فصـل دوم

فرهـنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی

در سالهای گذشته دربارة نسبت فرهنگ و جامعه مطالبی آموختید .آیا آنها را به یاد
دارید؟ میان فرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی نیز چنین نسبتی برقرار است .برای
شناخت دقیق و عمیق نظام نوین جهانی و چگونگی پيدايش آن باید فرهنگ معاصر غرب
را شناخت .باید دید ،فرهنگ جدید غرب چه ویژگیهایی دارد ،چگونه پدید آمد و چگونه
از مرزهای تکوین خود فراتر رفت و به شکلگیری نظام نوین جهانی انجامید؟ از سوی
دیگر ،نظام نوین جهانی نيز زمینة گسترش فرهنگ جدید غرب را فراهم آورده است.
چگونه اين نظام به مواجهۀ فرهنگ غرب با سایر فرهنگها و تمدنها منجر میشود؟
این مواجهه چه سرنوشتی را برای جهان رقم خواهد زد؟ فصل دوم کتاب ،فرصت بررسی
پارهای از این پرسشها را فراهم میآورد .مطالعۀ دقیق و عمیق آن را از دست ندهید.
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اهداف فصل دوم
انتظار میرود دانشآموز با مشارکت در موقعیتهای یاددهی ـ یادگیری این فصل ،شایستگی  های
زیر را کسب نماید:

 .1باورهای بنیادین فرهنگ معاصر غرب را بشناسد و با عقاید بنیادین متناظر با هر کدام در فرهنگ
توحیدی مقایسه کند؛ تأثیر این عقاید بنیادین را بر سطوح مختلف فرهنگ غرب شرح دهد و چگونگی
عبور جهان غرب از مسیحیت و نهادینه شدن سکوالریسم در الیه  های بنیادین فرهنگ معاصر غرب را
تحلیلنماید.
 .2با تهیه روزنامه دیواری ،نوشتن مقاله ،ارائه گزارش علمی یا  ...تفاوت حقوق طبیعی بشر و حقوق
فطری الهی انسان را نشان دهد و با ارائه شواهد ،آثار متفاوت این دو نوع نگاه به حقوق انسانها را بیان
کند و به احقاق حقوق انسانها در سطوح محلی ،ملّی ،منطقهای و جهانی عالقهمند شود.
 .3تفاوت حضور و فعالیت فرهنگ  های مختلف را در نظام جهانی کهن و نوین تشریح کند؛ تأثیر فرهنگ
غرب بر شکلگیری نظام نوین جهانی و مهمترین تحوالت اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی این نظام را از
زمان پیدایش تاکنون توضیح دهد؛ رویکردی واقع بینانه نسبت به غرب پیدا کند و توان مواجهۀ آگاهانه
و فعال با فرهنگ غرب را بهدست آورد.
 .4به سازوکار غرب برای گسترش و تعمیق جهانی فرهنگ غرب در سطح فرهنگ عمومی و نخبگان
دیگر جوامع پی ببرد؛ برای دفاع از هویت فرهنگی جامعه خود انگیزة کافی پیدا کند و در این راستا
تالش نماید.
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یک نقاشی مدرن در موزه لندن

درس پنجم

باورها و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب

معرفی پيچيدگيها
در ادبيات فارسی با تمثيل و اهميت آن آشنا شدهايد .در علوم اجتماعی نيز برای شناسايی و
ِ

و ظرافتهاي زندگی فرهنگی و اجتماعی انسان ،آنها را به چيزهای آشناتری تشبيه مي كنند .در درس اول از
عقايد و ارزشهای بنيادين فرهنگ به مثابه شالوده و روح فرهنگ ياد شد؛ يعنی اگر فرهنگ را به انسان تشبيه
كنيم ،عقايد و ارزشها همانند روح و هنجارها و نمادها و ...به مثابه جسم آن هستند .اگر فرهنگ را به ساختمان

تشبيه كنيم ،عقايد و ارزشها همانند پی و شالوده ساختماناند كه همة ساختمان به آن تكيه دارد .اگر فرهنگ
را به درخت تشبيه كنيم ،عقايد و ارزشهای بنيادين مانند ريشههای آن هستند.

عقاید و ارزشهای بنیادین هر فرهنگ ،عمیقترین الیههای آن فرهنگ را تشکیل میدهند .عقاید و ارزشهای

بنیادین هر فرهنگ در پاسخ به پرسشهای اساسی انسان پدید میآیند؛ یعنی همان پرسشهای هستیشناسانه،

انسانشناسانه و معرفتشناسانه.

اروپا در پنج قرن اخیر ،کانون شکلگیری فرهنگ جدیدی است که آن را به نام فرهنگ غرب میشناسیم.

هنجارها ،رفتارها و نمادهای مختلف غربی که در قالب رویکردهای مذهبی ،فلسفهها ،مکاتب و ایدئولوژیهای
مختلف شکل گرفتهاند ،ریشه در باورها و ارزشهای بنیادین این فرهنگ دارند .باورها و ارزشهای بنیادین
فرهنگ غرب كداماند؟ غرب جدید به پرسشهای اساسی بشر چه پاسخهایی داده است؟
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سكوالريسم و دنيوي گرايي
سكوالريسم ،پاسخ فرهنگ معاصر غرب به پرسشهای هستیشناسانه بشر است .به
عبارت ديگر سكوالريسم ،جهانبينی فرهنگ غرب يا تصور آن ،از جهان هستی است.
دربارة سكوالريسم چه میدانيد؟

سكوالريسم به معنای رويكرد دنيوی و صرفاً اين جهانی به هستی است .در اين رويكرد ،همۀ
ظرفيتهای انسان ،متوجه آرمانها و اهداف دنيوی و اين جهانی میشود .بدين ترتيب ،ابعاد
معنوی انسان و جهان به فراموشی سپرده میشود يا بهصورت گزينشی در خدمت اهداف و
نيازهای دنيوی قرار میگیرد .بر همين اساس میتوان باور سكوالر در فرهنگ غرب را به دو
دسته «آشكار» و «پنهان» تقسيم کرد.
سكوالريسم آشكار :فلسفهها و باورهایی را شامل میشود كه به صراحت ،ابعاد غيرمادیِ جهان
هستی را انكار می كنند.
سكوالريسم پنهان :شامل باورها و فلسفههايی است كه ابعاد معنوی هستی را نفی نمی كنند؛
بلكه بخشهايی از باورهای معنوی و دينی را در خدمت نظام دنيوی و اين جهانی قرار میدهند
و از توجه يا عمل به بخشهای ديگر سرباز میزنند .رويكرد گزينشی جهان غرب به ابعاد معنوی
و دينی جهان ،سبب پيدايش و رشد برخی نهضتهای جديد دينی شده است كه از آن با عنوان
«پروتستانتيسم» ياد میشود.

