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خواهد بود. اگر فرهنگ يا فرهنگ هاي غالب و تأثيرگذار فاقد ويژگي هاي مطلوب باشند، 
نظام جهاني با چالش ها و تضادهاي دروني مواجه خواهد شد.

فرهنگ امپراطوري و سلطه، جامعة جهاني را به بخش هاي مركز و پيرامون تقسيم مي كند. 
اين پديده ضمن آنکه كشورهاي پيرامون را به مركز وابسته مي كند، زمينة ستيز و چالش بين 

آنها  را نيز ايجاد مي نمايد.
هنگامي كه جامعة جهاني عرصة حضور فعال فرهنگ هاي متفاوت باشد، نظام جهاني 
صحنة تعامالت، گفت و گوها يا برخوردهاي فرهنگي و تمدني خواهد بود و در اين صورت 

چالش ها نيز از نوع چالش هاي بين فرهنگي و تمدني خواهد بود.

دربارة تفاوت چالش ها و ستيزهاي درون يك فرهنگ با چالش ها و ستيزهاي بين دو 
فرهنگ در سطح جهان همفکري كنيد و براي هر يك نمونه بياوريد.

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

است؟

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

مربوط به خود را به وجود آورده بودند.
روابط اقتصادي، سياســي، نظامي و فرهنگي بين كشورهاي مختلف با حاكميت هاي 
متفاوتي كه داشتند، برقرار بود و نظامي كه از طريق اين روابط شکل مي گرفت به گونه اي 
نبود كه سرنوشت تعامالت فرهنگي را تابع روابط سياسي، نظامي يا اقتصادي قرار دهد. به 
همين دليل اگر برخي از كشورها از جهت نظامي مورد هجوم قرار مي گرفتند، در صورتي 
كه از ظرفيت فرهنگي برتري برخوردار بودند، گروه مهاجم را درون خود هضم و جذب مي كردند 
و براي فرهنگ هاي مختلف نيز امکان عبور از مرزهاي جغرافيايي از مسير روابط تجاري 

يا گفت و گوهاي مستقيم علمي و معرفتي وجود داشت.
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فرهنگ ايراني به رغم پيروزي يونانيان، در دورة حاكميت سلوكيان، هويت خود را حفظ 
كرد. چين با آنکه از مغوالن شکســت خورده بــود، فرهنگ خود را بر آنان تحميل كرد. 

جامعة اسالمي نيز شکست نظامي از مغول را با غلبة فرهنگي بر آنان جبران كرد.
نشــر و گسترش اسالم نيز متکي بر قدرت سياسي و نظامي آن نبود. بسط و گسترش 
فرهنگ اســالمي، مرهون قــّوت و قدرت فرهنگي آن بود و ايرانيــان، اجبار و الزامي به 
مســلمان شدن نداشتند و به تدريج اسالم را پذيرفتند. همان گونه كه مسلمانان آسياي 
جنوب شرقي ـ كه اينك قريب يك چهارم جمعيت جهاني اسالم را تشکيل مي دهند ـ 
فارغ از قدرت سياسي اسالم، از طريق تجارت، با فرهنگ اسالمي آشنا شدند و به آن روي 

آوردند.
ظهور فرهنگ غرب از سدة هفدهم تا بيستم، شکل جديدي به روابط بين المللي و نظام 
جهاني بخشيد. در دو سدة نوزدهم و بيستم، نظامات سياسي، اقتصادي جديدي شکل گرفت 
و اين نظامات، جوامع غربي را به صورت جوامع مركزي و ديگر جوامع را به صورت جوامع 
پيراموني در آورد. طّي اين مدت، موقعيت فرهنگي كشورهاي غير غربي نيز در حاشية روابط 

و نظامات سياسي و اقتصادي جهاني، وضعيتي متزلزل و آسيب پذير پيدا كرد.

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

پديد آمد؟

در فرايند تكوين نظام نوين جهاني مراحل چهارگانة زير رخ داد:
اّول: پيدايش قدرت هاي سياسي سكوالر،

دوم: پيوند قدرت با تجارت، سرمايه و صنعت،
سّوم: به خدمت گرفتن مبلّغان مذهبي و سازمان فراماسونري،

چهارم: ادغام جوامع در نظام جهاني استعمار.

   پيدايش قدرت هاي سكوالر: 
زوال تدريجي قدرت كليســا منجر به حاكمّيت قدرت هاي منطقه اي فئودال ها و اربابان 
بزرگ )كنت ها و لردها( شد. در نهايت با انقالب فرانسه دولت هايي شكل گرفت كه به طور 
رسمي، گسست خود را از دين اعالم كردند. اين دولت ها بر خالف حكومت هاي گذشته، خود 
را با هويتي ديني و معنوي نمي شناختند؛ بلكه  خود را در ابعاد جغرافيايي، تاريخي و خصوصاً 
نژادي و قومي تعريف مي كردند و در نهايت دولتـ  ملت هاي1 جديد از اين طريق پديد آمدند.

1. به واحدهاي اجتماعي كه در سرزميني به نام كشور مستقرند و داراي نظام سياسي، اقتصادي،آموزشي يگانه اي هستند، از آن جهت 
كه اعضاي آن خود را »ملت« مي شناسند و توسط يك دولت اداره و نمايندگي مي شوند»دولتـ  ملت« مي گويند. به اين واحدها،»گروه 

سرزميني« و »جامعه« نيز گفته مي شود.
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   پيوند قدرت با تجارت، سرمايه و صنعت:
 رشــد تجارت، بردگي سياه پوستان آفريقايي و انتقال آنها  به مزارع آمريکايي و انتقال 
ثروت به جوامع اروپايي موجب شد تا صاحبان ثروت، جايگاه برتري نسبت به زمين داران 
پيدا كنند. دولت ها براي تقويت قدرت خود نياز به ســرمايه و پول بازرگانان داشــتند، و 
بازرگانان براي تجارت و ســود، نيازمند حمايت ناوگان نظامي دولت مردان بودند و بدين 
ترتيب، پيوند قدرت با ثروت و تجارت شکل گرفت. صنعت، عنصر ديگري بود كه بر فرايند 

انباشت ثروت و موقعيت سرمايه داران افزود.

