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 آیا جهان هستی به همین جهان مادی محدود می شود؟هستی شناسانه: 

 آیا انسان موجود مختار یا مجبور/ فعال یا منفل است؟ پرسش های بنیادین          انسان شناسانه: 

 آیا تنها راه شناخت حس و تجربه است؟ معرفت شناسانه: 
 

دلیل    به  را  ها  منظومه  این  شوند         می  بندی  دسته  مهمی  و  بزرگ  های  منظومه  در  ها  پدیده 

 می نامند.جهان اهمیتشان 

 بوجود می آید        محصول زندگی انسان.  اندیشه و عمل انسانهر چه با جهان انسانی: 

خالقی،  باز می گردد/ ابعاد ذهنی، ا  شخصی و فردی به زندگی  :  جهان فردی )ذهنی(

 .نیستندروانی/ تجربه هایی که دیگران در آن با ما شریک 

 جهان انسانی 

)فرهنگی(:   اجتماعی  هویت    اجتماعیزندگی  جهان  دارای  ها/    / فرهنگی انسان 

 انسان ها. مشترک آگاهی و عملمحصول 

 

با    را  خود  افکار  وقتی  فردی(/  )جهان  اندیشد  می  خاص  ای  مسئله  درباره  فردی  به  وقتی  دیگران 

 اشتراک می گذارد )جهان اجتماعی(/ و یا طبق آن رفتار می کند )جهان فرهنگی(

 وجود دارد.   تناسب و هماهنگیبین دو جهان ذهنی و فرهنگی 

افراد پدید می آورد و  از عقاید و خصوصیات ذهنی در  نوعی خاص  هر فرهنگ 

 می دهد.  ظهور و بروزاجازه  همان نوعتنها به 

 است.  فرهنگی متناسب با خوده و اخالق نیز جویای هر نوع عقید
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 انسان است. مستقل از خواست و ارادهپیش از انسان وجود داشته و جهان تکوین:  

  3می کنند/ طبیعت در مقابل جهان انسانی/ از    به طبیعت محدودبرخی جهان تکوین را  

 جهان سخن می گوید: جهان طبیعت، فرهنگی، ذهنی.

 

 جهان تکوین محدود به طبیعت نیست        جهان طبیعتمتفکران مسلمان: 

 جهان فوق طبیعت

 بین جهان های مختلف رابطه و تعامل وجود دارد. 

 
 های ذهنی، فرهنگی و تکوینی: دیدگاه های مختلف درباره تعامل جهان 

 دیدگاه اول:  

 

 

 

 

 

 

 

 

جهان

جهان انسانی

(ذهنی)جهان فردی 

جهان اجتماعی 
(فرهنگی)

جهان تکوینی

جهان طبیعی

جهان فوق طبیعی

به جهان طبیعت/ جهان طبیعت مهم تر از جهان ذهنی و فرهنگی/ ذهن افراد و   محدودجهان تکوین  

است/ بین علوم طبیعی و    علوم طبیعیدارند/ علوم مربوط به آنها    هویتی طبیعی و مادیفرهنگ نیز  

 انسانی تفاوتی قائل نیستند        قابلیت هایی از علوم انسانی و اجتماعی سلب می کنند.
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 دیدگاه دوم:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیدگاه سوم: 

 

 

 

 

 

 

 دیدگاه قرآنی:  

 

 

 

 

 

 

ماده  جهان فرهنگی/ جهان تکوین    تابعجهان فرهنگ مهم تر از جهان ذهنی و تکوینی/ جهان ذهنی  

در    خامی  را  استقالل خود  تکوین  فرهنگ های مختلف/ جهان ذهن و جهان  برای دخل و تصرف 

 برابر جهان فرهنگ از دست داده اند.

 .مهم و در تعامل با یکدیگرندجهان فرهنگی، جهان ذهنی و جهان تکوینی 

ادراک و آگاهی به انسان منحصر نمی شود/ جهان تکوین بر  جهان تکوین محدود به طبیعت نیست/  

برای   کریم  قرآن  دارد/  انسانی  جوامع  و  افراد  با  حکیمانه  رفتاری  خداوند  مشیت  و  اساس حکمت 

امت ها سخن می گوید/ جهان   از زندگی و مرگ  است و  قائل  ای  جامعه و فرهنگ جایگاه ویژه 

 در قبال فرهنگ تاکید می کند. فردی را نادیده نمی گیرد و بر مسئولیت فرد
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ندارند،    یکسانی  تاریخی  و  جغرافیایی  گستره  مختلف  های  یک  فرهنگ  در  زمان  طول  سرزمین  در 

فرهنگ های  در سرزمین های متعدد    زمان واحد پدید می آیند و در    فرهنگ های متفاوتی،  واحد

 شکل می گیرند. گوناگون 

 و قومی عبور می کند. مرز های جغرافیاییفرهنگی که از فرهنگ جهانی : 

فرهنگ هایی که نگاه سلطه جویانه داشته باشند به سمت جهانی شدن گام بر میدارند حتی اگر ناظر   

 به قوم و منطقه ای خاص باشند. 
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 فرهنگ هایی که به سمت جهانی شدن گام بر میدارند 

 گونه دوم  گونه نخست 

فرهنگی که عقاید و ارزش های آن ناظر به  

قوم یا گروه خاصی است       چنین فرهنگی  

کند/   می  تقسیم  دوگانه  مناطق  به  را  جهان 

پیرامونی:   دیگری  و  مرکزی  منطقه  یکی 

مرکزی/   منطقه  خدمت  در  پیرامونی  منطقه 

 صهیونیسم یا سرمایه داری.

در   آن  های  ارزش  و  عقاید  که  فرهنگی 

خاصی   قوم  یا  گروه  بلکه    نیستخدمت 

از   دارد/  دنبال  به  را  ها  انسان  همه  سعادت 

انسان سخن می    مشترکعقاید و آرمان های  

 گوید. 

 

  : متوجه  فرهنگ صهیونیسم  را  خود  های  ارزش  و  ها  رویکرد   نژاد خاصیآرمان  با  داند/  می  )یهود( 

 دمت این نژاد به کار می گیرد. دنیوی دیگران را در خ

را مورد توجه قرار می دهد/ کشورهای دیگر را در حاشیه  ثروت و قدرت کانون  فرهنگ سرمایه داری: 

 و پیرامون آن به خدمت می گیرد.

 

 ویژگی های فرهنگ جهانی مطلوب:  

حقیقت:    1 میزانیوجود  .  و  اعمال/    معیار  و  افکار  و  ها  اندیشه  بودن  غلط  و  تشخیص صحیح  اگر برای 

برای   معیاری  نباشد  د  سنجشحقیقتی  ندارد  وجود  ها  ارزش  و  از  عقاید  توانند  نمی  نتیجه  ر 

 کنند.  دفاعزش های خود  حقانیت ار 

 

بنیادینپاسخ به  . معنویت:  2 اگر   /ابدی و معنویدرباره مرگ و زندگی/ پاسخ به نیاز های    پرسش های 

 می شود. بحران روحی و روانیفرهنگی دارای معنویت نباشد دچار 
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انسان    پایمال شدن حقوق می شود/ مانع    ظالمانه جهان و بهره کشی    دوقطبی شدنمانع  . عدالت )قسط(:  3

از   شود/  می  جوامع ها  بین  کند/    تفرقه  می  جلوگیری  امکانات  و  منابع  ساختن  تباه  و 

 های مختلف خود به این ارزش معتقد و پایبند باشد.فرهنگ جهانی باید در الیه 

 

آزادی از قید و بند هایی که مانع رسیدن انسان به کمال و حقوق انسانیش می شوند/  . حریت )آزادی(:  4

آزادی از چه؟ آژادی برای چه؟ / آزادی همواره از یک امر برای رسیدن به امری دیگر  

 معنای خود را پیدا می کند. است/ آزادی در کنار ویژگی های دیگر  

 

اند/ نقش انسان ها در تایین سرنوشتشان را  . مسئولیت و تعهد:  5 برخی فرهنگ ها جبرگرا و غیر مسئول 

می   گرفته  آدمیان  از  مقاومت  قدرت  مسئولیت:  نبودن  صورت  در  کنند/  می  انکار 

)در   ود.شود/ به موجوداتی منفعل تبدیل می شود/ زمینه نفوذ سلطه گران فراهم می ش

بسازد و   اراده و عمل خود  اساس  بر  را  تواند آینده اش  نمی  انسان  فرهنگ جبرگرا 

 محکوم به سرنوشتی محتوم است(

 

از . عقالنیت:  6 دفاع  توان  نتواند پاسخ دهد  اگر  انسان و جهان/  بنیادین بشر درباره  به پرسش هایی  پاسخ 

متغیر تاریخی بر اساس عقاید و    هویت خود را از دست می دهد/ پاسخ به پرسش های ثابت و

بنیادین. )پیدایش عرفان های دروغین، نوعی پاسخ گویی کاذب به نیاز های معنوی    ارزش ها 

 انسان است( 
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اشکال سلطه

امپریالیسم

سیاسی

اقتصادی

فرهنگی

استعمار

قدیم

نو

فرانو

 

  : تغلّب    مقهور کردنخوار و  هدف:  به سایر ملت ها همکاری می کنند/    غلبه یافتنمردم برای  مدینه 

 دیگران است/ ملت مقهور نه مالک جان خود هستند نه مال خود و نه هیچ چیز دیگری.

  امپراتوری های بزرگ را ارزش اجتماعی برتر می دانند/  سلطه بر دیگر جوامع فرهنگ سلطه )استکبار(: 

 را بوجود آورده است.

شکل و حضور مستقیم سربازان    قدرت نظامی   کشورگشایی، جهان گشایی،  امپراتوری های بزرگ با 

 اغلب با کشتار و خسارت های انسانی و اقتصادی فراوانی همراه است.و  می گیرد

نظامی      تهاجم  اثر  را    هویت فرهنگیدر صورتی که    شکست می خوردقومی که در  حفظ  خود 

تواند   داشته باشد می   فرهنگ قوی و غنیخود را به دست آورد/ اگر    استقالل سیاسیمی تواند    کند

)حضور نظامی سلوکیان در ایران منجر به بسط فرهنگی   نماید. هضم قوم مهاجم را درون فرهنگ خود 

 آنان نشد( 

چینی، مثال:   هویتی  مغلوب،  اقوام  های  فرهنگ  تاثیر  تحت  ایران  و  هند  چین،  در  مغول  امپراتوری 

 هندی و ایرانی پیدا کردند.
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 امپراتوری گرفته شده است و به هر نوع سلطه ای گفته می شود.از کلمه امپریالیسم: 

 اشغال نظامی جوامع ضعیف.سیاسی: 

 قدرت اقتصادی یک کشور، بازار و مواد خام کشور دیگر را تصرف کرده اند.انواع امپریالیسم            اقتصادی: 

 فروپاشی قدرت فرهنگی.امپریالیسم سیاسی + امپریالیسم اقتصادی + فرهنگی: 

 استعمار:
 اشغال نظامی یک سرزمین خارجی با توسل به قدرت سیاسی و نظامی

 کشور فاتح : استماری / کشور به بند کشیده شده: مستعمره

 قدیم 

رسید/   %67به    %35به اوج رسید/ از    19شروع شد، قرن    15توسط اروپائیان از قرن  

بود/    دریا نوردی، صنعت و فنون نظامیدر    پیشرفتموفقیت های استعمار ناشی از  

بزرگترین برده داری تاریخ بشریت رقم خورد/ اروپائیان در هجوم    18و    17در سده  

به   آمریکا  کشی به  س  نسل  بردن  بین  از  پرداختند/  و  بومی  و  اکنان  مجریان 

 استعمارگران هر دو آشکار اند. 