دیدار سران کشورهای اروپایی با پاپ

توجیه هنجارها و رفتارهای دینی با تفاسیر دنیوی؛ مطابقت دادن
حرکات نماز با حرکات ورزشی و بیان مفید بودن آن برای سالمت بدن

توجه به دنيا و زندگی دنیوی از ديرباز در فرهنگهای مختلف بشری وجود داشته است ا ّما در
فرهنگ غرب ،اين رويكرد در ابعاد مختلف علمی غلبه يافته است.
در فرهنگ معنوی و دينی ،آبادی دنيا هدف مستقلی نيست؛ بلكه خود وسيلهای است كه در
خدمت اهداف معنوی قرار میگيرد .اگر افرادی كه در بستر فرهنگ دينی زندگی می كنند ،دنيا
را هدف برتر خود قرار داده باشند ،از آشكار كردن آن پرهيز می كنند و رفتار دنيوی خود را در
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پوششهای معنوی پنهان می كنند ا ّما در جهان غرب سكوالريسم به صورت جهانبينی غالب
درآمده است ،به گونهای كه دينداران ،ناگزير هنجارها و رفتارهای دينی خود را با تفاسير دنيوی
و اين جهانی توجيه می كنند.
گفت وگوکنید
ـ در متن قبل ،رفتار دنياگرايانی كه در جهان معنوی و دينی زندگی می كنند و
ديندارانی كه در جهان سکوالر زندگی می كنند با هم مقايسه شدهاند .با تأمل در
اين مقايسه ،دربارۀ نقش فرهنگ غالب در جهتگيری افراد گفتوگو كنيد.
ـ آيا عقايد و رفتارهای دينی ،آثار دنيوی ندارد و آيا بيان آثار دنيوی آنها اشكالی
دارد؟ در چهصورتی پرداختن به آثار دنيوی عقايد و رفتارهای دينی مشكلساز
میشود؟

اومانيسم و اصالت انسان دنيوی
يكی از اساسیترين پرسشهای بشری ،پرسش
از چيستی و كيستی خود انسان است .نگاه
فرهنگ غرب به انسان چگونه است؟ اين نگاه
چه تأثيری در هنر ،ادبيات و حقوق انسانی
داشته است؟

اومانیسم ،مهمترین ویژگی انسان شناختی فرهنگ معاصر غرب است و به معنای اصالت انسان
دنیوی و این جهانی است.
اومانیسم از نتایج منطقی سکوالریسم است .اگر در کانون هستی یک وجود مقدس و متعالی باشد،
هیچ موجودی در مقابل آن نمیتواند اصالت داشته باشد بلکه همۀ موجودات و از جمله انسان،
آیات و نشانههای او خواهند بود .در فرهنگ اسالمی ،انسان به عنوان برترین آیت و نشانۀ خداوند
سبحان ،خلیفۀ او روی زمین است و به همین دلیل بر موجودات دیگر برتری و کرامت دارد.
براساس قرآن کریم ،کرامت و خالفت انسان هنگامی تحقق پیدا میکند که آدمی از محدودیتهای
دنیوی و این جهانی خود فراتر رود و هرچه میتواند به خداوند نزدیکتر شود .اگر انسان به ابعاد
دنیوی خود محدود شود ،به گمراهی گرفتار شده و حیاتی حیوانی یا پستتر از آن دارد.
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در فرهنگی که نگاه توحیدی ندارد ،انسان موجودی صرفاً این جهانی است که مستقل از خدا،
ارادۀ تصرف در دیگر موجودات و تسلط بر آنها را دارد.
اومانیسم در ابعاد مختلف فرهنگ غرب نظیر هنر ،ادبیات و حقوق بروز و ظهور یافته است.
هنر قرون وسطی ،بر بعد معنوی و آسمانی انسان تأکید می ورزید و نقاشان ،چهرة اسوه های
انسانی را در هاله ای از قداست ترسیم می کردند ا ّما هنر مدرن ،بر بعد جسمانی و زیبایی های
بدنی تمرکز می کند.

هنر قرون وسطی بر بعد معنوی وجود انسان تأکید داشت ا ّما هنر مدرن به بعد جسمانی وجود انسان توجه دارد.

بخوانیم و بدانیم
در ادبیات مدرن به سلوکهای معنوی و مكاشفات و مشاهدات الهی انسان توجهی نمیشود
بلکه به حاالت روانی آدمیان در زندگی روزمرۀ دنیوی و این جهانی پرداخته میشود ،به همین
دلیل ،رمان در فرهنگ غرب ،بیشترین اهمیت را پیدا میکند.

حقوق انسان در فرهنگ دینی ،مبتنی بر فطرت الهی انسان است و صورت معنوی و آسمانی
دارد ا ّما حقوق بشر بر مبنای اندیشۀ اومانیستی است ،صورتی دنیوی و این جهانی دارد و صرفاً
براساس خواسته ها ،عادت ها و تمایالت طبیعی آدمیان شکل می گیرد.
در فرهنگهای دینی ،آدمیان ،ابعاد نفسانی و دنیوی خود را در سایۀ ابعاد معنوی خویش
پیمیگیرند و اگر افرادی هواهای نفسانی خود را دنبال کنند ،آن را به صورت آشکار و رسمی
اظهار نمیکنند ،بلکه نفس پرستی خود را در قالب مفاهیم دینی پنهان میکنند؛ مث ً
ال فرعون از
خواستههای نفسانی خود تبعیت میکرد و از دیگران میخواست تا از او پیروی کنند .او برای
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توجیه رفتار و موقعیتی که داشت ،خود را
انسانی دنیوی و طبیعی معرفی نمیکرد بلکه
خود را در زمرۀ خداوندگاران قرار میداد و
میگفت « :أنا َرب ُّ ُک ُم االَعلی؛ من پروردگار برتر
شما هستم ».ولی انسان مدرن خواستههای
دنیوی و این جهانی خود را بدون آنکه نیازی
به توجیه الهی و آسمانی داشته باشد به
رسمیت میشناسد .به همین دلیل اومانیسم
را میتوان به فرعونیت آشکار ترجمه کرد.

