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سخنی با دانشآموز
باسمه تعالی
دانش آموزان عزیز
سالم
کم و کیف
بیشک آیندة ایران و اسالم در گرو وضعیت علوم انسانی و وضعیت علوم انسانی نیز مرهون ّ
کوشش شما در رشته ادبیات و علوم انسانی است! جامعهشناسی یکی از دروس این رشته میباشد که در
آن تولید ،تداوم و تغییر پدیدههای اجتماعی مورد مطالعه قرار میگیرد .در این کتاب ،کالنترین پدیدة
اجتماعی یعنی «  نظام جهانی» بررسی میشود .اثرگذاری نظام جهانی بر زندگی افراد ،گروهها ،جوامع و
فرهنگ  ها و اثرپذیری آن از این عوامل به خوبی نشان میدهد که چرا باید این پدیده مورد مطالعه قرار گیرد.
کتاب حاضر در چهار فصل و پانزده درس تنظیم شده است.
فصل اول به مفاهیم «جهان فرهنگی» و «فرهنگ جهانی» میپردازد و به برخی از فرهنگهایی که گسترش
جهانی پیدا کردهاند ،به ویژه اسالم و غرب جدید اشاره میکند.
فصل دوم چگونگی شکلگیری فرهنگ جدید غرب و نظام جهانی برآمده از آن را بررسی میکند.
فصل سوم به چالشها و بحرانهای نظام جهانی میپردازد.
و فصل چهارم خیزش فرهنگی ـ تمدنی جهان اسالم برای عبور از چالشهای جهانی و فرصتها و
محدودیتهای پیشروی بیداری اسالمی را مورد کنکاش قرار میدهد.
استفادة مطلوب از کتابی که در دست دارید ،مستلزم حضور فعال و خالق شما در موقعیتهای
یاددهی    ـ    یادگیری آن در بیرون و درون مدرسه و بهره بردن از دانستهها و تجربههای ارزشمند تمام کسانی
است که با آنها تعامل دارید .تالش کنید تا با همدلی و همراهی با دوستان و دبیران خود در مباحث کالس
شرکت کنید .سعی کنید خوب بشنوید ،خوب بخوانید ،خوب بگویید ،خوب بپرسید و خوب بنویسید .برای
کسب این شایستگیها ،فعالیتهایی در کتاب گنجانده شده است:
هر درس به دو یا سه بخش تقسیم شده است .هر درس ،هر بخش و همچنین هر فصل مقدمهای دارد .این
مقدمهها نشان میدهند که هر فصل ،درس یا بخش به دنبال پاسخ به چه پرسشهایی است .پرسشهای
مطرح شده را با دقت بخوانید و با استفاده از دانستهها و تجربههای خود به آنها پاسخ دهید .پس از مطالعه
درس ،پاسخهای اولیه خود را با پاسخهای کتاب مقایسه کنید و برای عمق بخشیدن به پرسشها و پاسخها
تالش نمایید.

در هر درس ،فعالیتهایی با عناوین مختلف مانند «گفتوگو کنید»« ،نمونه بیاورید»« ،بیندیشید» و ...وجود
دارد .این فعالیتها را با نظارت و هدایت دبیران محترم انجام دهید تا بتوانید:
یافتههای خود را در هر بخش تحکیم و تثبیت کنید یعنی همان یافتهها را بهگونة دیگری دریافت کنید.
یافتههای خود را عمق ببخشید و برداشت عمیقتری از موضوع یا مسئله مورد بررسی بهدست آورید .یافتههای
خود را وسعت ببخشید و برداشت وسیعتری از موضوع یا مسئله مورد بررسی کسب کنید.
«بخوانیم و بدانیم» راهی است برای عالقهمند کردن شما به مطالعة بیشتر .چه خوب است بهجای مراجعه
به کتابهای کمک درسی غیرمفید از کتابهای غیردرسی مفید استفاده کنید تا در دانستهها و تجربههای
علما و اندیشمندان شریک شوید« .ببینیم و بدانیم» نیز چنین هدفی را دنبال میکند .فیلم خوب میتواند
منبع مفید و مفرح دانش باشد.
تصویرها ،جدولها و نمودارها بخشی از محتوای درسها هستند و شما را برای رسیدن به اهداف درس
یاری می رسانند .در آنها تأمل کنید ،آنها را نقد و ارزیابی کنید و اگر عالقهمند بودید تصویرهایی که مناسب
میدانید به ما پیشنهاد دهید.
صفحه پایانی هر درس شامل سه بخش «مفاهیم کلیدی»« ،خالصه کنید» و «آنچه از این درس آموختیم»
است .با تکمیل این صفحه میتوانید مهارتهای بسیاری را کسب نمایید و تواناییهای خود را ارتقا ببخشید.
ارزشیابی این درس ،به دو شکل ارزشیابی مستمر و ارزشیابی پایانی صورت میگیرد.
ارزشیابی مستمر شامل موارد زیر است:
حضور فعال و پرشور در کالس و شرکت در بحث و گفتوگوهای کالسی.
انجام فعالیتهای آموزشی درون و بیرون کالس.
همکاری در کارهای گروهی.
انجام فعالیتهای پژوهشی ،نوآوریها ،خالقیتهای علمی ،ادبی و هنری.
پرسش های کالسی به صورت کتبی و شفاهی از تمام کتاب از جمله «بخوانیم و بدانیم».
ارزشیابی پایانی در پایان هر نیم سال به صورت کتبی و براساس بارمبندی مشخص انجام میشود.این ارزشیابی
از تمامی کتاب به جز «  بخوانیم و بدانیم» و «  ببینیم و بدانیم» صورت میگیرد.
گروه علوم اجتماعی دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری

اول
فصـل ّ

فرهـنگ جهـانی

در سفر گاهی عجله می کنیم و از زیبایی ها و ظرافتهای راه غافل می شویم؛ گاهی چنان
ی ـ یادگیری
سرگرم پیچ و خم های راه می شویم که از مقصد می مانیم .در فرایند یادده 
نیز گاهی موضوع آنقدر کلی ،مختصر و کوتاه میشود که از آن سردرنمیآوریم؛ در مقابل
گاهی جزئیات موضوع آنقدر مفصل و طوالنی میشود که با سرگرم شدن به آنها از مطالب
اصلی باز میمانیم .اگر می خواهیم چنین نشود باید همواره جزئیات و کلیات موضوع را در
ارتباط با هم ببینیم .موضوع کتاب حاضر ،نظام جهانی یا زندگی اجتماعی در سطح جهان
است .فصل اول ،تصویری کلی از موضوع ارائه می کند و در فصل های بعد ،با جزئیات آن
بیشتر آشنا می شوید .با ما همراه شوید.

1

اهداف فصل ّاول
انتظار میرود دانشآموز با مشارکت در موقعیتهای یاددهی ـ یادگیری این فصل ،شایستگی  های
زیر را کسب نماید:

 .1چگونگی تمایز و تعامل جهان  های تکوینی ،ذهنی و فرهنگی را تشریح کند؛ به نقش خود در اثرگذاری
بر جامعه ،فرهنگ ،طبیعت و ماوراءطبیعت و همچنین اثرپذیری از آنها آگاهی یابد و همواره برای اصالح
و بهبود روابط خود با این عرصهها تالش نماید.
 .2به تصویر دقیقی از مفهوم فرهنگ جهانی دست یابد؛ بداند که همة فرهنگها ظرفیت و ادعای
جهانیشدن ندارند و برای فرهنگهایی که از ظرفیت الزم برخوردار نیستند ولی با اعمال سلطه از
مرزهای قومی و گروهی خود فراتر میروند و جهان را عرصه برخوردها و تقابلهای ویرانگر میسازند،
نمونه       بیاورد.
جهانی مطلوب یا عقاید و ارزش  های جهانشمول فرهنگی را بشناسد و بر مبنای آن ،توان
 .3فرهنگ
ِ
نقد و ارزیابی فرهنگ سلطه را بهدست آورد؛ نسبت به گسترش فرهنگ سلطه در جهان حساسیت کافی
پیدا کند؛ مقاومت در برابر اشکال گوناگون فرهنگ سلطه را وظیفة خود بداند و دربارۀ راههای مقابله با
آن تحقیق و بررسی کند.
جهانی مطلوب پی ببرد و به شکوفایی این ظرفیت
 .4به ظرفیت دین اسالم برای ساختن یک فرهنگ
ِ
عالقهمند گردد؛ مراحل تاریخی گسترش عقاید و ارزش  های اسالم را بشناسد؛ فرصتها و محدودیت  های
هر مرحله را تحلیل کند و درحد توان خود برای رفع موانع پیش روی گسترش فرهنگ اسالمی راهکار
ارائه     نماید.
2

کشتی باچوخه در اسفراین

درس ّاول

جهان فرهنگی

در سال گذشته مطالبی دربارۀ جهان اجتماعی و طبیعی ،فرهنگ ،هویت افراد و جهان اجتماعی آموختید.

به چهار گروه تقسیم شوید و در هر گروه ،با توجه به آنچه خواندهاید ،یکی از پرسشهای زیر را بررسی کنید.
برای هر گروه یک دبیرجلسه و یک نماینده انتخاب کنید .دبیر جلسه خالصة گفت وگوهای اعضای گروه را ثبت

میکند .نمایندة هر گروه دستنوشتههای دبیر جلسه را در کالس میخواند.
تفاوت جهان اجتماعی و جهان طبیعی چیست؟
سال گذشته فرهنگ را چگونه تعریف کردید؟

فرهنگ چه نقشی در هویتیابی افراد و جهان اجتماعی دارد؟

هویت جهان اجتماعی بیشتر از الیههای عمیق فرهنگ (عقاید و ارزشها) تأثیر میگیرد یا الیههای سطحی

آن (هنجارها و نمادها)؟ چرا؟

نمایندگان گروهها ،گروه تلفیق را شکل دهند .اعضای گروه تلفیق دربارة ارتباط مباحث گروهها گفت وگو کنند،

نتیجه و چکیدة بحثشان را ارائه دهند و با راهنمایی دبیر آن را بازبینی کنند.

هر فرهنگی در عمیقترین الیههای خود به بنیادیترین پرسشهای بشر پاسخ میدهد .این پرسشهای بنیادی

کداماند؟ چه پاسخی به این پرسشها داده میشود؟ این پرسشها و پاسخهای بنیادی ،همان عقاید اساسی یا

تصاویر بنیادی هر فرهنگ را از انسان و جهان میسازند و به مثابه روح یا شالودۀ آن فرهنگ عمل میکنند.

پرسشهای بنیادی به سه دسته اصلی تقسیم میشوند.

هستی شناسانه ،با پرسشهایی از این قبیل :آیا جهان هستی به همین جهان مادی محدود میشود؟

انسان شناسانه ،با پرسش  هایی از این قبیل :آیا انسان موجودی مختار و ف ّعال است یا مجبور و منفعل؟
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معرفت شناسانه ،با پرسشهایی از این قبیل :آیا تنها راه شناخت ،حس و تجربه است؟

پاسخهای متفاوت به این پرسشهای اساسی ،جهانهای فرهنگی مختلفی پدید میآورد .آیا میدانید منظور از

جهان فرهنگی چیست؟

جهان انسانی
وقتی به اطراف خود نگاه میکنیم ،با پدیده های متفاوتی روبهرو می شویم .با تأمل بیشتر
متوجّه میشویم که این پدیده ها در مجموعه های بزرگ و مهمی دسته بندی می شوند .این
مجموعهها را به دلیل گستردگی و اهمیتشان «جهان» مینامند .یکی از این جهان ها،
جهان انسانی است .جهان انسانی محصول زندگی انسان است و هر چه با اندیشه و عمل
انسان پدید می آید به این جهان تعلق دارد .آیا می توانید برخی از پدیده هایی را که به جهان
انسانی تعلق دارند نام ببرید؟

جهان انسانی به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم می شود؛
بخش فردی آن به زندگی شخصی و فردی انسانها باز    می گردد .ابعاد ذهنی ،اخالقی و روانی
انسانها به این بخش تعلق دارد .هر کدام از ما دانسته ها ،تجربه ها و خلقیات ویژه ای داریم که
افراد دیگر با ما در آنها شریک نیستند.

  بخش فردی جهان انسانی؛ سه فرد در یک مسابقه ،موضوعی واحد را به سه شکل مختلف خلق میکنند.

بخش اجتماعی آن ،زندگی اجتماعی انسان ها را در  بر   می گیرد .قب ً
ال آموخته اید که این بخش
هویت فرهنگی دارد .فرهنگ ،شیوه زندگی اجتماعی انسان ها را شکل می دهد و خود نیز
محصول آگاهی و عمل مشترک انسان هاست.
از این رو ،بخش فردیِ جهان انسانی را جهان ذهنی و بخش اجتماعی آن را جهان فرهنگی
نیز می نامند.
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نمودار زیر را کامل کنید.
جهان انسانی
...............

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

وقتی فردی دربارۀ موضوعی خاص می اندیشد ،در محدودۀ فردی و ذهنی خود قرار دارد ،ولی
هنگامی که اندیشه اش را به صورت گفته یا نوشته بیان می کند یا براساس اندیشه و تصمیم خود
با دیگران رفتار می کند ،به جهان فرهنگی وارد می شود.
بین دو بخش ذهنی و فرهنگی جهان انسانی تناسب و هماهنگی وجود دارد .هر فرهنگی
نوع خاصی از عقاید و خصوصیات ذهنی را در افراد به وجود می آورد و به همان نوع از عقاید
و خصوصیات ،اجازۀ بروز می دهد .هر نوع عقیده و اخالقی نیز فرهنگی متناسب با خود را
جست وجو می کند.
جهان ذهــنی

جهان فرهنگی

وقتی فردی کتابی مینویسد یا مجسمهای میسازد یا به دیگری مهر میورزد ،از جهان فردی به جهان فرهنگی وارد میشود.

گفت وگوکنید
دربارة راه های ورود یک اندیشة فردی به حوزة فرهنگ گفت وگو کنید.
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جهان تکوینی
می دانیم که تمامی پدیده های جهان هستی محصول زندگی انسان نیستند .آیا می توانید
برخی از این پدیدهها را نام ببرید؟ در مقابل جهان انسانی ،جهان دیگری به نام جهان
تکوینی وجود دارد .این جهان ،پیش از انسان هم بوده و وجود آن مستقل از خواست و اراده
انسان است .جهان تکوینی شامل چه بخش هایی است؟

جهان هستی و بخشهای مختلف آن

برخی جهان تکوینی را به طبیعت محدود می کنند .آنها طبیعت را در مقابل جهان انسانی
جهان ذهنی و فرهنگی تقسیم می کنند و به این ترتیب
قرار می دهند .جهان انسانی را به دو
ِ
از وجود سه جهان سخن می گویند.جهان طبیعت ،جهان ذهن و جهان فرهنگ.
متفکران مسلمان ،جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود نمی دانند .از نظر آنان ،جهان
طبیعت بخشی از جهان تکوینی است و جهان تکوینی را هم به دو جهان طبیعت و فوق
طبیعت تقسیم می کنند.
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با هم تکمیل کنید
با توجه به جهان هایی که تاکنون از آنها سخن گفتهایم ،نمودار زیر را کامل کنید.
...............

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

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

جهان هستی

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

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

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

تعامل جهان های ذهنی ،فرهنگی و تکوینی
جهان های مختلف با هم رابطه و تعامل دارند .قب ً
ال از تعامل جهان ذهنی و جهان فرهنگی
سخن گفتیم .بین جهان تکوینی و جهان انسانی نیز رابطه و پیوند برقرار است .دربارة
جهان های مختلف و رابطۀ آنها با هم دیدگاه های متفاوتی وجود دارد .آیا می توانید برخی از
این دیدگاه ها را حدس بزنید؟

هنرمند عضوی از یک فرهنگ است و آثارش
مطابق با نوع فرهنگی است که با آن مناسباتی
دارد .هنر را میتوان بیان ژرفترین فردیت هنرمند
دانست .اما این فردیت مجرد از اجتماع نیست.

باغ گلشن طبس؛ باغسازی ایرانی ارتباطی نزدیک
با باورهای مذهبی و اعتقادات سازندگان آنها داشته
است .باغ تمثیلی است از بهشت جاویدان و برگرفته
از آیات قرآن درباره بهشت.

دیدگاه اول :براساس این دیدگاه جهان تکوینی به جهان طبیعت محدود می شود و جهان طبیعت
مهمتر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی است .ذهن افراد و فرهنگ نیز هویتی طبیعی و مادی دارند
و علوم مربوط به آنها نظیر علوم طبیعی است .طرفداران این دیدگاه بین علوم طبیعی و علوم انسانی
تفاوتی قائل نیستند .نادیده گرفتن تفاوت علوم انسانی با علوم طبیعی ،ظرفیت ها و قابلیت هایی را از
علوم انسانی و اجتماعی سلب می کند .در اینباره ،در آینده بیشتر خواهید آموخت.
جهان فرهنگی

جهان ذهنی

جهان طبیعت
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دیدگاه دوم :گروهی دیگر جهان فرهنگی را مهم تر از جهان ذهنی و تکوینی می دانند .در این
دیدگاه جهان ذهنی و فردی افراد تابع فرهنگ آنهاست و جهان تکوینی مادۀ خامی است که
فرهنگ ها و جوامع مختلف در آن دخل و تصرف می کنند .از این دیدگاه ،جهان ذهنی و جهان
تکوینی اهمیتی ندارند و استقالل خود را در برابر جهان فرهنگی از دست می دهند.
جهان طبیعت

جهان ذهنی

جهان فرهنگی

دیدگاه سوم :براساس این دیدگاه ،جهان فرهنگی ،جهان ذهنی و جهان تکوینی ،مهم و در
تعامل با یکدیگرند.
شما کدام یک از دیدگاه ها را درست می دانید؟ فکر می کنید کدام یک فرصت تعامل صحیح
انسان با خودش و جهان هستی را فراهم می کند؟
از نگاه قرآن ،جهان تکوینی محدود به جهان طبیعت
جهان فرهنگی
نیست .ادراک و آگاهی نیز به انسان منحصر نمی شود
و جهان تکوینی بر اساس حکمت و خواست خداوند
سبحان ،با افراد و جوامع انسانی رفتاری حکیمانه دارد.
قرآنکریم برای جامعه و فرهنگ جایگاه ویژه ای قائل
جهان ذهنی
جهان تکوینی
است و از زندگی و مرگ امّتها سخن می گوید .در
عین حال ،جهان فردی اشخاص را نادیده نمی گیرد و بر
مسئولیت فرد در قبال فرهنگ و جامعه تأکید می کند.
بخوانیم و بدانیم
ـ از منظر قرآن ،هرگاه انسان ،اخالق الهی داشته باشد و جامعه نیز از فرهنگ توحیدی برخوردار
باشد ،جهان تکوینی درهای برکات خود را به روی آنها می گشاید و هرگاه افراد و فرهنگ
جامعه هویتی مشرکانه داشته باشند ،زمین و آسمان از تعامل سازنده با آنها سر باز می زنند و
ظرفیت های الهی و آسمانی خود را از آنها پنهان می کنند.
ـ برخی دیدگاه ها ،بر شناخت درستی از انسان و جهان هستی استوار نیستند .اگر انسان از
خود و جهان هستی شناخت درستی نداشته باشد ،از تعامل صحیح با جهان هستی باز میماند
و نمیتواند استعدادهایش را بپروراند و شکوفا کند .قرآنکریم ،باورها و اعمالی را که نمیگذارند
انسان حقیقت خویش و جهان هستی را درک کند    « ،اغالل و سالسل» می نامد .اغالل و سالسل،
زنجیرهایی هستند که انسان را در دنیا و آخرت به بند می کشند.
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بیندیشید
ـ وضعیت امروزی محیطزیست ،نتیجۀ چه باورهایی دربارۀ انسان و طبیعت است؟
ـ برخی آیات قرآنکریم ،مانند آیة  41سورة روم ،آیة  96سورة اعراف و آیة 276
سورة بقره از تعامل فعال جهان تکوینی با جهان فرهنگی سخن می گویند .نمونههای
این تعامل را در این آیات بیابید.

ببینیم و بدانیم
فیلم سینمایی «بچههای آسمان» روایت خواهر و برادری است با خانوادهای فقیر و در عین
حال شرافتمند که باورهای عمیق مذهبی دارند .انتخاب نام علی و زهرا برای دو قهرمان اصلی
داستان ،انتخاب نام بچههای آسمان برای فیلم ،نمایش فقری زیبا و با عظمت و ...جلوههایی از
نگاه دینی سازنده فیلم است.
این فیلم را ببینید و مصادیق نگاه دینی سازنده فیلم را در آن بیابید و دربارۀ آن گفتوگو کنید.

یا صاحب الزمان

  علی و زهرا در کوچهای که بر سر در آن نوشته شده« ،یا صاحبالزمان»
کفشهای خود را تعویض میکنند .آنها هر دو صاحب یک جفت کفش
هستند.

  سکانس باشکوه فیلم که به فرمان خدا ،اجتماع
ماهیها به نشانۀ سپاس از آن همه تالش مردانۀ
پسر ،برپای تاول زدۀ او بوسه میزنند.
این سکانس یکی از معنوی ترین سکانس های
تاریخ سینمای ایران است.
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مفـاهیـم اساسی
اصطالحات و مفاهیم اساسی درس را در
این قسمت بنویسید.
جهان فرهنگی ..........................
...........................................
...........................................

خالصـه کنیـد
مطالب مهم درس را در قالب جمله بنویسید 1.در این
قسمت مفاهیم اساسی را تعریف میکنید یا ارتباط آنها
را نشان می دهید.
ـ بخش اجتماعی جهان انسانی هویتی فرهنگی دارد و از
آن با عنوان جهان فرهنگی یاد میشود.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آنچـه از ایـن درس آمـوختیـم
در این قسمت میتوانید جملههایی را که در قسمت «خالصه کنید» نوشتهاید با هم ترکیب کنید و در قالب یک
بند بنویسید.
فرض کنید میخواهید مطالبی را که در این درس یاد گرفتهاید به زبان و قلم خودتان به دیگران آموزش دهید.
در کالس نوشتههایتان را بخوانید؛ با راهنمایی دبیرتان ،بهترین آنها را انتخاب کنید و به نام نویسنده آن در کتاب
خود بنویسید.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................

1ـ برای پیدا کردن مطالب مهم درس از خود بپرسید این درس به دنبال پاسخ دادن به چه پرسشهایی است.
10

فرهنگ جهانی

درس دوم

فرهنگ های مختلف ،گسترة جغرافیایی و تداوم تاریخی یکسانی ندارند .در طول زمان ،در سرزمینی واحد،

فرهنگ های متفاوتی پدید می آیند و در زمانی واحد در سرزمین های متعدد ،فرهنگ های گوناگونی شکل میگیرند.
عمر برخی از فرهنگ ها کوتاه و برخی دیگر طوالنی است .برخی در مناطقی محدود بهوجود میآیند و از مرزهای

جغرافیایی خود عبور نمی کنند ولی برخی دیگر گسترش بسیاری دارند .نه تنها فرهنگ ها بلکه عناصر و اجزای

فرهنگ ها نیز اینگونه اند؛ برخی عناصر فرهنگی ،تداوم تاریخی و گسترش جغرافیایی بیشتری دارند و برخی

اینگونه    نیستند.

در سرزمین پهناور ایران در طول تاریخ چه فرهنگ هایی شکل گرفته اند؟ چه عناصری از این فرهنگ ها باقی مانده

است؟

فرهنگ نمونه

تداوم تاریخی باال

گستره جغرافیایی وسیع

ژاپن



ـــ

اینکاها

ـــ

ـــ

اسالم





مسیحیت





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

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

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

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

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

................
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ت
وم
ان

ـ
ری
ال
فرش پازریک ،اثر ایرانی دورۀ هخامنشی

«تومان» واژهای مغولی است به معنای ده هزار .در تقسیمات
کشوری به ده هزار سرباز «تومان» و به فرمانده آن «امیر تومان»
پرتغالی  realبه معنای شاهی
میگفتند« .ریال» از کلمۀ اسپانیایی و
ِ
و سلطنتی وارد فارسی شد.

چه فرهنگ هایی جهانی می شوند؟
آموختید که فرهنگ ها متنوع اند و این تنوع به عقاید و ارزش های اساسی و کالن آنها
برمی گردد .یعنی روح و شالودۀ فرهنگ ها متنوع است .فرهنگ ها از نظر گسترة جغرافیایی
و تداوم تاریخی نیز متنوعاند .این آموخته ها ،زمینه ای برای پاسخگویی به پرسش های زیر
فراهم می کنند .فرهنگ جهانی چیست؟ چرا برخی از فرهنگ ها جهانی می شوند؟

فرهنگی که از مرزهای جغرافیایی و قومی عبور می کند و در جهان گسترش می یابد فرهنگ
جهانی است.
فرهنگ هایی که عقاید و ارزش های آنها مربوط به قوم و منطقه خاصی است ،از محدودۀ قومی
و منطقه ای خود فراتر نمی روند و جهانی نمی شوند؛ مگر اینکه نسبت به سایر اقوام و مناطق
نگاه سلطه جویانه داشته باشند.

برخی فرهنگها ظرفیت جهانی شدن ندارند.

در طول تاریخ ،فرهنگ هایی وجود داشته اند که از مرزهای جغرافیایی خود عبور کرده و
به سوی جهانی شدن گام برداشته اند .این فرهنگ ها دوگونه اند:
گونۀ نخست :فرهنگی است که عقاید ،ارزش ها یا هنجارهای آن متعلق به قوم ،منطقه یا
12

گروه خاصی است ولی نگاهی سلطه جویانه دارد .چنین فرهنگی با عبور از مرزهای جغرافیایی
خود ،جهان را به دو منطقۀ مرکزی و منطقۀ پیرامونی تقسیم می کند .منطقۀ مرکزی ،منطقۀ
پیرامونی را به خدمت می گیرد.
فرهنگ صهیونیسم و فرهنگ سرمایه داری دو نمونه از این گونه اند.
آیا می دانید صهیونیسم چه آرمان ها و ارزش هایی دارد؟ آرمان ها و ارزش های صهیونیسم ،نژاد
خاصی را مورد توجه قرار می دهد و با رویکرد دنیوی خود ،دیگران را درخدمت به آن نژاد
به کار می گیرد.

دیوار حائل بتونی در کرانۀ باختری و نقاشیهایی که توسط فلسطینیان
بر روی آن کشیده شده است .اسرائیل ساخت این دیوار را از سال ٢٠٠٢
آغاز کرده است.

نابرابری

در مورد فرهنگ سرمایه داری چه می دانید؟ سرمایه داری کانون ثروت و قدرت را مورد توجه
قرار می دهد و کشورهای دیگر را در پیرامون آن به خدمت می گیرد.
فرهنگی که تسلط یک قوم ،جامعه یا گروهی خاص را بر دیگران به دنبال می آورد و دیگر اقوام،
جوامع و گروه ها را به ضعف و ناتوانی می کشاند ،فرهنگ سلطه یا استکبار است.
گونۀ دوم :فرهنگی است که عقاید ،ارزش ها و هنجارهای آن در خدمت گروه و قوم خاصی
نیست بلکه سعادت همۀ انسان ها را دنبال می کند و از عقاید و آرمان های مشترک انسانی
سخن می گوید.
گفت وگوکنید
فرهنگی که عقاید ،ارزشها ،هنجارها و رفتارهای آن مطابق نیازهای فطری باشد
همان فرهنگ حق است .فارابی جامعه ای را که عقاید و ارزشهای آن حق باشد
اما هنجارها و رفتارهای آن موافق و همسو با حق نباشد ،مدینۀ فاسقه می نامد.
دربارة نمونه های تاریخی فرهنگ هایی که در آنها عقاید و ارزشها با هنجارها و
رفتارهایشان سازگار نیست ،گفت وگو کنید.
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با هم تکمیل کنید
انواع فرهنگ ها براساس قابلیت
جهانی شدن

نمونه ها

پیامد

دارای ارزش های عام و جهان شمول

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

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

دارای ارزش های قومی و قبیله ای با
نگاه سلطه جویانه

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

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

دارای ارزش های قومی و قبیله ای
بدون نگاه سلطه جویانه

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

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

فرهنگ جهانی مطلوب چه ويژگیهايی دارد؟
«هرکس ،فردی را بیآنکه مرتکب قتل یا فساد در زمین شده باشد بکشد ،چنان است که
گویی همۀ انسانها را کشته و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد ،چنان است که گویی
همۀ مردم را زنده کرده است( ».مائده)32:
تار و پود عالم امکان به هم پیوسته است

عالمی را شاد کرد آن کس که یک دل شاد کرد
)صائب تبریزی(

  هم زبانی خویشی و پیوندی است

مرد با نامحرمان چون بندی است

ای بسـا هندو و تـرک هم زبـان

ای بسا دو تـرک چون بیگانـگان

پس زبان محرمی خود دیگرست

همدلی از هم زبانی بهترست

غیرنطق و غیر ایما و سجل

صدهزاران ترجمان خیزد زدل
)مولوی(

نه افغانیم و نی ترک و تتاریم

چمن زادیم و از یک شاخساریم

تمیز رنگ و بو بر ما حرام است

که ما پروردۀ یک نوبهاریم
)اقبال الهوری(

به نظر شما وجه اشتراک مطالب باال چیست؟عقايد و ارزشهای فرهنگ جهانی باید عقاید
و ارزشهای مشترک انسانی باشد كه از آنها به عقايد و ارزشهای عام و جهانشمول ياد
میشود .آيا میتوانيد به برخی از ارزشهای عام و جهانشمول اشاره كنيد؟
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تصور کنید ما انسان ها برای تشخیص صحیح یا غلط بودن اندیشه ها ،افکار و اعمال هیچ گونه
میزان و معیاری نداشتیم در آن صورت ،چه وضعیتی پیدا می کردیم؟ در چه صورت یک
فرهنگ از چنین معیارهایی محروم می شود؟ فرهنگ هایی که به حقیقتی قائل نباشند،
نمی توانند معیار و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش های مختلف داشته باشند و درنتیجه،
نمی توانند از حقانیت ارزش های خود دفاع کنند.
آدمی دربارة مرگ و زندگی خود پرسش های بنیادینی دارد که باید به آنها پاسخ داده شود.
او عالوه بر نیازهای مادی و دنیوی ،نیازهایی ابدی و معنوی دارد .فرهنگی که صرفاً متوجه
نیازهای مادی و دنیوی انسان است و از نیازهای ابدی و معنوی او چشم پوشی می کند ،بشر
را به بحران های روحی و روانی گرفتار می سازد .فرهنگ جهانی باید از معنویت که ارزشی
جهان شمول است ،برخوردار باشد.

