
فصـــــــــــل  اول



 فصـل اول  فرهنگ جهانــی  

  انتظـار مي رود در پايـان اين فصـل،  دانش آمــوز:

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

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

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

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

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

 را توضيح دهد.
11.  با ظرفيت دين اسالم براي ساختن يك فرهنگ جهاني آگاه باشد.
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جهان انساني و جهان فرهنگي
جهان انســاني چيست؟ جهان فرهنگي كدام اســت؟ و بين جهان انساني و جهان 

فرهنگي چه نسبتي وجود دارد؟ 

سال گذشــته با مفهوم جهان اجتماعی آشنا شديم. جهان اجتماعی بخشی از جهان 
انسانی است. جهان انساني محصول زندگي انسان است و هرچه با انديشه و عمل انسان 
پديد مي آيد مربوط به اين جهان است. جهان انساني به دو بخش فردي و اجتماعي تقسيم 

مي شود.
بخش فردي جهان انســاني به زندگي شــخصي و فردي انســان ها باز مي گردد و ابعاد 

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

جهـان فرهنگـي
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 از آنچه دربارة جهان انســاني و جهان فرهنگي گفته شد مشخص مي شود كه جهان 
فرهنگي بخشــي از جهان انساني است. از بخش اجتماعي جهان انساني با عنوان جهان 
فرهنگي و از بخش فردي آن با عنوان جهان ذهني تعبير مي كنند و بدين ترتيب، جهان 

فرهنگي در برابر جهان ذهني قرار داده مي شود.

وقتي فردي دربارة مسئله اي خاص مي انديشد، در محدودة جهان فردي و ذهني خود 
زندگي مي كند، ولي هنگامي كه انديشة خود را به صورت گفتار و نوشتار بيان مي كند يا 
بر اساس انديشــه و تصميم خود با ديگران رفتار مي كند، به جهان اجتماعي و فرهنگي 

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

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

جهان انساني

جهان ذهني

جهان ذهني

جهان فرهنگي

جهان فرهنگي

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

جهان فرهنگي  و جهان عيني 
مي دانيم كه تمامي پديده هاي جهان هســتي، محصول زندگي انســان نيستند. 
بنابراين، در برابر جهان انساني مي توان از جهان ديگري نام برد كه از آن با عنوان 
جهان عيني ياد مي شود. جهان عيني كدام جهان است؟ و چه ديدگاه هايي دربارة 

آن وجود دارد؟

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

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

جهان سخن مي گويند.

 جهان اّول: جـهان طبيعـت
 جهان دوم:  جهان ذهـــن
 جهان سوم:  جهان فرهنگ
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جهـان 
هسـتي

جهـان 
عيني

فـوقطبيعی
 فرهنگیذهنی طبيعی

جهـان 
انسانی

متفكران مسلمان، جهان عيني را جهان تكوين نيز مي نامند و آن را به جهان طبيعت 
محدود نمي دانند. نزد آنان جهان طبيعت بخشــي از جهان عيني و تكويني اســت. آنها  

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

ُملك و ملكوت و مانند آنها  ياد مي شود.
همــان طور كه بين جهان ذهني و جهــان فرهنگي پيوند و ارتباط وجود دارد، بين دو 

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

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

تعامل جهان فرهنگـي و جهان عينـي

بين جهــان هاي مختلف، ارتباط و تعامل وجــود دارد. دربارة جهان هاي مختلف و 
چگونگي ارتباط و پيوند آنها  نظرات متفاوتي وجود دارد. به چه ميزان با اين ديدگاه ها 

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

بين علوم طبيعي و علوم انساني و اجتماعي تفاوتي واقعي قائل نيستند.
  نظردوم: گروهي ديگــر جهان فرهنگ را مهم تر از جهان ذهني و جهان طبيعي و 
عينــي مي دانند. اين گروه جهــان ذهني و فردي افراد را تابع فرهنگ جامعه مي دانند و 
جهان عيني و طبيعي را نيز ماده خامي مي دانند كه در معرض برداشــت ها و تصّرفات 

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

با يكديگر مي دانند.
در نگاه قرآني، جهان عيني محدود به جهان طبيعت نيست و ادراك و آگاهي نيز محدود 
به حيات انســاني نمي باشد و جهان عيني براســاس حكمت و مشّيت خداوند سبحان، 

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

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

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

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

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

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

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

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

               
              

            
   

 اصطالحات و مفاهيم اساسي درس را در اين قسمت بنويسيد .

