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شک نباید کرد که انقالب اسالمی ایران از همۀ انقالب هاجداست؛ هم در پیدایش و هم در 
کیفیت مبارزه و هم در انگیزۀ انقالب و قیام، و تردیدی نیست که این یک تحفۀ الهی و 

هدیۀ غیبی بوده که از جانب خداوند مّنان … عنایت شده است.
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باسمه تعالی

دانش آموزان عزیز

سالم

در سال های گذشته آموختیم که »زندگی اجتماعی« عرصۀ تولید، تداوم و تغییر پدیده های اجتماعی است. 

پدیده های اجتماعی نتیجه و پیامد فعالیت ها و کنش های آدمیان اند. کنش هایی که ویژگی آنها معناداری )آگاهانه، 

ارادی و هدفدار( است. از این رو، تمامی پدیده های اجتماعی معنادارند.

این پدیده ها بسیار متنوع و متفاوت اند؛ زیرا انسان های پدیدآورندهٔ آنها، عقاید و ارزش های متفاوتی دارند و 

در زمان ها و مکان های گوناگونی زندگی می کنند. پدیده های اجتماعی با اینکه فراوردهٔ انسان ها هستند، هنگامی که 

شکل می گیرند با ایجاد فرصت ها و محدودیت هایی، بر فعالیت های انسانی تأثیر می گذارند. برخی از پدیده های 

اجتماعی ُخردتر، برخی میانی و پاره ای کالن ترند، بعضی ساده تر و بعضی دیگر پیچیده ترند.

امسال می خواهیم شما را با کالن ترین پدیدۀ اجتماعی یعنی »نظام جهانی« آشنا کنیم. پدیده ای اجتماعی 

که دربارٔه اثرپذیری و اثرگذاری آن بر زندگی افراد، گروه ها و جوامع انسانی، نکته های زیادی برای آموختن 

وجود دارد.

تفاوت  فرهنگی جوامع«  »هویت  و  افراد«  اجتماعی  »هویت  میان  و  فرهنگ  و  بین جامعه  که  گرفتیم  یاد 

به ویژه عمیق ترین الیه های آن، هویت می یابد.  با فرهنگ خود  بگذاریم و همچنین دانستیم که هر جامعه ای 

پویا و جوامع خودباخته و از خودبیگانه گفت وگو کردیم. امسال از  فّعال و  بر همین اساس، دربارٔه جوامع 

نظام های اجتماعی در سطح جهانی و با تأکید بر هویت فرهنگی آنها سخن می گوییم.  

فرهنگ هایی را که گسترش جهانی پیدا کرده اند، مطالعه می کنیم و براساس فرصت ها و محدودیت هایی که 

ایجاد می کنند به تحلیل و ارزیابی »فرهنگ سلطه« و »فرهنگ مطلوب« جهانی می پردازیم.



کتاب حاضر چهار فصل دارد: 

 فصل اول؛ با مفاهیم »جهان فرهنگی« و »فرهنگ جهانی« آشنا می شویم و به تعدادی از فرهنگ هایی که 

گسترش جهانی پیدا کرده اند به ویژه اسالم و غرب جدید اشاره می کنیم.

 فصل دوم؛ چگونگی شکل گیری فرهنگ جدید غرب و نظام جهانی برآمده از آن را بررسی می کنیم.

 فصل سوم؛ چالش ها و بحران های نظام جهانی غرب را مطالعه می کنیم.

ـ تمدنی جهان اسالم و فرصت ها و محدودیت های پیِش روی جنبش های   فصل چهارم؛ خیزش فرهنگیـ 

بیداری اسالمی را مورد کنکاش قرار می دهیم. 

استفادهٔ مطلوب از کتاب حاضر، مستلزم حضور فّعال و پرشور شما در کالس درس و بهره بردن از دانسته ها 

و تجربه های ارزشمند دبیرانتان است. تالش کنید، با همدلی و همراهی دوستان و دبیران خود ، در مباحث کالس 

شرکت کنید. سعی کنید خوب بشنوید، خوب بپرسید، خوب بگویید و خوب بنویسید.

در همین راستا در این کتاب، فعالیت هایی به شرح زیر، برای شما تعیین شده است:  

 هر درس به سه بخش تقسیم شده است. در ابتدای هر بخش با خط درشت، پرسشی طرح شده که هدف 

آن برانگیختن حّس کنجکاوی شماست. با دقت، این پرسش را بخوانید. پیش از ورود به مطلب و مطالعٔه آن، 

با استفاده از دانسته ها و تجربه های خود، برای این پرسش پاسخی فراهم کنید. پس از مطالعۀ متن، پاسخ ذهنی 

خود را با پاسخ کتاب مقایسه کنید. 

 ضمن هر درس ، فعالیت هایی با عناوین مختلفی مانند؛ »گفت و گو کنید«، »نمونه بیاورید«، »دلیل بیاورید« 

و… گنجانده شده است. این فعالیت ها را با نظارت و هدایت دبیران خود، در جریان گفت و گوهای کالسی 

انجام دهید.



 صفحٔه پایانی هر درس، سه بخش: »مفاهیم کلیدی«، »خالصه کنید« و »آنچه از این درس آموختیم« 

دارد:

1ــ مفاهیم کلیدی: هر درس دربارهٔ یک مفهوم کلیدی و چند مفهوم فرعی تألیف شده است. تالش کنید 

مجموعٔه مفاهیم اصلی و فرعی را بیابید. 

2ــ خالصه کنید: تالش کنید ابتدا پرسش های مهمی را که این درس در پی پاسخ دادن به آنهاست ، پیدا کنید تا 

بتوانید مطالب مهم تر را از مطالب با اهمیت کمتر، تشخیص دهید. برای راهنمایی بیشتر، می توان گفت شما در این 

بخش یا مفاهیم کلیدی را تعریف می کنید یا رابطۀ آنها را در قالب یک گزاره و جمله نشان می دهید.

3ــ آنچه از این درس آموختیم: در این بخش، خود را در جایگاه دبیران و مؤلفان قرار دهید تا بگویید 

به دیگران، درس را بخوانید آن را بهتر و عمیق تر می فهمید و هنگامی که  با قصد آموزش  بنویسید. وقتی  و 

می نویسید، بهتر فکر می کنید. نوشته های خود را بخوانید و به نوشته های دیگران هم خوب دقت کنید، آنها 

را با یکدیگر مقایسه کنید و با راهنمایی دبیران خود، بهترین آنها را انتخاب کنید و به نام نویسندٔه آن در این 

قسمت بنویسید.

 تصویر ها ، جدول ها و نمودارها در انتقال محتوای درس ها به شما کمک می کنند. به آنها توجه کنید و 

اگر عالقه مند بودید، تصویرهای مناسبی که مطلوب می دانید به ما پیشنهاد کنید.

 ارزشیابی این درس، به دو شکل زیر انجام می شود: 

1ــ ارزشیابی مستمر که شامل موارد زیر است:

 حضور فعال و پرشور در کالس و شرکت در بحث و گفت و گو های گروهی

 انجام فعالیت های کالسی

 همکاری در کارهای گروهی

 پرسش های کالسی به صورت کتبی و شفاهی

انجام دادن کارهای اختیاری مانند: فعالیت های پژوهشی، نوآوری ها و خالقیت های علمی، ادبی و هنری

2ــ ارزشیابی پایان هر نیم سال که به صورت کتبی و براساس بارم بندی مشخص، انجام می شود.

                                                                   

                                                                  با آرزوی بهروزی و سالمتی شما
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