درچه صورت می توان از قطبی شدن جهان ،بهره کشی ظالمانۀ برخی انسان ها و جوامع از
برخی دیگر و در نتیجه ،پایمال شدن حقوق انسان ها جلوگیری کرد؟ چگونه می توان از تفرقه
بین جوامع و تباه شدن منابع و امکانات بشر پیشگیری کرد؟ چاره این امر ،ارزش جهان شمول
عدالت است .فرهنگ جهانی باید در الیه های مختلف خود به این ارزش معتقد و پایبند باشد.
  )
«آسمان ها و زمین با عدالت پابرجا می مانند( ».پیامبر اکرم
برخی قید و بندها مانع رسیدن انسان به کمال و حقوق انسانیاش میشوند و زمینۀ ظلم بر
او را فراهم میکنند .فرهنگ جهانی باید آزادی انسان از این قید و بندها را تأمین کند .آزادی
همواره دو پرسش بههمراه دارد :آزادی از چه؟ آزادی برای چه؟ زیرا آزادی همواره رهایی از یک
امر برای رسیدن به امری دیگر است .به این پرسشها براساس ارزش های جهانشمول دیگر
مانند حقیقت ،معنویت و عدالت پاسخ داده میشود .با پاسخی که به این دو پرسش داده می شود،
معنای آزادی مشخص میگردد.
برخی فرهنگ ها جبرگرا و غیرمسئولاند .آنها نقش انسانها در تعیین سرنوشتشان را انکار
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میکنند ،قدرت مقاومت را از آدمیان میگیرند ،آنها را به موجوداتی منفعل تبدیل میکنند و
زمینه نفوذ سلطهگران را فراهم میآورند.
فرهنگ جهانی باید روحیه تعهد و مسئولیت را در انسان ها ایجاد کند تا زمینة گسترش و
تحقق عقاید و ارزش های جهان شمول را فراهم آورد.

در فرهنگهای جبرگرا ،انسان نمیتواند آیندهاش
را براساس اراده و عمل خود بسازد و محکوم به
سرنوشتی محتوم است.

در طالعبینی ،خصوصیات خلقی و رفتاری افراد
تحتتأثیر موقعیت اجرام آسمانی و زمان تولد آنها
تصور میشود.

فرهنگ جهانی باید دارای دو سطح از عقالنیت باشد؛
ـ ابتدا باید به پرسش های بنیادین بشر دربارة انسان و جهان پاسخ دهد .اگر فرهنگی نتواند به
این پرسش ها پاسخ دهد ،توانایی دفاع از هویت خود را نخواهد داشت.
ـ انسان عالوه بر پرسش های بنیادین ،در شرایط تاریخی مختلف با پرسش ها و نیازهای متفاوتی
مواجه می شود .فرهنگ جهانی باید توانایی پاسخ به پرسش های ثابت بشر و پرسش های متغیر
را داشته باشد و براساس عقاید و ارزش های بنیادین خود ،به این پرسش ها و نیازهای متغیر
پاسخ مناسب بدهد.١

پیدایش عرفانهای دروغین ،نوعی
پاسخگویی کاذب به نیازهای معنوی
انسان است.

پیرشدن جمعیت ،مسئله امروز بشر
است و جوامع برای پاسخگویی به آن
چارهاندیشی میکنند.

یکی از پاسخهای امروز بشر به رشد
جمعیت کره زمین و کمبود منابع ،تولید
محصوالت تراریخته است .اصالح ژنتیکی
شاید مزایای بالقوه فراوانی داشته باشد،
اما بیم و خطرهای نهفته در آن غیرقابل
پیشبینی و محاسبهناپذیر است.

١ـ مث ً
ال معنای زندگی و مرگ پرسش همیشگی بشر است ولی بحران زیست محیطی درحالی که مسئله دیروز او نبوده،
مسئله امروز اوست و چه بسا فردای تاریخ مسئله او نباشد یا صورت دیگری پیدا کند.
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بخوانیم و بدانیم
آیا تأکید بر اشتراکات و شباهتها در فرهنگ جهانی ،مستلزم نادیده گرفتن تفاوتهاست؟
قبول تفاوتها و محترم شمردن آنها در فرهنگ جهانی اهمیت بسیاری دارد .پذیرش تفاوتها
از صلح جهانی در برابر جنگ و خشونت محافظت میکند و انگیزۀ شناخت متقابل جوامع و
فرهنگها را فراهم میآورد«.ای مردم ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار

دادیم تا یکدیگر را بشناسید .همانا گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست( ».حجرات)13 :

مراسم حج نمونۀ بارز تأکید همزمان بر شباهتها و تفاوتهای میان انسانها و فرهنگهاست.
در این مراسم ،انسانها ـ از زن و مرد گرفته تا اقوام ،ملتها و نژادهای متفاوت ـ در جایگاهی
برابر در یک مکان و زمان جمع میشوند و در کنار یکدیگر در مسیر خداپرستی رشد میکنند.

گفت وگوکنید
پیش از این ،دربارۀ تناسب زندگی فردی با زندگی فرهنگی سخن گفتیم .اگر
فرهنگ جهانی ویژگیهای جهانشمول گفته شده را داشته باشد ،انسانهایی که
در چنین فرهنگی پرورش مییابند چه ویژگیهایی خواهند داشت؟ چه انسانهایی
و با چه ویژگیهایی میتوانند چنین فرهنگی را پدید آورند؟

با هم تکمیل کنید
ویژگی های فرهنگ
مطلوب جهانی

توضیحات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عقالنیت

ـ پاسخ به پرسش های ثابت بشر
ـ پاسخ به پرسش های متغیر بشر
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درس سوم

نمونههای فرهنگ جهانی 1

ابونصر محمد فارابی( 330ـ  260هـ .ش) در گونهشناسی جوامع ،یکی از انواع جوامع جاهلی را جامعۀ «تغ ّلب»
مینامد .او در تعریف این نوع جامعه مینویسد :در جامعۀ تغ ّلب ،مردم برای غلبه یافتن بر سایر ملتها با یکدیگر
همکاری میکنند و این هنگامی پیش میآید که همۀ آنها ،شیفتۀ غلبه بر اقوام و ملل دیگر باشند .هدف این مردم
خوار و مقهور کردن دیگران است .آنها نمیخواهند م ّلت مقهور ،مالک جان و مال خود و ...باشد .چنین افرادی

دوست دارند بر یکایک مردم جامعۀ خود نیز چیره شوند ولی از آنجا که در یک جامعه مردم برای بقای خود ،غلبه

بر اقوام دیگر و جلوگیری از غلبۀ اقوام دیگر بر خود به هم نیازمندند ،ناچارند از چیرگی بر یکدیگرخودداری کنند.

چنین مردمی گمان میبرند که فقط آنان خوشبخت ،پیروز و مورد رشک دیگراناند (و باید باشند) و از همۀ جوامع

دیگر برترند .آنها مردم جوامع دیگر را خوار و بیارزش میشمرند .اینگونه اندیشهها در آنان حس خودخواهی را
تقویت میکند .پس ،همواره میخواهند دیگران آنان را ستایش کنند .گمان میبرند که م ّلتهای دیگر نتوانستهاند

به موقعیتی که آنان بهدست آوردهاند ،برسند و اصوالً چنین سعادتی را نمیشناسند.
آیا فارابی با این توضیحات ،آرمان و ارزش اجتماعی برتر جامعۀ تغ ّلب را به شما معرفی کرده است؟ آیا چنین فرهنگی

در محدودۀ مرزهای جغرافیایی و قومی خود باقی میماند؟ اگر چنین فرهنگی در راه جهانیشدن قدم بگذارد ،چه
آثار و نتایجی در پی دارد؟
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جهان گشایی و امپراتوری
در طول تاریخ فرهنگ هایی از مرزهای جغرافیایی خود عبور کرده و به سوی جهانی شدن
گام برداشتهاند .برخی از آنها فرهنگ سلطه و استکبار بوده اند .عملکرد فرهنگ سلطه در
گذر تاریخ چگونه بوده است؟ نمونه های مختلف این فرهنگ کداماند؟

برخی فرهنگ ها و جوامع ،سلطه بر دیگر جوامع را ارزش اجتماعی برتر می دانند .درگذشته
تاریخ ،فرهنگ سلطه و استکبار ،امپراتوری های بزرگی به وجود آورده است .امپراتوری و
شاهنشاهی از طریق کشورگشایی و با قدرت نظامی و حضور مستقیم سربازان پیروز شکل
می گیرد.
جهان گشایی و امپراتوری اغلب با کشتار و خسارت های انسانی و اقتصادی فراوان همراه بوده
است .اسکندر تخت جمشید را به آتش کشید .مغوالن برخی شهرها را از دم تیغ گذراندند و
حیوانات آنها را نیز نابود کردند.
بخوانیم و بدانیم
در نتیجة تهاجم مغول ،شهری که چشم و چراغ تمام ماوراءالنهر و مکان اجتماع فضال و
دانشمندان بود ،آنچنان ویران گردید که فراریان معدود این شهر جز جامه ای که بر تن داشتند
چیزی دیگر نتوانستند با خود برند .یکی از اهالی بخارا که پس از آن واقعه جان سالم بهدر برده و
به خراسان گریخته بود؛ چون حال بخارا را از او پرسیدند؛ جواب داد« :آمدند و کندند و سوختند
و کشتند و بردند و رفتند».
جماعت زیرکان که این تقریر شنیدند ،اتّفاق کردند که در پارسی موجزتر از این سخن نتواند بود.
)تاریخ جهانگشای جوینی(

آیا غلبۀ نظامی همواره با غلبۀ فرهنگی همراه است؟ در تاریخ اقوامی بوده اند که با قدرت نظامی
بر دیگر اقوام تسلط پیدا کرده اند .غلبۀ نظامی گرچه بهحضور مستقیم مهاجمان در مناطق
جغرافیایی مورد تهاجم منجر می شود ،همواره گسترش فرهنگی آنها را به دنبال نمی آورد.

20

بنا و سنگ نوشته ای به خط یونانی به جا مانده از سلوکیان ،حضور نظامی سلوکیان در ایران منجر به بسط
فرهنگی آنان نشد.

قومی که در اثر تهاجم نظامی شکست می خورد ،اگر هویت فرهنگیاش را حفظ کند با ضعیف شدن
تدریجی قدرت نظامی مهاجم ،می تواند استقالل سیاسی خود را بهدست آورد و اگر فرهنگی غنی و
قوی داشته باشد ،می تواند گروه مهاجم را در فرهنگ خود هضم کند و بهخدمت گیرد.
ایرانیان باستان فتوحاتی فراتر از مرزهای جغرافیاییشان داشتند امّا جهان گشاییها به جهانی
شدن فرهنگ آنان منجر نشد.
مغوالن نیز با قدرت نظامی خود مناطق وسیعی از جهان را تصرف کردند ولی فرهنگ آنها ،قومی
و قبیله ای بود و شایستگی های جهانی شدن را نداشت .آنان بهسرعت تحت تأثیر فرهنگ هایی
قرار میگرفتند که به لحاظ نظامی از آنان شکست خورده بودند .اینگونه بود که امپراتوری مغول
در چین ،هند و ایران تحت تأثیر فرهنگ های اقوام مغلوب ،هویتی چینی ،هندی و ایرانی پیدا
کرد و به صورت سه حکومت مستقل درآمد.

به دستور غازان خان شهادتین (ال اله ّال اهلل ،محمد رسول اهلل) بر دو سوی سکه ها ضرب
شد.

غازان خان در حال قرائت قرآن ،او
هفتمین ایلخان از سلسله ایلخانیان
ایران بود که به اسالم روی آورد و اسالم
را دین رسمی اعالم کرد.

21

مسجد جامعالنوری و منارۀ الحدباء ،نماد شهر موصل
با سابقة تاریخی  ٨٠٠ساله که توسط داعش منهدم شد.

تصاویر مسجداالقصی و قبهالصخره در حاشیۀ

دامن وزیر فرهنگ و ورزش رژیم اشغالگر
صهیونیستی در جشنوارۀ سینمایی کن .با هدف
تأکید بر این ادعا که بیتالمقدس ،پایتخت
تاریخی و همیشگی اسرائیل بهشمار میرود.

تحلیل کنید
به نظر شما فرهنگ سلطه بهدنبال چه نوع تأثیرات فرهنگی بر جوامع مغلوب
است؟ چرا؟

امپریالیسم و استعمار
اروپا در پنج قرن اخیر ،کانون شکل گیری فرهنگ جدیدی است که آن را به نام فرهنگ
غرب میشناسیم .فرهنگ غرب در این مدت ،اشکال مختلفی از سلطه را پدید آورده است.
از سلطۀ غرب با نام هایی مانند امپریالیسم و استعمار یاد کرده اند .دربارۀ این دو واژه چه
می دانید؟

سربازان آفریقایی ارتش مستعمراتی فرانسه در آفریقا
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استفاده یک آمریکایی از کودک
آفریقایی بهجای صندلی

واژۀ امپریالیسم از امپراتوری گرفته شده است و به هر نوع سلطه ای گفته می شود .امپریالیسم
چه اشکال و انواعی دارد؟
امپریالیسم سیاسی با اشغال نظامی جوامع ضعیف شکل می گیرد.
در امپریالیسم اقتصادی ،قدرت اقتصادی یک کشور ،بازارها و مواد خام کشور دیگر را تصرف
می کند.
در امپریالیسم فرهنگی ،مقاومت فرهنگی منطقه ای که تحت تصرف اقتصادی یا نظامی جامعه ای
دیگر قرارگرفته است ،از بین میرود و قوم مغلوب ،برتری فرهنگی جامعة مسلط را نیز میپذیرد.
استعمار به معنای اشغال یک سرزمین خارجی ،با توسل به قدرت نظامی و سیاسی است.
کشور فاتح را دولت استعماری و کشور به بند کشیده شده را مستعمره می نامند .استعمار نوعی
جهان گشایی و امپراتوری است که از قرن پانزدهم توسط اروپاییان آغاز شد و در قرن نوزدهم
به اوج رسید .در این مدت ،تصرفات اروپاییان از  35درصد کرة زمین به  67درصد رسید.

نقشۀ مستعمرات در جهان١٩١٤ ،

موفقیت های استعمار در این دوران ناشی از پیشرفت در زمینه های دریانوردی ،فنون نظامی و
اقتصاد صنعتی بود .استعمار اروپایی در سدة هفدهم و هجدهم میالدی بزرگ ترین برده داری
تاریخ بشریت را برپا کرد.
اروپاییان در هجوم به قارۀ آمریکا ،برای تأمین سلطة خود ،به نسل کشی دست زدند و شمار
زیادی از ساکنان بومی را از بین بردند .آنها در یک دورة پنجاه ساله ،پانزده میلیون سرخ پوست
را نابود کردند و مناطقی نظیر هائیتی ،کوبا ،نیکاراگوئه و سواحل ونزوئال را که تراکم جمعیتی
باالیی داشتند ،از جمعیت خالی کردند.
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بنای یادبود تجارت برده و تندیسهای بهکار رفته در آن در امتداد جادة بردگان در غرب کشور بنین در قارۀ آفریقا؛ این بنا یادآور آفریقاییهایی
است که در قرون  ١٦تا  ١٩میالدی ربوده و به غرب فروخته شدند.

ببینیم و بدانیم
مستند «  انگلیسی ها و تجارت برده» به بررسی تاریخ سیاه تجارت برده در انگلستان میپردازد .با
تماشای این مستند به آثار و پیامدهای بزرگترین برده داری تاریخ ،در اروپا و آفریقا پی میبرید.

سلطۀ جهان غرب بر کشورهای دیگر به سلطۀ نظامی محدود نشد بلکه به مرور ،اشکال جدیدی
از آن پدیدار شد.
استعمار نو پس از شکل گیری جنبش های استقاللطلبانۀ کشورهای مستعمره ،طی قرن بیستم
بهوجود آمد .در استعمار نو ،کشورهای استعمارگر با استفاده از شرایط مساعدی که در دورة
استعمار ایجاد کرده اند ،از مجریان بومی و داخلی کشورهای مستعمره ،برای رسیدن به اهداف
استعماری خود استفاده می کنند.
دولت های استعمارگر برای به قدرت رساندن نیروهای وابسته به خود ،از کودتای نظامی نیز
استفاده می کنند .کودتای انگلیسی سوم اسفند 1299رضاخان و همچنین کودتای آمریکایی
 28مرداد 1332محمدرضا پهلوی دو نمونۀ موفق از کودتاهای استعمار نو به شمار می روند
و کودتای آمریکایی ـ انگلیسی نوژه ،1که به قصد ضربه زدن به انقالب اسالمی ایران طراحی
شده بود ،نمونۀ شکست خوردة این گونه کودتاهاست.

تبلیغات شرکت های تجاری در هند و نیجریه

1ـ این توطئه در تاریخ  18تیرماه  1359با همکاری عوامل داخلی و خارجی دشمن به قصد ضربه نهایی و قطعی به انقالب اسالمی
ایران طراحی شد .از آنجا که قرار بود این کودتا از پایگاه هوایی شهید نوژه همدان آغاز شود ،پس از کشف و خنثی شدن به همین
نام شهرت یافت.
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در استعمار نو ،کشور استعمارگر با اتکا به قدرت اقتصادی خود ،با استفاده از نهادها و سازمانهای
اقتصادی و سیاسی بین المللی و ازطریق دولت های دستنشانده ،کنترل بازار و سیاست کشورهای
دیگر را در اختیار می گیرد.
در استعمار فرا نو ،استعمارگران بیش از ابزارهای نظامی ،سیاسی و اقتصادی از ابزارهای فرهنگی
و علمی به ویژه رسانه ها و ف ّناوری اطالعات استفاده میکنند.

زبان فارسی پیش از آنکه هندوستان مستعمرۀ انگلستان شود،
دومین زبان رسمی و زبان فرهنگی و علمی این کشور بود .در سال
١٨٣٦م ،انگلیسیها ،زبان انگلیسی را زبان رسمی هند کردند.

استفاده از ابزار رسانهای در قالب بازیهای رایانهای؛ بازی رایانهای
که در آن حمله به ایران و مناطقی از تهران شبیهسازی شده است.

در استعمار قدیم ،استعمارگران حضور مستقیم و آشکار داشتند اما در استعمار نو ،استعمارگران پنهان
و مجریان آشکارند .در استعمار فرا نو ،استعمارگران و مجریان هر دو پنهان اند.
جهان غرب در استعمار فرا نو ،هویت فرهنگی دیگر کشورها را هدف قرار می دهد؛ یعنی به عقاید،
آرمانها و ارزش های فرهنگ های دیگر هجوم می برد و باورها و ارزش های فرهنگی خود را تبلیغ و
ترویج می کند.
مردمی که برتری فرهنگی جهان غرب را پذیرفته باشند ،هویت خود را در حاشیۀ جهان غرب
جستوجو می کنند و به مسیری میروند که جهان غرب برای آنان ترسیم می کند.
گفت وگوکنید
مفاهیمی چون تهاجم فرهنگی ،شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی به کدامیک از
مراحل استعمار مرتبطاند؟ به نظر شما کشور ما برای مقابله با این شکل از استعمار
چه ظرفیت هایی دارد؟
با هم تکمیل کنید
انواع استعمار

ابزارها

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

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

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

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

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

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

استعمارگران پنهان و مجریان آشکار

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

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

.............
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درسچهارم

نمونههای فرهنگ جهانی 2

دین اسالم با دعوت فراگیر خود ،ایجاد یک فرهنگ جهانی را مورد توجه قرار داده است .اسالم ،دین یک عصر
و نسل خاص نیست .اصول اعتقادی و ارزشهای آن ،اصول و ارزشهای ثابتی است که همه انبیا در طول تاریخ

برای تبلیغ و ترویج آنها مبعوث شده اند .این اصول و ارزشها مطابق با نظام آفرینش و موافق با فطرت آدمیاناند

بنابراین به قوم و گروه خاصی تعلق ندارند بلکه جهانشمول هستند.

توحید ،از خداوند واحدی حکایت دارد که خدای قوم و قبیلۀ خاصی نیست بلکه خداوند همة آدمیان و پروردگار
همة جهان هاست .همة موجودات از او پدید آمدهاند و به سوی او باز می گردند .او عالم را حکیمانه آفریده است

و تدبیر می کند.

انسان از دیدگاه اسالم ،موجودی مختار ،مسئول ،متعهد ،دارای فطرتی الهی و خلیفة خداوند در زمین است.

سعادت و عزت انسان در نزدیک شدن به خداوند و رسیدن به مقام خالفت الهی است و شقاوت و ذلت او در
فراموشی حقیقت الهی خود و دیگر موجودات و بهکارگیری تمامی ظرفیت ها و توانمندی های الهی خویش ،برای

زندگی محدود این جهان است .انسان مسئول آبادکردن این جهان و موظف به پرهیز از فساد در آن است.
ِ

عقل در فرهنگ اسالم ،زیباترین و محبوب ترین مخلوق خداوند است .پیامبران برای شکوفایی عقل آدمیان ،اجرای
عدالت ،جلوگیری از چرخش ثروت در دست اغنیا و آزادسازی مستضعفان از حاکمیت مستکبران مبعوث شده اند.

آنان برای رهایی آدمیان از زنجیرهایی آمده اند که انسانها را به بندگیِ انسانهای دیگر و بت های انسانساخته ،وادار

ش برای آزادی مستضعفان می داند و پیروزی مستضعفان بر مستکبران و
می سازند .اسالم ،مسلمانان را موظف به تال 
حاکمیت دین حق را به بشریت نوید می دهد .بر این اساس ،توانمندی های اسالم برای ساختن یک فرهنگ جهانی

مطلوبچیست؟
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مراحل گسترش فرهنگ اسالمی
عقاید و ارزشهای اسالمی چگونه وارد فرهنگ بشری شدند؟ آیا میدانید فرهنگ
اسالمی در تاریخ گسترش خود چه دوره هایی را پشت سرگذاشته است؟

عقاید و ارزش ها با پذیرش انسان ها به عرصة فرهنگ بشری راه می یابند و جلوه و نمود تاریخی
پیدا می کنند .عقاید و ارزش های اسالمی در تاریخ گسترش خود مراحل مختلفی را پیموده اند.
عصر نبوی :قبل از ظهور اسالم شبهجزیرة
عربستان ،فرهنگ جاهلیِ قبیله ای داشت.
شمال  غربی شبه جزیره ،تحت نفوذ و
سلطة امپراتوری روم و جنوب شرقی
آن تحت تأثیر و سلطة شاهنشاهی ایران
بود .در چنین شرایطی ،خداوند سبحان،
پیامبر خود را با آیات روشنگر برای تبلیغ
توحید و گسترش فرهنگ اسالمی در
جامعة بشری برانگیخت.
مسجد النبی در مدینه

پس از سیزده سال دعوت مردم به اسالم و مقاومت در برابر فشار نظام قبیله ای
رسول خدا
عرب جاهلی ،حکومت اسالمی را تشکیل داد و طی ده سال حکومت ،موانع سیاسی پیش روی
اسالم در شبه جزیرة عربستان را از بین برد .در سال نهم هجرت ،گروه های مختلف برای پذیرش

پیش از رحلت نامه های دعوت به

اسالم از سراسر شبه جزیره به مدینه آمدند .پیامبر خدا
دین خدا را به امپراتوری های ایران و روم فرستاده بود.
آغاز شد و در طول خالفت اموی ،عباسی
دوران خالفت :این دوران از زمان رحلت رسول خدا
و عثمانی ادامه یافت.
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مسجد جامع سامرا از مساجد مشهور دورۀ عباسیان

مسجد اموی در دمشق

فرهنگ جاهلی در عصر نبوی تا فتح مکه ،در برابر اسالم آشکارا مقاومت کرده بود و از آن پس،
به ناچار ظاهر اسالمی به خود گرفته بود .در دوران خالفت ،ارزش ها ،هنجارها و رفتارهای جاهلی
دوباره در جامعه اسالمی نمایان شد و به تدریج قدرت در جامعة اسالمی را براساس روابط قبیله ای
و عشیره ای شکل داد .اما عقاید و ارزش های جهانی اسالم ،فارغ از عملکرد قدرت های سیاسی و
با تالش و کوشش عالمان مسلمان ،از مرزهای جغرافیایی و سیاسی جوامع مختلف عبور کرد و بر
قدرت های سیاسی که در این مناطق حضور داشتند ،تأثیر گذاشت .فرهنگ اسالمی ،به دلیل قدرت
و غنای خود ،گروه های مهاجم بیگانه را نیز درون خود هضم و جذب می کرد یا دست کم آنان را
ناگزیر می ساخت که برای بقای خود ،در ظاهر از مفاهیم و ارزش های دینی استفاده کنند.

کاخ دلمه باغچه در استانبول ،در بنای این کاخ که محل اقامت
آخرین سالطین عثمانی بوده ١٤ ،تن ورقه طال بهکار رفته است.

سردیس شاهزادة سلجوقی ،مهمترین پوشش سر پادشاهان
سلجوقی و غزنوی تاج با تزییناتی از جواهرات بود.

غلبة قدرت هایی مانند سلجوقیان ،خوارزمشاهیان ،مغوالن و عثمانی که در چارچوب فرهنگ
قومی و قبیله ای رفتار می کردند نیز مانع می شد تا ظرفیت های فرهنگ اسالمی و ارزش های
اجتماعی آن به طور کامل آشکار شود.
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بخوانیم و بدانیم
اسالم ،مواریث و آداب بی زیان اقوام مختلف را تحمل کرد ،همه را به هم درآمیخت و از آن
چیز تازه ای ساخت؛ فرهنگ تازه ای که حدود و ثغور نمی شناخت و تنگ نظری هایی که دنیای
سرمایه داری را به ملتها ،مرزها و نژادها تقسیم می کرد در آن مجهول بود .مسلمان از هر نژاد
که بود ،عرب یا ترک ،سندی یا افریقایی ،در هر جایی از قلمرو اسالم قدم می نهاد ،خود را در
وطن و دیار خویش می یافت .همه جا ،در مسجد ،در مدرسه ،در خانقاه ،در بیمارستان از هر
قوم مسلمان نشانی بود و یادگاری ،اما بین مسلمانان نه اختالف جنسیت مطرح بود نه اختالف
تابعیت .همه جا یک دین بود و یک فرهنگ؛ فرهنگ اسالمی که فی المثل زبانش عربی بود،
فکرش ایرانی ،خیالش هندی و  ...ا ّما دل و جانش اسالمی بود و انسانی .پرتو آن در سراسر
قلمرو اسالم وجود داشت؛ مدینه ،دمشق ،بغداد ،ری  ،نیشابور ،قاهره ،قرطبه ،غرناطه ،قونیه،
قسطنطنیه ،کابل ،الهور و دهلی .زادگاه آن هم همه جا بود و هیچ جا .در هر جا از آن نشانی
بود و در هیچ جا رنگ خاصی بر آن قاهر نبود .اسالمی بود ،نه شرقی و نه غربی .با این  همه،
رشد و نمو آن در طی مدت سه ـ چهار قرن متوالی چنان سریع بود که فقط به یک معجزه
شگرف می مانست.
)عبدالحسین زرین کوب ،کارنامه اسالم(

تحقیق کنید
در کتاب جامعهشناسی ( )١با ارزشهای اجتماعی اسالم آشنا شدید .کدامیک از
این ارزشها با حاکمیت های قومی ـ قبیله ای نادیده گرفته می شد؟ دربارۀ نادیده
انگاشتن ارزشهای اجتماعی چون اخوت اسالمی ،عدالت ،ضابطهگرایی (در مقابل
رابطهگرایی) و ...تحقیق کنید.

استعمار و بیداری اسالمی
در درس گذشته با استعمار غربی و صورت های مختلف آن آشنا شدید .فرهنگ اسالمی
و استعمار غربی چگونه با هم مواجه شدند؟ استعمار غربی چه تأثیری بر فرهنگ اسالمی
گذاشت و فرهنگ اسالمی با استعمار غربی چه برخوردی داشت؟

گسترش اسالم در کشورهای غربی
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دورة استعمار :دولت های استعماری غربی ،بخش های مختلف جوامع اسالمی را تحت نفوذ و
سلطة سیاسی خود درآوردند و با تکیه بر قدرت نظامی و صنعتی خویش ،بیشت ِر سیاستمداران
مردان جوامع اسالمی را مغلوب ساختند.
و دولت
ِ

قدرت سیاسی جوامع اسالمی که تا قبل از استعمار ،بیشتر قومی و قبیله ای بود ،در دوران
استعمار ،از طریق سازش با دولت های غربی ،با قدرت استعمارگران پیوند خورد و استبداد ایلی
و قومی به صورت استبداد استعماری درآمد.
تفاوت راهبردی استبداد قومی با استبداد استعماری این است که استبداد قومی با وجود اینکه
دارای هویتی غیراسالمی بود به دلیل اینکه پشتوانه و پیشینه ای خارج از جهان اسالم نداشت،
از رویارویی مستقیم با فرهنگ توانمند اسالمی دوری می کرد و می کوشید با رعایت ظواهر
اسالمی ،ظاهر دینی خود را حفظ کند .در مقابل ،استبداد استعماری به دلیل اینکه در سایة
قدرت و سلطة جهان غرب عمل می کرد ،برای تأمین نیازهای اقتصادی و فرهنگی جهان غرب،
چاره ای جز حذف مظاهر فرهنگ اسالمی نداشت.

تکیه دولت؛ بنایی که برای برگزاری مراسم محرم و
صفر و اجرای تعزیه به فرمان ناصرالدین شاه در تهران
بر  پا شد.

به دنبال تصویب قانونی در  ١٧دی  ١٣١٤هـ .ش،

استفاده از چادر ،روبنده و روسری برای زنان و
دختران ایرانی ممنوع شد.