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

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

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

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

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

  فــرض كنيد مي خواهيد مطالبي را كه در اين درس ياد گرفتيد به زبان و قلم 
خودتان به ديگران آموزش دهيد. در كالس نوشــته هاي خود را بخوانيد و با 
راهنمايي دبيرخود، بهترين آنها  را انتخاب كنيد و به نام نويسندة آن در كتاب 

خود بنويسيد.

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

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

................................................................................................................................
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گوناگوني تاريخي فرهنگ ها
فرهنگ ها تغيير مي يابند و مراحلي را پشــت سر مي گذارند. آيا فرهنگ ها تاريخ 

مشترک و مراحل رشد يکسانی دارند؟ 

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

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

فرهـنگ جهانـي
سجدپوترا- مالزی

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

طی می كنند. 
 جســم انســان گرچه از آن جهت كه 
موجودي طبيعي اســت در طول تاريــخ از دوران جنيني تا تولد، جواني و پيري مراحل 
مشــابهي را طي مي كند، اما انســان مانند حيوانات ديگر نيست تا به طور طبيعي بتواند 
با شــرايط جغرافيايي مختلف سازگار شود. به همين دليل آدمی با فعاليت هاي انساني و 
فرهنگي خود، و از طريق تصرفاتي كه در طبيعت انجام مي دهد، امكان سازگاري با شرايط 

مختلف جغرافيايي را پيدا مي كند.
زندگي اخالقي و فرهنگي بشر در طول تاريخ و در جوامع مختلف شكل يكساني ندارد 
و از تاريخ مشابهي برخوردار نيست. بنابراين، تفاوت اخالق و فرهنگ بشر از سنخ تفاوت هايي 
نيســت كه يك نوع واحد از موجودات طبيعي در طــول زندگي خود دارند؛ بلكه تفاوت 
اخالق ها و فرهنگ ها از سنخ تفاوت هايي است كه در انواع مختلف موجودات است؛ زيرا 
خصوصيات اخالقي و ذهني افراد، و فرهنگ هاي آنها  به تناسب عقايد و ارزش هايي كه 

دارند از هويت هاي متفاوتي برخوردار است.
امتداد تاريخي و گسترة جغرافيايي فرهنگ هاي گوناگون يكسان نيست. فرهنگ هايي 
كه در طول زمان در يك سرزمين واحد پديد آمده اند، و فرهنگ هايي كه در زمان واحد 
در سرزمين هاي متعدد به وجود مي آيند، زندگي و تاريخ يكساني ندارند. برخي از فرهنگ ها، 
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عمري كوتاه داشــتند. بعضي از آنها  مّدتي طوالني دوام آورده و همچنان ادامه يافته اند. 
برخي، در مناطقي محدود شــكل گرفته و نتوانسته اند از مرزهاي جغرافيايي خود عبور 

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

ولي برخي ديگر چنين ظرفيت هايي ندارند.

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

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

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

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

ندارند، از محدودة قومي و منطقه اي خود فراتر نمي روند.
 در طول تاريخ، فرهنگ هايي وجود داشته اند كه از مرزهاي جغرافيايي خود عبور كرده 
و به سوي جهاني شدن گام برداشته اند. فرهنگي كه به سوي جهاني شدن حركت مي كند، 

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

شهرک های یهودی نشین - فلسطین اشغالی
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مي كند؛ يكي از اين دو، منطقه مركزي و ديگري پيراموني است. منطقة مركزي، منطقه اي 
است كه  منطقة پيراموني را به خدمت مي گيرد.