تصویر فرعون ،نقاشیهای دیواری مصر باستان

بخوانیم و بدانیم
اعالميۀ حقوق بشر چون بر اساس احترام به انسانيت ،آزادى و مساوات تنظيم شده و براى
احيای حقوق بشر بهوجود آمده ،مورد احترام و تكريم هر انسان با وجدانى است .در دين اسالم
انسان ،حقوق انسان ،آزادى و مساوات آنها نهايت ارزش و احترام را دارد .اما چون اين اعالميه
يك متن فلسفى است و به دست بشر نوشته شده ،هر فيلسوفى حق دارد آن را تجزيه و تحليل
كند و نقاط ضعفى را كه در آن مىبيند تذكر دهد .از نظر اين اعالميه ،انسان بهواسطۀ كرامت
و شرافت مخصوص بهخود ،داراى يك سلسله حقوق و آزاديها شده است كه ساير جانداران
بهواسطۀ نداشتن آن حيثيت و شرافت و كرامت ذاتى ،از آن حقوق و آزاديها بىبهرهاند .نقطۀ
قوت اين اعالميه همين است.
حاال بايد بپرسيم آن حيثيت ذاتى انسانى كه منشأ حقوقى براى انسان گشته و او را از اسب،
گاو ،گوسفند و كبوتر متمايز ساخته چيست؟ و همين جاست كه يك تناقض واضح ميان اساس
اعالميۀ حقوق بشر از يك طرف و انسانشناسی غرب از طرف ديگر نمايان مىگردد.
در فلسفۀ غرب سالهاست كه انسان از ارزش و اعتبار افتاده است .سخناني كه در گذشته
دربارۀ انسان و مقام ممتاز وى گفته مىشد و ريشۀ همۀ آنها در مشرق زمين بود ،امروز در اغلب
فلسفههاى غربى مورد تمسخر و تحقير قرار میگيرد .انسان از نظر غرب تا حدود يك ماشين
تنزل كرده و روح و اصالت آن انكار شده است .اعتقاد به علت غایی و هدف داشتن طبيعت ،يك
عقيدۀ ارتجاعى تلقى مىگردد .در غرب از اشرف مخلوقات بودن انسان نمىتوان دم زد .از نظر
غرب اينها خودخواهیهايى بوده است كه در گذشته دامنگير بشر شده ،بشرامروز خود را مانند
موجودات ديگر بيش از مشتى خاك نمىداند ،از خاك پديدآمده و به خاك باز مىگردد و به
همين جا خاتمه مىيابد.
اگر بناست معتقد باشيم كه طبيعت جريانات خود را كوركورانه طى مىكند ،اگر بناست اعتقاد به
روح و اصالت آن ،اغراق دربارۀ خود باشد ،اگر بناست انگيزه و محرك اصلى بشر در همۀ كارها،
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امور اقتصادى يا جنسى يا برترى طلبى باشد ،اگربناست نيك و بد بهطور كلى مفاهيم نسبى
باشند و الهامات فطرى و وجدانى سخن ياوه شمرده شود ،اگرانسان بندۀ شهوات و ميلهاى
نفسانى خود باشد و جز در برابر زور سر تسليم خم نكند و اگر...
چگونه مىتوانيم از حيثيت و شرافت انسانى و حقوق غير قابل سلب و شخصيت قابل احترام
انسان دم بزنيم و آن را اساس و پايه همه فعاليت هاى خود قرار دهيم؟!
(استاد شهید مرتضی مطهری)

مقایسه کنید
تفاوت حقوق بشر را در دو فرهنگ دینی و سكوالر بیان کنید.

روشنگری و علوم جديد
از روشنگری به عنوان مهمترين ويژگی معرفتشناختی فرهنگ معاصر غرب ياد شده است.
منظور از روشنگری چيست؟ روشنگری چه تأثيری بر علم در جهان متجدد گذاشته است؟

روشنگری راه شناخت حقيقت و موانع شناخت آن را معرفی مي كند.
روشنگری در معنای عام خود ،پديدهای مدرن و مربوط به فرهنگ معاصر غرب نيست .انبيای الهی
از ديرباز برای روشنگری و برداشتن موانعی آمدهاند كه راه را بر حقيقت بستهاند .در فرهنگ دينی
اسالم ،عقل ،وحی و تجربه روشهای شناخت حقيقتاند.
روشنگری در اين معنا ،هنگامی كه با هستیشناسی و انسان شناسی دينی همراه باشد ،با استفاده
از وحی ،عقل و تجربه ،تفسيری دينی از انسان و جهان ارائه ميدهد.
روشنگری در معنای خاص ،به مبنای معرفتشناسی پذيرفته شده در فرهنگ غرب اطالق میشود
و در اين معنا ،روشی از معرفت و شناخت است كه با سكوالريسم و اومانيسم همراه شده است .اين
روش در بيش از چهارصد سال فرهنگ جديد غرب ،صورتهای مختلفی پيدا كرده است که وجه
مشترك همة صورتهای آن كنار گذاشتن وحی و شهود در شناخت حقيقت است.
روشنگری در سدههای هفدهم و هجدهم ميالدي ،بيشتر رويكردی عقلگرايانه داشت .روشنگری
با رويكرد دنيوی ،هنگامی كه با شناخت عقلی همراه باشد ،به دليل اينكه وحی را نميپذيرد
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به دئيسم؛ يعنی دين بدون شريعت و بدون مذهب ،المذهبی ،و اعتقاد به خدايی كه هيچگونه
برنامهای برای هدايت و سعادت بشر ندارد ختم میشود.
روشنگری در سده های نوزدهم و بيستم ،بيشتر صورت حس گرايانه پيدا كرد .وقتی روشنگری
به شناخت حسی و تجربی محدود شود ،نوعی علم تجربی سکوالر پديد مي آورد .اين نوع علم،
توان داوری دربارۀ ارزش ها و آرمان های انسانی را ندارد ـ زيرا اين پديده ها حسی نيستند ـ
و صرفاً به صورت دانش ابزاری ،در خدمت اهداف دنيوی انسانی قرار می گيرد كه خواسته ها و
آرزوهای دنيوی او اصيل شمرده مي شوند.

