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شك نبايد كرد كه انقالب اســالمي 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.



باسمه تعالي

دانـش آموزان عزيـز
ســـالم

در سال هاي گذشته آموختيم كه »زندگي اجتماعي« عرصة توليد، تداوم و تغيير پديده هاي اجتماعي 
است. پديده های اجتماعی نتيجه و پيامد فعاليت ها و كنش هاي آدميان اند. كنش هايي كه ويژگی آنها 

معناداری)آگاهانه، ارادي و هدفدار( است. از اين رو، تمامي پديده های اجتماعي معنادارند.
 اين پديده ها بسيار متنوع و متفاوت اند؛ زيرا انسان های پديدآورندۀ آنها عقايد و ارزش هاي متفاوتي 
دار ند و در زمان ها و مكان هاي گوناگوني زندگي مي كنند. پديده هاي اجتماعي با اينكه فراوردۀ انسان ها 
هستند، هنگامي كه شكل مي گيرند با ايجاد فرصت ها و محدوديت هايي، بر فعاليت هاي انساني تأثير  
مي گذارند. برخي از پديده هاي اجتماعي ُخردتر، برخي مياني و پاره اي كالن ترند، بعضی ســاده تر و 

بعضی ديگر پيچيده ترند.
 امسال می خواهيم شما را با كالن ترين پديده اجتماعي يعني »نظام  جهاني« آشنا كنيم. پديده اي 
اجتماعی كه دربارۀ اثرپذيري و اثرگذاری آن بر زندگي افراد، گروه  ها و جوامع انساني، نكته هاي زيادي 

براي آموختن وجود دارد.
  يــاد گرفتيم كه بين جامعه و فرهنــگ و ميان »هويت اجتماعي افراد« و »هويت فرهنگي جوامع« 
تفاوت بگذاريم و همچنين دانستيم كه هر جامعه اي با فرهنگ خود به ويژه عميق ترين اليه هاي آن، 
هويت مي يابد. بر همين اســاس، دربارۀ جوامع  فّعــال و پويا و جوامع خودباخته و از خودبيگانه گفت 
وگو كرديم. امســال از نظام هاي اجتماعي در سطح جهاني و با تأكيد بر هويت فرهنگي آنها سخن مي 

گوييم.  
فرهنگ هايي را كه گسترش جهاني پيدا كرده اند، مطالعه مي كنيم و براساس فرصت ها و محدوديت 
هايي كه  ايجاد مي كنند به تحليل و ارزيابي »فرهنگ سلطه« و »فرهنگ مطلوب« جهاني مي پردازيم.

كتاب حاضر چهـار فصل دارد: 
 فصـل اول؛ با مفاهيم »جهان فرهنگي« و »فرهنگ جهاني« آشنا مي شويم و به تعدادي از فرهنگ       

هايي كه گسترش جهاني پيدا كرده اند به ويژه اسالم و غرب جديد اشاره مي كنيم.
  فصـل دوم؛ چگونگي شكل گيري فرهنگ جديد غرب و نظام جهاني برآمده از آن را بررسي مي كنيم.

  فصـل سوم؛ چالش ها و  بحران هاي نظام جهاني غرب را مطالعه مي كنيم.
  فصل چهارم؛ خيزش فرهنگي ـ تمدني جهان اســالم و فرصــت ها و محدوديت هاي پيش ِروي 

جنبش هاي بيداري اسالمي را مورد كنكاش قرار مي دهيم.      
   

اســتفادۀ مطلوب از كتاب حاضر، مستلزم حضور فّعال و پرشور شــما در كالس درس و بهره بردن از 
دانسته ها و تجربه هاي ارزشمند دبيران تان است. تالش كنيد، با همدلي و همراهي دوستان و دبيران خود ، 
در مباحث كالس شركت كنيد. سعي كنيد خوب بشنويد، خوب بپرسيد، خوب بگوييد و خوب بنويسيد.



 در همين راستا در اين كتاب، فعاليت هايي به شرح زير، براي شما تعيين شده است:   

  هر درس به سه بخش تقسيم شده است. در ابتداي هر بخش با خط درشت، پرسشي طرح شده كه 
هدف آن برانگيختن حّس كنجكاوي شماست. با دقت، اين پرسش را بخوانيد. پيش از ورود به مطلب و 
مطالعة آن، با استفاده از دانسته ها و تجربه هاي خود، براي اين پرسش پاسخي فراهم كنيد. پس از مطالعة 

متن، پاسخ ذهني خود را با پاسخ كتاب مقايسه كنيد. 
  ضمن هر درس ، فعاليت هايي با عناوين مختلفي مانند؛ »گفت و گو كنيد« ، »نمونه بياوريد«، »دليل 
بياوريد« و... گنجانده شــده اســت. اين فعاليت ها را با نظارت و هدايت دبيران خود، در جريان گفت و 

گوهاي كالسي انجام دهيد.
  صفحة پاياني هر درس، سه بخش: »مفاهيم كليدي«، »خالصه كنيد« و »آنچه از اين درس آموختيم« دارد:

1. مفاهيم كليدي: هر درس دربارۀ يك مفهوم كليدي و چند مفهوم فرعي تأليف شــده است. تالش 
كنيد مجموعة مفاهيم اصلي و فرعي را بيابيد. 

2. خالصه كنيد: تالش كنيد ابتدا پرســش هاي مهمي را كه اين درس در پي پاسخ دادن به آنهاست ، 
پيدا كنيد تا بتوانيد مطالب مهم تر را از مطالب با اهميت كمتر تشخيص دهيد. براي راهنمايي بيشتر، 
مي توان گفت شما در اين بخش يا مفاهيم كليدي را تعريف مي كنيد يا رابطة آنها را در قالب يك گزاره 

و جمله نشان مي دهيد.
3.آنچه از اين درس آموختيم: در اين بخش، خود را در جايگاه دبيران و مؤلفان قرار دهيد تا بگوييد و 
بنويسيد. وقتي با قصد آموزش به ديگران، درس را بخوانيد آن را بهتر و عميق تر مي فهميد و هنگامي كه 
می نويسيد، بهتر فكر مي كنيد. نوشته هاي خود را بخوانيد و به نوشته هاي ديگران هم خوب دقت كنيد، 
آنها را با يكديگر مقايسه كنيد و با راهنمايي دبيران خود، بهترين آنها را انتخاب كنيد و به نام نويسندۀ 

آن در اين قسمت بنويسيد.
  تصوير ها ، جدول ها و نمودارها در انتقال محتواي درس ها به شما كمك مي كنند. به آنها توجه كنيد 

و اگر عالقه مند بوديد، تصويرهاي مناسبي كه مطلوب مي دانيد به ما پيشنهاد كنيد.
   ارزشيابي اين درس، به دو شكل زير انجام مي شود: 

1. ارزشيابي مستمر كه شامل موارد زير است:
• حضور فعال و پرشور در كالس و شركت در بحث و گفت و گو های گروهي

• انجام فعاليت هاي كالسي
• همكاري در كارهاي گروهي

• پرسش هاي كالسي  به صورت كتبي و شفاهي
• انجام دادن كارهاي اختياري مانند: فعاليت هاي پژوهشي، نوآوري ها و خالقيت هاي علمي، ادبي و هنري

2. ارزشيابي پايان هر نيم سال كه به صورت كتبي و بر اساس بارم بندي مشخص، انجام مي شود.

با آرزوي بهـروزي و سالمتـي شما                           
                                                    »گروه علوم اجتماعـي دفتر برنامه ريـزي و تأليـف«
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فصـــــــــــل  اول



 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 همۀ 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 انســاني چيست؟ جهان فرهنگي كدام اســت؟ و بين جهان انساني و جهان 

فرهنگي چه نسبتي وجود دارد؟ 

سال گذشــته با مفهوم جهان اجتماعی آشنا شديم. جهان اجتماعی بخشی از جهان 
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.
بخش فردي جهان انســاني به زندگي شــخصي و فردي انســان ها باز مي گردد و ابعاد 

اخالقي، ذهني و رواني انسان ها به اين بخش مربوط مي شود.
بخش اجتماعي جهان انســاني، زندگي اجتماعــي را پديد مي آورد. اين بخش هويتي 
فرهنگي دارد و به همين دليل، جهان اجتماعي را جهان فرهنگي مي نامند. فرهنگ، شيوة 
زندگي اجتماعي انسان ها را شكل مي دهد و حاصل آگاهي و عمل مشترك آدميان است.

جهـان فرهنگـي
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 از آنچه دربارة جهان انســاني و جهان فرهنگي گفته شد مشخص مي شود كه جهان 
فرهنگي بخشــي از جهان انساني است. از بخش اجتماعي جهان انساني با عنوان جهان 
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 دربارة مسئله اي خاص مي انديشد، در محدودة جهان فردي و ذهني خود 
زندگي مي كند، ولي هنگامي كه انديشة خود را به صورت گفتار و نوشتار بيان مي كند يا 
بر اساس انديشــه و تصميم خود با ديگران رفتار مي كند، به جهان اجتماعي و فرهنگي 

قدم مي گذارد.
 مي دانيم كه فرهنگ، اليه ها و سطوح مختلفي دارد. عقايد و ارزش ها مربوط به اليه هاي 
عميــق و بنيادين فرهنگ اند. هنجارها و رفتارها در اليه هاي غيربنيادين قرار دارند. جهان 
ذهني و فردي انسان ها نيز، اليه ها و سطوح مختلفي1 دارد. هر فرد بر اساس عقايد و ارزش 

هاي خود، مسائل روزمرة زندگي خود را تفسير مي كند و دربارة 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 اجازة 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

1. به اجمال می توان سطوح عقايد، ارزش ها و مهارت ها را برای انسان قائل شد.
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 دربارة راه هاي ورود يك انديشة فردي به حوزة فرهنگ با يكديگر گفت وگو كنيد.

جهان فرهنگي  و جهان عيني 
مي دانيم كه تمامي پديده هاي جهان هســتي، محصول زندگي انســان نيستند. 
بنابراين، در برابر جهان انساني مي توان از جهان ديگري نام برد كه از آن با عنوان 
جهان عيني ياد مي شود. جهان عيني كدام جهان است؟ 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 
محدود نمي دانند. نزد آنان جهان طبيعت بخشــي از جهان عيني و تكويني اســت. آنها  

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.
همــان طور كه بين جهان ذهني و جهــان فرهنگي پيوند و ارتباط وجود دارد، بين دو 

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

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

تعامل جهان فرهنگـي و جهان عينـي

بين جهــان هاي مختلف، ارتباط و تعامل وجــود دارد. دربارة جهان 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.
  نظردوم: گروهي ديگــر جهان فرهنگ را مهم تر از جهان ذهني و جهان طبيعي و 
عينــي مي دانند. اين گروه جهــان ذهني و فردي افراد را تابع فرهنگ جامعه مي دانند و 
جهان عيني و طبيعي را نيز ماده خامي مي دانند كه در معرض برداشــت ها و تصّرفات 

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 
به حيات انســاني نمي باشد و جهان عيني براســاس حكمت و مشّيت خداوند سبحان، 

رفتاري حكيمانه با انسان و جامعة 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 
برخوردار باشــد، جهان عيني درهاي بركات خود را به روي انسان ها مي گشايد، و هرگاه 
افراد و فرهنگ جامعه هويتي مشــركانه داشته باشند، زمين و آسمان از تعامل سازنده با 

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. دربارة 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.

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

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

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

               
              

            
   

 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.

  فــرض كنيد مي خواهيد مطالبي را كه در اين درس ياد گرفتيد به زبان و قلم 
خودتان به ديگران آموزش دهيد. در كالس نوشــته هاي خود 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 پشــت سر مي گذارند. آيا فرهنگ ها تاريخ 

مشترک و مراحل رشد يکسانی دارند؟ 

زمان و مكان ظرف رشد و تحول موجودات جهان طبيعت اند. 
موجوداتی كه هويت مشتركي دارند در طول زمان  از تاريخي مشابه برخوردارند. همة 
افراد يك گونه حيوانی مراحل زندگي يكساني دارند، مورچگان از هزاران سال پيش مراحل 
مشــابهي را در طول زندگي خود داشته اند. ولی گونه های مختلف حيوانات در مقايسه 
بــا يكديگر مراحل زندگی متفاوتی دارند. بعضی از گونه ها مانند الك پشــت ها عمری 

طوالنی دارنــد و بعضی مانند 
پروانه ها عمــری كوتاه دارند.
مكان هــا و مناطــق زندگي 
نيز  از نظرجغرافيايي  حيوانات 

فرهـنگ جهانـي
سجدپوترا- مالزی

م
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فرق مي كنــد، برخي از حيوانات به دليل 
توان انطباق با محيط، در مناطق مختلف 
زندگی مي كنند. برخــی نيز نمی توانند 
خود را با شــرايط محيطی ديگر انطباق 
دهند و بــه همين دليل تنها در محدودة 
جغرافيايی خاصی يافت می شوند. برخي 
ديگر از حيوانات برای دستيابی به محيط 
زندگی مناسب، در دوران حيات خود در 
خشكی يا دريا، مســافت های طوالنی را 

طی می كنند. 
 جســم انســان گرچه از آن جهت كه 
موجودي طبيعي اســت در طول تاريــخ از دوران جنيني تا تولد، جواني و پيري مراحل 
مشــابهي را طي مي كند، اما انســان مانند حيوانات ديگر نيست تا به طور طبيعي بتواند 
با شــرايط جغرافيايي مختلف سازگار شود. به همين دليل آدمی با فعاليت هاي 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 
نيســت كه يك نوع واحد از موجودات طبيعي در طــول زندگي خود دارند؛ بلكه تفاوت 
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 گسترة 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، 
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عمري كوتاه داشــتند. بعضي از آنها  مّدتي طوالني دوام آورده و همچنان ادامه يافته اند. 
برخي، در مناطقي محدود شــكل گرفته و نتوانسته اند از مرزهاي جغرافيايي خود عبور 

كنند، ولي برخي ديگر، گسترش پيدا كرده و تداوم يافته اند.
عناصر و اجزاي مختلف درون فرهنگ ها نيز يكسان نيستند، برخي از عناصر فرهنگي، 
قابليت تداوم و حتي انتقال از يك منطقة جغرافيايي و فرهنگي به مناطق ديگر را دارند 

ولي برخي ديگر چنين ظرفيت هايي ندارند.

 در ســرزمين پهناور ايران در طول تاريخ چه فرهنگ هايي شــكل گرفته اند. دربارة 
عناصري كه از اين فرهنگ ها باقي مانده است گفت وگو كنيد.

ظرفيت مختلف فرهنگ ها براي جهاني شدن
 فرهنگي كه از مرزهاي جغرافيايي و قومي عبور كرده و در عرصۀ جهاني گســترش 

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

برخي از فرهنگ ها ظرفيت جهاني شــدن را ندارند، فرهنگ هايي كه ارزش ها و عقايد 
آنها  ناظر به قوم و منطقة خاصي اســت و نگاهي سلطه جويانه نيز نسبت به ديگر اقوام 

ندارند، از محدودة 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، 

بر دو گونه است:
 گونۀ نخست: فرهنگي است 
كه عقايد، ارزش ها و يا رفتار آن، 
ناظر به قوم، منطقــه يا گروهي 
خاص اســت. چنين فرهنگي با 
عبور از مرزهاي جغرافيايي خود، 
جهان را به مناطقي دوگانه تقسيم 

شهرک های یهودی نشین - فلسطین اشغالی
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مي كند؛ يكي از اين دو، منطقه مركزي و ديگري پيراموني است. منطقة مركزي، منطقه اي 
است كه  منطقة 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 حاشية 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.
 گونۀ دوم: فرهنگي است كه عقايد، ارزش ها و هنجارهای آن در خدمت گروه و قوم 
خاصي نيست، و سعادت همة انسان ها را دنبال مي كند. اين نوع فرهنگ از عقايد و آرمان هاي 

مشترك انساني سخن مي گويد.
 فرهنگي شايســتگي حركت به سوي يك فرهنگ واحد جهاني را دارد كه اوالً، عقايد، 
آرمان ها و ارزش هاي آن، موافق با فطرت آدميان باشد، و ثانياً هنجارها و رفتارهاي خود 

را نيز براساس عقايد و آرمان های خويش سازمان دهد.
 فرهنگــي كه عقايد، ارزش ها، هنجارها و رفتارهاي آن مطابق نيازهاي فطري باشــد، 
همان فرهنگ حق اســت. فارابي جامعه اي را كه عقايد و ارزش هاي آن حق باشــد، اما 
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هنجارها و رفتارهاي آن موافق با حق نباشد، مدينة فاسقه مي نامد.

دربــارة نمونه هاي تاريخي فرهنگ هايي كه عقايــد و ارزش هاي آنها  با هنجارها و 
رفتارهايشان ناسازگار باشد، گفت و گو كنيد.

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

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

حقيقت، معنويت، عدالت، حّريت، مســئوليت و عقالنيت از مهم ترين ويژگی ها و ارزش 
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.

  معنويت: فرهنگ جهاني بايد بتواند به پرســش های بنيادين دربارة مرگ و زندگی 

انســان ها پاســخ دهد. فرهنگ هايي كه توجه خود را به نيازهاي مادي و دنيوي انسان 
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  ظالمانة 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. 
اين مفهوم هنگامي كه در كنار ارزش هايي نظير حقيقت، معنويت و عدالت قرار مي گيرد 
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1. عقل متافيزيكی: بخشی از عقل نظری است كه به امور كلی و ماورائی هستی می پردازد.
2. بخشی از عقل عملی است.

3. به اين معنا كه تمامي عقايد، ارزش ها و آرمان ها در محدودة فرهنگي خود باقي مي مانند؛ فرهنگ ها، قياس ناپذير و در عرض يكديگر 
قرار مي گيرند و امكان گفت وگوي منطقي ميان آنها  براي رسيدن به عقايد و  ارزش هاي جهان شمول وجود ندارد. 

4. همان عقل ابزاری است.

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 زمينة ظلم بر انسان را فراهم می سازند.

  مسئوليت و تعهد: از جمله ارزش هايي هستند كه يك فرهنگ را در برابر فرهنگ 
هاي رقيب مقاوم مي ســازند و زمينة گســترش فرهنگ را فراهم مي كنند. رويكردهاي 
تقديرگرايانه و غير مسئول با از بين بردن قدرت مقاومت يك فرهنگ، زمينة نفوذ و تسلط 

فرهنگ بيگانگان را فراهم مي سازند.

  عقالنيت: فرهنگ جهاني بايد از دو سطح عقالنيت برخوردار باشد:
اول: عقالنيتي كه از جهان بيني1 و ارزش هاي كالن2 دفاع نمايد. فرهنگ هايي كه از اين 
نوع عقالنيت محروم باشند، نمي توانند از اليه هاي بنيادين و هويتي خود دفاع كنند، و به 

نسبيت فرهنگی3دچار مي شوند.
دوم: عقالنيتي4 كه براســاس عقايد و ارزش هاي فرهنگي و با نظر به شــرايط تاريخي 

مختلف، به نظام سازي، سازماندهي و مديريت اجتماعي بپردازد.
فرهنگــي كه بر مبنــاي ارزش ها و عقايد خود نتواند يك نظام جهاني را تعريف كند و 
نتواند مســير حركت به سوي آن نظام را براي عبور از شرايط متغير و متحول اجتماعي 

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.