فرهنگ صهيونيسم بين الملل و فرهنگ سرمايه داري دو نمونه از اين فرهنگ است.
صهيونيسم آرمان ها و ارزش هاي خود را متوجه نژاد خاصي مي داند و با رويكرد دنيوي 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و عقايد خود دفاع كنند.

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

انســان ها پاســخ دهد. فرهنگ هايي كه توجه خود را به نيازهاي مادي و دنيوي انسان 
محدود مي كنند، از پاسخ به نيازهايي كه سعادت معنوي و ابدي انسان ها را تأمين كند، 
غافل مي مانند. چنين فرهنگ هايي در صورتي كه بسط و گسترش پيدا كنند، انسانيت را 

با بحران هاي روحي و رواني گرفتار مي سازند.

  عدالت و قسط: ارزشي است كه مانع پايمال شدن حقوق انسان ها، دو قطبي شدن 
جهان و استضعاف و بهره كشي  ظالمانة برخي از برخي ديگر مي شود.

  حّريت و آزادي:  ارزشي است كه همواره در كنار و در دامان ارزش هاي ديگر، معناي 
خود را پيدا مي كند؛ زيرا آزادي همواره، آزادي از يك امر براي رسيدن به امري ديگر است. 
اين مفهوم هنگامي كه در كنار ارزش هايي نظير حقيقت، معنويت و عدالت قرار مي گيرد 
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1. عقل متافيزيكی: بخشی از عقل نظری است كه به امور كلی و ماورائی هستی می پردازد.
2. بخشی از عقل عملی است.

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

4. همان عقل ابزاری است.

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

انساني اش مي شوند و زمينة ظلم بر انسان را فراهم می سازند.

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

فرهنگ بيگانگان را فراهم مي سازند.

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

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

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

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

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

يابد، فرهنگ جهانی است.

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

 ................................................................................................................................
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فرهنگ جهانی ،  ............................ ، ............................... ، ............................... ،
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جهانگيري و امپراطوري
فرهنگ هاي بسياري از مرزهاي جغرافيايي خود عبور كرده و به سوي جهاني شدن 
حركت كرده اند. برخي از آنها  فرهنگ ســلطه و استكبار بوده اند. عملكرد فرهنگ 

سلطه درگذر تاريخ چگونه بوده است؟

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

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

مستقيم سربازان پيروز شكل می گيرد.
جهان گشايي و امپراطوري، اغلب با كشتارها و خسارت هاي انساني و اقتصادي فراوان 
همراه است. اسكندر تخت جمشيد را به آتش كشيد. مغوالن، برخي شهرها را از دم تيغ 

فرهنگ های  جهانـي 1
ان

ست
ن با

را
 ای

ری
طو

را
مپ

ه ا
تر

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

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

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

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

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

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

كرده اند. دربارة اين دو واژه چه مي دانيد؟

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

  امپرياليسم سياسي از طريق اشغال نظامي جوامع ضعيف شكل مي گيرد.
  امپرياليسم اقتصادي در جايي رخ می دهد كه قدرت اقتصادي يك كشور، بازارها و 

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

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

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

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

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

تراكم جمعيتي بااليي داشتند از جمعيت خالي كردند.

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

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

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

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

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

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

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

استعمار فرانو، با استعمار قديم و استعمار نو، در اينكه فراوردة فرهنگ سلطة جهان غرب 
است، مشترك است. ويژگي استعمار فرانو در اين است كه براي حفظ سلطة جهان غرب، 
بيش از آنكه از ابزارهاي نظامي و سياســي يا اقتصادي استفاده كند، از ابزارها و ظرفيت 