 نو

از  20قرن   قدیم  استعمار  ایجاد شده در  از ظرفیت های  استفاده  با  بومی/  و   مجریان 

 3استفاده می کردند: کودتای انگلیسی    کودتای نظامیداخلی استفاده می کردند/ از  

حمدرضا شاه از نمونه های موفق و م 1332مرداد  28رضا خان و کودتای   1299اسفند 

کشور   کنترل بازار و سیاستکودتای نوژه شکست از نمونه های شکست خورده /  

های دیگر را توسط قدرت اقتصادی و نهاد ها و سازمان های بین المللی در دست می  

 .مجریان آشکار و استعمارگران پنهان بودندگیرد/ 

 فرانو 

به کار    فرهنگی و علمیابزار ها و ظرفیت های   فناوری اطالعات  به ویژه رسانه و 

دیگر کشور ها را مورد هدف قرار می گیرد )الیه   هویت فرهنگیگرفته می شود/  

های عمیق(/ ترویج باور ها و عقاید فرهنگ غرب/ گسترش و سلطه فرهنگ غرب  

 هردو پنهان   مجریان و استعمار گران / جهانی شدن بر همه جهان : 

جوامعی که برتری مطلق فرهنگ غرب را پذیرفته باشند هویت خود را در حاشیه جهان غرب جست   

 و جو می کنند و مسیری را که غرب برای آنان ترسیم کرده دنبال می کنند. 
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 را در دستور کار خود قرار داده است.  فرهنگ جهانی، تکوین یک اسالم 

است که همه پیامبران برای تبلیغ و ترویج آنها    ثابتیاصول و ارزش های اسالم، اصول و ارزش های   

 مبعوث شده اند. 

دارد . خدای قوم و قبیله خاصی نیست او عالم را حکیمانه آفریده و تدبیر    واحدحکایت از خداوند  توحید:  

 می کند.

 آباد کردن این دنیا و موظف به پرهیز از فساد در خشکی و دریاست.انسان مسئول  

 مخلوق خداوند است.  محبوب ترین و  زیباترینعقل در فرهنگ اسالم  

 برانگیختن عقل آدمیان

 اجرای عدالت و قسطعلل بعثت پیامبران             

 جلوگیری از چرخش ثروت در دست اغنیا 

 حاکمیت مستکبرانآزادسازی مستضعفان از  

 

 مراحل گسترش فرهنگ اسالم: 

 ( عصر بیداری اسالمی 4( دوران استعمار            3( دوران خالفت             2عصر نبوی              (1
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قبیله ای/ شمال غربی تحت نفوذ و سلطه امپراتوری روم و   فرهنگ جاهلیقبل از ظهور اسالم، وجود   

تبلیغ   برای  را  پیامبر  خداوند  شرایطی  چنین  در  ایران/  شاهنشاهی  سلطه  و  تاثیر  تحت  شرقی  جنوب 

و مقاومت در برابر فشار های    سال دعوت  13توحید و گسترش فرهنگ اسالمی بر انگیخت/ پس از  

موانع سیاسی پیش روی اسالم را   سال حکومت  10ل داد/ طی  نظام قبیله ای حکومت اسالمی را تشکی

از بین برد/ در سال نهم هجرت گروه های مختلف برای پذیرش اسالم آمدند/ پیامبر در حالی رحلت  

 نمودند که نامه دعوت برای روم و ایران فرستاده بود. 

 

ف  رحلت از زمان    تا  اموی، عباسی، عثمانی/  تح مکه )سال هشتم رسول خدا )ص( آغاز شد/ خالفت 

از آن پس   برابر اسالم مقاومت آشکار می شد  نفاق خزیدههجری( به طور آشکارا در    در پوشش 

سازمان پیدا کرد/ عقاید و ارزش    مناسبات قومی و قبیله ای بود/ اقتدار جامعه اسالمی در چار چوب  

از مرز های جغرافیایی و سیاسی ع بور کرد/ بر قدرت  های جهان اسالم به کوشش عالمان مسلمان 

خود فرهنگ های مهاجم را در خود قدرت و غنای های سیاسی تاثیر گذاشت/ فرهنگ اسالم به دلیل 

می کرد و یا دست کم آنان را ناگزیر می ساخت در ظاهر از مفاهیم و ارزش های    هضم و جذب

و ... مانع از آن شد    دینی استفاده کنند/ قدرت هایی مانند سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغوالن، عثمانی

 تا ظرفیت های فرهنگ اسالم و ارزش های اجتماعی آن به طور کامل آشکار شود.

 

 

 

 

 

 عصر نبوی 

 دوران خالفت 
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خود قرار دادند/    تحت نفوذ و سلطه غربی بخش های مختلف جوامع اسالمی را    دولت های استعمار 

استعمارگران،   صنعتی  و  نظامی  سیاسیقدرت  را    رجال  اسالمی  جوامع  دولتمردان  خود   مقهورو 

ای داشت/ قدرت سیاسی    قومی و قبیله : ریشه در مناسبات    قبل از استعمارساخت/ قدرت سیاسی تا  

استبداد ند خورد/  پیو  استعمارگران : از طریق سازش با دولت های غربی با قدرت    دوران استعماردر  

 قومی به استبداد استعماری تبدیل شد.  –ایلی  

قومی   :    –استبداد  از  تاریخی  خارج  ای  پشتوانه  اینکه  دلیل  به  خود  اسالمی  غیر  هویت  رغم  به 

جغرافیای جهان اسالم نداشت از رویارویی مستقیم با جهان اسالم دوری می گزید و با رعایت ظواهر 

 حفظ می کرد.اسالمی ظاهر دینی خود را 

استعماری:  نیاز های    استبداد  و سلطه جهان غرب عمل می کرد در جهت گسترش  قدرت  در سایه 

 اقتصادی و فرهنگی جهان غرب چاره ای جز حذف مظاهر فرهنگی اسالمی نداشت.

 

 

سلطه فرهنگ غرب را   خطراتهایی شکل گرفت/ متفکران مسلمان    مقاومتدر مقابل نفوذ و سلطه فرهنگ غرب   

در بازگشت به فرهنگ اسالمی در جهان اسالم است/ بسیاری از    نقطه عطفی انقالب اسالمی    /گوشزد می کردند

)مجموعه ای از   ناسیونالیسمکشور های اسالمی برای مقابله با استعمار از مکاتب و روش های غربی مانند    نخبگان

ها و نمادها که دلبستگی و تعلق به ملت، سرزمین، نژاد، قوم و زبان را اصل قرار می دهد و صرفا تعلق خاطر و    باور

)تفکری    مارکسیسمیا  وابستگی به چنین عناصری را آرمان اساسی انسان ها و تعیین کننده هویت ملت ها می داند(  

الب کارگران علیه سرمایه داران( را تنها راه رهایی از برگرفته از اندیشه های مارکس است که انقالب طبقاتی )انق

امت اسالمی را  وحدت( 1استفاده می کردند         این مکاتب:  چنگال نظام سرمایه داری و مشکالت آن می داند(

 .نگرفتمردمی که از بطن فرهنگ اسالمی بودند قرار  حمایت( مورد  2می کردند  مخدوش

 

 دوران استعمار 

 عصر بیداری اسالمی 
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 انسان تشبیه کنیم        عقاید و ارزش ها : روح/ پی و شالوده ساختمان/ ریشه درختاگر فرهنگ را به  

 هنجارها و نمادها : جسم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صراحتا ابعاد غیر مادی جهان هستی را انکار می کند.. سکوالریسم آشکار :   1

خدمت  بخش هایی از باورهای معنوی را در    / نفی نمی کندابعاد معنوی هستی را  سکوالریسم پنهان :    .2

 نظام دنیوی قرار می دهند. 
 

 گرایی  سکوالریسم و دنیا

پاسخ فرهنگ معاصر غرب به  

 پرسش های هستی شناسانه 

جهان بینی فرهنگ غرب از 

 جهان هستی 

رویکرد دنیوی و صرفا  

 این جهانی به هستی 

همه ظرفیت های انسان متوجه آرمان ها و  

 اهداف دنیوی است 

جهان به فراموشی سپرده می شود ویا به صورت گزینشی در خدمت  ابعاد معنوی انسان و 

 اهداف و نیاز های دنیوی قرار می گیرد

رویکرد دنیوی در فرهنگ غرب در ابعاد  

 مختلف علمی غلبه یافته 

رویکرد گزینشی سبب پیدایش و رشد برخی نهضت  

 های جدید دینی شده است        پروتستانتیسم
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 نیست مستقلی    هدفآبادانی دنیا    معنوی در فرهنگ  تفاوت نگاه دینی با نگاه سکوالریسم به هستی :   

اینکه اهداف برتر خود را دنیا   آشکار کردنای است در خدمت به اهداف معنوی/ مردم از    وسیلهبلکه  

در آمده است   جهان بینی غالب به صورت  سکوالریسم می کنند/ در جهان غرب  پرهیزقرار داده باشند 

 با تفاسیر دنیوی توجیه می کنند. به صورتی که دین داران رفتار های دینی خود را 
 

   مهم ترین ویژگی انسان شناختی فرهنگ غرباومانیسم            

 به معنای اصالت انسان دنیوی و این جهانی 

 نتیجه منطقی سکوالریسم  

 انسان موجودی صرفا این جهانی که اراده تصرف در دیگر موجودات و تسلط بر آنها را دارد

 فرعونیت آشکار 

داشته  الهی و آسمانی  توجه  به  نیازی  بدون آنکه  را  دنیوی خود  انسان مدرن خواسته های 

 ناسد.باشد به رسمیت می ش

 انسان به عنوان برترین آیت و نشانه خداوند سبحان و خلیفه او روی زمین استدر فرهنگ اسالمی           

بر اساس قرآن کریم : کرامت و خالفت انسان زمانی تحقق پیدا می کند که از  

 محدودیت های دنیوی فراتر رود و به خداوند نزدیک تر شود.

دنیوی   ابعاد  به  انسان  حیاتی  اگر  و  شده  گرفتار  گمراهی  به  شود  محدود  خود 

 حیوانی یا پست تر از آن را دارد. 

 آدمیان ابعاد نفسانی و دنیوی خود را در سایه ابعاد معنوی پی می گیرند 
 کنند.اگر افرادی هواهای نفسانی خود را دنبال کنند آن را به صورت آشکار اظهار نمی کنند و در قالب مفاهیم دینی پنهان می 

آشکار:   زمره  فرعونیت  در  را  خود  فرعون  کرد/  نمی  معرفی  طبیعی  و  دنیوی  انسانی  را  خود  فرعون 

 خداوندگاران قرار می داد/ أنا ربکم االعالء : من پروردگار برتر شما هستم.
 

 انسان شناسی هر فرهنگی متناسب با هستی شناسی آن فرهنگ است. 
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 عصر مدرن قرون وسطی  

معنوی و آسمانی انسان تاکید  بر بعد   هنر 

می کند/ چهره اسوه هایی را در هاله  

 ای از ابهام رسم می کنند. 

بر بعد جسمانی و زیبایی های بدنی تمرکز  

 می کند.