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

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

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

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

               
              

            
   

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................
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جهانگيري و امپراطوري
فرهنگ هاي بسياري از مرزهاي جغرافيايي خود عبور كرده و به سوي جهاني شدن 
حركت كرده اند. برخي از آنها  فرهنگ ســلطه و استكبار 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 مدينة تغُلب مي نامد. مدينة تََغلُّب جامعه اي است كه سلطه بر ديگر جوامع را 

ارزش اجتماعي برتر مي داند.
در گذشــتة تاريخ، سلطه و اســتكبار، امپراطوري هاي  بزرگ را به وجود آورده است. 
امپراطوري و شاهنشاهي، از طريق كشورگشايي و جهان گشايي و با قدرت نظامي و حضور 

مستقيم سربازان پيروز شكل می گيرد.
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 

فرهنگ های  جهانـي 1
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گذراندنــد و حيوانات آنها  را نيز نابود كردند. در تاريخ، اقوامي بوده اند كه با غلبة نظامي 
بر ديگر اقوام تســلط پيدا كرده اند. غلبة نظامي گرچه به حضور مستقيم قوم مهاجم در 
مناطق جغرافيايي مختلف منجر مي شود، اّما در همة موارد، بسط فرهنگي قوم غالب را 

به دنبال نمي آورد.
قومي كه در اثر تهاجم نظامی شكســت مي خورد در صورتي كه هويت فرهنگي خود 
را حفظ كند، با ضعيف شدن تدريجي قدرت نظامي مهاجم، مي تواند بار ديگر، استقالل 
سياســي خود را به دســت آورد، و اگر فرهنگي غني و قوي داشته باشد مي تواند گروه 

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.
مغوالن نيز مناطق وســيعي از جهان را با قدرت نظامي خود تصرف كردند، ولي فرهنگ 
مغوالن، فرهنگي قومي و قبيله اي بود و شايســتگي هاي الزم را براي يك فرهنگ جهاني 
نداشت. آنان به سرعت تحت تأثير فرهنگ هايي قرار گرفتند كه از نظر نظامي شكست خورده 
بودند. به همين دليل، امپراطوري مغول در چين، هند و ايران، تحت تأثير فرهنگ هاي اقوام 

مغلوب، هويتي چيني، هندي و ايراني پيدا كرد، و به صورت سه حكومت مستقل درآمد.

به نظر شما فرهنگ سلطه به دنبال چه نوع تأثيرات فرهنگي بر جوامع مغلوب است؟ 
توضيح دهيد.
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امپرياليسم و استعمار غربي
اروپا در پنج قرن اخير، كانون شــکل گيری فرهنگ جديدي اســت كه آن را به نام 
فرهنگ غرب مي شناســيم. فرهنگ غرب در اين مدت اَشکال مختلفی از سلطه را 
پديد آورده است. از نخستين صورت آن با نام هايي مانند امپرياليسم و استعمار ياد 

كرده اند. دربارة اين دو واژه چه مي دانيد؟

واژة امپرياليسم از امپراطــوري 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.
  امپرياليسم اقتصادي در جايي رخ می دهد 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 جامعة مسلط را نيز بپذيرد.
اســتعمار، واژه اي است كه بر اشــغال يك سرزمين خارجي، با توسل به قدرت نظامي 
و سياســي داللت مي كند، كشور فاتح را دولت استعماري و كشور به بند كشيده شده را 
مستعمره مي نامند. استعمار، نوعي از جهان گشايي و امپراطوري است كه از قرن پانزدهم 

سربازان مزدور ارتش مستعمراتی فرانسه در آفریقا 
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به بعد توســط اروپائيان آغاز شــد و در قرن نوزدهم به اوج خود رسيد. در قرن نوزدهم، 
تصّرفات اروپائيان از 35 درصد كرة زمين به 67 درصد رسيد.

موفقيت هاي استعمار در اين دوران، ناشی از پيشرفت در زمينة دريانوردي، فنون نظامي 
و اقتصاد صنعتي بود. اســتعمار اروپايي در دو سدة هفدهم و هجدهم ميالدي بزرگ ترين 

برده داري تاريخ بشريت را برپا كرد.
اروپائيان در هجوم به قارة آمريكا و جزاير اقيانوس ها براي تأمين ســلطة خود، به نسل 
كشــي 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.

دربارة عملكرد اروپائيان در قارة آفريقا تحقيق كنيد.
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استعمار نو و فرانـو

اســتعمار نو  و فرانو، دو مرحلۀ ديگر از سلطۀ جهان غرب بر كشورهاي ديگر است. 
ويژگي هاي اين دو مرحله كدام اند؟

استعمار نو، پس از شكل گيري جنبش هاي استقالل طلبانة كشورهاي مستعمره طّي 
قرن بيستم به وجود آمد. در استعمار نو كشورهاي استعمارگر با استفاده از ظرفيت هايي 
كه در دورة نفوذ يا دورة استعمار نظامي و سياسي خود ايجاد كرده اند، از مجريان بومي و 

داخلي كشورهاي مستعمره استفاده مي كنند.
دولت هاي اســتعمارگر براي به قدرت رساندن نيروهاي وابسته، از كودتاي نظامي نيز 
اســتفاده مي كنند. كودتاي انگليسي سوم اســفند 1299 رضاخان و همچنين كودتاي 
آمريكايي 28 مرداد 1332 محمدرضا شاه دو نوع موفق از كودتاهاي استعمار نو است، و 

كودتاي نوژه1، نمونة شكست خوردة آن مي باشد.
در اســتعمار نو، كشور استعمارگر با اتكا به قدرت اقتصادي خود، و با استفاده از نهادها و 

1. اين توطئه در تاريخ 18تيرماه 1359 با همكاری عوامل داخلی و خارجی دشــمن به قصد ضربة نهايی و قطعی به انقالب اســالمی 
ايران طراحی شد. از آنجا كه قرار بود اين كودتا از پايگاه هوائی شهيد نوژة همدان آغاز شود، پس از كشف و خنثی شدن به همين نام 

شهرت يافت.
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ساختارهاي اقتصادي و سياسي بين المللي و با روش ها و سازوكارهاي غير مستقيم ) از طريق 
دولت های دست نشانده(، كنترل بازار و سياست كشورهاي ديگر را در اختيار مي گيرد.

استعمار فرانو، با استعمار قديم و استعمار نو، در اينكه فراوردة فرهنگ سلطة جهان غرب 
است، مشترك است. ويژگي استعمار فرانو در اين است كه براي حفظ سلطة جهان غرب، 
بيش از آنكه از ابزارهاي نظامي و سياســي 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 حاشية جهان غرب بازخواني و بازسازی مي كنند و مسيري را كه جهان غرب براي آنها  
ترسيم كند دنبال مي كنند. استعمار فرانو، گسترش و سلطة فرهنگ غرب بر همة جهان 

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

دربارة مراحل گسترش نظام سلطة غرب و وجه غالب هر مرحله، گفت و گو كنيد. آيا 
وجه غالب هر مرحله، در مراحل ديگر وجود ندارد؟

شین هندوستان
ت فقیرن

ت کوکا کوال در محال
تبلیغا
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امپرياليســم به هر نوع ســلطه اي اطالق مي شــود و مي توانــد صورت هاي 
سياسي،اقتصادي و فرهنگي داشته باشد.

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

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

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

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

               
              

            
   

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

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

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

اســالم، دين يك عصر و نسل خاص نيست. اصول اعتقادي و ارزش هاي آن، اصول و 
ارزش هاي ثابتي است كه همة 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. 
توحيــد، حكايت از خداوند واحدي دارد كه خداوند قوم و قبيلة خاصي نيســت؛ بلكه 
خداوند همة آدميان و پروردگار همة جهان هاست. خداوند سبحان حقيقت مطلق و مبدأ 
همة حقايق اســت. همة موجودات از او پديد آمده و به سوي او باز مي گردند. و او عالَم را 

حكيمانه آفريده و تدبير مي كند.
انسان در ديدگاه اسالم، موجودي مختار، مسئول، متعهد و داراي فطرتي الهي و كرامتي 
ذاتي و خليفة خداوند در زمين اســت. سعادت و عّزت انسان در تقرب و نزديك شدن به 

فرهنگ های  جهانـي 2
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خداوند و رســيدن به مقام خالفت الهی اســت و شقاوت و ذلّت او در نسيان و فراموشي 
حقيقت الهي خود و ديگر موجودات و در هزينه كردن تمامي ظرفيت ها و توانمندي هاي 
الهي خود برای زندگي محدود اين جهان اســت. البته انسان بر اساس مشّيت و خواست 

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

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

با راهنمايي دبير خود، جايگاه اصولي را كه يك فرهنگ جهاني بايد داشــته باشد در 
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؟

عقايد و ارزش هاي اســالمي به حســب حقيقت و ذات خود اختصاص به قوم و گروه 
خاصــي ندارند؛ بلكه خصلتي جهاني دارند، و اين عقايد با پذيرش و رويكرد انســان ها، 
به عرصة فرهنگ بشــري راه يافته و نمودي فرهنگي و تاريخي پيدا مي كنند. گســترش 
فرهنگي عقايد و ارزش هاي اســالمي در چهار مقطع تاريخي زير، قابل مطالعه و بررسي 

است:
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  اّول: پيامبـري و نبـوت،
  دوم: خالفــت،
  سوم: استعـمار،

  چهارم: بيداري اسالمي. 
  عصر نبوي: شبه جزيرة عربستان قبل از ظهور اسالم فرهنگ جاهلي قبيله اي داشت. 
شمال غربي شبه جزيره تحت نفوذ و سلطة امپراطوري روم و جنوب شرقي آن تحت تأثير 
و سلطة شاهنشاهي ايران بود. در چنين شرايطي، خداوند سبحان، پيامبر خود را با آيات 

روشنگر براي تبليغ توحيد و گسترش فرهنگ اسالمي در جامعة بشري برانگيخت. 
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 
پيش روي اســالم در شبه جزيرة عربستان را از بين برد. در سال نهم هجرت، گروه هاي 
مختلف براي پذيرش اســالم از سراسر شبه جزيره به مدينه آمدند. پيامبر خدا در حالي 
رحلت نمود كه نامه هاي دعوت خود را پيش تر به امپراطوري هاي ايران و روم فرستاده بود.
  دوران خالفت: اين دوران از زمان رحلت رســول خدا آغاز شــد و در مسير خالفت 

اموي، عباسي و عثماني ادامه يافت.

مسجد ایاصوفیه-استانبول

مسجد جامع اموی-دمشق     

سکه ای مربوط به دوران خلفای عباسی
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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 جامعة اسالمي را در چارچوب مناسبات قبيله اي 
و عشيره اي سازمان بخشيد، اما عقايد و ارزش هاي جهاني اسالم، فارغ از عملكرد 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 گذاشت. 
فرهنگ اسالمي، به دليل قدرت و عمق معرفتي خود، گروه هاي مهاجم بيگانه را نيز  درون 
خود، هضم و جذب مي كرد و دست كم آنان را ناگزير مي ساخت تا برای استمرار و بقاي 

خود از پوشش مفاهيم و ارزش های دينی استفاده كنند. 
غلبة قدرت هايي مانند سلجوقيان، خوارزمشاهيان، مغوالن، عثماني و ... كه در 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.

  حدود يك چهارم جمعيت مســلمانان جهان در آســياي جنوب شرقي زندگي  
مي كنند، دربارة چگونگي گسترش فرهنگ اسالمي در بين آنها  تحقيق كنيد.

  دربارة بخشي از ارزش هاي اجتماعي اسالم كه با حاكميت هاي قبيله اي و قومي 
ناديده گرفته مي شدند گفت و گو كنيد.
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استعـمار و بيداري اسالمـي
استعمار غربي چه تأثيري بر فرهنگ اسالمي گذاشته است؟ و فرهنگ اسالمي چگونه 

با استعمار غرب مواجه شد؟

  دورة اســتعمار: دولت هاي استعماري غربي، بخش هاي مختلف جوامع اسالمي را 
تحت نفوذ و سلطة سياســي خود درآوردند و قدرت نظامي و صنعتي آنان بيشتر رجال 

سياسي و دولت مردان جوامع اسالمي را مقهور خود ساخت.
قدرت سياســي جوامع اسالمي كه تا قبل از استعمار، بيشتر ريشه در مناسبات قومي 
و قبيله اي داشــت، در دوران اســتعمار، از طريق ســازش با دولت هاي غربي، با قدرت 
اســتعمارگران پيوند خورد و اين مســئله سبب شد تا اســتبداد ايلي و قومي به صورت 

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 
و تالش مي كرد با رعايت ظواهر اســالمي، پوشــش ديني خود را حفظ كند، اّما استبداد 
اســتعماري به دليل اينكه در ســاية قدرت و سلطة جهان غرب عمل مي كند، در جهت 
گســترش نيازهاي اقتصادي و فرهنگي جهان غرب، چاره ای جز حذف مظاهر فرهنگ 

اسالمي ندارد.

احمدشاه قاجار در سفر لندن
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  عصربيداري اسالمي: در مقابل نفوذ و ســلطة فرهنگ غرب، مقاومت هايي شكل 
گرفت كه ريشه در فرهنگ اسالمي داشت. متفكران جهان اسالم، خطرات سلطة فرهنگ 

غرب و فراموشي فرهنگ و هويت اسالمي را گوشزد كردند.
انقالب اسالمي ايران، نقطة عطفي در بازگشت به فرهنگ اسالمي در جهان اسالم است. 
بسياري از نخبگان كشورهاي اسالمي تا قبل از انقالب اسالمي ايران، براي مقابله با سلطة 
استعمار، از مكاتب و روش هاي غربي نظير ناسيوناليسم1 يا ماركسيسم استفاده مي كردند. 
اين مكاتب عالوه بر اينكه وحدت امت اســالمي را مخدوش مي ســاختند، 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 مرحلة نويني را در گسترش 

فرهنگ جهاني اسالم رقم مي زند.

  عملكرد استبداد ايلی قاجار را با استبداد استعماري رضاخان مقايسه كنيد.
  دربارة تأثيرات صد سالة اخير ناسيوناليسم در جهان اسالم تحقيق كنيد.

قذافی در کنار انور سادات

1. ملّی گرايی
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دين اسالم مبتنی بر ارزش ها و عقايد جهان شمول است.

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

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

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

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

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



 

فصــــــــــل  دوم



 

  فصـل دوم  فرهنگ معاصــر غرب  

  انتظـار مي رود در پايـان اين فصـل،  دانش آمــوز:

1.  سکوالريسم آشکار و پنهان را از يکديگر باز شناسد.
2.  سکوالريسم، اومانيسم و روشــنگري را به عنوان مهم ترين ويژگي هاي هستي شناسانه،  

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

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

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

7.  تحوالت اقتصادي، سياسي و فرهنگي نظام جهاني غرب را توضيح دهد.
8.  چگونگي تکوين 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.



 

عقايــد و
 ارزش هاي بنيادين 

فرهنـگ غرب

سكوالريسم و دنيوي گرايي

اومانيسم و اصالت انسان دنيوي و اين جهاني

روشنگري و علوم جديد

رنسانس و زمينه هاي تاريخي

فلسفة روشنگري و فرهنگ جديد غرب

صنعت، اقتصاد، حقوق و سياست

روابط بين الملل و نظام جهاني

جامعة 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

 جامعــۀ
جهانــي

 تحـــوالت
نظام جهاني
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سكوالريسم و دنيوي گرايـي
فرهنگ معاصر جهان غرب در شکل گيري نظام سلطۀ جهاني موجود نقشي تأثيرگذار 

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

عقايد و ارزش هاي بنيادين هر فرهنگ، عميق ترين اليه هاي آن را تشــكيل مي دهند. 
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

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.

عقــايد و ارزش هـاي بنيادين فرهـنگ غـرب
ک نقاشی مدرن در موزه لندن

ی
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سکوالريسم مهم ترين ويژگي هستي شناختي فرهنگ معاصر غرب و به معناي رويكرد 
دنيوي و اين جهاني به هستي و جهان مي باشد. غلبة سكوالريسم بر فرهنگ غرب سبب 
شده است تا همة ظرفيت هاي وجودي انسان متوجه آرمان ها و اهداف دنيوي و اين جهاني 
شــود. بدين ترتيب، ابعاد معنوي انســان و جهان يا به فراموشي سپرده شده يا به صورتي 
گزينشــي در حاشية 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. 
  سکوالريســم آشکار فلسفه ها و عقايدي را شامل مي شــود كه به صراحت ابعاد 
متافيزيكي و فوق طبيعي را انكار مي كنند. اين دسته از عقايد، مكاتب مختلف ماترياليستي 

و ماده گرايانه را تشكيل مي دهند.
  سکوالريسم پنهان شامل ديدگاه ها، فلسفه ها و جهان بيني هايي است كه به نفي 
ابعاد معنوي هســتي نمي پردازند؛ بلكه بخش هايي از عقايد معنوي و ديني را در خدمت 
نظام دنيوي و اين جهانی قرار می دهند 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 

است؛ اّما در فرهنگ غرب، اين رويكرد در ابعاد مختلف علمي و نظري غلبه يافته است.
در فرهنگ معنوي و ديني، آبادي دنيا و اين جهان، هدف مســتقلي نيست؛ بلكه خود 
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.

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

مي شود؟
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اومانيسـم و اصالت انسان دنيوي و اين جهاني
نگاه فرهنگ غرب به انسان چگونه اســت و اين نگاه چه تأثيري 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.

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 
همة موجودات و از جمله انسان آيات و نشانه هاي او خواهند بود. در فرهنگ ديني اسالم، 
انســان به عنوان برترين آيت و نشانة خداوند سبحان، خليفة خداوند بر زمين است و به 

همين دليل بر موجودات فراوان ديگر برتري و كرامت دارد.
در فرهنــگ قرآن، كرامت و خالفت انســان هنگامي تحقق پيــدا مي كند كه آدمي از 
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.
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 در فرهنگي كه نگاه خود را به موجودات متّكثر اين جهان متمركز و محدود مي سازد، 
انســان موجودي نيست كه در ساية حقيقتي برتر، مسئوليت و وظيفة تدبير معنوي اين 
جهان را داشته باشد؛ بلكه موجودي اين جهانی است كه اصالتاً و با نظر به ذات خود، ارادة 

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 
اســوه هاي انســاني را در هاله اي از قداست تصوير و ترسيم مي كردند، اّما در هنر مدرن، 

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

در ادبيات مدرن به سلوك هاي معنوي، و مكاشفات و مشاهدات الهي انسان توجهي نمي شود 
و به حاالت رواني آدميان در زندگي روزمرة دنيوي و اين جهاني پرداخته مي شود، به 

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

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

و بر اساس خواسته ها، عادت ها و تمايالت طبيعي آدميان شكل مي گيرد.

اثری از رنه مارگریت- هنر مدرنچهره مسیح- نقاشی قرون وسطی
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در فرهنگ هاي ديني، آدميان، ابعاد نفســاني 
و دنيــوي خود را در ســاية ابعاد معنوي خويش 
پی می گيرند و اگر افرادي هواهاي نفســاني خود 
را دنبال كنند، آن را به صورت آشــكار و رسمي 
اظهار نمي كنند؛ بلكه نفس پرســتي خود را در 
قالب مفاهيم ديني پنهان مي كنند؛ مثاًل فرعون از 
هواها و خواسته هاي نفساني خود تبعيت مي كرد 
و از ديگران نيز مي خواســت تا از او پيروي كنند. 
او براي توجيه رفتار و موقعيتي كه داشت، خود را 
انساني دنيوي و طبيعي معرفي نمي كرد؛ بلكه خود را از زمرة خداوندگاران قرار مي داد و 
ُُّكُمُ االَعلي؛ من پروردگار برتر شما هستم«؛ ولي انسان مدرن خواسته هاي  مي گفت:»أنا َرب
دنيوي و اين جهاني خود را بدون آنكه نيازي به توجيه الهي و آســماني داشــته باشد به 
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 روشــنگري به عنوان مهم ترين ويژگي معرفت شناختي فرهنگ مدرن غرب ياد 
شده است. منظور از روشنگري چيست؟ و روشــنگري 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.