آزمایشهای علمی مرگ بار روی انسانها

از پايان قرن بيستم با افول تجربهگرايي ،فرهنگ غرب گرفتار بحران معرفتشناختی شده است.
در بحران معرفت شناختی امكان تشخيص درست يا غلط بودن باورها و انديشهها و خوب يا بد
بودن هنجارها و رفتارها از بشر سلب میشود.
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بخوانیم و بدانیم
در جهان هستی موجودات و پديدههای مختلفی وجود دارد كه با روش های مناسب خود
شناخته ميشوند .انسان امور محسوس مانند پديدههای طبيعی را از راه مشاهده و حس(ديدن،
شنيدن ،لمس كردن و )...ميشناسد .ا ّما امور  غيرطبيعي ،محسوس نيستند تا بتوان آنها را به
كمك حواس شناسايی كرد .از اين رو قوانين علمي ،قضايای رياضی و قوانين فلسفی ،به كمك
عقل و از راه استدالل عقلی شناخته ميشوند .انسان عالوه بر شناخت حسی و شناخت عقلی
از شناخت شهودی نيز بهره ميبرد .شناخت شهودی از راه مشاهدۀ حسی و استدالل عقلی
به دست نميآيد؛ مث ً
ال ما بدون مشاهده و استدالل به غم و شادی درون خود يا محبت و تنفر
نسبت به ديگران پیميبريم .شناخت شهودي ،دارای انواع و مراتبی است .وحی نوع خاصی
از شناخت شهودی است كه از طرف خداوند برای هدايت آدميان به پيامبران اعطا شده است.
وحی الهی انسان را به استفاده از عقل فرا ميخواند و حس را نيز به عنوان يكی از ابزارهای
شناخت مورد توجه قرار ميدهد.
حس ،عقل و وحی ظرفيتهای خدادادی بشر برای شناخت جهان هستياند .برخی فرهنگها
مانع شكوفايی اين ظرفيت ها ميشوند.
مقایسه کنید
با توجه به آنچه گفته شد ،ویژگیهای روشنگری غرب و پیامدهای آن را در
دورههای زمانی زیر مقایسه کنید.

روشنگری
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دوره زمانی
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و وحی

دانش ابزاری

پایان قرن بیستم

افول تجربه گرایی ،نفی
تجربه ،نفی عقل و وحی

بحران معرفتی

مفـاهیـم اساسی

خالصـه کنیـد
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درس ششم

چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب

گاهي يك ساختمان تكميل شده و آمادۀ سکونت را فارغ از زمان و مکان پيدايش آن بررسي می کنیم و اطالعاتي
از آن به دست می آوریم؛ مثالً از زیربنا ،ارتفاع ،تعداد طبقات ،امکانات ،زیبایی ،شکل ،رنگ و  ...آگاه می شویم.

حتی می توانيم به ویژگی های غيرقابل مشاهده آن مانند میزان استحکام ،میزان مقاومت در برابر زلزله و...
بپردازيم.

ولی گاهی روند احداث ساختمان را مورد بررسی قرار می دهیم و از چگونگی ساخته شدن آن سؤال میکنیم.

ِ
ساخت آن قرار ميگيريم؛
در این حالت گویا با سازندگان ساختمان همراه ميشويم و در جريان جزئيات فرايند
براي مثال می دانیم چه مهندسان ،معماران و کارگرانی در ساختن آن شریک بودند ،چه مصالحی و با چه کیفیت
و ارزشی در این ساختمان به کار رفته است ،آیا ساختمان از اول نقشه مشخصی داشته است ،اگر نقشهای داشته
آیا به صورت دقيق اجرا شده یا در مواردی آن را تغییر دادهاند حتیمیتوانيمبدانیم مكاني که ساختمان فعلی
به جای آن بنا شده چگونه بوده و چه محدودیت ها و فرصت هايي برای ساخته شدن بنای جدید ایجاد کرده

است.

فرهنگ و جهان فرهنگی را نیز می توان از همین منظرها مورد مطالعه قرار داد .در درس گذشته فرهنگ معاصر
غرب را مورد بررسی قرار دادیم و از باورها و ارزشهاي بنیادین آن سخن گفتیم .اما اینکه چگونه فرهنگی با این

ویژگی ها در تاریخ و جغرافیای خاصی شکل گرفت ،موضوع مهم دیگری است كه در اين درس به آن ميپردازيم.

فرهنگ معاصر غرب چه پیشينه ای دارد و چه مراحل و دوره هایی را سپري نموده است؟ چه افراد ،گروه ها،

سازمانها و نهادهایی در شکل گیری آن دخیل بودهاند؟
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رنسانس و زمينه هاي تاريخي آن
فرهنگ معاصر غرب در گذشتة تاريخي آن ريشه دارد .دوره هاي تاريخي فرهنگ غرب
كداماند؟ و جهان غرب چگونه از آن دوره ها عبور كرد؟

تاريخ فرهنگ غرب به چهار دوره تقسيم مي شود:
يونان و روم باستان ،قرون وسطي ،رنسانس و غرب جديد
رنسانس به معناي تجديد حيات و تولد دوباره است و دورۀ تاريخي از قرن چهاردهم تا شانزدهم
ميالدي را شامل مي شود .دليل نامگذاري اين دوره به رنسانس ،اين است كه غرب در اين زمان
به فرهنگ يونان و روم بازگشت .فرهنگ يونان و روم باستان ،فرهنگ اساطيري بود ا ّما فرهنگ
قرون وسطي ،فرهنگ ديني مسيحيت است.
در فرهنگ اساطيري يونان و روم ،خداوندگاران متكثّر پرستيده مي شدند اما فرهنگ مسيحيت
با دعوت به توحيد شكل مي گيرد.

خداوندگاران متعدد یونان و روم باستان؛ زئوس ،ژوپیتر ،نپتون ،هرمس... ،

طي قرون وسطي ،آباء كليسا به رغم آنكه از شعارها و مفاهيم معنوي و توحيدي استفاده
مي کردند ،با رويكرد دنيوي خود ،نوعي دنياگرایی و سكوالريسم عملي را دنبال مي كردند .آنها
به نام خداوند ،بندگان خدا را به بندگي مي گرفتند و همچنين به بهانه ايمان و وحي ،عقل را
از اعتبار مي انداختند.

تارک دنیا شدن ،جایگاه اعتراف به گناه؛ کلیسای قرون وسطی به بهانه ایمان ،عقل را از اعتبار انداخت.
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جنگ هاي صليبي ،مواجهه با مسلمانان و باالخره فتح قسطنطنيه ،زمينه هاي فرو ریختن اقتدار
كليسا را فراهم کرد .فرو ريختن اقتدار كليسا سبب شد تا در دوران رنسانس ،پادشاهان و
طلب كليسا ،فرصت بروز و ظهور پيدا كنند .اين رقيبان به
قدرتهاي محلي به عنوان
رقيبان دنيا ِ
ِ
دليل رويكرد دنيوي خود و براي حذف كليسا ،به جاي آنكه عملكرد آباء كليسا را مورد انتقاد قرار
دهند به تدريج دخالت دين در امور دنيوي را انكار كردند و بدينترتيب حركتي دنيوي را آغاز
نمودند 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
آشکار شد.
هنرمندان دوران رنسانس با بازگشت به هنر يونان ،به ابعاد
جسماني و دنيوي انسان اهميت دادند.
با رشد تجارت و كشف امريكا و باال گرفتن تب طال ،زمينههاي
عبور از اقتصاد كشاورزيِ ارباب رعيتي فراهم آمد.
مجسمه داوود اثر میکل آنژ؛ بازگشت به
هنر یونان باستان