عصر بیداری اسالمی :در جهان اسالم ،در مقابل نفوذ و سلطة فرهنگ غرب ،مقاومت هایی شکل
گرفت که ریشه در فرهنگ اسالمی داشت .متفکران جهان اسالم ،خطرات سلطة فرهنگ غرب و
فراموشی فرهنگ و هویت اسالمی را گوشزد کردند.
ِ

سید جمالالدین اسدآبادی ،امام موسی صدر ،شیخ ابراهیم زاکزاکی

انقالب اسالمی ایران ،نقطة عطفی در بازگشت به فرهنگ اسالمی در جهان اسالم است.
بسیاری از نخبگان کشورهای اسالمی تا قبل از انقالب اسالمی ایران ،برای مقابله با سلطة
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استعمار ،از مکاتب و روش های غربی مانند ناسیونالیسم( 1ملّی گرایی) یا مارکسیسم 2استفاده
می کردند .این مکاتب عالوه بر اینکه وحدت امت اسالمی را مخدوش می کردند ،مورد حمایت
مردمی که در دامان فرهنگ اسالم تربیت یافته بودند نیز قرار نمی گرفتند .امت اسالمی با
الهام از انقالب اسالمی و بازگشت به سوی هویت الهی خود ،مرحلة جدیدی را در گسترش
فرهنگ جهانی اسالم آغاز کرده است.
ببینیم و بدانیم
 ،عمرمختار ،سربداران و  ....معرف دورهای از دورههای
فیلم هایی مانند محمد رسول اهلل
گسترش فرهنگ اسالمی است .با دیدن این فیلمها و مقایسۀ آنها تا حدودی با مراحل مختلف
گسترش فرهنگ اسالمی آشنا میشوید.
تحقیق کنید
دربارة تأثیرات صدسال اخیر ناسیونالیسم در جهان اسالم تحقیق کنید.
با هم تکمیل کنید

عصر بیداری

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

دوران استعمار

مراحل گسترش فرهنگ اسالمی

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

دوران خالفت

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

عصر نبوی
........................................
........................................

1ـ مجموعه ای از باورها و نمادها که دلبستگی و تعلق به ملّت ،سرزمین ،نژاد ،قوم و زبان را اصل قرار میدهد و صرفاً تعلق خاطر و
وابستگی به چنین عناصری را آرمان اساسی انسانها و تعیینکننده هویت ملت ها میداند.
2ـ تفکری برگرفته از اندیشه های مارکس است که انقالب طبقاتی (انقالب کارگران علیه سرمایهداران) را تنها راه رهایی از چنگال
نظام سرمایه داری و مشکالت آن می داند.
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فصـل دوم

فرهنگ معاصر غرب
و نـظام نوین جهـانی

در سالهای گذشته دربارة نسبت فرهنگ و جامعه مطالبی آموختید .آیا آنها را به یاد
دارید؟ میان فرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی نیز چنین نسبتی برقرار است .برای
شناخت دقیق و عمیق نظام نوین جهانی و چگونگی پيدايش آن باید فرهنگ معاصر غرب
را بشناسیم .باید ببینیم ،فرهنگ جدید غرب چه ویژگیهایی دارد ،چگونه پدید آمده و
چگونه از مرزهای خود فراتر رفته و به شکلگیری نظام نوین جهانی انجامیده است؟ از
سوی دیگر ،نظام نوین جهانی زمینة گسترش فرهنگ جدید غرب را فراهم آورده است.
چگونه اين نظام به مواجهۀ فرهنگ غرب با سایر فرهنگها و تمدنها منجر میشود و این
مواجهه چه سرنوشتی را برای جهان رقم میزند؟ فصل دوم کتاب ،فرصتی برای بررسی
بعضی از این پرسشها فراهم میآورد .مطالعۀ دقیق و عمیق آن را از دست ندهید.
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اهداف فصل دوم
انتظار میرود دانشآموز با مشارکت در موقعیتهای یاددهی ـ یادگیری این فصل ،شایستگی  های
زیر را کسب کند:

 .1باورهای بنیادین فرهنگ معاصر غرب را بشناسد و با عقاید بنیادین متناظر در فرهنگ توحیدی
مقایسه کند؛ تأثیر این عقاید بنیادین را بر سطوح مختلف فرهنگ غرب شرح دهد و چگونگی عبور جهان
غرب از مسیحیت و نهادینه شدن سکوالریسم در الیه  های بنیادین فرهنگ معاصر غرب را تحلیل نماید.
 .2با تهیۀ روزنامۀ دیواری ،نوشتن مقاله ،ارائۀ گزارش علمی و ...تفاوت حقوق طبیعی بشر و حقوق فطری
الهی انسان را نشان دهد؛ با ارائۀ شواهد ،آثار متفاوت این دو نوع نگاه به حقوق انسانها را بیان کند و به
احقاق حقوق انسانها در سطوح محلی ،ملّی ،منطقهای و جهانی عالقهمند شود.
 .3تفاوت حضور و فعالیت فرهنگ  های مختلف را در نظام جهانی کهن و نوین تشریح کند؛ تأثیر فرهنگ
غرب بر شکلگیری نظام نوین جهانی و مهمترین تحوالت اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی این نظام را از
زمان پیدایش تاکنون توضیح دهد؛ رویکردی واقع بینانه نسبت به غرب پیدا کند و توان مواجهۀ آگاهانه
و فعال با فرهنگ غرب را بهدست آورد.
 .4به راهکارهای غرب برای گسترش و تعمیق جهانی فرهنگ غرب در سطح فرهنگ عمومی و
نخبگان دیگر جوامع پی ببرد؛ برای دفاع از هویت فرهنگی جامعة خود انگیزة کافی پیدا کند و
در این زمینه بکوشد.
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یک نقاشی مدرن در موزه لندن

درس پنجم

باورها و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب

حتم ًا در درس ادبيات فارسی با تمثيل و اهميت آن آشنا شده ايد .استفاده از تمثیل در علوم اجتماعی نيز
معرفی پيچيدگي ها و ظرافت هاي زندگی فرهنگی و اجتماعی انسان ،آنها
رایج است از جمله برای شناسايی و
ِ
را به چيزهای آشناتری تشبيه مي كنند .در درس اول از عقايد و ارزش های بنيادين فرهنگ در حکم شالوده

و روح فرهنگ ياد شد؛ يعنی اگر فرهنگ را به انسان تشبيه كنيم ،عقايد و ارزش ها همانند روح و هنجارها و

نمادها مانند جسم آن هستند .اگر فرهنگ را به ساختمان تشبيه كنيم ،عقايد و ارزش ها پی و شالودۀ آن اند

و کل ساختمان به آن تكيه دارد .اگر فرهنگ را به درخت تشبيه كنيم ،عقايد و ارزش های بنيادين مانند
ريشه های آن هستند.

عقاید و ارزشهای بنیادین هر فرهنگ ،عمیقترین الیههای آن را تشکیل میدهند .عقاید و ارزشهای بنیادین

هر فرهنگ در پاسخ به پرسشهای اساسی انسان پدید میآیند؛ یعنی همان پرسشهای هستیشناسانه،
انسانشناسانه و معرفتشناسانه.

در پنج قرن اخیر اروپا ،کانون شکلگیری فرهنگ جدیدی بوده است که آن را با نام فرهنگ غرب میشناسیم.

هنجارها ،رفتارها و نمادهای مختلف غربی ریشه در باورها و ارزشهای بنیادین این فرهنگ دارند .باورها و
ارزشهای بنیادین فرهنگ غرب كداماند؟ غرب جدید به پرسشهای اساسی بشر چه پاسخهایی داده است؟
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سكوالريسم و رویکرد دنيوي
سكوالريسم ،پاسخ فرهنگ معاصر غرب به پرسشهای هستیشناسانة بشر است .به
عبارت ديگر سكوالريسم ،جهانبينی فرهنگ غرب يا تصور آن از جهان هستی است.
دربارة سكوالريسم چه میدانيد؟

سكوالريسم به معنای رويكرد دنيوی و صرفاً اين جهانی به هستی است .در اين رويكرد ،همۀ
ظرفيتهای انسان ،متوجه آرمانها و اهداف دنيوی و اين جهانی میشود .بدين ترتيب ،ابعاد
معنوی انسان و جهان به فراموشی سپرده میشود يا بهصورت گزينشی در خدمت اهداف و
نيازهای دنيوی قرار میگیرد .بر همين اساس میتوان باور سكوالر در فرهنگ غرب را به دو
دسته «آشكار» و «پنهان» تقسيم کرد.
سكوالريسم آشكار :باورها و فلسفههایی را شامل میشود كه آشکارا ،ابعاد غيرمادیِ جهان
هستی را انكار می كنند.
سكوالريسم پنهان :شامل باورها و فلسفههايی است كه ابعاد معنوی هستی را نفی نمی كنند؛
بلكه بخشهايی از باورهای معنوی و دينی را در خدمت اهداف دنيوی و اين جهانی قرار میدهند
و از توجه يا عمل به بخشهای ديگر سر باز میزنند .رويكرد گزينشی جهان غرب به ابعاد معنوی
و دينی جهان ،سبب پيدايش و رشد برخی نهضتهای جديد دينی شده است كه از آن با عنوان
«پروتستانتيسم» ياد میشود.

دیدار سران کشورهای اروپایی با پاپ

توجیه هنجارها و رفتارهای دینی با تفاسیر دنیوی؛ مطابقت دادن
حرکات نماز با حرکات ورزشی و بیان مفید بودن آن برای سالمت بدن

در فرهنگ معنوی و دينی ،آبادی دنيا هدف مستقلی نيست بلكه خود وسيلهای است كه در
خدمت اهداف معنوی قرار میگيرد .اگر افرادی كه درون فرهنگ دينی زندگی می كنند ،دنيا را
هدف برتر خود قرار داده باشند ،از آشكار كردن آن پرهيز می كنند و رفتار دنيوی خود را توجیه
دینی می كنند ا ّما در جهان غرب ،سكوالريسم به صورت جهانبينی غالب درآمده است؛ به گونهای
كه دينداران ،ناگزير هنجارها و رفتارهای دينی خود را توجيه دنيوی و اين جهانی می كنند.
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گفت وگوکنید
ـ پیش از این ،رفتار دنياگرايانی كه در جهان معنوی و دينی زندگی می كنند و
ديندارانی كه در جهان سکوالر زندگی می كنند با هم مقايسه شدهاست .با تأمل در
اين مقايسه ،دربارۀ نقش فرهنگ غالب در جهتگيری افراد گفتوگو كنيد.
ـ آيا عقايد و رفتارهای دينی ،آثار دنيوی ندارند و آيا بيان آثار دنيوی آنها اشكالی
دارد؟ در چهصورت پرداختن به آثار دنيوی عقايد و رفتارهای دينی مشكلساز
میشود؟

اومانيسم و اصالت انسان دنيوی
يكی از اساسیترين پرسشهای بشری،
پرسش از چيستی و كيستی خود انسان است.
نگاه فرهنگ غرب به انسان چگونه است؟
اين نگاه چه تأثيری در هنر ،ادبيات و حقوق
انسانها داشته است؟

اومانیسم ،مهمترین ویژگی انسان شناختی فرهنگ معاصر غرب است و به معنای اصالت انسان
دنیوی و این جهانی است.
اومانیسم از نتایج منطقی سکوالریسم است ١.اگر در کانون هستی یک وجود مقدس و متعالی
باشد ،هیچ موجودی در مقابل آن نمیتواند اصالت داشته باشد و همۀ موجودات از جمله انسان،
آیات و نشانههای او خواهند بود.
در فرهنگ اسالمی ،انسان برترین آیت و نشانۀ خداوند سبحان و خلیفۀ او در زمین است و به
همین دلیل بر موجودات دیگر برتری دارد.
براساس آیات قرآن کریم ،انسان هنگامی به کرامت و خالفت دست مییابد که به ابعاد دنیوی و
این جهانی خود محدود نشود و هرچه میتواند به خداوند نزدیکتر شود .اگر انسان به ابعاد دنیوی
خود محدود بماند ،گمراه میشود و حیاتی حیوانی یا پستتر از آن خواهد داشت.
١ـ انسان بخشی از جهان هستی است .از این رو انسان شناسی هر فرهنگی متناسب با هستی شناسی آن فرهنگ است.
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در فرهنگی که نگاه توحیدی ندارد ،انسان موجودی صرفاً این جهانی است که مستقل از خدا،
اجازۀ هرگونه تصرفی را در دیگر موجودات دارد.
اومانیسم در بخش های مختلف فرهنگ غرب نظیر هنر ،ادبیات و حقوق بروز یافته است.
هنر قرون وسطی ،بر بعد معنوی و آسمانی انسان تأکید می کرد و نقاشان ،چهرة انسان های
اسوه را در هاله ای از قداست ترسیم می کردند ا ّما هنر مدرن ،بر بعد جسمانی و زیبایی های
بدنی تمرکز می کند.

هنر قرون وسطی بر بعد معنوی وجود انسان تأکید داشت ا ّما هنر مدرن به بعد جسمانی وجود
انسان توجه دارد.

بخوانیم و بدانیم
ادبیات مدرن به سلوکهای معنوی و مكاشفات و مشاهدات الهی انسان توجهی ندارد بلکه
حاالت روانی آدمیان در زندگی روزمره و این جهانی را منعکس میکند ،به همین دلیل ،رمان در
فرهنگ غرب ،بیشترین اهمیت را پیدا کرده است.

حقوق انسان در فرهنگ دینی ،مبتنی بر فطرت الهی انسان است ا ّما حقوق بشر بر مبنای اندیشۀ
اومانیستی ،صرفاً براساس خواستهها ،عادتها و تمایالت طبیعی آدمیان شکل میگیرد.
اگر در فرهنگهای دینی ،افرادی هواهای نفسانی خود را دنبال کنند ،آن را به صورت آشکار و
رسمی اظهار نمیکنند ،بلکه نفس پرستی خویش را در قالب مفاهیم دینی پنهان میکنند؛ مث ً
ال
فرعون از خواستههای نفسانی خود تبعیت میکرد و از دیگران میخواست که از او پیروی کنند.
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او ناگزیر بود خود را در زمرۀ خدایان معرفی
کند تا بتواند موقعیت و رفتار ظالمانه خود را
توجیه نماید و میگفت « :أنا َرب ُّ ُک ُم االَعلی؛
من پروردگار برتر شما هستم ».ولی انسان
مدرن خواستههای دنیوی و این جهانی خود
را بدون آنکه نیازی به توجیه الهی و آسمانی
داشته باشد به رسمیت میشناسد.
تصویر فرعون ،نقاشیهای دیواری مصر باستان

بخوانیم و بدانیم
اعالميۀ حقوق بشر چون بر اساس احترام به انسانيت ،آزادى و مساوات تنظيم شده و براى
احيای حقوق بشر بهوجود آمده ،مورد احترام و تكريم هر انسان با وجدانى است .در دين
اسالم انسان ،حقوق انسان ،آزادى و مساوات نهايت ارزش و احترام را دارد .اما اين اعالميه
يك متن فلسفى است و به دست بشر نوشته شده است به همین دلیل ،هر فيلسوفى حق
دارد آن را تجزيه و تحليل كند و ضعفهایى را كه در آن مىبيند تذكر دهد .از نظر اين
اعالميه ،انسان بهواسطۀ كرامت و شرافت مخصوص بهخود ،حقوق و آزاديهایی دارد كه ساير
جانداران بهدلیل نداشتن آن شرافت و كرامت ذاتى ،از آن حقوق و آزاديها بىبهرهاند .نقطۀ
قوت اين اعالميه همين است.
حاال بايد بپرسيم آن حيثيت ذاتى انسانى كه منشأ حقوقى براى انسان شده و او را از اسب ،گاو،
گوسفند و كبوتر متمايز ساخته است ،چيست و همين جاست كه يك تناقض واضح ميان اساس
اعالميۀ حقوق بشر از يك طرف و انسانشناسی غرب از طرف ديگر نمايان میشود.
در فلسفۀ غرب سالهاست كه انسان از ارزش و اعتبار افتاده است .سخناني كه در گذشته
دربارۀ انسان و مقام ممتاز وى گفته مىشد و ريشۀ همۀ آنها در مشرق زمين بود ،امروز در اغلب
فلسفههاى غربى مورد تمسخر و تحقير قرار میگيرد .انسان از نظر غرب تا حدود يك ماشين
تنزل كرده و روح و اصالت او انكار شده است .اعتقاد به علت غایی و هدف داشتن طبيعت ،يك
عقيدۀ ارتجاعى تلقى مىگردد .در غرب از اشرف مخلوقات بودن انسان نمىتوان دم زد .از نظر
غرب اينها خودخواهیهايى بوده كه در گذشته دامنگير بشر شده است .بشرامروز خود را مانند
موجودات ديگر بيش از مشتى خاك نمىداند.
اگر قرار است معتقد باشيم كه طبيعت جريانات خود را كوركورانه طى مىكند ،اگر قرار است اعتقاد
به روح و اصالت آن ،اغراق دربارۀ خود باشد ،اگر قرار است انگيزه و محرك اصلى بشر در همۀ
كارها ،امور اقتصادى يا جنسى يا برترى طلبى باشد ،اگر قرار است نيك و بد بهطور كلى مفاهيم
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نسبى باشند و الهامات فطرى و وجدانى سخن ياوه شمرده شود ،اگرانسان بندۀ شهوات و
ميلهاى نفسانى خود باشد و جز در برابر زور سر تسليم خم نكند و اگر...
چگونه مىتوانيم از حيثيت و شرافت انسانى و حقوق غير قابل سلب و شخصيت قابل احترام
انسان دم بزنيم و آن را اساس و پايه همه فعاليت هاى خود قرار دهيم؟!
(استاد شهید مرتضی مطهری ،نظام حقوق زن در اسالم)

مقایسه کنید
تفاوت حقوق بشر را در دو فرهنگ دینی و سكوالر بیان کنید.

روشنگری و علوم جديد
از روشنگری به عنوان مهمترين ويژگی معرفتشناختی فرهنگ معاصر غرب ياد شده است.
منظور از روشنگری چيست؟ روشنگری چه تأثيری بر علم در جهان متجدد گذاشته است؟

روشنگری راه شناخت حقيقت و موانع شناخت آن را معرفی مي كند.
روشنگری در معنای عام ،پديدهای مدرن و مربوط به فرهنگ معاصر غرب نيست .انبيای الهی از
ديرباز برای روشنگری و از بین بردن موانعی آمدهاند كه راه را بر حقيقت بستهاند .در فرهنگ دينی
اسالم ،عقل ،وحی و تجربه روشهای شناخت حقيقتاند.
روشنگری در اين معنا ،اگر با هستیشناسی و انسان شناسی دينی همراه باشد ،با استفاده از وحی،
عقل و تجربه ،تفسيری دينی از انسان و جهان ارائه ميدهد.
روشنگری در معنای خاص ،به مبنای معرفتشناسی پذيرفته شده در فرهنگ غرب گفته میشود
و روشی از معرفت و شناخت است كه با سكوالريسم و اومانيسم همراه شده است .اين روش در
طول بيش از چهارصد سال فرهنگ جديد غرب ،شکلهای مختلفی پيدا كرده است که وجه
مشترك همة آنها كنار گذاشتن وحی و شهود در شناخت حقيقت است.

42

روشنگری در سدههای هفدهم و هجدهم ميالدي ،بيشتر شکلی عقلگرايانه داشت .روشنگری
با رويكرد دنيوی ،اگر با شناخت عقلی همراه باشد ،به دليل اينكه وحی را نميپذيرد به دئيسم
منجر میشود .دئیسم يعنی اعتقاد به خدايی كه هيچ برنامهای برای هدايت و سعادت بشر ندارد.
روشنگری در سده های نوزدهم و بيستم ،بيشتر شکل حس گرايانه پيدا كرد .وقتی روشنگری
به شناخت حسی و تجربی محدود شود ،نوعی علم تجربی سکوالر پديد مي آورد .اين علم،
توان داوری دربارۀ ارزش ها و آرمان های انسانی را ندارد (زيرا اين پديده ها حسی نيستند) و
صرفاً به صورت دانش ابزاری ،1در خدمت اهداف دنيوی انسان قرار می گيرد.
از پايان قرن بيستم با افول حسگرايي ،فرهنگ غرب گرفتار بحران معرفتشناختی شده است.
در بحران معرفت شناختی امكان تشخيص درست يا غلط بودن باورها و انديشهها و خوب يا بد
بودن هنجارها و رفتارها از بشر سلب میشود.
بخوانیم و بدانیم
در جهان هستی موجودات و پديده های مختلفی وجود دارد كه هر کدام با روش های مناسب
خود شناخته مي شوند .انسان امور محسوس مانند پديده های طبيعی را از راه مشاهده و
حس (ديدن ،شنيدن ،لمس كردن و )...مي شناسد ،ا ّما امور  غيرطبيعي ،محسوس نيستند و
نمی توان آنها را به كمك حواس شناسايی كرد .از اين رو قوانين علمي ،قضايای رياضی و
قوانين فلسفی را به كمك عقل و از راه استدالل عقلی می شناسیم .انسان عالوه بر شناخت
حسی و شناخت عقلی از شناخت شهودی نيز بهره مي برد .شناخت شهودی از راه مشاهدۀ
حسی و استدالل عقلی به دست نمي آيد؛ مث ً
ال ما بدون مشاهده و استدالل ،به غم و شادی
درون خود يا محبت و تنفر نسبت به ديگران پی مي بريم .شناخت شهودي ،انواع و مراتبی
دارد .وحی نوع خاصی از شناخت شهودی است كه خداوند برای هدايت آدميان به پيامبران
اعطا کرده است .وحی الهی انسان را به استفاده از عقل فرا مي خواند و به حس نيز به عنوان
يكی از ابزارهای شناخت توجه مي کند.
حس ،عقل و وحی امکانات خدادادی هستند که بشر برای شناخت جهان هستي از آنها
استفاده می کند .برخی فرهنگ ها مانع شكوفايی اين امکانات مي شوند.

1ـ دانشی که صرفاً وسیلۀ رسیدن به اهداف دنیوی است و توانایی ارزیابی ارزشها و اهداف انسانی را ندارد.
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مقایسه کنید
با توجه به آنچه گفته شد ،ویژگیهای روشنگری غرب و پیامدهای آن را در
دورههای زمانی زیر مقایسه کنید.
روشنگری
دورة زمانی

ویژگی

پیامد

قرون هفدهم و هجدهم

عقل گرایی ،نفی وحی

دئیسم

قرون نوزدهم و بیستم

حس گرایی ،نفی عقل و
وحی

دانش ابزاری

پایان قرن بیستم

افول تجربه گرایی ،نفی
تجربه ،نفی عقل و وحی

بحران معرفتی

با هم تکمیل کنید
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درس ششم

چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب

گاهي يك ساختمان تكميل شده و آمادۀ سکونت را بدون توجه به زمان و مکان پيدايش آن بررسي می کنیم و
اطالعاتي از آن به دست می آوریم؛ مث ً
ال از زیربنا ،ارتفاع ،تعداد طبقات ،امکانات ،زیبایی ،شکل ،رنگ و  ...آگاه
می شویم .حتی می توانيم ویژگی هایی مانند میزان استحکام و میزان مقاومت در برابر زلزله را که قابل مشاهده
نیستند ،بررسی کنیم.

ولی گاهی روند احداث ساختمان را مورد بررسی قرار می دهیم و از چگونگی ساخته شدن آن سؤال میکنیم.

ِ
ساخت آن قرار ميگيريم؛
در این حالت گویا با سازندگان ساختمان همراه ميشويم و در جريان جزئيات فرايند
براي مثال ،مهندسان ،معماران و کارگرانی را که در ساختن آن شریک بودهاند میشناسیم و میفهمیم چه
مصالحی و با چه کیفیت و ارزشی در این ساختمان به کار رفته است ،آیا ساختمان از اول نقشة مشخصی داشته

و اگر نقشهای داشته آیا به صورت دقيق اجرا شده است یا در مواردی آن را تغییر دادهاند .حتیمیتوانيمبدانیم

مكاني که ساختمان فعلی به جای آن بنا شده ،چگونه بوده و چه محدودیت ها و فرصت هايي برای ساخته شدن

بنای جدید ایجاد کرده است.

فرهنگ و جهان فرهنگی را نیز می توان از همین منظرها مورد مطالعه قرار داد .در درس گذشته ،فرهنگ معاصر
غرب را بررسی کردیم و از باورها و ارزشهاي بنیادین آن سخن گفتیم ،اما اینکه چگونه فرهنگی با این ویژگی ها

در تاریخ و جغرافیای خاصی شکل گرفته ،موضوع مهم دیگری است كه در اين درس آن را بررسی میکنیم.

فرهنگ معاصر غرب چه پیشينه ای دارد ،چه مراحل و دوره هایی را سپري کرده است؟ چه افراد ،گروه ها،

سازمانها و نهادهایی در شکل گیری آن دخیل بودهاند؟
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رنسانس و زمينه هاي تاريخي آن
فرهنگ معاصر غرب در گذشتة تاريخي آن ريشه دارد .دوره هاي تاريخي فرهنگ غرب
كداماند و جهان غرب چگونه از آن دوره ها عبور كرده است؟

تاريخ فرهنگ غرب به چهار دوره تقسيم ميشود:
يونان و روم باستان ،قرون وسطي ،رنسانس و غرب جديد.
رنسانس به معناي «  تجديد حيات» و «  تولد دوباره» است و از قرن چهاردهم تا شانزدهم ميالدي
را شامل مي شود .دليل نامگذاري اين دوره به رنسانس ،اين است كه غرب در اين زمان به فرهنگ
يونان و روم بازگشت .فرهنگ يونان و روم باستان ،فرهنگ اساطيري بود ا ّما فرهنگ قرون وسطي،
فرهنگ ديني مسيحيت است.
در فرهنگ اساطيري يونان و روم ،خداوندگاران متكثّر پرستيده مي شدند اما فرهنگ مسيحيت
با دعوت به توحيد شكل گرفت.

چند تن از خداوندگاران یونان و روم باستان؛ زئوس ،ژوپیتر ،نپتون ،هرمس

طي قرون وسطي ،آباء كليسا 1از شعارها و مفاهيم معنوي و توحيدي استفاده ميکردند اما رويكرد
دنيوي داشتند و دنياگرایی و سكوالريسمِ در عمل را دنبال مي كردند .آنها به نام خداوند ،بندگان
خدا را به بندگي مي گرفتند و همچنين به بهانه ايمان و وحي ،عقل را از اعتبار مي انداختند.
جنگ هاي صليبي ،مواجهة اروپاییان با مسلمانان و باالخره فتح قسطنطنيه ،زمينه هاي فرو ریختن
اقتدار كليسا را فراهم کرد .فرو ريختن اقتدار كليسا سبب شد تا در دوران رنسانس ،پادشاهان و
طلب كليسا ،فرصت بروز و ظهور پيدا كنند .اين رقيبان
قدرتهاي محلي به عنوان
رقيبان دنيا ِ
ِ
به دليل رويكرد دنيوي خود و براي حذف كليسا ،به جاي انتقاد به عملكرد آباء كليسا به تدريج
دخالت دين را در امور دنيوي انكار كردند.
در دوران رنسانس رويكرد دنيوي به عالم ،در سطح هنر ،اقتصاد ،سياست و همچنين در قالب
حركت هاي اعتراض آميز مذهبي آشکار شد.
١ـ به متکلمان برجستۀ مسیحی ،آباء کلیسا (پدران کلیسا) گفته می شد .اندیشه های آنان نقش مهمی در آموزه های
مسیحیت داشته است .آنها تفاسیری بر کتاب مقدس می نوشتند ،امور مربوط به ایمان و شرایط آن را شرح می دادند و
تعالیم مسیحی را انتقال می دادند.
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هنرمندان دوران رنسانس با بازگشت به هنر يونان ،به ابعاد
جسماني و دنيوي انسان اهميت دادند.
با رشد تجارت ،كشف آمريكا و باال گرفتن تب طال ،زمينههاي
عبور از اقتصاد كشاورزيِ ارباب ـ رعيتي فراهم آمد.
شاهزادگان اروپايي بهرقابت با قدرت كليسا پرداختند و در اين
جهت از حركت هاي اعتراض آميز كشيشاني حمايت كردند كه با
قدرت پاپ مخالف بودند.

مجسمه داوود اثر میکل آنژ؛ بازگشت به
هنر یونان باستان

حركت هاي اعتراضآميز مذهبي (پروتستانتيسم) در جهت اصالح ديني پديد آمدند .بخشي از
اين حركت ها ،فقط با قدرت پاپ مخالفت داشتند و با جريان دنياگرا تقابل نداشتند .بخشي ديگر
رويكرد معنوي داشتند و در تقابل با جريان دنياگرا قرار گرفتند.
حركت هاي نوع اول با حمايت قدرتهاي محلي توانستند بخشي از اروپاي مسيحي را از تسلط
كليسا خارج سازند؛ ولي حركت هاي نوع دوم ،مورد هجوم كاتوليك ها و ديگر پروتستانها قرار
گرفتند و امكان گسترش پيدا نكردند.
بخوانیم و بدانیم
آناباپتيست ها گروهي از پروتستانها بودند كه با جريانهاي دنياگرایانه اي كه از دوران رنسانس
بعدي جهان غرب همراهي
پديد آمده بود به مخالفت برخاستند .اين گروه با تحوالت اجتماعي
ِ
نكردند .بخشی از آنها که امروز با عنوان آميش ها شناخته میشوند از قرن شانزدهم تا امروز،
شيوۀ زندگي خود را تغيير ندادهاند .تاریخ اروپا شاهد کشتار آناباپتیستها توسط مسیحیان
کاتولیک و دیگر پروتستانها بوده است و امروزه تنها گروههای محدودی از آنها باقی ماندهاند.