هاي فرهنگي و علمي به ويژه از رسانه ها و فّناوري اطالعات بهره مي برد.
در استعمار قديم، استعمارگران حضور مستقيم و آشكار دارند. در استعمار نو، استعمارگران 
پنهان و مجريان آنها  آشكارند. در استعمار فرانو، استعمارگران و مجريان هر دو پنهان اند.
جهان غرب در استعمار فرانو، هويت فرهنگي ديگر كشورها را هدف قرار مي دهد؛ يعنی 
عقايد، ارزش ها و آرمان هاي فرهنگ هاي ديگر را مورد هجوم قرار مي دهد و به جای آن، 

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

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

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

شین هندوستان
ت فقیرن

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

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

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

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

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

               
              

            
   

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

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

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

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

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

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

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

اســالم، دين يك عصر و نسل خاص نيست. اصول اعتقادي و ارزش هاي آن، اصول و 
ارزش هاي ثابتي است كه همة انبيا در طول تاريخ، براي تبليغ و ترويج آن مبعوث شده اند. 

اين اصول و ارزش ها مطابق با نظام آفرينش و موافق با فطرت آدميان است. 
توحيــد، حكايت از خداوند واحدي دارد كه خداوند قوم و قبيلة خاصي نيســت؛ بلكه 
خداوند همة آدميان و پروردگار همة جهان هاست. خداوند سبحان حقيقت مطلق و مبدأ 
همة حقايق اســت. همة موجودات از او پديد آمده و به سوي او باز مي گردند. و او عالَم را 

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

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

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

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

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

حضور دارند؟

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

مراحل گسترش خود چه دوره هايي را پشت سرگذارده است؟

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

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

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

روشنگر براي تبليغ توحيد و گسترش فرهنگ اسالمي در جامعة بشري برانگيخت. 
رسول خدا پس از سيزده سال دعوت و مقاومت در برابر فشارهاي نظام قبيله اي عرب، 
حكومت اسالمي را در مدينه تشكيل داد. پيامبر خدا طّي ده سال حكومت، موانع سياسي 
پيش روي اســالم در شبه جزيرة عربستان را از بين برد. در سال نهم هجرت، گروه هاي 
مختلف براي پذيرش اســالم از سراسر شبه جزيره به مدينه آمدند. پيامبر خدا در حالي 
رحلت نمود كه نامه هاي دعوت خود را پيش تر به امپراطوري هاي ايران و روم فرستاده بود.
  دوران خالفت: اين دوران از زمان رحلت رســول خدا آغاز شــد و در مسير خالفت 

اموي، عباسي و عثماني ادامه يافت.

مسجد ایاصوفیه-استانبول

مسجد جامع اموی-دمشق     

سکه ای مربوط به دوران خلفای عباسی
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ارزش ها، هنجارها و رفتارهاي جاهلي در عصر نبوي تا سال هشتم هجري، يعني تا فتح 
مكه، در برابر اسالم مقاومت آشكار كرده بود و از آن پس، در پوشش نفاق خزيده بود. اين 
ارزش ها در دوران خالفت، به تدريج اقتدار جامعة اسالمي را در چارچوب مناسبات قبيله اي 
و عشيره اي سازمان بخشيد، اما عقايد و ارزش هاي جهاني اسالم، فارغ از عملكرد قدرت 
هاي سياسي و با تالش و كوشش عالمان مسلمان، از مرزهاي جغرافيايي و سياسي جوامع 
مختلف عبور كرد و بر قدرت هاي سياسي  كه در اين مناطق حضور داشتند، تأثير گذاشت. 
فرهنگ اسالمي، به دليل قدرت و عمق معرفتي خود، گروه هاي مهاجم بيگانه را نيز  درون 
خود، هضم و جذب مي كرد و دست كم آنان را ناگزير مي ساخت تا برای استمرار و بقاي 

خود از پوشش مفاهيم و ارزش های دينی استفاده كنند. 
غلبة قدرت هايي مانند سلجوقيان، خوارزمشاهيان، مغوالن، عثماني و ... كه در چارچوب 
عادات تاريخي و فرهنگ قومي و قبيله اي رفتار مي كردند نيز مانع از آن مي شد تا ظرفيت 

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

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

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

با استعمار غرب مواجه شد؟

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

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

استبداد استعماري درآيد.