شاهزادگان اروپايي ،بهرقابت 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 اعتراضآميز مذهبي كه با عنوان پروتستانتيسم شناخته مي شوند در جهت اصالح
ديني پديد آمدند .بخشي از اين حركت ها ،تنها با قدرت پاپ مخالفت داشتند و با جريان دنياگرا
تقابل نداشتند .بخشي ديگر رويكرد معنوي داشتند و در تقابل با جريان دنياگرا قرار مي گرفتند.
حركت هاي نوع اول با حمايت قدرتهاي محلي توانستند بخشي از اروپاي مسيحي را از تسلط
كليسا خارج سازند؛ ولي حركت هاي نوع دوم ،مورد هجوم كاتوليك ها و ديگر پروتستانها قرار
گرفتند و امكان گسترش پيدا نكردند.
بخوانیم و بدانیم
آناباپتيست ها گروهي از پروتستانهايي بودند كه به
مخالفت با جريانهاي دنياگرایانه اي پرداختند كه از
دوران رنسانس پديد آمده بود .اين گروه با تحوالت
بعدي جهان غرب همراهي نكردند .بخشي
اجتماعي
ِ
از آنها كه امروز با عنوان آميش ها شناخته مي شوند
از قرن شانزدهم تا امروز ،شيوۀ زندگي خود را تغيير
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شکنجه و قتل آناباپتیستها

ندادهاند .تاريخ اروپا شاهد كشتار آناباپتيست ها توسط مسيحيان كاتوليك و ديگر پروتستانها
بوده است و امروزه تنها گروه هاي محدودي از آنها وجود دارد.

آمیشها

پاسخ دهید
به نظر شما ،مواجهه با مسلمانان در طول جنگ هاي صليبي و فتح قسطنطنيه،
چگونه زمينه هاي فرو ریختن اقتدار كليسا را فراهم ساخت؟

رابطۀ فلسفه روشنگري و فرهنگ جديد غرب

دکارت ،روسو ،دیدرو

قب ً
ال با معناي عام و خاص روشنگري آشنا شديد و دانستيد كه روشنگري در معناي خاص
نوعي معرفت شناسي است كه با سكوالريسم و اومانيسم همراه مي شود .اين منظومه،
فلسفۀ روشنگري را مي سازد.
فلسفۀ روشنگري چگونه در تاريخ فرهنگ غرب گسترش پيدا كرد؟ فيلسوفان روشنگري
چه نقشي در شكل گيري فرهنگ مدرن ايفا كردند؟
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در فرهنگ اساطيري يونان و روم باستان با غفلت از نگاه توحيدي به عالم ،خداوندگاران متکثر
پرستیده میشدند .مسيحيت بهعنوان يك دين توحيدي در جهت مقابله با آن موفقيت هايي را
بهدست آورده بود؛ ولي تحريفاتي كه در مسيحيت قرون وسطي رخ داد دو پيامد زير را به دنبال
داشت:
در سطح انديشه و نظر ،مسيحيت آميخته با رويكردهاي اساطيري شد و با قبول تثليث از ابعاد
عقالني توحيد دور ماند.
در سطح زندگي و عمل ،مسيحيان و آباء كليسا در تعامل با فرهنگ امپراتوري روم ،به سوي
نوعي دنياگرایی گام برداشتند .كليسا در اين مقطع ،عملكرد دنيوي خود را در پوشش معنوي و
ديني توجيه مي كرد.
بخوانیم و بدانیم
آريوس روحاني اهل اسكندريه بر این باور بود عيسي
مخلوقي است كه خداوند به واسطۀ او جهان را آفريده
است .باور او ،مخالفان و موافقاني داشت .كنستانتين
امپراتور روم در سال325م ،براي بررسي باور او ،دستور داد
تا شوراي نيقيه تشكيل شود .این شورا ،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 باور را نداشتند .كنستانتين حكم كرد كه
مورخان عموم ًا توافق دارند که اعتقاد به تثلیث
هركس كتابهاي آريوس را داشته باشد كشته مي شود.
هرگز در کتاب مقدس آشکارا بیان نشده و در
باور به خدا  بودن عیسی براي او و كساني كه در عالم
تعلیمات حضرت عیسی
نیز وجود نداشته
است.
اساطيري قبل از مسيحيت به پرستش خداوندگاران
محسوس عادت داشتند ،مناسب تر بود .شوراي نيقيه
به عنوان نخستين شوراي عمومي كليساي جهاني شناخته شد.
ماسدنيوس که در سال هاي  360ـ  341م اسقف قسطنطنيه بود ،الوهيت روح القدس را
نمي پذيرفت .شوراي ديگري در سال  381م عقيدۀ او را محكوم كرد و بدين ترتيب در دومين
شوراي کلیسای جهانی اعالم شد ،كليساي كاتوليك همچنان طرفدار تثليث است .بنا بر تثليث،
خداوند ،عيسي و روح القدس با آنكه سه شخص اند ،يك ذات و جوهر واحدند .اين عقيده كه
يك ذات واحد ،سه شخص باشد ،باوری 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 تقابل عقل و ايمان سوق داد.
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در دورة رنسانس فرهنگ غرب براي بسط و گسترش ابعاد دنيوي خود ،به سوي حذف پوشش
ديني گام برداشت و در نخستين قدم ،به يونان و روم باستان بازگشت .البته این بازگشت در
جهت پذیرش فرهنگ اساطیری باستانی نبود؛ بلکه برای عبور از مسیحیت و پذیرش تفسیر
غیرتوحیدی فرهنگ یونان و روم باستان از هستی بود.
فرهنگ جديد غرب با پيدايش فلسفه هاي روشنگري آغاز مي شود .رويكرد سكوالر و دنيوي كه
پيش از آن ،از طريق هنر و تفاسير پروتستاني از دين در زندگي اجتماعي و فرهنگ عمومي
گسترش پيدا كرده بود ،با فلسفه هاي روشنگري ،عميق ترين اليه هاي فرهنگ غرب را تسخير
كرد .بدين ترتيب ،سكوالريسم در باورهای بنيادين اين فرهنگ نهادينه شد.
دنياگرایی رايج در سطح هنجارها ،رفتارها و زندگي مردم ،زمينۀ گسترش فلسفه هاي روشنگري
را فراهم آورد و فلسفه هاي روشنگري ،سكوالريسم را از سطح عملي و ظاهري فرهنگ غرب به
سطح نظري و عميق آن تسري داد و فرهنگ معاصر غرب را پديد آورد.