اشاره به سلوک های معنوی و   ادبیات 

 مکاشفات و مشاهدات الهی 

به حاالت روانی آدمیان در زندگی روزمره  

 پیدا کرد. دنیوی/ رمان بیشترین اهمیت را 

 

 حقوق 

 فرهنگ اومانیسم  فرهنگ دینی

مبتنی بر فطرت الهی انسان و صورتی معنوی  

 و آسمانی دارد

صورتی دنیوی و این جهانی دارد/ بر اساس  

 خواسته ها، عادات و تمایالت طبیعی انسان

 

 

 

 مهم ترین ویژگی معرفت شناختی فرهنگ معاصر غرب  

 شناخت حقیقت و موانع شناخت آن را معرفی می کند راه  

: دین بدون  دئیسمگرایانه داشت/ وحی را نمی پذیرد        دئیسم/    عقل: رویکرد    18و    17در سده   

 شریعت، بدون مذهب )المذهبی(/ خدایی که هیچ گونه برنامه ای برای هدایت و سعادت انسان ندارد.

سده    تجربی    حسصورت    :  20و    19در  و  حسی  شناخت  به  کرد/  پیدا  شودگرایانه  می              محدود 

به   /ندارددرباره ارزش ها و آرمان های انسانی را  داوری توان  /علم تجربی سکوالرشکل گیری نوعی 

 خواسته ها و آرزو های دنیوی اصیل شمرده می شوند. / اهداف دنیوی صورت دانش ابزاری در خدمت 

درست    تشخیصشد/ امکان    بحران معرفت شناختیغرب گرفتار    /ل تجربه گراییافو  :  20پایان قرن   

 .سلب می شودیا غلط بودن باورها و اندیشه ها ویا خوب و بد هنجار ها از بشر 

 روشـــــــــــنگری 
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 انواع روشنگری

 در معنای خاص در معنای عام 

پدیده ای مدرن و مربوط به فرهنگ معاصر  

برای  غرب نیست/ انبیای الهی از دیرباز 

روشنگری آمده اند/ با استفاده از عقل و  

وحی و تجربه تفسیری دینی از انسان و جهان  

 ارائه می دهند.

بر مبنای معرفت شناسی پذیرفته شده در  

فرهنگ غرب اطالق می شود/ با سکوالریسم  

و اومانیسم همراه شده است/ صورت های  

مختلفی پیدا کرده است که وجه اشتراک  

 ذاشتن وحی و شهود است.همه آنها کنار گ
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 تاریخ فرهنگ غرب :  

 ( غرب جدید 4( رنسانس               3( قرون وسطی             2یونان و روم باستان            (1

 

 یونان و روم باستان

 فرهنگ اساطیری / خداوندگاران متکثر پرستیده می شوند  

 غفلت از نگاه توحیدی 
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 قرون وسطی 

 فرهنگ دینی مسیحیت / دعوت توحید  

علی رغم استفاده آباء کلیسا از شعار ها و مفاهیم معنوی نوعی دنیاگرایی و سکوالریسم   

 . را دنبال می کند

آباء کلیسا به نام خداوند بندگان خدا را به بندگی می گرفتند و به بهانه ایمان و وحی   

 عقل را از اعتبار می انداختند.

 یری با مسیحیت سبب تحریف مسیحیت شد.مقابله فرهنگ اساط 

 ار های دنیوی نظام فئودالی توجیه دینی می شد. ترف 
 

 

 پیامدهای تحریف مسیحیت:

نظر:   و  اندیشه  سطح  عقالنی  در  ابعاد  از  تثلیث  قبول  یا  شد/  اساطیری  های  رویکرد  با  آمیخته  مسیحیت 

 دورماند. 

عمل: و  زندگی  سطح  گام   در  دنیاگرایی  نوعی  سمت  به  روم  امپراتوری  فرهنگ  با  تعامل  در  مسیحیان 

 برداشتند/ کلیسا در این مقطع عملکرد دنیوی خود را در پوشش معنوی و دینی توجیه می کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 علیرضا مختاری                                                                 )کنکور(                      دهم و یازدهمجامعه شناسی 

 

138 

 میالدی(  16تا  14رنسانس )قرن 

 باستانبه معنای تجدید حیات و تولد دوباره / بازگشت به فرهنگ یونان و روم   

 رعیتی )فئودالی(  –اقتصاد بر مدار کشاورزی و روابط ارباب   

جنگ های صلیبی + مواجهه با مسلمانان + فتح قسطنطنیه : زمینه های فروریختن اقتدار  

 کلیسا را فراهم کرد 

فروریختن اقتدار کلیسا سبب شد تا پادشاهان محلی به عنوان رقیبان دنیاطلب کلیسا  

 کنند. فرصت بروز و ظهور پیدا 

رویکرد دنیوی به عالم در سطح هنر، اقتصاد، سیاست و حرکت های اعتراض آمیز   

 مذهبی آشکار شد )پروتستانتیسم(.

با رشد تجارت، کشف آمریکا و باال گرفتن تب طال زمینه عبور از اقتصاد کشاورزی و   

 روابط ارباب رعیتی فراهم آمد. 

شیشانی حمایت کردند که پیوند  شاهزادگان اروپایی از حرکت های اعتراض آمیز ک 

 خود را با پاپ قطع کرده بودند.

حذف پوشش دینی و بازگشت به یونان و روم باستان         برای عبور از مسیحیت و  

 پذیرش تفسیر غیر توحیدی فرهنگ بونان و روم باستان

حرکت های اعتراض آمیز به جای بازگشت به سوی حقیقت الهی انسان به رویگردانی   

 نگاه معنوی منجر شد. از

 در این دوران به جای حقوق فطری الهی انسان، حقوق طبیعی بشر شکل گرفت. 

 

تنها با قدرت پاپ مخالفت داشتند/ با جریان دنیاگرا تقابل نداشتند/ با حمایت قدرت  

 های محلی بخشی از اروپای مسیحی را از تسلط کلیسا خارج کردند. 

 پروتستانتیسم 

هجوم رویکرد   مورد  گرفتند/  می  قرار  دنیاگرا  جریان  با  درتقابل  داشتند/  معنوی 

 کاتولیک ها و دیگر پروتستان ها قرار گرفتند و امکان گسترش پیدا نکردند.
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 غرب جدید 

 )دکارت، روسو و دیدرو( پیدایش فلسفه های روشنگری  

ین، در فرهنگ  رویکرد سکوالر و دنیوی که از طریق هنر و تفاسیر پروتستانی از د 

 عمومی گسترش پیدا کرده بود.

تسخیر عمیق ترین الیه های فرهنگ غرب توسط روشنگری و نفوذ سکوالریسم در باور   

 های بنیادین

 دنیاگرایی رایج در الیه های سطحی  

 تسری دادن سکوالریسم از سطح عمل و ظهر به سطح نظری و عمیق 
 

لوتر    مارتین  و  فرهنگ  ژان کالون  در گسترش  دین،  از  پروتستانی  تفاسیر  با  دینی که  اصالح گران 

 سکوالر در فرهنگ عمومی غرب نقش داشتند.
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 تاثیر غرب جدید بر : 

فناوری            و  مسئولیت  علم  دیگر  به    شناخت حقیقتعلم جدید  ملک  عالم  از  انسان  عبور  و  عالم 

برعهده   را  تسلط  /نداشتملکوت  علوم    ابزار  بین  تجربی  علوم  طبیعت/  بر  انسان 

 .انگلستان از  انقالب صنعتیآغاز  18مختلف بیشترین اهمیت را پیدا کرد/ قرن 

شد و روایط ارباب  سرمایه داری متحول    صنعتیفئودالی به اقتصاد    کشاورزی اقتصاد  اقتصاد                  

 رعیتی به روایط کارگران و سرمایه داران تغییر یافت.

انسان مبتنی بر    دینیدر فرهنگ  حقوق بشر                انسان    فطرتپروردگار و    ربوبیتحقوق  الهی 

در   صرفا    غرباست/  و  ها  خواسته  به  نظر  با  طبیعیجدید  های  جهانی    نیاز  این  و 

 شناخته می شود.

به دنبال حاکمیت    نمی توانستمی داشت/    سکوالرسیاسی باید صورتی کامال    نظام           ساسیت       

الهی های  خواستباشد/    ارزش  را    نمی  خود  دنیوی  دینیخطاهای  نماید/    توجیه 

 شکل می گیرد.  لیبرالیسم قانون گذاری می داند/  مبداءرا   اراده دنیوی خواست و 

ر قیاس با خواست انسان/ آزادی انسان از همه ارزش های متعالی که  مباح دانستن همه امور دلیبرالیسم:    

 مستقل از او باشد/ مبداء بودن آدمی برای همه ارزش ها  
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 شبکه روابط میان جوامع مختلف در یک دوره تاریخی. جامعه جهانی : 

جامعه    باشد،  داشته  را  فرهنگی  مطلوب  های  ویژگی  فرهنگ  یک  که  میزانی  انسجام  به  از  جهانی 

 برخوردار است. 

 تقسیم می کند. مرکز و پیرامونجامعه جهانی را به دو بخش  سلطه فرهنگ  

 

 جامعه جهانی قبل از ظهور غرب جدید: 

 مربوط به خود و قدرت سیاسی    حاکمیتفرهنگ ها و تمدن های مختلف هر یک در بخشی از جهان   

 را بوجود آورده بود.

 می و فرهنگی بین کشور های مختلف برقرار بود. روابط اقتصادی، سیاسی، نظا  

روابط سیاسی، نظامی یا اقتصادی    تابعکه سرنوشت تعامالت فرهنگی را    نبودجامعه جهانی به گونه ای   

قرار می گرفتند در صورتی که از ظرفیت    مورد هجوم نظامیقرار دهد         اگر برخی کشورها  

 می کردند.  هضم و جذببرخوردار بودند. گروه مهاجم را درون خود   فرهنگی برتری 

می    تجارت        و  معرفتی  و  علمی  مستقیم  و گوهای  طریق       گفت  از  مختلف  های  فرهنگ 

 توانستند از مرزهای جغرافیایی خود عبور کنند.

کرد/ چین در برابر مغوالن  حفظ  یونانیان در دوره حکومت سلوکیان فرهنگ خود را    ایران در برابر مثال :  

 کرد. تحمیلفرهنگ خود را بر آنان 
 

 آن بود قدرت فرهنگیمتکی بر قدرت سیاسی و نظامی نبود بلکه مرهون قوت و فرهنگ اسالمی           

 آن را پذیرفتند. تدریجایرانیان اجبار و الزامی به مسلمان شدن نداشتن و به  

 با فرهنگ اسالم آشنا شدند.تجارت  آسیای جنوب شرقی از طریق 
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سکوالرسیاسیهایقدرتپیدایش.1
هاکنت)بزرگاربابانوهافئودالحاکمیتسببکلیساقدرتتدریجیزوال•

شد(هالردو

ورتصبهدینازراخودجداییکهفرانسهانقالبباهاییدولتگیریشکل•
بودندکردهاعالمرسمی

قومیونژادیخصوصاوتاریخیجغرافیایی،ابعاددرراخودهادولتاین•
کردندمیتعریف

آمدندپدیدجدیدهایملت-دولت•

صنعتوسرمایهتجارت،باقدرتپیوند.2
ودداشتننیازبازرگانانپولوسرمایهبهخودقدرتافزایشبرایهادولت•

.ودندبدولتمرداننظامیناوگانحمایتنیازمندسودوتجارتبرایبازرگانان

دارانیهسرماموقعیتوثروتانباشتفرایندبرکهبوددیگریعاملصنعت•
افزود

 

 فرهنگ غرب 

 20و  19سده  20تا  17سده 

توسط جامعه جهانی شکل جدیدی به روابط  

 میان جوامع بخشید 

جوامع غربی  سازماندهی سیاسی و اقتصادی ؛ 

را به صورت جوامع مرکزی و دیگر جوامع  

را به صورت جوامع پیرامونی در آورد، طی  

این مدت فرهنگ های کشورهای غیر غربی  

 وضعیت متزلزل و آسیب پذیری پیدا کرد.
 