   به خدمت گرفتن مبّلغان مذهبي و سازمان هاي فراماسونري:
كشورهاي غربي، نياز به مواد خام، نيروي كار ارزان و بازار مصرف كشورهاي غيرغربي 
داشتند. آنها  براي تأمين منافع اقتصادي نيازمند در هم شکستن مقاومت هاي فرهنگي 
اقوامي بودند كه سلطه و نفوذ آنها  را تحمل نمي كردند. كشورهاي غربي براي اين منظور، 

در نخستين مراحل از مبلّغان مذهبي و سازمان هاي فراماسونري استفاده مي كردند.
دولت هاي سکوالر غربي در حمايت از مبلّغان مسيحي انگيزة ديني نداشتند. آنها همان 
گونه كه ابتدا حركت هاي پروتســتاني را براي حذف قدرت كليسا و ايجاد يك سياست 
سکوالر به خدمت گرفتند، اينك از تبليغ مسيحّيت براي بسط جهاني قدرت خود استفاده 
مي كردند، آنان با تبليغ مسيحّيت، فرهنگ عمومي جوامع غير غربي را دچار اختالل مي 
كردند و از طريق سازمان هاي فراماسونري نيز بر نخبگان   سياسي كشورهاي ديگر تأثير 

مي گذاشتند.
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فراماسونري 
در قرون وسطي، بّناهايى كه براي ساختن قصرها و كليساها در شهرهاى مختلف 
تردد داشتند، در مقايسه با اشراف، شاهزادگان و مقامات روحانى و همچنين انبوه 
رعيــت كه در نظام فئودالى فرصت تحرك اجتماعي و جغرافيايى نداشــتند، از 

هويت صنفى واحدى برخوردار بودند.
 روابط استاد شاگردى كه همراه انتقال مهارت هاى فنى ايجاد مىشد، بر انسجام 
صنفى اين گروه مىافزود. بورژوازى و سرمايه دارى نوپاى غربى كه در جامعه فاقد 
پايگاه اشرافى يا موقعيت اجتماعى موجهي بود، نظام ارزشى و طبقاتى موجود را 

مغاير با منافع خود احساس مىكرد. 
هسته هاى نخستين اين گروه كه بيشــتر يهوديان زراندوز غربى بودند، با نفوذ 
در سازمان هاى صنفى بّناها كه از دو طبقة اشراف و روحانيون متمايز بودند به 
گسترش تعاليم و انديشه هاى آزادىخواهانه اى پرداختند كه با معيارهاى اشرافى 

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

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

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

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

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

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

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

اقتصادى كشورهاى غير غربى بهره جستند.
 آنها  با عضوگيرى از اين گونه افراد، شخصيت و هويت سياسى آنها  را كه متعلق 
به نظام ســنتى يا قومى جامعة بومى بود، از آنها  سلب كرده و شخصيت نوين 

كاذبى را كه در ارتباط با فراماسونرى غرب بود، به آنان القا مىكردند. 
يك فراماسونر غير غربى كه معموالً از رجال سياسى كشور متبوع خود است قبل 
ازآنکه خود را كارگزار دولت متبوع بداند، برادر و هم مســلك وزير امور خارجه 
انگلســتان يا پادشاهان كشــور غربى مىداند كه در لژ او، يا در لژى ديگر داراى 

سمت استادى است.

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

تصرف همة آن را دارد.
 لژهاى ماسونى در دهه هاى نخست ورود خود به كشورهاى غير غربى، براى تازه 
واردان از جاذبة فرهنگى و سياســى برخوردار است؛ ولى در دهه هاى بعد، پس 
ازآنکه ديدگاه هاى غربى از طريق نظام آموزشى به متن انديشه و ذهن جامعه راه 
يافت، جاذبة فرهنگى خود را از دست داده و بيشتر به صورت گروه هاى سياسى 

باقى مىمانند.

   ادغام جوامع در نظام جهاني استعمار: 

استعمار مهم ترين عامل براي ادغام جوامع غير غربي در نظام جهاني جديد بود. كشورهاي 
استعمارزده به دو نوع تقسيم مي شوند، برخي از آنها  توسط استعمارگران به اشغال كامل 
نظامى درآمدند؛ ولي جوامعي كه از قدرت مقاومت بيشتري برخوردار بودند و كشورهاي 
غربي نمي توانستند به صورت مستقيم آنها  را تحت سلطة سياسي خود درآورند، از طريق 
نفوذ اقتصادي، سياسي و فرهنگي در جامعة جهاني جديد ادغام شدند. در دورة استعمار 
اين گونه جوامع تحت نفوذ كشورهاي استعمارگر قرار گرفته و در شرايط نيمه استعماري 

به سر مي بردند؛ مانند چين، عثماني و ايران.
جوامع استعمارزده به رغم مقاومت هايي كه طي قرن بيستم انجام دادند، با استعمارنو 

و استعمار فرانو مواجه شدند.

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

هر بخش آن تحت تسلط يکي از كشورهاي اروپايي بود.
 عثماني بزرگ ترين امپراطوري اســالمي محسوب مي شد و قلمرو آن از عربستان، 
عراق، ســوريه، فلسطين، مصر، تركيه كنوني تا بلغارستان و بالکان )از جمله بوسني 
كنوني( گسترده بود و مرزهاي جوامع اروپايي را تهديد مي كرد. اين امپراطوري نيز 
در اثر نفوذ گروه هاي مبلّغ مسيحي و فراماسونري، تهديد نظامي و روابط اقتصادي، 
در قرن نوزدهم از هم پاشيد. بخش هاي عمده اي از آن جدا شد و ده ها كشور از درون 

آن سر برآوردند و هر كدام تحت سلطة يکي از كشورهاي اروپايي درآمدند.
 مصر، سوريه، لبنان، اردن، عربستان، عمان، يمن، عراق و كويت مجموعه كشورهايي اند 
كه در همين دوره از عثماني جدا شدند و به صورت كشورهاي جديد، تحت نفوذ و سيطرة 

جوامع اروپايي قرار گرفتند.
 ژاپن كه از قرن هفدهم و بعد از نفوذ مسيحّيت، دروازه هاي خود را به روي كشورهاي 
غربي بســته بود، با تهديد كشورهاي اروپايي مجبور به برقراري روابط تجاري، تحت 

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

 بخش هايي از آن در شــمال غربي و شمال شــرقي و شرق )آذربايجان، گرجستان، 
تركمنستان، افغانستان و...( جدا شدند و به صورت كشورهايي مستقل )افغانستان( يا 

بخش هايي از روسيه درآمدند.
 بقية قلمرو ايران در شمال، تحت نفوذ روسيه و در جنوب، تحت نفوذ انگليس قرار 
گرفت و از نظر اقتصادي به اروپا وابســته شد. به اين ترتيب، پيکرة  جهان قديم فرو 

ريخت و جهاني جديد سر برآورد.

