، برخي از عناصر فرهنگي، 
قابليت تداوم و حتي انتقال از يك منطقۀ جغرافيايي و فرهنگي به مناطق ديگر را دارند 

ولي برخي ديگر چنين ظرفيت هايي ندارند.

ــكل گرفته اند. دربارۀ  ــرزمين پهناور ايران در طول تاريخ چه فرهنگ هايي ش  در س
عناصري كه از اين فرهنگ ها باقي مانده است گفت وگو كنيد.

ظرفیت مختلف فرهنگ ها براي جهاني شدن
 فرهنگي كه از مرزهاي جغرافيايي و قومي عبور كرده و در عرصة جهاني گسـترش 

يابد فرهنگ جهاني است. آيا هر فرهنگي ظرفيت جهاني شدن دارد؟

ــدن را ندارند، فرهنگ هايي كه ارزش ها و عقايد  برخي از فرهنگ ها ظرفيت جهاني ش
ــلطه جويانه نيز نسبت به ديگر اقوام  ــت و نگاهي س آنها  ناظر به قوم و منطقۀ خاصي اس

ندارند، از محدودۀ قومي و منطقه اي خود فراتر نمي روند.
 در طول تاريخ، فرهنگ هايي وجود داشته اند كه از مرزهاي جغرافيايي خود عبور كرده 
و به سوي جهاني شدن گام برداشته اند. فرهنگي كه به سوي جهاني شدن حركت مي كند، 
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بر دو گونه است:
ــت كه عقايد، ارزش ها و يا رفتار آن، ناظر به قوم، منطقه   گونة نخسـت: فرهنگي اس
ــور از مرزهاي جغرافيايي خود، جهان را به  ــت. چنين فرهنگي با عب يا گروهي خاص اس
ــيم مي كند، يكي از اين دو منطقه مركزي و ديگري پيراموني است.  مناطقي دوگانه تقس

منطقۀ مركزي، منطقه اي است كه  منطقۀ پيراموني را به خدمت مي گيرد.
فرهنگ صهيونيسم بين الملل و فرهنگ سرمايه داري دو نمونه از اين فرهنگ است.

صهيونيسم آرمان ها و ارزش هاي خود را متوجه نژاد خاصي مي داند و با رويكرد دنيوي 
و اين جهاني خود، ديگران را در خدمت اين نژاد به كار مي گيرد.

فرهنگ سرمايه داري نيز كانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار مي دهد و كشورهاي 
ديگر را در پيرامون و حاشيۀ آن به خدمت مي گيرد. فرهنگي كه تسلط يك قوم، جامعه 
و گروهي خاص را بر ديگران به دنبال مي آورد و ديگران را به ضعف و ناتواني مي كشاند، 

فرهنگ سلطه يا فرهنگ استكبار است.
 گونة دوم: فرهنگي است كه عقايد، ارزش ها و هنجارهای آن در خدمت گروه و قوم 
خاصي نيست، و سعادت همۀ انسان ها را دنبال مي كند. اين نوع فرهنگ از عقايد و آرمان هاي 

مشترك انساني سخن مي گويد.
ــتگي حركت به سوي يك فرهنگ واحد جهاني را دارد كه اوالً، عقايد،   فرهنگي شايس
آرمان ها و ارزش هاي آن، موافق با فطرت آدميان باشد، و ثانياً هنجارها و رفتارهاي خود 
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را نيز براساس عقايد و آرمان های خويش سازمان دهد.
 فرهنگي كه عقايد،ارزش ها، هنجارها و رفتارهاي آن مطابق نيازهاي فطري باشد، همان 
فرهنگ حق است. فارابي جامعه اي را كه عقايد و ارزش هاي آن حق باشد اما هنجارها و 

رفتارهاي آن موافق با حق نباشد، مدينۀ فاسقه مي نامد.

ــد و ارزش هاي آنها  با هنجارها و  ــارۀ نمونه هاي تاريخي فرهنگ هايي كه عقاي درب
رفتارهايشان ناسازگار باشد، گفت و گو كنيد.

ويژگي هاي فرهنگ مطلوب جهاني
فرهنگ جهاني بايد ويژگي ها و ارزش هاي عام و جهان شمول داشته باشد.ارزش هاي 

عام و جهان شمولي كه فرهنگ جهاني بايد داشته باشد كدام اند؟

ــئوليت و عقالنيت از مهم ترين ويژگی ها و ارزش  حقيقت، معنويت، عدالت، حّريت، مس
هايي اند كه يك فرهنگ مطلوب جهاني بايد از آنها  برخوردار باشد.

  حقيقت: فرهنگ هايي كه به حقيقتي قائل نباشند، نمي توانند معيار و ميزاني براي 
سنجش عقايد و ارزش هاي مختلف داشته باشند و در نتيجه نمي توانند از حقانيت ارزش ها 

و عقايد خود دفاع كنند.
ــش های بنيادين درباره مرگ و زندگی    معنويت: فرهنگ جهاني بايد بتواند به پرس
ــان  ــخ دهد. فرهنگ هايي كه توجه خود را به نيازهاي مادي و دنيوي انس ــان ها پاس انس
محدود مي كنند، از پاسخ به نيازهايي كه سعادت معنوي و ابدي انسان ها را تأمين كند، 
غافل مي مانند. چنين فرهنگ هايي در صورتي كه بسط و گسترش پيدا كنند، انسانيت را 

با بحران هاي روحي و رواني گرفتار مي سازند.
  عدالت و قسط: ارزشي است كه مانع پايمال شدن حقوق انسان ها، دو قطبي شدن 

جهان و استضعاف و بهره كشي  ظالمانۀ برخي از برخي ديگر مي شود.
  حّريت و آزادي:  ارزشي است كه همواره در كنار و در دامان ارزش هاي ديگر، معناي 
خود را پيدا مي كند؛ زيرا آزادي همواره، آزادي از يك امر براي رسيدن به امري ديگر است. 
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1به اين معني كه تمامي عقايد، ارزش ها و آرمان ها در محدودۀ فرهنگي خود باقي مي مانند؛ فرهنگ ها، قياس ناپذير و در عرض يكديگر 

قرار مي گيرند و امكان گفتگوي منطقي ميان آنها  براي رسيدن به عقايد و  ارزش هاي جهان شمول وجود ندارد. 

اين مفهوم هنگامي كه در كنار ارزش هايي نظير حقيقت، معنويت و عدالت قرار مي گيرد 
معناي راستين خود را پيدا مي كند.

معناي راستين آزادي، آزادي از حق و قانون براي تجاوز به حقوق خود يا ديگران نيست، 
بلكه آزادي از قيد و بندهايی است كه مانع از رسيدن آدمی به حقيقت، معنويت و حقوق 

انساني اش مي شوند و زمينۀ ظلم بر انسان را فراهم می سازند.
  مسـئوليت و تعهد: از جمله ارزش هايي هستند كه يك فرهنگ را در برابر فرهنگ 
ــترش فرهنگ را فراهم مي كنند. رويكردهاي  ــازند و زمينۀ گس هاي رقيب مقاوم مي س
تقديرگرايانه و غير مسئول با از بين بردن قدرت مقاومت يك فرهنگ، زمينۀ نفوذ و تسلط 

فرهنگ بيگانگان را فراهم مي سازند.
  عقالنيت: فرهنگ جهاني بايد از دو سطح عقالنيت برخوردار باشد:

ــي كه از جهان بيني و ارزش هاي كالن آن دفاع نمايد. فرهنگ هايي كه از  اول: عقالنيت
اين نوع عقالنيت محروم باشند، نمي توانند از اليه هاي بنيادين و هويتي خود دفاع كنند، 

و به نسبيت فرهنگی1دچار مي شوند.
ــرايط تاريخي  ــاس عقايد و ارزش هاي فرهنگي و با نظر به ش ــي كه براس دوم: عقالنيت

مختلف، به نظام سازي، سازماندهي و مديريت اجتماعي بپردازد.
ــد خود نتواند يك نظام جهاني را تعريف كند و  ــي كه بر مبناي ارزش ها و عقاي فرهنگ
ــوي آن نظام را براي عبور از شرايط متغير و متحول اجتماعي  ــير حركت به س نتواند مس

ترسيم كند، در وصول به ادعاهاي جهاني خود، ناكام خواهد ماند.

درباره معنای ارزش آزادی در فرهنگ اسالمی و فرهنگ سكوالر غربی تحقيق كنيد. 
به نظر شما كدام يك با فطرت و عقل سازگاری بيشتری دارد؟
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فرهنگی كه از مرزهای جغرافيايی و قومی عبور كرده و در عرصه جهانی گسترش 

يابد، فرهنگ جهانی 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 واسطۀ ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترۀ جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

فرهنگ جهانی ،  ............................ ، ............................... ، ............................... ،

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

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

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

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

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

................................................................................................................................
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فرهنگ های  جهاني
 1

جهانگیري و امپراطوري
فرهنگ هاي بسـياري از مرزهاي جغرافيايي خود عبور كرده و به سوي جهاني شدن 
حركت كرده اند. برخي از آنها  فرهنگ سـلطه و اسـتكبار بوده اند. عملكرد فرهنگ 

سلطه درگذر تاريخ چگونه بوده است؟

  با گونه شناسي فارابي از جوامع آشناييد. او در گونه شناسي خود، يكي از انواع جوامع 
جاهلي را مدينۀ تغلب مي نامد. مدينۀ تغلب جامعه اي است كه سلطه بر ديگر جوامع را 

ارزش اجتماعي برتر مي داند.
ــتكبار، امپراطوري هاي  بزرگ را به وجود آورده است.  ــلطه و اس ــتۀ تاريخ، س در گذش
امپراطوري و شاهنشاهي، از طريق كشورگشايي و جهان گشايي و با قدرت نظامي و حضور 

مستقيم سربازان پيروز شكل می گيرد.
در تاريخ، اقوامي بوده اند كه با غلبۀ نظامي بر ديگر اقوام تسلط پيدا كرده اند. غلبۀ نظامي 
گرچه به حضور مستقيم قوم مهاجم در مناطق جغرافيايي مختلف منجر مي شود، اّما در 
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همۀ موارد، بسط فرهنگي قوم غالب را به دنبال نمي آورد.
ــت مي خورد در صورتي كه هويت فرهنگي خود  قومي كه در اثر تهاجم نظامی شكس
را حفظ كند، با ضعيف شدن تدريجي قدرت نظامي مهاجم، مي تواند بار ديگر، استقالل 
ــته باشد مي تواند گروه  ــت آورد، و اگر فرهنگي غني و قوي داش ــي خود را به دس سياس

مهاجم را درون فرهنگ خود، هضم نمايد و آن را به خدمت گيرد.
ايرانيان باستان فتوحاتي فراتر از مرزهاي جغرافيايي خود داشتند، اّما جهان گشايي آنان 

به جهاني شدن فرهنگ آنان منجر نشد.
ــيعي از جهان را با قدرت نظامي خود تصرف كردند. ولي فرهنگ  مغوالن نيز مناطق وس
ــتگي هاي الزم را براي يك فرهنگ جهاني  مغوالن، فرهنگي قومي و قبيله اي بود و شايس
ــرعت تحت تأثير فرهنگ هايي قرار گرفتند كه از نظر نظامي شكست  ــت. آنان به س نداش
خورده بودند. به همين دليل، امپراطوري مغول در چين، هند و ايران، تحت تأثير فرهنگ 
هاي مغلوب، هويتي چيني، هندي و ايراني پيدا كرد، و به صورت سه حكومت مستقل درآمد.

لشکرکشی اسکندر به ایران
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جهان گشايي و امپراطوري، اغلب با كشتارها و خسارت هاي انساني و اقتصادي فراوان 
همراه است. اسكندر تخت جمشيد را به آتش كشيد. مغوالن، برخي شهرها را از دم تيغ 

گذراندند و حيوانات آنها  را نيز نابود كردند. نرون، روم را در آتش سوزاند.

به نظر شما فرهنگ سلطه به دنبال چه نوع تأثيرات فرهنگي بر جوامع مغلوب است؟ 
توضيح دهيد.

امپريالیسم و استعمار غربي
اروپـا در پنج قرن اخير، كانون شـكل گيری فرهنگ جديدي اسـت كـه آن را به نام 
فرهنگ غرب مي شناسيم. فرهنگ غرب در اين مدت اَشكال سه گانه اي از سلطه را 
پديد آورده اسـت. از نخسـتين صورت آن با نام هايي مانند امپراليسم و استعمار ياد 

كرده اند. دربارة اين دو واژه چه مي دانيد؟

واژۀ امپرياليسـم از امپراطوري گرفته شده است و به هرنوع سلطه اي اطالق مي شود. 
امپرياليسم مي تواند صورت های سياسي، اقتصادي و فرهنگي داشته باشد.

  امپرياليسم سياسي از طريق اشغال نظامي جوامع ضعيف شكل مي گيرد.
  امپرياليسـم اقتصادي در جايي است كه قدرت اقتصادي يك كشور، بازارها و مواد 

خام كشور ديگر را تصرف مي كند. 
  امپرياليسم فرهنگي هنگامي رخ مي دهد كه مقاومت فرهنگي منطقه اي كه تحت 
تصرف اقتصادي يا نظامي جامعه اي ديگر قرار گرفته است فرو ريزد، و قوم مغلوب، برتري 

فرهنگي جامعۀ مسلط را نيز بپذيرد.
ــرزمين خارجي، با توسل به قدرت نظامي  ــتعمار، واژه اي است كه بر اشغال يك س اس
ــي داللت مي كند، كشور فاتح را دولت استعماري و كشور به بند كشيده شده را  و سياس
مستعمره مي نامند. استعمار، نوعي از جهان گشايي و امپراطوري است كه از قرن پانزدهم 
ــيد. در قرن نوزدهم،  ــد و در قرن نوزدهم به اوج خود رس ــط اروپائيان آغاز ش به بعد توس

تصّرفات اروپائيان از 35 درصد كرۀ زمين به 67 درصد رسيد.
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ــرفت در زمينۀ دريانوردي، فنون  ــی از پيش ــتعمار در اين دوران، ناش موفقيت هاي اس
ــدۀ هفدهم و هجدهم ميالدي  ــتعمار اروپايي در دو س نظامي و اقتصاد صنعتي بود. اس

بزرگترين برده داري تاريخ بشريت را برپا كرد.
ــلطۀ خود، به نسل  اروپائيان در هجوم به قارۀ آمريكا و جزاير اقيانوس ها براي تأمين س
كشي و از بين بردن ساكنان بومي پرداختند.در يك مقطع پنجاه ساله، پانزده ميليون سرخ 
پوست را نابود كردند و مناطقي نظير هائيتي، كوبا، نيكاراگوئه و سواحل ونزوئال را كه تراكم 

جمعيتي بااليي داشتند از جمعيت خالي كردند.

دربارۀ عملكرد اروپائيان در قارۀ آفريقا تحقيق كنيد.