روشــنگري در معناي عام خود، پديده اي مدرن و مربوط به فرهنگ معاصر غرب نيست. 
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.

صر باستان
صویر فرعون - نقاشی های دیواری م

ت
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روشنگري در اين معنا، هنگامي كه با هستي شناسي قدسي و معنوي و انسان شناسي 
ديني همراه باشد، با استفاده از وحي و عقل تجريدي و تجربي، تفسيري ديني از انسان 
و جهان ارائه مي دهد. در اين صورت، تحصيل، تحقيق و جست وجوي علمي در سطوح 

مختلف آن، از ارزش و تقدس الهي برخوردار می شود. 
روشــنگري در معناي خاص، ناظر به مبناي معرفت شناختي پذيرفته شده در فرهنگ 
غرب اســت و در اين معنا، روشي از معرفت و شناخت است كه با دو مبناي سكوالريسم 
و اومانيسم همراه شده اســت. اين روش در بيش از چهارصد سال فرهنگ جديد غرب، 
صورت هاي مختلفي از عقل گرايي و حس گرايي را پيدا كرده است؛ اّما كنار گذاشتن وحی 
و شــهود در شناخت حقيقت، وجه مشــترك همة اين صورت هاست و روشنگری با اين 

ويژگی شناخته می شود. 
روشنگري در دو سدة هفدهم و هجدهم، بيشتر رويكردي عقل گرايانه و راسيوناليستي1 
داشــت. در سدة نوزدهم و بيستم، بيشتر صورت حس گرايانه و آمپريستی2 پيدا كرد و از 
پايان قرن بيســتم با افول تجربه گرايي، اصل روشــنگري و به دنبال آن، فرهنگ مدرن، 

گرفتار بحران معرفت شناختي شده است.
روشنگري با رويكرد دنيوي و اين جهاني، هنگامي كه با شناخت عقلي همراه باشد، به 
دليل اينكه مرجعيت وحي را نمي پذيرد به دئيســم3؛ 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.
 اين نوع از علم، بدون آنكه توان داوري دربارة ارزش ها و آرمان هاي انســاني را داشته 
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؟

3. اعتقاد به خداوند بدون شريعت و مذهب و بي اعتقادي به پيامبران وكتب مذهبي است. 

1. Rationalism

2. Empiricism
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سكوالريسم به معنای رويكرد دنيوی و اين جهانی داشتن به هستی و جهان است.

................................................................................................................................
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رنسانس و زمينه هاي تاريخي 
فرهنگ غرب در گذشتۀ تاريخي آن ريشــه 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
رنســانس به معناي تجديد حيات و تولد دوباره است و دورة تاريخي قرن چهاردهم تا 
شــانزدهم ميالدي را شامل مي شود. دليل نامگذاري اين دوره به رنسانس، اين است كه 
غرب در اين زمان به فرهنگ يونان و رم بازگشــت. فرهنگ يونان و رم باستان، فرهنگ 

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

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

طّي قرون وســطي، ارباب كليســا به رغم آنكه از شعارها و مفاهيم معنوي و توحيدي 
پوشش مي گرفتند، با رويكرد دنيوي خود، نوعي دنياگروي و سكوالريسم عملي را دنبال 
مــي كردند. آنها  به نام خداوند، بندگان خدا را به بندگي مي گرفتند و همچنين به بهانة 

ايمان و وحي، عقل را از اعتبار مي انداختند.
جنگ هاي صليبي و مواجهة 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 
كنند. اين رقيبان به دليل رويكرد دنيوي خود براي حذف كليســا به جاي آنكه عملكرد 
ارباب كليسا را مورد انتقاد قرار دهند به تدريج دخالت دين در امور دنيوي را انكار كردند، 
و بديــن ترتيب، حركتي دنيوي را آغــاز كردند كه حتي به دنبال توجيه ديني و معنوي 

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

قالب حركت هاي اعتراض آميز مذهبي شكل گرفت.
 هنرمندان دوران رنسانس با بازگشت به هنر يونان، به ابعاد جسماني و دنيوي انسان 

اهميت دادند.

ورود کریستف کلمب به آمریکاداوود.اثر میکل آنژ
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 با رشــد تجارت و كشــف آمريكا و باالگرفتن تب طال، زمينه هــاي عبور از اقتصاد 
كشاورزي ارباب رعيتي پديد آمد. 

 شاهزادگان اروپايي، به رقابت با قدرت كليسا پرداختند و در اين جهت از حركت هاي 
اعتراض آميز كشيشاني حمايت كردند كه پيوند خود را با پاپ قطع مي كردند.

 حركت هاي اعتراض آميز مذهبي كه با عنوان پروتستانتيســم شناخته مي شوند در 
جهــت اصالح ديني پديد آمدند. بخشــي از اين حركت ها، تنهــا با قدرت پاپ مخالفت 
داشــتند و با جريان دنياگروي تقابل نداشتند. بخشي ديگر رويكرد معنوي داشتند و در 

تقابل با جريان دنياگروي قرار مي گرفتند.
حركت هاي نوع اول با حمايت قدرت هاي محلّي توانســتند، بخشي از اروپاي مسيحي 
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.

آناباپتيســت ها گروهي از پروتســتان هايــي بودند كه به مخالفت بــا جريان هاي 
دنياگروانه اي پرداختند كه از دوران رنســانس پديــد آمده بود. اين گروه با تحوالت 
اجتماعــي بعدي جهان غرب همراهي نكردند. بخشــي از آنها  كه امروز با عنوان 
آميش ها شناخته مي شوند از قرن شانزدهم تا امروز شيوة زندگي خود را نيز تغيير 
ندادند. تاريخ اروپا شــاهد كشتار آناباپتيست ها توسط مسيحيان كاتوليك و ديگر 

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

به نظر شــما، به چه دليل مواجهة با مســلمانان در طول جنگ هاي صليبي و فتح 
قسطنطنيه، زمينه هاي اقتدار كليسا را درهم ريخت؟

آمیش هاشکنجه و قتل آناباپتیست ها
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فلسفة 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 
به عالَــم كثرت را بدون توجه به خداوند واحد طي كرده بود. مســيحيت به عنوان يك 
دين توحيدي در جهت پيشــگيري و مقابلة با آن موفقيت هايي را كسب كرده بود؛ ولي 

تحريفاتي كه در مسيحيت رخ داد دو پيامد زير را به دنبال داشت.
  اول: از جهت نظري مسيحيت آميخته با رويكردهاي اساطيري شد و با قبول تثليث1 

از ابعاد عقالني توحيد دور ماند.

1. آريوس روحاني اهل اسكندريه معتقد بود عيسي مخلوقي است كه خداوند به واسطة او جهان را آفريده است. عقيدة او از قبل، مخالفان 
و موافقاني داشت. كنستانتين امپراطور روم در سال 325 ميالدي، براي بررسي عقيدة 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.
 ماسدنيوس در سال هاي 360-341 ميالدي، اسقف قسطنطنيه بود، او الوهيت روح الُقُدس را نمي پذيرفت. شوراي ديگري در سال 381 
ميالدي عقيدة 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.

دکارت، روسو، دیدرو
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  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.
در دورة 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 
از تفســير توحيدي هستي، طي كرده بود، همان حركتي كه مسيحيت مانع از تداوم آن 

شده بود. 
فرهنگ جديد غرب با پيدايش فلســفه هاي روشنگري آغاز مي شود. رويكرد سكوالر و 
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، زمينة 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؟

مارتین لوتر، رهبر پروتستانتیزم مجسمه مارتین لوتر
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صنعت، اقتصاد، حقوق و سياست
ارزش هاي بنيادين غرب، در رنســانس و بعد از آن از طريق هنر، دين و فلسفه هاي 
جديد 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 وظيفة شناخت حقيقت عالَم و مسئوليت عبور 
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.
در قرن هجدهم، انقالب صنعتي از انگلســتان آغاز شد و به تدريج در ديگر كشورهاي 

اروپايي گسترش يافت.

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

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

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 
و مســئوليت حراست از خالفت انسان و كرامت ذاتي او را دارد. در قرون وسطي به دليل 

باور ديني مردم، رفتارهاي دنيوي نظام فئودالي، توجيه ديني مي شد. 
حركت هاي اعتراض آميز رنســانس به جاي بازگشــت به سوي حقوق الهي انسان، به 
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.
حقوق فطري الهي انســان با نظر به ابعاد و نيازهاي معنوي و دنيوي انســان با دو ابزار 
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.

آدام اسمیت
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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 كاماًل سكوالر، دنيوي و اين جهاني مي داشت. 
چنين نظامي، نه مي توانســت  به دنبال حاكميت ارزش هاي الهي باشد و نه عملكرد يا 

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  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.
انقالب فرانســه )1789ميالدی( كه ريشــه در حركت هاي فرهنگي دوران رنسانس 
و انديشــه هاي فلسفي روشــنگري و تغييرات اجتماعي مربوط به 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.

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

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

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

   ................................................................................................................................
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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 
جهاني اســت. نظام جهاني محيط بين المللي را شكل مي دهد كه از آن با عنوان جامعة 

جهاني نيز ياد مي كنند.
روابط بين الملل متأثر از ويژگي هاي فرهنگي و قدرت تأثيرگذاري جوامع مختلف است. 
اگر يك فرهنگ بتواند در ســطح جهاني تأثيرگذاري بيشتري داشته باشد، نظام جهاني 
متأثر از آن فرهنگ شكل مي گيرد و در صورتی كه فرهنگ هاي مختلف در سطح جهاني 
حضور فعال و تأثيرگذار داشته باشند، نظام جهاني صحنة تعامل فرهنگ ها و تمدن هاي 

مختلف خواهد بود.
 اگر يك فرهنگ در ســطح جهاني غالب باشــد، به ميزاني كه آن فرهنگ ويژگي هاي 
مطلوب يك فرهنگ جهاني را داشــته باشــد نظام جهاني از انسجام بيشتري برخوردار 

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 آنکه كشورهاي پيرامون را به مركز 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 همفکري كنيد و براي هر يك نمونه بياوريد.

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

است؟

روابط بين الملل و نظام جهاني، قبل از ظهور غرب جديد به صورت امروز نبوده اســت، 
فرهنگ ها و تمدن هاي مختلف هر يك  در بخشــي از جهان حاكميت و قدرت سياسي 

مربوط به خود را به وجود آورده بودند.
روابط اقتصادي، سياســي، نظامي و فرهنگي بين كشورهاي مختلف با حاكميت هاي 
متفاوتي كه داشتند، برقرار بود و نظامي كه از طريق اين روابط شکل 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 امکان 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 با آنکه از مغوالن شکســت خورده بــود، فرهنگ خود را بر آنان تحميل كرد. 

جامعة اسالمي نيز شکست نظامي از مغول را با غلبة فرهنگي بر آنان جبران كرد.
نشــر و گسترش اسالم نيز متکي بر قدرت سياسي و نظامي آن نبود. بسط و گسترش 
فرهنگ اســالمي، مرهون قــّوت و قدرت فرهنگي آن بود و ايرانيــان، اجبار و الزامي به 
مســلمان شدن نداشتند و به تدريج اسالم را پذيرفتند. همان گونه كه مسلمانان آسياي 
جنوب شرقي ـ كه اينك قريب يك چهارم جمعيت جهاني اسالم را تشکيل 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، شکل جديدي به روابط بين المللي و نظام 
جهاني بخشيد. در دو سدة نوزدهم و بيستم، نظامات سياسي، اقتصادي جديدي شکل 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.

با توجه به آنچه پيش از اين دربارة ســه مرحلة استعمار، استعمار نو و استعمار فرانو 
دانستيد، موقعيت فرهنگي جوامع غيرغربي را در اين سه مرحله توصيف كنيد.
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شكل گيري نظام نوين جهانـي
جوامع غربي چگونه در روابط بين الملل تأثير گذاشــتند 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 كليســا 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 هاي1 جديد از اين طريق پديد آمدند.

1. 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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   پيوند قدرت با تجارت، سرمايه و صنعت:
 رشــد تجارت، بردگي سياه پوستان آفريقايي و انتقال آنها  به مزارع آمريکايي و انتقال 
ثروت به جوامع اروپايي موجب شد تا صاحبان ثروت، جايگاه برتري نسبت به زمين داران 
پيدا كنند. دولت ها براي تقويت قدرت خود نياز به ســرمايه و پول بازرگانان داشــتند، و 
بازرگانان براي تجارت و ســود، نيازمند حمايت ناوگان نظامي دولت مردان بودند و بدين 
ترتيب، پيوند قدرت با ثروت و تجارت شکل 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 شکستن مقاومت هاي فرهنگي 
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 سکوالر غربي در حمايت از مبلّغان مسيحي انگيزة ديني نداشتند. آنها همان 
گونه كه ابتدا حركت هاي پروتســتاني را براي حذف قدرت كليسا و ايجاد يك سياست 
سکوالر 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.
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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 
رعيــت كه در نظام فئودالى فرصت تحرك اجتماعي و جغرافيايى نداشــتند، از 

هويت صنفى واحدى برخوردار بودند.
 روابط استاد شاگردى كه همراه انتقال مهارت هاى فنى ايجاد مىشد، بر انسجام 
صنفى اين گروه مىافزود. بورژوازى و 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. 
هسته هاى نخستين اين گروه كه بيشــتر يهوديان زراندوز غربى بودند، با نفوذ 
در سازمان هاى صنفى بّناها كه از دو طبقة اشراف و روحانيون متمايز بودند به 
گسترش تعاليم و انديشه هاى آزادىخواهانه اى پرداختند كه با معيارهاى اشرافى 

مسيحى موجود درگير بود. 
آنها  با استفاده از رمزها و نمادهاى مذهبى يهود كوشيدند تاريخچة حركت خود 

را به تالش هاى حضرت سليمان در جهت ايجاد جامعة جهانى نسبت دهند. 
در تعاليم آنها  هر فراماســونر حيوانى اســت كه با ورود به لژ، به سوى آدميت 
و انســانيت حركت مىكند و مىكوشد تا با ساختن و صيقل دادن ويژگي هاي 
انسانى خود، خويشتن را به صورت سنگ صافى در آورد كه شايستگى پىريزى 
جهان مورد نظر را داشــته باشــد؛ بنابراين، آرمان سياســى فراماسونرها جهان 

وطنى)كاسموپوليتيسم( است.
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 شــعارهاى انسانى و سياسي آنها  عالوه بر مخالفت با نظام اشرافى، هويتى ضد 
دينى داشت.

 پرداختن به تاريخچة ســازمان هاى ماسونى و نقش آنها  در تحوالت اجتماعى 
معاصر غرب، به معناى استناد اين تحوالت به شبکه هاى تشکيالتى اين مجموعه 

نيست، هر چند كه نقش آنها  نيز قابل انکار نيست. 
تحوالت تاريخى عميق تر از آن اســت كه به اجتماع ســّرى يك گروه و توطئه 
و پنهان كارى آنها  برگردد. در سلســلة علل اين تحوالت، قبل ازآنکه نوبت به 
تشکل هاى سّرى يا سازمان هاى سياسى برسد، در قالب نظام هاى فکرى خاصى 
ظهور پيدا مىكنند و آن گاه كه انديشــه و تفکــرى خاص رواج پيدا كرد عناصر 
مستعد و مناسب با خود را از ميان گروه هاى مختلف اجتماعى جذب مىكند و 

سازمان هاى متشکل آموزشى و سياسى متناسب را پديد مىآورد. 
ســازمان هاى ماســونى يکى از اين ابزارهاى آموزشىـ سياسى بود كه غرب در 
تکوين خود به آن نياز داشــت. غرب هنگام هجــوم به مناطق غير غربى از اين 

سازمان ها براي تأمين نيازهاى نوين خود كمك گرفت.
 فراماســونرها كه در حاكميت سياسى كشــورهاى غربى سهيم بودند، از شکل 
ماســونى خود براى بسط انديشه هاى غربى در ميان رجال و نخبگان سياسى و 

اقتصادى كشورهاى غير غربى بهره جستند.
 آنها  با عضوگيرى از اين گونه افراد، شخصيت و هويت سياسى آنها  را كه متعلق 
به نظام ســنتى يا قومى جامعة بومى بود، از 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 
ازآنکه خود را كارگزار دولت متبوع بداند، برادر و هم مســلك وزير امور خارجه 
انگلســتان يا پادشاهان كشــور غربى مىداند كه در لژ او، يا در لژى ديگر داراى 

سمت استادى است.

نشانه های فراماسونری با الهام از سمبل های مصر باستان
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 او با ورود به لژ و آشــنايى با تعاليم آن، خود را جزء تشــکيالت بزرگى مىبيند 
كــه در تکوين تمدن غرب نقش دارد و اينك قصد تحول و تبديل همة جهان و 

تصرف همة آن را دارد.
 لژهاى ماسونى در دهه هاى نخست ورود خود به كشورهاى غير غربى، براى تازه 
واردان از جاذبة فرهنگى و سياســى برخوردار است؛ ولى در دهه هاى بعد، پس 
ازآنکه 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.

   ادغام جوامع در نظام جهاني استعمار: 

استعمار مهم ترين عامل براي ادغام جوامع غير غربي در نظام جهاني جديد بود. كشورهاي 
استعمارزده به دو نوع تقسيم مي شوند، برخي از آنها  توسط استعمارگران به اشغال كامل 
نظامى درآمدند؛ ولي جوامعي كه از قدرت مقاومت بيشتري برخوردار بودند و كشورهاي 
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.

سربازان انگلیسی، نماد استعمار
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چين كه بزرگ ترين كشــور شرق آسيا بود، در قرن نوزدهم از طريق تهديد نظامي، 
نفوذ گروه هاي مبلّغ مسيحي و روابط اقتصادي به صورت كشوري ضعيف درآمد كه 

هر بخش آن تحت تسلط يکي از كشورهاي اروپايي بود.
 عثماني بزرگ ترين امپراطوري اســالمي محسوب مي شد و قلمرو آن از عربستان، 
عراق، ســوريه، فلسطين، مصر، تركيه كنوني تا بلغارستان و بالکان )از جمله بوسني 
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 يکي 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 
غربي بســته بود، با تهديد كشورهاي اروپايي مجبور به برقراري روابط تجاري، تحت 

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

 بخش هايي از آن در شــمال غربي و شمال شــرقي و شرق )آذربايجان، گرجستان، 
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 
گرفت و از نظر اقتصادي به اروپا وابســته شد. به اين ترتيب، پيکرة  جهان قديم فرو 

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.(

ستره امپراطوری عثمانی
گ
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شــبکه روابط پايدارى كه در يك دورة تاريخى بين جوامع مختلف شکل مى گيرد 
نظام جهانى است.