ژان کالون و مارتین لوتر از اصالحگران دینی که با تفاسیر پروتستانی از
دین ،در گسترش فرهنگ سکوالر در فرهنگ عمومی غرب نقش داشتند.

گفت وگوکنید
قب ً
ال با تغييرات سطحي و عميق در جهان اجتماعي و جهان فرهنگي آشنا شديد
و دانستيد وقتي تغييرات از اليه هاي سطحي يك فرهنگ به اليه هاي عميق و
بنيادين آن برسد ،آن فرهنگ دچار تغييرات هويتي مي شود( .مث ً
ال يك فرهنگ
ديني به يك فرهنگ دنيوي تبديل مي شود).
به كمك اين دانسته ها دربارة نقش فلسفه هاي روشنگري در شكل گيري فرهنگ
معاصر غرب گفت و گو كنيد.
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آثار فرهنگ جديد غرب در زندگي اجتماعي
آثار فرهنگ جديد غرب به تدريج در زندگي اجتماعي مردم نمودار گردید و از ريشه ها به
تنه ،شاخه ها و برگ ها رسید .عقايد و ارزشهاي بنيادين غرب آثار خود را از طريق هنر،
دين و فلسفه هاي جديد به تدريج در عرصه هاي علم و فنّاوري و صنعت ،اقتصاد ،حقوق و
سياست آشكار كرد .اين حركت چگونه طي شد؟

علم و فنّاوري و صنعت :علم جديد با رويكرد دنيوي خود ،ديگر وظيفۀ شناخت حقيقت عالم
و مسئوليت عبور انسان را از ملك به ملكوت برعهده نداشت بلكه به تدريج به ابزار تسلط انسان
بر طبيعت تبدیل شد و از اين جهت به دستاوردهاي شگرفی نائل آمد.

کالس تشریح دانشگاه پادوا در ایتالیا

ابزارهای جراحی معرفی شده در کتاب شیوههای درمان زخمها و
شکستگیهای بدن انسان

در رويكرد جديد ،علوم تجربي در بين علوم مختلف بيشترين اهميت را پيدا كردند .ف ّناوري و
صنعت ،رهاورد اين بخش از علوم بود .در قرن هجدهم ،انقالب صنعتي از انگلستان آغاز شد
و به تدريج در ديگر كشورهاي اروپايي گسترش يافت.
اقتصاد :اقتصاد قرون وسطي بر مدار كشاورزي و روابط اجتماعي ارباب ـ رعيتي بود .نظام
ارباب ـ رعيتي در غرب كه از آن با عنوان فئوداليسم ياد مي شود ،نوعي برده داري فراگير بود؛ زيرا
كشاوزران ،وابسته به زمين های اربابان خود بودند و امكان جابه جايي و نقل و انتقال نداشتند.
ن ترتيب،
گسترش تجارت و به دنبال آن رشد صنعت ،قشر جديد سرمايه داران را بهوجود آورد؛ بدي 
اقتصادِ كشاورزيِ فئودالي به اقتصادِ صنعتيِ سرمايه داري متحول شد و روابط ارباب ـ رعيتي به
روابط كارگران و سرمايهداران تغيير يافت.
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فئودالها و بهرهکشی از کشاورزان

انبوه کارگران در دوران انقالب صنعتی در انگلستان

حقوق بشر :در فرهنگ ديني ،حقوق انساني ،مبتنی بر ربوبيت پروردگار و فطرت الهي
انسان است و براي حراست از خالفت انسان و كرامت ذاتي او شكل مي گيرد .در قرون وسطي،
رفتارهاي دنيوي نظام فئودالي ،توجيه ديني مي شد .حركت هاي اعتراض آميز رنسانس ،به
جاي بازگشت به سوي حقيقت الهي انسان ،به رويگرداني از نگاه معنوي منجر شد .بدين ترتيب
به جاي حقوق فطري الهي انسان ،حقوق طبيعي بشر شكل گرفت .حقوق فطري الهي انسان
با نظر به ابعاد و نيازهاي معنوي و دنيوي انسان و با دو ابزار معرفتي وحي و عقل شناخته
مي شد؛ ولي حقوق طبيعي بشر ،با نظر به خواسته ها و نيازهاي صرفاً طبيعي و اين جهاني او
شناخته مي شود.
سياست :باورها و ارزش هاي بنيادين غرب (يعني سكوالريسم ،اومانيسم و روشنگري)
فرهنگي را پديد آورد كه راه را بر شناخت حقيقت الهي انسان و جهان فروبست .نظام
سياسي كه از اين پس شكل مي گرفت بايد صورتي كامالً سكوالر مي داشت .چنين نظامي
نه مي توانست به دنبال حاكميت ارزش هاي الهي باشد و نه می خواست عملكرد یا خطاهاي
دنيوي خود را توجيه ديني نماید.
انديشۀ سياسي نوين براساس اصالت بخشيدن به انسان دنيوي ،خواست و ارادۀ آدمي را مبدأ
قانون گذاري مي داند .ليبراليسم انديشۀ سياسي جديدي است كه از اين رهگذر شكل مي گيرد.
ليبراليسم را مباح دانستن همۀ امور در قياس با خواست انسان تعريف كرده اند .اين به معناي
آزادي انسان از همۀ ارزش هاي متعالي است كه مستقل از او باشد و به معناي مبدأ بودن آدمي
براي همه ارزش هايي است كه به خواست او شكل مي گيرد.
انقالب فرانسه كه ريشه درحركت هاي فرهنگي دوران رنسانس و انديشه هاي فلسفي روشنگري
و تغييرات اجتماعي مربوط به انقالب صنعتي دارد ،نخستين انقالب ليبرال در تاريخ تحوالت
اجتماعي جهان است .اين انقالب ،الهام بخش انقالب هاي ديگري شد كه پس از چهار دهه،
سراسر اروپا را فرا گرفت.
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گفت وگوکنید
ي ـ اجتماعي غرب در زمينه هاي ديني ،فلسفي ،صنعتي ،سياسي
ـ تحوالت فرهنگ 
و ترتيب تاريخي آنها را بيان كنيد.
ـ اگر در تحليل و بررسي يك فرهنگ صرفاً به سطوح و اليه هاي سطحي و بيروني
آن بسنده شود ،چه نارسايي ها و كاستي هايي درپي دارد؟
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درسهفتم

جامعۀ جهانی

در هر دورۀ تاریخی ،جوامع مختلف و شبكه روابط میان آنها ،جامعۀ جهانی را میسازد.