 مراحل تکوین نظام نوین جهانی : 
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نریفراماسوهایسازمانومذهبیمبلغانگرفتنخدمتبه.3

هایمتمقاوشکستندرهمنیازمنداقتصادیمنافعتامینبرایغربیهایکشور•
بودندنفوذوسلطهتحتاقوامفرهنگی

ندکردمیاستفادهفراماسونریهایسازمانومذهبیمبلغانازمنظورهمینبه•

ندنداشتدینیانگیزهمسیحیمبلغانازحمایتدرغربیسکوالرهایدولت•

کردندمیاستفادهخودقدرتجهانیگسترشبرایمسیحیتتبلبغاز•

کردندمیاختاللدچارراغربیغیرجوامععمومیفرهنگ•

.ذاشتندگمیتاثیرجوامعآنسیاسیبرنخبگانفراماسونریهایسازمانازطریق•

جهانینویننظامدرجوامعادغامواستعمار.4
جهانینویننظامدرغربیغیرجوامعادغامعامل،ترینمهم•

 رشد تجارت

 رشد برده داریعوامل برتری تجار            

 انتقال برده های سیاه پوست آفریقایی به مزارع آمریکایی           نسبت به زمین داران 

 انتقال ثروت به جوامع اروپایی 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثل: هندوستان، اندونزی و الجزایرتوسط استعمارگران به اشغال کامل نظامی در آمدند/ 

 انواع کشورهای  

کشورهای نیمه استعماری/ نمی توانستند به صورت مستقیم آنها را تحت سلطه  استعمار زده                 

خود قرار دهند/ از طریق نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در نظام نوین جهانی  

 ادغام شدند/ مثل: چین و عثمانی و ایران 
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 دا اقتصاد کشورهای استعمارزده را دگرگون کردند. کشورهای استعمارگر ابت 

 

استعمار     دوران  های   استعمارشدهکشورهای    اقتصاددر  نیاز  به  پاسخ  راستای  در  نفوذ  تحت  و 

 می کند :   تغییر اقتصادی کشورهای غربی به تدریج 

 های تولید شده کشورهای غربی تبدیل شده است. کاال  بازار مصرف مستعمره به .  1

 مورد نیاز کشورهای غربی را تامین می کنند. نیروی کار و مواد خام مستعمره،  .2

اقتصاد    .3 سوی  به  محصولیمستعمره  خام   تک  ماده  یک  به  آنها  )صادرات  شوند  می  داده  سوق 

 محدود می شود(

می گیرد        ایجاد وابستگی اقتصادی به   را از مستعمره  قدرت چانی زنیتک محصولی شدن    .4

 استعمارگران.

به طور مستمر    انتقال ثروتانجام می شود/    نامتعادلتجاری در سطح جهانی به گونه ای    مبادالت   .5

 ادامه پیدا می کند.  غربیبه سوی کشورهای 

نتقل می کنند/ را به کشورهای استعمارزده م  صنایع وابستهاستعمارگران به اقتضای مصرف برخی  .  6

 بین مستعمره و استعمارگران    حفظ فاصلهاستعمارگران/  منافع بیشتردر جهت 

فرانو   .7 و  استعمارنو  به  استعمار  مرحله  از  عبور  امکان  استعمارگر  کشورهای  به  وابستگی  حفظ  با 

چرخه  در  تا  کند  می  ناگزیر  را  آنان  های  دولت  مستعمره،  وابسته  اقتصاد  شود         می    فراهم 

 نامتعادل جهانی توزیع ثروت قرار گیرند. 
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 ملت ها در اروپای غربی با افول قدرت کلیسا پدید آمدند  –دولت 

 هویت دینی و معنوی برای خود قائل نبودند و صورتی کامال سکوالر داشتند 

 هویتی اغلب ناسیونالیستی و قوم گرایانه   ملت ها           –دولت  

 در مسیر توسعه و گسترش به صورت قدرت های استعماری در آمدند 

جغرافیای سیاسی جدیدی را در مناطق خود برای دیگر فرهنگ ها پدید آوردند  

 )هویتی قومی و سکوالر( 
 

  جهانی شدن ملت ها در تاریخ معاصر شده اند با عنوان    –برخی، از عواملی که سبب پیدایش دولت   

 یاد می کنند. 

 

 عوامل کاهش اهمیت مرز های سیاسی : 

 اقتصاد سرمایه محور .  1

 انباشت ثروت .2

 پدید آمدن شرکت های بزرگ چند ملیتی .3

 تگسترش صنعت ارتباطا .4
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های بین المللی به منطقه ای خاص محدود نمی شود         تغیرات اقتصادی  سرمایه گذاری شرکت   

 در سطح جهانی را شناسایی و مدیریت می کنند. 

 کانون های ثروت و قدرت برای حفظ منافع خود 

 از طریق سازمان های بین المللی موانع موجود بر سر راه تجارت بین الملل را برمی دارند. 

 رهای مختلف و سیاست های ملی را مخدوش می سازند.استقالل اقتصادی کشو
 

 جهانی شدن  

آن را پیش می راند )این دیدگاه   تولید بین المللو    تجارتایجاد نظمی نوین که جریان های نیرومند   

 مخالفانی را دارد(

در حال حاضر ابعاد اقتصادی و سیاسی جهانی شدن انسجام مطلوب جهانی را به دنبال نمی آورد )بلکه   

چالش و تضاد هایی را بوجود می آورد(         چالش هایی که مقابله با آنها توسط جنبش هایی  

 انجام می شود که فراتر از مرزهای سیاسی عمل می کند.  

ج  دیگر  با  غرب  استعماری  دچار  برخورد  غربی  غیر  جوامع  شد  موجب  فرهنگی  وامع  خودباختگی 

خود را در چارچوب اهداف اقتصادی و سیاسی    انتقال فرهنگشوند/ در این شرایط غرب مدیریت  

 نیز در این امر غرب را یاری می کند. صنعت ارتباطات خود به دست می گیرد/ 
 

 صنعت ارتباطات  

)دهکده جهانی( و مرزهای سیاسی و   را کوچک کرده  جهان فاصله های زمانی و مکانی را کوتاه و   

 جغرافیایی فرو می ریزد.

شده    امپراتوری رسانه ای سبب بروز             موقعیت برتر کشورهای غربی و در راس آنها امریکا 

بودند/ زیرا منابع    آسیب پذیرتر است / کشورهای کمتر توسعه یافته در برابر این امپراتوری فرهنگی  

 کافی برای حفظ فرهنگ خود را نداشتند. و امکانات
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 پیامدهای تجمع قدرت رسانه دست صاحبان ثروت و کانون های صهیونیستی

 هویت فرهنگی جوامع غیر غربی را متزلزل می کردند

سازوکارهای   )تضعیف  گرفتند  می  سخره  به  را  غرب  جهان  دموکراتیک  های  ارزش 

 دموکراسی( 

 رسانه از طریق            غیر غربیمدیریت فرهنگ عمومی جوامع                        

 جهان غرب  

توسط             علوم طبیعی و انسانیغرب و توزیع هدفمند    مرجعیت علمیتثبیت  

 غیر غربی کشورهای  تربیت نخبگان 

 

 ترویج علوم طبیعی

غربی، مورد نیاز است به  آن بخش که برای خدمت رسانی به کاالهای 

 کشورهای در حال توسعه آموزش می دهند 

 از آموزش دانش های راهبردی خود داری می کنند 

 

 ترویج علوم انسانی 

 بدون توجه به ابعاد معنوی و به گونه ای سکوالر و دنیوی سازمان پیدا می کند

موجب می شوند فرهنگ های دینی هویت خود را از نگاه فرهنگ غرب  

 بازخوانی کنند 

 محرومیت از علمی که مبتنی بر بنیان های معرفتی دینی باشد 
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 :   )لیبرالیسم اولیه( لیبرالیسم متقدم 

 فردی و اقتصادیرویکرد  / 19و  18قرن لیبرالیسم  

 نظام ارباب رعیتی در هم ریختن  

 داد   مهاجرتو به آنها اجازه   رها کرد کشاورزان را از بردگی  

)مثل غیر قابل فروش بودن    برداشت ارزشی و هنجارهای پیشین را از پیش پای صاحبان ثروت    موانع 

 زمین های کشاورزی( 

که سرمایه وجود خود را در معرض خرید صاحبان ثروت و صنعت    کارگرانیکشاورزان به صورت   

 .قرار می دادند

از همه قید و بندهای    ظاهراجدید    و بهره کشی می پرداختند/ بردگان   استثماربه    آزادانهسرمایه داران   

 شده بودند.  آزادپیشین 
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 آزادی فعاالن صاحبان سرمایه را ضامن پیشرفت جامعه می دانستند.

 مخالف هر نوع مداخله دولت بودند.نظریه پردازان لیبرال             

 کمک به مستمندان را بیهوده می دانستند.

 

 به سخره گرفتن فیلسوفانی که مدافع و الهام بخش نوانخانه ها بودند. دیکنز )در رمان الیورتویست( :  

  : انگلیسی(  شناس  )جمعیت  نتواند مالتوس  اگر  آید،  می  دنیا  به  تملک شده  قبل  از  دنیای  در  انسانی که 

دریافت کمترین غذا یا  قدرت خود را از والدینش بگیرد و جامعه خواهان او نباشد هیچ گونه حقی برای  

 چون و چرایی در مورد مقام و موقعیت خود ندارد. 

اگر حکومتگران ما بگذارند سرمایه، پر سودترین راه خود را دنبال کند، ریکاردو )اقتصاددان کالسیک( :  

کاالها قیمت مناسب خود را داشته باشند، استعداد و تالش به پاداش طبیعی خود برسد و بالهت و حماقت  

 ز مجازات طبیعی خود را ببینند، پیشرفت کشور را به بهترین وجه تامین خواهند کرد.نی
 

 تکیه بر شعار آزادی خصوصا آزادی اقتصادی  لیبرالیسم با : 

 راه استثمار را برای صاحبان ثروت باز کرده  

   عدالت را نادیده گرفته

 است.و بدین ترتیب چالش فقر و غنا در بطن کشورهای غربی شکل گرفته 
 

 به نقد لیبرالیسم اقتصادی پرداخت. (            19مارکس )نیمه دوم قرن 

از نظر او چالش های جامعه سرمایه داری تنها با یک حرکت انقالبی  

 قابل حل بود.

 از فردگرایی لیبرالیستی و اقتصاد سرمایه داری عبور می کرد. 