تفاوت راهبردي استبداد تاريخيـ  قومي با استبداد استعماري در اين است كه استبداد 
قومي به رغم هويت غير اسالمي خود ـ به دليل اينكه عقبه اي خارج از جغرافياي جهان 
اسالم نداشتـ  از رويارويي مستقيم با حضور قوي و توانمند فرهنگ اسالمي دوري مي گزيد 
و تالش مي كرد با رعايت ظواهر اســالمي، پوشــش ديني خود را حفظ كند، اّما استبداد 
اســتعماري به دليل اينكه در ســاية قدرت و سلطة جهان غرب عمل مي كند، در جهت 
گســترش نيازهاي اقتصادي و فرهنگي جهان غرب، چاره ای جز حذف مظاهر فرهنگ 

اسالمي ندارد.

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

غرب و فراموشي فرهنگ و هويت اسالمي را گوشزد كردند.
انقالب اسالمي ايران، نقطة عطفي در بازگشت به فرهنگ اسالمي در جهان اسالم است. 
بسياري از نخبگان كشورهاي اسالمي تا قبل از انقالب اسالمي ايران، براي مقابله با سلطة 
استعمار، از مكاتب و روش هاي غربي نظير ناسيوناليسم1 يا ماركسيسم استفاده مي كردند. 
اين مكاتب عالوه بر اينكه وحدت امت اســالمي را مخدوش مي ســاختند، مورد حمايت 
مردمي كه در دامان فرهنگ اسالم تربيت يافته بودند نيز قرار نمی گرفتند. امت اسالمي با 
الهام از انقالب اسالمی و بازگشت به سوي هويت الهي خود مرحلة نويني را در گسترش 

فرهنگ جهاني اسالم رقم مي زند.

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

قذافی در کنار انور سادات

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

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

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

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

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

               
              

            
   

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

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

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

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

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

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

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



 

فصــــــــــل  دوم



 

  فصـل دوم  فرهنگ معاصــر غرب  

  انتظـار مي رود در پايـان اين فصـل،  دانش آمــوز:

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

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

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

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

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

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



 

عقايــد و
 ارزش هاي بنيادين 

فرهنـگ غرب

سكوالريسم و دنيوي گرايي

اومانيسم و اصالت انسان دنيوي و اين جهاني

روشنگري و علوم جديد

رنسانس و زمينه هاي تاريخي

فلسفة روشنگري و فرهنگ جديد غرب

صنعت، اقتصاد، حقوق و سياست

روابط بين الملل و نظام جهاني

جامعة جهاني در گذشته و حال

شكل گيري نظام نوين جهاني

تحوالت اقتصادي - سياسي

افول دولت – ملت ها و جهاني شدن

 امپراطوري رسانه، علم و فرهنگ

تكوين فرهنگ 
جديد غرب

 جامعــۀ
جهانــي

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

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

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

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

  دوم: انســان شناسـانه2 
  سوم: معرفـت شناسانه3

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

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

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

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

و ماده گرايانه را تشكيل مي دهند.
  سکوالريسم پنهان شامل ديدگاه ها، فلسفه ها و جهان بيني هايي است كه به نفي 
ابعاد معنوي هســتي نمي پردازند؛ بلكه بخش هايي از عقايد معنوي و ديني را در خدمت 
نظام دنيوي و اين جهانی قرار می دهند و از توّجه يا عمل به بخش هاي ديگر سر باز مي زنند. 
رويكرد گزينشي جهان غرب به ابعاد معنوي و ديني جهان، سبب پيدايش و رشد برخي از 

نهضت هاي جديد ديني شده است كه از آن با عنوان پروتستانتيسم، ياد مي شود.
توجه به دنيا و زندگي اين جهان از ديرباز در فرهنگ هاي مختلف بشري وجود داشته 

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

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

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

مي شود؟
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اومانيسـم و اصالت انسان دنيوي و اين جهاني
نگاه فرهنگ غرب به انسان چگونه اســت و اين نگاه چه تأثيري در هنر، ادبيات و 

حقوق انساني داشته است؟

اومانيسم، مهم ترين ويژگي انسان شناختي فرهنگ معاصر غرب است و به معناي اصالت 
انسان دنيوي و اين جهاني است.