جامعة جهانی براساس ویژگیهای فرهنگی و قدرت تأثیرگذاری جوامع مختلف ،حالتهای متفاوتی به خود
میگیرد.

هنگامی كه یک فرهنگ در سطح جهانی غالب باشد ،به میزانی كه آن فرهنگ ،ویژگی  های مطلوب یک فرهنگ

جهانی را داشته باشد ،جامعۀ جهانی از انسجام برخوردارخواهد بود .اگر فرهنگ یا فرهنگهای غالب و اثرگذار،

فاقد ویژگیهای مطلوب باشند ،جامعۀ جهانی با چالشها و تضادهای درونی مواجه خواهد شد .فرهنگ سلطه،
جامعۀ جهانی را به بخشهای مركز و پیرامون تقسیم می كند؛ كشورهای پیرامون را به مركز وابسته میسازد و
زمینۀ ستیز و چالش میان آنها را ایجاد می كند.

هنگامی كه جامعۀ جهانی عرصة حضور ف ّعال فرهنگهای متفاوت باشد ،تعامالت ،گفتوگوها و برخوردهای

فرهنگی و تمدنی رخ خواهد داد ،در این صورت چالشهای جامعۀ جهانی نیز از نوع چالشهای بین فرهنگی و

تمدنی خواهند بود .مواجهة فرهنگ غرب با فرهنگ اسالم نمونهای از چالش بین فرهنگها در سطح جهان است.

امروزه جامعۀ جهانی در چه وضعیتی قرار دارد؟ كدام یک از حالتهای گفته شده بر جامعۀ جهانی حاكم است؟
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جامعۀ جهانی در گذشته و حال
جامعۀ جهانی تاریخ و سرگذشتی دارد .جامعۀ جهانی در گذشته چگونه بوده است؟ و در
دوران جدید چه ویژگیهایی پیدا كرده است؟

در مرکز نقاشی دیواری شورای امنیت ،پرندۀ افسانهای ققنوس در حال پرواز از خاکستر تصویر شده که نماد
بازسازی جهان از ویرانههای پس از جنگ دوم جهانی است .در این تصویر نمادهای امید به آیندهای بهتر برای
بشریت بهکار رفته است.

بدون تردید جامعۀ جهانی قبل از ظهور غرب جدید بهصورت امروز نبوده است؛ فرهنگها و
تمدنهای مختلف ،هر یک در بخشی از جهان ،حاكمیت و قدرت سیاسی مربوط به خود را
به وجود آورده بودند .روابط اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و فرهنگی بین كشورهای مختلف با
حاكمیتهای متفاوت برقرار بود و جامعۀ جهانی كه از طریق این روابط شكل میگرفت بهگونهای
نبود كه سرنوشت تعامالت فرهنگی را تابع روابط سیاسی ،نظامی یا اقتصادی قرار دهد .به همین
دلیل اگر برخی كشورها مورد هجوم نظامی قرار میگرفتند ،در صورتی كه از ظرفیت فرهنگی
برتری برخوردار بودند ،گروه مهاجم را درون خود هضم و جذب می كردند .فرهنگهای مختلف
نیز میتوانستند از مرزهای جغرافیایی خود از طریق روابط تجاری یا گفت وگوهای مستقیم
علمی و معرفتی ،عبور کنند.

قدیمیترین مسجد شرق افریقا در شهر زنگبار کشور تانزانیا قرار دارد که در قرن ششم
هجری توسط ایرانیان ساخته شده است.

بازگشت حاجیان زنگباری از سفر حج
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فرهنگ ایرانی به رغم پیروزی یونانیان ،در دوره حاكمیت سلوكیان ،هویت خود را حفظ كرد.
چین با آنكه از مغوالن شكست خورده بود ،فرهنگ خود را بر آنان تحمیل كرد .نشر و گسترش
اسالم نیز متكی بر قدرت سیاسی و نظامی آن نبود بلکه مرهون ق ّوت و قدرت فرهنگی آن بود.
ایرانیان ،اجبار و الزامی به مسلمان شدن نداشتند و به تدریج اسالم را پذیرفتند .همانگونه كه
مسلمانان آسیای جنوب شرقی فارغ از قدرت سیاسی اسالم ،از طریق تجارت با فرهنگ اسالمی
آشنا شدند و به آن روی آوردند.

مسابقات بینالمللی قرآن در مالزی

فرهنگ غرب از سدة هفدهم تا بیستم ،شكل جدیدی به روابط میان جوامع با جامعة جهانی
بخشید .در دو سدة نوزدهم و بیستم ،سازماندهی سیاسی و اقتصادی جدیدی شكل گرفت كه
جوامع غربی را بهصورت جوامع مركزی و دیگر جوامع را بهصورت جوامع پیرامونی درآورد .طی
این مدت ،فرهنگ كشورهای غیرغربی نیز در حاشیۀ روابط و سازمانهای سیاسی و اقتصادی
جهانی ،وضعیتی متزلزل و آسیبپذیر پیدا كرد.
مقایسه کنید
با توجه به آنچه در فصل ا ّول دربارۀ سه مرحله استعمار ،استعمار نو و استعمار فرانو
گفته شد ،موقعیت فرهنگی جوامع غیرغربی را در این سه مرحله ،مقایسه کنید.

شكلگیری نظام نوین جهانی
در سدههای هفدهم تا بیستم ،اقتصاد گستردهای شکل گرفت که تقسیم کارش مرزهای
سیاسی و فرهنگی موجود را درنوردید و نظامی در سطح جهان با عنوان «نظام نوین جهانی»
پدید آورد که جوامع غربی را بهصورت مرکز و سایر جوامع را بهصورت پیرامون درآورد.
جوامع غربی چگونه بر روابط بین الملل تأثیر گذاشتند و نظام نوین جهانی چگونه پدید آمد؟
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در فرایند تكوین نظام نوین جهانی مراحل چهارگانۀ زیر رخ داد:
پیدایش قدرت های سیاسی سكوالر
پیوند قدرت با تجارت ،سرمایه و صنعت
به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری
استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی
پیدایش قدرتهای سكوالر :زوال تدریجی قدرت كلیسا منجر به حاكمیت فئودالها و اربابان
بزرگ (كنتها و لردها) شد .در نهایت با انقالب فرانسه دولتهایی شكل گرفتند كه بهطور
رسمی جدایی خود را از دین اعالم كردند .این دولتها بر خالف حكومتهای گذشته ،خود را
با هویتی دینی نمیشناختند؛ بلكه خود را در ابعاد جغرافیایی ،تاریخی و خصوصاً نژادی و قومی
تعریف می كردند .دولت ـ ملتهای جدید از این طریق پدید آمدند.1

در سال  1500م در اروپا حدود  500دولت یا بیشتر وجود داشت؛ در  1900م این تعداد به  25دولت تقلیل پیدا کرد.