استعمار نو و فرانـو

اسـتعمار نو  و فرانو، دو مرحلة ديگر از سـلطة جهان غرب بر كشورهاي ديگر است. 
ويژگي هاي اين دو مرحله كدام اند؟

استعمار نو، پس از شكل گيري جنبش هاي استقالل طلبانۀ كشورهاي مستعمره طّي 
قرن بيستم به وجود آمد. در استعمار نو كشورهاي استعمارگر با استفاده از ظرفيت هايي 
كه در دورۀ نفوذ يا دورۀ استعمار نظامي و سياسي خود ايجاد كرده اند، از مجريان بومي و 
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داخلي كشورهاي مستعمره استفاده مي كنند.
ــتعمارگر براي به قدرت رساندن نيروهاي وابسته، از كودتاي نظامي نيز  دولت هاي اس
ــفند 1299 رضاخان و همچنين كودتاي  ــي سوم اس ــتفاده مي كنند. كودتاي انگليس اس
آمريكايي 28 مرداد 1332 محمدرضا شاه دو نوع موفق از كودتاهاي استعمار نو است، و 

كودتاي نوژه، نمونۀ شكست خوردۀ آن مي باشد.
در استعمار نو، كشور استعمارگر با اتكا به قدرت اقتصادي خود، و با استفاده از نهادها 
ــاختارهاي اقتصادي و سياسي بين المللي و با روش ها و سازوكارهاي غير مستقيم،  و س

كنترل بازار و سياست كشورهاي ديگر را در اختيار مي گيرد.
استعمار فرانو، با استعمار قديم و استعمار نو، در اينكه فراوردۀ فرهنگ سلطۀ جهان غرب 
است، مشترك است. ويژگي استعمار فرانو در اين است كه براي حفظ سلطۀ جهان غرب، 
بيش ازآنكه از ابزارهاي نظامي و سياسي يا اقتصادي استفاده كند، از ابزارها و ظرفيت هاي 

فرهنگي و علمي به ويژه از رسانه ها و فّناوري اطالعات بهره مي برد.
در استعمار قديم، استعمارگران حضور مستقيم و آشكار دارند. در استعمار نو، استعمارگران 
پنهان و مجريان آنها  آشكارند. در استعمار فرانو، استعمارگران و مجريان هر دو پنهان اند.

جهان غرب در استعمار فرانو، هويت فرهنگي ديگر كشورها را هدف قرار مي دهد؛ يعنی 
عقايد، ارزش ها و آرمان هاي فرهنگ هاي ديگر را مورد هجوم قرار مي دهد و به جای آن، 

عقايد و ارزش هاي فرهنگ غرب را تبليغ و ترويج مي كند.
مردمي كه برتري مطلق فرهنگي و معرفتي جهان غرب را پذيرفته باشند، هويت خود را 
در حاشيۀ جهان غرب بازخواني و بازسازی مي كنند و مسيري را كه جهان غرب براي آنها  
ترسيم كند دنبال مي كنند. استعمار فرانو، گسترش و سلطۀ فرهنگ غرب بر همۀ جهان 

و غربي كردن جهان را در پوشش نام »جهاني شدن« پيگيري مي كند.

دربارۀ مراحل گسترش نظام سلطۀ غرب و وجه غالب هر مرحله، گفت و گو كنيد. آيا 
وجه غالب هر مرحله، در مراحل ديگر وجود ندارد؟
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ــد صورت هاي  ــود و مي توان ــلطه اي اطالق مي ش ــه هر نوع س ــم ب امپرياليس
سياسي،اقتصادي و فرهنگي داشته باشد.

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

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

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

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

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 واسطۀ ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترۀ جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

فرهنگ سلطه ،  ............................... ، ................................. ، .............................. ،

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

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

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

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

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

................................................................................................................................
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فرهنگ های  جهانـي
 2

عقايد و ارزش هاي جهاني اسالم
اسالم، ديني است كه با دعوت فراگير خود، تكوين يك فرهنگ جهاني را در دستور 
كار قرار داده است. توانمندي هاي اين دين براي ساختن يك فرهنگ جهاني چيست؟

ــل خاص نيست. اصول اعتقادي و ارزش هاي آن، اصول و  ــالم، دين يك عصر و نس اس
ارزش هاي ثابتي است كه همۀ انبيا در طول تاريخ، براي تبليغ و ترويج آن مبعوث شده اند. 

اين اصول و ارزش ها مطابق با نظام آفرينش و موافق با فطرت آدميان است. 
ــت؛ بلكه  ــد، حكايت از خداوند واحدي دارد كه خداوند قوم و قبيلۀ خاصي نيس توحي
خداوند همۀ آدميان و پروردگار همۀ جهان هاست. خداوند سبحان حقيقت مطلق و مبدأ 
ــوي او باز مي گردند. و او عالَم را  ــت. همۀ موجودات از او پديد آمده و به س همۀ حقايق اس

حكيمانه آفريده و تدبير مي كند.
انسان در ديدگاه اسالم، موجودي مختار، مسئول، متعهد و داراي فطرتي الهي و كرامتي 
ــت. سعادت و عّزت انسان در تقرب و نزديك شدن به  ذاتي و خليفۀ خداوند در زمين اس
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ــقاوت و ذلّت او در نسيان و فراموشي  ــيدن به مقام خالفت الهی است و ش خداوند و رس
حقيقت الهي خود و ديگر موجودات و در هزينه كردن تمامي ظرفيت ها و توانمندي هاي 
ــت. البته انسان بر اساس مشّيت و خواست  الهي خود برای زندگي محدود اين جهان اس

الهي، مسئول آبادكردن اين جهان و موظف به پرهيز از فساد در خشكي و درياست.
ــالم، زيباترين و محبوب ترين مخلوق خداوند است و پيامبران براي  عقل در فرهنگ اس
برانگيختن عقل آدميان، اجراي عدالت و قسط و مانع شدن از چرخش ثروت در دست اغنيا 
ــتضعفان از حاكميت مستكبران، مبعوث شده اند. آنان براي رهايي  ــازي مس و براي آزادس
ــده است. زنجيرهايي كه انسان  آدميان از زنجيرهايي آمده اند كه بر گردن آنها  افكنده ش
ها را به بندگي انسان ها و بندگي بت هايي وادار مي سازند كه به دست خود آنها  ساخته 
شده اند. اسالم، جامعۀ اسالمي را موظف به تالش براي آزادي مستضعفان مي داند و پيروزي 

مستضعفان بر مستكبران و حاكميت آيين و دين حق را به همۀ بشريت نويد مي دهد.

ــته باشد در  با راهنمايي دبير خود، جايگاه اصولي را كه يك فرهنگ جهاني بايد داش
آموزه هاي اسالمي جست وجو كنيد. آيا چنين اصولي در عقايد و ارزش هاي اسالمي 

حضور دارند؟

مراحل گسترش فرهنگ اسالمي
عقايد و ارزش هاي اسالمي چگونه به فرهنگ بشري وارد شدند و فرهنگ اسالمي در 

مراحل گسترش خود چه دوره هايي را پشت سرگذارده است؟

ــب حقيقت و ذات خود اختصاص به قوم و گروه  ــالمي به حس عقايد و ارزش هاي اس
ــان ها،  ــي جهاني دارند، و اين عقايد با پذيرش و رويكرد انس ــي ندارند؛ بلكه خصلت خاص
ــترش  ــري راه يافته و نمودي فرهنگي و تاريخي پيدا مي كنند. گس به عرصۀ فرهنگ بش
ــالمي در چهار مقطع تاريخي زير، قابل مطالعه و بررسي  فرهنگي عقايد و ارزش هاي اس

است:
  اّول: پيامبـري و نبـوت،

  دوم: خالفــت،
  سوم: استعـمار،
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  چهارم: بيداري اسالمي. 
  عصر نبوي: شبه جزيرۀ عربستان قبل از ظهور اسالم فرهنگ جاهلي قبيله اي داشت. 
ــلطۀ امپراطوري روم و جنوب شرقي آن تحت  ــمال غربي شبه جزيره تحت نفوذ و س ش
تأثير و سلطۀ شاهنشاهي ايران بود. در چنين شرايطي، خداوند سبحان، پيامبر خود را با 
آيات روشنگر براي تبليغ توحيد و گسترش فرهنگ اسالمي در جامعۀ بشري برانگيخت 
و رسول خدا پس از سيزده سال دعوت و مقاومت در برابر فشارهاي نظام قبيله اي عرب، 
حكومت اسالمي را در مدينه تشكيل داد. پيامبر خدا طّي ده سال حكومت، موانع سياسي 
ــبه جزيرۀ عربستان را از بين برد. در سال نهم هجرت، گروه هاي  ــالم در ش پيش روي اس
ــبه جزيره به مدينه آمدند. پيامبر خدا در حالي رحلت  ــالم از ش مختلف براي پذيرش اس

نمود كه نامه هاي دعوت خود را پيش تر به امپراطوري هاي ايران و روم فرستاده بود.
ــد و در مسير خالفت  ــول خدا آغاز ش   دوران خالفت: اين دوران از زمان رحلت رس

اموي، عباسي و عثماني ادامه يافت.
ارزش ها، هنجارها و رفتارهاي جاهلي در عصر نبوي تا سال هشتم هجري، يعني تا فتح 
مكه، در برابر اسالم مقاومت آشكار كرده بود و از آن پس، در پوشش نفاق خزيده بود. اين 
ارزش ها در دوران خالفت، به تدريج اقتدار جامعۀ اسالمي را در چارچوب مناسبات قبيله 
ــيد، اما عقايد و ارزش هاي جهاني اسالم، فارغ از عملكرد  ــيره اي سازمان بخش اي و عش
قدرت هاي سياسي و با تالش و كوشش عالمان مسلمان، از مرزهاي جغرافيايي و سياسي 
جوامع مختلف عبور كرد و بر قدرت هاي سياسي  كه در اين مناطق حضور داشتند، تأثير 
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ــت. فرهنگ اسالمي، به دليل قدرت و عمق معرفتي خود، گروه هاي مهاجم بيگانه  گذاش
ــاخت تا برای  ــت كم آنان را ناگزير مي س را نيز  درون خود، هضم و جذب مي كرد و دس

استمرار و بقاي خود از پوشش مفاهيم و ارزش های دينی استفاده كنند. 
ــاهيان، مغوالن، عثماني و ... كه در  ــلجوقيان، خوارزمش البته غلبۀ قدرت هايي مانند س
چارچوب عادات تاريخي و فرهنگ قومي و قبيله اي رفتار مي كردند نيز مانع از آن مي شد 

تا ظرفيت هاي فرهنگ اسالمي و ارزش هاي اجتماعي آن به طور كامل آشكار شود.

ــياي جنوب شرقي زندگي   ــلمانان جهان در آس   حدود يك چهارم جمعيت مس
مي كنند، دربارۀ چگونگي گسترش فرهنگ اسالمي در بين آنها  تحقيق كنيد.

  دربارۀ بخشي از ارزش هاي اجتماعي اسالم كه با حاكميت هاي قبيله اي و قومي 
ناديده گرفته مي شدند گفت و گو كنيد.

استعـمار و بیداري اسالمـي
استعمار غربي چه تأثيري بر فرهنگ اسالمي گذاشته است؟ و فرهنگ اسالمي چگونه 

با استعمار غرب مواجه شد؟

ــتعماري غربي، بخش هاي مختلف جوامع اسالمي را    دورة اسـتعمار: دولت هاي اس
ــي خود درآوردند و قدرت نظامي و صنعتي آنان بيشتر رجال  ــلطۀ سياس تحت نفوذ و س
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سياسي و دولت مردان جوامع اسالمي را مقهور خود ساخت.
ــي جوامع اسالمي كه تا قبل از استعمار، بيشتر ريشه در مناسبات قومي  قدرت سياس
ــاي غربي، با قدرت  ــازش با دولت ه ــتعمار، از طريق س ــت، در دوران اس و قبيله اي داش
ــتبداد ايلي و قومي به صورت  ــئله سبب شد تا اس ــتعمارگران پيوند خورد و اين مس اس

استبداد استعماري درآيد.
تفاوت راهبردي استبداد تاريخيـ  قومي با استبداد استعماري در اين است كه استبداد 
قومي به رغم هويت غير اسالمي خود ـ به دليل اينكه عقبه اي خارج از جغرافياي جهان 
اسالم نداشتـ  از رويارويي مستقيم با حضور قوي و توانمند فرهنگ اسالمي دوري مي گزيد 
ــش ديني خود را حفظ كند، اّما استبداد  ــالمي، پوش و تالش مي كرد با رعايت ظواهر اس
ــلطۀ جهان غرب عمل مي كند، در جهت  ــتعماري به دليل اينكه در سايۀ قدرت و س اس
ــرب، چاره ای جز حذف مظاهر فرهنگ  ــترش نيازهاي اقتصادي و فرهنگي جهان غ گس

اسالمي ندارد.
ــلطۀ فرهنگ غرب، مقاومت هايي شكل    عصربيداري اسـالمي: در مقابل نفوذ و س
گرفت كه ريشه در فرهنگ اسالمي داشت. متفكران جهان اسالم، خطرات سلطۀ فرهنگ 

غرب و فراموشي فرهنگ و هويت اسالمي را گوشزد كردند.
انقالب اسالمي ايران، نقطۀ عطفي در بازگشت به فرهنگ اسالمي در جهان اسالم است. 
بسياري از نخبگان كشورهاي اسالمي تا قبل از انقالب اسالمي ايران، براي مقابله با سلطۀ 
ــمـ  ملّي گراييـ  يا ماركسيسم  ــتعمار، از مكاتب و روش هاي غربي نظير ناسيوناليس اس
استفاده مي كردند. اين مكاتب عالوه بر اينكه وحدت امت اسالمي را مخدوش مي ساختند، 
مورد حمايت مردمي كه در دامان فرهنگ اسالم تربيت يافته بودند نيز قرار نمی گرفتند. 
امت اسالمي با الهام از انقالب اسالمی و بازگشت به سوي هويت الهي خود مرحلۀ نويني 

را در گسترش فرهنگ جهاني اسالم رقم مي زند.

  عملكرد استبداد ايلی قاجار را با استبداد استعماري رضاخان مقايسه كنيد.
  دربارۀ تأثيرات صد سالۀ اخير ناسيوناليسم در جهان اسالم تحقيق كنيد.
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دين اسالم مبتنی بر ارزش ها و عقايد جهان شمول 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 واسطۀ ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترۀ جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

عقايد و ارزش هاي جهاني اسالم ،  ............................ ، ......................................... ،

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

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

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

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

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

................................................................................................................................
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فصـل دوم
فرهنگ معاصر غرب
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  فصـل دوم  فرهنگ معاصــر غرب  

  انتظـار مي رود در پايـان اين فصـل دانش آمــوز:

1.  سكوالريسم آشكار و پنهان را از يكديگر باز شناسد.
2.  سكوالريسـم، اومانيسـم و روشـنگري را به عنوان مهم ترين ويژگي هاي هستي شناسانه،  

انسان شناسانه و معرفت شناسانه فرهنگ معاصرغرب توضيح دهد.
3.  روند نهادينه شدن سكوالريسم در هنر، اقتصاد ، سياست و حقوق جهان غرب را توضيح دهد.

4.  چرايي و چگونگي نهادينه شدن سكوالريسم در اليه هاي بنيادين فرهنگ غرب را 
تحليل كند.

5.  تفاوت حقوق طبيعي بشر را با حقوق فطري الهي انسان باز شناسد.
6.  مراحل تكوين نظام جهاني معاصر غرب را تشريح كند.

7.  تحوالت اقتصادي، سياسي و فرهنگي نظام جهاني غرب را توضيح دهد.
8.  چگونگي تكوين دولتـ  ملت هاي جديد را توضيح دهد.