آمیشها
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شکنجه و قتل آناباپتیستها

تحقیق کنید
مواجهۀ کلیسا با مسلمانان در طول جنگ هاي صليبي و فتح قسطنطنيه ،چگونه
زمينه هاي فرو ریختن اقتدار كليسا را فراهم ساخت؟

رابطۀ فلسفه روشنگري و فرهنگ جديد غرب

دکارت ،روسو ،دیدرو

قب ً
ال با معناي عام و خاص روشنگري آشنا شده و آموختهايد كه روشنگري در معناي خاص
نوعي معرفت شناسي است كه با سكوالريسم و اومانيسم همراه مي شود .اين منظومه،
فلسفۀ روشنگري را مي سازد.
فلسفۀ روشنگري چگونه در تاريخ فرهنگ غرب گسترش پيدا كرد؟ فيلسوفان روشنگري
چه نقشي در شكل گيري فرهنگ جدید غرب ايفا كردهاند؟

در فرهنگ اساطيري يونان و روم باستان با غفلت از نگاه توحيدي به عالم ،خداوندگاران متکثّر
پرستیده میشدند .مسيحيت بهعنوان يك دين توحيدي در جهت مقابله با آن موفقيت هايي را
بهدست آورده بود؛ ولي تحريفاتي كه در مسيحيت قرون وسطي رخ داد دو پيامد زير را به دنبال
داشت:
در سطح انديشه و نظر ،مسيحيت آميخته با رويكردهاي اساطيري شد و با قبول تثليث از ابعاد
عقالني توحيد دور ماند.
در سطح زندگي و عمل ،مسيحيان و آباء كليسا در تعامل با فرهنگ امپراتوري روم ،به سوي
نوعي دنياگرایی گام برداشتند .كليسا در اين مقطع ،عملكرد دنيوي خود را در پوشش معنوي و
ديني توجيه مي كرد.
49

بخوانیم و بدانیم
آريوس ،روحاني اهل اسكندريه،
بر  این باور بود که عيسي مخلوقي
است كه خداوند به واسطۀ او جهان
را آفريده است .باور او ،مخالفان و
موافقاني داشت .كنستانتين ،امپراتور
روم ،در سال 325م ،براي بررسي باور
او ،دستور داد شوراي نيقيه (نخستین
شورای کلیسای جهانی) تشكيل شود.
این شورا ،آريوس را محكوم كرد و
با نفي مخلوق بودن عيسي     ،او
را خداي حقيقي از خداي حقيقي و
و روحالقدس با آنکه سه شخصاند،
بنا بر تثلیث ،خداوند ،عیسی
هم   ذات با خدا اعالم کرد و به لعن
یک ذات واحدند.
كساني پرداخت كه اين باور را نداشتند.
باور به خدا  بودن عیسی براي کنستانتین و كساني كه در عالم اساطيري قبل از مسيحيت به
پرستش خداوندگاران محسوس عادت داشتند ،مناسب تر بود.
بعدها ماسدنيوس ،اسقف قسطنطنيه ،الوهیّت روح القدس را نپذيرفت .شورای دیگری در سال
 381م عقيدۀ او را محكوم و در دومين شوراي کلیسای جهانی اعالم شد ،كليساي كاتوليك
همچنان طرفدار تثليث است .بنا بر تثليث ،خداوند ،عيسي
و روح القدس با آنكه سه
شخص اند ،يك ذات واحدند .اين عقيده كه يك ذات واحد ،سه شخص باشد ،باوری نبود كه عقل
آن را بپذيرد .اين مسئله ،كليسا را به تقابل عقل و ايمان سوق داد.

در دورة رنسانس فرهنگ غرب براي بسط و گسترش ابعاد دنيوي خود ،به سوي حذف پوشش
ديني گام برداشت و به تفسیر غیرتوحیدی فرهنگ يونان و روم باستان بازگشت.
فرهنگ جديد غرب با پيدايش فلسفه هاي روشنگري آغاز مي شود .رويكرد سكوالر كه پيش از
آن ،از طريق هنر و تفاسير پروتستاني از دين در زندگي اجتماعي و فرهنگ عمومي 1گسترش
پيدا كرده بود ،با فلسفه هاي روشنگري ،عميق ترين اليه هاي فرهنگ غرب را تسخير كرد.
دنياگرایی رايج در سطح هنجارها ،رفتارها و زندگي مردم ،زمينۀ گسترش فلسفه هاي روشنگري
را فراهم آورد و فلسفه هاي روشنگري ،سكوالريسم را از الیههای سطحی فرهنگ غرب به
الیههای عميق آن تسري داد و فرهنگ معاصر غرب را پديد آورد.
1ـ دانش ها ،تلقی ها ،نگرش ها و رفتارهای مشترک در میان عموم مردم
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ژان کالون و مارتین لوتر؛ اصالحگران دینی که با تفاسیر پروتستانی از دین ،در
گسترش فرهنگ سکوالر در فرهنگ عمومی غرب نقش داشتند.

گفت وگوکنید
در گذشته با تغييرات سطحي و عميق در جهان اجتماعي و جهان فرهنگي آشنا
شديد و آموختید که وقتي تغييرات از اليه هاي سطحي يك فرهنگ به اليه هاي
عميق و بنيادين آن برسند ،هویت آن فرهنگ دچار تغيير مي شود( .مث ً
ال يك
فرهنگ ديني به يك فرهنگ دنيوي تبديل مي شود).
به كمك اين دانسته ها دربارة نقش فلسفه هاي روشنگري در شكل گيري فرهنگ
معاصر غرب گفت و گو كنيد.

آثار فرهنگ جديد غرب در زندگي اجتماعي
آثار فرهنگ جديد غرب به تدريج در زندگي اجتماعي مردم نمودار شد .یعنی از ريشه ها
به تنه ،شاخه ها و برگ ها رسید .عقايد و ارزشهاي بنيادين غرب آثار خود را از طريق هنر،
دين و فلسفه هاي جديد به تدريج در عرصه هاي علم و فنّاوري و صنعت ،اقتصاد ،حقوق و
سياست آشكار كردند .اين مسیر چگونه طي شد؟

علم و فنّاوري و صنعت :علم جديد با رويكرد دنيوي خود ،ديگر وظيفۀ شناخت حقيقت عالم
و مسئوليت عبور انسان را از ملك به ملكوت برعهده نداشت١؛ بلكه به تدريج به ابزار تسلط
انسان بر طبيعت تبدیل شد و از اين جهت به دستاوردهاي شگرفی نائل آمد.
١ـ علم عالوه بر جنبه ُملکی (تأمین دنیا و معاش) دارای جنبه ملکوتی است؛ یعنی ،انسان را به سمت خدای جهان و
کمال حقیقی فرا می خواند و وسیله ای است برای رساندن انسان به کمال که دنیا و آخرت او را آباد می سازد و وظیفه اش
محدود به آباد کردن این دنیا و ُملک نمی شود.
« وظیفه محققان و نظریه پردازان ،جهان بینی است اوالً ،جهان داری است ثانیاً و جهان آرایی است ثالثاً( ».آیت اهلل عبداهلل
جوادی آملی)
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در رويكرد جديد ،علوم تجربي در بين علوم مختلف بيشترين اهميت را پيدا كرد .ف ّناوري و
صنعت ،رهاورد اين بخش از علوم بود .در قرن هجدهم ،انقالب صنعتي 1از انگلستان آغاز شد
و به تدريج در ديگر كشورهاي اروپايي گسترش يافت.
اقتصاد :اقتصاد قرون وسطي بر مبنای كشاورزي و روابط اجتماعي ارباب ـ رعيتي بود .نظام
ارباب ـ رعيتي در غرب كه از آن با عنوان فئوداليسم ياد مي شود ،نوعي برده داري بود؛ زيرا
كشاورزان ،وابسته به زمين های اربابان خود بودند و امكان جابه جايي نداشتند.
گسترش تجارت و به دنبال آن رشد صنعت ،قشر جديد سرمايه داران را به وجود آورد؛
بدين ترتيب ،اقتصادِ كشاورزيِ فئودالي به اقتصادِ صنعتيِ سرمايه داري متحول شد و روابط
ارباب ـ رعيتي به روابط كارگران ـ سرمايه داران تغيير يافت.

یک تصویر چاپی از خانواده انگلیسی که در خانه ،به سبک قبل از
نظام کارخانهای به دوختن لباسهای نظامی برای ارتش اشتغال داشت.

انبوه کارگران در دوران انقالب صنعتی انگلستان

حقوق بشر :در فرهنگ ديني ،حقوق انساني ،مبتنی بر ربوبيت پروردگار 2و فطرت الهي
انسان است.
در قرون وسطي ،رفتارهاي دنيوي ،توجيه ديني مي شد .حركت هاي اعتراض آميز رنسانس ،به
جاي بازگشت به سوي حقيقت الهي انسان ،به رويگرداني از نگاه معنوي منجر شد .بدين ترتيب،
به جاي حقوق فطري الهي انسان ،حقوق طبيعي بشر شكل گرفت:
حقوق فطري الهي انسان ،ابعاد و نيازهاي معنوي و دنيوي انسان را مورد توجه قرار می داد و با
1ـ انقالب صنعتی ،مجموع نوآوری های فنی و اقتصادی بود که در اواسط قرن هجدهم برای اولین بار در انگلستان پدید
آمد .ماشینی شدن صنعت نساجی ،پیشرفت های فنی و توسعۀ صنعت ،مهار نیروی بخار ،استقرار نظام کارخانه ای و...
چهرۀ جامعه انگلستان را از یک جامعه کشاورزی به یک جامعه صنعتی دگرگون کرد و سپس کشورهای دیگر اروپا و
امریکای شمالی را تحت تأثیر قرار داد.
2ـ خداوند هم خالق انسان است و هم تدبیرکننده و هدایت کننده او .کسی که فقط خالقیت خداوند و نه ربوبیت او را
پذیرفت ،واضع حقوق و تکالیف را نیز غیر او و متعلق به خود انسان خواهد دانست.
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دو ابزار وحي و عقل شناخته مي شد ولي حقوق طبيعي بشر ،با توجه به خواسته ها و نيازهاي
صرفاً طبيعي و اين جهاني او شناخته مي شود.
سياست :متناسب با باورها و ارزشهاي بنيادين غرب (سكوالريسم ،اومانيسم و روشنگري) یک
نظام سياسي كامالً دنیوی شکل گرفت .چنين نظامي نه مي توانست به دنبال حاكميت ارزشهاي
الهي باشد و نه میخواست عملكرد یا خطاهاي دنيوي خود را توجيه ديني نماید.
لیبرالیسم انديشۀ سياسي جدیدی است که براساس اصالت بخشيدن به انسان دنيوي
(اومانیسم) شکل می گیرد و خواست و ارادۀ آدمي را مبدأ قانون گذاري مي داند.
ليبراليسم را جایز دانستن همۀ امور در قياس با خواست انسان تعريف كرده اند .اين به معناي
آزادي انسان از همۀ ارزش هاي متعالي است كه مستقل از او باشد.
انقالب فرانسه كه ريشه در دوران رنسانس و انديشه هاي فلسفي روشنگري و تغييرات اجتماعي
مربوط به انقالب صنعتي دارد ،نخستين انقالب ليبرال در جهان است .اين انقالب ،الهام بخش
انقالب هاي ديگري شد كه پس از چهار دهه ،سراسر اروپا را فرا گرفت.
گفت وگوکنید
تحوالت فرهنگ 
ي ـ اجتماعي غرب در زمينه هاي ديني ،فلسفي ،صنعتي ،سياسي و
ترتيب تاريخي آنها را بيان كنيد.
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درسهفتم

جامعۀ جهانی

در هر دورۀ تاریخی ،جوامع مختلف و شبكۀ روابط میان آنها ،جامعۀ جهانی را میسازد.

جامعة جهانی براساس ویژگیهای فرهنگی و قدرت تأثیرگذاری جوامع مختلف ،حالتهای متفاوتی به خود
میگیرد.

هنگامی كه یک فرهنگ در سطح جهانی غالب باشد ،به میزانی كه آن فرهنگ ،ویژگی  های مطلوب یک فرهنگ

جهانی را داشته باشد ،جامعۀ جهانی از انسجام برخوردارخواهد بود .اگر فرهنگ یا فرهنگهای غالب و اثرگذار،
ویژگیهای مطلوب را نداشته باشند ،جامعۀ جهانی با چالشهای درون فرهنگی مواجه خواهد شد .فرهنگ سلطه،

جامعۀ جهانی را به بخشهای مركز و پیرامون تقسیم می كند؛ كشورهای پیرامون را به مركز وابسته میسازد و
زمینۀ ستیز و چالش میان آنها را ایجاد می كند.

هنگامی كه جامعۀ جهانی عرصة حضور ف ّعال فرهنگهای متفاوت باشد ،تعامالت ،گفتوگوها و برخوردهای

فرهنگی و تمدنی رخ خواهد داد ،در این صورت ،چالشهای جامعۀ جهانی نیز از نوع چالشهای بین فرهنگی و
تمدنی خواهند بود .مواجهة فرهنگ غرب با فرهنگ اسالم نمونهای از چالش بین فرهنگها و تمدنها در سطح

جهان است.امروزه جامعۀ جهانی در چه وضعیتی قرار دارد؟ كدام یک از حالتهای گفته شده بر جامعۀ جهانی
حاكم است؟
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جامعۀ جهانی در گذشته و حال
جامعۀ جهانی تاریخ و سرگذشتی دارد .جامعۀ جهانی در گذشته چگونه بوده و در دوران
جدید چه ویژگیهایی پیدا كرده است؟

در مرکز نقاشی دیواری شورای امنیت ،پرندۀ
افسانهای ققنوس در حال پرواز از خاکستر ،تصویر
شده که نماد بازسازی جهان از ویرانههای پس از
جنگ دوم جهانی است .در این تصویر نمادهای امید به
آیندهای بهتر برای بشریت بهکار رفته است.

جامعۀ جهانی قبل از ظهور غرب جدید بهصورت امروز نبوده است؛ فرهنگها و تمدنهای مختلف،
هر یک در بخشی از جهان ،حاكمیت سیاسی مربوط به خود را به وجود آورده بودند .روابط
اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و فرهنگی بین كشورهای مختلف با حاكمیتهای متفاوت برقرار بود و
جامعۀ جهانی كه از طریق این روابط شكل میگرفت بهگونهای نبود كه سرنوشت تعامالت فرهنگی
را تابع روابط سیاسی ،نظامی یا اقتصادی قرار دهد .به همین دلیل اگر برخی كشورها مورد هجوم
نظامی قرار میگرفتند ،در صورتی كه از ظرفیت فرهنگی برتری برخوردار بودند ،گروه مهاجم را
درون خود هضم و جذب می كردند .فرهنگهای مختلف نیز میتوانستند از مرزهای جغرافیایی خود
از طریق روابط تجاری یا گفت وگوهای مستقیم علمی و معرفتی ،عبور کنند.
برای نمونه فرهنگ ایرانی در دوره حاكمیت سلوكیان ،هویت خود را حفظ كرد .چین با آنكه از
مغوالن شكست خورده بود ،فرهنگ خود را بر آنان تحمیل كرد .نشر و گسترش اسالم نیز متكی
بر قدرت سیاسی و نظامی آن نبود بلکه مرهون ق ّوت و قدرت فرهنگی آن بود .ایرانیان ،به تدریج
اسالم را پذیرفتند .مسلمانان آسیای جنوب شرقی از طریق تجارت با فرهنگ اسالمی آشنا شدند
و به آن روی آوردند.

قدیمیترین مسجد شرق آفریقا در شهر زنگبار
کشور تانزانیا قرار دارد .این مسجد را ایرانیان در
قرن ششم هجری ساختهاند.
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مسابقات بینالمللی قرآن در مالزی

فرهنگ غرب از سدة هفدهم تا بیستم ،شكل جدیدی به روابط میان جوامع با جامعة جهانی
بخشید .در دو سدة نوزدهم و بیستم ،سازماندهی سیاسی و اقتصادی جدیدی شكل گرفت كه
جوامع غربی را بهصورت جوامع مركزی و دیگر جوامع را بهصورت جوامع پیرامونی درآورد .طی
این مدت ،فرهنگ كشورهای غیرغربی نیز در حاشیۀ روابط و سازمانهای سیاسی و اقتصادی
جهانی ،وضعیتی متزلزل و آسیبپذیر پیدا كرد.
مقایسه کنید
با توجه به آنچه در فصل ا ّول دربارۀ سه مرحلة استعمار ،استعمار نو و استعمار فرانو
گفته شد ،موقعیت فرهنگی جوامع غیرغربی را در این سه مرحله ،مقایسه کنید.

شكلگیری نظام نوین جهانی
در سدههای هفدهم تا بیستم ،اقتصاد گستردهای شکل گرفت که تقسیم کارش از مرزهای
سیاسی و فرهنگی موجود فراتر رفت و نظامی در سطح جهان با عنوان «نظام نوین جهانی»
پدید آورد که جوامع غربی را بهصورت مرکز و سایر جوامع را بهصورت پیرامون درآورد.
جوامع غربی چگونه بر روابط بین الملل تأثیر گذاشتند و نظام نوین جهانی چگونه پدید آمد؟

در فرایند تكوین نظام نوین جهانی ،مراحل چهارگانۀ زیر طی شد:
پیدایش قدرت های سیاسی سكوالر
پیوند قدرت با تجارت ،سرمایه و صنعت
به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری
استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی
پیدایش قدرتهای سیاسی سكوالر :زوال تدریجی قدرت كلیسا منجر به حاكمیت فئودالها
و اربابان بزرگ (كنتها و لردها) شد .در نهایت ،با انقالب فرانسه دولتهایی شكل گرفتند كه
بهطور رسمی جدایی خود را از دین اعالم كردند .این دولتها بر خالف حكومتهای گذشته،
خود را نه با هویتی دینی بلكه با ویژگیهای جغرافیایی ،تاریخی و خصوصاً نژادی و قومی
میشناختند .دولت ـ ملتهای جدید از این طریق پدید آمدند.1
1ـ به کشور از آنجا که اعضای آن خود را یک ملت می دانند و یک دولت آنها را اداره و نمایندگی می کند دولت ـ ملت
می گویند.
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در سال  1500م در اروپا حدود  500دولت یا بیشتر وجود داشت؛ در  1900م این تعداد به  25دولت تقلیل پیدا کرد.

پیوند قدرت با تجارت ،سرمایه و صنعت :رشد  تجارت و بردهداری ،انتقال برده  های سیاهپوست
افریقایی به مزارع امریكایی و انتقال ثروت به جوامع اروپایی موجب شد که بازرگانان نسبت به
زمینداران جایگاه برتری پیدا كنند .دولتها برای افزایش قدرت خود به سرمایه و پول بازرگانان
نیاز داشتند و بازرگانان برای تجارت و سود ،نیازمند حمایت نظامی دولتمردان بودند .بدینترتیب،
پیوند قدرت با ثروت و تجارت شكل گرفت .صنعت ،عنصر دیگری بود كه انباشت ثروت سرمایهداران
را سرعت بخشید.
به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمانهای فراماسونری :كشورهای غربی به مواد خام،
نیروی كار ارزان و بازار مصرف كشورهای غیرغربی نیاز داشتند .آنها برای تأمین منافع اقتصادی
خود نیازمند درهم شكستن مقاومت فرهنگی اقوامی بودند كه سلطه و نفوذ آنها را تحمل
نمی كردند .آنها برای رسیدن به این هدف در وهلۀ نخست از مبلغان مذهبی و سازمانهای
فراماسونری استفاده می كردند.

به خدمت گرفتن مبلغان مسیحی
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دولت های سكوالر غربی در حمایت از مبلغان مسیحی انگیزۀ دینی نداشتند .آنها همان گونه
كه در ابتدا برای حذف قدرت كلیسا و ایجاد سیاست سكوالر ،حركت های پروتستانی را به
خدمت گرفتند ،در این مرحله ،از تبلیغ مسیحیت برای گسترش جهانی قدرت خود استفاده
كردند .آنان با تبلیغ مسیحیت ،فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی را دچار اختالل می كردند و از
طریق سازمان های فراماسونری نیز بر نخبگان سیاسی آن جوامع تأثیر می گذاشتند.
بخوانیم و بدانیم
فراماسونری ابزاری برای تخریب جامعۀ جهانی پیشین و ساختن جامعۀ جهانی جدید.
در قرون وسطی ،بنّاهایی که برای ساختن قصرها و کلیساها در شهرهای مختلف تردد داشتند،
با هویت صنفی واحدشان از اشراف ،شاهزادگان ،مقامات روحانی و همچنین انبوه رعیت که
در نظام فئودالی فرصت تحرک اجتماعی و جغرافیایی نداشتند ،متمایز بودند .روابط استاد ـ
شاگردی که همراه انتقال مهارتهای فنی ایجاد میشد ،بر انسجام صنفی این گروه میافزود.
بورژوازی و سرمایهداری نوپای غربی که در جامعه ،فاقد پایگاه اشرافی یا موقعیت اجتماعی
موجهی بود ،نظام ارزشی و طبقاتی موجود را مغایر با منافع خود احساس میکرد .هستههای
نخستین فراماسونری که بیشتر یهودیان سرمایهدار و زراندوز غربی بودند ،با نفوذ در
سازمان صنفی بنّاها که از دو طبقه اشراف و روحانیون متمایز بودند ،به گسترش اندیشههای
آزادیخواهانه پرداختند .شعارهای آنها عالوه بر مخالفت با نظام اشرافی ،هویتی ضد دینی
داشت.
آنها تالش می كردند تاریخچۀ حرکت خود را به تالشهای حضرت سلیمان
برای ایجاد
جامعة جهانی نسبت دهند .در تعالیم آنها هر فراماسونر ،حیوانی است که با ورود به لژ ،به سوی
انسانیت حرکت میکند و شایستگی پیریزی جامعۀ جهانی مورد نظر را پیدا میکند؛ بنابراین
آرمان سیاسی فراماسونرها جهان وطنی (کاسموپولیتیسم) است.
پرداختن به تاریخچة سازمانهای ماسونی و نقش آنها در تحوالت اجتماعی معاصر غرب به
معنای استناد تام این تحوالت به شبکههای تشکیالتی این مجموعه نیست ،هرچند که نقش
آنها نیز قابل انکار نیست ولی تحوالت تاریخی عمیقتر از آن است که به یک گروه س ّری و توطئه
و پنهان کاری آنها برگردد .در سلسلۀ علل این تحوالت ،قبل از تشکلهای س ّری یا سازمانهای
سیاسی ،نظامهای فکری خاصی پدیدار میشوند و آنگاه که اندیشه و تفکری خاص رواج پیدا
کند ،عناصر مستعد و مناسب خود را از میان گروههای مختلف اجتماعی جذب میکند و
سازمانهای آموزشی و سیاسی متناسب را پدید میآورد.
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لژ فراماسونری در ترکیه

نمادهای ماسونی در لژ جرج واشنگتن امریکا

سازمانهای ماسونی یکی از این ابزارهای آموزشی ـ سیاسی بود که غرب در تکوین خود به آن
نیاز داشت .غرب هنگام هجوم به مناطق غیرغربی از این سازمانها برای تأمین نیازهای خود
کمک گرفت.
فراماسونرها که در حاکمیت سیاسی کشورهای غربی سهیم بودند ،از شیوههای ماسونی برای
بسط اندیشههای غربی در میان رجال و نخبگان سیاسی و اقتصادی کشورهای غیر غربی بهره
جستند .آنها با عضوگیری از این گونه افراد ،شخصیت و هویت سیاسی آنها را که متعلق به نظام
قومی جامعۀ بومی بود ،از آنها سلب میکردند و شخصیت نوین کاذبی را که در ارتباط
سنتی یا
ِ
با فراماسونری غرب بود ،به آنان القا مینمودند.
یک فراماسونر غیرغربی که معموالً از رجال سیاسی کشورش است قبل از آنکه خود را کارگزار
دولت خود بداند ،برادر و هم مسلک وزیر امور خارجه انگلستان یا پادشاهان کشور غربی میداند
که در لژ او یا در لژ دیگر دارای سمت استادی هستند .او با ورود به لژ و آشنایی با تعالیم آن،
خود را جزء تشکیالت بزرگی میبیند که در تکوین تمدن غرب نقش دارد و اینک قصد تحول و
تبدیل همه جهان و تصرف آن را دارد.
لژهای ماسونی در دهههای نخست ورود خود به کشورهای غیرغربی ،از جاذبۀ فرهنگی و
سیاسی برخوردار بودند ولی در دهههای بعد ،پس از آنکه دیدگاههای غربی از طریق نظام
آموزشی به اندیشه و ذهن جامعه راه یافت ،جاذبة فرهنگی خود را از دست دادند و بیشتر
بهصورت گروههای سیاسی باقی ماندند.

استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی :استعمار مهم ترین عامل ادغام جوامع غیرغربی
در نظام جهانی جدید بود .كشورهای استعمار زده به دو نوع تقسیم میشوند؛
ـ برخی از آنها توسط استعمارگران به اشغال كامل نظامی درآمدند؛ مانند هندوستان (کمپانی
هند شرقی) ،اندونزی (هند هلند) و الجزایر.
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ـ ولی جوامعی كه از قدرت مقاومت بیشتری برخوردار بودند و كشورهای غربی نمیتوانستند
بهصورت مستقیم آنها را تحت سلطة سیاسی خود درآورند ،از طریق نفوذ اقتصادی ،سیاسی و
فرهنگی در نظام نوین جهانی ادغام شدند .در دورۀ استعمار اینگونه جوامع ،تحت نفوذ كشورهای
استعمارگر قرار میگرفتند و در شرایط نیمه استعماری به سر میبردند؛ مانند چین ،عثمانی و ایران.
جوامع استعمارزده به رغم مقاومت هایی كه طی قرن بیستم انجام دادند ،با استعمار نو و فرانو
مواجه شدند.

پایگاه نظامی امریکا در ژاپن

بخوانیم و بدانیم
چین كه بزرگترین كشور شرق آسیا بود ،در قرن
نوزدهم از طریق تهدید نظامی ،نفوذ گروههای مبلغ
مسیحی و روابط اقتصادی بهصورت كشوری ضعیف
درآمد كه هر بخش آن تحت تسلط یكی از كشورهای
اروپایی بود.
در آن زمان ،عثمانی بزرگترین امپراتوری اسالمی
بنای یادبود جنگ تریاک در چین
محسوب میشد .قلمرو این امپراتوری از عربستان،
عراق ،سوریه ،فلسطین ،مصر ،تركیه كنونی تا بلغارستان و بالكان گسترده بود و مرزهای
جوامع اروپایی را تهدید میكرد .امپراتوری عثمانی نیز در اثر نفوذ گروههای مبلغ مسیحی و
فراماسونری ،تهدید نظامی و روابط اقتصادی از هم پاشید؛ بخشهای عمدهای از آن جدا شدند
و دهها كشور از جمله مصر ،سوریه ،لبنان ،اردن ،عربستان ،عمان ،یمن ،عراق و كویت از درون
آن سربرآوردند و هر كدام تحت سلطة یكی از كشورهای اروپایی قرار گرفتند.
ژاپن كه از قرن هفدهم و بعد از نفوذ مسیحیت ،دروازههای خود را به روی كشورهای غربی بسته
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بود ،با تهدید كشورهای اروپایی مجبور به برقراری روابط تجاری تحت شرایط مورد نظر این
كشورها شد.
ایران نیز در این دوره سرنوشتی مشابه چین و عثمانی
پیدا كرد .بخشهایی در شمال غربی ،شمال شرقی و
شرق (آذربایجان ،گرجستان ،تركمنستان ،افغانستان
و  )...از آن جدا شدند و بهصورت كشورهای مستقل
(افغانستان) یا بخشهایی از روسیه درآمدند .بقیه
قلمرو ایران در شمال ،تحت نفوذ روسیه و در جنوب،
تحت نفوذ انگلیس قرار گرفت و از نظر اقتصادی به
یادمان ُ 26مبلغ کاتولیک رومی در ژاپن
اروپا وابسته شد .به این ترتیب ،پیكرۀ جهان قدیم
فروریخت و جهانی جدید سر برآورد.

گفت وگوکنید
با توجه به متن باال دربارۀ هویت كشورهای تازه تأسیس و تاریخی كه برای هویت
آنها تدوین میشود ،تأمل و گفتوگوكنید.

با هم تکمیل کنید
پیامدها و نوع
چالش ها

نمونه
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درس هشتم تحوالت نظام جهانی
امروزه شيوة غالب زندگی اجتماعی در دنیا ،زندگی در واحدهایی اجتماعی به نام «کشور» است .کشور ابعاد

اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی دارد .پدیدههایی مانند مزرعه ،کارخانه ،بانک ،اشتغال ،تورم ،ثروت ،امنیت،

قدرت ،دولت ،انتخابات ،نیروهای مسلح ،معرفت ،رسانه ،هنر ،ادبیات ،دانشگاه ،مسجد ،مدرسه و  ...به ابعاد
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی هر کشور تعلق دارند.

در درس گذشته آموختید که عوامل متعددی در شکلگیری نظام نوین جهانی مؤثر بودند .آنها را بازخوانی

کنید و بگویید کدامیک اقتصادی ،سیاسی یا فرهنگیاند .با انجام دادن این فعالیت پی میبرید ،نظام جهانی

نیز یک واحد اجتماعی کالن است که خود ابعاد اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی دارد .نظام نوین جهانی در این
ابعاد سهگانه ،چه تحوالتی را از سر گذرانده است؟ متن زیر و جدول صفحة بعد را در این رابطه تفسیر کنید.

ساختمان مرکزی و مدیریت تمامی بیست غول رسانهای جهان ،در کشورهای صنعتی ،به ویژه ایاالت متحده
قرار دارند .امپراتوریهای رسانهای ،مثل تایم وارنر ،دیسنی و یاکوم ،امریکاییاند .از ديگر شركتهای رسانهای

بزرگ میتوان به شرکت ژاپنی سونی و گروه آلمانی برتلسمان اشاره كرد.