دربارة هويتي كه كشورهاي تازه تأسيس پيدا مي كنند و تاريخي كه براي هويت آنها  
تدوين مي شود، تأمل كنيد. )در درس بعد در اين باره مطالب بيشتري مي آموزيم.(

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

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

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

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

               
              

            
   

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................
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تحوالت اقتصاديـ  سياسـي
نظام جهاني، ابعاد اقتصادي، سياسي و فرهنگي دارد. اين نظام پس از حضور استعمار، 
در هر يك از ابعاد مذكور، تحّوالتي در پي داشته است. تحّوالت اقتصادي و سياسي 

اين نظام كدام است؟

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

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

 تحـوالت نظــام جهانــي
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كشورهاي استعمار شــده و تحت نفوذ در راستاي پاسخ به 
نيازهاي اقتصادي كشورهاي غربي، به تدريج تغيير مي يابند 

و ويژگي هاي مهم زير را پيدا مي كنند:
  اول: به بازار مصرف كاالهاي توليد شدة كشورهاي غربي 

تبديل مي شوند.
  دوم: نيروي كار و مواد خام مورد نياز كشورهاي غربي را تأمين مي كنند.

  سوم: در اغلب موارد، كشورهاي تحت نفوذ و استعمار زده به سوي اقتصاد تك محصولي 
سوق داده مي شوند؛ به اين معنا كه صادرات آنها ، به يك مادة خام محدود مي شود.

  چهارم: تك محصولي شدن اقتصاد كشورهاي استعمارزده، قدرت چانه زني در اقتصاد 
جهاني را از آنان مي گيرد، و اين پديده، موجب وابســتگي اقتصادي آنها  به كشــورهاي 

استعمارگر مي شود.
  پنجم: وابســتگي اقتصادي كشورهاي اســتعمار زده به قدرت برتر  سياسي و نظامي 
كشورهاي استعمارگر، موجب مي شود تا مبادالت تجاري در سطح جهاني به گونه اي غير 
متعادل انجام شود و جريان ثروت، به طور مستمر به سوي كشورهاي غربي ادامه پيدا كند.

  ششم: كشورهاي غربي به اقتضاي بازار مصرف، برخي از صنايع وابسته را به كشورهاي 
استعمار زده منتقل مي كنند؛ ولي اين انتقال، در جهت استقالل يا تعديل جهاني ثروت عمل 
نمي كند؛ بلکه در جهت منافع بيشتركشــورهاي استعمارگر است و بدين ترتيب با رشد و 
تحول كشورهاي استعمارزده نيز فاصله و وابستگي كشورهاي غربي و غيرغربي، همچنان 

حفظ مي شود.

مزارع پنبه هند                                                                                          کشتزارهای قهوه آمریکای التین

ن ،
ستا

دو
هن

در 
ج 

رای
ل 

پو
ی 

رق
 ش

ند
ی ه

پان
کم

ط 
وس

ه ت
شد

ب 
ضر

 



 

62

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

چرخة نامتعادل جهاني توزيع ثروت مي كنند.

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

كردن اقتصاد ايران، مطالعه كنيد.

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

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

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

گسترش شــکاف های میان کشورهای ثروتمند 
و فقیر بین سال های 1830 و 1993 میالدی1
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1.گيدنز، ص103 .
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گســترش خود به صورت قدرت هاي استعماري در آمدند، و به تبع فتوحات استعماري، 
جغرافياي سياسي جديدي را در مناطق حضور خود براي ديگر فرهنگ ها پديد آوردند.

 به دنبال آن، براي هر يك از اين مناطق، هويت جديدي را تعريف كردند و بدين ترتيب، 
صورت استعماري دولتـ  ملت هاي جديد در بخش ديگر جهان شکل گرفت. هويت هاي 
جديدي كه براي  هر يك از اين مناطق جغرافيايي جديد ســاخته مي شــود نيز هويتي 

قومي و سکوالر است.

با فروپاشي خالفت عثماني به تناسب مناطق نفوذ دولت هاي استعماري، كشورهاي 
جديدي تأسيس شدند و ناگزير براي هر يك از آنها  هويت ملي جديدي تعريف شد.

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

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

مي شود.
 مکه، قبلة زندة امت اسالمي، در تصرف فرقة تازه تأسيسي قرار مي گيرد كه با حمايت 
دولت استعماري انگليس قدرت مي گيرد. در حالي كه در ديگر مناطق جهان اسالم 
آثار تاريخي باستاني قبل از اسالم جهت هويت سازي هاي نوين مورد كاوش قرار مي گيرد، 
در منطقة نزول وحي، همة آثار باقيمانده از صدر اسالم به اسم توحيد و مبارزة با شرك 

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

جهاني تغيير كرده است. برخي از اين فرايند جديد با عنوان جهاني شدن ياد مي كنند.
اقتصاد سرمايه محور، در حركت هاي آغازين خود، نيازمند حمايت سياست هاي قومي 
و منطقه اي بود؛ ولي به تدريج انباشت ثروت و پديد آمدن شركت هاي بزرگ چند مليتي 

و گسترش صنعت ارتباطات، از اهميت مرزهاي سياسي كاست.
 با شــکل گيري نهادهاي بين المللي و بازارهاي مشــترك منطقه اي، ســرمايه گذاري 
شركت هاي بين المللي به منطقه اي خاص محدود نمي شود، آنها  با استفاده از شبکه هاي 

عظيم اطالعاتي، تغييرات اقتصادي در سطح جهاني را شناسايي و مديريت مي كنند.
كانون هــاي ثروت و قدرت براي حفظ منافع خود، از طريق ســازمان هاي بين المللي، 
موانع موجود بر سر راه تجارت بين المللي را نيز بر مي دارند و استقالل اقتصادي كشورهاي 

مختلف و سياست هاي ملي را مخدوش مي سازند.