 9. مفهوم »جهاني شدن« را تعريف كند.
10.  نقش رسانه ها و علوم انساني را در گسترش و تعميق جهاني فرهنگ غرب تحليل كند.
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فرهنگ معاصر 
غرب

عقايد
 ارزش هاي بنيادين 

فرهنگ غرب

سكوالريسم و دنيوي گرايي

اومانيسم واصالت انسان دنيوي و اين جهاني

روشنگري و علوم جديد

رنسانس و زمينه هاي تاريخي

فلسفۀ روشنگري و فرهنگ جديد غرب

صنعت، اقتصاد، حقوق و سياست

روابط بين الملل و نظام جهاني

جامعۀ جهاني در گذشته و حال

شكل گيري نظام نوين جهاني

تحوالت اقتصادي - سياسي

افول دولت – ملت ها و جهاني شدن

 امپراطوري رسانه، علم و فرهنگ

تكوين فرهنگ 
جديد غرب

جامعة جهاني

 تحوالت نظام
جهاني
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سكوالريسم و دنیوي گرايـي
فرهنگ معاصر جهان غرب در شكل گيري نظام سلطة جهاني موجود نقشي تأثيرگذار 

و مهم داشته است. عقايد و ارزش هاي بنيادين اين فرهنگ كدام اند؟

ــكيل مي دهند.  عقايد و ارزش هاي بنيادين هر فرهنگ، عميق ترين اليه هاي آن را تش
رفتارها و هنجارهاي مختلف غربي كه در پوشش رويكردهاي مذهبي، فلسفه ها، مكاتب و 
ايدئولوژي هاي مختلف شكل گرفته اند، ريشه در عقايد  و ارزش هاي بنيادين آنها  دارند.

عقايد و ارزش هاي بنيادين به سه دسته اساسي تقسيم مي شوند.
ـناسـانه1   اول: هسـتي ش

  دوم: انســان شناسـانه2 
  سوم: معرفـت شناسانه3

عقــايد
و ارزش هاي بنیادين 

فرهنگ غـرب 

1 پاسخ به پرسش  هايي از قبيل اينكه آيا جهان هستي به همين جهان مادي محدود مي  شود؟
2  پاسخ به پرسش  هايي از قبيل اينكه آيا انسان موجودي مختار و فّعال است يا مجبور و منفعل؟

3 پاسخ به پرسش  هايي از قبيل اينكه آيا تنها راه شناخت واقعيت، حس و تجربه است؟



عی
ما

جت
م ا

لو
ع

33

سكوالريسم مهم ترين ويژگي هستي شناختي فرهنگ معاصر غرب و به معناي رويكرد 
دنيوي و اين جهاني به هستي و جهان مي باشد. غلبۀ سكوالريسم بر فرهنگ غرب سبب 
ــان متوجه آرمان ها و اهداف دنيوي و اين  ــت تا همۀ ظرفيت هاي وجودي انس ــده اس ش
ــان و جهان يا به فراموشي سپرده شده يا به  ــود. بدين ترتيب، ابعاد معنوي انس جهاني ش
صورتي گزينشي در حاشيۀ اهداف و نيازهاي دنيوي به خدمت گرفته  مي شود. بر همين 
اساس، فلسفه ها و عقايد سكوالر در فرهنگ غرب به دو دسته »آشكار« و »پنهان« تقسيم 

مي شوند. 
ــود كه به صراحت ابعاد  ــفه ها و عقايدي را شامل مي ش   سكوالريسـم آشكار فلس
متافيزيكي و فوق طبيعي را انكار مي كنند. اين دسته از عقايد، مكاتب مختلف ماترياليستي 

و ماده گرايانه را تشكيل مي دهند.
  سكوالريسم پنهان شامل ديدگاه ها، فلسفه ها و جهان بيني هايي است كه به نفي 
ــتي نمي پردازند؛ بلكه بخش هايي از عقايد معنوي و ديني را در خدمت  ابعاد معنوي هس
نظام دنيوي و اين جهانی به خدمت مي گيرند و از توّجه يا عمل به بخش هاي ديگر سر باز 
مي زنند. رويكرد گزينشي جهان غرب به ابعاد معنوي و ديني جهان، سبب پيدايش و رشد 
برخي از نهضت هاي جديد ديني شده است كه از آن با عنوان پروتستانتيسم، ياد مي شود.
توجه به دنيا و زندگي اين جهان از ديرباز در فرهنگ هاي مختلف بشري وجود داشته 

مقایسه هنر قرون وسطی و هنر مدرن
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است؛ اّما در فرهنگ غرب، اين رويكرد در ابعاد مختلف علمي و نظري غلبه يافته است.
ــت؛ بلكه خود  ــتقلي نيس در فرهنگ معنوي و ديني، آبادي دنيا و اين جهان، هدف مس
وسيله اي است كه در خدمت اهداف معنوي قرار مي گيرد. اگر افرادي كه در بستر فرهنگ 
ديني زندگي مي كنند، دنيا را هدف برتر خود قرار داده باشند، از آشكاركردن آن پرهيز 
مي كنند و رفتار دنيوي و غير معنوي خود را با پوشش هاي معنوي پنهان مي كنند؛ اّما در 
جهان غرب سكوالريسم به صورت جهان بيني غالب در آمده است، به گونه اي كه دينداران 

ناگزير رفتارها و هنجارهاي ديني خود را با تفاسير دنيوي و اين جهاني توجيه مي كنند.

ــما، آيا عقايد و رفتارهاي ديني آثار دنيوي ندارد و آيا بيان آثار دنيوي آنها   به نظر ش
اشكال دارد؟ در چه صورتي پرداختن به آثار دنيوي عقايد و رفتارهاي ديني مشكل ساز 

مي شود؟

اومانیسـم و اصالت انسان دنیوي و اين جهاني
نگاه فرهنگ غرب به انسـان چگونه اسـت و اين نگاه چه تأثيـري در هنر، ادبيات و 

حقوق انساني داشته است؟

اومانيسم، مهم ترين ويژگي انسان شناختي فرهنگ معاصر غرب است و به معناي اصالت 
انسان دنيوي و اين جهاني است.
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اومانيسم از نتايج منطقي سكوالريسم است. اگر در كانون هستي يك وجود مقّدس و 
متعالي وجود داشته باشد، هيچ موجودي در مقابل آن نمي تواند اصالت داشته باشد؛ بلكه 
همۀ موجودات و از جمله انسان آيات و نشانه هاي او خواهند بود. در فرهنگ ديني اسالم، 
ــان به عنوان برترين آيت و نشانۀ خداوند سبحان، خليفۀ خداوند بر زمين است و به  انس

همين دليل بر موجودات فراوان ديگر برتري و كرامت دارد.
ــي كند كه آدمي از  ــان هنگامي تحقق پيدا م ــگ قرآن، كرامت و خالفت انس در فرهن
محدوديت هاي دنيوي و اين جهاني خود فراتر رود و هر چه می تواند به خداوند نزديك تر 
شود. در اين فرهنگ، اگر انسان به ابعاد دنيوي خود محدود شود به گمراهي گرفتار شده 

و حياتي حيواني يا پست تر از آن دارد.
 در فرهنگي كه نگاه خود را به موجودات متّكثر اين جهان متمركز و محدود مي سازد، 
ــان موجودي نيست كه در سايۀ حقيقتي برتر، مسئوليت و وظيفۀ تدبير معنوي اين  انس
جهان را داشته باشد؛ بلكه موجودي اين جهانی است كه اصالتاً و با نظر به ذات خود، ارادۀ 

تصرف در ديگر موجودات و تسلط بر آنها را دارد.
اومانيسم، پديده اي است كه در ابعاد مختلف فرهنگ غرب نظير هنر، ادبيات و حقوق 

بروز و ظهور يافته است. 
هنر قرون وسطي، بر ابعاد معنوي و آسماني انسان تأكيد مي ورزيد و نقاشان چهره هاي 
ــاني را در هاله اي از قداست تصوير و ترسيم مي كردند، اّما در هنر مدرن،  ــوه هاي انس اس

توجه هنرمندان بر ابعاد جسماني و زيبايي هاي بدني آنها  تمركز مي يابد.

در ادبيات مدرن به سلوك هاي معنوي، وارادات و خطورات الهي انسان توجهي نمي شود 
ــود، به  و به حاالت رواني آدميان در زندگي روزمرۀ دنيوي و اين جهاني پرداخته مي ش

همين دليل، رمان در فرهنگ مدرن غرب، بيشترين اهميت را پيدا مي كند.

ــان در فرهنگ ديني، مبتني بر فطرت الهي انسان است و صورت معنوي و  حقوق انس
آسماني دارد؛ اّما حقوق بشر بر مبناي انديشۀ اومانيستي، صورتي دنيوي و اين جهاني دارد 

و بر اساس خواسته ها، عادت ها و تمايالت طبيعي آدميان شكل مي گيرد.
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ــاني  ــگ هاي ديني، آدميان، ابعاد نفس در فرهن
ــاد معنوي خويش  ــايۀ ابع و دنيوي خود را در س
ــاني خود  پی می گيرند و اگر افرادي هواهاي نفس
ــمي  ــكار و رس را دنبال كنند، آن را به صورت آش
ــتي خود را در  ــار نمي كنند؛ بلكه نفس پرس اظه
قالب مفاهيم ديني پنهان مي كنند؛ مثاًل فرعون از 
هواها و خواسته هاي نفساني خود تبعيت مي كرد 
ــت تا از او پيروي كنند.  و از ديگران نيز مي خواس
او براي توجيه رفتار و موقعيتي كه داشت، خود را 
انساني دنيوي و طبيعي معرفي نمي كرد؛ بلكه خود را از زمرۀ خداوندگاران قرار مي داد و 
مي گفت:»أنا ربكم االعلي؛ من پروردگار برتر شما هستم«؛ ولي انسان مدرن خواسته هاي 
ــته باشد به  ــماني داش دنيوي و اين جهاني خود را بدون آنكه نيازي به توجيه الهي و آس
رسميت مي شناسد و به همين دليل اومانيسم را مي توان به فرعونيت آشكار يا تفرعني 

عريان ترجمه كرد.

تفاوت حقوق بشر را در دو فرهنگ دينی و فرهنگ اومانيستی بيان كنيد.

روشنگري و علوم جديد
از روشـنگري به عنـوان مهم ترين ويژگي معرفت شـناختي فرهنگ مدرن غرب ياد 
شـده است. منظور از روشـنگري چيست؟ و روشـنگري چه تأثيري بر دانش و علم 

مدرن گذاشته است؟

روشنگري ناظر به روش رويارويي با حقيقت و شناخت است، و موانع شناخت حقيقت 
و  راه وصول به آن را معّرفي مي كند.

ــنگري در معناي عام خود، پديده اي مدرن و مربوط به فرهنگ معاصر غرب نيست.  روش
انبياي الهي از ديرباز براي روشنگري و برداشتن موانعي آمده اند كه راه را بر حقيقت بسته اند. 
در فرهنگ ديني اسالم، عقل و وحي دو پيامبر باطني و ظاهري براي روشن كردن حقيقت اند.
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ــنگري در معناي خاص، ناظر به مبناي معرفت شناختي پذيرفته شده در فرهنگ  روش
ــت و در اين معنا، روشي از معرفت و شناخت است كه با دو مبناي سكوالريسم  غرب اس
ــت. اين روش در بيش از چهارصد سال فرهنگ جديد غرب،  ــم همراه شده اس و اومانيس
صورت هاي مختلفي از عقل گرايي و حس گرايي را پيدا كرده است؛ اّما كنار گذاشتن وحی 
ــترك همۀ اين صورت هاست و روشنگری با اين  ــهود در شناخت حقيقت، وجه مش و ش

ويژگی شناخته می شود. 
روشنگري در دو سدۀ هفدهم و هجدهم، بيشتر رويكردي عقل گرايانه و راسيوناليستي 
ــدۀ نوزدهم و بيستم، بيشتر صورت حس گرايانه و آمپريستی پيدا كرد و از  ــت. در س داش
ــنگري و به دنبال آن، فرهنگ مدرن،  ــتم با افول تجربه گرايي، اصل روش پايان قرن بيس

گرفتار بحران معرفت شناختي شده است.
روشنگري در معنای عام خود، هنگامي كه با هستي شناسي قدسي و معنوي و انسان 
ــي ديني همراه باشد، با استفاده از وحي و عقل تجريدي و تجربي، تفسيري ديني  شناس
ــت وجوي علمي  ــان و جهان ارائه مي دهد. در اين صورت، تحصيل، تحقيق و جس از انس
در سطوح مختلف آن، از ارزش و تقدس الهي برخوردار می شود؛ اّما روشنگري با رويكرد 
ــناخت عقلي همراه باشد، به دليل اينكه مرجعيت  دنيوي و اين جهاني، هنگامي كه با ش
وحي را نمي پذيرد به دئيسم1 يعني دين بدون شريعت و بدون مذهبـ  المذهبيـ  ختم 
مي شود و هنگامي كه به شناخت حسي و تجربي محدود شود، نوعي علم تجربي و دانش 

سكوالر را پديد مي آورد.
ــاني را داشته   اين نوع از علم، بدون آنكه توان داوري دربارۀ ارزش ها و آرمان هاي انس
باشد، به صورت دانش ابزاري، در خدمت ارزش هاي دنيوي و اين جهانِي انساني قرار مي 

گيرد كه خواسته ها و آرزوهاي دنيوي او اصيل شمرده مي شود.
 

به نظر شما به چه دليل روشنگري مدرن با رويكرد عقل گرايانه خود به دئيسم منجر 
مي شود؟

1اعتقاد به خداوند بدون شريعت و مذهب و بي اعتقادي به پيامبران وكتب مذهبي است. 
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سكوالريسم به معنای رويكرد دنيوی و اين جهانی داشتن به هستی و جهان می باشد.

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

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

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

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

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 واسطۀ ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترۀ جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

سكوالريسم ،  ............................ ، .................................... ، ............................... ،

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

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

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

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

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

................................................................................................................................
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رنسانس و زمینه هاي تاريخي 
فرهنگ غرب در گذشـتة تاريخي آن ريشـه دارد. دوره هاي تاريخي فرهنگ غرب 

كدام است؟ و جهان غرب چگونه از آن دوره ها عبور كرده است؟

تاريخ فرهنگ غرب به چهار دوره تقسيم مي شود:
  اّول: يونان و رم باستان

  دوم: قرون وسـطي
  سوم: رنسـانـس

  چهارم: غرب جديد
ــانس به معناي تجديد حيات و تولد دوباره است و دورۀ تاريخي قرن چهاردهم تا  رنس
ــانزدهم ميالدي را شامل مي شود. دليل نامگذاري اين دوره به رنسانس، اين است كه  ش
ــتان، فرهنگ  ــت. فرهنگ يونان و رم باس غرب در اين زمان به فرهنگ يونان و رم بازگش

اساطيري بود و فرهنگ قرون وسطي، فرهنگ ديني مسيحيت است. 

 تكـوين
فرهنگ جديد غـرب 
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در فرهنگ اساطيري يونان، خداوندگاران متكّثر پرستيده مي شدند و فرهنگ مسيحيت 
با دعوت به توحيد شكل مي گيرد.