صورتی   و  برد  می  بین  از  را  خصوصی  و  مالکیت  سوسیالیستی 

 کمونیستی پیدا می کرد. 
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بعد از انقالب 
فرانسه 

طرفداران 
نظریه های 
: لیبرالیستی 

طرف راست

منتقدان 
نظریه های 
: لیبرالیستی 
طرف چپ

مجلس 
فرانسه قرار 

گرفتند

جریان چپ 
و ( مخالفان)

جریان راست 
(موافقان)

 

 

 

 

 

 

 

 

 )مخالفان سرمایه داری(          تشکیل احزاب کمونیستی و سوسیالیستی  جریان چپ 

سال   در  شوروی  کمونیست  در    1917حزب  را  قدرت 

 روسیه در دست گرفت 

 را تشکیل دادند. بلوک شرق و غرب 20این دو جربان در قرن 

 شوروی / چین / اروپای شرقی  بلوک شرق : 

 امریکا / اروپای غربی   بلوک غرب : 

با انتقاد از لیبرالیسم متقدم عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت را شعار خود قرار جوامع سوسیالیستی :  

 اما آنها نیز با مشکالت اساسی روبرو شدند  /دادند.

 



 علیرضا مختاری                                                                 )کنکور(                      دهم و یازدهمجامعه شناسی 

 

152 

 

ادامه یافت/ جهان را به   1991در سال    فروپاشی بلوک شرقچالش و نزاع بین بلوک شرق و غرب تا   

امریکا و شوروی    دوقطب   فرهنگ واحدیاین دو قطب بودند/ به    کانون اصلی تقسیم کرده بودند/ 

 ای بود. فرامنطقهتعلق داشتند/ چالشی 

 

 قه، ملیت، جغرافیا و  و نزاع ناشی از نژاد، طب ستیزهجامعه ای که هرگونه  

و همه بشریت را بر مدار آرمانی، حقیقی و اصیل   از بین می برد... را  

منم   و  واحد  امت  شما،یک  امت  است  این  )همانا  کند.  می  جمع 

 (  "سوره مومنون  52آیه  "شما ...     پروردگار

                       جوامع از نظر قرآن کریم 

و دسته های پراکنده و متخاصم تجزیه می    گروه هاجامعه ای که بر  

نیروهای   امکانات گروهی آن پراکنده می شود و ظرفیت ها و  شود، 

و    نابود آن   کرد  جویی  برتری  زمین  روی  فرعون  )همانا  گردد.  می 

ناتوانی   و  ضعف  به  را  گروهی  گردانید،  گروه  گروه  را  اش  اهالی 

 (  "قصصسوره   4آیه "کشاند و ... 
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 اگوست کنت )جامعه شناس فرانسوی( :  

بر ثروت خود می افزودند/ با رشد علم تجربی و صنعت، ثروت از    غنایم جنگیدر گذشته فاتحان با   (1

 به دست می آمد.  غلبه بر طبیعتطریق 

جنگ در جامعه و فرهنگ    / رخت می بندداز قاموس بشری    جنگ (  18)قرن    انقالب صنعتیبعد از   (2

خطا    20وقوع دو جنگ جهانی در قرن  است. )  تحمیلیبلکه امری عارضی و    ذاتی نیستغرب امری  

 ( بودن نظریه اگوست کنت را نشان می دهد. 

 
 

 جنگ های جهانی 

 1914 – 1918 جنگ جهانی اول
برای نخستین بار از صالح 

 شیمیایی استفاده کردند 
 محدود به مرز کشور ها 

 1939 – 1945 جنگ جهانی دوم
برای اولین بار از بمب اتم 

 استفاده شد.

به مرز کشور ها محدود نشد/ به  

درون شهر ها کشیده شد و غیر 

نظامیان و زنان و کودکان را بیش از 

 پیش درگیر ساخت.
 

 

 .مناطق استعماری کشور های اروپایی بر سر  رقابتوقوع دو جنگ جهانی :  عاملمهمترین  

درگیری کشورهای    با  جهانی  های  هیچ یک    آغاز  اروپاییجنگ  دینیشد/  ظاهر   نداشت  منشاء  و 

 داشت ) رد نظریه اگوست کنت(.  غربدر فرهنگ  ریشهمذهبی نیز به خود نگرفت/ این دو جنگ 

رفتار خود را توجیه می    سوسیالیستی،  تیلیبرالیس،  ناسیونالیستیطرف های درگیر در قالب اندیشه های   

 کردند.

 سایه انداخت. متفقینو جنگ بر   نگردید پایدار برقرار  صلحیبعد از جنگ دوم نیز  

 

بلوک شرق و غرب هر یک بخشی از جهان را زیر نفوذ خود قرار دادند/ تا فروپاشی اتحاد جماهیر   

 ادامه یافت.  یرامونیپبین مناطق  گرم جنگو   دو بلوکبین این  سرد  جنگشوروی  

 بخشید.  رونقیعنی اقتصاد وابسته به تسلیحات  صنعتیبه اقتصاد کشورهای  سرد  جنگ 
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 می کرد.  توجیهدولت های غربی را مقابل کشور های غیر غربی   نظامیعملیات 

 یاد می کرد.  جنگ تمدن هاها در جهان معاصر با عنوان  درگیری از آخرین 

 است.  فرهنگیاصلی درگیری ها عامل  منشاء          هانتینگتون 

 برای غرب است.  تهدید بزرگترین  اسالم فرهنگ 

و اغلب    شمالی در نیمکره    ثروتمندبه دلیل اینکه بیشتر کشورهای صنعتی و  کشورهای شمال و جنوب :  

شمال و  به تقابل    غنی و فقیرقرار دارند         از تقابل کشورهای    جنوبی در نیمکره    فقیرکشور های  

 یاد می شود.  جنوب

غنی    و  فقیر  کشورهای  بین  نیست  غرب  و  شرق  بلوک  بین  اصلی  چالش  معتقدند  اندیشمندان  برخی 

 است.

 اصطالحات سیاسی دیگر برای اشاره به چالش شمال و جنوب 

 جهان

 کشورهای بلوک غرب )سرمایه داران(  اول 

 قرار دارند کشورهایی که در کانون بلوک شرق  دوم 

 کشورهایی که خارج از بلوک شرق و غرب قرار دارند سوم

 کشورهای
 کشورهای صنعتی و ثروتمند )الگوی کشورهای دیگر(  توسعه یافته 

 عقب مانده و توسعه نیافته نیز به آنها می گویند درحال توسعه 

 کشورهای

 نقش مرکزی کشورهای ثروتمند و صنعتی مرکزی

 پیرامونی 
سبب نوع عملکرد کشورهای مرکزی در  به 

 موقعیت ضعف و فقر قرار می گیرند 

 کشورهای

این اصطالح را کسانی استفاده می کنند که چالش   استعمارگر

و نزاع را به ابعاد اقتصادی محدود نمی کنند و به  

 ابعاد فرهنگی نیز توجه دارند.
 استعمارزده

 طریق استثمار کشورهای غیر غربی حل می کنند.کشورهای غربی چالش های درونی خود را از  
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 می یابد.  سایر نقاط تسری پدید می آیند ولی به   مناطق خاصیبحران ها در  

 اند.  مجموعه منطقی از اجزای به هم پیوسته که برای رسیدن به هدفی مشترک با یکدیگر در ارتباط     

 برخوردار است.هر نظامی در حالت طبیعی از تعادل  نظام         

نظام   و  بزنند  بر هم  را  تعادل آن  نظام  بیرونی  و  تغیرات درونی  ایجاد می شود که  زمانی  بحران 

 نتواند با مهار آن تغیرات دوباره تعادل خود را به دست آورد. 

 . )چالش ها اگر مهار نشوند به بحران تبدیل می شوند( بحران ها چالش های مهار نشدنی هستند 

 اقتصادیبحران 

 قدرت خرید مصرف کنندگان به شدت کاهش می باید.  (1

 تولیدکنندگان بازار فروش خود را از دست می دهند. (2

 کارخانه ها تعطیل می شوند و کارگران بیکار.  (3

 در انگلستان بوجود آمد. 1820نخستین بحران اقتصادی درسال  (4

 1929 – 1933مهمترین بحران اقتصادی بین دو جنگ جهانی درسال  (5

 ملیون کارگر بیکار شدند و هزاران موسسه اقتصادی ورشکست شد(  40)

 شروع شد.  2008بحران اقتصادی اخیر در اروپا و امریکا از سال  (6
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 بحران اقتصادی و چالش فقر و غنا 

 تفاوت  شباهت

 هر دو هویتی اقتصادی دارند 

چالش فقر و غنا چالشی مستمر در سرمایه داری 

بحران اقتصادی اغلب دوره و مقطعی  غرب و لی 

است/ آسیب های مربوط به چالش فقط قشر فقیر و 

ضعیف جامعه را در بر می گیرد ولی بحران تمامی 

 جامعه را در بر می گیرد. 

 

دارند    هایی که  ابزار  از  استفاده  با  بینند  می  که  هایی  آسیب  رغم  به  داران  از    فشارهای سرمایه  ناشی 

 می دهند. انتقالو تولید کنندگان خرد  ضعیفا به اقشار های اقتصادی ر بحران

 حکومت ها منجر شود.  فروپاشیمی تواند به   کنترل نشود اقتصادی در صورتی که   بحرانیک  

 
  

 زیست محیطی بحران 

 به منطقه خاصی محدود نمی شود  (1

 شهر های صنعتی اولین مراکزی بودند که با محیطی آلوده مواجه شدند  (2

 مدرن با انقالب صنعتی پیروزی و تسلط بر طبیعت را به خود نوید می داد انسان  (3

 طبیعت نیز نخستین مسائل و مشکالت خود را نشان داد  (4

 رابطه متقابل انسان و طبیعت دچار اختالل گردید  (5
 

ناپذیری جبران های    تکنولوژی گسترش سریع صنعت و    را برای بشر و طبیعت به بار آورده    زیان 

 است.
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 آسیب های بحران زیست محیطی :   

 مهاجرت /  حاشیه نشینی / بیکاری / فقر / اختالفات سیاسی، منطقه ای و فرامنطقه ای  

 

 برخی بحران های زیست محیطی را ناشی از فرهنگ مدرن غرب می دانند.  

 راه گریز از بحران می دانند.برخی بازگشت به رویکرد های معنوی به طبیعت را  
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... رخ می دهند و سپس چالش های    اقتصادی، سیاسی، نظامیچالش های    ابتدا  معرفتی، معنوی، و 

 و ... ظاهر می شوند.  اخالقی، عاطفی

است و غرب نمی    درونیبرمی خیزند و علت این چالش ها    غربچالش ها همگی از عمق فرهنگ   

 گران نسبت بدهد.تواند آن را به دی

 اختصاص دارند. عمیقبه الیه  معرفتی و معنوی بحران های  

 

 بحران معرفتی 

از راه   در فرهنگ قرون وسطی   آباء کلیسا )شناخت  معتبرترین راه شناخت کتاب مقدس و شهود   :

 عقل و تجربه نادیده گرفته میشد.

: روشی که در قرون وسطی مورد استفاده قرار می گرفت، مورد تردید قرار گرفت  در دوران رنسانس   

وحی و شهود را در  و به تدریج به بحران معرفتی انجامید. )جهان غرب برای برون رفت از این بحران  

 شناخت نادیده گرفت و تنها به شناخت از راه عقل و تجربه بسنده کرد( 

: شناخت عقلی بیش از دو سده دوام نیاورد/ در این دوره شناخت حسی و تجربی را تنها  20و  19قرن  

 راه شناخت علمی می دانستند. 
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 علمی -ابعاد بحران معرفتی 

 جریان های پست مدرنافول روشنگری و شکل گیری   .1

تجربی  مخدوش شد و هویت روشنگرانه آن مورد تردید قرار گرفت/ تردید    –استقالل معرفت علمی  

در هویت معرفت شناختی جهان مدرن/ دانشمندانی را که که در اصل روشنگری علم مدرن تردید کرده 

 می خوانند زیرا از اصول جهان مدرن عبور کرده اند.پسامدرن  اند 

 گاری ابعاد معرفتی جهان غرب با نیاز های اقتصادی و سیاسی آنناساز .2

فرهنگی که توان معرفتی الزم برای دفاع از ابعاد گسترده اقتصادی و سیاسی خویش را نداشته باشد، به  

 حیوان فرتوتی می ماند که با وجود جثه عظیم خود، زمین گیر و آسیب پذیر شده است.