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

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

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

               
              

            
   

جامعة جهانی،نظام جهانی،  ..................................... ، ......................................... ،

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

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

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

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

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

................................................................................................................................
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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 داشته است. تحّوالت اقتصادي و سياسي 

اين نظام كدام است؟

عملکرد اقتصادي كشورهاي غربي در چارچوب دولت ـ ملت هاي جديد شکل گرفت. 
قدرت سياسي اين دولت ها با منافع اقتصادي صاحبان ثروت و صنعت و تجارت هماهنگ 
بود. رقابت هاي سياســي استعمارگران به ويژه در مناطق استعمار زده با منافع اقتصادي 

آنان پيوند مي خورد.
كشورهاي استعمارگر در مرتبة اول، ساختار اقتصادي كشورهاي استعمارزده را دگرگون 
كردند؛ نظام اقتصادي كشــورهاي غيرغربي پيش از اســتعمار، اغلب در تعامل با محيط 
جغرافيايــي خود و به گونه اي مســتقل عمل مي كرد. روابط تجــاري نيز در حّدي نبود 
كه اســتقالل سياســي آنان را در معرض خطر قرار دهد؛ اّما در دوران استعمار، اقتصاد 

 تحـوالت نظــام جهانــي
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كشورهاي استعمار شــده و تحت نفوذ در راستاي پاسخ به 
نيازهاي اقتصادي كشورهاي 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 
جهاني را از آنان مي گيرد، و اين پديده، موجب وابســتگي اقتصادي آنها  به كشــورهاي 

استعمارگر مي شود.
  پنجم: وابســتگي اقتصادي كشورهاي اســتعمار زده به قدرت برتر  سياسي و نظامي 
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 
استعمار زده منتقل مي كنند؛ ولي اين انتقال، در جهت استقالل يا تعديل جهاني ثروت عمل 
نمي كند؛ بلکه در جهت منافع بيشتركشــورهاي استعمارگر است و بدين ترتيب با رشد و 
تحول كشورهاي استعمارزده نيز فاصله و وابستگي كشورهاي غربي و غيرغربي، همچنان 

حفظ مي شود.

مزارع پنبه هند                                                                                          کشتزارهای قهوه آمریکای التین
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هفتم: وابستگي كشورهاي استعمارزده، مسئله اي 
است كه امکان عبور از مرحلة استعمار به استعمار 
نو را براي كشورهاي استعمارگر پديد مي آورد؛ زيرا 
كشورهاي غربي بعد ازآنکه با مقاومت هاي سياسي 
و نهضت هاي آزادي بخش كشورهاي استعمارزده 
مواجه مي شــوند، استقالل سياســي و اقتصادي 
كشورهاي استعمارزده را به رسميت مي شناسند؛ 
اّما اقتصاد وابستة كشورهاي استعمار زده، دولت هاي 
مســتقل اين كشــورها را ناگزير از قرار گرفتن در 

چرخة نامتعادل جهاني توزيع ثروت مي كنند.

اقتصاد ايران تا دوران قاجار بر مدار دامداري و كشــاورزي شــکل مي گرفت. دربارة؛ 
الف: تأثيــر تخته قاپوكردن ايــالت، در دوران رضاخان و انقالب ســفيد در دوران 
محمدرضاپهلوي بر دامداري و كشاورزي ايران؛ ب: نقش صادرات نفت در تك محصولي 

كردن اقتصاد ايران، مطالعه كنيد.

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

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

دولتـ  ملت هاي جديد حاكميت هاي سياسيـ  اقتصادي نويني بودند كه نخستين بار 
در اروپاي غربي با افول قدرت كليســا پديد آمدند. آنها  بر خالف حاكميت هاي پيشين، 
هويتي ديني و معنوي براي خود قائل نبودند و صورتي كاماًل ســکوالر و دنيوي داشتند. 
هويت آنها اغلب هويتى ناسيوناليستى و قوم گرايانه است.اين كشورها در مسير توسعه و 

گسترش شــکاف های میان کشورهای ثروتمند 
و فقیر بین سال های 1830 و 1993 میالدی1
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گســترش خود به صورت قدرت هاي استعماري در آمدند، و به تبع فتوحات استعماري، 
جغرافياي سياسي جديدي را در مناطق حضور خود براي 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 شکل گرفت. هويت هاي 
جديدي كه براي  هر يك از اين مناطق جغرافيايي جديد ســاخته مي شــود نيز هويتي 

قومي و سکوالر است.

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.

هويت اين مناطق در دوران عثماني، هويتي اســالمي بــود كه در خالفت عثماني 
وحدت سياســي مي  يافت و ويژگي هاي قومي، نــژادي و تاريخي آنها  ذيل فرهنگ 

اسالمي  تعريف مي شد.
در هويت ســازي هاي جديد، ابعاد نژادي و قومي بخش هاي مختلف با كاوش هاي 
باستان شناسان شناسايي شده و برجسته مي شود.در اين فرايند، اسالم به عنوان يك 
عنصر زنده، فعال و هويت بخش به فراموشي سپرده مي شود. شگفت آنکه، قبله گاه 
اّول مسلمانان، يعني بيت المقدس، محل تشکيل دولت مهاجران غاصب صهيونيست 

مي شود.
 مکه، 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 هويت سازي هاي نوين مورد كاوش قرار مي گيرد، 
در منطقة نزول وحي، همة آثار باقيمانده از صدر اسالم به اسم توحيد و مبارزة با شرك 

با خاك يکسان مي شود.



 

64

عواملي كه سبب پيدايش صورت جديد دولت- ملت ها در تاريخ معاصر بشري شدند، 
در ســدة اخير تغيير يافته اند و به دنبال آن، نقش كشورها و دولت هاي آنها  نيز در نظم 

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.
 با شــکل گيري نهادهاي بين المللي و بازارهاي مشــترك منطقه اي، ســرمايه گذاري 
شركت هاي بين المللي به منطقه اي خاص محدود نمي شود، آنها  با استفاده از شبکه هاي 

عظيم اطالعاتي، تغييرات اقتصادي در سطح جهاني را شناسايي و مديريت مي كنند.
كانون هــاي ثروت و قدرت براي حفظ منافع خود، از طريق ســازمان هاي بين المللي، 
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 كشورها11997

 توليد ناخالص داخلی يا
كل فروش/ميليارد دالر آمريكا

 164

154

153

147

145

140

140

136

136

129

128

توليد ناخالص داخلی 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. گيدنز، ص86 .
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برخي معتقدند: »جهاني شــدن، فرايندي است كه هيچ اعتنايي به مرزهاي ملّي ندارد. 
جهاني شــدن در حال ايجاد نظم نويني اســت كه جريان هــاي نيرومند تجارت و توليد 
بين المللــي آن را پيش مي راند«1. اين ديدگاه مخالفاني نيــز دارد؛ زيرا ابعاد اقتصادي و 
سياسي جهاني شدن در حال حاضر به گونه اي نيست كه انسجام مطلوب جهاني را به دنبال 
آورد؛ بلکه چالش ها و تضادهايي را پديد مي آورد. چالش هايي كه مقابلة با آنها ، بيشــتر 

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

دربــارة مقاومت هايي از قبيل جنبش عدم تعهد، اتحادية عرب، ســازمان كنفرانس 
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 آمريکايي شکل مي گيرند مطالعه كنيد.
به نظر شما نقاط قّوت و ضعف اين پيمان ها در چيست؟

1.گيدنز، ص88 .

کنفرانس سران سیتو

شانزدهمین اجالس سران جنبش عدم تعهد
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امپراطوري رسـانه، علم و فرهنـگ
نظام جهاني در عرصة فرهنگي نيز شــاهد تحوالت زيادي بوده است. اين تحوالت 
چه مســيري را طي كرده  است؟ صنعت ارتباطات، رسانه و نظام علمي جديد در اين 
تحوالت چه تأثيري داشته است؟ آيا تحوالت فرهنگي نظام جهاني به جهاني شدن 

فرهنگ غرب منجر مي شود؟

 جوامــع از ديرباز از طريق تجارت، 
مهاجرت، جنگ و غيــره با يکديگر 
برخورد داشــته اند و ايــن برخورد ها 
ســبب انتقال و اشاعة فرهنگ ها مي 
شده و مبادالت فرهنگي از اين طريق 

شکل مي گرفته است. 
برخورد اســتعماري غرب با ديگر 
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. 
در ســال گذشته دانستيم، خودباختگي فرهنگي سبب مي شود جامعه، حالت فّعال و 
خاّلق خود را در گزينش عناصر فرهنگي ديگر از دست بدهد و در نتيجه، عناصر فرهنگ 
ديگري كه در قبال آن به خودباختگي دچار شــده اســت، بدون تحقيق و گزينش و به 

گونه اي تقليدي فرا گيرد.
در شــرايطي كه جوامع غيرغربي، مديريت خود را در گزينش عناصر مناسب فرهنگ 
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 مکاني را كوتاه و جهان را كوچك كرده و آن 

را به صورت دهکده اي واحد در آورده است. 
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مرزهاي جغرافيايي و سياسي در اين جهان كوچك فرو مي ريزد و فرهنگ هاي جوامع 
غيرغربي، در حالي كه گرفتار خودباختگي اند، بيش از گذشــته در دسترس كساني قرار 
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  آمريکا، 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 
يافته در برابر آن آسيب پذيرترند؛ زيرا منابع و امکانات الزم براي حفظ استقالل فرهنگي 

خود را ندارند.

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

وارنرAOL، ديسنيABC و ياكوم، همگي آمريکايي  اند.
 ســاير شركت هاي رســانه اي بزرگ- غير از امپراطوري مرداك كه در ادامه معرفي 
مي شــود- موارد زير را شــامل مي شوند: شركت ژاپني ســوني كه مالك محصول 
صوتيCBS و محصوالت تصويري كلمبياســت؛ گروه آلماني برتلسمان كه صاحب 
محصوالت صوتيRCA و مجموعة بزرگي از شركت هاي انتشاراتي آمريکايي است؛ و 
شركت تلويزيوني موندادور متعلق به سيلويو برلوسکوني نخست وزير سابق ايتالياست.

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

بازار سياه به وفور عرضه مي شود.
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تجّمع قدرت رســانه در دســت صاحبان ثروت و كانون هاي صهيونيستي نه تنها هويت 
فرهنگي جوامع غيرغربي را متزلزل مي گرداند؛ بلکه به گونه اي آشکار، ارزش  هاي دموكراتيك 
جهان غرب را نيز به ُســخره مي گيرد.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 

روبرت مرداك صهيونيســتي 
است كه در اســتراليا به دنيا 
آمــده. او يك فــرد ثروتمند 
و رئيس يکــي از بزرگ ترين 
امپراطوري هاي رسانه اي جهان 
است.  دارايي هاي شركت نيوز 
نُه رسانة مختلف است  شامل 
كه در هر شــش قاره فعاليت 

دارند. در 1996 عوايد ناشي از فروش محصوالت اين شركت بيش از 10 ميليارد دالر 
بود.

در ســال هاي اخير مرداك ســرمايه گذاري هنگفتي روي صنعت پر سود تلويزيون 
ماهواره اي ديجيتالي، خصوصاً پوشــش رويدادهاي زندة ورزشــي مثل بسکتبال و 

فوتبال كرده است.
حکومت  ها مي توانند ماية دردســر مرداك شوند؛ چون دست كم در داخل مرزهاي 
خودشــان مي توانند مقرراتي وضع كنند كه مالکيت رسانه هاي چندگانه را محدود 
كنند؛ يعني وضعيتي كه يك شركت نتواند چندين نشريه و ايستگاه تلويزيوني را به 

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

مهار نمي شود.
 قدرت او در حّدي اســت كه مي  تواند روي حکومت ها اعمال نفود كند، اما ماهيت 

و  رســانه اي  كار  و  كســب 
مخابراتي اين است كه همه جا 

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

هست!

1.گيدنز، ص696 .
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جهان غرب از طريق رســانه، در وسيع ترين شکل، فرهنگ عمومي جوامع غيرغربي را 
مديريت مي  كند؛ اّما تربيت نخبگان كشورهاي غيرغربي بيشتر با تثبيت مرجعيت علمي 

غرب و توزيع هدفمند علوم طبيعي و انساني انجام مي شود.
جوامع غربي بخشــي از علوم طبيعي را كه مورد نياز براي خدمت رســاني به كاالهاي 
غربي است، به كشورهاي در حال توسعه آموزش مي دهند؛ ولي از آموزش دانش هايي كه 

براي آنها  نقش راهبردي دارد، خودداري مي كنند.
علوم انســاني غربي كه بر بنيان هاي هستي شناختي و انسان شناختي و همچنين با 
روش هاي معرفتي بعد از رنســانس شکل گرفته اند، حيات و زندگي آدمي را صرف نظر 
از ابعاد معنوي و متافيزيکي آن، به گونه اي ســکوالر و دنيوي تعريف مي كنند و سازمان 

مي دهند.
ترويج علوم انساني غربي در كشورهاي غيرغربي، عميق ترين تأثير 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.

دليل تالش كشــورهاي غربي براي ممانعت از دستيابي ايران به تکنولوژي هسته اي 
چيســت؟ چرا در برابر تالش جامعة علمي ايران براي تدوين علوم انساني مبتني بر 

نيازهاي بومي و مباني معرفتي اسالمي مقاومت مي شود؟

نیروگاه اتمی بوشهر



 

70

جهان غرب تالش مي كند از طريق رســانه، فرهنــگ عمومي جوامع غيرغربي را 
مديريت كند.

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

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

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

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

               
              

            
   

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

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

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

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

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

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

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



 

فصـــــــــل  سوم



 

  فصـل سوم  چالش های جهانــی  

  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.



 
انسجام اجتماعي و چالش هاي نوين

چالش فقــر و غنــا

شکل گيري بلوك شرق و غرب

جنگ هاي جهانـي

بحران هاي اقتصادي

شمــال و جنــوب

بحران زيست محيطي و جنبش هاي اجتماعي مربوط به آن

بحران معرفتي - علمي و پسامدرنيته

بحـران معنـويت و پساسـکوالريـزم

جنگ ها، 
بحران ها و تقابل 

هاي جهاني

بحران هاي
 زيست محيطي، 
معرفتي و معنوي

 جهــان
دوقطبي
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انسجام اجتماعي و چالش هاي نوين
فرهنگ جديد غــرب، كدام چالش ها و تضادهاي اجتماعي را برطرف كرد؟ چه راه 

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

فرهنگ غرب، با عقايد و ارزش هاي خود، آرمان هاي نويني، پيش روِي انسان قرار داد. 
جامعة غربي با اين عقايد و آرمان ها، بســياري از تضاد ها و چالش هاي پيشين را پشت 

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

رويکرد نظري كليسا، رويکردي معنوي و ديني و رويکرد 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 قطبـي
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جامعة غربي، به دليل اينکه از حّل اين چالش از طريق اصالح رفتار دنيوي ارباب كليسا 
ناتوان بود، به نفي رابطة دين و دنيا پرداخت و از رويکرد نظري معنوي نسبت به اين عالم 

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

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

ارزش هــا و آرمان هاي دنيوي در قرن هجدهم موجي از اميد آفريد، اميد به حاكميت 
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.
  سکوالريسم پديده اي بود كه اگر به انکار آسمان معنا نمي پرداخت، دست كم ارتباط 

آن را با زمين ناديده مي انگاشت.
  اومانيســم توجه انسان را به انديشه و انگيزة او متمركز مي ساخت و انسان را آغاز و 

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 
و ارتبــاط خود را با ماوراى طبيعت و متافيزيك قطع كرده بود و نگاه خود را به طبيعت 

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 

ید
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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.

بنيان هاي معرفتي و عقايد و ارزش هاي كالن خود را شــکل داده بود، نظام اجتماعي 
پيشين و چالش هاي مربوط به آن را پشت سرگذاشته بود و نظام هاي حقوقي، سياسي 
مربوط به خود را ايجاد كرده، و به صنعت و فّناوري مناســب با فرهنگ خود دست يافته 
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.
انســجام اجتماعي جديد و نظام هاي اقتصادي، سياســي و فرهنگي مربوط به آن در 
صورتي كه با حل چالش هاي پيشــين، پاسخگوي اقتضائات طبيعي و دنيوي و نيازهاي 
روحي و معنوي آدميان مي بود، با چالش ها و ســتيزهاي بنيادين مواجه نمي شــد، اّما 
فرهنگ جديد غرب، مسيري را براي حل چالش هاي گذشته پيمود كه مسائل و مشکالت 

جديدي به دنبال  آورد.

فئودال ها و بهره کشی از کشاورزان
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چالش هاي جديد به صورت هاي متفاوتى آشکار مي شود؛ مانند:

1- اقتصادي، سياسی، 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 اينکه برخي از آنها  در عين 
حال كه  اقتصادي يا اجتماعي است، مى تواند خرد يا كالن نيز باشد. متفکران 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.چالش 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 
نخستين چالشــی كه در جوامع صنعتي پديد آمد، كدام چالش است و چگونه به 

وجود آمد؟

ليبراليســم قرن هجدهم و نوزدهم را ليبراليســم متقدم مي نامند. رويکرد ليبراليسم 
متقدم، بيشتر رويکردي فردي و اقتصادي است.

ليبراليســم متقدم، نظام اربابـ  رعيتي و ارزش هاي اجتماعي مربوط به آن را در هم 
ريخت. كشــاورزان را از بردگي عام و گســترده رها كرد و به آنها  اجازه داد تا مهاجرت 
كنند و دربارة شــيوة زندگي خود تصميم گيري كنند. موانع ارزشــي و هنجارهاي نظام 
اخالقي پيشين را از پيش پاي صاحبان ثروت برداشت1 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، 
آزادي فعاليت صاحبان ســرمايه را ضامن پيشرفت جامعه مي دانستند و هر نوع مداخلة 

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

مستمندان مرگ را بر زندگي ترجيح مي دادند.

شی از کودکان 
صنعتی و بهره ک

ب 
انقال

1. مانند قابل خريد و فروش شدن زمين.
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ديکنــز در دومين رمان خود، »اليورتويســت«، در قالب طنزي خشــن، نوانخانه ها و 
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 در نفي حق حيات كساني كه در فقر متولد مي  شوند، معتقد است:

»انســاني كه در دنياي از قبل تملّك شــده به دنيا مي آيد، اگر نتوانــد قدرت خود را از 
والدينش دريافت كند و اگر جامعه خواهان كار او نباشــد، هيچ گونه حقي براي دريافت 
كمترين مواد غذايي يا چون و چرا در مورد مقام و موقعيت خود ندارد. در سفرة گستردة 
طبيعت، جايي براي او وجود ندارد، طبيعت حکم به رفتن او مي دهد و خود نيز اين حکم 
را اجرا مي كند.«1 ريکاردو از اقتصاددانان كالســيك، حتي رفاه كارگران را موجب باالتر 

رفتن توليد نسل آنها  و پيدايش مشکالت بعدي مي داند و معتقد است:
فعاليت  مــا  حکومتگران  »اگر 
خــود را به وظايف مشــروع خود 
محدود كنند و بگذارند ســرمايه، 
پرســودترين راه خــود را دنبال 
كند، كاالها قيمت مناســب خود 
را داشته باشند، استعداد و تالش، 

توماس مالتوس- دیوید ریکاردو چارلز دیکنز

1.آربالستر،ص379 .
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پاداش طبيعي، بالهت و حماقت، مجازات طبيعي خود را ببيند و آنها  به حفظ صلح، دفاع 
از مالکيت، كاســتن از بهايي كه بايد براي قانون پرداخته شود، و رعايت صرفه جويي در 
بخش هاي 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.
حاكميت ليبراليســم اقتصادي موجب شــد تا دولتمردان انگليسي و از جمله لردجان 
راسل- پدربزرگ برتراندراسل- كه در ژوئن 1846 ميالدى جانشين دولت قبلي شده بود، 

از هر اقدامي براي مقابله با قحطي ايرلند خودداري كنند. 

1.آربالستر، ص389 .