ــعارها و مفاهيم معنوي و توحيدي  ــطي، ارباب كليسا به رغم آنكه از ش طّي قرون وس
پوشش مي گرفتند، با رويكرد دنيوي خود، نوعي دنياگروي و سكوالريسم عملي را دنبال 
ــد. آنها  به نام خداوند، بندگان خدا را به بندگي مي گرفتند و همچنين به بهانۀ  ــي كردن م

ايمان و وحي، عقل را از اعتبار مي انداختند.
جنگ هاي صليبي و مواجهۀ با مسلمانان و باالخره فتح قسطنطنيه، زمينه هاي اقتدار 
حاكميت كليسا را در هم ريخت. و فرو ريختن اقتداركليسا سبب شد تا در دوران رنسانس، 
پادشاهان و قدرت هاي محلي به عنوان رقيبان دنياطلب كليسا، فرصت بروز و ظهور پيدا 
ــا به جاي آنكه عملكرد  كنند. اين رقيبان به دليل رويكرد دنيوي خود براي حذف كليس
ارباب كليسا را مورد انتقاد قرار دهند به تدريج دخالت دين در امور دنيوي را انكار كردند، 
ــد كه حتي به دنبال توجيه ديني و معنوي  ــن ترتيب، حركتي دنيوي را آغاز كردن و بدي

خود نيز نبود.
در دوران رنسانس رويكرد دنيوي به عالم، در سطح هنر، اقتصاد، سياست و همچنين در 

افق حركت هاي اعتراض آميز مذهبي شكل گرفت.
ــت به هنر يونان، بر ابعاد جسماني و دنيوي  ــانس با بازگش هنر: هنرمندان دوران رنس

انسان اهميت دادند.

ورود کریستف کلمب به آمریکاداوود.اثر میکل آنژ
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اقتصاد: با رشد تجارت و كشف آمريكا و باالگرفتن تب طال، زمينه هاي عبور از اقتصاد 
كشاورزي ارباب رعيتي پديد آمد.

ــا پرداختند و در اين جهت از  سياسـت: شاهزادگان اروپايي، به رقابت با قدرت كليس
حركت هاي اعتراض آميز كشيشاني حمايت كردند كه پيوند خود را با پاپ قطع مي كردند.
مذهب: حركت هاي اعتراض آميز مذهبي كه با عنوان پروتستانتيسم شناخته مي شوند 
ــي از اين حركت ها، تنها با قدرت پاپ مخالفت  در جهت اصالح ديني پديد آمدند. بخش
ــتند و با جريان دنياگروي تقابل نداشتند. بخشي ديگر رويكرد معنوي داشتند و در  داش

تقابل با جريان دنياگروي قرار مي گرفتند.
ــتند، بخشي از اروپاي مسيحي  حركت هاي نوع اول با حمايت قدرت هاي محلّي توانس
را از تسلط كليسا خارج سازند؛ ولي حركت هاي نوع دوم، مورد هجوم كاتوليك ها و ديگر 

پروتستان ها قرار گرفتند و امكان گسترش پيدا نكردند.

ــا جريان هاي  ــد كه به مخالفت ب ــتان هايي بودن ــا گروهي از پروتس ــت ه آناباپتيس
ــده بود. اين گروه با تحوالت  ــانس پديد آم دنياگروانه اي پرداختند كه از دوران رنس
ــا  كه امروز با عنوان  ــي از آنه ــي بعدي جهان غرب همراهي نكردند. بخش اجتماع
آميش ها شناخته مي شوند از قرن شانزدهم تا امروز شيوۀ زندگي خود را نيز تغيير 
ــاهد كشتار آناباپتيست ها توسط مسيحيان كاتوليك و ديگر  ندادند. تاريخ اروپا ش

پروتستان ها بوده است. امروز تنها گروه هاي محدودي از آنها  وجود دارد.

ــلمانان در طول جنگ هاي صليبي و فتح  ــما، به چه دليل مواجهۀ با مس به نظر ش
قسطنطنيه، زمينه هاي اقتدار كليسا را درهم ريخت؟

آمیش هاشکنجه و قتل آناباپتیست ها
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فلسفۀ روشنگري و فرهنگ جديد غرب
روشنگري در معناي مدرن آن چگونه در تاريخ فرهنگ غرب گسترش پيدا كرد؟

فرهنگ اساطيري يونان و رم باستان با غفلت از نگاه توحيدي به عالم، مراحلي از توجه 
ــيحيت به عنوان يك  ــدون توجه به خداوند واحد طي كرده بود. مس ــه عالَم كثرت را ب ب
ــگيري و مقابلۀ با آن موفقيت هايي را كسب كرده بود؛ ولي  دين توحيدي در جهت پيش

تحريفاتي كه در مسيحيت رخ داد دو پيامد زير را به دنبال داشت.
ــد و با قول به  ــاطيري ش ــيحيت آميخته با رويكردهاي اس   اول: از جهت نظري مس

تثليث1 از ابعاد عقالني توحيد دور ماند.
  دوم: مسيحيان و از جمله ارباب كليسا در تعامل با فرهنگ امپراطوري رم، به سوي 
نوعي دنياگروي عملي گام برداشتند. ارباب كليسا در اين مقطع، عملكرد دنيوي خود را 

تحت پوشش معنوي و ديني توجيه مي كردند.
آريوس روحاني اهل اسكندريه معتقد بود عيسي مخلوقي است كه خداوند به واسطۀ او جهان را آفريده است. عقيدۀ او از قبل، مخالفان و 
موافقاني داشت. كنستانتين امپراطور روم در سال 325 ميالدي، براي بررسي عقيدۀ او، دستور داد تا شوراي نيقيه تشكيل شود. شوراي 
نيقيه با دست كم 220 اسقف به رهبري او، آريوس را محكوم كرد و با نفي مخلوق بودن عيسي او را خداي حقيقي از خداي حقيقي و 
هم ذات با خدا پنداشت و به لعن كساني پرداخت كه اين اعتقاد را نداشتند. كنستانتين حكم كرد كه هر كس كتاب هاي آريوس را داشته 
باشد كشته مي شود. اعتقاد به خدا بودن عيسي براي او و كساني كه در عالم اساطيري قبل از مسيحيت عادت به پرستش خداوندگاران 

محسوس داشتند مناسب تر بود. شوراي نيقيه به عنوان نخستين شوراي عمومي كليساي جهاني شناخته شد.
 ماِسدنيوس در سال هاي 360-341 ميالدي، اسقف قسطنطنيه بود، او الوهيت روح الُقُدس را نمي پذيرفت. شوراي ديگري در سال 381 
ميالدي عقيدۀ او را محكوم كرد و بدين ترتيب، در دومين شوراي جهاني اعالم شد كليساي كاتوليك همچنان طرفدار تثليث است. بنا 
بر تثليث، خداوند، عيسي و روح الُقُدس با آنكه سه شخص اند، يك ذات و جوهر واحدند. اين عقيده كه يك ذات واحد، سه شخص باشد 
عقيده اي نبود كه عقل آن را بپذيرد. اين مسئله كليسا را به تقابل بين عقل و عقيده اي كه ايمان به آن را ضروري مي  دانست؛ يعني به 

تقابل عقل و ايمان سوق داد.
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در دورۀ رنسانس فرهنگ غرب براي بسط ابعاد دنيوي و اين جهاني خود، به سوي حذف 
پوشش ديني، قدم برداشت و در اين راستا در نخستين گام به يونان و رم باستان بازگشت. 
اين رجوع براي مستقر شدن در فرهنگ اساطيري باستاني نبود؛ بلكه بازگشت به جهان 
باستان براي عبور از مسيحيت و تداوم بخشيدن به حركتي بود كه فرهنگ يونان با غفلت 
ــير توحيدي هستي، طي كرده بود، همان حركتي كه مسيحيت مانع از تداوم آن  از تفس

شده بود. 
ــطي در دوران رنسانس، در سطح هنر، اقتصاد، سياست و  ــيحّيت قرون وس عبور از مس
همچنين در محدودۀ حركت هاي اعتراض آميز ديني  بوده كه رقيبان كليسا از آن استفاده 

مي كردند.
ــفه هاي روشنگري آغاز مي شود. رويكرد سكوالر و  فرهنگ جديد غرب با پيدايش فلس
دنيوي كه پيش از آن، از طريق هنر و تفاسير پروتستاني از دين در سطح فرهنگ عمومي 
بسط پيدا كرده بود با فلسفه هاي روشنگري عميق ترين اليه هاي فرهنگي غرب را تسخير 

مي كرد. بدين ترتيب، سكوالريسم در عقايد بنيادين اين فرهنگ نهادينه شد.
فيلسوفان روشنگري با انكار ارزش علمي وحي، زمينۀ تكوين و پيدايش علم و دانشي را 
پديد آوردند كه مستقل از وحي و با صرف نظر از ابعاد متافيزيكي و فوق طبيعي عالم، به 

تفسير اين جهان مي پرداخت.

به نظر شما، به چه دليل با پيدايش فلسفه هاي روشنگري سكوالريسم به عميق ترين 
اليه هاي فرهنگي غرب راه پيدا مي كند؟

صنعت، اقتصاد، حقوق و سیاست
ارزش هاي بنيادين غرب، در رنسـانس و بعد از آن از طريق هنر، دين و فلسـفه هاي 
جديـد به تدريج در عرصه هاي الف: علم، فّناوري و صنعت، ب: اقتصاد، ج: حقوق، د: 

سياست، آثار خود را ظاهر ساخت. اين حركت چگونه طي شده است؟

  الف: علم، فّناوري و صنعت
علم جديد با رويكرد دنيوي خود، ديگر وظيفۀ شناخت حقيقت عالَم و مسئوليت عبور 
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انسان از ُملك به ملكوت را بر عهده نداشت؛ بلكه به تدريج به صورت وسيله و ابزار تسلط 
انسان بر طبيعت درآمد.

 در رويكرد جديد، علوم طبيعي و تجربي در بين معارف و علوم مختلف بيشترين اهميت 
را پيدا كردند و فّناوري و صنعت، رهاورد اين بخش از علوم بود.

ــتان آغاز شد و به تدريج در ديگر كشورهاي  در قرن هجدهم، انقالب صنعتي از انگلس
اروپايي گسترش يافت.

  ب: اقتصـاد
 اقتصاد قرون وسطي بر مدار كشاورزي و روابط اجتماعي ارباب رعيتي بود. نظام ارباب 
ــود، نوعي برده داري عام و فراگير  رعيتي در غرب كه از آن با عنوان فئوداليته ياد مي ش
بود؛ زيرا كشاورزان، وابسته به زمين هاي ارباباني بودند كه براي آنها  كار مي كردند و امكان 

جابه جايي و نقل و انتقال نداشتند.
ــترش تجارت و به دنبال آن، رشد صنعت، قشر جديد سرمايه داران را ايجاد كرد و  گس
ــاورزي فئودالي به اقتصاد صنعتي سرمايه داري متحّول شد و  بدين ترتيب، اقتصاد و كش

روابط ارباب رعيتي به روابط كارگران و سرمايه داران تغيير يافت.

  ج: حقوق بشـر
 در فرهنگ ديني، حقوق انساني، ريشه در ربوبيت پروردگار و فطرت الهي انسان داشته 
ــئوليت حراست از خالفت انسان و كرامت ذاتي او را دارد. در قرون وسطي به دليل  و مس

باور ديني مردم، رفتارهاي دنيوي نظام فئودالي، توجيه ديني مي شد. 
ــت به سوي حقوق الهي انسان، به  ــانس به جاي بازگش حركت هاي اعتراض آميز رنس
رويگرداني از نگاه معنوي و انكار ربوبيت و شريعت الهي منجر شد. بدين ترتيب، به جاي 

حقوق فطري الهي انسان، حقوق طبيعي بشر شكل گرفت.
ــان با دو ابزار  ــان با نظر به ابعاد و نيازهاي معنوي و دنيوي انس حقوق فطري الهي انس
معرفتي وحي و عقل شناخته مي شد؛ ولي حقوق طبيعي بشر، با نظر به خواسته ها، هواها 

و نيازهاي صرفاً طبيعي و اين جهاني او شناخته مي شود.
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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



علوم اجتماعى

54

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

نروژ

فوردموتور

ميتسويى

عربستان 

ميتسو بيشى

لهستان

اى تاچ

آفريقاى جنوبى

رويال دوچ/شل گروپ

ارزش فروش شركت هاى بزرگ در مقايسه با توليد ناخالص داخلى برخى از كشورها1997

 توليد ناخالص داخلى يا
كل فروش/ميليارد دالر آمريكا

 164

154

153

147

145

140

140

136

136

129

128

توليد ناخالص داخلى يا
كل فروش/ميليارد دالر آمريكا

 124

123

119

117

109

105

98

98

96

87

82

كشور يا شركت
ماروبنى

يونان

سومى تومو

اكسون

تويوتا موتور

وال-مارت استورز

مالزى

فلسطين اشغالى

كلمبيا

ونزوئال

فيليپين

1- منبع:گيدنز.ص86
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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
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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، 
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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
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زندگى و مرگ را درون فرهنگ معنا مى كنند و ارزش 
هاى حاكم بر زندگى را مشخص مي سازند.

 فرهنگ غرب با انكار حقايق قدسى به آرمان هاى 
ــيدن به انسان  ــيد. اصالت بخش ــه نرس انقالب فرانس
دنيوى و اين جهانى در طول قرن بيستم به پوچ گرايى 
ــم»، يأس و نااميدى و به مرگ آرمان ها و  «نيهيليس

اميدها منجر شد.
 روشنگرى مدرن نيز كه مّدعى كشف حقايق جهان 
ــد. بدين ترتيب، در پايان قرن بيستم  ــكاكيت و انكار حقيقت گرفتار ش بود، به مرداب ش

جهان غرب از دويستمين سالگرد انقالب فرانسه، با سكوتى معنادار، عبور كرد.
گريز و رويگرداني از سكوالريسم در جوامع غربى پيامدهاي اجتماعى مختلفى داشت، 

از آن جمله:
ــّنت هاى قدسى و دينى فّعال  ــت وجوى س الف: برخى از نخبگان جهان غرب را در جس

ساخت.
ب: مهاجران ساكن كشورهاى غربى را كه طّى قرن بيستم اغلب مقهور فرهنگ مدرن 

شده بودند، به سوى هويت دينى خود فرا خواند.
ج: هنگامي كه سّكه اي اعتبار پيدا مي كند، بدل سازي آن رواج مي يابد. به همين دليل 
ــم و اقبال به معنويت، بازار معنويت هاى كاذب و دروغين را براى غارت  افول سكوالريس
ميراث درهم ريخته روشنگرى مدرن رونق بخشيد. خرافه پرستى، شيطان پرستى، و انواع 

بازسازى شده اديان و عرفان هاى شرقى و سرخ پوستي، نمونه هايى از اين جريان اند.
 گريز از سكوالريسم در جوامع غيرغربى اغلب به صورت بازگشت به هويت فرهنگى و 
تاريخى آن جوامع ظاهر شد. اين جريان در جهان اسالم، بيدارى اسالمى را تحقق بخشيد

ــازمان ملل، گفت وگو كنيد. چرا  ــزارة اديان در آغاز قرن21 در س ــارة اجالس ه درب
نشست هاى مشابه آن، طّى قرن بيستم اتفاق نيفتاد.
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افول سكوالريسم در غرب پيامدهاى اجتماعى مختلفى داشته 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

پسا سكوالريسم ،  ............................ ، ............................... ، ............................ ،

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

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

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

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

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

................................................................................................................................
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فصـل چهارم
جهـان اســالم
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  فصـل چهارم  جهان اسـالم  
  انتظـار مي رود در پايـان اين فصـل دانش آمــوز:

1.  ويژگي هاي  نخستين بيدارگران اسالمي را بشناسد. 
2.  چگونگي پيدايش جريان هاي منّورالفكري و روشنفكري را در جهان اسالم تشريح بكند.