اومانيسم از نتايج منطقي سكوالريسم است. اگر در كانون هستي يك وجود مقّدس و 
متعالي وجود داشته باشد، هيچ موجودي در مقابل آن نمي تواند اصالت داشته باشد؛ بلكه 
همة موجودات و از جمله انسان آيات و نشانه هاي او خواهند بود. در فرهنگ ديني اسالم، 
انســان به عنوان برترين آيت و نشانة خداوند سبحان، خليفة خداوند بر زمين است و به 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عريان ترجمه كرد.

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

روشنگري و علوم جديد
از روشــنگري به عنوان مهم ترين ويژگي معرفت شناختي فرهنگ مدرن غرب ياد 
شده است. منظور از روشنگري چيست؟ و روشــنگري چه تأثيري بر دانش و علم 

مدرن گذاشته است؟

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

روشــنگري در معناي عام خود، پديده اي مدرن و مربوط به فرهنگ معاصر غرب نيست. 
انبياي الهي از ديرباز براي روشنگري و برداشتن موانعي آمده اند كه راه را بر حقيقت بسته اند. 
در فرهنگ ديني اسالم، عقل و وحي دو پيامبر باطني و ظاهري براي روشن كردن حقيقت اند.

صر باستان
صویر فرعون - نقاشی های دیواری م

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

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

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

گرفتار بحران معرفت شناختي شده است.
روشنگري با رويكرد دنيوي و اين جهاني، هنگامي كه با شناخت عقلي همراه باشد، به 
دليل اينكه مرجعيت وحي را نمي پذيرد به دئيســم3؛ يعني دين بدون شريعت و بدون 
مذهبـ  المذهبيـ  ختم مي شود و هنگامي كه به شناخت حسي و تجربي محدود شود، 

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

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

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

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

1. Rationalism

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

................................................................................................................................
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رنسانس و زمينه هاي تاريخي 
فرهنگ غرب در گذشتۀ تاريخي آن ريشــه دارد. دوره هاي تاريخي فرهنگ غرب 

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

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

  دوم: قرون وسـطي
  سوم: رنسـانـس

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

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

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

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

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

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

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

اهميت دادند.

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

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

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

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

پروتستان ها قرار گرفتند و امكان گسترش پيدا نكردند.

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

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

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

آمیش هاشکنجه و قتل آناباپتیست ها



 

44

فلسفة روشنگري و فرهنگ جديد غرب
روشنگري در معناي مدرن آن چگونه در تاريخ فرهنگ غرب گسترش پيدا كرد؟

فرهنگ اساطيري يونان و رم باستان با غفلت از نگاه توحيدي به عالم، مراحلي از توجه 
به عالَــم كثرت را بدون توجه به خداوند واحد طي كرده بود. مســيحيت به عنوان يك 
دين توحيدي در جهت پيشــگيري و مقابلة با آن موفقيت هايي را كسب كرده بود؛ ولي 

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

از ابعاد عقالني توحيد دور ماند.

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

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

تقابل عقل و ايمان سوق داد.

دکارت، روسو، دیدرو



 

45

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

تحت پوشش معنوي و ديني توجيه مي كردند.
در دورة رنسانس فرهنگ غرب براي بسط ابعاد دنيوي و اين جهاني خود، به سوي حذف 
پوشش ديني، قدم برداشت و در اين راستا در نخستين گام به يونان و رم باستان بازگشت. 
اين رجوع براي مستقر شدن در فرهنگ اساطيري باستاني نبود؛ بلكه بازگشت به جهان 
باستان براي عبور از مسيحيت و تداوم بخشيدن به حركتي بود كه فرهنگ يونان با غفلت 
از تفســير توحيدي هستي، طي كرده بود، همان حركتي كه مسيحيت مانع از تداوم آن 

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

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

تفسير اين جهان مي پرداخت.