کاریکاتوری مربوط به قحطی ایرلند:
لرد راسل به قحطی زدگان سیب زمینی تعارف می کند! لرد جان راسل

ستان
صنعتی - انگل

ب 
انبوه کارگران دوران انقال
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اين قحطي بيش از يك ميليون نفر مهاجر و قريب به يك و نيم ميليون نفر تلفات جاني 
داشــت. در اوج قحطي ساكنان روســکومون هر چهل و هشت ساعت يك بار برگ كلم 
جوشيده مي خوردند و نه تنها دولت هيچ كمکي به مردم نکرد، حتي مانع از صدور گندم 
و جو از ايرلند نشــد. مردم گرســنه هم با خشم، صدور اين غالت را كه با حمايت ارتش 

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

نخستين چالش و تضاد كه چالش فقر و غناست، در بطن كشور هاي غربي شکل گرفت.

انديشــمندان علوم اجتماعي و سياسي در نقد ليبراليسم متقدم، از دو مفهوم آزادي 
مثبت و منفي سخن گفته اند. دربارة اين دو مفهوم بررسي كنيد.

شكل گيري بلوك شـرق و غـرب
تقسيم سياسي جهان به بلوك شــرق و غرب چگونه به وجود آمد و چالش اين دو 

بلوك، چه نوع چالشي است؟

برخي انديشمندان كشورهاي اروپايي، براي حل مشکل فاصلة فقر و غنا، در چارچوب 

گ - دوبلین
یادمان قربانیان قحطی بزر
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ارزش هــا و آرمان هاي فرهنگ جديد غرب، نظريه هايي ارائه دادند. ماركس در نيمة دوم 
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.
نظام اجتماعي مورد نظر ماركس از فردگرايي ليبراليســتي و اقتصاد ســرمايه داري 

مالکيت  مي كــرد،  عبور 
خصوصي را از بين مي برد 
و صورتي سوسياليستي و 
كمونيستي1 پيدا مي كرد. 
بعــد از انقالب فرانســه 
نظريه هــاي  طرفــداران 
ليبراليســتي در طــرف 

1. سوسياليســم و كمونيســمـ  در مقابل فردگراييـ  دو رويکرد جامعه  گرا هستند. سوسياليسم به مالکيت خصوصي معتقد است، ولي 
مانند سرمايه داري آن را مطلق نمي داند. كمونيسم به مالکيت فردي مقيد نيست. ماركسيسم، ناظر به انديشه هاي سياسي ماركس است. 

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

استالین، لنین، انگلس ، مارکس 

مجلس فرانسه در دوران انقالب
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راســت 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.

مخالفان نظام ســرمايه داري كــه تحت عنوان جريان چپ قرار مــي گرفتند احزاب و 
اتحاديه  هاي كمونيستي را تشکيل دادند. حزب كمونيست شوروي درسال 1917 ميالدي 

توانست قدرت را در روسيه به دست گيرد.
اين دو جريان، طي قرن بيســتم بلوك شرق و غرب را شکل دادند. بلوك شرق شامل 
شوروى سابق و كشورهاي اروپاي شرقي و چين بود و بلوك غرب، آمريکا و اروپاي غربي را 
در بر مي گرفت. نظام هاي سوسياليستي و ماركسيستي با انتقاد از ليبراليسم قرن هجدهم، 
عدالت اجتماعي و توزيع مناسب ثروت را شعار خود قرار مي دادند؛ اما آنها  نيز با دو مشکل 

اساسي مواجه شدند:
  الف: از بين رفتن آزادي افراد: به بهانة عدالت اقتصادي، نه تنها آزادي هاي معنوي، 

بلکه آزادي دنيوي افراد نيز از بين رفت. 
  ب: پيدايش طبقة جديد: طبقة جديدي در دامان كشــورهاي سوسياليستي شکل 

گرفت كه بر مدار قدرت سازمان مي يافت.
چالش و نزاع بلوك شــرق و غرب در تمام قرن بيستم تا فروپاشي بلوك شرق در سال 

1991ميالدى ادامه يافت.
 اين چالش، به لحاظ جغرافياي سياســي، چالشي منطقه اي نبود؛ بلکه چالشي جهاني 

اعالم تجزیه شوروی و حضور تانکها در میدان سرخ مسکو                           سقوط داس و چکش، نماد نظام کمونیستی



 

84

بود. بلوك شرق و غرب با دو نظام اقتصادي و سياسي متفاوت، جهان را به دو قطب اصلي 
تقسيم كرده بودند. 

آمريکا و شوروي به عنوان دو ابر قدرت در كانون اين دو قطب قرار داشتند. اين دو قطب 
با آنکه 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 
مي پرداخــت كه در متن اين فرهنگ پديد آمده بود. رويکرد نظري ماركس نســبت به 
عالم نيز رويکردي سکوالر، بلکه ماترياليستي بود، ماركس قصد عبور از بنيان هاي نظري 
فرهنگ غرب را نداشــت؛ بلکه در چارچوب همان مباني به حل مسائل اجتماعي جامعة 

خود مي پرداخت.
بنابراين، چالش بلوك شرق و غرب از نوع چالش هايي بود كه درون يك فرهنگ و تمدن 
واحد پديد مي آيند، نه از نوع چالش هايي كه بين فرهنگ هاي مختلف، به وجود مي آيد و 

چالشي نيست كه هنگام تبديل و تغيير يك فرهنگ و تمدن آشکار 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؟

فروپاشی دیوار برلین
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چالش بلوك شرق و غرب از چالش هاي درون تمدني جهان غرب است.

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

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

 ................................................................................................................................
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جنگ های جهانــی
جنگ هاي جهانی اول و دوم چگونه به وجود آمدند؟ جنگ سرد در چه دوره ای اتفاق 

افتاد؟

جامعة بشــرى در گذشتة تاريخ شــاهد جنگ هاى فراوان بوده است. امپراطورى هاى 
بــزرگ، اغلب مرزهاى خود را با پيروزى در جنگ تعيين مى كرده اند. برخى از جنگ ها 

نيز منشأ دينى و مذهبى داشته يا پوشش مذهبى مى گرفته اند.
آگوســت كنت جامعه شناس فرانســوى معتقد بود، فاتحان در گذشتة تاريخ با غنايم 
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 
رخت بر مى بندد. از ديدگاه او، جنگ نمى تواند در فرهنگ و جامعة جديد غربى، ريشــه 

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 

جنگ ها، بحـران ها وتقابل های جهانی 
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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؛ 
بلکه همة جهان را درگير خود ساخت. هر دو جنگ با شکست يکى از دو طرف نزاع پايان 
پذيرفت و بعد از جنگ دوم نيز صلحى پايدار، اســتقرار نيافت؛ بلکه پس از پيروزى، بين 
متفقين ديروز؛ نيز جنگ سايه انداخت. بلوك شرق و غرب هر يك بخشى از جهان را زير 

استفاده از سالح های شیمیائی در جنگ اول جهانی برای اولین بار         بمب اتمی که بر روی هیروشیما افتاد
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نفوذ خود قرار دادند و تا زمان فروپاشــى اتحاد جماهير شوروى، جنگ سرد بين اين دو 
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 
به تســليحات نظامى را گرم مى كرد. نظريه پردازان غربى پس از فروپاشى بلوك شرق، 
محورهاى عملياتى جنگ و خونريزى را از كشورهاى غربى و ايدئولوژى ها و مکاتب غربى 
به فرهنگ ها و تمدن هايي منتقل كرده اند كه در دوران اســتعمار تحت سلطه و اقتدار 

جهان غرب در آمده بودند.
نظرية جنگ تمدن هاى هانتينگتون، نظريه اى1 بود كه عمليات نظامى قدرت هاى غربى 

را در قبال مقاومت هاى كشورهاى غيرغربى توجيه مى كرد.

غرب                   التین                ژاپنی ها                  چینی                   هندی                 اسالمی           ارتدوکس      آفریقائی

عضو پیمان ناتو      دیگرمتحدان آمریکا         کشورهای دریافت          مستعمرات اروپا          عضوپیمان ورشو    کشورهای سوسیالیست       دیگرمتحدان    کشورهای دیگر 
دریافت کننده کمک از شوروی      شوروی کننده کمک از آمریکا

پیمان 
ناتـــو

پیمان
 ورشو 

ساموئل هانتینگتون و نقشه جنگ تمدنها

1. هانتينگتون)2008-1927م( از آخرين مرحلة درگيرى ها در جهان معاصر با نام »جنگ تمدن ها« ياد مى كند. از نگاه او در اين مرحله، 
منبع اصلى درگيرى ها در جهان؛ عوامل فرهنگى است. او جهان را به حوزه هاى تمدنى متفاوتى تقسيم مى كند و شکاف ميان حوزه هاى 

تمدنى و فرهنگى را منشاء درگيرى هاى آينده مى پندارد و معتقد است در اين ميان بزرگ ترين تهديد براى غرب، فرهنگ اسالمى است. 
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 پيامدهاى اقتصادى جنگ جهانى اول و پيامدهاى سياسى جنگ جهانى دوم را در 
ايران تحليل و بررسى كنيد.

بحران های اقتصـادی
بحران های اقتصادی چگونه اتفاق می افتد و چه چالش هايی به دنبال می آورد؟

بحران هاى اقتصادى آسيبى اســت كه به نظام اقتصادى وارد مى شود. در يك بحران 
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 
بيکار 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. 
بحــران هاى اقتصادى با شــدت و ضعف هاى متفاوت در دوره هــاى متناوب در تاريخ 
اقتصاد غرب پديد آمده اند. نخستين بحران اقتصادى در سال 1820ميالدى در انگلستان 
به وجود آمد و مهم ترين آنها  در فاصلة بين دو جنگ اول و دوم در ســال هاى 1929- 
1933ميالدى شکل گرفت. در اين بحران، 40 ميليون كارگر بيکار شدند. هزاران مؤسسه 
ورشکست 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.

 استالین، روزولت و چرچیل. تهران. آذر 1323 جنگ بین کره شمالی و کره جنوبی    
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چالش هاى اجتماعى مربوط به بحران اقتصادى با چالش هاى مربوط به مســئلة فقر و 
غنا از اين جهت كه هر دو هويت اقتصادى دارند، مشترك اند، ولى تفاوت هايى با يکديگر 
دارند.چالش فقر و غنا چالشــى مستمر در نظام سرمايه دارى غربى است، و چالش هاى 

مربوط به بحران هاى اقتصادى، اغلب دوره اى و مقطعى است.
آســيب هاى مربوط به فقر و غنا همواره متوجه قشر فقير و ضعيف جامعه است، ولى 
آســيب هاى مربوط به بحران اقتصادى مجموعة نظــام اجتماعي را در بر مى گيرد. البته 
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 قشــر محروم و مســتضعف 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 نخســتين به كشــورهاى غربى محدود مى شد و از عوامل داخلى 
آنها  اثر مى پذيرفت، ولى با شکل گيرى اقتصاد جهانى و كاهش اهميت مرزهاى سياسى و 
جغرافيايى، بحران هاى منطقه اى به سرعت آثار و پيامدهاى جهانى خود را آشکار مى سازد.
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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
شــمال و جنوب به كدام كشورها اشاره دارد و اصطالحات مشابه آنها كدام است ؟ و 

چالش آنها  چه نوع چالشي است؟

به دليل اينکه بيشــتر كشــورهاي صنعتي و ثروتمند در نيمکرة شمالي زمين و اغلب 
كشــورهاي نيمکرة جنوبي كشــورهاي فقيرند، از تقابل كشورهاي غني و فقير به تقابل 
شمال و جنوب ياد مي كنند. شمال و جنوب، بعد از جنگ جهاني دوم بيشتر به كار برده 
شــد؛ زيرا برخي از انديشمندان معتقد بودند كه چالش بلوك شرق و غرب چالش اصلي 

نيست؛ بلکه 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.
مراد از جهان اول، كشــورهاي ســرمايه داري بلوك غرب است و منظور از جهان دوم، 
كشورهايي است كه در كانون بلوك شرق قرار گرفته اند و جهان سوم، كشورهاي ديگري 

هستند كه خارج از اين دو بلوك قرار داشته و تحت نفوذ آنها  واقع مي شدند.
از كشــورهاي صنعتي و ثروتمند با عنوان كشورهاي توسعه يافته نيز ياد مي شود و به 
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كشورهاى ديگر هنگامي كه با آنها  مقايسه مى شوند، كشورهاي عقب مانده، توسعه نيافته 
يا در حال توسعه مي گويند. اين اصطالحات به اين نکته 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 عملکرد 
كشــورهاي مركزي، در موقعيتي فقيرانه قرار مي گيرند. بر اساس اين نظر، جوامع غربي، 
چالش هاي دروني خود را از طريق استثمار اقتصادي كشورهاي غيرغربي حل مي كنند؛ 
زيرا آنها  با ثروتي كه از كشــورهاي پيراموني به دســت مي آورند، سطح عمومي رفاه را 
براي كارگران و اقشــار ضعيف جوامع غربي تأمين مي كنند و مشکالت حاّد دروني را به 
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.
اصطالح اســتعمارگر و استعمار زده را نسبت به كشورهاي غني و فقير، كساني به كار 
مي برند كه چالش و نزاع بين اين دو دســته كشور را به ابعاد اقتصادي محدود نمي كنند 
و به ابعاد فرهنگي آن نيز نظر دارند. از نظر اين گروه، مشکل كشورهاي فقير تنها ضعف 
اقتصادي و صنعتي آنها نيســت؛ بلکه خودباختگي فرهنگي و الگوپذيري مقلّدانه آنها  از 

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..

 ................................................................................................................................
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بحران زيست محيطي و جنبش هاي اجتماعي مربوط به آن
 نگاه فرهنگ های مختلف به طبيعت چگونه اســت؟ فرهنگ مدرن غرب چگونه به 
طبيعت مي نگرد؟ بحران محيط زيســت چيست و چه چالش هايی را به دنبال آورده 

است؟

محيط طبيعى كه در آن زندگى مى كنيم محيط زيست ما را تشکيل مى دهد. برخى 
مسئلة طبيعت و محيط زيست را مشکل سرنوشت ساز قرن بيستم دانسته اند. برخى اين 
مشکل 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 مشکالت تاريخى خود را حل مى كند.
در نگاه توحيدى، طبيعت و هر چه در آن اســت، آيات و نشانه هاى حکمت و رحمت 
خداوند اســت و همة موجودات طبيعى با ادراك و معرفتى كه دارند به تســبيح خداوند 

بحران های زيست محيطـي، معرفتی و معنوی



 

95

مشغول بوده و به سوى او باز مى گردند.
در نگاه اساطيرى نيز طبيعت، مادة خام نيست؛ بلکه عالوه بر ظاهر دنيوى و اين جهانى 

از ابعاد و نيروهاى ماورائى نيز برخوردار است.
فرهنگ هــاى پيش از مدرن به دليل نگاه غير دنيوى خــود به طبيعت، براى تصرف 
طبيعت از نيروهاى معنوى نيز اســتفاده مى كردند. انســان مدرن به دليل نگاه دنيوى و 
ســکوالر به طبيعت، ديدگاه هاى دينى و معنــوى به طبيعت را كودكانه مى پندارد و به 
تناســب انکار يا غفلت از ابعاد معنوى طبيعت، تصرف در طبيعت را تنها با فنون و روش 
هاى طبيعى انجام مى دهد. گسترش سريع صنعت و تکنولوژى مدرن نيز محصول همين 

رويکرد است.
انقالب صنعتى نقطة عطفى بود كه انسان مدرن از افق آن، پيروزى بر طبيعت را به خود 

نويد مى داد، ولي از همين افق، طبيعت، نخستين مسائل و مشکالت خود را نشان داد.
شــهرهاى صنعتى اولين مراكزى بودند كه با محيطى آلوده مواجه شــدند. گسترش 
زندگى مدرن بر گسترة انواع آسيب هاى زيست 
محيطى افزود. بحران امروز به منطقه اى خاص 
محدود نمى شود و همة محيط طبيعى زندگى 
انســان اعم از آب، خاك و هوا را فرا گرفته اند. از 

جملة اين آسيب ها عبارت اند از:



علوم اجتماعی
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  آلودگی هوا در اثر گازهای شیمیایی، ریزگردها 
و فلزات سنگین

  تخریب الیــة ازون در اثر افزایش تولید گازهای 
گلخانه ای

  از بیــن رفتن منابع آب، در اثر آلودگی آب های 
سطحی و زیرزمینی

  آلودگی دریاها در اثر عوامل فیزیکی و شیمیایی
  بارش باران های اسیدی در اثر آلودگی آب و هوا

  از بین رفتن مراتع، جنگل ها و به دنبال آن، جاری شدن سیل های خانمان برانداز
  گرم شدن طاقت فرسای بسیاری از مناطق و خشکسالی

  مسمومیت خاک ها و تجمع مواد زاید تجزیه ناپذیر،  سموم آفت کش، مواد  رادیواکتیو و پلیمرها
  تهی شدن منابع طبیعی تجدیدناپذیر به منظور استفاده روزافزون انسان معاصر

  در معرض نابودی قرار گرفتن حدود یک سوم از انواع جانوران و گیاهان روی زمین.
بحران زیست محیطي و چالش مربوط به آن، ابتدا بر مدار رابطة انسان با طبیعت قرار 

داشت، ولي به تدریج به حوزه های مختلف روابط انسانی و اجتماعی نیز منتقل شد.
کنفرانس های بین المللی که تاکنون در این باره برگزار شده، از شتاب بحران نکاسته اند 
و اعتراض ها و واکنش های مردمی در دهه های اخیر نیز جنبش های اجتماعی جدیدی 
پدید آورده است. برخی از این جنبش ها، این بحران را ناشی از فرهنگ مدرن جامعة غربی 
دانسته و انتقادات خود  را متوجه بسترهای معرفتی این فرهنگ کرده اند و برخي دیگر 

بازگشت به رویکردهای معنوی به طبیعت را راه گریز از بحران می دانند.

ریزگردها در شهر اهوازپرنده آلوده به نفت بر اثر نشت نفت کش.



عی
ما

جت
م ا

لو
ع

97

 دربارة جنبش محیط زیست گرایی1  یا طرفداران محیط زیست مطالعه نمایید و در 
کالس گفت وگو کنید.