 پیامد ویژگی  دوره 

 19قرن 

جامعه شناسان به دنبال آن بودند تا دریاره حقایقی  

که پیامبران از طریق وحی و یا عالمان با استدالل  

های عقلی به آنها رسیده بودند با روش حسی و  

 تجربی داوری کنند. 

دانشمند غربی معتقد بودند آگاهی ها و علوم  

جواع دیگر غیر علمی است/ غرب این مطلب  

غربی القا می کرد: را به نخبگان جوامع غیر 

پیروی از از فرهنگ غرب تنها راه پیشرفت 

 است.

نیمه اول 

 20قرن 

محدودیت های علمی دانش تجربی و همچنین  

وابستگی آن به معرفت های غیر حسی و غیر  

 تجربی آشکار شد.  

 )آغاز یک بحران معرفتی( 

علم تجربی از داوری های ارزشی دست 

 برداشت و به امور طبیعی محدود شد. 

نیمه دوم 

 20قرن 

علم تجربی دارای مبانی غیر تجربی است/ علم 

 رفتمدرن زیر سوال 

عبم تجربی غربی تنها تفسیر ممکن از جهان  

طبیعت نیست بلکه تفسیر های متناسب با  

فرهنگ های دیگر نیز می تواند وجود داشته  

 باشد. 

 

تردید درباره مبانی علوم تجربی غربی، در حقیقت تردید درباره بنیان های هویتی فرهنگ غرب یعنی   

 بود. فلسفه روشنگریالیه های عمیق یا همان 
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 بحران معنویت 

مطرح شد      در این فرهنگ گرایش ها و رفتارهای    آشکاربه صورت    سکوالریسم در فرهنگ مدرن   

 امکان مطرح شدن دارند.  دنیوی با توجیه   دینی

جامعه غربی آن    فرهنگ عمومیسکوالریسم در حوزه های هنر، اقتصاد، سیاست و علم ظاهر شد/ اما   

 باقی ماند.   دینیهم در محدوده زندگی خصوصی همچنان  

( نشانه های 1:    بازگشتبه سطح زندگی انسان ها    مجدداو دینی    معنوی نگاه    20قرن    سال های پایانی 

 .پساسکوالریسم( افول سکوالریسم یا 2 بحران معنویت

ترین    تداوممهم  انسان    علت  زندگی  در  دینی  و  معنوی  فطری باورهای  قدسی    نیاز  حقایق  به  آدمی 

باید پاسخگوی   دنیوی  نیازهای جسمانی و  بر  نیز   معنوی نیازهای  است/ یک فرهنگ عالوه  و قدسی 

 باشد.

 چالش های معنوی، اخالقی و عاطفی، چالش های برخاسته از عمق فرهنگ غرب هستند. 

 

 به بهانه رویکرد معنوی بی توجهی به ابعاد دنیوی

 به بهانه رویکرد دنیوی   غفلت از ابعاد معنوی           بحران 

به        پوچ گرایی، یأس و نا امیدی و   دنیویبخشیدن به انسان    اصالتبا    20فرهنگ غرب در قرن   

 مرگ آرمان ها و امیدها انجامید. 

 پیامد های افول سکوالریسم / پساسکوالریسم )گریز و رویگردانی از سکوالریسم در جوامع غربی( :

 برخی از نخبگان جهان غرب را به جست و جوی سنت های قدسی و دینی واداشت.  (1

 مهاجران ساکن کشورهای غربی را به سوی هویت دینی خود فراخواند. (2

بازار معنویت های کاذب و دورغین را رونق بخشید. )وقتی سکه ای رواج پیدا می کند بدل سازی آن   (3

 نیز رواج پیدا می کند. 
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ا  سطحی ترین با    ابتدا جهان غرب    با سایر جهان های اجتماعی  ز  و ظاهرترین الیه های هویتی خود 

جمله جهان اسالم مواجه شد و بیش از هر چیز وجوه نظامی، سیاسی، اقتصادی، فناورانه و ... خود را به 

 ماند.  مخفی و عمیق تر آن از چشم اعضای سایر جهان های اجتماعی  عمیقرخ کشید اما الیه های 
 

 نخستین رویارویی غرب متجدد با اسالم زمانی رخداد که :   

ا جهان  سیاسی  های  رعایت  قدرت  رغم  علی  اسالمی  سالم  ای   –قومی  استبداد  ظواهر  و   قبیله  بودند 

 با آنها تعامل می کردند.  ضرورت حفظ امنیت عالمان دینی اغلب بر اساس 

 مهجور ،  قومی، در حاشیه مناسبت های قدرت های  اسالمدو عنصر برتر در فرهنگ  عدالت  و  فقاهت   

بودند         دولت های کشورهای مسلمان،   مانده  پذیری باقی  برابر کشورهای    آسیب  بیشتری در 

 غربی پیدا کرده بود.

عزت و استقالل کشورهای اسالمی به دلیل         قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی، و جاذبه های    ضعف 

فرهنگ غرب    شیفتهو    رغوبمدنیوی کشورهای غربی، دولتمردان و رجال سیاسی جوامع اسالمی را  

 می ساخت.

 حرکت ها و جنبش هایی را در مقابله با غرب بوجود آوردند.

 نخستین بیدارگران اسالمی 

آنان   برابر  در  اسالمی  های  دولت  که  ای  شیوه  و  غربی  جوامع  خطر  به 

 داشتند آگاه بودند.
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: حضور فعال عالمان دینی در مقابله با    در ایران (  1نمونه هایی از حرکت های نخستین بیدارگران اسالمی :  

تحریم   در  شیرازی  میرزای  حکم  امیرکبیر/  اصالحی  حرکت  جهادی/  های  رساله  تدوین  تزاری/  روسیه 

 دان او : اقدامات سید جمال الدین اسد آبادی و شاگر در دیگر کشورهای اسالمی(2 تنباکو

 

 مهمترین ویژگی های نخستین بیدارگران اسالمی 

به خطر کشورهای غربی برای جوامع اسالمی توجه داشتند و خواستار استقالل اقتصادب   

 و سیاسی جوامع اسالمی بودند

 به دنبال اصالح رفتار دولت های اسالمی بودند  

 بیداری در بازگشت به اسالم و عمل به آن می دانستند 

بسیاری از آنان وحدت امت اسالمی یا تشکیل قدرت واحد اسالمی و عزت جهان اسالم   

را دنبال می کردند و قومیت های مختلف را درون امت واحد اسالمی به رسمیت می  

 شناختند 

 

  سلطه غرب را در    خطر و ابعاد دنیوی آن نداشتند/    غرب عمیق با فرهنگ    آشنایینخستین    بیدارگران  

های اسالمی را عامل   سنتمسلمانان از عمل به    دوری اسی و اقتصادی می دیدند/  گری و قدرت سی

جوامع غربی به این دلیل است که عملکرد   قدرتجوامع اسالمی می دانستند/ گمان می کردند    ضعف

 نیز هست. اسالم آنها اغلب همان است که مورد توجه  

گیری    شکل  اس  استعماربا  کشورهای  در  غربی  کشورهای  نفوذ  دیگری  و  اجتماعی  جریان  المی 

 :  شیفته غرب بودندنخستین بیدارگران اسالمی شکل گرفت که   موازی 

 منورالفکران:  اول نسل (1

   روشنفکران :  دوم نسل (2

 سازمان می یافتند. فراماسونریاین گروه ها بیشتر در لژ های  
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  : هنگ  منورالفکران  فر  به  پیوستن  و  اسالمی  فرهنگ  از  گذر  در  را  کردند/  بیداری  می  معنا  غربی 

بیداری   لژ  و  آدمیت  لژ  کردند/  می  ترجمه  منورالفکری  به  را  مدرن  روشنگری   / آدمیت   : اومانیسم 

 نخستین لژهایی که منورالفکران در ایران تاسیس کردند.

 

 ویژگی های منورالفکران غرب گرا  

ادی  نسبت به کشورهای استعمارگر احساس خطر نمی کردند بلکه حضور سیاسی اقتص 

 آنان را فرصت می دانستند

 خواستار اصالح رفتار دولت های اسالمی بودند )مشترک با نخستین بیدارگران( 

بیداری را بازگشت به اسالم نمی دانستند بلکه راه نجات را در تقلید از رفتار فرنگیان می   

 دیدند 

مقابل به ناسیونالیسم که  مفهوم امت و ملت اسالمی برای آنها بی معنا یا منفور بود و در   

 اندیشه سیاسی قوم گرایانه غرب متجدد بود روی آورده بودند 

مورد حمایت دولت های استعمارگر غربی بودند )این دولت ها با کمک آنها توانستند  

از موفقیت حرکت ها و جنبش هایی که توسط بیدارگران اسالمی در حال شکل گیری  

 بود جلوگیری کنند( 

 

منورالفکران غرب گرا در نهایت         با حمایت کشورهای غربی حکومت های سکوالر را در  

 جوامع خود شکل دادند.

 ریشه در اعتقادات و پیشینه تاریخی این کشورها نداشت.

 قدرت آنها وابسته به قدرت جهانی استعمار بود.       سکوالر  حاکمان   قدرت

ی و اسالمی/ حذف ساختار های اجتماعی  اقدام به از بین بردن مظاهر دین

 پیشین و ایجاد ساختار های اجتماعی جدید کردند. 
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ایران/    رضاخان در ترکیه/    آتاتورک  از حاکمان سکوالر    اهلل  امان در  افغانستان نمونه ای  خان در 

 که آرمان های منورالفکران غرب گرا را با حمایت دولت های غربی دنبال می کردند.

 منجر به استبداد استعماری شد 

 وابستگی به کشورهای استعمارگر و عمل مطابق منافع این کشورها  

 ل سیاسی و اقتصادی جوامع اسالمی  مخدوش ساختن استقال         منورالفکران   حکومت  تشکیل

 سرکوب کردن مقاومت های مردمی برای حفظ هویت اسالمی  
 

به کشورهای غربی همچنان خصوصیات    نزدیک شدن  به جای رسیدن و  این کشورها  واقع  در 

 را دارند. استعمارزدهکشورهای پیرامونی و 

 شکل گیری جریان های چپ در کشورهای اروپایی :  

 بر ذهن و اندیشه غرب گرایان کشورهای اسالمی تاثیر می گذارند  (1

روشنفکران چپ )در اعتراض به  ؛  ی پدید آمدندنسل دومی از غرب گرایان در کشورهای اسالم (2

 حرکت های سیاسی نسل اول( 

، بلکه از نوع  نیستآنها    اسالم ستیزی به دلیل    اول   نسل اعتراض روشنفکران چپ به روشنفکران   

به عملکرد   نسبت  بیستم در کشورهای غربی  قرن  نظام های    اقتصادی اعتراضاتی است که طی 

شکل   داری  سرمایه  و  چارچوب  لیبرالیستی  در  را  خود  های  روشنفکران چپ حرکت  گرفت/ 

 سازمان می دادند. مارکسیستیو  سوسیالیستی، ناسیونالیستیاندیشه های 

 کردند. حرکت های اجتماعی شان را آشکارا به صورت مکاتب غیر توحیدی مطرح می برخی

برخی دیگر از رویارویی مستقیم با باورهای دینی مردم خودداری می کردند حتی        روشنفکران چپ

 گاهی اندیشه های خود را در پوشش دینی بیان می داشتند. 