كشور يا شركت

جنرال موتورز

تايلند

نروژ

فوردموتور

ميتسويى

عربستان 

ميتسو بيشى

لهستان

اى تاچ

آفريقاى جنوبى

رويال دوچ/شل گروپ

ارزش فروش شركت هاى بزرگ در مقايسه با توليد ناخالص داخلى برخى از كشورها11997

 توليد ناخالص داخلی يا
كل فروش/ميليارد دالر آمريكا

 164

154
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147

145

140

140

136

136

129
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توليد ناخالص داخلی يا
كل فروش/ميليارد دالر آمريكا

 124

123

119

117

109

105

98

98

96

87

82

كشور يا شركت

ماروبنى

يونان

سومى تومو

اكسون

تويوتا موتور

وال-مارت استورز

مالزى

فلسطين اشغالى

كلمبيا

ونزوئال

فيليپين

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

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

دربــارة مقاومت هايي از قبيل جنبش عدم تعهد، اتحادية عرب، ســازمان كنفرانس 
اسالمي، جامعة كشورهاي آسياي جنوب شرقي)سيتو( و ... كه در قالب پيمان هاي 
منطقه اي بين دولت ها در برابر سياست جهاني سازي قدرت هاي برتر اقتصاد اروپايي 

و آمريکايي شکل مي گيرند مطالعه كنيد.
به نظر شما نقاط قّوت و ضعف اين پيمان ها در چيست؟

1.گيدنز، ص88 .

کنفرانس سران سیتو

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

فرهنگ غرب منجر مي شود؟

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

شکل مي گرفته است. 
برخورد اســتعماري غرب با ديگر 
جوامع موجب شد تا جوامع غيرغربي 
از نظر اقتصادي و سياسي در موضع ضعف قرار گيرند. اين پديده اغلب نوعي خود باختگي 

فرهنگي را نيز در آنها  ايجاد مي كرد. 
در ســال گذشته دانستيم، خودباختگي فرهنگي سبب مي شود جامعه، حالت فّعال و 
خاّلق خود را در گزينش عناصر فرهنگي ديگر از دست بدهد و در نتيجه، عناصر فرهنگ 
ديگري كه در قبال آن به خودباختگي دچار شــده اســت، بدون تحقيق و گزينش و به 

گونه اي تقليدي فرا گيرد.
در شــرايطي كه جوامع غيرغربي، مديريت خود را در گزينش عناصر مناسب فرهنگ 
غربي از دست مي دهند، غرب مديريت انتقال را در چارچوب اهداف اقتصادي و سياسي 

خود به دست مي گيرد.
 صنعت ارتباطات، عنصر نويني است كه جهان غرب را در اين مديريت ياري مي رساند. 
توسعة صنعت ارتباطات، فاصله هاي زماني و مکاني را كوتاه و جهان را كوچك كرده و آن 

را به صورت دهکده اي واحد در آورده است. 
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مرزهاي جغرافيايي و سياسي در اين جهان كوچك فرو مي ريزد و فرهنگ هاي جوامع 
غيرغربي، در حالي كه گرفتار خودباختگي اند، بيش از گذشــته در دسترس كساني قرار 
مي گيرند كه مديريت فرهنگي جهان را در خدمت كانون هاي قدرت و ثروت اعمال مي كنند. 
موقعيت برتر كشورهاي غربي و در رأس آنها  آمريکا، در عرصه توليد و پخش رسانه، سبب 

شده است تا ناظران بسياري، از امپراطوري رسانه اي نيز سخن گويند.
 از اين منظر، امپراطوري فرهنگي تازه اي تأسيس شده است كه كشورهاي كمتر توسعه 
يافته در برابر آن آسيب پذيرترند؛ زيرا منابع و امکانات الزم براي حفظ استقالل فرهنگي 

خود را ندارند.

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

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

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

بازار سياه به وفور عرضه مي شود.
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تجّمع قدرت رســانه در دســت صاحبان ثروت و كانون هاي صهيونيستي نه تنها هويت 
فرهنگي جوامع غيرغربي را متزلزل مي گرداند؛ بلکه به گونه اي آشکار، ارزش  هاي دموكراتيك 
جهان غرب را نيز به ُســخره مي گيرد.بسياري از منتقدان، نگران اين هستند كه تجمع و 
تمركز قدرت رسانه در دست چند شركت يا چند فرد قدرتمند، موجب تضعيف سازوكارهاي 

دموكراسي مي شود.1 

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

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

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

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

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

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

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

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

هست!

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

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

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

مي دهند.
ترويج علوم انساني غربي در كشورهاي غيرغربي، عميق ترين تأثير را در توزيع جهاني 
فرهنگ غربي ايفا مي كند؛ زيرا اين علوم موجب مي شوند تا فرهنگ  هاي معنوي و ديني، 
هويت خود را از نگاه فرهنگ غربي بازخواني كنند. اين پديده، فرهنگ ها را از علمي كه 

مبتني بر بنيان  هاي معرفتي ديني و قدسي  شان باشد، محروم مي گرداند.

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

نيازهاي بومي و مباني معرفتي اسالمي مقاومت مي شود؟

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

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

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

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

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

               
              

            
   

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

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

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

................................................................................................................................
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فصـــــــــل  سوم



 

  فصـل سوم  چالش های جهانــی  

  انتظـار مي رود در پايـان اين فصـل،  دانش آمــوز:

1.  تفاوت چالش هاي درون تمدني و برون تمدني را بداند.
2.  به اجمال تفاوت ها و شباهت هاي نظام هاي سوسياليستي-كمونيستي و ليبراليستي  

غرب را تشخيص دهد.
3.  چالش فقر و غنا را به عنوان چالش ذاتي نظام جهاني غرب تحليل كند.

4.  تفاوت و ارتباط بحران هاي اقتصادي  و مسئله فقر و غنا را در نظام جهاني غرب 
تشريح كند.