بحران معرفتیـ  علمی و پسـامدرنیته
رویکرد معرفتی- علمی فرهنگ پس از رنسانس برای حّل کدام بحران غرب شکل 

گرفت؟ و بحران معرفتی- علمی در فرهنگ مدرن غرب چگونه پدید آمد؟

در فرهنگ قرون وسطی، کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا معتبرترین راه شناخت جهان بود 
و به موازات آن، دو ابزار استدالل عقلی و تجربی نادیده گرفته می شد. در دوران رنسانس این 

روش معرفتی، مورد تردید قرار گرفت و به تدریج به بحران کشیده شد.
جهان غرب برای برون رفت از این بحران معرفتي، به تناسب رویکرد دنیوی خود به سوی 
نوعی از روشنگری پیش رفت که جایگاه وحی و شهود را در شناخت علمي نادیده انگاشت و 

به شناخت استداللی عقلی و تجربی بسنده می کرد.
شناخت استداللی عقلی جدید نیز به دلیل رویکرد دنیوی و این جهانی انسان مدرن بیش 
از دو سده دوام نیاورد. به همین دلیل در قرن نوزدهم و بیستم، شناخت حسی و تجربی تنها 

راه شناخت علمی قلمداد شد.
اندیشمندان و عالمان غربی در تمام دوران پس از رنسانس با خوشبینی نسبت به روش 

علمی خود، به دنبال حّل مسائلی بودند که در پیش روی آنان قرار می گرفت.
در قرن نوزدهم جامعه شناسان به دنبال آن بودند تا دربارة حقایقی که پیامبران از طریق 
وحی دربارة جامعه بشری بیان کرده اند یا آنکه عالمان با استدالل های عقلی، به آن رسیده اند، 
با روش حسی و تجربی داوری کنند. به همین دلیل جامعه شناسي قرن نوزدهم روش تجربی 
خود را تنها راه درست برای شناخت حقایق امور می دانست و آگاهی ها و علوم دیگر جوامع را 
غیرعلمی و مربوط به دوران کودکی بشر می خواند و بر اساس همین باور نیز حضور استعماری 
غرب در دیگر جوامع را برای خود و دیگران توجیه می کرد؛ یعنی غرب با ترویج معنای مدرن 
علم، این مطلب را به ذهنیت نخبگان جوامع غیرغربی القا می کرد که پیروی از فرهنگ 

1.Environmentalism
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غربی تنها راه پیشرفت و توسعة دیگر فرهنگ هاست.
بحران هنگامی آغاز شد که محدودیت های علمی دانش تجربی و همچنین وابستگی آن 
به معرفت های غیرتجربی و غیرحسی آشکار شد. در نیمة اول قرن بیستم با روشن شدن 
محدودیت های علم حسی ـ تجربی، علم از ارائة جهان بینی و داوری های ارزشی دست 
ُشست و به این ترتیب، روشنگری مدرن به مسائل و امور طبیعی محدود شد. در نیمة دوم 
قرن بیستم با روشن شدن اینکه علم حسی و تجربی نیازمند برخی معرفت های غیرحسی 
و غیرتجربی است استقالل معرفت تجربی از دیگر معرفت ها مخدوش شد و به دنبال آن 

پرسش از مبانی غیرتجربی علم مدرن و مبانی رقیب آن شکل گرفت.
امکان استفاده از مبادی مختلف نشان داد که علوم حسی و تجربی با استفاده از مبانی 
گوناگون، مي توانند صورت های متفاوتی داشته باشند. در نتیجه، علم تجربی غربی تنها 
تفسیر ممکن از جهان طبیعت نیست؛ بلکه تفسیرهای متناسب با فرهنگ های دیگر نیز 

می تواند وجود داشته باشد.
پرســش از مبانی علوم تجربی غربی، در حقیقت پرسش از بنیان های هویتی فرهنگ 
غرب و پرسش از الیه های عمیق این فرهنگ بود و با این پرسش، بحران معرفتی- علمی 

در دو بُعد ظاهر شد.
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اول:  افول روشنگری و شكل گيری جريان های پُست مدرن.
روشــنگرى مدرن از قرن نوزدهم صورتى تجربى و حســى پيدا كــرده بود. از ديدگاه 
عالمان تجربى، شناخت غيرتجربى شناختى علمى و روشنگرانه نبود، ولى اينك با دانستن 
اينکه علم تجربى بدون اســتفاده از معرفت هاى غير تجربى شــکل نمى گيرد، استقالل 
معرفت علمى- تجربى نسبت به معرفت هاى غير تجربى مخدوش شد و در نتيجه هويت 

روشنگرانة آن مورد ترديد قرار گرفت.
انکار و ترديد در روشنگرى به منزلة انکار و ترديد در هويت معرفت شناختى جهان مدرن 
بود. دانشمندانى را كه در اصل روشنگرى علم مدرن ترديد كردند، دانشمندانى مى دانند كه 
از اصول جهان مدرن عبور كرده اند و به فراســوى آن راه برده اند و به همين دليل آنها  را 

پسامدرن مى خوانند.
دوم: ناسازگاری بين ابعاد معرفتیـ  علمی با نيازهای اقتصادی و سياسی جهان غرب.

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

فرهنگى كه با حضور گســتردة سياسى و اقتصادى خود ديگر فرهنگ ها را به چالش 
كشانده است، بيش از همه نيازمند به معرفت و علمى است كه حضور جهانى آن را توجيه 
كند. حال آنکه انديشــه هاى پســامدرن فاقد اين ظرفيت اند. ناتوانى جهان غرب براى 
توجيه حضور جهانى خود، در شرايطى كه اقتصاد و سياست او نياز به اين حضور دارد از 
بُعد ديگرى از بحران حکايت دارد، بحرانى كه ناشى از ناسازگارى بين عملکرد 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.

دو بحــران معرفتى ـ علمى مربوط به آغاز و انجام فرهنگ جديد غرب را با يکديگر 
مقايسه كنيد.
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بحران معنويت و پساسكوالريسم
بحران معنويت چه زمانی و چرا در تاريخ فرهنگ غرب پديد آمد؟ جامعه شناسان با 

چه نام هايی از آن ياد كرده اند؟ اين بحران چه پيامدهايی داشته است؟

انســان غربى در فرهنگ مدرن، آخرين گام تاريخى بشــر را در رويکرد دنيوى و اين 
جهانى برداشت. در اين فرهنگ، دنيوى گرايى و سکوالريسم بدون آنکه پوشش قدسى و 
دينى به خود گيرد به صورت آشکار مطرح شد. در فرهنگ مدرن، گرايش ها و رفتارهاى 

دينى تنها با توجيه و پوشش دنيوى امکان مطرح شدن دارند.
سکوالريسم و دنيوى گرايى به ترتيب در حوزه هاى هنر، اقتصاد، سياست و علم مطرح 
شــد و فرهنگ خاص هر يك از اين حوزه ها، ســکوالر و دنيوى شد؛ اّما فرهنگ عمومى 

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

پيش بينى را نشان داد.
طّى قرن بيســتم نه تنها دين از فرهنگ عموم مردم خارج نشد؛ بلکه سال هاى پايانى 
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 
»افول سکوالريســم« ياد كردند و برخى ديگر عنوان»پساسکوالريسم« را براى آن به كار 

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

ابعاد معنوى به بهانة رويکرد دنيوى صورت ديگرى از بحران را به دنبال مى آورد.
معانى و حقايق ماوراء طبيعى به پرســش هاى اساســى وجود انسان پاسخ مى دهند، 
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زندگی و مرگ را درون فرهنگ معنا می کنند و ارزش 
های حاکم بر زندگی را مشخص مي سازند.

 فرهنگ غرب با انکار حقایق قدسی به آرمان های 
انقالب فرانســه نرسید. اصالت بخشــیدن به انسان 
دنیوی و این جهانی در طول قرن بیستم به پوچ گرایی 
»نیهیلیســم«، یأس و ناامیدی و به مرگ آرمان ها و 

امیدها منجر شد.
 روشنگری مدرن نیز که مّدعی کشف حقایق جهان 
بود، به مرداب شــکاکیت و انکار حقیقت گرفتار شد. بدین ترتیب، در پایان قرن بیستم 

جهان غرب از دویستمین سالگرد انقالب فرانسه، با سکوتی معنادار، عبور کرد.
گریز و رویگرداني از سکوالریسم در جوامع غربی پیامدهاي اجتماعی مختلفی داشت، 

از آن جمله:
الف: برخی از نخبگان جهان غرب را در جســت وجوی ســّنت های قدسی و دینی فّعال 

ساخت.
ب: مهاجران ساکن کشورهای غربی را که طّی قرن بیستم اغلب مقهور فرهنگ مدرن 

شده بودند، به سوی هویت دینی خود فرا خواند.
ج: هنگامي که سّکه اي اعتبار پیدا مي کند، بدل سازي آن رواج مي یابد. به همین دلیل 
افول سکوالریســم و اقبال به معنویت، بازار معنویت های کاذب و دروغین را برای غارت 
میراث درهم ریخته روشنگری مدرن رونق بخشید. خرافه پرستی، شیطان پرستی، و انواع 

بازسازی شده ادیان و عرفان های شرقی و سرخ پوستي، نمونه هایی از این جریان اند.
 گریز از سکوالریسم در جوامع غیرغربی اغلب به صورت بازگشت به هویت فرهنگی و 
تاریخی آن جوامع ظاهر شد. این جریان در جهان اسالم، بیداری اسالمی را تحقق بخشید

دربــارة اجالس هزارة ادیان در آغاز قرن21 در ســازمان ملل، گفت وگو کنید. چرا 
نشست های مشابه آن، طّی قرن بیستم اتفاق نیفتاد؟
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افول سکوالریسم در غرب پیامدهای اجتماعی مختلفی داشته است..
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فصـــــــل  چهارم



 

  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 منّورالفکري و روشنفکري را در جهان اسالم تشريح بکند.

3.  تفاوت روش هاي مبارزاتي»مقاومت منفي« و »رقابت آميز« را بشناسد.
4.  تفاوت انقالب مشروطه و انقالب اسالمی 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 شکل گيري جهان هاي

 توحيدي و سکوالر 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.  



 
نخستین بیدارگران اسالمـي

منـّورالفکــران غرب زده

روشنفکران ناسیونالیست و مارکسیست

انقالب مشــروطه

انقــالب اسالمــي

تفاوت انقالب اسالمي و انقالب هاي آزادي بخش

نخستین  انقــالب

 قیام ها و انقالب هاي اسالمي

جغرافیاي فرهنگي جهان جدید

انقالب
 اسالمي ایران

 بیدارگران اسالمي
فکران و  و منّورا

روشنفکران غرب زده

 بيداري
اسالمي
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نخستین بیدارگران اسالمی
اولين بيدارگران جهان اسالم چه كسانی بودند و چه ويژگی هايی داشتند؛ آشنايی 

آنان نسبت به فرهنگ غرب چه مقدار بود؟

نخســتین رویارویی هاي غرب متجدد با جهان اســالم هنگامی رخ داد که قدرت های 
سیاسی جهان اسالم، با آنکه از مفاهیم دینی و اسالمی پوشش می گرفتند، در چارچوب 
مناســبات پادشــاهی و امپراطوري های قومی و قبیله ای عمل می کردند. اندیشمندان و 

عالمان دینی، اغلب بر اساس ضرورت حفظ امنیت با آن ها  تعامل می کردند.
 »فقاهت« و »عدالت« دو مفهوم برتر فرهنگ اســالمی، اغلب در حاشیة مناسبات قدرت 
های قومی، مهجور و ناتوان باقی مانده بود. دولت های کشورهای مسلمان نیز به موازات دوری 

از سنن دینی و اسالمی، آسیب پذیری بیشتری در برابر کشورهای غربی پیدا می کردند.
قدرت نظامی، نفوذ سیاســی ـ اقتصادی و جاذبه های این جهانی و دنیوی کشورهای 
غربی، دولتمردان و رجال سیاســی جوامع اســالمی را از یکسو مرعوب و از سوي دیگر، 

بیدارگران اسالمی و منّورالفکران و روشنفکران غرب زده
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شیفتة فرهنگ غرب می کرد و این مسئله عّزت و استقالل کشورهای اسالمی را به ضعف 
می کشاند.

نخستین بیدارگران اسالمی کسانی بودند که به خطر جوامع غربی و خطرشیوه اي که 
دولت های اسالمی در  برابر آنان داشتند توجه کردند و حرکت ها و جنبش هایی را نیز در 

مقابل غرب به وجود آوردند.
حضور فّعال عالمان دینی در مقابله با دولت تزاری روسیه و تدوین رساله های جهادیة 
آنان، حرکت اصالحی امیرکبیر، حکم میرزای شــیرازی در جنبش تنباکو، نمونه هایی از 
نخستین حرکت های بیدارگران اسالمی درون ایران است. اقدامات سید جمال الدین اسد 
آبادی و شاگردان او در کشورهای اسالمی بخشی از بیداری اسالمی در سطح جهان اسالم 

ویژگی  مهم ترین  اســت. 
های نخســتین بیدارگران 

عبارت اند از:
خطــر  متوجــه   .1  
کشــورهای غربــی برای 
بودند  اســالمی  جوامــع 
و اســتقالل اقتصــادی و 

آیت اهلل میرزای شیرازی و حکم تحریم تنباکو

مدرسه دارالفنون
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سیاسی جوامع مسلمان را می خواستند.
 2.  اصالح رفتار دولت های اسالمی را دنبال می کردند،

 3. راه نجات امت اسالمی را بازگشت به اسالم و عمل به آن می دانستند،
 4. بســیاری از آنان اتحاد ملل اسالمی، وحدت امت اسالمی یا تشکیل قدرت واحد 
اسالمی و عّزت جهان اسالم را دنبال می کردند و قومیت های مختلف را در متن امت واحد 

اسالمی به رسمیت می شناختند.
بیدارگران نخستین، به رغم رویکرد اعتراض آمیز به غرب آشنایی عمیق با فرهنگ غربی 
نداشــتند و خطر غرب را بیشتر در رفتار سیاسی و اقتصادی آن می دیدند. آنان به دوری 
مسلمانان از عمل به سنن اسالمی آگاه بودند و همین امر را عامل ضعف جوامع اسالمی 
می دانستند. برخی از آنان قّوت و قدرت جوامع غربی را نتیجة عمل کردن آن جوامع به 
دستورات اسالم می دانستند، بسیاری از آنان به ابعاد این جهانی و دنیوِی فرهنگ جدید 

غرب آگاهی کافی نداشتند.

محمد عبده شــاگرد سیدجمال الدین اسدآبادی در مصر است و این سخن منسوب 
به اوســت: در شرق مسلمانان را دیدم و اســالم را ندیدم و در غرب اسالم را دیدم و 

مسلمانان را ندیدم. این عبارت را تحلیل کنید و نظر خود را دربارة آن بیان کنید.
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منّورالفکران غـرب زده
جريان اجتماعی ديگری كه در كنار جريان نخســتين بيدارگران شکل گرفت، كدام 

است و ويژگي های آن چيست؟

با نفوذ دولت های غربی در کشورهای اسالمی و شکل گیری استعمار، به موازات نخستین 
بیدارگران اســالمی، گروه دیگری در جوامع اسالمی پیدا شدند که شیفتة جوامع غربی 
بودند. این گروه نیز که بیشــتر در لژهای فراماسونری سازمان می یافتند، خود را بیدارگر 
می دانســتند و بیداری را در عبور از فرهنگ اسالمی و پیوستن به فرهنگ غربی معنا 
می کردند. آنان در ایران، اومانیســم را به آدمیت و روشــنگری مدرن را به منّورالفکری 
ترجمــه می کردند و به همین دلیل خود را منّورالفکر می خواندند. لژ آدمیت و لژ بیداری 

ایرانیان از نخستین لژهایی بود که در ایران تأسیس کردند.
 ويژگی های منّورالفکران غربزده عبارت اند از:

 1. نســبت به کشورهای استعمارگر احساس خطر نمی کردند؛ بلکه حضور سیاسی و 
اقتصادی آنان را یک فرصت می دانستند.

 2. مانند گروه قبل، خواستار اصالح رفتار دولت های کشورهای مسلمان بودند.
 3. برخالف نخستین بیدارگران اسالمی، اصالح را در بازگشت به اسالم نمی دانستند؛ 

بلکه اصالح را در تقلید از رفتار فرنگیان می دیدند.
 4. مفهوم امت و ملت اســالمی برای منّورالفکران مفهومی بی معنا یا منفور بود و در 
مقابل آن، به ناسیونالیسم که اندیشة سیاسی قوم گرایانه غرب متجدد بود روی می آوردند. 
آنان در ایران، ناسیونالیســم را به ملی گرایی و در کشــورهاي دیگر به شعوبّیت و قومّیت 

ترجمه کردند.
اندیشة سیاســی ناسیونالیستی در حرکت افراطی و اســتعماری خود با عبور از دورة 
اســالمی و رجوع به دوران پیش از اسالم برای هر یک از دولت های تازه تأسیس که بعد 
از دخالت استعمار در مناطق اسالمی ایجاد شده بود، شناسنامه ای ویژه تدوین می کرد. 
این عمل به قصد هویت ســازی برای دولت هایی انجام می شــد که به اقتضای عملکرد 
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استعماری جهان غرب پدیدآمده بودند و برای رسیدن به این هدف از مستشرقان و تاریخ 
نگاران غربی کمک گرفته می شد.

منّورالفکران غرب زده مورد حمایت دولت های استعمارگر بودند و دولت های استعمارگر 
غربی به کمک آنان  توانســتند از موفقیت  حرکت هاو جنبش هایي که توســط نخستین 

بیدارگران اسالمی در حال شکل گیری بود، جلوگیري کنند.
 منّورالفکــران غرب زده که در قدم های نخســت از ضــرورت اصالحات در دولت های 
کشورهای خود سخن می گفتند در نهایت با حمایت و دخالت کشورهای غربی توانستند 

حکومت های سکوالر را در جوامع خود تشکیل دهند.
قدرت حاکمان سکوالر در کشورهای مسلمان ریشه در باورها و اعتقادات و پیشینة تاریخی 
این کشورها نداشــت. قدرت آنها  وابسته به قدرت جهانی استعمار بود. آنان با اتّکا به این 
قدرت، در جهت از بین بردن مظاهر دینی و اسالمی و حذف ساختارهای اجتماعی پیشین 

و ایجاد ساختارهای اجتماعی استعماری 
جدید اقدام می کردند.

 رضاخان در ایران، آتاتورک در ترکیه، 
امان اهلل خان در افغانستان، سه نمونه از 
قدرت های سکوالری اند که آرمان های 
منّورالفکــران غــرب زده را با حمایت و 
قدرت دولت های غربی دنبال می کردند.

رضاخان                                                         امان اهلل خان                                               آتاتورک

محمدعلی فروغی
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دربارة فعالیت های اسالم ستیزانة رضاخان و چهره های منّورالفکری که در کابینه های 
او حضور داشتند، مطالعه کنید.

ویژگی های نخستین بیدارگران اسالمی را در مقایسه با منّورالفکران غرب زده  بیان 
کنید .

 
روشنفکران ناسیونالیسـت و مارکسـیست

حركت های روشــنفکری چپ در كشورهای اســالمی چگونه و در چه زمانی شکل 
گرفت؟ اين حركت ها در جهان دو قطبی قرن بيستم چه جايگاهی داشتند؟ 

رهاورد حکومت منّورالفکران غرب زده در کشورهای اسالمی، استبداد استعماری است. 
آنان به دلیل وابســتگی به کشورهای استعمارگر، اســتقالل سیاسی و اقتصادی جوامع 
اسالمی را مخدوش می سازند و مقاومت های مردمی برای حفظ هویت اسالمی خود  را 

نیز سرکوب می کنند.
در هم ریختن نظم پیشین به بهانة رسیدن به جایگاه کشورهای غربی انجام می شود، 
اّما در عمل به جای رســیدن و نزدیک شدن به کشورهای غربی، خصوصیات کشورهای 
پیرامونی و استعمارزده را پیدا می کنند و این مسئله اعتراض برخی از نخبگان این کشورها 

را که به شاخص های دولت های غربی چشم دوخته اند، به وجود می آورد.
شــکل گیری جریان های چپ در کشــورهای اروپایی نیز به نوبة خــود، بازتاب هایی 
در ذهنیت غربزدگان کشــورهای اســالمی پدید می آورد و بدین ترتیب، نسل دومی از 
غربزدگان در این کشــورها به وجود می آید که با اعتراض به حرکت های سیاســی نسل 
اول می نگرند، این نسل با عنوان روشنفکران چپ کشورهای اسالمی شناخته می شوند. 
اعتراض روشنفکران چپ به نسل اول، از جهت گریز آنان از بنیان های فکری اسالمی یا 
اسالم ستیزی آنان نیست؛ بلکه از نوع اعتراضاتی است که طّی قرن بیستم در کشورهای 

غربی نسبت به عملکرد اقتصادی نظام های لیبرالیستی و سرمایه داری شکل گرفت.
روشــنفکران چپ، حرکــت های خود را در چارچوب اندیشــه های ناسیونالیســتی، 
سوسیالیستی و مارکسیستی سازمان می دهند. برخی از آنان، حرکت های اجتماعی خود 
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را به صورت مکاتب الحادی آشکار مطرح می کردند و برخي دیگر از رویارویی مستقیم با 
اندیشه و باور دینی مردم خودداری می کردند؛ بلکه گاه نیز اندیشه های خود را در پوشش 
های دینی بیان می داشتند. به این ترتیب، نوعی روشنفکری التقاطی چپ در کشورهای 
اســالمی پدید آمد. حرکت های اعتراض آمیز روشــنفکران چپ کشورهای مسلمان در 
دنیای دو قطبی قرن بیستم، اغلب در سایة حمایت های بلوک شرق قرار می گرفت. برخی 
از این حرکت ها توانستند از طریق کودتاهایی که مورد حمایت بلوک شرق بود، به قدرت 
برســند. بدین ترتیب، کشورهای مســلمان، طّی قرن بیستم به دو بخش تقسیم شدند؛ 
بعضی از آنها  در حاشیة بلوک شرق و بعضی دیگر در حاشیة بلوک غرب قرار می گرفتند. 
جمال عبدالناصر در مصر با کمک نهرو در هند و تیتو در یوگسالوي به تشکیل کشورهای 
غیر متعهد نیز اقدام کرد.تا هنگام فروپاشــی بلوک شرق، روشنفکران چپ در کشورهای 
اســالمی جاذبه داشتند. این جریان حتی در کشورهایی که زیر نفوذ غرب سرمایه داري 

قرار داشتند به عنوان یک جریان اجتماعی تاثیرگذار همچنان حضور داشت.
با فروپاشی بلوک شرق و از بین رفتن جاذبه های روشنفکری چپ در سطح جهانی، این 
جریان در کشورهای اسالمی نیز جاذبة خود را از دست داد و غربزدگان این جوامع، دیگر 

بار در حاشیة اندیشه های لیبرالیستی غربی قرار گرفتند. 