3.  تفاوت روش هاي مبارزاتي«مقاومت منفي» و «رقابت آميز» را بشناسد.
4.  تفاوت انقالب مشروطه و انقالب اسالمى را توضيح دهد.

5.  تفاوت ها و شباهت هاي انقالب اسالمي و جنبش هاي آزادي بخش قرن بيستم را تشخيص دهد.
6.  انقالب اسالمي ايران و انقالب فرانسه را به عنوان سرآغاز شكل گيري جهان هاي

 توحيدي و سكوالر باز شناسد.
7.  چگونگي مواجهة جهان غرب با جنبش هاي بيداري اسالمي را توضيح دهد.
8.  تنگناها و فراخناهاي پيش روي جنبش هاي بيداري اسالمي را تحليل كند. 

9.  نسبت به سرنوشت جنبش هاي بيداري اسالمي احساس تعلق كند.  
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جهان اسالم

نخستين بيدارگران اسالمي

منّورالفكران غرب زده

روشنفكران ناسيوناليست و ماركسيست

انقالب مشروطه

انقالب اسالمي

تفاوت انقالب اسالمي و انقالب هاي آزادي بخش

نخستين  انقالب

 قيام ها و انقالب هاي اسالمي

جغرافياي فرهنگي جهان جديد

انقالب
 اسالمي ايران

 بيدارگران اسالمي
 و منّورالفكران و

روشنفكران غرب زده

 بيداري
اسالمي
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 بيدارگران اسالمى و
منّورالفكران

و روشنفكران غرب زده 

نخستين بيدارگران اسالمى
اولين بيدارگران جهان اسـالم چه كسانى بودند و چه ويژگى هايى داشتند؛ آشنايى 

آنان نسبت به فرهنگ غرب چه مقدار بود؟

ــالم هنگامى رخ داد كه قدرت هاى  ــتين رويارويى هاي غرب متجدد با جهان اس نخس
سياسى جهان اسالم، با آنكه از مفاهيم دينى و اسالمى پوشش مى گرفتند، در چارچوب 
ــاهى و امپراطوري هاى قومى و قبيله اى عمل مى كردند. انديشمندان و  ــبات پادش مناس

عالمان دينى، اغلب بر اساس ضرورت حفظ امنيت با آن ها  تعامل مى كردند.
ــالمى، اغلب در حاشية مناسبات قدرت   «فقاهت» و «عدالت» دو مفهوم برتر فرهنگ اس
هاى قومى، مهجور و ناتوان باقى مانده بود. دولت هاى كشورهاى مسلمان نيز به موازات دورى 

از سنن دينى و اسالمى، آسيب پذيرى بيشترى نسبت به كشورهاى غربى پيدا مى كردند.
ــورهاى  ــىـ  اقتصادى و جاذبه هاى اين جهانى و دنيوى كش قدرت نظامى، نفوذ سياس
ــو مرعوب و از سوي ديگر،  ــى جوامع اسالمى را از يكس غربى، دولتمردان و رجال سياس



عى
تما

 اج
وم
عل

101

ــئله عّزت و  ــى كرد و اين مس ــيفتة فرهنگ غرب م ش
استقالل كشورهاى اسالمى را به ضعف مى كشاند.

نخستين بيدارگران اسالمى كسانى بودند كه به خطر 
جوامع غربى و خطرشيوهاي كه دولت هاى اسالمى در  
ــه كردند و حركت ها و جنبش  ــتند توج برابر آنان داش

هايى را نيز در مقابل غرب به وجود آوردند.
ــى در مقابله با دولت تزارى  حضور فّعال عالمان دين
ــان، حركت  ــاى جهادية آن ــاله ه ــيه و تدوين رس روس
ــتين  ــيرازى در جنبش تنباكو، نمونه هايى از نخس ــى اميركبير، حكم ميرزاى ش اصالح
حركت هاى بيدارگران اسالمى درون ايران است. اقدامات سيد جمال الدين اسد آبادى و 
شاگردان او در كشورهاى اسالمى بخشى از بيدارى اسالمى در سطح جهان اسالم است.

مهم ترين ويژگى هاى نخستين بيدارگران عبارت اند از:
ــالمى بودند و استقالل اقتصادى و  ــورهاى غربى براى جوامع اس  1. متوجه خطر كش

سياسى جوامع مسلمان را مى خواستند.
 2.  اصالح رفتار دولت هاى اسالمى را دنبال مى كردند،

 3. راه نجات امت اسالمى را بازگشت به اسالم و عمل به آن مى دانستند،
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ــالمى، وحدت امت اسالمى يا تشكيل قدرت واحد  ــيارى از آنان اتحاد ملل اس  4. بس
اسالمى و عّزت جهان اسالم را دنبال مى كردند و قوميت هاى مختلف را در متن امت واحد 

اسالمى به رسميت مى شناختند.
بيدارگران نخستين، به رغم رويكرد اعتراض آميز به غرب آشنايى عميق با فرهنگ غربى 
ــتند و خطر غرب را بيشتر در رفتار سياسى و اقتصادى آن مى ديدند. آنان به دورى  نداش
مسلمانان از عمل به سنن اسالمى آگاه بودند و همين امر را عامل ضعف جوامع اسالمى 
مى دانستند. برخى از آنان قّوت و قدرت جوامع غربى را نتيجة عمل كردن آن جوامع به 
دستورات اسالم مى دانستند، بسيارى از آنان به ابعاد اين جهانى و دنيوِى فرهنگ جديد 

غرب آگاهى كافى نداشتند.

ــاگرد سيدجمال الدين اسدآبادى در مصر است و اين سخن منسوب  محمد عبده ش
ــالم را نديدم و در غرب اسالم را ديدم و  ــت: در شرق مسلمانان را ديدم و اس به اوس

مسلمانان را نديدم. اين عبارت را تحليل كنيد و نظر خود را دربارة آن بيان كنيد.
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منّورالفكران غـرب زده
جريان اجتماعى ديگرى كه در كنار جريان نخسـتين بيدارگران شـكل گرفت، كدام 

است و ويژگي هاى آن چيست؟

با نفوذ دولت هاى غربى در كشورهاى اسالمى و شكل گيرى استعمار، به موازات نخستين 
ــالمى پيدا شدند كه شيفتة جوامع غربى  ــالمى، گروه ديگرى در جوامع اس بيدارگران اس
ــتر در لژهاى فراماسونرى سازمان مى يافتند، خود را بيدارگر  بودند. اين گروه نيز كه بيش
ــالمى و پيوستن به فرهنگ غربى معنا  ــتند و بيدارى را در عبور از فرهنگ اس مى دانس
ــدرن را به منّورالفكرى  ــنگرى م ــم را به آدميت و روش مى كردند. آنان در ايران، اومانيس
ــه مى كردند و به همين دليل خود را منّورالفكر مى خواندند. لژ آدميت و لژ بيدارى  ترجم

ايرانيان از نخستين لژهايى بود كه در ايران تأسيس كردند.
 ويژگى هاى منّورالفكران غربزده عبارت اند از:

ــبت به كشورهاى استعمارگر احساس خطر نمى كردند؛ بلكه حضور سياسى و   1. نس
اقتصادى آنان را يك فرصت مى دانستند.

 2. مانند گروه قبل، خواستار اصالح رفتار دولت هاى كشورهاى مسلمان بودند.
 3. برخالف نخستين بيدارگران اسالمى، اصالح را در بازگشت به اسالم نمى دانستند؛ 

بلكه اصالح را در تقليد از رفتار فرنگيان مى ديدند.
ــالمى براى منّورالفكران مفهومى بى معنا يا منفور بود و در   4. مفهوم امت و ملت اس
مقابل آن، به ناسيوناليسم كه انديشة سياسى قوم گرايانه غرب متجدد بود روى مى آوردند. 
ــورهاي ديگر به شعوبّيت و قومّيت  ــم را به ملى گرايى و در كش آنان در ايران، ناسيوناليس

ترجمه كردند.
ــتعمارى خود با عبور از دورة  ــتى در حركت افراطى و اس ــة سياسى ناسيوناليس انديش
ــالمى و رجوع به دوران پيش از اسالم براى هر يك از دولت هاى تازه تأسيس كه بعد  اس
از دخالت استعمار در مناطق اسالمى ايجاد شده بود، شناسنامه اى ويژه تدوين مى كرد. 
ــد كه به اقتضاى عملكرد  ــازى براى دولت هايى انجام مى ش اين عمل به قصد هويت س
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استعمارى جهان غرب پديدآمده بودند و براى رسيدن به اين هدف از مستشرقان و تاريخ 
نگاران غربى كمك گرفته مى شد.

منّورالفكران غرب زده مورد حمايت دولت هاى استعمارگر بودند و دولت هاى استعمارگر 
ــط نخستين  ــتند از موفقيت  حركت هاو جنبش هايي كه توس غربى به كمك آنان  توانس

بيدارگران اسالمى در حال شكل گيرى بود، جلوگيري كنند.
ــات در دولت هاى  ــت از ضرورت اصالح ــران غرب زده كه در قدم هاى نخس  منّورالفك
كشورهاى خود سخن مى گفتند در نهايت با حمايت و دخالت كشورهاى غربى توانستند 

حكومت هاى سكوالر را در جوامع خود تشكيل دهند.
قدرت حاكمان سكوالر در كشورهاى مسلمان ريشه در باورها و اعتقادات و پيشينة تاريخى 
ــت. قدرت آنها  وابسته به قدرت جهانى استعمار بود. آنان با اتّكا به اين  ــورها نداش اين كش
قدرت، در جهت از بين بردن مظاهر دينى و اسالمى و حذف ساختارهاى اجتماعى پيشين 

و ايجاد ساختارهاى اجتماعى استعمارى 
جديد اقدام مى كردند.

 رضاخان در ايران، آتاتورك در تركيه، 
امان اهللا خان در افغانستان، سه نمونه از 
قدرت هاى سكوالرى اند كه آرمان هاى 
ــا حمايت و  ــران غرب زده را ب منّورالفك
قدرت دولت هاى غربى دنبال مى كردند.

رضاخان                                                         امان اهللا خان                                               آتاتورك

محمدعلى فروغى
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دربارة فعاليت هاى اسالم ستيزانة رضاخان و چهره هاى منّورالفكرى كه در كابينه هاى 
او حضور داشتند، مطالعه كنيد.

ويژگى هاى نخستين بيدارگران اسالمى را در مقايسه با منّورالفكران غرب زده  بيان 
كنيد .

 
روشنفكران ناسيوناليسـت و ماركسـيست

حركت هاى روشـنفكرى چپ در كشـورهاى اسـالمى چگونه و در چه زمانى شـكل 
گرفت؟ اين حركت ها در جهان دو قطبى قرن بيستم چه جايگاهى داشتند؟ 

رهاورد حكومت منّورالفكران غرب زده در كشورهاى اسالمى، استبداد استعمارى است. 
ــتقالل سياسى و اقتصادى جوامع  ــورهاى استعمارگر، اس ــتگى به كش آنان به دليل وابس
اسالمى را مخدوش مى سازند و مقاومت هاى مردمى براى حفظ هويت اسالمى خود  را 

نيز سركوب مى كنند.
در هم ريختن نظم پيشين به بهانة رسيدن به جايگاه كشورهاى غربى انجام مى شود، 
ــيدن و نزديك شدن به كشورهاى غربى، خصوصيات كشورهاى  اّما در عمل به جاى رس
پيرامونى و استعمارزده را پيدا مى كنند و اين مسئله اعتراض برخى از نخبگان اين كشورها 

را كه به شاخص هاى دولت هاى غربى چشم دوخته اند، به وجود مى آورد.
ــود، بازتاب هايى  ــورهاى اروپايى نيز به نوبة خ ــان هاى چپ در كش ــكل گيرى جري ش
ــالمى پديد مى آورد و بدين ترتيب، نسل دومى از  ــورهاى اس در ذهنيت غربزدگان كش
ــى نسل  ــورها به وجود مى آيد كه با اعتراض به حركت هاى سياس غربزدگان در اين كش
اول مى نگرند، اين نسل با عنوان روشنفكران چپ كشورهاى اسالمى شناخته مى شوند. 
اعتراض روشنفكران چپ به نسل اول، از جهت گريز آنان از بنيان هاى فكرى اسالمى يا 
اسالم ستيزى آنان نيست؛ بلكه از نوع اعتراضاتى است كه طّى قرن بيستم در كشورهاى 

غربى نسبت به عملكرد اقتصادى نظام هاى ليبراليستى و سرمايه دارى شكل گرفت.
ــتى،  ــه هاى ناسيوناليس ــود را در چارچوب انديش ــپ، حركت هاى خ ــنفكران چ روش
سوسياليستى و ماركسيستى سازمان مى دهند. برخى از آنان، حركت هاى اجتماعى خود 
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را به صورت مكاتب الحادى آشكار مطرح مى كردند و برخي ديگر از رويارويى مستقيم با 
انديشه و باور دينى مردم خوددارى مى كردند؛ بلكه گاه نيز انديشه هاى خود را در پوشش 
هاى دينى بيان مى داشتند. به اين ترتيب، نوعى روشنفكرى التقاطى چپ در كشورهاى 
ــنفكران چپ كشورهاى مسلمان در  ــالمى پديد آمد. حركت هاى اعتراض آميز روش اس
دنياى دو قطبى قرن بيستم، اغلب در ساية حمايت هاى بلوك شرق قرار مى گرفت. برخى 
از اين حركت ها توانستند از طريق كودتاهايى كه مورد حمايت بلوك شرق بود، به قدرت 
ــتم به دو بخش تقسيم شدند؛  ــورهاى مسلمان، طّى قرن بيس ــند. بدين ترتيب كش برس
بعضى از آنها  در حاشية بلوك شرق و بعضى ديگر در حاشية بلوك غرب قرار مى گرفتند. 
جمال عبدالناصر در مصر با كمك نهرو در هند و تيتو در يوگسالوي به تشكيل كشورهاى 
ــى بلوك شرق، روشنفكران چپ در كشورهاى  غير متعهد نيز اقدام كرد.تا هنگام فروپاش
ــالمى جاذبه داشتند. اين جريان حتى در كشورهايى كه زير نفوذ غرب سرمايه داري  اس

قرار داشتند به عنوان يك جريان اجتماعى تاثيرگذار همچنان حضور داشت.
با فروپاشى بلوك شرق و از بين رفتن جاذبه هاى روشنفكرى چپ در سطح جهانى، اين 
جريان در كشورهاى اسالمى نيز جاذبة خود را از دست داد و غربزدگان اين جوامع، ديگر 

بار در حاشية انديشه هاى ليبراليستى غربى قرار گرفتند 

دربارة نمونه هايى از جريان هاى ناسيوناليستى و ماركسيستى در ايران مطالعه كنيد.   

وجوه اشتراك و افتراق منّورالفكران و روشنفكران غرب زده را بيان كنيد.

تيتو، جمال عبدالناصر،جواهر لعل نهرو
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نخستين بيدارگران اسالمي به خطر جوامع غربي و خطر شيوه اي كه دولت هاي 

اسالمي در برابر آنان داشتند توجه كردند.