5.  تفاوت دو قطبي هاي »بلوك شرق و غرب« و »كشورهاي شمال و جنوب« را توضيح دهد.
6.  جنگ هاي جهاني را با جنگ هاي پيشين تاريخ بشر از نظر علل پيدايش و پيامدهاي

 آنها مقايسه كند.
7.  بحران هاي زيست محيطي را با شاخص هاي معين توصيف كند.
8.  دو مقطع اساسي بحران معرفتيـ  علمي غرب را تشخيص دهد.

9.  پسامدرنيته را در واكنش به بحران معرفتي غرب توضيح دهد.
10.  ناتواني معرفتي غرب براي توجيه حضور اقتصادي و سياسي خود در گسترة جهان

 را توضيح دهد.
11.  پيامدهاي افول سكوالريسم را در جوامع غربي شناسايي كند.



 
انسجام اجتماعي و چالش هاي نوين

چالش فقــر و غنــا

شکل گيري بلوك شرق و غرب

جنگ هاي جهانـي

بحران هاي اقتصادي

شمــال و جنــوب

بحران زيست محيطي و جنبش هاي اجتماعي مربوط به آن

بحران معرفتي - علمي و پسامدرنيته

بحـران معنـويت و پساسـکوالريـزم

جنگ ها، 
بحران ها و تقابل 

هاي جهاني

بحران هاي
 زيست محيطي، 
معرفتي و معنوي

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

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

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

سرگذاشت و نظام اجتماعي جديدي را پديد آورد.
دو مورد از چالش هايي كه جامعة غربي با عقايد و آرمان هاي جديد خود از آنها  عبور 

كرد، عبارت اند از:
الف: چالش بين رويكرد نظري و عملي كليسا

رويکرد نظري كليسا، رويکردي معنوي و ديني و رويکرد عملي آن دنيوي و اين جهاني 
بود؛ يعني كليسا در حالي كه مّدعي بود زندگي دنيا را با ارزش هاي معنوي و ديني اداره 

مي كند، به رفتارهاي دنيوي و اين جهاني روي مي آورد.

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

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

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

ارزش هــا و آرمان هاي دنيوي در قرن هجدهم موجي از اميد آفريد، اميد به حاكميت 
دنيوي و اين جهاني انسان، اميد به قدرت و سلطة آدمي بر طبيعت و اميد به ايجاد بهشتي 

كه پيش از آن در آسمان به دنبال آن بود.
  سکوالريسم پديده اي بود كه اگر به انکار آسمان معنا نمي پرداخت، دست كم ارتباط 

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

انجام همةارزش ها و آرمان ها معرفي مي كرد.
  روشنگري از عقالنيتي سخن مي گفت كه پرسش از مبدأ و معاد را به فراموشي سپرده 
و ارتبــاط خود را با ماوراى طبيعت و متافيزيك قطع كرده بود و نگاه خود را به طبيعت 

دوخته و حل همة مسائل بشر را در اين عالم نويد مي داد.
ليبراليسم نخستين انديشة سياسي  بود كه از متن ارزش ها و آرمان هاي جديد مي جوشيد 

ید
عقا

ش 
تی

تف
ی 

ها
اه 

دگ
دا



 

76

و جامعة غربي، با سلسلة انقالب هايى كه بعد از انقالب فرانسه در نيمة اول قرن نوزدهم 
انجام داد، تمام راه هايي كه بايد طّي مي كرد، پيموده بود.

بنيان هاي معرفتي و عقايد و ارزش هاي كالن خود را شــکل داده بود، نظام اجتماعي 
پيشين و چالش هاي مربوط به آن را پشت سرگذاشته بود و نظام هاي حقوقي، سياسي 
مربوط به خود را ايجاد كرده، و به صنعت و فّناوري مناســب با فرهنگ خود دست يافته 
بود. جامعة غربي با استقرار بر قلة پيروزي در حالي كه حماسة خود را به پايان رسانده بود، 
به افق هاي جديدي دست يافت؛ ولى با مجموعه اي از مسائل و چالش هايي مواجه شد كه 

به تدريج از متن فرهنگ پيروز بر مي خاست.
انســجام اجتماعي جديد و نظام هاي اقتصادي، سياســي و فرهنگي مربوط به آن در 
صورتي كه با حل چالش هاي پيشــين، پاسخگوي اقتضائات طبيعي و دنيوي و نيازهاي 
روحي و معنوي آدميان مي بود، با چالش ها و ســتيزهاي بنيادين مواجه نمي شــد، اّما 
فرهنگ جديد غرب، مسيري را براي حل چالش هاي گذشته پيمود كه مسائل و مشکالت 

جديدي به دنبال  آورد.

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

1- اقتصادي، سياسی، اجتماعي و فرهنگي.
2- منطقه اي و فرامنطقه اي

3- مقطعي و مستمر
4- خـرد و كالن

5- معنوي و ديني
6- معرفتي و علمي

7- درون فرهنگي و بين فرهنگي
8- تمدنـي

9- ذاتي و عارضي 1

 چالش هاي نامبرده در بسياري از موارد متداخل اند؛ مانند اينکه برخي از آنها  در عين 
حال كه  اقتصادي يا اجتماعي است، مى تواند خرد يا كالن نيز باشد. متفکران غربي در اغلب 
موارد كوشيده اند بر اساس اصول فرهنگي خود از اين چالش ها نيز عبور كنند، ولي برخي 

مواقع به ناگزير در مسير عدول از مرزهاي هويتي و فرهنگي خود نيز گام برداشته اند.

براى هريك از انواع چالش هاي ياد شده، نمونه هايي بيان كنيد.

1.چالش هاي ذاتي ريشه در عقايد و ارزش هاي دروني يك فرهنگ و جامعه دارد و چالش هاي عارضي در اثر عوامل خارجي پديد مي آيند.
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چالش فقـر و غنـا 
نخستين چالشــی كه در جوامع صنعتي پديد آمد، كدام چالش است و چگونه به 

وجود آمد؟

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

ليبراليســم متقدم، نظام اربابـ  رعيتي و ارزش هاي اجتماعي مربوط به آن را در هم 
ريخت. كشــاورزان را از بردگي عام و گســترده رها كرد و به آنها  اجازه داد تا مهاجرت 
كنند و دربارة شــيوة زندگي خود تصميم گيري كنند. موانع ارزشــي و هنجارهاي نظام 
اخالقي پيشين را از پيش پاي صاحبان ثروت برداشت1 و كشاورزان را به صورت كارگراني 
درآورد كه سرماية وجود خود را در معرض خريد صاحبان ثروت و صنعت قرار مي دادند 
و سرمايه داران نيز آزادانه به استثمار و بهره كشي از بردگان جديدي مي پرداختند كه به 
حسب ظاهر از همة قيد و بندهاي پيشين آزاد شده بودند. نظريه پردازان اقتصاد ليبرال، 
آزادي فعاليت صاحبان ســرمايه را ضامن پيشرفت جامعه مي دانستند و هر نوع مداخلة 

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

مستمندان مرگ را بر زندگي ترجيح مي دادند.