 در نهایت نوعی روشنفکری التقاطی چپ در کشورهای اسالمی پدید آمد. 
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 بود. شرق  بلوکاغلب مورد حمایت  چپ  روشنفکران حرکت های اعتراض آمیز  

 فروپاشی بلوک شرق، روشنفکران چپ :   با 

 خود را از دست دادند. جاذبهدر کشورهای اسالمی  (1

 .از بین بردندخود را در کشورهایی که زیر نفوذ بلوک غرب قرار داشتند   تاثیر  (2

 غربی روی آوردند. لیبرالیستی غرب گرایان این جوامع دیگر بار به اندیشه های   (3

 

و    پیدایشهم در    جداستشک نباید کرد که انقالب اسالمی ایران از همه انقالب ها  امام خمینی )ره( :  

 )قسمتی از وصیت نامه الهی سیاسی( انقالب و قیام.  انگیزهو هم در  کیفیت مبارزههم در 

وجود حکومت قاجار ب  ساختارحاکمان و    رفتار  اصالحبیدارگران اسالمی جنبش هایی را برای  نخستین   

ایل قاجار با شمشیر به قدرت رسیده بود و تعامل    /عدالتخانه و جنبش    تنباکوآوردند از جمله جنبش  

 بود.  منفی مقاومتعالمان شیعی با آنها بر مدار 

 

 میان مجموعه های نقشی )پدیده های اجتماعی( ساختار می گویند. روابطبه ساختار اجتماعی : 

دانسته می شود و همکاری سیاسی با آن در حد    مشروع   غیرو    ظالمانهحاکمیت پادشاه  مقاومت منفی :  

 نظامیه انجام می شود.  واجبات

: نظامیه  است.    واجبات  الزم  اجتماعی  زندگی  اصل  بقای  برای  که  دشمنان اموری  با  مقابله  و  امنیت  )حفط 

 خارجی( 
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به   بیگانگان  برابر  مقاومت در  به جای  استعماری،  از دولت های  اثر پذیری  دلیل  به  قاجار  دولتمردان 

 قرارداد های استعماری روی آوردند )مقاومت منفی        فعالیت رقابت آمیز(

، نه در جهت تایید قدرت حاکم و  سیاسیو    اجتماعی ورود فعال به عرصه زندگی  رقابت آمیز :  فعالیت  

 با آن است.  رقابتحمایت از آن بلکه در 

نمونه ای موفق   تنباکوبود/ جنبش    اصالحیحرکت رقابت آمیز عالمان دینی با قاجار          حرکت   

پیش رفت و به    ساختار به سمت اصالح    رفتارالح  از فعالیت رقابت آمیز اصالحی است          از اص

 منجر شد.  عدالتخانهجنبش 

 

 : اصالح کار یا رفتار خاصی از پادشاه/ اصالح شیوه زمامداری شاه هدف

 منتقل ساخت.   عدالتبه مدار  استبدادحاکمیت را از مدار جنبش عدالتخانه            

عادالنه الهی را تدوین کند و شاه را ملزم در پی تاسیس مجلسی بود که قوانین  

 سازد تا در چارچوب این قوانین عمل کند.

 

  کمتر بلکه فساد آن از استبداد    نبود این نوع حاکمیت نیز آرمانی    تشیعالبته در فقه اجتماعی و سیاسی   

 ت( بود و ظلم را کنترل می کرد. )تنها در شرایطی که تحقق حاکمیت آرمانی و مشروع امکان نداش 

عدالتخانه،    جنبش  گیری  اوج  آن    منورالفکران با  به  زده  در    /پیوستندغرب  نشینی  بست  جریان  در 

نام   انگلستان  نیز ضمن    مشروطه سفارتخانه  مسلمان  عالمان  برگزیدند         آن  برای  از    استقبال را 

 داشت.  تفاوتمنورالفکران این نام را پذیرفتند اما معنای مشروطه در نظر عالمان دینی با منورالفکران 
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 منورالفکران عالمان مسلمان 

مشروط کردن حاکمیت به احکام عادالنه   مشروطه 

 الهی 

مانند دولت    سکوالرنوعی حاکمیت  

 انگلستان 

محلی که در آن قوانین بر مدار احکام   مجلس 

 تدوین می شد  شریعت

  ارادهمحلی که در آن قوانین بر اساس 

 و خواست بشر تنظیم می شد 

 

بین    نزاعوجود    سخت  درگیری  و    بیدارگران و  انقالب    منورالفکران اسالمی  جریان  در  گرا  غرب 

های   قدرت  حضور  با  دهه  دو  از  پس  دخالت    استعماری مشروطه،  جریان    انگلستان و  نفع  به 

 ختم شد(  رضاخان پایان یافت. )در ایران به حاکمیا استبداد استعماری  منورالفکران 

 

 

 

 منفی  مقاومتبه موضع    آمیز   رقابت از موضع فعالیت    مشروطهدر انقالب    شکسترهبران دینی بعد از   

 بازگشتند )فعالیت رقابت آمیز         مقاومت منفی( و تا انقالب اسالمی ایران این موضع ادامه داشت. 
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 سال از انقالب مشروطه و نیم قرن از حاکمیت پهلوی گذشته بود( 70)بیش از  انقالب اسالمی  

شاه در حاشیه دولت های غربی در جایگاهی امن قرار  (1

 گرفته بود. 

 ( ماموریت حفظ امنیت منطقه را بر عهده داشت.2امام خمینی انقالب را زمانی آغاز کرد که         

داخل  3 سیاسی  های  رقابت  صحنه  از  چپ  (روشنفکران 

 کشور حذف شده بودند. 
 

آمیز    رقابت  فعالیت به سمت    منفی  مقاومت به عنوان یک مرجع دینی موضع مردم را از    خمینی  امام 

اعتراض به    برگرداند          اصالحیشاه آغاز شد و به حرکت    استعماری و رفتار    کاپیتوالسیونبا 

 اسالمی را در پی داشت. حکومتشاهنشاهی و تحقق   حذفرفتار یا ساختار و همچنین 

 در اندیشه اجتماعی و سیاسی شیعی حاکمیت الهی است.حاکمیت آرمانی دینی :  

تحقق پیدا می کند و در زمان غیبت امام زمان اجرای روشمند    بیت  اهل و    پیامبر له  به وسی  حاکمیت الهی : 

و   آگاه  هم  که  شود  می  کسانی  وظیفه  الهی  به    عالماحکام  هم  و  باشند  احکام  اجرای  شرایط  و  احکام  به 

 باشند.  عاملآگاهی خود 

 مشکالت عدالتخانه :  

 رفتار عادالنه را بر کسانی تحمیل می کرد که با معیار های الهی به قدرت نرسیده بودند.   (1

 با قدرت و حمایت دولت های استعمارگر قدرت را به دست آورده بودند.  (2

 عالم و عامل به عدالت نیز نبودند. (3

این بازگشت  آغاز کرده بودند،    مشروطه به حرکت ناتمامی بود که در    بازگشتانقالب اسالمی ایران   

با منورالفکران غرب گرا، استبداد استعماری   رقابت(  2تاریخی    تجربه( نزدیک به صد سال  1با هزینه  

 و روشنفکری که در حاشیه بلوک شرق و غرب عمل می کردند.
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است/ در    20انقالب قرن    آخرینمی نامند و انقالب اسالمی    بخش   آزادی را قرن انقالب های    20قرن   

 .جنوب شرقی و امریکای التین آسیای، آفریقاهای جهان سوم در بسیاری از کشور

 

 20انقالب اسالمی ایران و انقالب های آزادی بخش قرن  

 همگی جهت گیری ضد استعماری داشتند )از بین بردن سلطه کشورهای غریی(  شباهت 

 

 20انقالب اسالمی ایران و انقالب های آزادی بخش قرن 

ت ها
تفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو

 

 انقالب اسالمی ایران  انقالب های آزادی بخش 

در مقابل بلوک غرب قرار می  

گرفتند و مورد حمایت بلوک شرق 

 بودند 

وابستی   شرق  بلوک  به  شاه  مقابل  در 

ضد   امریکایی،  ضد  موضع  نداشت، 

شرقی، نه  صهیونیستی و ضد مارکسیستی )نه  

 غربی، جمهوری اسالمی( 

با جنبش های چریکی گروه ها و   

 احزاب مختلف شکل گرفتند

از    که  بود  مردمی  فراگیر  انقالب  یک 

عمق روابط مردم با مرجعیت و رهبری دینی 

های   حرکت  همه  توانست  )شاه  آمد  پدید 

 چریکی گروه ها را سرکوب کند( 

مکاتبی   و  ها  نظریه  چارچوب  در 

و  شکل   مسائل  حل  برای  که  گرفتند 

بحران های جهان غرب به وجود آمده 

 بودند و از نوع نظریه های چپ بودند 

 از آموزه های اسالمی بهره می برد  

در مقابل استعمار قدیم موفق عمل  

می کردند اما در برابر استعمار نو 

 شکست می خوردند 

در مقابل استعمار قدیم و نوع موفق شد  

که   و چرا  داشت  تمدنی  و  فرهنگی  هویتی 

بندی فرهنگی و تمدنی جدید را   یک قطب 

بوجود آورد و خود در کانون قطب فرهنگی  

 جهان اسالم قرار گرفت. 
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 اتفاق می افتد. جهانی انقالبی است که پس از انقالب فرانسه در سطح نخستین ایران انقالب اسالمی  

 

 انقالب اسالمی ایران

 قرار داده بود )افزایش اهمیت( هدفرا   غرببه بلوک  وابستهیک نظام سیاسی  

 )کاهش اهمیت( نبودوابسته  شرق به بلوک   

اگر به بلوک شرق و جریان های چپ نظر می داشت مانعی را که امریکا در مرزهای   

جنوبی شوروی با حمایت از نظام سیاسی وابسته به پهلوی ایجاد کرده بود فرو می ریخت  

 و فرصت جدیدی را برای شوروی پدید می آمد. 

ایران به دلیل    انقالب  بودند  معتقد  بلوک    ارتباط  عدم دولتمردان غرب  توان    شرقبا 

دراز می    غرب به سوی بلوک    نیازو نمی تواند تداوم پیدا کند و دست    ندارد مقاومت  

بودند و آنها    غافلای که اتفاق می افتاد    حادثههمین نگاه ابتدا از عمق  کند          با  

فرهنگ   با  را  انقالب  فرهنگ   غرباین  متن  از  انقالب  این  که  حالی  در  سنجیدند  می 

 دیگری بر می خاست. 

ارزش های    نبودانقالبی    و  ها  در چارچوب آرمان    تعریف جهان غرب    سکوالرکه 

 شده باشد. 

از    حقوقتامین    /اسالمی  هویتبرای حفظ    /اسالمیانقالبی بود که از متن فرهنگ   

 شکل گرفت.  اسالمی دست رفته امت 

نخستین انقالبی بود که بعد از انقالب فرانسه اتفاق می افتد. )هیچ یک از انقالب ها   

انقالب   گسترش  جهت  در  همه  بلکه  نبودند  جدید  انقالب  یک  فرانسه  انقالب  از  بعد 

 نسه بودند(فرا
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 (18میالدی )قرن  1789در سال 

 با آرمان ها و ارزش های مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس بوجود آمده بود.