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

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

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

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

بيدارگران اسالمى ،  ........................... ، ............................. ،............................. ،

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

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

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

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

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

................................................................................................................................
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انقالب مشروطــه
نخسـتين بيدارگران مسـلمان، در ايران چه اقداماتي انجام دادند؟ جنبش تنباكو و 

جنبش عدالتخانه چگونه شكل گرفت و چرا جنبش اجتماعى آنها  متوقف شد؟

ــاختار  ــالمى در ايران، جنبش هايى را براى اصالح رفتار و س ــتين بيدارگران اس نخس
حكومت قاجار به وجود مي آوردند. دولت قاجار با شمشير ايل قاجار به قدرت رسيده بود 

و عالمان شيعى تعامل خود را با آنها  بر مدار مقاومت منفى سازمان مى دادند. 
ــته مى شود و  ــروع دانس ــاه، ظالمانه و غير مش در مقاومت هاى منفى، حاكميت پادش
همكارى سياسى با آن، جز در حّد واجبات نظاميه انجام نمى شود. مراد از واجبات نظاميه 
ــت كه براى بقاى اصل زندگى اجتماعى الزم است؛ مانند حفظ امنيت يا مقابله  امورى اس
ــمنان خارجى. هنگامى كه دولتمردان قاجار به دليل اثرپذيرى از دولت هاى  در برابر دش
استعمارى به جاى مقاومت در برابر بيگانگان به سوى قراردادهاى استعمارى قدم برداشتند، 
مقاومت منفى به سوى فعاليت رقابت آميز تغيير كرد. مراد از فعاليت رقابت آميز، ورود فّعال 

انقالب اسالمى ايران
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ــى، نه در جهت حمايت و تأييد قدرت حاكم، بلكه در  در عرصة زندگى اجتماعى و سياس
رقابت با آن است. 

حركت رقابت آميز عالمان در دوران قاجار، حركت اصالحى بود؛ يعنى تالش مى كردند 
ــالح نمايند. جنبش تنباكو نمونه اى از فعاليت  ــاه قاجار را اص تا برخى از رفتارهاى پادش

رقابت آميز اصالحى است.
تجربة موفق جنبش تنباكو، فعاليت رقابت آميز را از اصالح رفتار به سوى اصالح ساختار 

برد و اين مسئله به جنبش عدالتخانه منجر شد.
در جنبش عدالتخانه، هدف، اصالح كار يا رفتار خاصي از پادشاه نبود؛ بلكه اصالح شيوة 
زمامداري پادشاه بود. عدالتخانه به دنبال تأسيس مجلسى بود كه قوانين عادالنه را تدوين 

كند و شاه را ملزم سازد تا در چارچوب قوانين عادالنة الهى عمل كند.
ــاخت و البته در  ــتبداد به مدار عدالت منتقل مى س اين حركت، حاكميت را از مدار اس
فقه اجتماعى و سياسى تشيع اين نوع حاكميت نيز حاكميت مطلوب و آرمانى نبود؛ بلكه 
ــتبداد كمتر بود.  به همين دليل در شرايطى كه تحقق  ــاد آن از اس حاكميتى بود كه فس

حاكميت آرمانِى مشروع امكان نداشت، براى كنترل ظلم، عمل به آن مشروع بود.
ــاختار نظام رفتار سياسى جامعه را تغيير مى داد،  جنبش عدالتخانه از آن جهت كه س

يك انقالب اجتماعى بود.
با اوجگيرى جنبش عدالتخانه، منّورالفكران غربزده به آن پيوستند و در تحّصنى كه در 

كلنل لياخوفمتحصنين در سفارت انگليس
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سفارتخانة انگلستان رخ داد، نام مشروطه را براى آن برگزيدند. عالمان مسلمان نيز ضمن 
ــروطه، مشروط  ــتقبال از همراهى منّورالفكران اين نام را پذيرفتند و مراد آنان از مش اس
ــروطه نوعى از  ــه احكام  عادالنه الهى بود؛ اّما مراد منّورالفكران از مش ــردن حاكميت ب ك
حاكميت سكوالر، نظير حاكميت دولت انگلستان بود. در مشروطة منّورالفكران، مجلس، 
محلى نبود كه در آن، قوانين بر مدار احكام شريعت تنظيم شود؛ بلكه محلى بود كه در 

آن، قوانين  بر مدار اراده و خواست بشر شكل مى گرفت.
ــروطه، رقابتى سخت بين بيدارگران اسالمى و منّورالفكران غرب  در جريان انقالب مش
ــتعمارى  ــمكش، اين نزاع  با حضور قدرت هاى اس زده به وجود آمد. پس از دو دهه كش
ــتان به نفع جريان منّورالفكران پايان پذيرفت و حاكميت منّورالفكران به  و دخالت انگلس

استبداد استعمارى رضاخان ختم شد. 

 تفاوت مقاومت منفى و انواع فعاليت رقابت آميز اصالحي را بيان كنيد.

مظفرالدين شاه در سفر فرنگ

نمايندگان مجلس در دوره قاجار

ستارخان و باقرخان
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انقالب اسالمـى
انقالب اسالمى ايران چگونه به وجود آمد و چه تفاوتى با انقالب مشروطه داشت؟

 رهبران دينى مشروطه بعد از شكستى كه در مشروطه خوردند، از موضع فعاليت رقابت 
آميز به موضع مقاومت منفى بازگشتند و اين موضع در مرجعيت شيعه تا شروع انقالب 

اسالمى ادامه يافت. 
ــت بيش از هفتاد سال از انقالب مشروطه و گذشت  ــالمى ايران بعد از گذش انقالب اس
ــى، انقالب را هنگامى آغاز  ــرن حاكميت دولت پهلوى رخ داد. امام خمين ــش از نيم ق بي
ــية دولت هاى غربى  ــى بلوك شرق و غرب، در حاش ــاه در قطب بندى سياس كرد كه ش
ــت.  ــى امن قرار گرفته بود و مأموريت حفظ امنيت منطقه را نيز برعهده داش در جايگاه

روشنفكران چپ نيز از صحنة رقابت هاى سياسى داخلى كشور حذف شده بودند.
ــردم را از موضع مقاومت منفى به  ــام خمينى به عنوان يك مرجع دينى، عملكرد م ام
فعاليت رقابت آميز تغيير داد. اين فعاليت رقابت آميز گرچه ابتدا در برابر كاپيتوالسيون، 
ــد، ولي در حّد يك حركت اصالحى رفتارى يا ساختارى  ــتعمارى شاه آغاز ش و رفتار اس
متوقف نشد و به صورت يك حركت انقالبى در آمد كه حذف نظام شاهنشاهى و تحقق 

حكومت اسالمى را دنبال مي كرد.
حاكميت آرمانى دينى، در انديشة اجتماعى و سياسى شيعى، حاكميت الهى است كه به 
وسيلة پيامبر صلى اهللا عليه و آله و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم تحقق پيدا 
مي كند و در زمان غيبت امام زمان عليه السالم اين حاكميت با نصب عام الهى به فقاهت و 
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عدالت منتقل مى شود؛ يعنى اجراى روشمند احكام الهى، وظيفة كسانى مى شود كه هم 
آگاه و عالم به احكام و شرايط اجراى احكام مى باشند و هم به آگاهى خود عامل باشند. 

مشكل عدالتخانه اين بود كه رفتار عادالنه را بر كسانى تحميل مى كرد كه با معيارهاى 
ــانى كه قدرت را با شمشير قوم و عشيره يا با  ــند قدرت نشسته نبودند. كس الهى بر َمس
ــت آورده بودند و عالم به عدالت نبوده و عمل به  ــتعمارگر به دس حمايت دولت هاي اس
عدالت نيز به مقدار كافي در شخصيت آنها نهادينه نشده بود. به همين دليل، در انديشة 
ــب ذات خود مشروع  ــروطه يك نظام آرمانى و به حس ــيع، مش ــى تش اجتماعى و سياس
نبود؛ بلكه نظامى بود كه در شرايط ناتوانى از برقرارى حاكميت آرمانى در قياس با نظام 

استبدادى اولويت و برترى پيدا مى كرد.
 انقالب اسالمى ايران، بازگشت مردم ايران به حركت ناتمامى بود كه در مشروطه آغاز 
كرده بودند. اين بازگشت با هزينة نزديك به صد سال تجربة تاريخى انجام مى شد؛ تجربة 
رقابت با منّورالفكران غرب زده، تجربة استبداد استعمارى و تجربة رفتار روشنفكرانى كه 

در حاشية بلوك شرق و غرب عمل مى كردند.

دربارة تفاوت انقالب مشروطه و انقالب اسالمى ايران گفت وگو كنيد.

 
تفاوت انقالب اسالمى و انقالب هاى آزادى بخش

قرن بيستم را قرن انقالب هاى آزادى بخش مى دانند و انقالب اسالمى، آخرين انقالب 
قرن بيسـتم است. تفاوت ها و همانندي هاي انقالب اسالمي ايران با انقالب هاى قرن 

بيستم چيست؟

در قرن بيستم جنبش هاى آزادى بخش در بسيارى از كشورهاى جهان سوم در آفريقا، 
آسياى جنوب شرقى و آمريكاى التين شكل گرفت و بسيارى از اين جنبش ها به انقالب 
هاى اجتماعى ختم شد. جنبش هاى آزادى بخش در اين قرن، جهت گيرى ضّد استعمارى 

داشت و انقالب اسالمى در اين ويژگى با آنها  مشترك است.
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در  ــش  بخ آزادى  ــاى  انقالب ه
ــلطة سياسى  جهت از بين بردن س
ــورهاى غربى عمل مى كردند و  كش
انقالب ايران نيز به دنبال تغيير يك 
ــى وابسته به دولت هاى  نظام سياس
ــالمى ايران در  غربى بود. انقالب اس

ويژگى هاى زير با انقالب هاى آزادى بخش قرن بيستم تفاوت دارد.
ــتم، اغلب در رويارويى با    اول: انقالب هاى آزادى بخش در جهان دوقطبى قرن بيس
بلوك غرب شكل مى گرفتند و مورد حمايت بلوك شرق واقع مى شدند. بلوك شرق عالوه 

بر حمايت سياسى، مهمات و سالح آنها  را نيز تأمين مى كرد.
ــاه هيچ وابستگى به بلوك شرق نداشت؛  ــالمى ايران در رويارويى با رژيم ش انقالب اس
ــتى را دركنار موضع گيرى ضّد  ــه از آغاز، جهت گيرى ضّد آمريكايى و ضّد صهيونيس بلك
ماركسيستى خود اعالن كرد. شعار «نه شرقى، نه غربى، جمهورى اسالمى» ناظر به اين 

مسئله بود.
  دوم: انقالب هاى آزادى بخش، اغلب با جنبش هاى چريكى گروه ها و احزاب مختلف 
ــدند يا پس از چند سال مبارزه به  ــركوب مى ش ــكل مى گرفتند. اين جنبش ها يا س ش
ــران نيز با الگو گرفتن از  ــد. برخى از نيروهاى چپ در جامعة اي ــت مى يافتن پيروزى دس
ــت همة اين  ــاه توانس جنبش هاى آزادى بخش به دنبال حركت هاى چريكى بودند و ش

حركت ها را سركوب كند.
ــالمى ايران با حركت يك گروه و حزب خاص پديد نيامد؛ بلكه يك انقالب  انقالب اس
فراگير مردمى بود. اين انقالب از متن روابط مردم با مرجعيت و رهبرى دينى پديد آمد و 

همة اقشار و گروه هاى جامعه را در بر مى گرفت.
  سـوم: انقالب هاى آزادى بخش در چارچوب نظريه ها و مكاتبى شكل مى گرفتند كه 
ــفه هاى غربى براى حّل مسائل و بحران هاى جهان غرب به وجود آمده  ــية فلس در حاش
ــاب مى آمدند. انقالب اسالمى  بودند. اين نظريه ها و مكاتب از نوع نظريه هاى چپ به حس



علوم اجتماعى

114

ايران از متن عقايد و باورهاى اسالمى مردم و بر اساس آموزه هاى فقهى و هستى شناسى 
ــفى و عرفانى جهان اسالم بهره  ــكل گرفت. اين انقالب از عقبة كالمىـ  فلس توحيدى ش

مى برد و تعلقى به فلسفه ها و مكاتب سياسى غرب نداشت.
ــالمى ايران در حقيقت حاصل بازگشت جامعه به معرفت و آگاهى اسالمى،  انقالب اس
ــىـ  اقتصادى و  ــيب هايى بود كه از ناحية غرب در عرصه هاى سياس ــراى مقابله با آس ب

فرهنگى به وجود آمده بود.
  چهارم: انقالب هاى آزادى بخش در مقابله با استعمار قديم و حذف كارگزاران مستقيم 
غرب موفق مى شدند، ولي در قطع وابستگى اقتصادى و فرهنگى توفيقى نداشتند؛ بلكه از 
فرداى پيروزى، استعمار با دست كارگزاران اين انقالب ها به صورتى نوين در چهرة استعمار 
ــت و اين انقالب ها نتوانستند جايگاه خود را از حاشية قطب هاى سياسى و  نو باز مى گش

اقتصادى جهان خارج كنند.
انقالب اسالمى ايران تنها يك انقالب سياسى نبود؛ بلكه هويتى فرهنگى و تمدنى داشت 
و بيرون از دو قطبى شكل گرفت كه در متن فرهنگ و تمدن غرب پديد آمده بودند. اين 
ــت سر گذارد و يك قطب بندى جديد  ــى شرق  و غرب را پش انقالب قطب بندى سياس
فرهنگى و تمدنى را به وجود آورد و خود در كانون قطب  فرهنگى جهان اسالم قرار گرفت.

پنج عنوان براى وجه اشتراك و وجوه افتراق انقالب اسالمى ايران و انقالب هاى آزادى 
بخش انتخاب كنيد.

انقالب هند، كوبا و الجزاير
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انقالب اسالمى ايران تنها يك انقالب سياسي نبود،بلكه هويتى فرهنگى و تمدنى داشت.

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

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

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

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

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

 انقالب اسالمى ايران،  ......................... ، ............................. ، ............................ ،

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

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

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

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

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

................................................................................................................................
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نخستين انقالب 
انقالب اسـالمى ايران را چگونه بايد شـناخت؟ برخى از دانشمندان علوم اجتماعى، 
انقالب اسالمى ايران را نخستين انقالبى مى دانند كه پس از انقالب فرانسه در سطح 

جهانى اتفاق افتاده است. اين ادعا به چه معنايي مى تواند درست باشد؟

ــتم، هويت اجتماعى افراد، جنبش ها، گروه ها، انقالب ها و  در جهان دوقطبى قرن بيس
ــاس نسبتى كه با يكى از دو قطب بلوك شرق و غرب داشتند، شناسايى  ــورها بر اس كش
مى شد؛ يعنى دو قطب مزبور، در حكم دو محور مختصات براى تعيين هويت هاى فردى 

و جمعى بودند.
 اهميت و جايگاه افراد و جنبش هاي انقالبي بر اساس دورى و نزديكى آنها با هر يك 
ــد و اگر جنبش يا انقالبى خارج از دو محور مزبور شكل  ــخص مى ش از اين دو محور مش

مى گرفت، به آن اهميتى داده نمى شد.
ــالمى ايران نيز در اين جهان، بر همين اساس شناخته مى شد و اين انقالب  انقالب اس

بيـدارى اسالمـى  
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ــته به بلوك غرب را هدف قرار داده بود، اهميت  ــى وابس از آن جهت كه يك نظام سياس
ــته مى شد. در جهان  ــته نبود، از اهميت آن كاس ــرق وابس مى يافت؛ اّما چون به بلوك ش
دوقطبى آن زمان، اگر انقالب، رويكردى به بلوك شرق و جريان هاى چپ مى داشت، مانعى 
ــوروى ايجاد كرده بود، فرو مى ريخت و به موازات آن،  را كه آمريكا در مرزهاى جنوبى ش
فرصت جديدى براى اتحاد جماهير شوروى پديد مى آمد. از نظر دولتمردان امريكا، انقالب، 
ــرق برقرار نمى كرد، توان مقاومت و تداوم نيز نداشت و  به دليل اينكه ارتباطى با بلوك ش

دير يا زود از طريق كارگزاران آن، ديگر بار، دست نياز به سوي بلوك غرب دراز مى كرد.