شی از کودکان 
صنعتی و بهره ک

ب 
انقال

1. مانند قابل خريد و فروش شدن زمين.
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ديکنــز در دومين رمان خود، »اليورتويســت«، در قالب طنزي خشــن، نوانخانه ها و 
فيلسوفاني را كه الهام بخش و مدافع آنها  بودند، به ُسخره گرفت. غذاي بخور و نميري كه 

اليور از روي سادگي به آن اعتراض مي كند، به هيچ وجه اغراق آميز نيست.
مالتوس در نفي حق حيات كساني كه در فقر متولد مي  شوند، معتقد است:

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

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

توماس مالتوس- دیوید ریکاردو چارلز دیکنز

1.آربالستر،ص379 .
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پاداش طبيعي، بالهت و حماقت، مجازات طبيعي خود را ببيند و آنها  به حفظ صلح، دفاع 
از مالکيت، كاســتن از بهايي كه بايد براي قانون پرداخته شود، و رعايت صرفه جويي در 
بخش هاي مختلف دولت بپردازند، به بهترين وجه، پيشرفت كشور را تأمين خواهند كرد.

 اگر دولت اين كارها را انجام دهد، مردم بقية كارها را انجام خواهند داد«1.
حاكميت ليبراليســم اقتصادي موجب شــد تا دولتمردان انگليسي و از جمله لردجان 
راسل- پدربزرگ برتراندراسل- كه در ژوئن 1846 ميالدى جانشين دولت قبلي شده بود، 

از هر اقدامي براي مقابله با قحطي ايرلند خودداري كنند. 

1.آربالستر، ص389 .

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

ستان
صنعتی - انگل

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

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

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

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

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

بلوك، چه نوع چالشي است؟

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

گ - دوبلین
یادمان قربانیان قحطی بزر
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ارزش هــا و آرمان هاي فرهنگ جديد غرب، نظريه هايي ارائه دادند. ماركس در نيمة دوم 
قرن نوزدهم به نقد ليبراليسم اقتصادي پرداخت. از نظر او چالش هاي ساختار اجتماعي 

نظام سرمايه داري، تنها با يك حركت انقالبي، قابل حل بود.
نظام اجتماعي مورد نظر ماركس از فردگرايي ليبراليســتي و اقتصاد ســرمايه داري 

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

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

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

استالین، لنین، انگلس ، مارکس 

مجلس فرانسه در دوران انقالب
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راســت و منتقدان آن در طرف چپ مجلس فرانسه قرار مي گرفتند. بدين ترتيب، اين دو 
گروه با عنوان دو جريان چپ و راست شناخته شدند.

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

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

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

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

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

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

اعالم تجزیه شوروی و حضور تانکها در میدان سرخ مسکو                           سقوط داس و چکش، نماد نظام کمونیستی
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بود. بلوك شرق و غرب با دو نظام اقتصادي و سياسي متفاوت، جهان را به دو قطب اصلي 
تقسيم كرده بودند. 

آمريکا و شوروي به عنوان دو ابر قدرت در كانون اين دو قطب قرار داشتند. اين دو قطب 
با آنکه از نظر سياسي، اقتصادي و جغرافيايي، در دو بخش متمايز و جدا قرار مي گرفتند، 
از جهت فرهنگي به فرهنگ واحدي تعلق داشتند؛ يعني شرق سياسي نيز در متن غرب 

فرهنگي قرار داشت. 
ماركسيسم نيز نظريه اي بود كه در چارچوب بنيان هاي فرهنگي غرب، به حل مسائلي 
مي پرداخــت كه در متن اين فرهنگ پديد آمده بود. رويکرد نظري ماركس نســبت به 
عالم نيز رويکردي سکوالر، بلکه ماترياليستي بود، ماركس قصد عبور از بنيان هاي نظري 
فرهنگ غرب را نداشــت؛ بلکه در چارچوب همان مباني به حل مسائل اجتماعي جامعة 

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

چالشي نيست كه هنگام تبديل و تغيير يك فرهنگ و تمدن آشکار مي شود.

در دوران تقسيم دوقطبي جهان به بلوك شرق و غرب، هر يك از كشورهاي منطقة 
خاورميانه به كدام يك از دو قطب تعلق داشت؟

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

................................................................................................................................
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جهان دو قطبي ،  ......................... ، ............................. ، .......................... ،

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

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

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

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

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

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



 

86

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

افتاد؟

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

نيز منشأ دينى و مذهبى داشته يا پوشش مذهبى مى گرفته اند.
آگوســت كنت جامعه شناس فرانســوى معتقد بود، فاتحان در گذشتة تاريخ با غنايم 
جنگى بر ثروت خود مى افزودند؛ ولى با رشد علم تجربى و صنعت، ثروت از طريق غلبه بر 
طبيعت به دست مى آيد. به همين دليل، بعد از انقالب صنعتى، جنگ از قاموس بشرى 
رخت بر مى بندد. از ديدگاه او، جنگ نمى تواند در فرهنگ و جامعة جديد غربى، ريشــه 

داشته باشد و وقوع آن در اين جوامع، امرى عارضى و تحميلى است.
 نيمة اول قرن بيستم، خطا بودن نظرية او را نشان مى دهد؛ زيرا در اين مدت دو جنگ 

جنگ ها، بحـران ها وتقابل های جهانی 
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بزرگ جهانى اتفاق افتاد؛ جنگ اول در سال هاى 1918- 1914ميالدى و جنگ جهانى 
دوم در سال هاى1945- 1939ميالدى. اين دو جنگ، بزرگ ترين جنگ هاى تاريخ بشريت 
اند. كشته هاى اين دو جنگ را تا صد ميليون نفر بيان كرده اند. در جنگ جهانى اول، براى 
نخستين بار از سالح هاى شيميايى استفاده شد و در جنگ دوم، براي اولين بار بمب اتم 