64

ارزش فروش شرکتهای بزرگ در مقایسه با تولید ناخالص داخلی برخی کشورها 2017 ،میالدی
کشور یا شرکت

  تولید ناخالص داخلی یا کل فروش
)میلیارد دالر آمریکا(

  تولید ناخالص داخلی یاکل فروش
کشور یا شرکت
)میلیارد دالر آمریکا(

جنرال موتورز

166/4

آفریقای جنوبی

349/4

فنالند

251/9

یونان

200/3

نروژ

398/8

اکسون

197/5

فورد موتور

151/8

تویوتا موتور

249/9

امارات متحده عربی

382/6

مالزی

314/5

فولکس واگن

240/3

رژیم اشغالگر
صهیونیستی

350/9

رومانی

211/8

پرو

211/4

اَپل

217/5

والمارت

485/3

تحوالت اقتصادی ـ سیاسی
عملکرد اقتصادی کشورهای غربی در چارچوب دولت ـ ملتهای جدید شکل گرفت.
قدرت سیاسی این دولتها با منافع اقتصادی صاحبان ثروت ،صنعت و تجارت هماهنگ
بود .رقابتهای سیاسی استعمارگران ،بهویژه در مناطق استعمارزده ،با منافع اقتصادی
استعمارگران پیوند میخورد.کشورهای استعمارگر ابتدا اقتصاد کشورهای استعمارزده
را دگرگون کردند .پیش از استعمار ،اقتصاد کشورهای غیرغربی اغلب در تعامل با محیط
حدی نبود که استقالل سیاسی
جغرافیایی خود و به گونهای مستقل بود .روابط تجاری نیز در ّ
آن کشورها را در معرض خطر قرار دهد ا ّما در دوران استعمار ،اقتصاد کشورهای استعمار
شده و تحت نفوذ ،برای رفع نیازهای اقتصادی کشورهای غربی ،به تدریج تغییر یافت و
ویژگیهای خاصی پیدا کرد .آیا میدانید این ویژگیها کداماند؟

اقتصاد کشورهای استعمار شده و تحت نفوذ ،به بازار مصرف کاالهای تولید شدة کشورهای
غربی تبدیل می شوند.
این کشورها ،نیروی کار و مواد خام مورد نیاز کشورهای غربی را تأمین می کنند.
در اغلب موارد ،کشورهای تحت نفوذ و استعمار زده به طرف اقتصاد تک محصولی سوق داده
می شوند؛ به این معنا که صادرات آنها به یک مادة خام محدود می شود.
تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای استعمار زده ،قدرت چانه زنی در اقتصاد جهانی را از
آنان می گیرد و این پدیده ،موجب وابستگی اقتصادی آنها به کشورهای استعمارگر می شود.
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به دلیل وابستگی اقتصادی کشورهای استعمارزده به کشورهای استعمارگر ،مبادالت تجاری
در سطح جهانی نامتعادل میشود و انتقال ثروت ،به طرف کشورهای غربی ادامه پیدا میکند.

از بزرگترین کشورهای تولید کنندة قهوه ،برزیل ،اتیوپی ،گواتماال و هند هستند .این در حالی است که اغلب شرکتهای بزرگ آماده سازی
و فروش قهوه در دنیا ،آمریکایی هستند.

کشورهای غربی به اقتضای بازار مصرف ،برخی صنایع وابسته را به کشورهای استعمار زده
منتقل می کنند ولی این انتقال ،در جهت استقالل این کشورها یا تعدیل جهانی ثروت نیست
بلکه در جهت منافع بیشتر کشورهای استعمارگر است .بدینترتیب ،با وجود رشد و تحول
کشورهای استعمارزده ،فاصله و وابستگی کشورهای غربی و غیرغربی ،همچنان حفظ میشود.

صنعت مد و پوشاک جهانی با انتقال تولیدیهای خود به کشورهای فقیر ،هزینههای خود را به طرز چشمگیری کاهش داده است .بنگالدش
یکی از این کشورهاست .بنگالدشیها با دستمزد ناچیز ،در شرایط پرخطر و نا ایمن مشغول بهکار هستند.

وابستگی کشورهای استعمار زده ،امکان عبور از مرحلة استعمار به استعمار نو را برای كشورهای
استعمارگر پدید میآورد؛ زیرا کشورهای غربی بعد از آنکه در کشورهای استعمارزده با مقاومتهای
سیاسی و نهضتهای آزادیبخش مواجه میشوند ،استقالل سیاسی و اقتصادی آنان را به رسميت
جهانی
نامتعادل
میشناسند اما اقتصاد وابسته ،دولتهای مستقل را ناگزیر میکند تا در چرخة
ِ
ِ
توزیع ثروت قرار گیرند.
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تحقیق کنید
یکی از موضوعات زیر را به دلخواه انتخاب و دربارۀ آن تحقیق کنید.
الف) اقتصاد ایران تا دوران قاجار بر مدار دامداری و کشاورزی قرار داشت .تخته
قاپوکردن ایالت در دورة رضاخان و انقالب سفید در دورة محمدرضا پهلوی بر
دامداری و کشاورزی ایران چه تأثیراتی داشتند؟
ب) نقش صادرات نفت در تک محصولی شدن اقتصاد ایران چیست؟

افول دولت ـ ملتها و جهانی شدن
دولت ـ ملتها در نظام جهانی جدید چگونه بهوجود آمدند؟ آنها چه تفاوتی با حاکمیتهای
پیشین دارند؟ آیا در جامعة جهانی باقی میمانند؟

آموختید دولت ـ ملتها ،حاکمیتهای سیاسی ـ اقتصادی جدیدی بودند که نخستین بار در
اروپای غربی با افول قدرت کلیسا پدید آمدند .آنها برخالف حاکمیتهای پیشین ،خود را با هویت
دینی و معنوی نمیشناختند و کام ً
ال سکوالر بودند .هویت آنها اغلب ناسیونالیستی و قومی است.
این کشورها در مسیر توسعة خود به صورت قدرتهای استعماری درآمدند و به دنبال فتوحات
استعماری ،جغرافیای سیاسی جدیدی را در مناطق حضور خود برای دیگر فرهنگها پدید آوردند.
پس برای هر یک از این مناطق ،هویت جدیدی ساختند .بدینترتیب ،دولت ـ ملتهای جدید
در بخشهای دیگری از جهان شکل گرفت .هویتهای جدیدی که برای هر یک از این مناطق
جغرافیایی جدید ساخته میشود ،هویتی قومی و سکوالر است.
بخوانیم و بدانیم
با فروپاشی امپراتوری عثمانی ،به تناسب مناطق تحت نفوذ دولت های استعماری،
کشورهای جدید تأسیس شدند و برای هر یک از آنها هویت ملی جدیدی معرفی شد.
هویت این مناطق در دوران عثمانی ،هویتی اسالمی بود و ویژگی های قومی ،نژادی و
تاریخی آنها ذیل فرهنگ اسالمی تعریف می شد.
در هویت سازی های جدید ،ابعاد نژادی و قومی این مناطق با کاوش های باستان شناسان
برجسته می شود و اسالم به عنوان یک عنصر هویت بخش به فراموشی سپرده می شود.
قبله گاه ا ّول مسلمانان ،بیت المقدس ،محل تشکیل دولت مهاجران اشغالگر صهیونیست
گردید .مکه ،قبلة امت اسالمی ،در تصرف فرقة تازه تأسیسی قرار گرفت که تحت حمایت
دولت استعماری انگلیس بود و در منطقة نزول وحی ،همة آثار باقی مانده از صدر اسالم به اسم
توحید و مبارزه با شرک با خاک یکسان شد.
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و بناهایی که بر روی قبور بزرگان اسالم قرار داشت در سال   1342هـ      .ق تخریب
بارگاه ائمه بقیع
شد .در سفرنامهها آمده که بارگاه ائمه ،بقعهای هشت ضلعی دارای محراب و ضریحی از چوب و نمونهای
بدیع از هنر و فن محسوب میشده است .بقیع زیارتگاه تمامی مسلمانان بوده است.

عواملی که سبب پیدایش دولت ـ ملتها در تاریخ معاصر بشری شدند ،در سدة اخیر تغییر
یافتهاند و به دنبال آن ،نقش کشورها و دولتهای آنها در جهان تغییر کرده است .برخی از این
فرایند جدید با عنوان جهانی شدن یاد میکنند.
اقتصاد سرمایه محور در حرکتهای آغازین خود ،نیازمند حمایت سیاستهای قومی و منطقهای
بود ولی به تدریج ،انباشت ثروت ،پدید آمدن شرکتهای بزرگ چند ملیتی و گسترش صنعت
ارتباطات ،از اهمیت مرزهای سیاسی کاست.
با شکلگیری نهادهای بینالمللی و بازارهای مشترک منطقهای ،سرمایهگذاری شرکتهای بینالمللی
به منطقهای خاص محدود نمیشود .آنها با استفاده از شبکههای عظیم اطالعاتی ،تغییرات اقتصادی
در سطح جهانی را شناسایی و مدیریت میکنند.

رستورانهای زنجیرهای مک دونالد در چین ،روسیه ،هند و مصر

کانون های ثروت و قدرت برای حفظ منافع خود ،از طریق سازمان های بین المللی ،موانع موجود
بر سر راه تجارت بین المللی را بر می دارند و استقالل اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف را
مخدوش می سازند.
برخی معتقدند جهانی شدن ،فرایندی است که هیچ اعتنایی به مرزهای ملّی ندارد و در حال
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ایجاد نظمی نوین است که تجارت و تولید بین المللی آن را به پیش می راند .این دیدگاه
مخالفانی نیز دارد که معتقدند درحال حاضر ابعاد اقتصادی و سیاسی جهانی شدن به گونه ای
نیست که نظمی نوین را در سطح جهانی به دنبال آورد بلکه چالش ها و تضادهایی را پدید
می آورد .مقابله با این چالش ها ،بیشتر توسط جنبش هایی صورت می گیرد که فراتر از مرزهای
سیاسی دولت ها عمل می کنند.
مطالعه کنید
اقتصادی قدرتهای برتر اروپایی و
برای مقاومت در برابر سیاست جهانیسازی
ِ
آمریکایی ،پیمانهایی از قبیل جنبش عدم تعهد ،اتحادیة عرب ،سازمان کنفرانس
اسالمی و  ...بین دولتها شکل گرفته است .دربارۀ این پیمانها و ضعفها و
قوتهای آنها مطالعه کنید.

سازمان کنفرانس اسالمی ،سازمانی برای
حفاظت و حمایت از منافع جهان اسالم و ترویج
صلحبینالمللیاست.

کشورهایعضوبریکس،خودراحامیکشورهای
در حال رشد و ارتقادهندۀ وضعیت آنها و
نیرویی برای حفظ صلح جهان میدانند.

از سازمان همکاری شانگهای با عنوان «ناتوی

شرق» یاد میشود.

امپراتوری رسانه ،علم و فرهنگ
نظام نوین جهانی در عرصة فرهنگی نیز شاهد
تحوالت بسياری بوده است .این تحوالت چه
مسیری را طی کردهاند؟ صنعت ارتباطات،
رسانه و علم جدید در این تحوالت چه تأثیری
داشتهاند؟ آیا تحوالت فرهنگی نظام جهانی به
جهانی شدن فرهنگ غرب منجر میشوند؟
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در گذشته ،جوامع از طریق تجارت ،مهاجرت ،جنگ و غیره با یکدیگر مواجهه داشتهاند .این برخوردها
سبب انتقال و اشاعة فرهنگها میشده و مبادالت فرهنگی از این طریق شکل میگرفتهاند.
برخورد استعماری غرب ،جوامع غیرغربی را از نظر اقتصادی و سیاسی در موضع ضعف قرار داد.
این پدیده اغلب نوعی خودباختگی فرهنگی نیز در آن جوامع ایجاد کرد.
سال گذشته آموختید که خودباختگی فرهنگی سبب میشود جامعه ،حالت ف ّعال و ّ
خلق خود را
در گزینش عناصر فرهنگی دیگر از دست بدهد و در نتیجه ،عناصر فرهنگ دیگر را بدون تحقیق
و گزینش و به گونهای تقلیدی ،فرا گیرد.
مناسب فرهنگ غربی از
گزینش عناص ِر
در شرایطی که جوامع غیر غربی ،مدیریت خود را در
ِ
ِ
دست میدهند ،غرب مدیریت انتقال فرهنگ خود را در چارچوب اهداف اقتصادی و سیاسی
موردنظر بهدست میگیرد.
صنعت ارتباطات ،ابزار تازهای است که به جهان غرب در این مدیریت یاری میرساند .توسعة
صنعت ارتباطات ،فاصلههای زمانی و مکانی را کوتاه و جهان را کوچک کرده و آن را به صورت
دهکدهای واحد درآورده است.

خبرگزاریهای فرانسپرس ،یونایتدپرس ،رویترز و آسوشیتدپرس

به سبب موقعیت برتر کشورهای غربی و در رأس آنها امریکا ،در عرصة رسانه ،بسیاری از ناظران
از امپراتوری رسانهای نیز سخن میگویند.
فرهنگی تازهای تأسیس شده است که کشورهای کمتر توسعه یافته در برابر
از این منظر ،امپراتوریِ
ِ
آن آسیبپذیرترند؛ زیرا منابع و امکانات الزم برای حفظ استقالل فرهنگی خود را ندارند.
تجمع قدرت رسانه در دست صاحبان ثروت و کانونهای صهیونیستی ،نه تنها هویت فرهنگی جوامع
غیرغربی را متزلزل میگرداند ،بلکه آشکارا برخالف ارزشهای دموکراتیک جهان غرب نیز هست .بسیاری
از منتقدان ،نگران این هستند که تمرکز قدرت رسانه در دست چند شرکت یا چند فرد قدرتمند ،موجب
تضعیف سازوکارهای دموکراسی میشود.
نخبگان
جهان غرب از طریق رسانه ،فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی را مدیریت میکند ،ا ّما تربیت
ِ
کشورهای غیرغربی بیشتر به شیوههای دیگر انجام میشود:
توزیع هدفمند علوم طبیعی و علوم انسانی :جوامع غربی ،بخشی از علوم طبیعی را که برای خدمترسانی
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به غرب مورد نیاز است ،به کشورهای در حال توسعه آموزش میدهند ولی از آموزش دانشهای راهبردی،
خودداری میکنند.
تثبیت مرجعیت علمی غرب :علوم انسانی غربی که بر بنیانهای هستیشناختی ،انسانشناختی و
معرفت شناختی غرب بعد از رنسانس شكل گرفتهاند ،زندگی آدمی را بدون توجه به ابعاد معنوی
آن ،به گونهای سکوالر تعریف میکنند و سازمان میدهند.
ترویج علوم انسانی غربی در کشورهای غیرغربی ،عمیقترین تأثیر را در توزیع فرهنگ غرب در
جهان دارد؛ زیرا این علوم موجب میشوند که فرهنگهای دینی ،هویت خود را از نگاه فرهنگ
غربی بازنگری و ارزیابی کنند .این پدیده ،فرهنگها را از علمی که بر پایه بنیانهای معرفتی دینی
است ،محروم میگرداند.
بخوانیم و بدانیم
دولتهای مرکز برای حفظ وضع موجود (وضعیت مرکزـ پیرامون) در عرصههای مهم ،انحصار
مالی
ایجاد میکنند .برخی از این انحصارها عبارتاند از :انحصار فنّاورانه ،کنترل بازارهای
ِ
جهانی ،دسترسی انحصاری به منابع طبیعی کرة زمین ،انحصار سالحهای کشتار جمعی و
انحصار ارتباطی و رسانهای .برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید به صفحات  32تا  34کتاب
«سرمایهداری در عصر جهانی شدن» نوشتۀ سمیرامین مراجعه کنید.
گفت وگوکنید
مانع دستیابی ایران به فناوری هستهای شوند؟
ـ چرا کشورهای غربی تالش میکنند ِ
ـ چرا در برابر تالش جامعة علمی ایران ،برای تدوین علوم انسانی مبتنی بر نیازهای
معرفتی اسالمی مقاومت میشود؟
مبانی
بومی و
ِ
ِ
با هم تکمیل کنید
مدیریت فرهنگی جوامع غیرغربی توسط جوامع غربی
عرصه
الف) ..............................................
ب) فرهنگ تخصصی (تربیت نخبگان)

شیوه
رسانه
١ـ ..............................................
٢ـ ..............................................
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مفـاهیـم اساسی
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خالصـه کنیـد
ـ ترویج علوم انسانی غربی در کشورهای غیر غربی،
عمیقترین تأثیر را در توزیع جهانی فرهنگ غرب ایفا
میکند.
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فصـل سوم

چالشهای جهانی

در فصل قبل خواندید که چگونه جهان غرب ،در مواجهه با چالش بین رویکرد نظری و
عملی کلیسا و رفع آن ،رابطه دین و دنیا را نفی کرد و از رویکرد معنوی نسبت به عالم
چشم پوشید.
در قرن هجدهم ،ارزشها و آرمانهای دنیوی در جهان غرب موجی از امید آفرید؛ امید به
حاکمیت دنیوی و اینجهانی انسان ،امید به قدرت و سلطه آدمی بر طبیعت و امید به ایجاد
بهشتی بر روی زمین که پیش از آن در آسمان به دنبالش بود .جهان غرب در مسیر تحقق
بخشیدن به این آمال و آرزوها ،حقوق ،سیاست ،اقتصاد و صنعت متناسب با فرهنگ خود
را پدید آورد .سپس از مرزهای جغرافیایی خود فراتر رفت و نظام نوین جهانی را شکل داد
ولی با انبوهی از چالشها مواجه شد که بهتدریج از متن فرهنگ آن برمیخاست.
تضادهای فقر و غنا ،شمال و جنوب ... ،و بحرانهای زیستمحیطی ،معرفتی ،معنوی ،اخالقی،
عاطفی و ...از این فرهنگ سر برآورده و زندگی بشر را مختل کردهاند .به میزانی که فرهنگ
جدید غرب از مرزهای خود فراتر میرود و در مسیر جهانی شدن گام برمیدارد ،تضادها و
چالشهای آن نیز جهانی میشوند .در این فصل برخی از چالشهای جهانی را بررسی میکنیم
و بررسی سایر چالشها را به مطالعات آزاد شما وا میگذاریم.
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اهداف فصل سوم
انتظار میرود دانشآموز با مشارکت در موقعیتهای یاددهی ـ یادگیری این فصل ،شایستگی  های
زیر را کسب کند:

 .1مهمترین چالش  های جهانی و علت اصلی بروز آنها را بشناسد؛ با آوردن نمونه چالش  های ذاتی،
عارضی و چالش  های درون فرهنگی ،برون فرهنگی را برای دیگران توضیح دهد؛ حل این چالشها را
مهم بداند و نسبت به سرنوشت جهان احساس مسئولیت کند.
 .2علل و پیامدهای جنگ  های جهانی را با جنگهای پیشین تاریخ بشر مقایسه کند؛ جامعۀ جهانی را از
نظر برقراری صلح بررسی نماید؛ ترویج صلح و دوستی میان افراد و گروه  های انسانی را وظیفۀ خود بداند
و در حد توان از صلح جهانی به عنوان یک ارزش جهانشمول پاسداری کند.
 .3نقش متفاوت فرهنگها و رویکردهای مختلف را در پیدایش بحران زیستمحیطی تحلیل کند؛
برای مقابله با این بحران احساس مسئولیت نماید و در سطوح محلی ،ملّی ،منطقهای و جهانی راهکار
پیشنهاد دهد.
 .4بحران  های معرفتی و معنوی را بنیادیترین چالش  های فرهنگ غرب بداند؛ پیامدهای این بحرانها
را شناسایی کند و راه برون رفت از آنها را جستوجو کند.
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درس نهم

جهان دو قطبی

اگر جهان غرب با حل کردن چالشهای پیشین ،نیازهای دنیوی و معنوی آدمیان را برطرف میکرد ،با چالشهای
بنیادین جدید مواجه نمیشد ،ا ّما فرهنگ جدید غرب ،برای ّ
حل چالشهای گذشته ،مسیری را پیمود که مسائل

و مشکالت جدیدی به دنبال آورد .چالشهای جدید بهصورتهای متفاوتی آشکار میشوند؛

ـ اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
ـ منطقهای و فرامنطقهای
ـ مقطعی و مستمر

ـ خرد و کالن

ـ درون فرهنگی و بین فرهنگی

ـ ذاتی و عارضی (چالشهای ذاتی ریشه در عقاید و ارزشهای درونی جهان اجتماعی دارند و چالشهای عارضی
در اثر عوامل خارجی پدید میآیند).
ـ معرفتی و علمی

ـ معنوی و دینی

....

چالشهای جدید در بسیاری از موارد چندین صورت دارند؛ مث ً
ال برخی از آنها در عین حال که اقتصادی یا

اجتماعیاند ،میتوانند خرد یا کالن ،مقطعی یا مستمر و  ...نیز باشند .به نظر شما چالش فقر و غنا ،نمونة

کدام   یک از صورتهای نامبرده است؟
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چالش فقر و غنا
آیا میدانید اولین چالشی که در جوامع صنعتی پدید آمد ،چه بود و چگونه پدید آمد؟

آموختید که اقتصاد قرون وسطی براساس روابط اجتماعی ارباب ـ رعیتی بود که در آن
کشاورزان وابسته به زمین بودند و امکان جابه جایی نداشتند.
لیبرالیسم اولیه 1بیشتر رویکردی فردی و اقتصادی داشت ،به حمایت و دستگیری از فقرا قائل
نبود و پیامدهای زیر را به دنبال آورد:
روابط اجتماعی ارباب ـ رعیتی را درهم ریخت .کشاورزان را از بردگی رها کرد ،به آنها اجازه
داد که مهاجرت کنند و دربارة شیوة زندگی خود تصمیم بگیرند ،موانع پیشین مانند غیر قابل
پیش  پای صاحبان ثروت برداشت و کشاورزان را بهکارگرانی تبدیل کرد
فروش بودن زمین را از ِ
که سرمایة وجود خود را به صاحبان ثروت و صنعت (سرمایهداران) میفروختند .سرمایهداران،
آزادانه به بهرهکشی از کارگران پرداختند .کارگران ،بردگان جدیدی بودند که ظاهرا ً از همه قید
و بندهای پیشین ،آزاد شده بودند.

بهرهکشی از کودکان در دوران انقالب صنعتی

ِ
فعالیت صاحبان سرمایه را ضامن پیشرفت جامعه می دانستند
نظریه پردازان لیبرال ،آزادیِ
و مخالف هر نوع مداخلة دولت در اقتصاد بودند .آنان حتی کمک به مستمندان را بیهوده
می دانستند .در انگلستان که در انقالب صنعتی پیشگام بود ،وضعیت نوانخانه ها به گونه ای بود
که فقیران ساکن در آنجا مرگ را بر زندگی ترجیح می دادند.
1ـ لیبرالیسم قرن های هجدهم و نوزدهم را لیبرالیسم اولیه می نامند.
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دیکنز در رمان «  الیورتویست» ،نوانخانهها و فیلسوفانی را که مدافع آنها بودند ،به سخره گرفت.

الیور تویست ،شخصیت اصلی رمان دیکنز ،پسربچة یتیمی است که از روی سادگی کودکانهاش به وضعیت
نوانخانه اعتراض میکند.

از نظر مالتوس جمعیت شناس انگلیسی ،کسانیکه در فقر متولد میشوند ،حق حیات ندارند.
او در این باره گفته است« :انسانی که در دنیای از قبل تملک شده به دنیا میآید ،اگر نتواند
قدرت خود را از والدینش دریافت کند و اگر جامعه خواهان کار او نباشد ،هیچح ّقی برای دریافت
کمترین غذا یا چون و چرا دربارة مقام و موقعیت خود ندارد .بر سر سفرة گستردة طبیعت جایی
برای او وجود ندارد ،طبیعت حکم به رفتن او میدهد و این حکم را اجرا میکند».
ریکاردو ،اقتصاددان مخالف دخالت دولت در اقتصاد ،حتی افزایش دستمزدکارگران و رفاه آنان را
موجب افزایش تولید نسل آنها و پیدایش مشکالت بعدی میداند و معتقد است« :اگر حکومتگران
ما بگذارند سرمایه ،پرسودترین راه خود را دنبال کند ،کاالها قیمت مناسب خود را داشته
باشند ،استعداد و تالش به پاداش طبیعی خود برسد و بالهت و حماقت نیز مجازات طبیعی
خود را ببیند ،پیشرفت کشور را به بهترین وجه تأمین خواهند کرد».

جان راسل ،توماس مالتوس ،دیوید ریکاردو
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بخوانیم و بدانیم
حاکمیت لیبرالیسم اقتصادی موجب آن شد که دولتمردان انگلیسی از جمله لرد جان راسل،
پدربزرگ برتراند راسل فیلسوف مشهور ،از هر اقدامی برای مقابله با قحطی ایرلند خودداری
کنند .این قحطی باعث مرگ و مهاجرت نزدیک به یک و نیم میلیون نفر شد .در اوج قحطی،
مردم شهر روسکومون در ایرلند هر چهل و هشت ساعت یک بار برگ کلم جوشیده میخوردند
و دولت نه تنها هیچ کمکی به آنها نکرد ،حتی جلوی صدور گندم و جو از ایرلند را هم نگرفت.
مردم گرسنه ،صدور این مواد غذایی را که با حمایت ارتش بریتانیا انجام میشد ،با خشم نظاره
میکردند.

یادمان قربانیان قحطی بزرگ در دوبلین پایتخت ایرلند

لیبرالیسم اولیه با تکیه بر شعار آزادی و به ویژه آزادی اقتصادی ،راه استثمار را برای صاحبان
ثروت باز کرد و عدالت را نادیده گرفت .بدین ترتیب ،نخستین چالش که چالش فقر و غناست،
در کشورهای غربی شکل گرفت.
مطالعه کنید
اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی در نقد لیبرالیسم اولیه ،از دو مفهوم آزادی
مثبت و منفی سخن گفتهاند .نظرات آیزایا برلین در مورد این دو مفهوم را مطالعه
کنید و نتیجه را به کالس گزارش دهید.
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شکلگیری بلوک شرق و غرب
در مقدمۀ درس ،از صورتهای متفاوت
تضادها و چالشهای جدید سخن گفتیم.
آیا میدانید تقسیم سیاسی جهان به
بلوک شرق و غرب در زمرۀ کدامیک از این
صورتهاست و چگونه بهوجود آمد؟

مارکسیسم  /سوسیالیسم /کمونیسم

لیبرالیسم

برخی از اندیشمندان اروپایی برای ّ
حل مشکل فقر و غنا ،در چارچوب ارزشها و آرمانهای
فرهنگ جدید غرب ،نظریههایی ارائه دادند .مارکس در نیمة دوم قرن نوزدهم لیبرالیسم اقتصادی
را نقد کرد .از نظر او ،حل چالشهای جامعة سرمایهداری ،فقط با یک انقالب قابل حل بود.
بخوانیم و بدانیم
مارکسیسم،سوسیالیسم،کمونیسم
دیدگاههای پایبند به اندیشههای سیاسی مارکس را مارکسیسم میگویند .جامعۀ آرمانی
مارکس از فردگرایی لیبرالیستی و اقتصاد سرمایه  داری عبور میکرد ،مالکیت خصوصی را از
بین میبرد و صورتی سوسیالیستی و کمونیستی پیدا میکرد .مارکس ،سوسیالیسم را مرحلهای
انتقالی برای رسیدن به کمونیسم میدانست .سوسیالیسم و کمونیسم ـ در مقابل فردگرایی
لیبرال    ـ       دو رویکرد جامعهگرا هستند .سوسیالیسم به مالکیت خصوصی معتقد است ولی
برخالف سرمایهداری آن را مطلق نمیداند ولی کمونیسم به مالکیت خصوصی قائل نیست.

بعد از انقالب فرانسه ،طرفداران نظریههای لیبرالیستی
در طرف راست و منتقدان این نظریه در طرف چپ
مجلس فرانسه قرار میگرفتند .به همین سبب آنها را
با عنوان دو جریان چپ و راست میشناختند.
مجلس فرانسه در دوران انقالب
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بعدها مخالفان سرمایه داری که جریان چپ نام گرفته بودند ،احزاب سوسیالیستی و کمونیستی
را تشکیل دادند .در این میان حزب کمونیست شوروی با انقالب سال 1917م توانست قدرت
را در روسیه به دست گیرد.
مخالفان و طرفداران سرمایه داری طی قرن بیستم ،بلوک شرق و غرب را شکل دادند .بلوک
شرق شامل شوروی سابق ،کشورهای اروپای شرقی و چین بود و بلوک غرب ،آمریکا و اروپای
غربی را دربر می گرفت.
جوامع سوسیالیستی با انتقاد از لیبرالیسم اولیه ،عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت را
1
شعار خود قرار می دادند ا ّما آنها نیز با مشکالت اساسی مواجه شدند.
چالش و نزاع بلوک شرق و غرب در سراسر قرن بیستم تا زمان فروپاشی بلوک شرق در سال
1991م ادامه یافت.

بلوک شرق و مناطق وابسته به آن
بلوک غرب و مناطق وابسته به آن
بیطرف
جنگ منطقهای

چالش و نزاع بلوک شرق و غرب در قرن بیستم

1ـ جوامع سوسیالیستی با دو مشکل اساسی روبهرو شدند:
الف) از بین رفتن آزادی افراد :به بهانة عدالت اقتصادی ،نه تنها آزادی معنوی ،بلکه آزادی دنیوی افراد نیز از بین رفت.
ب) پیدایش طبقة جدید :با اینکه مارکس و مارکسیستها طبقه و نظام طبقاتی را محصول سرمایهداری میدانستند و به آن
انتقاد داشتند ،در کشورهای سوسیالیستی طبقة جدیدی شکل گرفت که نه بر اساس ثروت بلکه بر مدار قدرت سازمان مییافت.
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این چالش ،چالشی منطقهای نبود بلکه چالشی جهانی بود .بلوک شرق و غرب با دو اقتصاد و
سیاست متفاوت ،جهان را به دو قطب اصلی تقسیم کرده بودند و آمریکا و شوروی به عنوان دو
ابرقدرت در مرکز این دو قطب قرار داشتند.
این دو قطب با اینکه از نظر سیاسی ،اقتصادی و جغرافیایی در دو بخش متمایز و جدا قرار
میگرفتند ،به فرهنگ واحدی تعلق داشتند؛ یعنی هر دو بلوک درون فرهنگ سکوالر غرب قرار
داشتند.
رویکرد مارکس نسبت به عالم ،رویکردی سکوالر بود
و در چارچوب همان بنیان های فرهنگ غرب به ّ
حل
چالش های جامعة خود می پرداخت.
بنابراین ،چالش بلوک شرق و غرب از نوع چالش هایی
بود که درون یک فرهنگ و تمدن پدید می آید ،نه از
نوع چالش هایی که بین فرهنگ های مختلف ،شکل
فروپاشی دیوار برلین؛ این دیوار مدت  28سال این
می گیرد.
شهر را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم کرده بود.

