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شك نبايد كرد كه انقالب اســالمي ايران از همة انقالب هاجداست؛ هم در پيدايش و هم در كيفيت 
مبارزه و هم در انگيزة انقالب و قيام، و ترديدي نيست كه اين يك تحفة الهي و هدية غيبي بوده كه از 

جانب خداوند مّنان ... عنايت شده است.



باسمه تعالي

دانـش آموزان عزيـز
ســـالم

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

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

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

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

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

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

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

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

جنبش هاي بيداري اسالمي را مورد كنكاش قرار مي دهيم.      
   

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• انجام فعاليت هاي كالسي
• همكاري در كارهاي گروهي

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

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

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