دولت مردان غربى با نگاه سياسى خود به انقالب اسالمى ايران، ابتدا از عمق حادثه اى 
كه اتفاق مى افتاد غافل بودند. آنها انقالب را با موازين جهانى مى سنجيدند كه در چارچوب 
فرهنگ غرب شكل گرفته بود و حال آنكه انقالب اسالمى ايران از متن فرهنگى بر مى خاست 

كه با هجوم همه جانبة غرب، هويت آن به چالش كشيده شده بود.
ــا وارزش هاى دنيوى و  ــود كه در چارچوب آرمان ه ــالمى ايران، انقالبى نب انقالب اس
ــد؛ بلكه انقالبى بود كه از متن آرمان هاى معنوى و  ــكوالر اين جهان تعريف شده باش س
توحيدى جهان اسالم براى حفظ هويت اسالمى و براى تأمين حقوق از دست رفتة امت 
ــالمى شكل مى گرفت. اين حقيقت در نخستين روزهاى انقالب، مورد توجه برخى از  اس

دانشمندان علوم اجتماعى قرار گرفت.
ــتين انقالبى بود كه بعد از  ــالمي با رويكرد معنوى خود نخس از اين ديدگاه، انقالب اس
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ــكل مى گرفت؛ زيرا هيچ يك از انقالب هاى پس از انقالب فرانسه يك  ــه ش انقالب فرانس
انقالب جديد نبودند؛ بلكه همة آنها  در جهت بسط و گسترش انقالب فرانسه بوده اند.

انقالب فرانسه در سال 1789 ميالدي با آرمان ها و ارزش هاى مدرنى شكل گرفت كه 
پس از رنسانس به وجود آمده بودند. اين انقالب ابتدا در محل تولد خود، يعنى در فرانسه 
ــله انقالب هاى 1930ميالدي و 1948  ــكل شد؛ اّما به زودى به صورت سلس گرفتار مش

ميالدي حيات مجّدد خود را آغاز كرد و همة كشورهاى اروپا را فرا گرفت.
ــا ديگر انقالب هاي  ــيه نيز، انقالبي بود كه گرچه ب ــالب اكتبر 1917 ميالدي روس انق
مشابه اروپايي به دليل رويكرد چپ و سوسياليستي تفاوت داشت، ولي با خصلت سكوالر 
ــنگري مدرن عمل مى كرد. حركت  و دنيوى خود در چارچوب آرمان ها و ارزش هاي روش
ــود؛ و در تعارض با آن قرار  ــس مبتني بر اصول و بنيان هاي تفكر مدرن ب ــي مارك انقالب
نمي گرفت. انقالب هاي آزادي بخش قرن بيستم نيز، تقليدهاى بدلي از انقالب هاي مدرن 
بودند. فرهنگ هايي كه در دورة استعمار مقهور و مرعوب جوامع غربي شده بودند چالش 
فرهنگى و تمدني خود را از زبان و نگاه نظريه پردازان غربي تفسير مي كردند و راه حّل آن 
ــتن به جوامعي مي ديدند كه در مركز اقتصاد و سياست دنياى غرب واقع  را نيز در پيوس
شده بودند. انقالب اسالمي ايران، الگوي رفتاري خود را از فقه اجتماعي و سياسي شيعي 

گرفت و رفتار اجتماعي خود را نيز بر همان اساس سازمان داد.
اين انقالب با تجديد حيات معنوي و توحيدي هم از منظر ديني و فرهنگي به شناخت 

لنين و انقالب سزخمجلس فرانسه در دوران انقالب
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بحران و چالش هاى جهان اسالم پرداخت و هم با بازگشت به هويت اسالمي خود، فرصت 
جديدى را براي جهان غرب، جهت عبور از بحران هاي معرفتي و معنوي آن پديد آورد.

به نظر شما مهم ترين تفاوت انقالب فرانسه با انقالب  اسالمى ايران چيست؟

قيام ها و انقالب هاى اسالمـى
پيامدها و تأثيرات انقالب اسـالمى ايران در جهان اسـالم چيست؟ و مهم ترين تأثير 
آن كدام است؟ امام خمينى چه آينده اى را براى كشورهاى مسلمان ترسيم كرده اند.

ــالم قبل از انقالب اسالمى ايران، اغلب با الگو قرار  ــنفكران جهان اس دولتمردان و روش
ــط مردم شناسان و جامعه شناسان  ــورهاى غربى براساس نظريه هايى كه توس دادن كش
غربى، در متن فرهنگ مدرن براى حل مسائل آنان شكل گرفته بود، به مسائل و مشكالت 

جوامع خود مى نگريستند و مسائل جهان اسالم را با يكي از دو رويكرد زير مى ديدند.
 در رويكرد اول مسائل جهان اسالم، از نوع مشكالتى بود كه در اثر تأخر تاريخى براى 
رسيدن به جوامع غربى پيش آمده بود. در رويكرد دوم، اين مسائل از نوع مشكالتى بود 
ــم غربى به وجود آورده بود. رويكرد دوم با استفاده از  ــرمايه دارى و ليبراليس كه نظام س
ــانى كه اين رويكرد را داشتند، از موضع انديشه هاى  ــد و كس نظريه هاى چپ ارائه مى ش

ماركسيستى و سوسياليستى به مبارزه با غرب سياسى مى پرداختند.
هر يك از ده ها كشور بزرگ و كوچك مسلمان در پوشش يكى از دو رويكرد مزبور، در 

حاشية يكى از دو بلوك شرق و غرب قرار مى گرفت.
فلسطين، نخستين قبله گاه مسلمانان، 
حكم قلب مجروح جهان اسالم را داشت. 
ــا هجوم  ــن منطقه ب ــلمان اي مردم مس
ــم بين الملل و حمايت دولت  صهيونيس
ــرزمين خود رانده شده  هاى غربى از س
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بودند و چگونگى برخورد جوامع اسالمى و گروه هاى مبارز فلسطيني نسبت به اين مسئله 
نيز در پوشش قطب بندى مزبور قرار مى گرفت.

ــرائيل را به  ــورهايى كه در زير نفوذ بلوك غرب بودند، دولت غاصب اس ــى از كش بخش
ــازش با آن گام بر مى داشتند. بخشى ديگر كه  ــناختند و يا در جهت س ــميت مى ش رس
ــية بلوك شرق بودند، جبهة پايدارى و مقاومت را تشكيل مى دادند و  زير نفوذ و در حاش
ــطينى ناگزير به بخش اخير ملحق مى شدند. تعدادى از گروه هاى  گروه هاى مبارز فلس

فلسطينى هويت ماركسيستى و تعدادي ديگر انديشه هاى ناسيوناليستى داشتند.
ــتي با هويت الحادى خود، جايگاهى براى باورها و اعتقادات دينى  گروه هاى ماركسيس
ــالم  ــتى، از موضع قوم گرايى عربى، به اس ــوى قائل نبودند و گروه هاى ناسيوناليس و معن

مى نگريستند و اسالم را از جهت اينكه پديده اى عربى است، مى پذيرفتند.
ــرق و غرب در آمده بود، دولت   ــطين به صورت يكى از عرصه هاي تقابل بلوك ش  فلس
ــكار آمريكا و انگلستان و ديگر كشورهاى  ــليحات و حمايت هاى مالى آش ــرائيل با تس اس
ــالح هاى روسى مى جنگيد. موشك هاى سام  ــد و جبهة  مقابل با س اروپايى تجهيز مى ش
هفت روسى از سالح هاى كارآمد گروه هاى فلسطينى بود. حضور دولت اشغالگر اسرائيل 

بازار فروش اسلحه را در منطقه، گرم كرده بود.
بعد از مرگ جمال عبدالناصر در زمان انورسادات  دولت مصر در قرارداد كمپ ديويد، 
اسرائيل را به رسميت شناخت و اين مسئله به نوبه خود، موضع گروه هاي فلسطيني را 

تضعيف كرد.
پيمان كمپ ديويد انورسادات
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ــالمى ايران در نخستين گام، افق جديدى را بر روى جهان اسالم گشود.   وقوع انقالب اس
اهميت انقالب، تنها در اين نبود كه مهم ترين قدرت حامى اسرائيل در منطقه يعنى شاه را 
ساقط كرده بود؛ بلكه اهميت انقالب در مسيرى بود كه براى مبارزه با صهيونيسم ارائه مى داد.

انقالب اسالمى به واسطة بازگشت به اسالم و با اتكاي به فقه سياسى و اجتماعى، مسئلة 
اسرائيل را به عنوان مسئلة جهان اسالم مطرح مى كرد. بازگشت به اسالم اوالً مشروعيت 
ــلمانان، مخدوش كرد. ثانياً مقاومت در برابر  قرار داد كمپ ديويد را در باور و اعتقاد مس
صهيونيسم را از موضع باور و اعتقاد اسالمى و با اتكا به ايمان به خداوند و قدرت الهى آغاز 
كرد. قتل انورسادات توسط اسالم خواهان مصر و شكل گيرى انتفاضه و جنبش هاى جديد 

اسالمى در فلسطين، نتيجة اين حركت جديد بود.
جهاد اسالمى افغانستان در برابر حكومت وابسته به بلوك شرق، بُعد ديگرى از تاثيرات 

انقالب اسالمى را در جهان اسالم نشان داد .
ــكيل جبهة نجات اسالمى در 1989 ميالدي در الجزاير و پيروزى اسالم گرايان در  تش
ــركوب شد،  انتخابات 1990ميالدي كه با حكومت نظامى و حمايت دولت هاى غربى، س
نمونه اى ديگر از جنبش هاى اسالمى است كه در جهان اسالم تحت تأثير انقالب اسالمى 

ايجاد شد.
ــالم، سلسله قيام ها و انقالب هاى  ــالمى ايران در جهان اس مهم ترين پيامد انقالب اس
ــال 1389 هجري شمسي است كه تاكنون به  ــورهاى عربى از س ــترده مردم در كش گس
سقوط قدرت هاي سياسي در چهار كشور عربى منجر شده است. انقالب هاى مزبور بعد 
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از سه دهه از انقالب اسالمى ايران نظير انقالب هايي است كه پس از گذشت چهار دهه از 
انقالب فرانسه در كشورهاى اروپايى رخ داد. دولت هاى غربى تالش كردند تا اين انقالب 
ــدن كشورهاى عربى معرفى كنند و به همين دليل آن را  ــى از فرايند غربى ش ها را بخش
ــيدن اسالم خواهان در اين كشورها نشان داد كه اين  بهارعربى ناميدند. اّما به قدرت رس

انقالب ها حكايت از شروع بيدارى اسالمى دارد .
ــالم، انديشمندان و عالمانى بودند كه با نظر به خطر  ــتين بيدارگران در جهان اس نخس
ــالم را دنبال مى كردند.  آنها  براى  ــتقالل و عّزت جهان اس ــى دولت هاي غربى، اس سياس

رسيدن به اين منظور، به اصالح رفتار حاكمان جوامع اسالمى مى پرداختند.
بيدارى اسالمى، حاصل انتقال بيدارى از سطح نخبگان به متن مردم و فرهنگ عمومى 
جامعة اسالمى است. انقالب اسالمى ايران از طريق بيدارى اسالمى، الگوى جديدى را در 

برابر امت اسالمى قرار داده است. 
ــالمى اگر در سطح جوامع اسالمى تحقق پيدا كند، به سوى نظامى حركت  بيدارى اس
ــد كرد كه فارغ از قدرت هاى قومى و قبيله اى و الزامات امنيتى، بر مدار  فقاهت و  خواه

بيدارى اسالمى در كشورهاى عربى
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عدالت، سازمان مي يابد.
امام خمينى در وصيت نامة سياسى، الهى خود، تشكيل يك دولت اسالمى با جمهورى هاى 

آزاد و مستقل را براى آيندة كشورهاى مسلمان ترسيم مى كند.

ــتين بيدارگران اسالمى و بيدارى اسالمى گفت  دربارة تفاوت حركت اجتماعى نخس
وگو كنيد.

 
امام خمينى در وصيت نامة سياسى، الهى خود خطاب به همة مسلمانان و مستضعفان 

جهان مى نويسد: 
ــما اى مستضعفان جهان و اى كشورهاى اسالمى و مسلمانان جهان بپا خيزيد  و ش
و حق را با چنگ و دندان بگيريد و از هياهوى تبليغاتى ابرقدرتها و عّمال سرسپردة 
آنان نترسيد؛ و حّكام جنايتكار كه دسترنج شما را به دشمنان شما و دشمنان اسالم 
عزيز تسليم مى كنند، از كشور خود برانيد؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام 
ــالم مجتمع، و با دشمنان  ــت گيريد و همه در زير پرچم پر افتخار اس امور را به دس
اسالم و محرومان جهان به دفاع برخيزيد؛ و به سوى يك دولت اسالمى با جمهورى 
هاى آزاد و مستقل به پيش رويد كه با تحقق آن، همة مستكبران جهان را به جاى 
ــاند و همة مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهيد رساند. به  خود خواهيد نش

اميد آن روز كه خداوند تعالى وعده فرموده است.  
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جغرافياى فرهنگى جهـان جديد
دنياى دوقطبى قرن بيستم چگونه فرو ريخت و جغرافياى فرهنگى و سياسِي جهان 

جديد چگونه به وجود آمد؟  قطب هاى اصلى اين جهان كدام اند؟

انقالب اسالمى با آنكه در ايران رخ داد و از ذخاير معرفتى و شيعى استفاده كرد، آرمان 
ها، ارزش ها و مسئوليت و رسالت خود را به حّل چالش هاى جامعة ايران يا شيعيان جهان 

محدود نمى كرد. انقالب بر اساس آموزه هاى اسالمى،
1. از عّزت و اقتدار جهان اسالم پاسداري مي كرد،

2. دفاع از محرومان و مستضعفان جهان را وظيفة خود مى دانست،
3. فطرت الهى همة انسان ها را مخاطب پيام خود قرار مى داد و حّل مشكالت معرفتى 

و معنوى بشريت را در محدودة رسالت خود مى ديد.
امام خمينى در نامه اى كه براى گورباچوفـ  آخرين صدر هيئت رئيسة اتحاد جماهير 
ــت از دو جريان اصلى تفكر فلسفى جهان غرب، يعنى حس گرايى و عقل  ــوروىـ  نوش ش
گرايى ياد كرد و با استفاده از حكمت مّشاء و حكمت اشراق به اشكاالتى اشاره كرد كه در 

محدود كردن دانش و علم به شناخت حسى يا شناخت عقلى وجود دارد.
 ايشان ضمن پيش بينى فروپاشى بلوك شرق از آنان خواست تا جهت عبور از بحران به 
سوى آموزه هاى جهان اسالم گام بر دارند و بدين منظور خبرگان تيزهوش خود را جهت 

ف
ابالغ پيام امام خمينى به گورباچ
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فراگيرى حكمت و علوم اسالمى به ايران بفرستند.
 انقالب اسالمى ايران به موازات آرمان ها و ارزش هايى كه داشت، حضور و تأثيرات جهانى 
خود را فراتر از مرزهاى جهان اسالم نشان داد. بحران هاى عميق معرفتى و معنوى جهان 
ــالمى  ــكل گيرى جنبش هاى اس ــالمى و ش غرب و چالش هاى مربوط به آن با انقالب اس
ــكل  فرصت بروز و و ظهور يافت. انقالبى كه خارج از ارزش ها و آرمان هاى جهان غرب ش
گرفت، شاهدى گويا براى حضور تاريخ ساز فرهنگ هاى غير غربى بود. اين پديده در تكوين 

يا گسترش انديشه هاى پسامدرن تأثيرگذار بود. 
با بيدارى اسالمى رويكرد دينى و معنوى به زندگى اجتماعى در سطوح مختلف جوامع 
غربى به وجود آمد و بدين ترتيب، ارزش ها و آرمان هاى بعد از رنساس، اعتبار جهانى خود 
را از دست داد و به دنبال آن نظريه هايى كه ناظر به افول سكوالريسم بود شكل گرفت. 