گفت وگوکنید
در دوران تقسیم جهان به دو قطب بلوک شرق و غرب ،هر یک از کشورهای منطقة
خاورمیانه به کدام یک از دو قطب تعلق داشت؟

با هم تکمیل کنید
چالش جهان دو قطبی (بلوک شرق و غرب)
نوع چالش

توضیحات

منطقه ای یا فرا منطقه ای؟

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

درون فرهنگی یا بین فرهنگی؟

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

خرد یا کالن؟

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

مقطعی یا مستمر؟

...................................
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مفـاهیـم اساسی

خالصـه کنیـد

جهان دو قطبی ..........................
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ـ چالش بلوک شرق و غرب از چالشهای درون تمدن
جهان غرب است.
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درس دهم

جنگها و تقابلهای جهانی

قرآن کریم دو نوع جامعه را توصیف می کند؛

جامعه ای که در آن هرگونه ستیز و نزاع ناشی از خون ،نژاد ،طبقه ،م ّلیت ،جغرافیا و  ...از بین میرود و همة بشر
بر مدار آرمانی حقیقی و اصیل جمع میشوند.

«و همانا این است امت شما ،یک امت واحد و منم پروردگار شما( »...مؤمنون)52:

جامعهای که به گروه ها و دسته های پراکنده و متخاصم تجزیه می شود ،امکانات گروهی آن پراکنده می شود و
ظرفیت ها و نیروهای آن نابود می گردد.

«همانا فرعون روی زمین برتری جویی کرد و اهالیاش را گروهگروه گردانید ،گروهی را بهضعف و ناتوانی کشاند

و( »...قصص)4:

شما برای هر یک از این دو نوع جامعه ،چه نامی انتخاب میکنید؟

در این درس از چالشهای جهانی دیگری سخن می گوییم .از جنگ ها و تقابل هایی می گوییم که بسیاری از
ظرفیت ها ،فرصت ها و نیروهای بشری را به هدر می دهند.

آیا میدانید علل و پیامدهای جنگ های جهانی اول و دوم چه بود؟ از تقابل کشورهای شمال و جنوب جهان چه
می دانید؟
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جنگ های جهانی
جنگ پدیدهای اجتماعی است .جامعة بشری در گذشتة تاریخ خود شاهد جنگ های
فراوانی بوده است .امپراتوری های بزرگ ،اغلب مرزهای خود را با پیروزی در جنگ
تعیین می کردند .برخی از جنگ ها نیز منشأ دینی و مذهبی داشته یا ظاهرا ً توجیه دینی
می شدند .امّا جنگ های معاصر از جنبه های مختلف با جنگ های گذشته تفاوت دارند.
دربارۀ جنگ های جهانی اول و دوم چه میدانید؟ این جنگ ها چگونه بهوجود آمدند؟
جنگ سرد در چه دوره ای اتفاق افتاد؟

اگوست کنت ،جامعه شناس فرانسوی ،معتقد بود که فاتحان در گذشتة تاریخ ،با غنایم جنگی بر
ثروت خود می افزودند ،ولی با رشد علم تجربی و صنعت ،ثروت از طریق غلبه بر طبیعت بهدست
می آید .به همین دلیل بعد از انقالب صنعتی ،جنگ از زندگی بشر رخت بر میبندد .از دیدگاه او،
جنگ در فرهنگ و جامعه جدید غربی ،امری ذاتی نیست بلکه امری عارضی و تحمیلی است.١
وقوع دو جنگ بزرگ جهانی در نیمة اول قرن بیستم ،خطا بودن نظریۀ کنت را نشان می دهد.

جنگ جهانی دوم به مرزها محدود نماند ،به درون شهرها کشیده
شد و غیر نظامیان ،زنان و کودکان را نیز درگیر جنگ ساخت.

تندیس کودکان قربانی جنگ جهانی دوم در شهر پراگ پایتخت
جمهوری چک

این دو جنگ ،بزرگترین جنگهای تاریخ بشریت اند .کشته های آنها را تا صد میلیون نفر برآورد
کرده اند .در جنگ جهانی اول ،برای نخستین بار از سالح های شیمیایی و در جنگ جهانی دوم برای
اولین بار از بمب اتم استفاده شد.

گنبد گنباکو مشهور به گنبد بمب اتمی از معدود بناهای به جا مانده از بمباران اتمی شهر هیروشیماست .بمباران اتمی این شهر در جنگ

جهانی دوم به دستور آمریکا انجام شد که بر اثر آن هزاران ژاپنی در روز انفجار و روزها و ماهها و سالهای پس از آن جان باختند .ژاپنیها در
مراسم یادبود قربانیان فاجعۀ هیروشیما که هر ساله در مقابل این ساختمان برگزار میشود ،با رها کردن کبوترها ،آرزوی صلح میکنند.

١ـ برای پی بردن به مفاهیم ذاتی و عارضی به صفحه  ٧5همین کتاب مراجعه کنید.
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از مهم ترین عوامل وقوع این دو جنگ ،رقابت کشورهای اروپایی بر سر مناطق استعماری بود.
دو جنگ جهانی ،با درگیری کشورهای اروپایی آغاز شد .هیچ یک از این دو جنگ ،منشأ دینی
نداشت و ظاهر مذهبی و دینی نیز به خود نگرفت .طرف های درگیر در این دو جنگ ،در
قالب اندیشه های ناسیونالیستی ،لیبرالیستی و سوسیالیستی ،رفتار خود را توجیه می کردند.
براین  اساس این دو جنگ ریشه در فرهنگ غرب داشتند.
با این همه ،دو جنگ اول و دوم به کشورهای اروپایی و غربی محدود نشدند ،بلکه همه جهان
را درگیر خود ساختند .بعد از جنگ جهانی دوم نیز ،صلحی پایدار برقرار نشد.

بحران موشکی کوبا ،که جهان را تا آستانه جنگ جهانی سوم
پیش برد؛ حضور همزمان ناوهای شوروی و آمریکا در آبهای کوبا

تصمیم شوروی مبنی بر استقرار موشکهای میانبرد در کوبا

پس از جنگ جهانی دوم ،بلوک شرق و غرب هر یک بخشی از جهان را زیر نفوذ خود قرار دادند
و تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،جنگ سرد بین این دو بلوک ،به همراه جنگ گرم
بین مناطق پیرامونی این دو ،ادامه یافت و به اقتصاد کشورهای صنعتی که وابسته به تسلیحات
نظامی بود ،رونق بخشید.

جنگ ویتنام جهنمیترین جنگ قرن بیستم نام گرفت .این جنگ زمانی آغاز شد که آتش جنگ کره به تازگی خاموش شده بود .در این

دو جنگ ،نیروهای آمریکا و شوروی در برابر یکدیگر صفآرایی کردند.
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نظریه پردازان غربی ،پس از فروپاشی بلوک شرق ،طرف دیگری را برای جنگ جستوجو میکنند
و جنگ را از کشورهای غربی (جنگ میان بلوک شرق و غرب) به فرهنگ ها و تمدن هایی منتقل
کرده اند که در دوران استعمار ،تحت سلطه جهان غرب قرار گرفته بودند.
نظریة «جنگ تمدن ها» که ساموئل هانتینگتون آن را مطرح کرد ،نظریه ای بود که عملیات نظامی
قدرت های غربی در مقابله با مقاومت های کشورهای غیرغربی را توجیه می کرد .هانتینگتون از
آخرین مرحله درگیری ها در جهان معاصر ،با عنوان جنگ تمدن ها یاد می کند .از نظر او در
این مرحله ،دیگر دولت ـ ملتها بازیگران اصلی صحنه روابط بینالمللی نیستند و رقابتها و
درگیریها ،بین فرهنگها و تمدنهای بزرگ (نه بین دولت ـ ملتها) به وقوع خواهد پیوست و
در این میان ،فرهنگ اسالمی بزرگترین تهدید برای غرب است.

غربی
ارتودکس
اسالمی
بودایی
هندی
آفریقایی
آمریکای التین
چینی
ژاپنی

نقشة تقسیم جهان به حوزههای تمدنی متفاوت

بخوانیم و بدانیم
واژههای صلح و آشتی در مقابل جنگ و نزاع بهکار می رود ولی صلح فقط به معنای نبود نزاع و
جنگ نیست بلکه معنایی عمیق تر و وسیع تر دارد.
صلح یکی از ارزش های بشری است که همواره در معرض خطر جنگ قرار دارد و به همین دلیل
ما انسانها باید در حفظ آن بکوشیم.
اولین پیام هر مسلمان در برخورد با دیگران سالم است .ریشه هر سه کلمه مسلمان و سالم
و اسالم ،سلم به معنای درستی است؛ خواه در جسم و خواه در روان انسان .سلم در قرآن در
برابر جنگ و صلح نیز در برابر اختالف بهکار رفته است .اسالم و اصالح به معنای رفع جنگ و
اختالف است.
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واژۀ صلح و مشتقات آن  180بار در قرآن کریم تکرار شدهاند .قرآن کریم مؤمنان را به ایجاد
صلح و دوستی میان انسان ها فرا می خواند و آن را مایة جلب رحمت الهی می داند؛ البته صلحی
عادالنه( .حجرات 9 :و)10
«   ما همیشه صلح طلبیم ولی نه صلحی که جانی را بر سر جنایت خودش باقی بگذارد ،چنین
)
صلحی ،صلح نیست ( ».امام خمینی
 21سپتامبر روز جهانی صلح است .همه ساله
در این روز زنگ صلح در سازمان ملل به صدا
درمی آید .این زنگ که یادآور تلفات انسانی جنگ
است ،به همت ژاپنیها از سکه هایی که کودکان
 60کشور جهان اهدا کردهاند ساخته و به سازمان
ملل هدیه شده است .در کنار این زنگ نوشته
شده «  زنده باد صلح مطلق جهانی!»

گفت وگوکنید
ـ شما وضعیت نظام جهانی موجود را از نظر استقرار صلحی پایدار ،چگونه توصیف
و ارزیابی میکنید؟ آیا عملکرد سازمان ملل در این زمینه کارساز بوده است؟ دالیل
خود را ذکر کنید.
ـ دربارة پیامدهای اقتصادی جنگ جهانی اول و پیامدهای سیاسی جنگ جهانی
دوم در ایران گفتوگو کنید.

ببینیم و بدانیم
مستند آخرالزّمان روایتی تصویری از جنگهای جهانی اول و دوم است .با دیدن این مستند ،به
علل و پیامدهای دو جنگ جهانی پی میبرید.
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شمال و جنوب
برخی مفاهیم طبیعی و جغرافیایی مانند «  شمال و جنوب» معنای سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی پیدا کردهاند .تقابل شمال و جنوب به تقابل کدام کشورها اشاره دارد؟ اصطالحات
مشابه آنها کدام است؟

آمریکای
شمالی

اروپا
آفریقا
آمریکای
جنوبی

استرالیا
شمال

جنوب

از آنجا که بیشتر کشورهای صنعتی و ثروتمند در نیمکرة شمالی زمین و اغلب کشورهای فقیر در
نیمکرة جنوبی قرار دارند ،از تقابل کشورهای فقیر و غنی به تقابل شمال و جنوب یاد می کنند.
مفاهیم شمال و جنوب عمدتاً بعد از جنگ جهانی دوم به کار گرفته شد زیرا برخی اندیشمندان
معتقد بودند که چالش اصلی بین بلوک شرق و غرب ،نیست بلکه چالش اصلی بین کشورهای
غنی و فقیر است.
اصطالحات سیاسی مشابه دیگری نیز برای اشاره به این چالش وجود دارد؛ مانند جهان اول و
دوم و سوم ،کشورهای توسعه یافته و عقب مانده ،مرکز و پیرامون ،استعمارگر و استعمار زده.
مراد از جهان اول ،کشورهای سرمایه داری بلوک غرب است و منظور از جهان دوم ،کشورهایی
است که در کانون بلوک شرق قرار داشتند .جهان سوم ،کشورهای دیگری هستند که خارج از این
دو بلوک قرار داشته و تحت نفوذ آنها بودهاند.
به کشورهای صنعتی و ثروتمند ،کشورهای توسعه یافته نیز گفته می شود و به کشورهای دیگر
(هنگامی که با آنها مقایسه می شوند) کشورهای عقب مانده ،توسعه نیافته یا در حال توسعه
می گویند .این اصطالحات به این نکته اشاره دارند که کشورهای توسعه یافته ،الگوی کشورهای
دیگرند و سایر کشورها باید مسیر آنها را ادامه دهند.
اصطالح مرکز و پیرامون به نقش مرکزی کشورهای ثروتمند و صنعتی اشاره دارد .این اصطالح را
کسانی بهکار می برند که معتقدند ،کشورهای پیرامونی به سبب عملکرد کشورهای مرکزی ،ضعیف
و فقیر شدهاند .بر اساس این نظریه ،جوامع غربی ،چالشهای درونی خود را از طریق بهرهکشی از
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کشورهای غیر غربی حل می کنند؛ به این ترتیب که با ثروت بهدست آمده از کشورهای پیرامونی،
رفاه کارگران و اقشار ضعیف خود را تأمین می کنند و مشکالت حا ّد درونیشان را به بیرون از
مرزهای خود انتقال می دهند .آنها با سرمایه گذاری های مشترک و معاهدات بین المللی ،انتقال
ثروت از کشورهای پیرامون به کشورهای مرکز را آسان می کنند.

قارۀ آفریقا از منابع و معادن ارزشمندی مانند نفت،الماس ،طال ،اورانیم ،آهن ،مس و نقره برخوردار است اما
در نتیجة استعمار ،فقیرترین قارۀ مسکونی دنیاست.

دو اصطالح استعمارگر و استعمارزده را کسانی به کار می برند که چالش و نزاع بین کشورهای
غنی و فقیر را به ابعاد اقتصادی محدود نمی کنند و به ابعاد فرهنگی آن نیز توجه دارند .از نظر
این گروه ،مشکل کشورهای فقیر نه فقط ضعف اقتصادی و صنعتی بلکه خودباختگی فرهنگی
آنهاست.
تقابل شمال و جنوب تقابلی جهانی است و در صورتی که فعال شود ،بسیاری از چالشهای
درونی کشورهای غربی ،دیگر بار ف ّعال خواهند شد.
گفت وگوکنید
به نظر شما میان چالش فقر و غنا در کشورهای اروپایی و چالشهای زیر چه رابطه ای
وجود دارد؟
ـ شکلگیری بلوک شرق و غرب در جهان
ـ ایجاد تقابل شمال و جنوب در جهان
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درس یازدهم

بحرانهای اقتصادی و  زیست محیطی

«گویند موالنا قطبالدین در راهی میرفت .شخصی از بامی افتاد و بر گردن موالنا آمد؛ چنانکه مهرۀ گردن او
قصوری 1یافت و چند روز بدان سبب صاحب بستر گشت .2جمعی از اکابر 3وقت ،به عیادت او آمدند و گفتند :چه

حال است؟ گفت :حال از این بدتر چه باشد که دیگری از بام بیفتد و گردن من بشکند!» (لطایف الطوائف ،موالنا

فخرالدین علی صفی)

اغلب ،پیامدهای خوب و بد کنشهای افراد و جوامع ،صرف ًا متوجه خودشان نیست .امروزه بسیاری از بحرانها در

مناطق خاصی پدید میآیند ولی به سایر نقاط دنیا گسترش مییابند .کشورها در ایجاد بحرانها ،سهم یکسانی
ندارند اما همه از پیامدهای نامطلوب آنها متأثر میشوند.

بحران چیست و چگونه ایجاد میشود؟ میدانید که به پدیدههایی مانند منظومۀ شمسی ،رایانه ،بدن انسان و جامعه
نظام میگویند؛ به این دلیل که هر کدام مجموعة منظمی از اجزای به هم پیوستهاند و برای رسیدن به هدفی مشترک

با یکدیگر ارتباط دارند ،هر نظامی در حالت طبیعی از تعادل برخوردار است .بحران هنگامی ایجاد میشود که برخی

تغییرات درونی و بیرونی ،تعادل کل نظام را بر هم بزند برای مثال ،بدن انسان همواره در معرض عوامل بیماریزا  قرار دارد

و بیمار میشود ولی هنگامی که بیماری قابل کنترل نباشد و بدن را از وضعیت طبیعی خارج کند ،بحران پدید میآید.

نظام جهانی نیز دچار بحرانهایی میشود .در واقع ،بحرانها ،چالشهایی با ابعاد گستردهتر و عمیقتر هستند.
بحران اقتصادی و بحران زیست محیطی از جملۀ این بحرانهاست .دربارة این بحرانها چه میدانید؟ بحران

اقتصادی چگونه ایجاد میشود و چگونه به مناطق مختلف دنیا انتقال مییابد؟ آیا فرهنگها و جوامع مختلف در
ایجاد بحران زیست محیطی سهم یکسانی دارند؟

1ـ شکستگی
2ـ بستری شد
3ـ بزرگان
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بحرانهای اقتصادی
بحران اقتصادی ،آسیبی است که نظام اقتصادی را دچار اختالل میکند .آیا میدانید بحران
اقتصادی چه مسائلی به دنبال میآورد؟

در بحران اقتصادی ،قدرت خرید مصرفکنندگان به شدت کاهش مییابد و تولیدکنندگان بازار
فروش خود را از دست میدهند؛ درنتیجه کارخانهها تعطیل و کارگران بیکار میشوند.
در تاریخ اقتصاد سرمایهداری غرب ،بحرانهای اقتصادی بهطور متناوب و با شدت و ضعفهای
متفاوت پدید آمدهاند .نخستین بحران اقتصادی در سال  1820م در انگلستان به وجود آمد اما
مهمترین آنها در فاصلۀ بین دو جنگ جهانی ،یعنی سالهای  1929تا  1933م اتفاق افتاد .زیان
اقتصادی این بحران کمتر از زیان اقتصادی جنگ جهانی اول نبود .در این بحران 40 ،میلیون
کارگر بیکار و هزاران مؤسسه اقتصادی ورشکست شدند.

بحران اقتصادی سالهای اخیر در غرب

بحران اقتصادی غرب در سالهای بین دو
جنگ جهانی

بحران اقتصادی سالهای اخیر در اروپا و آمریکا از سال  2008شروع شده است و با وجود
تالشهایی که برای مهار آن میشود ،همچنان ادامه دارد.
بحران اقتصادی و چالش فقر و غنا هر دو ،هویت اقتصادی دارند ولی از جهاتی با یکدیگر متفاوتاند.
چالش فقر و غنا چالشی همیشگی است ولی بحران اقتصادی اغلب دورهای و مقطعی است.
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فقر و غنا ،چالشی همیشگی در سرمایه داری غربی

همچنین آسیب های مربوط به فقر و غنا همواره متوجه قشرهای فقیر و ضعیف جامعه است،
ولی آسیب های مربوط به بحران اقتصادی تمامی جامعه را در بر می گیرد .البته سرمایه داران
با وجود آسیب هایی که می بینند ،با استفاده از ابزارهایی که دارند ،فشارهای ناشی از بحران های
اقتصادی را به اقشار ضعیف و تولید کنندگان خرد انتقال می دهند؛ به همین دلیل ،بحران
اقتصادی اغلب با چالش فقر و غنا پیوند می خورد و بر دامنۀ آن افزوده می شود.
بحران اقتصادی درصورتی که کنترل نشود ،می تواند به فروپاشی حکومت ها منجر شود.
بحران های اقتصادی در ابتدا به کشورهای غربی محدود می شدند و از عوامل داخلی آنها اثر
می پذیرفتند ،ولی با شکل گیری اقتصاد جهانی و کاهش اهمیت مرزهای سیاسی و جغرافیایی،
این بحران ها که منطقه ای بودند به سرعت آثار و پیامدهای خود را در سطح جهان آشکار
ساختند.
تحقیق کنید
دربارۀ جنبش وال استریت و ارتباط آن با بحران اقتصادی  2008میالدی
تحقیق کنید.
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بحرانهای زیستمحیطی
محیط طبیعی که در آن زندگی میکنیم ،محیط زیست ما را تشکیل میدهد .برخی از
متفکران ،بحرانهای زیستمحیطی را مشکل سرنوشتساز قرن بیستم دانستهاند.
بحرانهای محیطزیست ،چرا پدید آمدهاند و چه مسائلی را به دنبال آوردهاند؟

بخوانیم و بدانیم
دردویستسالاخیر،تغییراتیشگرفدرمحیطزیست
رخ داده است .اگر تاریخ کرۀ زمین را در یک فیلم
یکساله فشرده کنیم ،بهطوری که هرثانیه 146 ،سال را
در خود جای دهد ،دویست سال اخیر حدود یک ثانیه
از عمر زمین را تشکیل میدهد ولی تغییراتی که بشر
در این مدت در طبیعت و محیطزیست ایجاد کرده
بیشتر از تغییرات زمین در طول عمر آن است .این
تغییرات ،آسیبهای زیست محیطی بسیاری را به
دنبال داشته است؛ از جمله:
ـ آلودگی هوا در اثر گازهای شیمیایی ،ریزگردها و
فلزات سنگین
ـ تخریب الیۀ اُزن ،در اثر افزایش تولید گازهای گلخانهای
ـ از بین رفتن منابع آب در اثر آلودگی آبهای سطحی
و زیرزمینی
ـ آلودگی دریاها در اثر عوامل فیزیکی و شیمیایی
ـ بارش بارانهای اسیدی در اثر آلودگی آب و هوا
ـ گرم شدن کرۀ زمین و خشکسالی
ـ مسمومیت خاک در اثر تجمع مواد زاید تجزیه ناپذیر،
سموم آفتکش ،مواد رادیو اکتیو و پلیمرها
ـ تهی   شدن منابع طبیعی تجدیدناپذیر در نتیجۀ
استفاده بیرویة انسان معاصر
ـ در معرض نابودی قرار گرفتن حدود یک سوم از
انواع جانوران و گیاهان

نخلستانهای ایران ،قربانی خشکسالی

دفن زبالههای س ّمی در کشورهای جهان سوم

جزیرة هندرسون مشهور به جزیرة پالستیکی،
مقصد پالستیکهای شناور در اقیانوس آرام و
آلودهترین نقطۀ جهان
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امروزه بحران های زیست محیطی به منطقۀ خاصی محدود نمی شوند و همۀ محیط طبیعی
زندگی انسان ،آب ،خاک و هوا را فراگرفته اند .شهرهای صنعتی ،اولین مراکزی بودند که با
آلودگی های زیست محیطی مواجه شدند .پس از آن با گسترش زندگی مدرن در جهان ،انواع
آسیبهای زیستمحیطی نیز به سرعت گسترش یافتند .انسان مدرن با انقالب صنعتی ،تسلط
و پیروزی بر طبیعت را به خود نوید میداد ولی از همین منظر ،طبیعت نیز نخستین مسائل و
مشکالت خود را نشان داد .بدین ترتیب رابطۀ متقابل انسان و طبیعت دچار اختالل گردید.
برخی اندیشمندان ،بحرانهای محیط زیست را ناشی از رویکرد انسان مدرن و فرهنگ معاصر
غرب به طبیعت میدانند .فرهنگ مدرن ،طبیعت را مادۀ خام و بیجانی میداند که انسان اجازۀ
هرگونه تصرفی را در آن دارد .در این فرهنگ ،انسان بر این گمان است که با تسخیر طبیعت و
تصرف آن ،میتواند تمامی مسائل و مشکالت خود را حل کند.

دو نگاه متفاوت به طبیعت

در نگاه توحیدی ،طبیعت و هر چه در آن است ،آیات و نشانههای خداوندند ،همۀ موجودات
طبیعی به تسبیح خداوند مشغولاند و به سوی او بازمیگردند .در نگاه اساطیری هم ،طبیعت
مادۀ خام نیست ،بلکه از ابعاد و نیروهای ماورائی برخوردار است.
انسان مدرن بهدلیل نگاه دنیوی ،نگاه دینی و معنوی به طبیعت را کودکانه میپندارد و تصرف
در طبیعت را تنها با فنون و روشهای تجربی انجام میدهد ،ازاینرو ،گسترش سریع صنعت
و فناوری مدرن ،با وجود اینکه توانمندی و آسایش بیشتری برای بشر فراهم آورده ،زیانهای
جبرانناپذیری به او و طبیعت ،وارد کرده است .بحران زیست محیطی ،ابتدا در حوزه رابطۀ
انسان با طبیعت قرار داشت ،ولی به تدریج به روابط انسان ها و جوامع با یکدیگر نیز سرایت
کرد و به آسیب های اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی همچون مهاجرت ،حاشیه نشینی ،بیکاری،
سیاسی منطقه ای و فرامنطقه ای منجر شد .به منظور چاره اندیشی برای این
فقر و اختالفات
ِ
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آسیب ها ،همایش های بین المللی متعددی دربارۀ بحران زیست محیطی برگزار شده است ،که
البته نتوانسته اند از شتاب بحران بکاهند .اعتراضات و واکنش های مردمی در دهه های اخیر،
جنبش های اجتماعی جدیدی پدید آورده است.
بخوانیم و بدانیم
در قرن بیستم ،کشورهای غربی ،زبالههای س ّمی خود را به کشورهای جهان سوم ارسال
میکردند تا در آنجا دفن یا انبار شود.
برخی جنبشهای حامی محیطزیست این اقدام را استعمار س ّمی و نژاد پرستی زیستمحیطی
نامیدهاند .در این استعمار ،جوامع سلطهگر که حتی سوزاندن زباله و دفن پالستیک را در خاک
خود ممنوع اعالم کردهاند ،مردم و سرزمینی دیگر را «زبالهبان و زبالهدان» خود میدانند و
زبالههای اتمی و س ّمی خود را در خاک آنها دفن میکنند.
در سال 1989م سازمان ملل با طرح «پیمان باسل» تالش کرد تا از انتقال زبالههای کشورهای
صنعتی به کشورهای فقیر جلوگیری کند ،ا ّما برخی کشورهای غربی این پیمان را نپذیرفتند
و برخی دیگر با دور زدن قوانین بینالمللی ،سوء استفاده از نیاز مالی و کم اطالعی افراد
یا دولتها ،همچنان به صدور زبالههای خود به کشورهایی چون ساحل عاج ،غنا ،سومالی،
نیجریه ،مصر ،هند ،اندونزی و مغولستان مشغولاند .کشورهای فقیر هم به امید کسب درآمدی
ناچیز از این راه ،به این تجارت تن دادهاند.
در قرن بیستویکم ،صادرات زباله همچنان یک تجارت بینالمللی پر رونق و رو به گسترش
است که در کشورهای جهان سوم بحران ایجاد میکند  « .بحران ابیجان» در ساحل عاج و
«بحران بوپال» در هند نمونههایی از بحرانهای زیستمحیطی در این دو قرن است.
گفت وگوکنید
شما برای مهار بحرانهای زیست محیطی در سطوح مختلف فردی ،مح ّلی ،م ّلی،
منطقهای و جهانی چه راهکارهایی پیشنهاد میکنید؟
برای انجام دادن این فعالیت ،متن سیاستهای کلی محیطزیست در جمهوری
اسالمی ایران را مطالعه کنید.
با هم تکمیل کنید
چالش های اقتصادی و اجتماعی
بحران اقتصادی
چالش فقر و غنا
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درس دوازدهم

بحرانهای معرفتی و معنوی

چالشهای جهانی ،به تدریج و یکی پس از دیگری آشکار میشوند ،اغلب پایان نمییابند و با بروز چالشهای

جدید ،چالشهای پیشین نیز همچنان باقی میمانند .برای مثال ،چالش فقر و غنا در چند قرن گذشته بروز کرد
ا ّما همچنان پا      برجاست.

ابتدا چالشهای اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و ...رخ میدهند و سپس چالشها و بحرانهای معرفتی ،معنوی ،اخالقی،

عاطفی و  ...ظاهر میشوند.

این چالشها در مواجهه با سایر فرهنگها به وجود نمیآیند و همگی از درون فرهنگ غرب بر میخیزند .ع ّلت این
چالشها درونی است ،نه بیرونی ،به همین دلیل فرهنگ غرب نمیتواند آن را به دیگران نسبت دهد .از این رو   وقتی

آثار چنین چالش  هایی در سطح جهان آشکار میشود ،فرهنگهای دیگر برای مهار آنها نباید ،به همان راهی بروند

که جهان غرب میرود و نباید چارۀ این چالشها و درمان این دردها را از غرب بخواهند چرا که «      اگر کوری ،کور دیگر
را هدایت کند هر دو به چاه خواهند افتاد».

برخی چالشها مربوط به الیههای سطحیتر و برخی مربوط به الیههای عمیقتر فرهنگاند.

سکوالریسم ،اومانیسم و روشنگری در مجموع ،عمیقترین الیۀ فرهنگ معاصر غرب و روح و شالودۀ آن را تشکیل

میدهند .تمامی چالشهای جهانی ،از این الیۀ هویتی برمیخیزند ولی بحرانهای معرفتی و معنوی به این الیه
تعلق دارند .در مورد این بحرانها چه میدانید؟
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فرهنگ

جامعه

بحرانهای متناظر

عقاید و باورها

فرهنگی

معرفتی ـ معنوی

ارزشها

اجتماعی

فقر و غنا

هنجارها

سیاسی

جنگها و تقابلها

نمادها

اقتصادی

اقتصادی ـ زیستمحیطی

بحران معرفتی
در درس پنجم دربارۀ رویکرد معرفتی ـ علمی فرهنگ غرب پس از رنسانس ،مطالبی
آموختید .آیا آن رویکرد را به یاد دارید؟ غرب معاصر چگونه از آن بحران علمی ـ معرفتی
عبور کرد و با چه بحران علمی ـ معرفتی جدیدی مواجه شد؟

در فرهنگ قرون وسطی ،کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا معتبرترین راه شناخت جهان بود
و شناخت از راه عقل و تجربه نادیده گرفته می شد.
در دوران رنسانس ،این روش معرفتی مورد تردید قرار گرفت و به تدریج به بحران معرفتی
انجامید .جهان غرب برای برون رفت از این بحران ،وحی و شهود را در شناخت علمی نادیده
گرفت و به شناخت از راه عقل و تجربه بسنده کرد.
شناخت عقلی جدید نیز بیش از دو سده دوام نیاورد .به همین دلیل در قرن نوزدهم و
بیستم ،شناخت حسی و تجربی را تنها راه شناخت علمی می دانستند.
در قرن نوزدهم ،جامعه شناسان به دنبال آن بودند که دربارۀ حقایقی که پیامبران از طریق
وحی دربارۀ جامعۀ بشری بیان کرده اند یا عالمان با استدالل های عقلی به آنها رسیده اند ،با
روش حسی و تجربی داوری کنند .جامعه شناسان قرن نوزدهم روش تجربی خود را تنها راه
درست برای شناخت جهان هستی می دانستند و معتقد بودند آگاهی ها و علوم جوامع دیگر
غیرعلمی است .بدین ترتیب ،غرب این مطلب را به نخبگان جوامع غیرغربی القا می کرد که
پیروی از فرهنگ غرب تنها راه پیشرفت و توسعۀ دیگر فرهنگ ها است.
علمی دانش تجربی و همچنین وابستگی
بحران معرفتی جدید هنگامی آغاز شد که محدودیتهای
ِ
آن به معرفتهای غیرتجربی و غیرحسی آشکار شد .در نیمۀ اول قرن بیستم ،با روشن شدن
محدودیتهای علم تجربی ،علم از داوریهای ارزشی دست برداشت و به امور طبیعی محدود شد.
در نیمۀ دوم قرن بیستم با روشن شدن اینکه علم تجربی دارای مبانی غیرتجربی است ،علم
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تجربی غربی تنها تفسیر ممکن از جهان طبیعت نیست
مدرن زیر سؤال رفت .آشکار شد علم
ِ
بلکه تفسیرهای متناسب با فرهنگ های دیگر نیز می تواند وجود داشته باشد.
تردید دربارۀ مبانی علوم تجربی غربی ،در حقیقت تردید دربارۀ بنیان های هویتی فرهنگ غرب
یعنی الیه های عمیق یا همان فلسفه روشنگری بود .با این پرسش ،بحران معرفتی ـ علمی در
دو بُعد ظاهر شد:
١ـ افول روشنگری و شکل گیری جریان های پُست مدرن

روشنگری مدرن از قرن نوزدهم مبتنی برحس و تجربه بود و براساس آن ،شناخت غیرتجربی،
علمی دانسته نمی شد ولی پس از اینکه مشخص شد ،علم تجربی به معرفت های غیرتجربی
وابسته است ،استقالل معرفت علمی ـ تجربی مخدوش شد و هویت روشنگرانۀ آن مورد تردید
قرار گرفت .تردید در روشنگری به منزلۀ تردید در هویت معرفت شناختی جهان مدرن بود.
دانشمندانی را که در اصل روشنگری علم مدرن تردید کرده اند ،پسامدرن می خوانند ،زیرا از
1
اصول جهان مدرن عبور کرده و به فراسوی آن رسیده اند.