 در فرانسه دچار مشکل شد. انقالب فرانسه         

 م حیاتی مجدد یافت.1848م و 1830در سلسله انقالب های 

 با دیگر انقالب های اروپایی به دلیل رویکرد چپ و سوسیالیستی تفاوت داشت.انقالب اکتبر                

 به دلیل خصلت سکوالر خود درون فرهنگ غرب قرار می گرفت. روسیه                1917
 

قرن    بخش  آزادی  های  جنبش  و  ها  انقالب  بودن  تقلیدی  20دیگر  مدرن  های  انقالب  از  و  بدلی  د 

 تفسیر می کردند. غربی چالش های خود را از نگاه نظریه پردازان 

بودند راه حل چالش های   مقهور و مرعوب جوامع غربی شده  استعمار  فرهنگ هایی که در دوران 

 خود را نیز در پیوستن به جوامع غربی می دانستند. 

 انقالب اسالمی ایران

یعی گرفت و متناسب با آن عمل  الگوی رفتاری خود را از فقه اجتماعی و سیاسی ش  

 کرد.

 این انقالب به شناخت بحران ها و چالش های جهان اسالم پرداخت. 

با بازگشت به هویت اسالمی فرصت جدید را برای جهان غرب جهت عبور از بحران   

 های معرفتی و معنوی آن پدید آورد.
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جوامع   مشکالت دولتمردان و روشنفکران جهان اسالم قبل از انقالب اسالمی ایران اغلب مسائل و     

 زیر بررسی می کردند :  رویکردخود را با یکی دو 

از جوامع غربی پیش    عقب ماندگی تاریخی مسائل جهان اسالم از نوع مشکالتی بود که در اثر   (1

 آمده بودند. 

غربی بوجود آورده بود. )کسانی که این   لیبرالیسمی بود که  مسائل جهان اسالم از نوع مشکالت (2

به   سوسیالیستی  و  مارکسیستی  های  اندیشه  موضع  از  داشتند  را  سیاسی    غرببا    مبارزهرویکرد 

 پرداختند(

 

بلوک شرق یا   حاشیهتا پیش از انقالب اسالمی هر یک از ده ها کشور بزرگ و کوچک مسلمان در   

 قطب بندی مزبور بود. تاثیر تحت برخوردشان با مسائل مهم  چگونگیغرب قرار می گرفتند          

 

بلوک   نفوذ  زیر  که  دولت    غرب کشورهایی   : می    اسرائیل بودند  رسمیت  به  را 

 شناختند و یا در جهت سازش با آن گام برمی داشتند.

 مسئله فلسطین 

و پایداری را تشکیل    مقاومتبودند : جبهه    شرقکشورهایی که زیر نفوذ بلوک  

 می دادند. )گروه های مبارز فلسطینی ناگزیر به بخش اخیر ملحق شدند( 

 

 گروه های مبارز فلسطینی :  

 هی برای اعتقادات دینی و معنوی قائل نبودند.جایگامارکسیسیتی : 

 می پذیرفتند.  عربیاسالم را به عنوان پدیده ای  ناسیونالیستی : 
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اسرائیل مورد حمایت امریکا و کشورهای اروپایی وابسته 

 به بلوک غرب بود.

 )عرصه تقابل بلوک شرق و غرب(فلسطین 

 فلسطین با سالح های روسی می جنگید. 

  انورساداتو روی کار آمدن    جمال عبدالناصر )مظهر ناسیونالیسم عربی بود(        با مرگ  دولت مصر  

 اسرائیل را به رسمیت شناخت و موقعیت گروه های فسطینی را تضعیف کرد.   دیوید  کمپدر قرار داد 

 اهمیت انقالب اسالمی ایران

مهم ترین قدرت حامی اسرائیل در منطقه  

 ط کرده بود. یعنی شاه را ساق
 راهکاری بود برای مبارزه با صهیونیسم

 

 مطرح کرد. اسالم  جهان   مسئلهرا به عنوان  اسرائیلانقالب اسالمی مسئله  

 

 بازگشت به اسالم 

مشروعیتِ قرارداد کمپ دیوید را در باور  

 مسلمانان مخدوش کرد. 

مقاومت در برابر صهیونیسم را از موضع  

ایمان به خداوند و  اعتقاد اسالمی با تکیه بر 

 فدرت الهی آغاز کرد.

 

 نمونه هایی از حرکت ها و جنبش های اسالمی در جهان اسالم که تحت تاثیر انقالب اسالمی ایجاد شد :  

 فلسطینشکل گیری انتفاضه و جنبش های جدید اسالمی در  (1

 در برابر حکومت وابسته به بلوک شرق   افغانستانجهاد اسالمی در  (2

 1990و پیروزی اسالم گرایان در انتخابات   الجزایر تشکیل جبهه نجات اسالمی در  (3
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سلسله جنبش ها و انقالب های گسترده در کشورهای           مهمترین پیامد انقالب اسالمی ایران   

هـ.ش )سه دهه بعد از انقالب/ همانند وقوع انقالب های بعد چهار دهه از انقالب    1389عربی از سال  

 فرانسه( 

کشور های    فرایند غربی شدن سعی کردند این انقالب ها را بخشی از    غربیکشورهای  بهار عربی :   

 دارد( اسالمی  بیداریاما این انقالب ها حکایت از عربی معرفی کنند. )
 

 است. عمومی فرهنگ به متن مردم و  نخبگان بیداری اسالمی حاصل انتقال بیداری از سطح  

اگر بیداری اسالمی در جوامع اسالمی تحقق پیدا کند، این جوامع به سوی نظامی حرکت خواهند کرد  

 سازمان می یابد.  عدالتو  قاهت ففارغ از قدرت های قومی و قبیله ای بر مدار 

با جمهوری های آزاد و    خمینی   امام   اسالمی  : تشکیل یک دولت  الهی سیاسی خود  نامه  در وصیت 

 ینده کشورهای مسلمان ترسیم می کند.  مستقل را برای آ

 انقالب اسالمی ایران

 خود می دید.   رسالتهای جهانی را مسئولیت و  چالشحل   

 می کرد.  پاسداریجهان اسالم  اقتدارو  عزتاز  

 خود می دانست.  وظیفهرا  مستضعفان و  محرومان دفاع از  

 خود می دید.  رسالتو معنوی بشریت را  معرفتی مشکالت حل  

 بود.  غیرغربیگویا برای حضور تاریخ ساز فرهنگ های   شاهدی  

 نقش داشت.  پسامدرندر شکل گیری و گسترش اندیشه های  

 زندگی اجتماعی در جوامع غربی.  و معنوی به  دینیرویکرد  

 .رنسانسو آرمان های بعد از  ها ارزشموثر در از دست رفتن اعتبار،  

 )پساسکوالریسم(. سکوالریسم  افول های ناظر بر  نظریهموثر در شکل گیری  

 قرار داد.  سوم  جهانرا پیش روی کشورهای    نوینیمسیر جدید و  

 .ریخت درهمرا  20موقعیت استوار دو قطب سیاسی قرن  

 کرد.  تحمیلرا به جهان   جدیدبندی   قطب 
 



 علیرضا مختاری                                                                 )کنکور(                      دهم و یازدهمجامعه شناسی 

 

175 

 )آخرین صدر هیئت رئیسه شوروی( :نامه امام خمینی به گورباچف 

یا   ➢ حسی  شناخت  به  علم  و  دانش  کردن  محدود  در  را  اشکاالتی  اشراق  مشاءو  حکمت  از  استفاده  با 

 شناخت عقلی وارد کرد.

پیش بینی فروپاشی بلوک شرق از آنان خواست تا برای عبور از همه بحران ها به سوی آموزه ضمن   ➢

 های اسالمی گام بردارند. 

 نخبگان خود را برای فراگیری حکمت و علوم انسانی به ایران بفرستند. ➢

انقالب اسالمی ایران سلسله اقداماتی را انجام  تاثیرگذاری  بعد از پی بردن به عمق حادثه و توان  غرب   

 داد:  

 ( هشت سال جنگ تحمیلی 2کودتای نوژه          (1

اقدامات   این  از  یک  هر  برابر  در  اسالمی  ایران  پدید    جدیدی  موقعیتمقاومت  اسالم  جهان  برای  را 

 آورده است.

   20متفاوت با همه جنگ های قرن 

 یران متحد شدند. تمام کشورهای بلوک شرق و غرب علیه ا

 دالر های نفتی کشورهای عربی. تسلیحات روسی، امریکایی، فرانسوی، آلمانی و ... و         جنگ ایران و عراق

خاردار   سیم  جمله  از  تجهیزات  ترین  ابتدایی  تهیه  برای  ایران  که  حالی  در 

 تحریم شده بود.

 متزلزل کرد.موقعیت بلوک شرق را به عنوان تنها رقیب بلوک غرب  

 مقاومت  پیامدهای 

 انقالب اسالمی ایران

 موقعیت جهان اسالم را به عنوان یک قطب فرهنگی تثبیت کرد.
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شکل    واحد  قطبنوین جهانی بر مدار یک    نظمبا فروپاشی بلوک شرق  نظریه پایان تاریخِ فوکویاما :  

  بشر سیاسی    –بلوک شرق را پایان مبارزات عقیدتی    فروپاشی می گیرد/  

 را محصول نهایی تاریخ بشر می داند.  دموکراسی  لیبرال می پندارد/ نظام 

 

 نظریه جنگ تمدن ها 

 اذعان به حضور فرهنگی و تمدنی جهان اسالم از سوی برخی نظریه پردازان غربی.  

 تمدنی. اعتراف به شکل گیری قطب بندی جدید فرهنگی و  

با طرح دیگر تمدن در عرض تمدن اسالم جایگاه برجسته و منحصر به فرد انقالب و   

 فرهنگ اسالمی را نادیده می گرفت. 

با طرح جنگ تمدن ها رویکرد خصمانه جهان غرب را به جنبش های اسالمی توجیه می   

 کرد.

متوجه جهان  هراسی را که پس از جنگ جهانی دوم نسبت به بلوک شرق قرار داشت   

 اسالم می گرداند.

 

 اقتصاد و سیاست جهان غرب در شرایط فعلی که ابعاد جهانی پیدا کرده نیازمند مناطق پیرامونی است.  

انبوه آدمیان   اقتصادی و سیاسی  وابستگی  فقر و  با  اندک جز  انباشت ثروت جهان در دست جمعی 

 ممکن نیست. 
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 فعالیت های غرب برای تامین نیاز های اقتصادی و سیاسی :    

 مقابله نظامی و سیاسی از طریق حضور مستقیم )افغانستان و عراق( (1

 محاصره و تحریم اقتصادی از طریق سازمان های بین المللی )ایران( (2

 تبلیغ معنویت های کاذب و سکوالر در کشورهای غربی برای اشباء خأل معنوی فرهنگ غرب.   (3

صویرسازی خشن و غیر عقالنی از فرهنگ اسالمی از طریق سازمان دهی و شکل دهی جریان های  ت (4

 تروریستی وهابی.  

 تفسیرهای سکوالر از اسالم و حمایت از اسالمِ امریکایی در مقابل انقالب اسالمی.   (5

 مدیریت جنگ رسانه ای همه جانبه در برابر حرکت فرهنگی جهان اسالم. (6

 ه ای و مذهبی برای تضعیف اسالم.ایجاد اختالفات فرق (7

 