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

مارتین لوتر، رهبر پروتستانتیزم مجسمه مارتین لوتر
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صنعت، اقتصاد، حقوق و سياست
ارزش هاي بنيادين غرب، در رنســانس و بعد از آن از طريق هنر، دين و فلسفه هاي 
جديد به تدريج در عرصه هاي الف: علم، فّناوري و صنعت، ب: اقتصاد، ج: حقوق، د: 

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

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

انسان بر طبيعت درآمد.
 در رويكرد جديد، علوم طبيعي و تجربي در بين معارف و علوم مختلف بيشترين اهميت 

را پيدا كردند و فّناوري و صنعت، رهاورد اين بخش از علوم بود.
در قرن هجدهم، انقالب صنعتي از انگلســتان آغاز شد و به تدريج در ديگر كشورهاي 

اروپايي گسترش يافت.

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

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

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

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

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

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

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

آدام اسمیت
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  د: سياسـت 
عقايد و ارزش هاي جديد غرب )يعني سكوالريسم، اومانيسم و روشنگري( فرهنگي را 
پديد آورد كه راه را بر شناخت حقيقت الهي انسان و جهان فرو مي بست. نظام سياسي 
كه از اين پس شكل مي گرفت بايد صورتي كاماًل سكوالر، دنيوي و اين جهاني مي داشت. 
چنين نظامي، نه مي توانســت  به دنبال حاكميت ارزش هاي الهي باشد و نه عملكرد يا 

خطاهاي دنيوي و اين جهاني خود را توجيهي الهي و ديني مي كرد.
انديشة سياسي جديدي كه در فرهنگ جديد غرب شكل مي گرفت، آرمان شهر خود را 

بر مبناي حقوق طبيعي و خواسته هاي دنيوي تنظيم مي كرد.
قوانين اين نظام، ريشه در علم و ارادة الهي ندارد؛ بلكه ريشه در خواست و اراده اي دارد 

كه مستقل از ابعاد آسماني و الهي انسان عمل مي كند.
انديشة سياسي نوين براساس اصالت بخشيدن به انسان دنيوي، خواست و ارادة آدمي 
را مبدأ قانون گذاري مي داند، و ليبراليسم انديشة سياسي جديدي است كه از اين رهگذر 

شكل مي گيرد.
ليبراليسم را  اباحّيت و مباح دانستن همة امور در قياس با خواست انسان تعريف كرده اند.  و 
اين به معناي آزادي انسان از همة ارزش هاي متعالي است كه مستقل از او باشد و به معناي 

مبدأ بودن آدمي براي همة ارزش هايي است كه به خواست او شكل مي گيرد.
انقالب فرانســه )1789ميالدی( كه ريشــه در حركت هاي فرهنگي دوران رنسانس 
و انديشــه هاي فلسفي روشــنگري و تغييرات اجتماعي مربوط به انقالب صنعتي دارد، 

نخستين انقالب سياسي ليبرال در تاريخ سياسي جهان است.
 اين انقالب، الهام بخش انقالب هاي سياسي ديگري شد كه پس از چهار دهه، سراسر 

اروپا را فرا گرفت.

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

 ................................................................................................................................
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روابط بين المـلل و نظام جهانـي
جامعه جهاني چيست؟ نظام جهاني كدام است و چه صورت هايي مي تواند داشته باشد؟

شبكة روابط پايداري كه در يك دورة تاريخي بين جوامع مختلف شكل مي گيرد، نظام 
جهاني اســت. نظام جهاني محيط بين المللي را شكل مي دهد كه از آن با عنوان جامعة 

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

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

جامعـة جهانـي