٢ـ ناسازگاری ابعاد معرفتی جهان غرب با نیازهای اقتصادی و سیاسی آن

متفکران پسامدرن زمانی در اصول و مبانی فرهنگ غرب تردید کردند که سیاست و اقتصاد
جهان غرب ،ابعاد جهانی پیدا کرده و نیازمند علمی بود که حضور جهانی آن را توجیه کند اما
اندیشه های پسامدرن این ظرفیت را نداشتند.
ناتوانی جهان غرب برای توجیه حضور جهانی خود ،در شرایطی که اقتصاد و سیاستش ،به این
حضور نیاز دارد ،بعد دیگری از بحران معرفتی ـ علمی است؛ یعنی ناسازگاری بین عملکرد
اقتصادی و سیاسی غرب با توانمندی های معرفتی و علمی آن.
فرهنگی که توان معرفتی الزم برای دفاع از ابعاد گستردۀ اقتصادی و سیاسی خویش را نداشته
باشد ،به حیوان فرتوتی می ماند که باوجود جثۀ عظیم خود ،زمین گیر و آسیب پذیر شده است.

بحران معنویت
در فرهنگ غرب گرایش به دین و معنویت از سر گرفته شده است و حتی برای پاسخ دادن
به نیاز فطری آدمی به معنویت ،دینهای جدید و عرفانهای رنگارنگ همانند قارچ از زمین
روییدهاند و عدهای از آنها پیروی میکنند .بحران معنویت چه زمانی و چرا در فرهنگ
غرب پدید آمد؟ جامعه شناسان با چه نامهایی از این بحران یاد کردهاند؟ این بحران چه
پیامدهایی داشته است؟
1ـ در این باره ،سال آینده مطالب بیشتری خواهید آموخت.
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در فرهنگ مدرن ،سکوالریسم به صورت آشکار مطرح شد .در این فرهنگ ،گرایش ها و
رفتارهای دینی تنها با توجیه دنیوی امکان مطرح شدن دارند.
سکوالریسم به ترتیب ،در حوزه های هنر ،اقتصاد ،سیاست و علم ظاهر گردید و فرهنگ
تخصصی هریک از این حوزه ها ،سکوالر و دنیوی شد؛ ا ّما فرهنگ عمومی جامعۀ غربی ،در
محدودۀ زندگی شخصی و خصوصی افراد ،همچنان دینی باقی ماند.

حضور دین در فرهنگ عمومی جامعه غربی (برگزاری مراسم عید پاک ،ازدواج و تدفین براساس آموزههای مسیحیت)

برخی جامعه شناسان بر این گمان بودند که در قرن بیستم ،دین از آخرین عرصۀ حضور خود
ـ یعنی قلمرو فرهنگ عمومی ـ نیز بیرون خواهد رفت ا ّما واقعیت ،خالف این پیش بینی را
نشان داد.
طی قرن بیستم نه تنها دین از فرهنگ عمومی مردم خارج نشد بلکه در سال های پایانی
ّ
آن ،نگاه معنوی و دینی ،به سطوح مختلف زندگی انسان ها بازگشت .بعضی متفکران از
این موج که نشانۀ بحران معنویت در فرهنگ غرب است ،با عناوین «   افول سکوالریسم» و
«پسا  سکوالریسم» یاد کردند.
مهم ترین علت تداوم باورهای دینی و معنوی در زندگی انسان ،نیاز فطری آدمی به حقایق
قدسی و ماوراء طبیعی است .یک فرهنگ عالوه بر نیازهای جسمانی و دنیوی انسان ،باید به
نیازهای معنوی و قدسی او نیز پاسخ دهد .همان گونه که بی توجهی به ابعاد دنیوی ،به بحران
منجر می شود ،غفلت از ابعاد معنوی شکل دیگری از بحران را به دنبال می آورد.
فرهنگ غرب با انکار حقایق قدسی ،نه تنها به آرمان های انقالب فرانسه نرسید بلکه با اصالت
بخشیدن به انسان دنیوی در قرن بیستم به پوچ گرایی ،یأس و ناامیدی و مرگ آرمان ها و
امیدها انجامید.

چالشهای معنوی ،اخالقی و عاطفی ،چالشهای برخاسته از عمق فرهنگ غرب هستند.
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گریز و رویگردانی از سکوالریسم در جوامع غربی ،پیامدهای اجتماعی مختلفی داشت از جمله:
برخی از نخبگان جهان غرب را به جست وجوی سنت های قدسی و دینی 1وا داشت.
ساکن کشورهای غربی را که اغلب مرعوب فرهنگ مدرن شده بودند ،بهسوی هویت
مهاجران
ِ
ِ
دینی خود فراخواند.
بازار معنویتهای کاذب و دروغین را رونق بخشید؛ خرافهپرستی ،شیطانپرستی ،انواع بازسازی
شدۀ ادیان و عرفانهای شرقی و سرخپوستی ،نمونههایی از این معنویتهای دروغین هستند.
گفت وگوکنید
اجالس هزارۀ ادیان در آستانۀ قرن بیستویکم در نیویورک برگزار شد و در آن،
اندیشمندانی از ادیان گوناگون جهان ،گرد هم آمدند تا نقش دین را در استقرار
صلح جهان بررسی کنند .به نظر شما چرا   نشستهای مشابه این اجالس طی قرن
بیستم برگزار نشد؟ در این باره گفتوگو کنید.

با هم تکمیل کنید
بحران های عمیق فرهنگ غرب

پیامدها

بحران معرفتی

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

بحران معنویت

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

1ـ روابط علّت و معلولی و ساز و کارهای غیرمادیِ جاری در جهان
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فصـل چهارم

بیداری اسالمی
و جهـان جدید

در فصل اول دربارة چهار مرحلة تاریخی گسترش عقاید و ارزشهای جهان شمول اسالم
سخن گفته شد .در دو مرحلۀ نخست ،اسالم در مواجهه با فرهنگ جاهلی و استبداد قومی
و قبیلهای برآمده از آن ،فرهنگ و تمدن درخشان اسالمی را بنا کرد .جهان اسالم در
مواجهه با جهان متجدد ،مرحلة استعمار را از سر میگذراند و با پیروزی انقالب اسالمی
ایران از تنگنای استبداد استعماری عبور میکند و بیداری اسالمی را از سر میگیرد .جهان
اسالم در عصر بیداری اسالمی به عنوان یک قطب فرهنگی و تمدنی ظاهر میشود؛ عبور از
چالشهای جهان امروز را به بشریت نوید میدهد و با مخاطب قرار دادن فطرت الهی تمامی
انسانها ،مقدمات شکلگیری جهانی توحیدی را فراهم میآورد.
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اهداف فصل چهارم
انتظار میرود دانشآموز با مشارکت در موقعیتهای یاددهی ـ یادگیری این فصل ،شایستگی  های
زیر را کسب کند:

 .1بتواند دربارۀ نخستین جریان  های اجتماعی جهان اسالم که در مواجهه با جهان غرب پدید آمدند ،با
دیگران بحث و گفتوگو نماید ،شباهتها و تفاوتهای این جریانها را شرح دهد و رویکردهای متفاوت
این جریانها به غرب را بررسی کند.
 .2با مقایسۀ انقالب اسالمی ایران با جنبش  های اجتماعی پیش از آن در ایران و همزمان با آن در سایر
نقاط جهان از جایگاه و رسالت انقالب اسالمی ایران در جهان اسالم و جهان معاصر شناخت پیدا کند و
انقالب اسالمی ایران را به عنوان نقطة عطف بیداری اسالمی بشناسد.
 .3انقالب فرانسه و انقالب اسالمی ایران را از این منظر که یکی سرآغاز شکلگیری جهان دنیوی
و دیگری سرآغاز شکلگیری جهان توحیدی است ،مقایسه کند؛ برای تحقق این آرمان بلند انقالب
اسالمی بکوشد و دیدگاهی را که آرمانها و ارزشهای بلند انقالب اسالمی را ذیل ارزشهای دنیوی
انقالب فرانسه تعریف میکند ،نپذیرد.
 .4بیداری اسالمی را راهحل بحران  های جهانی بداند؛ نسبت به سرنوشت بیداری اسالمی احساس
مسئولیت کند ،به شیوه  های غرب برای مقابله با آن پی ببرد ،فرصتها و محدودیت  های پیشروی
بیداری اسالمی را بشناسد و برای استفادة مطلوب از فرصتها و عبور از محدودیتها چاره اندیشی کند.
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سرآغاز بیداری اسالمی

آغاز شكلگیری هر پدیدۀ اجتماعی اغلب هیجانانگیزترین لحظة آن است؛ لحظهای سرشار از بیم ،امید،

شگفتی ،تنش و دلهره .سرآغاز پدیدة اجتماعی ،شفافترین لحظة آن نیز بهشمار میرود و به همین دلیل

اطالعات قابل توجهی از آن پدیده در اختیار ما میگذارد .سرآغازهر پدیده سرگذشت و سرنوشت آن پدیده را

بهطور خالصه در خود دارد.

بیداری اسالمی نیز سرآغازی دارد.

جهان غرب ابتدا با سطحیترین و ظاهریترین الیههای هویتی خود با سایر جهانهای اجتماعی ،از جمله

جهان اسالم ،مواجه شد و بیش از هر چیز ،وجوه نظامی ،سیاسی ،اقتصادی ،فنّاورانه و  ...خود را به رخ كشید اما

الیههای عمیق آن از چشم اعضای سایر جهانها مخفی ماند .این امر بر چگونگی مواجهۀ جهانهای اجتماعی
دیگر و اعضای آنها با جهان غرب تأثیر فراوانی گذاشت.

از ابتدای رویارویی جهان اسالم با غرب متجدد ،جریانهای فكری و اجتماعی متفاوتی در جهان اسالم شكل

گرفت .جریانهایی كه برداشتشان از دافعهها و جاذبهها ،دشمنان و دوستان ،دردها و درمانهای پیشرو،

شباهتها و تفاوتهایی داشت .نخستین جریانهای اجتماعی که در این مواجهه شکل گرفتند ،کداماند؟
شباهتها و تفاوتهای آنها چیست؟
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نخستین بیدارگران اسالمی
از خوابگران ،خواب گران ،خواب گران خیز
از خواب گران خیز
خاور همه مانند غبار سر راهی است

یک نالة خاموش و اثر باخته آهی است

هر ذرة این خاک گره خورده نگاهی است

از هند و سمرقند و عراق و همدان خیز

از خوابگران ،خواب گران ،خواب گران خیز
از خواب گران خیز
فریـاد ز افـرنگ و دالویـزی افـرنگ

فریـاد ز شیرینـی و پرویـزی افـرنگ

عالم همه ویرانه ز چنگیزی افرنگ

معمار حرم ،باز به تعمیر جهان خیز

از خواب گران ،خواب گران ،خواب گران خیز
از خواب گران خیز
(محمداقبال الهوری)

اولین بیدارگران در جهان اسالم چه کسانی بودند ،چه ویژگیهایی داشتند و چقدر با فرهنگ
غرب آشنا بودند؟

غرب متجدد ،زمانی با جهان اسالم روبهرو شد که قدرتهای سیاسی جهان اسالم ،با وجود
رعایت ظواهر اسالمی ،استبدادهای قومی و قبیلهای بودند و عالمان دینی ،اغلب براساس ضرورت
حفظ امنیت با آنها تعامل میکردند.
«فقاهت» 1و «عدالت» که دو عنصر برتر در فرهنگ اسالمی هستند ،اغلب در حاشیة مناسبات
قدرتهای قومی ،باقی مانده بودند .دولتهای کشورهای مسلمان نیز به میزان دوری از سنتهای
دینی و اسالمی ،آسیبپذیری بیشتری در برابر کشورهای غربی پیدا میکردند.
قدرت نظامی ،سیاسی ،اقتصادی و جاذبههای دنیوی کشورهای غربی ،دولتمردان کشورهای
اسالمی را مرعوب و شیفتة فرهنگ غرب میساخت و این مسئله ،عزت و استقالل کشورهای
اسالمی را تضعیف میکرد.

1ـ شناخت عمیق احکام الهی و پیروی از آنها
108

نشریهای دربارۀ خودباوری مسلمانان و مبارزه
با استعمار که سیدجمالالدین اسدآبادی با
همکاری مح ّمد عبده در پاریس منتشر و در
دهها کشور آسیایی و آفریقایی توزیع میکرد.

در حمله روسیه تزاری به ایران ،عده زیادی
از علمای اسالم با تدوین کتابها و رسالههای
گوناگون ،حکم جهاد با کفار را بهطور مستدل
و مشروح بیان کردند ،این رسالهها با عنوان
جهادیه شناخته میشوند.

نخستین بیدارگران اسالمی کسانی بودند که به خطر جوامع غربی و شیوۀ برخورد دولتهای
اسالمی در برابر غرب ،توجه کردند و حرکتها و جنبشهایی را در مقابله با غرب بهوجود آوردند.
حضور فعال عالمان دینی در مقابله با روسیۀ تزاری و تدوین رسالههای جهادیه ،اصالحات
امیرکبیر و حکم میرزایشیرازی در تحریم تنباکو ،نمونههایی از حرکتهای نخستین بیدارگران
اسالمی در ایران و اقدامات سیدجمالالدین اسدآبادی و شاگردان او در دیگر کشورهای اسالمی،
نمونههایی از این حرکتها در جهان اسالم است.
مهم ترین ویژگی های نخستین بیدارگران اسالمی آن است که:
به خطر کشورهای غربی برای جوامع اسالمی توجه داشتند و خواستار استقالل اقتصادی و
سیاسی جوامع اسالمی بودند.
به دنبال اصالح رفتار دولت ها در کشورهای اسالمی بودند.
بیداری را بازگشت به اسالم و عمل به آن می دانستند.
بسیاری از آنان وحدت امت اسالمی و ع ّزت جهان اسالم را دنبال می کردند و قومیت های
مختلف را درون امت واحد اسالمی به رسمیت می شناختند.
بیدارگران نخستین ،با وجود رویکرد اعتراض آمیز به غرب ،از فرهنگ غرب شناخت عمیقی
نداشتند .آنها خطر غرب را بیشتر در سلطه گری و قدرت سیاسی و اقتصادی آن می دیدند.
برخی از آنان ،دوری مسلمانان از عمل به اسالم را عامل ضعف جوامع اسالمی می دانستند و
گمان می کردند دلیل قدرتمندی جوامع غربی این است که عملکرد آنها اغلب همان است که
مورد توجه اسالم نیز می باشد.
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گفت وگوکنید
محمد عبده شاگرد سید جمالالدین اسدآبادی ،در مصر بود و این سخن منسوب
به اوست :در شرق مسلمان دیدم و اسالم را ندیدم و در غرب ،اسالم را دیدم و
مسلمان ندیدم .در کالس دربارۀ این سخن گفتوگو كنید و آن را نقد و بررسی
نمایید.

من ّورالفکران و روشنفکران غرب گرا
با شکلگیری استعمار و نفوذ دولتهای غربی در کشورهای اسالمی ،جریان اجتماعی
دیگری به موازات نخستین بیدارگران اسالمی شکل گرفت .نسل ا ّول این جریان به
«      من ّورالفکران» و نسل دوم آن به «روشنفکران» شهرت یافتند .این جریان با بیدارگران
اسالمی چه شباهتها و تفاوتهایی داشت؟ شباهتها و تفاوتهای نسل اول و دوم این
جریان اجتماعی چه بود؟

به موازات نخستین بیدارگران اسالمی ،گروه دیگری در جوامع اسالمی پیدا شدند که شیفتة
فرهنگ غرب بودند .این گروه ــ که بیشتر در لژهای فراماسونری سازمان می یافتند ــ نیز خود
را بیدارگر می نامیدند ،اما برخالف بیدارگران اسالمی ،بیداری را در گذر از فرهنگ اسالمی و
پیوستن به فرهنگ غربی می دانستند .آنان در ایران ،اومانیسم را به آدمیت و روشنگری مدرن
را به من ّورالفکری ترجمه کردند و به همین دلیل ،خود را من ّورالفکر خواندند .لژ آدمیت و لژ
بیداری ایرانیان از اولین لژهایی بود که من ّورالفکران در ایران تأسیس کردند.
من ّورالفکران غرب گرا ویژگی هایی داشتند:
نسبت به کشورهای استعمارگر احساس خطر نمی کردند ،بلکه حضور سیاسی و اقتصادی
آنان را فرصت می دانستند.
مانند بیدارگران اسالمی ،خواستار اصالح رفتار دولت ها در کشورهای اسالمی بودند.
برخالف بیدارگران اسالمی ،بیداری را بازگشت به اسالم نمی دانستند بلکه بیداری را در
تقلید از رفتار فرنگیان می دیدند.
مفهوم امت و ملت اسالمی برای آنها بی معنا یا منفور بود و در مقابل ،به ناسیونالیسم که
اندیشة سیاسی قوم گرایانة غرب متجدد بود ،روی آورده بودند.
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من ّورالفکران غربگرا مورد حمایت دولتهای استعمارگر غربی بودند و این دولتها به کمک آنان
توانستند از موفقیت بیدارگران اسالمی جلوگیری کنند.
من ّورالفکران غرب گرا که در قدم های نخست از ضرورت اصالحات در دولت های کشورهای
اسالمی خود سخن می گفتند ،در نهایت با حمایت کشورهای غربی ،در جوامع خود حکومت های
سکوالر تشکیل دادند.

اقدامات آتاتورک؛ کشف حجاب ،تغییر خط عربی به التین ،تبدیل مسجد ایاصوفیا به
موزه ،لغو تقویم هجری ،پخش اذان به زبان ترکی ،انتشار اسکناس با نماد پان ترکیسم و …

قدرت حاکمان سکوالر در کشورهای مسلمان ،ریشه در اعتقادات و پیشینة تاریخی این کشورها
نداشت .قدرت آنها وابسته به قدرت جهانی استعمار بود .آنان با اتّکا به این قدرت ،میکوشیدند
مظاهر دینی و اسالمی را از بین ببرند و ساختارهای اجتماعی 1پیشین را حذف و ساختارهای
اجتماعی جدیدی ایجاد کنند.
آتاتورک در ترکیه ،رضاخان در ایران و اماناهللخان در افغانستان ،سه نمونه از قدرتهای
سکوالریاند که آرمانهای من ّورالفکران غرب زده را با حمایت دولتهای غربی دنبال میکردند.

1ـ نهادها ،قواعد ،رویهها و روابط میان آنها
111

گفت وگوکنید
دربارۀ فعالیتهای اسالم ستیزانة رضاخان و چهرههای من ّورالفكری كه در
كابینههای او حضور داشتند ،گفتوگو كنید.

واقعۀ مسجد گوهرشاد

علیاکبر داور ،عبدالحسینخان تیمورتاش،
تقیزاده و محمدعلی فروغی از جمله چهرههای
من ّورالفکری بودند که در کابینه رضاخان حضور
داشتند.

حکومت من ّورالفکران غربگرا در کشورهای اسالمی ،استبداد استعماری را به دنبال داشت .استبداد
استعماری به دلیل وابستگی به کشورهای استعمارگر و عملکردن مطابق منافع این کشورها،
استقالل سیاسی و اقتصادی جوامع اسالمی را مخدوش میساخت و مقاومتهای مردمی برای
حفظ هویت اسالمی خود را نیز سرکوب میکرد.
در هم ریختن نظم پیشین به بهانة رسیدن به جایگاه کشورهای غربی انجام شد؛ ا ّما در عمل،
این کشورها همچنان در جایگاه کشورهای پیرامونی و استعمارزده باقی ماندند .این مسئله
باعث اعتراض برخی از نخبگان غرب گرای این کشورها شد.
نخبگان غربگرایی که به عملکرد نسل اول روشنفکران معترض بودند ،نسل دوم روشنفکران را
شکل دادند .این گروه تحت تأثیر جریانهای چپ در کشورهای اروپایی بودند .این نسل با عنوان
چپ کشورهای اسالمی شناخته میشود .اعتراض روشنفکران چپ به روشنفکران
روشنفکران ِ
طی
نسل اول ،بهدلیل گریز آنان از اسالم یا اسالمستیزی آنان نبود ،بلکه از نوع اعتراضاتی بود که ّ
قرن بیستم در کشورهای غربی نسبت به عملکرد اقتصادی نظامهای لیبرالیستی و سرمایهداری
شکل میگرفت.
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حرکتهای اجتماعی روشنفکران چپ ،در چارچوب اندیشههای ناسیونالیستی ،سوسیالیستی و
مارکسیستی بود .برخی از آنان ،آشکارا اندیشههای غیرتوحیدی را مطرح میکردند و برخی دیگر
از رویارویی مستقیم با باورهای دینی مردم خودداری میکردند؛ ح ّتی گاهی اندیشههای خود را
در پوشش دینی بیان میداشتند .به این ترتیب ،روشنفکری التقاطی 1چپ در کشورهای اسالمی
چپ کشورهای مسلمان ،اغلب مورد حمایت بلوک
پدید آمد .حرکتهای اعتراض آمیز روشنفکران ِ
شرق قرار میگرفت.
تا پیش از فروپاشی بلوک شرق ،روشنفکران چپ در کشورهای اسالمی جاذبه داشتند و جریان
چپ حتی در کشورهایی که زیر نفوذ بلوک غرب قرار داشتند ،یک جریان اجتماعی تأثیرگذار بود.
با فروپاشی بلوک شرق ،جاذبههای روشنفکری چپ در سطح جهان از بین رفت و این جریان در
کشورهای اسالمی نیز جاذبة خود را از دست داد و غربگرایان این جوامع ،دیگر بار به اندیشههای
لیبرالیستی غربی روی آوردند.
مطالعه کنید
دربارة سرانجام جریانهای ناسیونالیستی و ماركسیستی در ایران مطالعه كنید.

با هم تکمیل کنید
نخستین جریان های اجتماعی جهان اسالم

ویژگی ها

نقد و ارزیابی

١ـ ............................. ............................. ................................................................................
٢ـ ............................. ............................. ................................................................................
٣ـ ............................. ............................. ................................................................................

١ـ یکی از ویژگیهای اساسی اندیشۀ درست این است که اجزای آن دارای انسجاماند .از اینرو به دیدگاهی که در آن تضاد و
تناقض وجود دارد ،به دیدة شک و تردید نگریسته میشود .اندیشۀ التقاطی در همین ویژگی دچار نقص است .چرا که معموالً
آمیزهای از باورها و ارزشهایی است که از مکاتب و جهانبینیهای مختلف گردآوری میشوند و بهصورتی ناسازگار در کنار هم
چیده می شوند .برخی جریانها ،عقاید اسالمی را با سوسیالیسم ،مارکسیسم ،لیبرالیسم و  ...بدون توجه به مبانی آنها و بهصورتی
ناسازگار درهم ادغام میکنند.
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نخستین بیدارگران اسالمی .............
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ـ من ّورالفکران غربگرا ،بیداری را در عبور از فرهنگ
اسالمی و پیوستن به فرهنگ غربی معنا میکردند.
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جم
ه
م
�نهشر قی هن رغبی وریاسال ی
درسچهاردهم انقالب اسالمی ایران ،نقطۀ عطف بیداری اسالمی
«    شک نباید کرد که انقالب اسالمی ایران از همۀ انقالبها جداست؛ هم در پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و هم در
انگیزۀ انقالب و قیام .تردید نیست که این یک تحفۀ الهی و هدیۀ غیبی بوده که از جانب خداوند منّان بر این م ّلت
مظلوم غارت زده ،عنایت شده است».
ِ

(وصیتنامۀ الهی ـ سیاسی امام خمینی

)

انقالب اسالمی ایران ویژگی هایی متمایز از دیگر جنبش های اجتماعی داشت و با همۀ جنبشهای اجتماعی که
پیش از آن در ایران رخ داده بود یا همعصر با آن در سایر نقاط دنیا وجود داشت ،متفاوت بود .آیا ویژگی های

انقالب اسالمی ایران را میدانید؟

انقالب اسالمی ایران تنها یک انقالب سیاسی نبود و تمامی انسانها را مخاطب خود قرار میداد.
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انقالب مشروطه
نخستین بیدارگران اسالمی در جهان اسالم ،حرکت ها و جنبش هایی ایجاد کردند .جنبش
عدالتخانه و جنبش تنباکو دو نمونه از این جنبشها در ایران هستند .دربارۀ این دو جنبش
چه میدانید؟ چرا جنبشهای اجتماعی نخستین بیدارگران اسالمی در ایران متوقف شدند؟

نخستین بیدارگران اسالمی در ایران ،جنبش هایی را برای اصالح رفتار حاکمان و ساختار حکومت
قاجار بهوجود میآوردند.
تعامل عالمان شیعی با قاجار براساس «مقاومت منفی» بود .در مقاومت منفی ،حاکمیت پادشاه،
حد واجبات نظامیه انجام
ظالمانه و غیرمشروع دانسته می شود و همکاری سیاسی با آن ،جز در ّ
نمی شود .منظور از واجبات نظامیه اموری است که برای بقای زندگی اجتماعی الزم است؛ مانند
حفظ امنیت یا مقابله با دشمنان خارجی.
هنگامی که قاجار ـ به دلیل اثرپذیری از دولت های استعماری ـ به جای مقاومت در برابر بیگانگان
به قراردادهای استعماری روی آوردند« ،مقاومت منفی» به سوی «فعالیت رقابتآمیز» تغییر
کرد .منظور از فعالیت رقابتآمیز ،ورود ف ّعال به عرصة زندگی اجتماعی و سیاسی ،نه درجهت
تأیید قدرت حاکم و حمایت از آن ،بلکه در رقابت با آن است.
1

حضور فعال مردم در جنبش تنباکو به تبعیت از علما

نمایندگان دورههای نخست مجلس شورای م ّلی

برخورد رقابت آمیز عالمان دینی با قاجار ،حرکتی اصالحی بود .آنها برای اصالح برخی رفتارهای
پادشاهان قاجار تالش می کردند .جنبش تنباکو نمونه ای موفق از فعالیت رقابت آمیز اصالحی
1ـ برای پی بردن به تفاوت رفتار حاکمان و ساختار حکومت ،یک گروه اجتماعی مانند تیم فوتبال را در نظر بگیرید .در هر گروه
اجتماعی ،افراد ،نقش ها و روابط میان نقش ها وجود دارند .به روابط میان نقشها یا روابط میان مجموعههای نقشی ،ساختار
میگویند .افراد ،نقش ها را اجرا یا به تعبیری بازی می کنند .یک نقش را افراد مختلف می توانند به شیوههایی متفاوت ایفا کنند.
برخی قوی تر و برخی ضعیف تر ،برخی با پایبندی بیشتری به حقوق و تکالیف نقش و برخی با پایبندی کمتر .در تیم فوتبال اگر
بازیکنی نقشی را به خوبی ایفا نکند ،می توان از او خواست که این کار را بهتر انجام دهد و اگر نتوانست ،می توان او را تعویض کرد
امّا برای مثال ،نمی توان از یک بازیکن فوتبال انتظار داشت که نقش یک بازیگر تئاتر را ایفا کند .اگر چنین انتظاری وجود داشته
باشد ،باید در ساختار بازی فوتبال تغییر ایجاد کرد.
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است .این تجربة موفق ،فعالیت رقابت آمیز را از اصالح رفتار به اصالح ساختار تغییر داد و به
«جنبش عدالتخانه» منجر شد.
جنبش عدالتخانه فقط به دنبال اصالح کار یا رفتار خاصی از پادشاه نبود بلکه اصالح شیوة زمامداری
او را هدف قرار داده بود .این جنبش ـ با توجه به شرایط داخلی و خارجی ـ در پی تأسیس مجلسی
قوانین عادالنة الهی را تدوین کند و شاه را ملزم سازد که در چارچوب این قوانین عمل کند.
بود که
ِ
این حرکت ،حاکمیت را از مدار استبداد به مدار عدالت منتقل می کرد .البته در فقه اجتماعی
و سیاسی تشیع ،این نوع حاکمیت نیز آرمانی نبود ا ّما فساد آن از استبداد کمتر بود و ظلم را
کنترل می کرد .به همین دلیل ،فقط در شرایطی که برقراری حاکمیت آرمانی امکان نداشت،
پذیرش آن ممکن بود.
جنبش عدالتخانه از آن جهت که ساختار سیاسی جامعه را تغییر می داد ،یک انقالب اجتماعی بود.
با اوجگیری این جنبش ،من ّورالفکران غربزده به آن پیوستند و در جریان بستنشینی در
سفارتخانة انگلستان ،نام مشروطه را برای آن برگزیدند .عالمان مسلمان نیز از همراهی من ّورالفکران
استقبال کردند و این نام را پذیرفتند اما منظور عالمان دینی از مشروطه با من ّورالفکران تفاوت
داشت .منظور عالمان مسلمان از مشروطه ،مشروط کردن حاکمیت به احکام عادالنة الهی بود اما
من ّورالفکران مشروطه را نوعی حاکمیت سکوالر مانند دولت انگلستان میدانستند.