به كار گرفته شد.
 از مهم ترين عوامل وقوع اين دو جنگ، رقابت كشورهاي اروپايي بر سر مناطق استعماري 
بود؛ زيرا سرمايه و صنعت نياز به بازارهاي مصرف و نيروي  كار ارزان و به بيان هيتلر،  نياز 

به فضاي تنفسي جديد داشت.
دو جنگ اول و دوم با درگيري كشورهاي اروپايي آغاز شد. هيچ يك از اين دو جنگ، 
منشأ ديني نداشت و پوشش مذهبي و ديني نيز به خود نگرفت. طرف هاي درگير در اين 
دو جنگ، در قالب ايدئولوژي هاي ناسيوناليستي، ليبراليستي و سوسياليستي رفتار خود 
را توجيه مي كردند. بنابراين، زمينه هاي فرهنگي اين دو جنگ نيز ريشه در فرهنگ غرب 
داشت و با اين همه، آتش دو جنگ اول و دوم به كشورهاى اروپايى و غربى محدود نشد؛ 
بلکه همة جهان را درگير خود ساخت. هر دو جنگ با شکست يکى از دو طرف نزاع پايان 
پذيرفت و بعد از جنگ دوم نيز صلحى پايدار، اســتقرار نيافت؛ بلکه پس از پيروزى، بين 
متفقين ديروز؛ نيز جنگ سايه انداخت. بلوك شرق و غرب هر يك بخشى از جهان را زير 

استفاده از سالح های شیمیائی در جنگ اول جهانی برای اولین بار         بمب اتمی که بر روی هیروشیما افتاد
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نفوذ خود قرار دادند و تا زمان فروپاشــى اتحاد جماهير شوروى، جنگ سرد بين اين دو 
بلوك، به همراه جنگ گرم بين مناطق پيرامونى اين دو ادامه يافت.

تداوم جنگ سرد، بازار بخش وسيعى از اقتصاد كشورهاى صنعتى يعنى اقتصاد وابسته 
به تســليحات نظامى را گرم مى كرد. نظريه پردازان غربى پس از فروپاشى بلوك شرق، 
محورهاى عملياتى جنگ و خونريزى را از كشورهاى غربى و ايدئولوژى ها و مکاتب غربى 
به فرهنگ ها و تمدن هايي منتقل كرده اند كه در دوران اســتعمار تحت سلطه و اقتدار 

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

را در قبال مقاومت هاى كشورهاى غيرغربى توجيه مى كرد.

غرب                   التین                ژاپنی ها                  چینی                   هندی                 اسالمی           ارتدوکس      آفریقائی

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

پیمان 
ناتـــو

پیمان
 ورشو 

ساموئل هانتینگتون و نقشه جنگ تمدنها

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

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

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

بحران هاى اقتصادى آسيبى اســت كه به نظام اقتصادى وارد مى شود. در يك بحران 
اقتصادى، قدرت خريد مردم و مصرف كنندگان به شدت كاهش مى يابد. توليدكنندگان، 
بازار فروش خود را از دست مى دهند و در نتيجه، كارخانه ها تعطيل مى شوند و كارگران 
بيکار مى گردند. اين نوع بحران كه با نامتعادل شدن سيستم عرضه و تقاضا و از بين رفتن 

بازار مصرف همراه است مى تواند در اثر عوامل مختلفى ايجاد شود. 
بحــران هاى اقتصادى با شــدت و ضعف هاى متفاوت در دوره هــاى متناوب در تاريخ 
اقتصاد غرب پديد آمده اند. نخستين بحران اقتصادى در سال 1820ميالدى در انگلستان 
به وجود آمد و مهم ترين آنها  در فاصلة بين دو جنگ اول و دوم در ســال هاى 1929- 
1933ميالدى شکل گرفت. در اين بحران، 40 ميليون كارگر بيکار شدند. هزاران مؤسسه 
ورشکست شد و زيان اقتصادى ناشى از آن كمتر از زيان اقتصادى جنگ اول جهانى نبود. 
بحران اقتصادى اخير از سال 2008 شروع شده است و به رغم تالش هايى كه براى مهار 

كردن آن انجام مى شود به تدريج بر دامنة آن افزوده مى شود.

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

مربوط به بحران هاى اقتصادى، اغلب دوره اى و مقطعى است.
آســيب هاى مربوط به فقر و غنا همواره متوجه قشر فقير و ضعيف جامعه است، ولى 
آســيب هاى مربوط به بحران اقتصادى مجموعة نظــام اجتماعي را در بر مى گيرد. البته 
سرمايه داران به رغم آسيب هايى كه مى بينند همواره با استفاده از ابزارها و اهرم هايى كه 
دارند فشارهاى ناشى از بحران هاى اقتصادى را از اصل نظام سرمايه دارى و سرمايه هاى 
انباشته به اقشار ضعيف و محروم و توليدكنندگان خرد انتقال مى دهند. به همين دليل، 

بحران اقتصادى اغلب با مسئلة فقر و غنا پيوند مى خورد و بر دامنة آن مى افزايد. 
انتقال بحران به قشــر محروم و مســتضعف جامعه مى تواند موجب تحريك آنان شود 
و همچنين مقاومت محرومان نيز مى تواند به دامنة بحران بيفزايد و يك بحران اقتصادى 
در صورتى كه كنترل نشود مى تواند به فروپاشى نظام هاى سياسى منجر شود. بحران هاى 
اقتصادى در دوره هاى نخســتين به كشــورهاى غربى محدود مى شد و از عوامل داخلى 
آنها  اثر مى پذيرفت، ولى با شکل گيرى اقتصاد جهانى و كاهش اهميت مرزهاى سياسى و 
جغرافيايى، بحران هاى منطقه اى به سرعت آثار و پيامدهاى جهانى خود را آشکار مى سازد.
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دربارة جنبش وال استريت چه مى دانيد؟ اين جنبش مربوط به كدام يك از چالش هاى 
پيش گفته است؟ بحران اقتصادى 2008 ميالدى چه تأثيرى بر آن داشته است؟