دربارة نمونه هایی از جریان های ناسیونالیستی و مارکسیستی در ایران مطالعه کنید.   

وجوه اشتراک و افتراق منّورالفکران و روشنفکران غرب زده را بیان کنید.

مارشال تیتو،احمدسوکارنو، جمال عبدالناصر، قوام نکرومه، جواهر لعل نهرو
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نخستین بیدارگران اسالمي به خطر جوامع غربي و خطر شیوه اي که دولت هاي 

اسالمي در برابر آنان داشتند توجه کردند.

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

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

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

               
              

            
   

بيدارگران اسالمی ،  ........................... ، ............................. ،............................. ،

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

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

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

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

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

................................................................................................................................
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انقالب مشروطــه
نخستين بيدارگران مســلمان، در ايران چه اقداماتي انجام دادند؟ جنبش تنباكو و 

جنبش عدالتخانه چگونه شکل گرفت و چرا جنبش اجتماعی آنها  متوقف شد؟

نخســتین بیدارگران اســالمی در ایران، جنبش هایی را برای اصالح رفتار و ســاختار 
حکومت قاجار به وجود مي آوردند. دولت قاجار با شمشیر ایل قاجار به قدرت رسیده بود 

و عالمان شیعی تعامل خود را با آنها  بر مدار مقاومت منفی سازمان می دادند. 
در مقاومت های منفی، حاکمیت پادشاه، ظالمانه و غیر مشروع دانسته می شود و همکاری 
سیاســی با آن، جز در حّد واجبات نظامیه انجام نمی شود. مراد از واجبات نظامیه اموری 
است که برای بقای اصل زندگی اجتماعی الزم است؛ مانند حفظ امنیت یا مقابله با دشمنان 
خارجی. هنگامی که دولتمردان قاجار به دلیل اثرپذیری از دولت های استعماری به جای 
مقاومت در برابر بیگانگان به سوی قراردادهای استعماری قدم برداشتند، مقاومت منفی به 
سوی فعالیت رقابت آمیز تغییر کرد. مراد از فعالیت رقابت آمیز، ورود فّعال در عرصة زندگی 

انقالب اسـالمی ايـران
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اجتماعی و سیاسی، نه در جهت حمایت و تأیید قدرت حاکم، بلکه در رقابت با آن است. 
حرکت رقابت آمیز عالمان در دوران قاجار، حرکت اصالحی بود؛ یعنی تالش می کردند 
تا برخی از رفتارهای پادشــاه قاجار را اصالح نمایند. جنبش تنباکو نمونه ای از فعالیت 

رقابت آمیز اصالحی است.
تجربة موفق جنبش تنباکو، فعالیت رقابت آمیز را از اصالح رفتار به سوی اصالح ساختار 

برد و این مسئله به جنبش عدالتخانه منجر شد.
در جنبش عدالتخانه، هدف تنها اصالح کار یا رفتار خاصي از پادشاه نبود؛ بلکه اصالح 
شیوة زمامداري پادشاه بود. این جنبش با توجه به شرایط داخلی و خارجی در پی تأسیس 
مجلســی بود که قوانین عادالنه را تدوین کند و شاه را ملزم سازد تا در چارچوب قوانین 

عادالنة الهی عمل کند.
این حرکت، حاکمیت را از مدار اســتبداد به مدار عدالت منتقل می ساخت و البته در 
فقه اجتماعی و سیاسی تشیع این نوع حاکمیت نیز حاکمیت مطلوب و آرمانی نبود؛ بلکه 
حاکمیتی بود که فســاد آن از استبداد کمتر بود.  به همین دلیل در شرایطی که تحقق 

حاکمیت آرمانِی مشروع امکان نداشت، برای کنترل ظلم، عمل به آن مشروع بود.
جنبش عدالتخانه از آن جهت که ســاختار نظام سیاسی جامعه را تغییر می داد، یک 

انقالب اجتماعی بود.
با اوجگیری جنبش عدالتخانه، منّورالفکران غرب زده به آن پیوستند و در تحّصنی که 

نمایندگان مجلس در دوره قاجار
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در سفارتخانة انگلســتان رخ داد، نام مشروطه را برای آن برگزیدند. عالمان مسلمان نیز 
ضمن استقبال از همراهی منّورالفکران این نام را پذیرفتند و مراد آنان از مشروطه، مشروط 
کــردن حاکمیت به احکام  عادالنه الهی بود؛ اّما مراد منّورالفکران از مشــروطه نوعی از 
حاکمیت سکوالر، نظیر حاکمیت دولت انگلستان بود. در مشروطة منّورالفکران، مجلس، 
محلی نبود که در آن، قوانین بر مدار احکام شریعت تنظیم شود؛ بلکه محلی بود که در 
آن، قوانین  بر مدار اراده و خواست بشر شکل می گرفت. در جریان انقالب مشروطه، رقابتی 

بیدارگران  بین  ســخت 
منّورالفکران  و  اســالمی 
غــرب زده به وجود آمد. 
پس از دو دهه کشمکش، 
ایــن نــزاع  بــا حضور 
و  استعماری  قدرت های 
انگلستان به نفع  دخالت 
جریان منّورالفکران پایان 

پذیرفت و حاکمیت منّورالفکران به استبداد استعماری رضاخان ختم شد. 

 تفاوت مقاومت منفی و انواع فعالیت رقابت آمیز اصالحي را بیان کنید.

مجلس، پس از به توپ بسته شدن توسط لیاخوف

متحصنین در سفارت انگلیس

کلنل لیاخوف
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انقالب اسالمـی
انقالب اسالمی ايران چگونه به وجود آمد و چه تفاوتی با انقالب مشروطه داشت؟

 رهبران دینی مشروطه بعد از شکستی که در مشروطه خوردند، از موضع فعالیت رقابت 
آمیز به موضع مقاومت منفی بازگشتند و این موضع در مرجعیت شیعه تا شروع انقالب 

اسالمی ادامه یافت. 
انقالب اســالمی ایران بعد از گذشت بیش از هفتاد سال از انقالب مشروطه و گذشت 
بیــش از نیم قرن حاکمیت دولت پهلوی رخ داد. امــام خمینی، انقالب را هنگامی آغاز 
کرد که شــاه در قطب بندی سیاســی بلوک شــرق و غرب، در حاشیة دولت های غربی 
در جایگاهی امن قرار گرفته بود و مأموریت حفظ امنیت منطقه را نیز برعهده داشــت. 

روشنفکران چپ نیز از صحنة رقابت های سیاسی داخلی کشور حذف شده بودند.
امــام خمینی به عنوان یک مرجع دینــی، عملکرد مردم را از موضع مقاومت منفی به 

فعالیت رقابت آمیز تغییر داد.
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 این فعالیت رقابت آمیز گرچه ابتدا در برابر کاپیتوالســیون، و رفتار استعماری شاه 
آغاز شد، ولي در حّد یک حرکت اصالحی رفتاری یا ساختاری متوقف نشد و به صورت 
یک حرکت انقالبی در آمد که حذف نظام شاهنشــاهی و تحقق حکومت اســالمی را 

دنبال مي کرد.

حاکمیت آرمانی دینی، در اندیشة اجتماعی و سیاسی شیعی، حاکمیت الهی است که به 
وسیلة پیامبر صلی اهلل علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم تحقق پیدا 
مي کند و در زمان غیبت امام زمان علیه السالم این حاکمیت با نصب عام الهی به فقاهت و 
عدالت منتقل می شود؛ یعنی اجرای روشمند احکام الهی، وظیفة کسانی می شود که هم 
آگاه و عالم به احکام و شرایط اجرای احکام می باشند و هم به آگاهی خود عامل باشند. 

مشکل عدالتخانه این بود که رفتار عادالنه را بر کسانی تحمیل می کرد که با معیارهای 
الهی به قدرت نرســیده بودند. کسانی که قدرت را با شمشیر قوم و عشیره یا با حمایت 
دولت هاي استعمارگر به دست آورده بودند و عالم به عدالت نبوده و عمل به عدالت نیز 
به مقدار کافي در شخصیت آنها نهادینه نشده بود. به همین دلیل، در اندیشة اجتماعی و 
سیاسی تشیع، مشروطه یک نظام آرمانی و به حسب ذات خود مشروع نبود؛ بلکه نظامی 
بود که در شرایط ناتوانی از برقراری حاکمیت آرمانی در قیاس با نظام استبدادی اولویت 

و برتری پیدا می کرد.
 انقالب اسالمی ایران، بازگشت مردم ایران به حرکت ناتمامی بود که در مشروطه آغاز 
کرده بودند. این بازگشت با هزینة نزدیک به صد سال تجربة تاریخی انجام می شد؛ تجربة 
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رقابت با منّورالفکران غرب زده، تجربة استبداد استعماری و تجربة رفتار روشنفکرانی که 
در حاشیة بلوک شرق و غرب عمل می کردند.

دربارة تفاوت انقالب مشروطه و انقالب اسالمی ایران گفت وگو کنید.

 

تفاوت انقالب اسالمی و انقالب های آزادی بخش
قرن بيستم را قرن انقالب های آزادی بخش می دانند و انقالب اسالمی، آخرين انقالب 
قرن بيستم است. تفاوت ها و همانندي هاي انقالب اسالمي ايران با انقالب های قرن 

بيستم چيست؟

در قرن بیستم جنبش های آزادی بخش در بسیاری از کشورهای جهان سوم در آفریقا، 
آسیای جنوب شرقی و آمریکای التین شکل گرفت و بسیاری از این جنبش ها به انقالب 
های اجتماعی ختم شد. جنبش های آزادی بخش در این قرن، جهت گیری ضّد استعماری 

داشت و انقالب اسالمی در این ویژگی با آنها  مشترک است.
انقالب های آزادی بخش در جهت از بین بردن سلطة سیاسی کشورهای غربی عمل می 
کردند و انقالب ایران نیز به دنبال تغییر یک نظام سیاسی وابسته به دولت های غربی بود. 
انقالب اسالمی ایران در ویژگی های زیر با انقالب های آزادی بخش قرن بیستم تفاوت دارد.
  اول: انقالب های آزادی بخش در جهان دوقطبی قرن بیســتم، اغلب در رویارویی با 
بلوک غرب شکل می گرفتند و مورد حمایت بلوک شرق واقع می شدند. بلوک شرق عالوه 

بر حمایت سیاسی، مهمات و سالح آنها  را نیز تأمین می کرد.
انقالب اســالمی ایران در رویارویی با رژیم شــاه هیچ وابستگی به بلوک شرق نداشت؛ 
بلکه از آغاز، جهت گیری ضّد آمریکایی و ضّد صهیونیســتی را درکنار موضع گیری ضّد 
مارکسیستی خود اعالن کرد. شعار »نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی« ناظر به این 

مسئله بود.
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  دوم: انقالب های آزادی بخش، اغلب با جنبش های چریکی گروه ها و احزاب مختلف 
شــکل می گرفتند. این جنبش ها یا ســرکوب می شــدند یا پس از چند سال مبارزه به 
پیروزی دســت می یافتند. برخی از نیروهای چپ در جامعــة ایران نیز با الگو گرفتن از 
جنبش های آزادی بخش به دنبال حرکت های چریکی بودند و شــاه توانســت همة این 

حرکت ها را سرکوب کند.
انقالب اســالمی ایران با حرکت یک گروه و حزب خاص پدید نیامد؛ بلکه یک انقالب 
فراگیر مردمی بود. این انقالب از متن روابط مردم با مرجعیت و رهبری دینی پدید آمد و 

همة اقشار و گروه های جامعه را در بر می گرفت.
  سوم: انقالب هــای آزادی بخش در چارچوب نظریه ها و مکاتبی شکل می گرفتند که 
در حاشیة فلســفه های غربی برای حّل مسائل و بحران های جهان غرب به وجود آمده 
بودند. این نظریه ها و مکاتب از نوع نظریه های چپ به حســاب می آمدند. انقالب اسالمی 
ایران از متن عقاید و باورهای اسالمی مردم و بر اساس آموزه های فقهی و هستی شناسی 
توحیدی شــکل گرفت. این انقالب از عقبة کالمی ـ فلسفی و عرفانی جهان اسالم بهره 

می برد و تعلقی به فلسفه ها و مکاتب سیاسی غرب نداشت.

هوشی مینه، ژنرال جیاب، چه گوارا، مائو
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انقالب اســالمی ایران در حقیقت حاصل بازگشت جامعه به معرفت و آگاهی اسالمی، 
برای مقابله با آســیب هایی بود که از ناحیة غرب در عرصه های سیاســی ـ اقتصادی و 

فرهنگی به وجود آمده بود.
  چهارم: انقالب های آزادی بخش در مقابله با استعمار قدیم و حذف کارگزاران مستقیم 
غرب موفق می شدند، ولي در قطع وابستگی اقتصادی و فرهنگی توفیقی نداشتند؛ بلکه از 
فردای پیروزی، استعمار با دست کارگزاران این انقالب ها به صورتی نوین در چهرة استعمار 
نو باز می گشــت و این انقالب ها نتوانستند جایگاه خود را از حاشیة قطب های سیاسی و 

اقتصادی جهان خارج کنند.
انقالب اسالمی ایران تنها یک انقالب سیاسی نبود؛ بلکه هویتی فرهنگی و تمدنی داشت 
و بیرون از دو قطبی شکل گرفت که در متن فرهنگ و تمدن غرب پدید آمده بودند. این 
انقالب قطب بندی سیاســی شــرق  و غرب را پشت سر گذارد و یک قطب بندی جدید 
فرهنگی و تمدنی را به وجود آورد و خود در کانون قطب  فرهنگی جهان اسالم قرار گرفت.

پنج عنوان برای وجه اشتراک و وجوه افتراق انقالب اسالمی ایران و انقالب های آزادی 
بخش انتخاب کنید.

انقالب هند، الجزایر و کوبا
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انقالب اسالمی ایران تنها یک انقالب سیاسي نبود،بلکه هویتی فرهنگی و تمدنی داشت.

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

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

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

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

               
              

            
   

 انقالب اسالمی ايران،  ......................... ، ............................. ، ............................ ،

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

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

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

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

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

................................................................................................................................
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نخستین انقالب 
انقالب اســالمی ايران را چگونه بايد شناخت؟ برخی از دانشمندان علوم اجتماعی، 
انقالب اسالمی ايران را نخستين انقالبی می دانند كه پس از انقالب فرانسه در سطح 

جهانی اتفاق افتاده است. اين ادعا به چه معنايي می تواند درست باشد؟

در جهان دوقطبی قرن بیســتم، هویت اجتماعی افراد، جنبش ها، گروه ها، انقالب ها و 
کشــورها بر اساس نسبتی که با یکی از دو قطب بلوک شرق و غرب داشتند، شناسایی 
می شد؛ یعنی دو قطب مزبور، در حکم دو محور مختصات برای تعیین هویت های فردی 

و جمعی بودند.
 اهمیت و جایگاه افراد و جنبش هاي انقالبي بر اساس دوری و نزدیکی آنها با هر یک 
از این دو محور مشــخص می شد و اگر جنبش یا انقالبی خارج از دو محور مزبور شکل 

می گرفت، به آن اهمیتی داده نمی شد.
انقالب اســالمی ایران نیز در این جهان، بر همین اساس شناخته می شد و این انقالب 

بیـداری اسالمـی  
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از آن جهت که یک نظام سیاســی وابســته به بلوک غرب را هدف قرار داده بود، اهمیت 
می یافت؛ اّما چون به بلوک شرق وابسته نبود، از اهمیت آن کاسته می شد. 

در جهــان دوقطبی آن زمان، اگر انقالب، رویکردی به بلوک شــرق و جریان های چپ 
می داشت، مانعی را که آمریکا در مرزهای جنوبی شوروی ایجاد کرده بود، فرو می ریخت و 

به موازات آن، فرصت جدیدی برای اتحاد جماهیر شوروی پدید می آمد.
 از نظر دولتمردان امریکا، انقالب، به دلیل اینکه ارتباطی با بلوک شرق برقرار نمی کرد، 
توان مقاومت و تداوم نیز نداشت و دیر یا زود از طریق کارگزاران آن، دیگر بار، دست نیاز 

به سوي بلوک غرب دراز می کرد.
دولتمردان غربی با نگاه سیاسی خود به انقالب اسالمی ایران، ابتدا از عمق حادثه ای که 
اتفاق می افتاد غافل بودند. آنها انقالب را با موازین جهانی می ســنجیدند که در چارچوب 
فرهنگ غرب شکل گرفته بود و حال آنکه انقالب اسالمی ایران از متن فرهنگی بر می خاست 

که با هجوم همه جانبة غرب، هویت آن به چالش کشیده شده بود.
انقالب اســالمی ایــران، انقالبی نبود که در چارچوب آرمان هــا وارزش های دنیوی و 
ســکوالر این جهان تعریف شده باشــد؛ بلکه انقالبی بود که از متن آرمان های معنوی و 
توحیدی جهان اسالم برای حفظ هویت اسالمی و برای تأمین حقوق از دست رفتة امت 
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اســالمی شکل می گرفت. این حقیقت در نخستین روزهای انقالب، مورد توجه برخی از 
دانشمندان علوم اجتماعی قرار گرفت.