ــورهاى جهان سوم قرار داد. اين مسير  ــالمى ايران راه نوينى را فراروى كش انقالب اس
ــتم را در هم ريخت و قطب بندى  ــى قرن بيس ــتوار دو قطب سياس جديد، موقعيت اس

جديدى را به جهان تحميل كرد.
ــالمى،  ــرب پس از توجه به عمق حادثه و قّوت و توان تأثيرگذارى انقالب اس ــان غ جه
سلسله اقدامات مستمرى را در قبال آن انجام داده است و مقاومت انقالب در برابر هر يك 

از آن اقدامات، موقعيت تاريخى جديدى را براى جهان اسالم پديد آورد.
كودتاى نوژه و به دنبال آن، هشت سال جنگ تحميلى بر ايران از نخستين تالش هايى 
ــد. جنگ ايران و عراق با همة جنگ  ــالمى ايران انجام ش بود كه براى مقابله با انقالب اس



علوم اجتماعى

126

هايى كه طّى قرن بيستم انجام شد تفاوت داشت. 
ــرب، وحدت راهبردى پيدا  ــرق و غ ــورهاى اروپايى و بلوك ش در اين جنگ، همة كش
ــليحات  ــده بود، با تس ــى كه ارتش عراق از قبل با آن تجهيز ش ــالح هاى روس كردند. س
امريكايى، فرانسوى و مواد شيميايى آلمانى و دالرهاى نفتى كشورهاى عربى در خدمت 
ــى قرار گرفته بود كه آغازگر جنگ بود. اين در حالى بود كه ايران در تهية ابتدايى  ارتش

ترين تجهيزات نظير سيم خاردار، تحريم شده بود. 
ــرق را به عنوان قطب رقيب  ــت موقعيت بلوك ش مقاومت انقالب ايران در دهة نخس
بلوك غرب متزلزل ساخت و موقعيت تاريخى جهان اسالم را به عنوان يك قطب فرهنگى 
ــورهاى غربى در نخستين نظريه پردازي هاي خود به دنبال آن بودند تا  تثبيت كرد. كش
فروپاشى بلوك شرق را به شكل گيرى نظم نوين جهانى بر مدار يك قطب واحد معنا كنند 
و نظرية پايان تاريخ فوكوياما، همين معنا را القا مي كرد. اّما موفقيت انقالب اسالمي ايران 

و پيامدهاي جهاني آن بر نظرية فوق خط بطالن كشيد.
 اذعان و اعتراف به حضور فرهنگي و تمدني جهان اسالم از سوي برخي از ديگر نظريه 
پردازان غربي، با عنوان جنگ تمدن ها مطرح شد. اين نظريه ضمن اعتراف به شكل گيري 
قطب بندي جديد فرهنگي و تمدني، اوالً با طرح ديگر تمدن ها در عرض تمدن اسالمي، 
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جايگاه  برجسته و منحصر به فرد انقالب و فرهنگ اسالمي را ناديده مي گرفت. ثانياً با طرح 
جنگ تمدن ها، رويكرد خصمانة جهان غرب را به جنبش هاي اسالمي نتيجة ورود مجدد 
ديگر فرهنگ ها به عرصة زندگي بشر، معرفي مى كرد و از اين طريق، هراسي را كه پس 
از جنگ جهاني دوم، نسبت به بلوك شرق وجود داشت، متوجه جهان اسالم مى گرداند.

ــرايط فعلي كه ابعاد جهاني پيدا كرده نيازمند به  ــت جهان غرب در ش اقتصاد و سياس
مناطق پيراموني است. انباشت ثروت جهان در دست جمعي اندك جز با فقر و وابستگي 

اقتصادي و سياسي، انبوه آدميان ممكن نيست.
ــود، براي تأمين نيازهاي  ــر از بحران هاي معرفتى و معنوى خ ــاي غرب، صرف نظ دني
ــتقلى است كه در جهان اسالم  شكل  ــي ناگزير از مقابله با حركت مس اقتصادي و سياس

گرفته است و به اين منظور فعاليت هاي زير را انجام مي دهد.
ــتقيم؛ مانند آنچه در افغانستان و  ــي از طريق حضور مس  اول: مقابلة نظامي و سياس

عراق رخ داده است.
 دوم: محاصره و تحريم اقتصادي از طريق سازمان هاى بين المللى مانندآنچه نسبت 

به ايران انجام مى دهد.
 سوم: تبليغ معنويت هاى كاذب و سكوالر در كشورهاى غربى براى اشباع خأل معنوى 

فرهنگ غرب.
ــازى خشن و غير عقالنى از فرهنگ اسالمي از طريق سازماندهي و   چهارم: تصويرس

شكل دهي جريان هاي تروريستي وهابى.
ــالم امريكايى براى بدل سازى  ــكوالر از اسالم و حمايت از اس ــيرهاي س  پنجم: تفس

نسبت به انقالب اسالمى. 
 ششم: مديريت جنگ رسانه اي همه جانبه در برابر حركت فرهنگي جهان اسالم.

 هفتم:  ايجاد اختالفات فرقه اى و مذهبى براى تضعيف جهان اسالم.

دربارة فرصت هايى كه جهان اسالم در برابر تحديدهاى جهان غرب دارد تأمل كنيد.
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ــطح نخبگان به متن مردم و فرهنگ  ــالمي حاصل انتقال بيداري از س بيداري اس
عمومي جامعة اسالمي 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

بيدارى اسالمى ،  ........................... ، ............................... ، ............................... ،

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

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

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

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

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

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



عى
تما

 اج
وم
عل

129

 1.  آربالستر، آنتوني(1367) ظهور و افول ليبراليسم. ترجمة عباس مخبر. تهران: نشر مركز.
ــعود كرباسيان. تهران: شركت  ــولت، يان(1382) نگاهى موشـكافانه بر پديدة جهانى شـدن . ترجمة مس  2. آرت ش

انتشارات علمى و فرهنگى.
 3. آرون، ريمون(1364) مراحل اساسى انديشه در جامعه شناسى. ترجمة باقر پرهام. تهران: سازمان انتشارات و آموزش 

انقالب اسالمى.
 4. اشپنگلر، اسوالد(1369) انحطاط غرب. ترجمة هوشنگ ايراني. نشرية فلسفه، كالم و عرفان. شمارة3.      

 5 . افروغ، عماد(1381) رنسانسي ديگر. تهران: كتاب آشنا. 
ــة  ــرح : آيت اهللا جوادى آملى. تهران: مؤسس  6 . امام خمينى (1369) آواى توحيد: نامة امام خمينى به گورباچف. ش

تنظيم و نشر آثار امام خمينى.
 7 . امين، سمير(1389) اروپا مداري: نظرية فرهنگي سرمايه دارن مدرن.ترجمه موسي عنبري. تهران: نشرعلم.

 8 . اميني، عليرضا(1391) بررسـى فرصت   ها و چالش هاى ايجاد وحدت در سـاية بيدارى اسالمي. تهران: نهضت نرم 
افزارى.

 9 . برگر، پيتر و توماس الكمن(1380) افول سكوالريسم. ترجمة اميري وافشار. تهران: پنگان.
 10. بهشتى، سيد محمدرضا(1379) فرانسس بيكن و بحران طبيعت. فصلنامه فلسفه. پائيز.

 11. پارسانيا، حميد (1380) حديث پيمانه. چاپ پنجم. قم: دفتر نشر معارف.
 12.پارسانيا، حميد(1381) هفت موج اصالحات. تهران: فرانديش.

 13. پرتو، امين(1391) موانع تحقق بيدارى اسالمى از ديدگاه امام خمينى. تهران: نهضت نرم افزارى.
 14. ترنر، برايان (1384) رويكردي جامعه شناختي به شرق شناسي: پست مدرنيسم و جهاني شدن. ترجمة محمد 

علي محمدي. تهران: شركت نشر بادآوران.
 15. توحيدفام، محمد (1382) فرهنگ در عصر جهانى شدن. مجموعه مقاالت. تهران: انتشارات روزنه.

 16. جوادى آملى، عبداهللا (1378) واليت فقيه واليت فقاهت و عدالت. قم: مركز نشر اسراء. 
 17. جوادى آملى، عبداهللا (1375) فلسفة حقوق بشر. قم: مركز نشر اسراء. 

 18. جوادى آملى، عبداهللا (1386)  اسالم و محيط زيست. قم: مركز نشر اسراء.
 19. چامسكى، نوام (1383) نظم هاى كهنه و نوين جهانى. ترجمة مهبد ايرانى طلب. چاپ دوم. تهران: نشر نى.

 20. حنفي، حسن (1389) علم غرب شناسي چيست. ترجمة سيد عبدالمناف الحلو. قم: نشراديان.
ــيدهادي عربي و همكاران.قم:   21. راپرت، مارك و همكاران(1384)جهاني سـازي، چالش ها و راهكارها. ترجمة س

پژوهشكدة حوزه و دانشگاه.
ــركت چاپ و نشر   22. رجب زاده، احمد (1385) علوم اجتماعى و جامعه شناسـى نظام جهانى. چاپ دهم. تهران: ش

كتاب هاى درسى ايران.
ــيف زاده. چاپ پنجم. تهران: دفتر مطالعات  ــيد حسن س  23. رينولدز، چارلز(1386) وجوه امپرياليسـم. ترجمه س

سياسى و بين المللى.
ــرو، آلوين.ي(1378) تغييراجتماعي و توسـعه: مروري بر نظريات نوسازي، وابستگي و نظام جهاني. ترجمة   24. س

محمود حبيبي مظاهري. انتشارات پژوهشكدة مطالعات راهبردي.



علوم اجتماعى

130

 25. سعيد، ادوارد(1382) فرهنگ و امپرياليسم: بررسي فرهنگي سياست امپراطوري. تهران: نشر توس.
 26. صوفى نياركى،تقى (1391) بيدارى اسالمى: هويت تمدنى و چالش هاى پيش رو. تهران: انتشارات نهضت نرم 

افزارى.
 27. عزيزان، ميثم (1391) روش الگوسـازى و الگو پردازى در بيدارى اسـالمى از منظر مقام معظم رهبرى. تهران:  

28. نهضت نرم افزارى. 
 29. فرامرزى، مرتضي (1391) غفلت غربى و بيدارى اسالمى. تهران: نهضت نرم افزارى.

 30 .كچويان، حسين (1387) نظريه هاي جهاني شدن و دين. مطالعه اي انتقادي. تهران: نشر ني.
 31.كچويان، حسين(1387) نظريه هاي جهاني شدن: پيامد چالش هاي فرهنگ و دين.  تهران، نشر ني.

 32 .كوزر، لوئيس آلفرد (1380) زندگي و انديشـة بزرگان جامعه شناسـي. ترجمة محسن ثالثي. تهران: انتشارات 
علمي .

 33 .كهون، الرنس (1381) از مدرنيسم تا پست مدرنيسم. ترجمةعبدالكريم رشيديان. تهران: نشر نى.

 34 .گروه علوم سياسى معاونت پژوهش مؤسسة آموزشى پژوهشى امام خمينى(1387) استعمار فرا نو.
 مجموعه مقاالت. قم: انتشارات موسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى.

 35 .گل محمدى، احمد (1383) جهانى شدن: فرهنگ هويت. چاپ دوم. تهران: نشرنى. 
 36 .گنجى ارجنگى، عبداهللا (1388) موج سوم بيدارى اسالمى. چاپ اول. تهران: مؤسسة مطالعات انديشه سازان نور.
 37 .گنون، رنه (1372) بحران دنياي متجدد. ترجمه ضياءالدين دهشيري. چاپ دوم.تهران: انتشارات اميركبير.

 38 .گيدنز، آنتوني و كارون بردسال (1386) جامعه شناسى. ترجمة حسن چاوشيان. تهران: نشر نى. 
 39 . ماه پيشانيان، مهسا(1391) آسيب شناسى نقش شبكه هاى اجتماعى مجازى در جنبش بيدارى اسالمى مصر. 

تهران: نهضت نرم افزارى. 
 40 . مجموعه مقاالت جهاني شدن(1388) مجله ارغنون، شمارة 24.

ــيد مهدى (1391) مسئوليت هاى فكرى نظام جمهورى اسـالمى ايران در قبال بيدارى اسالمى.  ــوي، س  41 . موس
تهران: نهضت نرم افزارى.

ــجاد (1391)گفتمان آيت اهللا خامنه اى، شـبكه هاى مجازى و تغييرات راهگشـا در جريان   42 . نجفى، محمد س
بيدارى اسالمى. تهران: نهضت نرم افزارى. 

 43 . نجفى، موسي(1391) نظريه بيدارى اسالمى بر اساس انديشه سياسى آيت اهللا العظمى خامنه اى. تهران: نهضت 
نرم افزارى.

ــيد حسين(1379)انسـان و طبيعت: بحران معنوي انسـان متجدد. ترجمة عبدالكريم گواهي.چاپ اول.   44.نصر، س
تهران: دفتر نشرفرهنگ اسالمي.

 45 . نگرشى موضوعى بر وصيت نامه سياسى- الهى امام خمينى(1389) چاپ دوازدهم. تهران : مؤسسة تنظيم و 
نشر آثار امام خمينى، تهران.

 46 . واعظي، حسن(1381) استراتژي سلطه، تهديدات، راهبردها، رسالت روشنفكران و آيندة ايران. تهران: سروش.
ــن(1387) اسـتعمار فرانو، جهاني سـازي و انقالب اسـالمي. چاپ دوم. قم:موسسة پژوهشي امام   47 . واعظي،حس

خميني(ره).
 48 . هانتينگتون،ساموئل(1380)تمدن ها و بازسازي نظام جهاني. ترجمة مينو احمد سرتيپ. تهران: كتاب سرا.

 49 . هميلتون، ملكم(1377) جامعه شناسي دين. ترجمة محسن ثالثي.تهران: مؤسسة فرهنگيـ  انتشاراتي تبيان.
 50 . يوسفي، بتول(1391) مبانى نظرى بيدارى اسالمى در قرن اخير. تهران: نشر نهضت نرم افزارى.  


	001-044-C300-1
	045-094-C300-1
	095-130-C300-1