شـمال و جنـوب
شــمال و جنوب به كدام كشورها اشاره دارد و اصطالحات مشابه آنها كدام است ؟ و 

چالش آنها  چه نوع چالشي است؟

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

نيست؛ بلکه چالش اصلي چالش بين كشورهاي غني و فقير است.
اصطالحات سياسي مشابه ديگري نيز براي اشاره به اين چالش وجود دارد؛ مانند جهان 
اول و دوم و جهان سوم؛ كشورهاي توسعه يافته و عقب مانده؛ مركز و پيرامون؛ استعمارگر 

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

هستند كه خارج از اين دو بلوك قرار داشته و تحت نفوذ آنها  واقع مي شدند.
از كشــورهاي صنعتي و ثروتمند با عنوان كشورهاي توسعه يافته نيز ياد مي شود و به 
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كشورهاى ديگر هنگامي كه با آنها  مقايسه مى شوند، كشورهاي عقب مانده، توسعه نيافته 
يا در حال توسعه مي گويند. اين اصطالحات به اين نکته اشاره دارد كه كشورهاي توسعه 

يافته الگوي كشورهاي ديگرند و بايد مسير آنها  را ادامه دهند.
اصطالح مركز و پيرامون به نقش مركزي كشورهاي ثروتمند و صنعتي اشاره دارد. اين 
اصطالح را كساني به كار مي برند كه معتقدند، كشورهاي پيراموني به سبب نوع عملکرد 
كشــورهاي مركزي، در موقعيتي فقيرانه قرار مي گيرند. بر اساس اين نظر، جوامع غربي، 
چالش هاي دروني خود را از طريق استثمار اقتصادي كشورهاي غيرغربي حل مي كنند؛ 
زيرا آنها  با ثروتي كه از كشــورهاي پيراموني به دســت مي آورند، سطح عمومي رفاه را 
براي كارگران و اقشــار ضعيف جوامع غربي تأمين مي كنند و مشکالت حاّد دروني را به 
بيرون از مرزهاي  خود انتقال مى دهند. بحران هاي اقتصادي، جنگ ها و جبهه بندي هاي 
دروني خود را با سرمايه گذاري هاي مشترك و معاهدات بين المللي، مديريت مي كنند. اين 
معاهدات بين المللى به گونه اي است كه انتقال ثروت از كشورهاي پيراموني به كشورهاي 

مركزي را تسهيل مي كند.
اصطالح اســتعمارگر و استعمار زده را نسبت به كشورهاي غني و فقير، كساني به كار 
مي برند كه چالش و نزاع بين اين دو دســته كشور را به ابعاد اقتصادي محدود نمي كنند 
و به ابعاد فرهنگي آن نيز نظر دارند. از نظر اين گروه، مشکل كشورهاي فقير تنها ضعف 
اقتصادي و صنعتي آنها نيســت؛ بلکه خودباختگي فرهنگي و الگوپذيري مقلّدانه آنها  از 

كشورهاي صنعتي است.
تقابل شمال و جنوب تقابلي جهاني است و در صورتي كه چالش هاي مربوط به آن فّعال 

شوند بسياري از چالش هاي دروني كشورهاي غربي، ديگربار فّعال خواهند شد.

در بارة كاربرد دو اصطالح، بلوك شرق و غرب و كشورهاي شمال و جنوب در جهان 
امروز گفت وگو كنيد.
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در نظام سرمايه داري غربي، چالش فقر و غنا، چالشي مستمر و چالش هاي مربوط 
به بحران هاي اقتصادي اغلب دوره اي و مقطعي است..

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

است؟

محيط طبيعى كه در آن زندگى مى كنيم محيط زيست ما را تشکيل مى دهد. برخى 
مسئلة طبيعت و محيط زيست را مشکل سرنوشت ساز قرن بيستم دانسته اند. برخى اين 
مشکل را ناشى از نوع برداشتى مى دانند كه انسان مدرن و فرهنگ غرب از عالم طبيعت 
دارد. فرهنگ مدرن، طبيعت را مادة خام و بيجانى مى داند كه در معرض تصرفات انسان 
قرار مى گيرد. در اين فرهنگ، انسان بر اين گمان است كه با تسخير طبيعت و تصرف در 

آن، تمامي مسائل و مشکالت تاريخى خود را حل مى كند.
در نگاه توحيدى، طبيعت و هر چه در آن اســت، آيات و نشانه هاى حکمت و رحمت 
خداوند اســت و همة موجودات طبيعى با ادراك و معرفتى كه دارند به تســبيح خداوند 

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

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

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

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

جملة اين آسيب ها عبارت اند از:
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  آلودگی هوا در اثر گازهای شیمیایی، ریزگردها 
و فلزات سنگین

  تخریب الیــة ازون در اثر افزایش تولید گازهای 
گلخانه ای

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

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

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

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

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

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

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

ریزگردها در شهر اهوازپرنده آلوده به نفت بر اثر نشت نفت کش.
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 دربارة جنبش محیط زیست گرایی1  یا طرفداران محیط زیست مطالعه نمایید و در 
کالس گفت وگو کنید.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سياسى غرب با توانمندى هاى معرفتى و علمى آن است.
فرهنگى كه توان معرفتى خود را براى دفاع از ابعاد گستردة اقتصادى و سياسى خويش 
از دست مى دهد به حيوان فرتوتى مى ماند كه به رغم جثة عظيم و حجيم خود به دليل 

ناتوانى روحى، زمين گير و آسيب پذير شده باشد.

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

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

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

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

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

پيش بينى را نشان داد.
طّى قرن بيســتم نه تنها دين از فرهنگ عموم مردم خارج نشد؛ بلکه سال هاى پايانى 
قرن بيستم شاهد بازگشت مجّدد نگاه معنوى و دينى، در سطوح مختلف زندگى انسان ها 
بود. بعضي از اين موج بازگشت كه نشانة بحران معنويت در فرهنگ غرب است با عنوان 
»افول سکوالريســم« ياد كردند و برخى ديگر عنوان»پساسکوالريسم« را براى آن به كار 

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

ابعاد معنوى به بهانة رويکرد دنيوى صورت ديگرى از بحران را به دنبال مى آورد.
معانى و حقايق ماوراء طبيعى به پرســش هاى اساســى وجود انسان پاسخ مى دهند، 