ب
ب
من ن�ع ش� آ �ن � ز�ر�گوار را �ر س ِر     دار،
ه
چم پ� چ�م م � ب
�
�ون ر ی ی دا ن م �که �ه عالم ت
س� ی
ب � �
ی�
�
ا ت�الی غ�ر� ز �د گی پس زا� دو س ت
�ک�
ی� مم
ش م�ک ب� ب
ک�
سال ش� ر �ام سرای ا ن ل� ت
ا�فرا ش� ت�ه ش�د.

جملهای از جالل آلاحمد دربارة شهید شیخ فضلاهلل نوری

از نظر من ّورالفکران مشروطه خواه ،مجلس محلی بود که در آن ،قوانین نه بر پایه احکام اسالم،
بلکه براساس اراده و خواست بشر تنظیم و تدوین می شد.
در جریان انقالب مشروطه ،نزاع و رقابتی سخت بین بیدارگران اسالمی و من ّورالفکران غرب گرا
به وجود آمد که پس از دو دهه کشمکش ،با حضور قدرت های استعماری و دخالت انگلستان،
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به نفع جریان من ّورالفکران پایان یافت .حاکمیت من ّورالفکران در ایران به استبداد استعماری
رضاخان ختم شد.
مقایسه کنید
با توجه به جدول زیر مقاومت منفی ،فعالیت رقابتآمیز اصالحی و انقالب اجتماعی
را با یکدیگر مقایسه کنید.
فعالیت اجتماعی ـ سیاسی

ویژگی

نمونة تاریخی

مقاومت منفی

همکاری با حاکم نامشروع
در حد واجبات نظامیه

تدوین رساله های
جهادیه

فعالیت رقابتآمیز اصالحی

اصالح رفتار حاکمان یا
ساختار حکومت

جنبش تنباکو

انقالب اجتماعی

تغییر ساختار سیاسی

جنبش عدالتخانه،
انقالب مشروطه

انقالب اسالمی
رهبران دینی پس از شکست در مشروطه ،از موضع فعالیت رقابتآمیز به موضع مقاومت
منفی بازگشتند .این موضع در مرجعیت شیعه تا شروع انقالب اسالمی ادامه یافت .انقالب
اسالمی ایران چگونه بهوجود آمد و چه تفاوتی با انقالب مشروطه داشت؟

پس از گذشت بیش از هفتاد سال از انقالب مشروطه و نیم قرن از حاکمیت پهلوی ،انقالب
اسالمی ایران رخ داد .امام خمینی  ،انقالب را هنگامی آغاز کرد که شاه تحت حمایت
دولتهای غربی بود و مأموریت حفظ امنیت منطقه را به عهده داشت .روشنفکران چپ نیز از
صحنة رقابت های سیاسی داخلی کشور حذف شده بودند.

دیدار ارتشبد طوفانیان معاون وزیر جنگ حکومت
دادگاه سران حزب توده ،این حزب از سازمانیافتهترین
گروههای سیاسی چپ و مخالف شاه بود که با سرکوب پهلوی با موشهدایان وزیر اسرائیل ،برای همکاری
مشترکنظامی
گسترده از سوی حکومت پهلوی روبه رو شد.
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موضع مقاومت منفی به فعالیت
امام خمینی بهعنوان یک مرجع دینی ،مردم و عالمان را از
ِ
ِ
فعالیت رقابتآمیز ،با اعتراض به کاپیتوالسیون و رفتار استعماری شاه
رقابتآمیز بازگرداند .این
آغاز شد ولی در حد یک حرکت اصالحی نماند و بهصورت یک حرکت انقالبی درآمد که حذف
شاهنشاهی و تحقق حکومت اسالمی را دنبال میکرد.
در اندیشة اجتماعی و سیاسی شیعی ،حاکمیت آرمانی دینی ،حاکمیت الهی است که به وسیلة
تحقق پیدا می کند و در زمان غیبت امام زمان
و اهل بیت
پیامبر
اجرای احکام
الهی ،وظیفة کسانی است که هم به احکام و شرایط اجرای آنها آگاه و عالم باشند و هم به علم
و آگاهی خود عامل باشند و به آن عمل کنند.
مشکل عدالتخانه این بود که رفتار عادالنه را به کسانی تحمیل می کرد که با معیارهای الهی
به قدرت نرسیده بودند .آنها قدرت را با شمشیر قوم و عشیره یا حمایت دولت های استعمارگر
به دست آورده بودند؛ عالم به عدالت نبودند و عمل به عدالت نیز به قدر کافی در شخصیت آنها
نهادینه نشده بود .به همین دلیل ،در شرایطی که به نظر می رسید برقراری حاکمیت آرمانی
امکان پذیر نیست ،مشروطه در مقایسه با نظام استبدادی ترجیح داده شد.
انقالب اسالمی ،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 رقابت با من ّورالفکران
غرب گرا ،استبداد استعماری و روشنفکرانی که در حاشیة بلوک شرق و غرب عمل می کردند.
گفت وگوکنید
دربارة شباهتها و تفاوتهای انقالب مشروطه و انقالب اسالمی ایران گفت وگو
کنید  .

مقایسۀ انقالب اسالمی و انقالب های آزادی بخش
قرن بیستم را قرن انقالب های آزادیبخش می دانند و انقالب اسالمی ،آخرین انقالب قرن
بیستم است .در این قرن ،انقالبها و جنبش های آزادیبخش در بسیاری از کشورهای
جهان سوم در آفریقا ،آسیای جنوب شرقی و آمریکای التین شکل گرفتند .انقالب اسالمی
ایران با این انقالب های آزادیبخش چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد؟
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انقالب اسالمی ایران ،انقالبها و جنبشهای آزادیبخش قرن بیستم ،همگی جهت گیری ضداستعماری
داشتند و در جهت از بین بردن سلطة سیاسی کشورهای غربی عمل میکردند.

اما انقالب اسالمی ایران با انقالب های آزادیبخش این قرن تفاوتهایی دارد:
انقالب های آزادیبخش اغلب در مقابل بلوک غرب شکل می گرفتند و مورد حمایت بلوک شرق
بودند .ولی انقالب اسالمی ایران به هیچیک از دو بلوک وابستگی نداشت و از آغاز ،جهت گیری
ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی و ضد مارکسیستی خود را اعالن کرد.
انقالبهای آزادیبخش ،اغلب با جنبش های چریکی گروه ها و احزاب مختلف شکل میگرفتند.
اما انقالب اسالمی ایران یک انقالب فراگی ِر مردمی با مرجعیت و رهبری دینی بود و همۀ اقشار
و گروههای جامعه را دربر گرفت.
انقالب های آزادیبخش در چارچوب نظریه ها و مکاتب چپ شکل می گرفتند که برای حل
بحران های جهان غرب بهوجود آمده بودند ولی انقالب اسالمی ایران از آموزههای اسالمی بهره
می برد و به فلسفه ها و مکاتب سیاسی غرب تعلقی نداشت.
انقالب های آزادی بخش در مقابله با استعمار قدیم و حذف کارگزاران مستقیم غرب موفق
می شدند ولی در قطع وابستگی اقتصادی و فرهنگی توفیقی نداشتند؛ و به همین سبب،
استعمار با دست کارگزاران این انقالب ها ،در چهرة استعمار نو باز می گشت .این انقالب ها
نتوانستند جایگاه کشورشان را از حاشیة قطب های سیاسی و اقتصادی جهان خارج کنند اما
انقالب اسالمی ایران فقط یک انقالب سیاسی نبود بلکه هویتی فرهنگی و تمدنی داشت .این
انقالب بیرون از قطببندی سیاسی شرق و غرب ،یک قطببندی جدید فرهنگی بهوجود آورد و
خود درکانون قطب فرهنگی جهان اسالم قرار گرفت.
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انقالبهای کوبا ،الجزایر ،هند و چین

بیندیشید
ت انقالب اسالمی ایران و انقالب های آزادیبخش،
برای یک شباهت و چهار تفاو 
پنج عنوان مناسب انتخاب کنید.

با هم تکمیل کنید
مقایسۀ انقالب ایران و انقالب های آزادی بخش
شباهت ها

تفاوت ها
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.........................................
.........................................
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مفـاهیـم اساسی

خالصـه کنیـد

انقالب اسالمی ایران ....................
...........................................

ـ انقالب اسالمی ایران ،فقط یک انقالب سیاسی نبود
بلکه هویتی فرهنگی و تمدنی داشت.
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درسپانزدهم

افق بیداری اسالمی

خانة دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار
آسمان مکثی کرد

رهگذر شاخۀ نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید

و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت نرسیده به درخت کوچه باغی است

میروی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در میآرد
در صمیمیت سیال فضا خشخشی میشنوی

کودکی میبینی رفته از کاج بلندی باال جوجه بردارد از النة نور
و از او میپرسی خانۀ دوست کجاست؟

(سهراب سپهری)

اینکه گفتهاند هر چیز که در جستن آنی ،آنی؛ یعنی ارزش هر فرد ،گروه ،جریان ،جنبش ،انقالب و جامعهای را

بلندای همت آن و آنچه از زندگی میخواهد معلوم میکند .از افق بیداری اسالمی چه دورنمایی ،برای بشریت

دستیافتنی میشود؟ بیشک بیداری اسالمی ،تغییر موقعیت ملتها و کشورهای پیرامونی ،در نظام جهانی سلطه

را هدف نهایی خویش نمیبیند و تنها آرمان بشر را صلحی که بی توجه به عدالت است ،نمیپندارد؛ بیداری اسالمی
از افق جهان متجدد به عالم نمینگرد تا در تنگنای جهان سکوالر و چالشها و بحرانهای آن متوقف گردد .بیداری
اسالمی ،دفاع از محرومان و مستضعفان جهان را وظیفة خود میداند؛ نوع بشر را مخاطب قرار میدهد و حل
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مشکالت معرفتی و معنوی بشریت را در محدودة رسالت خود میبیند.

دستاوردهای بیداری اسالمی چیست؟ غرب برای مقابله با بیداری اسالمی چه کارهایی انجام داده است؟
انقالب اسالمی ایران بر جریان بیداری اسالمی چه تأثیراتی داشته است؟

نخستین انقالب
برخی دانشمندان علوم اجتماعی ،انقالب اسالمی ایران را نخستین انقالبی می دانند که پس
از انقالب فرانسه در سطح جهان اتفاق افتاده است .این گفته به چه معناست؟ چرا در مورد
انقالب اسالمی ایران چنین گفته میشود؟

در جهان دو قطبی قرن بیستم ،هویت جنبش ها ،انقالب ها و کشورها براساس جایگاه و اهمیتشان
برای یکی از دو قطب جهان؛ یعنی بلوک شرق یا غرب شناسایی می شد.
بر این اساس ،انقالب اسالمی ایران از آن جهت که یک نظام سیاسی وابسته به بلوک غرب
(پهلوی) را هدف قرار داده بود ،اهمیت می یافت ا ّما چون به بلوک شرق وابسته نبود ،از اهمیت
آن کاسته می شد .آمریکا با حمایت از رژیم پهلوی ،مانعی را در مرزهای جنوبی شوروی ایجاد
کرده بود .اگر انقالب اسالمی وابسته به جریان چپ بود ،با فروریختن این مانع ،فرصت جدیدی
برای شوروی پدید می آمد.
از نظر دولتمردان آمریکا ،انقالب اسالمی به دلیل اینکه با بلوک شرق ارتباط بر قرار نمیکرد،
توان مقاومت نداشت ،نمی توانست تداوم یابد و دیر یا زود ،بار دیگر ،دست نیاز به سوی بلوک
غرب دراز می کرد .دولتمردان غربی با چنین نگاهی به انقالب اسالمی ایران ،از عمق حادثه
غافل بودند .آنها انقالب را با موازین فرهنگ غرب می سنجیدند حال آنکه انقالب اسالمی ایران
از متن فرهنگی دیگر برمی خاست.
انقالب اسالمیایران ،در چارچوب آرمانها و ارزشهای سکوالر جهان غرب قرار نداشت بلکه از
متن فرهنگ اسالمی برمیخاست و برای حفظ هویت اسالمی و تأمین حقوق از دست رفتة امت
اسالمیشکل گرفته بود .بر این اساس ،انقالب اسالمی نخستین انقالبی بود که بعد از انقالب
فرانسه اتفاق میافتاد؛ زیرا هیچ یک از انقالب هایی که پس از انقالب فرانسه رخ داده بودند ،یک
انقالب جدید نبودند بلکه همه در جهت بسط و گسترش انقالب فرانسه بودند.
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آرمانهای انقالب اسالمی ایران با آرمانهای انقالب فرانسه و روسیه متفاوت است.

انقالب فرانسه در سال 1789م با آرمانها و ارزشهای مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس
بهوجود آمده بودند .این انقالب ابتدا در خاستگاه خود ،فرانسه ،گرفتار مشکالتی شد اما بهزودی
بهصورت سلسله انقالب های 1830م و 1848م حیاتی مجدد یافت و همة کشورهای اروپایی را
فراگرفت.
انقالب اکتبر 1917م روسیه نیز ،گرچه بهدلیل رویکرد چپ و سوسیالیستی با دیگر انقالب های
اروپایی تفاوت داشت ولی بهدلیل سکوالر بودن ،درون فرهنگ غرب قرار میگرفت .دیگر انقالب ها
و جنبشهای آزادی بخش قرن بیستم 1نیز تقلیدی از انقالب های مدرن بودند.
فرهنگ هایی که در دورۀ استعمار ،مقهور و مرعوب جوامع غربی شده بودند ،راه ّ
حل چالش های
خود را نیز در پیوستن به جوامع غربی می دانستند.
در این میان انقالب اسالمیایران با الگو گرفتن از فقه اجتماعی و سیاسی شیعی ،از منظر دینی و
فرهنگی به شناخت بحرانها و چالش های جهان اسالم پرداخت و با بازگشت به هویت اسالمی،
فرصت جدیدی را برای جهان غرب ،جهت حل بحران های معرفتی و معنوی آن پدید آورد.
گفت وگوکنید
به نظر شما مهمترین شباهت و تفاوت انقالب فرانسه و انقالب اسالمی ایران چیست؟

1ـ مانند جنبشها و انقالب های 1921مراکش 1930 ،لیبی 1941 ،لبنان 1944 ،سوریه 1947 ،پاکستان و  1948چین.
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تأثیرات انقالب اسالمی ایران بر جهان اسالم
دولتمردان و روشنفکران جهان اسالم قبل از انقالب اسالمیایران ،اغلب مسائل و مشکالت
جوامع خود و جهان اسالم را با یکی از دو رویکرد زیر می دیدند:
در رویکرد اول (نسل اول روشنفکران) ،مسائل جهان اسالم از نوع مشکالتی بود که در اثر
عقبماندگی تاریخی از جوامع غربی پیش آمده بود.
در رویکرد دوم (نسل دوم روشنفکران) ،مسائل جهان اسالم از نوع مشکالتی بود که
لیبرالیسم غربی بهوجود آورده بود .کسانی که این رویکرد را داشتند ،از موضع اندیشه های
مارکسیستی و سوسیالیستی با غرب مبارزه میکردند.
وقوع انقالب اسالمی ،افق جدیدی را به روی جهان اسالم گشود .انقالب اسالمیچه تأثیراتی
است؟

بر جهان اسالم داشته و مهم ترین تأثیرآن کدام

تا پیش از انقالب اسالمی ،هر یک از ده ها کشور بزرگ و کوچک مسلمان با گرایش به یکی از
دو رویکرد گفته شده ،در حاشیة بلوک شرق یا غرب قرار می گرفتند و چگونگی برخوردشان با
مسائل مهم جهان اسالم از جمله مسئلۀ فلسطین ،تحتتأثیر همین قطببندی بود.
برخی کشورهایی که زیر نفوذ بلوک غرب بودند ،دولت غاصب اسرائیل را بهرسمیت میشناختند
و یا با آن سازش میکردند و برخی دیگر که زیر نفوذ بلوک شرق بودند ،جبهة پایداری و مقاومت
را تشکیل می دادند .گروه های مبارز فلسطینی ناگزیر به بلوک شرق میپیوستند .بعضی از این
گروه های فلسطینی هویت مارکسیستی و بعضی دیگر اندیشه های ناسیونالیستی داشتند.
گروه های مارکسیستی جایگاهی برای اعتقادات دینی قائل نبودند و گروه های ناسیونالیستی،
اسالم را پدیده ای عربی می دانستند.
 .1946-2000نقشه فلسطین و مناطق اشغالی
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اراضی فلسطینی

فلسطین یکی از عرصه های تقابل بلوک شرق و غرب شده بود .دولت اسرائیل با حمایت های
مالی و تسلیحاتی آمریکا و کشورهای اروپایی وابسته به بلوک غرب تجهیز می شد و جبهة مقابل
با سالح های روسی می جنگید.
دولت مصر به رهبری جمالعبدالناصر ،مظهر ناسیونالیسم عربی بود اما پس از مرگ او انور سادات،
رئیسجمهور وقت مصر با امضای قرارداد کمپ دیوید ،اسرائیل را بهرسمیت شناخت و این
مسئله ،موقعیت گروه های فلسطینی را تضعیف کرد.
انقالب اسالمیایران ،الگوی نوینی در برابر امت اسالمی قرار داد و افق جدیدی را بهروی جهان اسالم
گشود .اهمیت این انقالب فقط به این دلیل نبود که مهم ترین قدرت حامیاسرائیل در منطقه ،یعنی
شاه را ساقط کرده بود ،بلکه در راهکاری بود که برای مبارزه با صهیونیسم ارائه می داد.

راهپیمایی روز قدس

انقالب اسالمی با بازگشت به اسالم و اتکا به فقه سیاسی و اجتماعی شیعی ،مسئلة اسرائیل را
مسئلۀ جهان اسالم مطرح می کرد .بازگشت به اسالم ،اوالً مشروعیت قرارداد کمپ دیوید را در
باور مسلمانان ،مخدوش کرد؛ ثانیاً مقاومت در برابر صهیونیسم را از موضع اعتقاد اسالمی و با
تکیه بر ایمان به خداوند و قدرت الهی آغاز کرد.
شکل گیری انتفاضه و جنبش های جدید اسالمی در فلسطین ،جهاد اسالمی افغانستان در برابر
حکومت وابسته به بلوک شرق ،تشکیل جبهة نجات اسالمی در الجزایر و پیروزی اسالم گرایان
در انتخابات 1990م این کشور ،نمونه هایی از حرکت ها و جنبش های اسالمی در جهان اسالم
است که تحت تأثیر انقالب اسالمی ایجاد شد.
مهم ترین پیامد انقالب اسالمی ایران در جهان اسالم ،جنبشها و انقالب های گستردۀ مردم در
کشورهای عربی از سال  1389هـ  .ش است که تاکنون به سقوط قدرت های سیاسی در چهار
کشور عربی منجر شده است .وقوع این انقالب ها ،سه دهه بعد از انقالب اسالمیایران ،نظیر همان
وقایعی است که چهار دهه پس از انقالب فرانسه در کشورهای اروپایی رخ داد.
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امروز مهمترین نیاز جهان اسالم ،اتحاد و انسجام اسالمی است.

دولتهای غربی تالش کردند تا این انقالب ها را بخشی از فرایند غربی شدن کشورهای عربی
معرفی کنند و از همین رو آن را بهار عربی نامیدند .امّا این انقالب ها حکایت از بیداری اسالمیدارند.
به همین دلیل غرب برای منحرف کردن آنها با تمام توان خود وارد عمل شده است.
نخستین بیدارگران در جهان اسالم ،اندیشمندان و عالمانی بودند که برای حفظ استقالل و ع ّزت
جهان اسالم به دنبال اصالح رفتار حاکمان جوامع اسالمی بودند اما بیداری اسالمی در جهان
امروز ،از سطح نخبگان به مردم و فرهنگ عمومیجهان اسالم منتقل شده است .انقالب اسالمی
ایران از طریق بیداری اسالمی ،الگوی جدیدی در برابر امت اسالمی قرار داده است.
اگر بیداری اسالمی در جوامع اسالمیتحقق پیدا کند ،این جوامع به سوی نظامیحرکت خواهند
کرد که فارغ از قدرت های قومی و قبیله ای براساس فقاهت و عدالت ،سازمان می یابند.
امام خمینی در وصیت نامه الهی ـ سیاسی خود ،تشکیل یک دولت اسالمی را با جمهوریهای
آزاد و مستقل برای آیندة کشورهای مسلمان ترسیم می کند.
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بخوانیم و بدانیم
در وصیتنامة الهی ـ سیاسی خود خطاب به همة مسلمانان و مستضعفان جهان

امامخمینی
مینویسد:
«  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 ابرقدرتها و ع ّمال سرسپردة آنان نترسید و ّ
حکام
جنایتکار که دسترنج شما را به دشمنان شما و دشمنان اسالم عزیز تسلیم میکنند را از کشور
خود برانید.
خود و طبقات خدمتگزار متعهد ،زمام امور را به دست گیرید و همه در زیر پرچم پر افتخار اسالم
مجتمع و به سوی یک دولت اسالمی با جمهوریهای 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.
به امید آن روز که خداوند تعالی وعده فرموده است».

گفت وگوکنید
دربارۀ تفاوت حرکت اجتماعی نخستین بیدارگران اسالمی با حرکتهای اخیر
بیداری اسالمی گفتوگو کنید.
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جغرافیای فرهنگی جهان جدید
دنیای دو قطبی قرن بیستم چگونه فرو ریخت و جغرافیای فرهنگی و سیاسی جهان جدید
چگونه بهوجود آمد؟ قطب های اصلی این جهان کدام اند؟

انقالب اسالمی با آنکه در ایران رخ داد و از ذخایر معرفتی شیعی استفاده کرد ،آرمان ها ،ارزشها
و رسالت خود را به ّ
حل چالش های جامعة ایران یا شیعیان جهان محدود نکرد .انقالب براساس
آموزههای اسالمی ،از عزّت و اقتدار جهان اسالم پاسداری می کرد ،دفاع از محرومان و مستضعفان
جهان را وظیفة خود می دانست ،فطرت الهی همة انسان ها را مخاطب پیام خود قرار می داد و ّ
حل
مشکالت معرفتی و معنوی بشر را رسالت خود می دید.
امامخمینی
در نامهای که برای گورباچف ـ آخرین صدر هیئت رئیسة اتحاد جماهیر
شورویـ نوشت ،به اشکاالتی اشاره کرد که در محدود کردن دانش و علم به شناخت حسی یا
شناخت عقلی وجود دارد .امام ضمن پیشبینی فروپاشی بلوک شرق ،از آنان خواست که برای
حل همۀ بحرانها ،به سوی آموزه های اسالم گام بردارند و بدینمنظور ،نخبگان خود را برای
فراگیری علوم اسالمی به ایران بفرستند.

برپایی نماز جماعت ،مراسم مذهبی و چاپ قرآن با الفبای سیریلیک در کشورهای پساشوروی یادآور این پیام امام به گورباچف است که با
مادیگرایی نمیتوان بشریت را از بحران بهدرآورد.

انقالب اسالمی ایران با آرمان ها و ارزش هایش ،تأثیراتی فراتر از مرزهای جهان اسالم به دنبال
داشت .بحران های معرفتی و معنوی جهان غرب با انقالب اسالمی و شکل گیری جنبش های
اسالمی فرصت بروز و ظهور یافتند .این انقالب که مستقل از ارزش ها و آرمان های جهان غرب
شکل گرفت ،شاهدی گویا برای حضور تاریخ ساز فرهنگ های غیرغربی بود .انقالب اسالمی
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در شکل گیری یا گسترش اندیشه های پسامدرن ،به وجود آمدن رویکرد دینی و معنوی به
زندگی اجتماعی در جوامع غربی ،از دست رفتن اعتبارِ ارزش ها و آرمان های پس از رنسانس
و شکل گیری نظریه های افول سکوالریسم مؤثر بود.
انقالب اسالمیایران راه نوینی را فرا روی کشورهای جهان سوم قرار داد .این مسیر جدید ،موقعیت
استوار دو قطب سیاسی قرن بیستم را درهم ریخت و قطب بندی جدیدی را به جهان تحمیل کرد.
جهان غرب پس از پی بردن به عمق حادثه و توان تأثیرگذاری انقالب اسالمی ،سلسله اقدامات
مستمری برای مقابله با آن انجام داده اما مقاومت ایران اسالمی در برابر هریک از این اقدامات،
موقعیت جدیدی را برای جهان اسالم پدید آورده است.
طراحی و اجرای کودتای نوژه و هشت سال جنگ تحمیلی از نخستین تالش هایی بود که برای
مقابله با انقالب اسالمی ایران انجام شد.

اسرای نظامی غیرعراقی در میان اسرای عراقی؛ این نظامیان از
سوی سایر کشورها برای تقویت رژیم بعثی صدام ارسال می شدند.

اعتراف رسانههای غربی به کمک تسلیحاتی غرب به صدام حسین

جنگ رژیم بعثی عراق علیه ایران با همة جنگ های قرن بیستم متفاوت بود .در این جنگ،
تمامی کشورهای بلوک شرق و غرب ،علیه ایران متحد شده بودند .تسلیحات روسی ،آمریکایی،
فرانسوی ،آلمانی و ...و دالرهای نفتی کشورهای عربی در خدمت ارتش عراق قرار داشت که
آغازگر جنگ بود ،در حالی که ایران برای تهیة ابتداییترین تجهیزات ،از جمله سیم خاردار،
تحریم شده بود.

سردشت ،شهر قربانی جنگافزارهای شیمیایی غرب
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مقاومت انقالب اسالمی ایران در دهة نخست پیدایش آن نشان داد بلوک شرق ،تنها رقیب بلوک
غرب نیست و موقعیت جهان اسالم را به عنوان یک قطب فرهنگی تثبیت کرد.
کشورهای غربی در نخستین نظریه پردازی های خود ،فروپاشی بلوک شرق را به شکل گیری نظم
نوین جهانی بر مدار یک قطب واحد معنا میکردند .نظریة «پایان تاریخ» فوکویاما 1همین معنا را القا
می کرد .ا ّما موفقیت انقالب اسالمیایران و پیامدهای جهانیاش باطل بودن این نظریه را نشان داد.
با قبول حضور فرهنگی و تمدنی جهان اسالم ،نظریۀ «  جنگ تمدنها» از سوی برخی نظریه پردازان
غربی ،مطرح شد .این نظریه شکل گیری قطب بندی جدید فرهنگی تمدنی را میپذیرفت ولی از
یک سو دیگر تمدن ها را در عرض تمدن اسالمی قرار میداد و جایگاه مهم و منحصر به فرد انقالب
و فرهنگ اسالمی را نادیده می گرفت؛ و از سوی دیگر با طرح جنگ تمدن ها ،رویکرد خصمانة
جهان غرب را به جنبشهای اسالمی ،توجیه می نمود و از این طریق ،هراسی را که پس از جنگ
جهانی دوم ،نسبت به بلوک شرق وجود داشت ،متوجه جهان اسالم می کرد.
آموختید که اقتصاد و سیاست جهان غرب در شرایط فعلی ابعاد جهانی پیدا کرده است و به
مناطق پیرامونی نیاز دارد .انباشت ثروت جهان در دست جمعی اندک ،تنها با فقر و وابستگی
اقتصادی و سیاسی انبوه آدمیان امکان پذیر است .دنیای غرب ،برای رفع نیازهای اقتصادی و
سیاسی ناگزیر است با حرکت مستقلی که در جهان اسالم شکل گرفته ،مقابله کند و به همین
منظور فعالیت های زیر را انجام می دهد:

نظامیان آمریکایی در عراق و افغانستان

مقابلة نظامیو سیاسی از طریق حضور مستقیم؛ مانند آنچه در افغانستان و عراق رخ داده است.
محاصره و تحریم اقتصادی از طریق سازمانهای بینالمللی مانند آنچه نسبت به ایران انجام
می شود.
تبلیغ معنویت های کاذب و سکوالر در کشورهای غربی برای پر کردن خأل معنوی فرهنگ غرب.
ارائه تصویری خشن و غیرعقالنی از فرهنگ اسالمی از طریق سازماندهی و شکلدهی جریانهای
تروریستی وهابی.
1ـ او فروپاشی بلوک شرق و شوروی سابق و غلبة نظام لیبرال دموکراسی غرب را پایان مبارزات عقیدتی ـ سیاسی بشر می پنداشت
و نظام لیبرال دموکراسی را محصول نهایی تاریخ بشر میدانست که برای آن جایگزین بهتر و مناسب تری قابل تصور نیست.
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ارائه تفسیرهای سکوالر از اسالم و حمایت از اسالم آمریکایی در مقابل انقالب اسالمی.
جنگ رسانه ای همه جانبه در برابر حرکت فرهنگی جهان اسالم.
ایجاد اختالفات فرقه ای و مذهبی برای تضعیف جهان اسالم.

استقبال آیپک از تصویب تحریمهای ضدایرانی
در سنای آمریکا

اسالم هراسی در غرب

تأمل کنید
به نظر شما ،جهان اسالم در برابر محدودیتهایی که جهان غرب ایجاد میکند
پیش روی جریان بیداری
چه فرصتهایی دارد؟ دربارۀ فرصتها و محدودیتهای ِ
اسالمی تأمل کنید.
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مفـاهیـم اساسی

خالصـه کنیـد

بیداری اسالمی ..........................
...........................................

ـ بیداری اسالمی حاصل انتقال بیداری از سطح نخبگان به
مردم و فرهنگ عمومی جامعۀ اسالمی است.
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آنچـه از ایـن درس آمـوختیـم
همانگونه که انقالب فرانسه ،سرآغاز شکلگیری یک جهان دنیوی بود ،انقالب اسالمی ایران ،سرآغاز شکلگیری یک
جهان توحیدی است.
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