از این دیدگاه، انقالب اســالمي با رویکرد معنوی خود نخستین انقالبی بود که بعد از 
انقالب فرانســه شکل می گرفت؛ زیرا هیچ یک از انقالب های پس از انقالب فرانسه یک 

انقالب جدید نبودند؛ بلکه همة آنها  در جهت بسط و گسترش انقالب فرانسه بوده اند.
انقالب فرانسه در سال 1789 میالدي با آرمان ها و ارزش های مدرنی شکل گرفت که 

پس از رنسانس به وجود آمده بودند. 
این انقالب ابتدا در محل تولد خود، یعنی در فرانسه گرفتار مشکل شد؛ اّما به زودی به 
صورت سلسله انقالب های 1830میالدي و 1848 میالدي حیات مجّدد خود را آغاز کرد 
و همة کشــورهای اروپا را فرا گرفت.انقالب اکتبر 1917 میالدي روسیه نیز، انقالبي بود 
که گرچه با دیگر انقالب هاي مشابه اروپایي به دلیل رویکرد چپ و سوسیالیستي تفاوت 
داشت، ولي با خصلت سکوالر و دنیوی خود در چارچوب آرمان ها و ارزش هاي روشنگري 
مدرن عمل می کرد. حرکت انقالبي مارکس مبتني بر اصول و بنیان هاي تفکر مدرن بود؛ 

و در تعارض با آن قرار نمي گرفت.
 انقالب هاي آزادي بخش قرن بیستم1 نیز، تقلیدهای بدلي از انقالب هاي مدرن بودند. 
فرهنگ هایي که در دورة استعمار مقهور و مرعوب جوامع غربي شده بودند چالش فرهنگی 
و تمدني خود را از زبان و نگاه نظریه پردازان غربي تفســیر مي کردند و راه حّل آن را نیز 

دانتون، مارا، روبسپیر- رهبران انقالب فرانسه 

1. مانند انقالب های 1921مراکش، 1930لیبی، 1941لبنان، 1944سوریه، 1947پاکستان و 1948چین.
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در پیوســتن به جوامعي مي دیدند که در مرکز اقتصاد و سیاست دنیای غرب واقع شده 
بودند. انقالب اسالمي ایران، الگوي رفتاري خود را از فقه اجتماعي و سیاسي شیعي گرفت 

و رفتار اجتماعي خود را نیز بر همان اساس سازمان داد.
این انقالب با تجدید حیات معنوي و توحیدي هم از منظر دیني و فرهنگي به شناخت 
بحران و چالش های جهان اسالم پرداخت و هم با بازگشت به هویت اسالمي خود، فرصت 

جدیدی را براي جهان غرب، جهت عبور از بحران هاي معرفتي و معنوي آن پدید آورد.

به نظر شما مهم ترین تفاوت انقالب فرانسه با انقالب  اسالمی ایران چیست؟

قیام ها و انقالب های اسالمـی
پيامدها و تأثيرات انقالب اسالمی ايران در جهان اسالم چيست؟ و مهم ترين تأثير آن 

كدام است؟ امام خمينی چه آينده ای را برای كشورهای مسلمان ترسيم كرده اند؟ 

دولتمردان و روشنفکران جهان اســالم قبل از انقالب اسالمی ایران، اغلب با الگو قرار 
دادن کشورهای غربی براســاس نظریه هایی که توسط مردم شناسان و جامعه شناسان 
غربی، در متن فرهنگ مدرن برای حل مسائل آنان شکل گرفته بود، به مسائل و مشکالت 

جوامع خود می نگریستند و مسائل جهان اسالم را با یکي از دو رویکرد زیر می دیدند.
 در رویکرد اول، مسائل جهان اسالم از نوع مشکالتی بود که در اثر عقب ماندگی تاریخی 
برای رسیدن به جوامع غربی پیش آمده بود. در رویکرد دوم، این مسائل از نوع مشکالتی 
بود که نظام ســرمایه داری و لیبرالیسم غربی به وجود آورده بود. رویکرد دوم با استفاده 
از نظریه های چپ ارائه می شد و کسانی که این رویکرد را داشتند، از موضع اندیشه های 

مارکسیستی و سوسیالیستی به مبارزه با غرب سیاسی می پرداختند.
هر یک از ده ها کشور بزرگ و کوچک مسلمان در پوشش یکی از دو رویکرد مزبور، در 

حاشیة یکی از دو بلوک شرق و غرب قرار می گرفت.
فلسطین، نخستین قبله گاه مسلمانان، حکم قلب مجروح جهان اسالم را داشت. مردم 
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مسلمان این منطقه با هجوم صهیونیسم بین الملل و حمایت دولت های غربی از سرزمین 
خود رانده شــده بودند و چگونگی برخورد جوامع اســالمی و گروه های مبارز فلسطیني 

نسبت به این مسئله نیز در پوشش قطب بندی مزبور قرار می گرفت.
بخشی از کشورهایی که زیر نفوذ بلوک غرب بودند، دولت غاصب اسرائیل را به رسمیت 
می شناختند و یا در جهت سازش با آن گام بر می داشتند. بخشی دیگر که زیر نفوذ و در 
حاشیة بلوک شرق بودند، جبهة پایداری و مقاومت را تشکیل می دادند و گروه های مبارز 
فلسطینی ناگزیر به بخش اخیر ملحق می شدند. تعدادی از گروه های فلسطینی هویت 

مارکسیستی و تعدادي دیگر اندیشه های ناسیونالیستی داشتند.
گروه های مارکسیســتي با هویت الحادی خود، جایگاهی برای باورها و اعتقادات دینی 
و معنوی قائل نبودند و گروه های ناسیونالیســتی، از موضع قوم گرایی عربی، به اســالم 

می نگریستند و اسالم را از جهت اینکه پدیده ای عربی است، می پذیرفتند.
 فلســطین به صورت یکی از عرصه هاي تقابل بلوک شرق و غرب در آمده بود، دولت  
اســرائیل با تسلیحات و حمایت های مالی آشــکار آمریکا و انگلستان و دیگر کشورهای 
اروپایی تجهیز می شــد و جبهة  مقابل با سالح های روسی می جنگید. موشک های سام 
هفت روسی از سالح های کارآمد گروه های فلسطینی بود. حضور دولت اشغالگر اسرائیل 

بازار فروش اسلحه را در منطقه، گرم کرده بود.
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بعد از مرگ جمال عبدالناصر در زمان انورسادات  دولت مصر در قرارداد کمپ دیوید، 
اسرائیل را به رسمیت شناخت و این مسئله به نوبه خود، موضع گروه هاي فلسطیني را 

تضعیف کرد.
 وقوع انقالب اســالمی ایران در نخستین گام، افق جدیدی را به روی جهان اسالم گشود. 
اهمیت انقالب، تنها در این نبود که مهم ترین قدرت حامی اسرائیل در منطقه یعنی شاه را 
ساقط کرده بود؛ بلکه اهمیت انقالب در مسیری بود که برای مبارزه با صهیونیسم ارائه می داد.
انقالب اسالمی به واسطة بازگشت به اسالم و با اتکاي به فقه سیاسی و اجتماعی، مسئلة 
اسرائیل را به عنوان مسئلة جهان اسالم مطرح می کرد. بازگشت به اسالم اوالً مشروعیت 
قرار داد کمپ دیوید را در باور و اعتقاد مســلمانان، مخدوش کرد. ثانیاً مقاومت در برابر 
صهیونیسم را از موضع باور و اعتقاد اسالمی و با اتکا به ایمان به خداوند و قدرت الهی آغاز 
کرد. قتل انورسادات توسط اسالم خواهان مصر و شکل گیری انتفاضه و جنبش های جدید 

اسالمی در فلسطین، نتیجة این حرکت جدید بود.
جهاد اسالمی افغانستان در برابر حکومت وابسته به بلوک شرق، بُعد دیگری از تاثیرات 

انقالب اسالمی را در جهان اسالم نشان داد .
تشــکیل جبهة نجات اســالمی در 1989 میالدي در الجزایر و پیروزی اسالم گرایان 
در انتخابات 1990میالدي این کشــورکه با حکومت نظامی و حمایت دولت های غربی، 
سرکوب شد، نمونه ای دیگر از جنبش های اسالمی است که در جهان اسالم تحت تأثیر 

انقالب اسالمی ایجاد شد.

پیمان کمپ دیوید انورسادات
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مهم ترین پیامد انقالب اســالمی ایران در جهان اســالم، سلسله قیام ها و انقالب های 
گســترده مردم در کشورهای عربی از ســال 1389 هجري شمسي است که تاکنون به 
سقوط قدرت هاي سیاسي در چهار کشور عربی منجر شده است. انقالب های مزبور بعد 
از ســه دهه از انقالب اسالمی ایران نظیر انقالب هایي است که پس از گذشت چهار دهه 
از انقالب فرانسه در کشــورهای اروپایی رخ داد. دولت های غربی تالش کردند تا این 
انقالب ها را بخشی از فرایند غربی شدن کشورهای عربی معرفی کنند و به همین دلیل 
آن را بهارعربی نامیدند. اّما به قدرت رســیدن اسالم خواهان در این کشورها نشان داد 

که این انقالب ها حکایت از شروع بیداری اسالمی دارد .
نخســتین بیدارگران در جهان اسالم، اندیشمندان و عالمانی بودند که با نظر به خطر 
سیاســی دولت هاي غربی، استقالل و عّزت جهان اســالم را دنبال می کردند.  آنها  برای 

رسیدن به این منظور، به اصالح رفتار حاکمان جوامع اسالمی می پرداختند.
بیداری اســالمی، حاصل انتقال بیداری از ســطح 
نخبگان به متن مردم و فرهنگ عمومی جامعة اسالمی 
است. انقالب اسالمی ایران از طریق بیداری اسالمی، 
الگوی جدیدی را در برابر امت اسالمی قرار داده است. 
بیداری اسالمی اگر در سطح جوامع اسالمی تحقق 
پیدا کند، به سوی نظامی حرکت خواهد کرد که فارغ 
از قــدرت های قومی و قبیله ای و الزامات امنیتی، بر 
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مدار  فقاهت و عدالت، سازمان مي یابد.
امام خمینی در وصیت نامة سیاسی، الهی خود، تشکیل یک دولت اسالمی با جمهوری های 

آزاد و مستقل را برای آیندة کشورهای مسلمان ترسیم می کند.

 امام خمینی در وصیت نامة سیاسی، الهی خود خطاب به همة مسلمانان و مستضعفان            
جهان می نویسد: 

 و شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسالمی و مسلمانان جهان به پا خیزید 
و حق را با چنگ و دندان بگیرید و از هیاهوی تبلیغاتی ابرقدرت ها 
و عّمال سرسپردة آنان نترسید؛ و حّکام جنایتکار که دسترنج 
شما را به دشــمنان شما و دشمنان اسالم عزیز تسلیم 

می کنند، از کشور خود برانید.
 خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دســت 
گیرید و همه در زیر پرچم پر افتخار اسالم مجتمع، و با 
دشمنان اسالم و محرومان جهان به دفاع برخیزید؛ و 
به سوی یک دولت اسالمی با جمهوری های آزاد 
و مستقل به پیش روید که با تحقق آن، همة 
مستکبران جهان را به جای خود خواهید 
نشاند و همة مستضعفان را به امامت و 

وراثت ارض خواهید رساند. 
بــه امید آن روز کــه خداوند تعالی 

وعده فرموده است.  

بیداری اسالمی در کشورهای عربی
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دربارة تفاوت حرکت اجتماعی نخستین بیدارگران اسالمی و بیداری اسالمی گفت وگو 
کنید

جغرافیای فرهنگی جهـان جديد
دنيای دوقطبی قرن بيستم چگونه فرو ريخت و جغرافيای فرهنگی و سياسِي جهان 

جديد چگونه به وجود آمد؟  قطب های اصلی اين جهان كدام اند؟

انقالب اسالمی با آنکه در ایران رخ داد و از ذخایر معرفتی و شیعی استفاده کرد، آرمان 
ها، ارزش ها و مسئولیت و رسالت خود را به حّل چالش های جامعة ایران یا شیعیان جهان 

محدود نمی کرد. انقالب بر اساس آموزه های اسالمی،
1. از عّزت و اقتدار جهان اسالم پاسداري مي کرد،

2. دفاع از محرومان و مستضعفان جهان را وظیفة خود می دانست،
3. فطرت الهی همة انسان ها را مخاطب پیام خود قرار می داد و حّل مشکالت معرفتی 

و معنوی بشریت را در محدودة رسالت خود می دید.
امام خمینی در نامه ای که برای گورباچوفـ  آخرین صدر هیئت رئیسة اتحاد جماهیر 
شورویـ  نوشت از دو جریان اصلی تفکر فلسفی جهان غرب، یعنی حس گرایی و عقل گرایی 
یاد کرد و با استفاده از حکمت مّشاء و حکمت اشراق به اشکاالتی اشاره کرد که در محدود 

کردن دانش و علم به شناخت حسی یا شناخت عقلی وجود دارد.
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 ایشان ضمن پیش بینی فروپاشی بلوک شرق از آنان خواست تا جهت عبور از بحران به 
سوی آموزه های جهان اسالم گام بر دارند و بدین منظور خبرگان تیزهوش خود را جهت 

فراگیری حکمت و علوم اسالمی به ایران بفرستند.
 انقالب اسالمی ایران به موازات آرمان ها و ارزش هایی که داشت، حضور و تأثیرات جهانی 
خود را فراتر از مرزهای جهان اسالم نشان داد. بحران های عمیق معرفتی و معنوی جهان 
غرب و چالش های مربوط به آن با انقالب اســالمی و شــکل گیری جنبش های اسالمی 
فرصت بروز و و ظهور یافت. انقالبی که خارج از ارزش ها و آرمان های جهان غرب شــکل 
گرفت، شاهدی گویا برای حضور تاریخ ساز فرهنگ های غیر غربی بود. این پدیده در تکوین 

یا گسترش اندیشه های پسامدرن تأثیرگذار بود. 
با بیداری اسالمی رویکرد دینی و معنوی به زندگی اجتماعی در سطوح مختلف جوامع 
غربی به وجود آمد و بدین ترتیب، ارزش ها و آرمان های بعد از رنساس، اعتبار جهانی خود 

را از دست داد و به دنبال آن نظریه هایی که 
ناظر به افول سکوالریسم بود شکل گرفت. 

انقالب اسالمی ایران راه نوینی را فراروی 
کشورهای جهان ســوم قرار داد. این مسیر 
جدید، موقعیت اســتوار دو قطب سیاســی 
قرن بیســتم را در هم ریخت و قطب بندی 

ف
ابالغ پیام امام خمینی به گورباچ

بمب های ساخت اسپانیا استفاده شده علیه ایران
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جدیدی را به جهان تحمیل کرد.
جهــان غرب پس از توجه به عمق حادثه و قّوت و توان تأثیرگذاری انقالب اســالمی، 
سلسله اقدامات مستمری را در قبال آن انجام داده است و مقاومت انقالب در برابر هر یک 

از آن اقدامات، موقعیت تاریخی جدیدی را برای جهان اسالم پدید آورد.
کودتای نوژه و به دنبال آن، هشت سال جنگ تحمیلی بر ایران از نخستین تالش هایی 
بود که برای مقابله با انقالب اســالمی ایران انجام شد. جنگ ایران و عراق با همة جنگ 

هایی که طّی قرن بیستم انجام شد تفاوت داشت. 

در این جنگ، همة کشــورهای اروپایی و بلوک شــرق و غرب، وحدت راهبردی پیدا 
کردند. ســالح های روســی که ارتش عراق از قبل با آن تجهیز شــده بود، با تسلیحات 
امریکایی، فرانسوی و مواد شیمیایی آلمانی و دالرهای نفتی کشورهای عربی در خدمت 
ارتشــی قرار گرفته بود که آغازگر جنگ بود. این در حالی بود که ایران در تهیة ابتدایی 

ترین تجهیزات نظیر سیم خاردار، تحریم شده بود. 
مقاومت انقالب ایران در دهة نخست موقعیت بلوک شرق را به عنوان قطب رقیب بلوک 
غرب متزلزل ساخت و موقعیت تاریخی جهان اسالم را به عنوان یک قطب فرهنگی تثبیت 
کرد. کشورهای غربی در نخستین نظریه پردازي هاي خود به دنبال آن بودند تا فروپاشی 
بلوک شرق را به شکل گیری نظم نوین جهانی بر مدار یک قطب واحد معنا کنند و نظریة 

مالقات صدام با دونالد رامسفلد- سال 1983 دیدار با رهبران کشورهای عربی
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پایــان تاریخ فوکویاما،1 همین معنا را القا مي کرد. اّما موفقیت انقالب اســالمي ایران و 
پیامدهاي جهاني آن بر نظریة فوق خط بطالن کشید.

 اذعان و اعتراف به حضور فرهنگي و تمدني جهان اسالم از سوي برخي از دیگر نظریه 
پردازان غربي، با عنوان جنگ تمدن ها مطرح شد. این نظریه ضمن اعتراف به شکل گیري 
قطب بندي جدید فرهنگي و تمدني، اوالً با طرح دیگر تمدن ها در عرض تمدن اسالمي، 
جایگاه  برجسته و منحصر به فرد انقالب و فرهنگ اسالمي را نادیده مي گرفت. ثانیاً با طرح 
جنگ تمدن ها، رویکرد خصمانة جهان غرب را به جنبش هاي اسالمي نتیجة ورود مجدد 
دیگر فرهنگ ها به عرصة زندگي بشر، معرفي می کرد و از این طریق، هراسي را که پس 
از جنگ جهاني دوم، نسبت به بلوک شرق وجود داشت، متوجه جهان اسالم می گرداند.

اقتصاد و سیاســت جهان غرب در شــرایط فعلي که ابعاد جهاني پیدا کرده نیازمند به 
مناطق پیراموني است. انباشت ثروت جهان در دست جمعي اندک جز با فقر و وابستگي 

اقتصادي و سیاسي، انبوه آدمیان ممکن نیست.
دنیاي غــرب، صرف نظر از بحران هاي معرفتی و معنوی خــود، براي تأمین نیازهاي 
اقتصادي و سیاســي ناگزیر از مقابله با حرکت مستقلی است که در جهان اسالم  شکل 

گرفته است و به این منظور فعالیت هاي زیر را انجام مي دهد.
 اول: مقابلة نظامي و سیاســي از طریق حضور مســتقیم؛ مانند آنچه در افغانستان و 

عراق رخ داده است.

1. او فروپاشــی بلوک شرق و شوروی ســابق و غلبه نظام لیبرال دموکراسی غرب را پایان مبارزات عقیدتیـ  سیاسی بشر می پندارد. از 
این نظر نظام لیبرال ـ دموکراسی، محصول نهایی تاریخ بشر تلقی می شود که برای آن جایگزین بهتر و مناسب تری قابل تصور نیست.
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 دوم: محاصره و تحریم اقتصادي از طریق سازمان های بین المللی مانندآنچه نسبت 
به ایران انجام می دهد.

 سوم: تبلیغ معنویت های کاذب و سکوالر در کشورهای غربی برای اشباع خأل معنوی 
فرهنگ غرب.

 چهارم: تصویرســازی خشن و غیر عقالنی از فرهنگ اسالمي از طریق سازماندهي و 
شکل دهي جریان هاي تروریستي وهابی.

 پنجم: تفســیرهاي سکوالر از اسالم و حمایت از اســالم امریکایی برای بدل سازی 
نسبت به انقالب اسالمی. 

 ششم: مدیریت جنگ رسانه اي همه جانبه در برابر حرکت فرهنگي جهان اسالم.
 هفتم:  ایجاد اختالفات فرقه ای و مذهبی برای تضعیف جهان اسالم.

دربارة فرصت هایی که جهان اسالم در برابر تحدیدهای جهان غرب دارد تأمل کنید.
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بيداري اســامي حاصل انتقال بيداري از ســطح نخبگان به متن مردم و فرهنگ 
عمومي جامعة اسامي است .
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بيداری اسالمی ،  ........................... ، ............................... ، ............................... ،

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

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