پیوند قدرت با تجارت ،سرمایه و صنعت :رشد  تجارت ،رشد بردهداری ،انتقال برده  های سیاهپوست
تجار ،جایگاه برتری نسبت
افریقایی به مزارع امریكایی و انتقال ثروت به جوامع اروپایی موجب شد تا ّ
به زمینداران پیدا كنند .دولتها برای افزایش قدرت خود به سرمایه و پول بازرگانان نیاز داشتند
و بازرگانان برای تجارت و سود ،نیازمند حمایت ناوگان نظامی دولتمردان بودند .بدینترتیب ،پیوند
قدرت با ثروت و تجارت شكل گرفت .صنعت ،عنصر دیگری بود كه بر فرایند انباشت ثروت و
موقعیت سرمایهداران افزود.

1ـ از آنجا که اعضای یک کشور خود را به عنوان ملت می شناسند و توسط یک دولت اداره و نمایندگی می شوند به آن
دولت ـ ملت می گویند.
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به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمانهای فراماسونری :كشورهای غربی به مواد خام،
نیروی كار ارزان و بازار مصرف كشورهای غیرغربی نیاز داشتند .آنها برای تأمین منافع اقتصادی
خود نیازمند درهم شكستن مقاومت فرهنگی اقوامی بودند كه سلطه و نفوذ آنها را تحمل
نمی كردند .كشورهای غربی برای این منظور ،در وهلۀ نخست از مبلغان مذهبی و سازمانهای
فراماسونری استفاده می كردند.

به خدمت گرفتن مبلغان مسیحی برای سلطه بر فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی

دولت های سكوالر غربی در حمایت از مبلغان مسیحی انگیزۀ دینی نداشتند .آنها همان گونه
كه ابتدا حركت های پروتستانی را برای حذف قدرت كلیسا و ایجاد سیاست سكوالر به خدمت
گرفتند ،در این مرحله از تبلیغ مسیحیت برای گسترش جهانی قدرت خود استفاده كردند.
آنان با تبلیغ مسیحیت ،فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی را دچار اختالل می كردند و از طریق
سازمان های فراماسونری نیز بر نخبگان سیاسی آن جوامع تأثیر می گذاشتند.
بخوانیم و بدانیم
فراماسونری ابزاری برای تخریب جامعۀ جهانی پیشین و ساختن جامعۀ جهانی جدید.
در قرون وسطی ،بنّاهایی که برای ساختن قصرها و کلیساها در شهرهای مختلف تردد داشتند،
با هویت صنفی واحدشان از اشراف ،شاهزادگان ،مقامات روحانی و همچنین انبوه رعیت که
در نظام فئودالی فرصت تحرک اجتماعی و جغرافیایی نداشتند ،متمایز بودند .روابط استاد ـ
شاگردی که همراه انتقال مهارتهای فنی ایجاد میشد ،بر انسجام صنفی این گروه میافزود.
بورژوازی و سرمایهداری نوپای غربی که در جامعه ،فاقد پایگاه اشرافی یا موقعیت اجتماعی
موجهی بود ،نظام ارزشی و طبقاتی موجود را مغایر با منافع خود احساس میکرد .هستههای
نخستین فراماسونری که بیشتر یهودیان سرمایهدار و زراندوز غربی بودند ،با نفوذ در
سازمان صنفی بنّاها که از دو طبقه اشراف و روحانیون متمایز بودند ،به گسترش اندیشههای
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آزادیخواهانه پرداختند .شعارهای آنها عالوه بر مخالفت با نظام اشرافی ،هویتی ضد دینی
داشت.
آنها تالش می كردند تاریخچۀ حرکت خود را به تالشهای حضرت سلیمان
برای ایجاد
جامعة جهانی نسبت دهند .در تعالیم آنها هر فراماسونر ،حیوانی است که با ورود به لژ ،به سوی
انسانیت حرکت میکند و شایستگی پیریزی جامعۀ جهانی مورد نظر را پیدا میکند؛ بنابراین
آرمان سیاسی فراماسونرها جهان وطنی (کاسموپولیتیسم) است.
پرداختن به تاریخچة سازمانهای ماسونی و نقش آنها در تحوالت اجتماعی معاصر غرب به
معنای استناد تام این تحوالت به شبکههای تشکیالتی این مجموعه نیست ،هرچند که نقش
آنها نیز قابل انکار نیست ولی تحوالت تاریخی عمیقتر از آن است که به یک گروه س ّری و
توطئه و پنهان کاری آنها برگردد .در سلسلۀ علل این تحوالت ،قبل از تشکلهای س ّری یا
سازمانهای سیاسی ،نظامهای فکری خاصی پدیدار میشوند و آنگاه که اندیشه و تفکری
خاص رواج پیدا کند ،عناصر مستعد و مناسب خود را از میان گروههای مختلف اجتماعی جذب
میکند و سازمانهای آموزشی و سیاسی متناسب را پدید میآورد.

نمادهای ماسونی درلژ لندن و لژ جرج واشنگتن امریکا

سازمانهای ماسونی یکی از این ابزارهای آموزشی ـ سیاسی بود که غرب در تکوین خود به آن
نیاز داشت .غرب هنگام هجوم به مناطق غیرغربی از این سازمانها برای تأمین نیازهای خود
کمک گرفت.
فراماسونرها که در حاکمیت سیاسی کشورهای غربی سهیم بودند ،از شیوههای ماسونی برای
بسط اندیشههای غربی در میان رجال و نخبگان سیاسی و اقتصادی کشورهای غیر غربی بهره
جستند .آنها با عضوگیری از این گونه افراد ،شخصیت و هویت سیاسی آنها را که متعلق به نظام
قومی جامعۀ بومی بود ،از آنها سلب میکردند و شخصیت نوین کاذبی را که در ارتباط
سنتی یا
ِ
با فراماسونری غرب بود ،به آنان القا مینمودند.
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لژ فراماسونری در ترکیه

یک فراماسونر غیرغربی که معموالً از رجال سیاسی کشورش است قبل از آنکه خود را کارگزار
دولت خود بداند ،برادر و هم مسلک وزیر امور خارجه انگلستان یا پادشاهان کشور غربی میداند
که در لژ او یا در لژ دیگر دارای سمت استادی هستند .او با ورود به لژ و آشنایی با تعالیم آن،
خودرا جزء تشکیالت بزرگی میبیند که در تکوین تمدن غرب نقش دارد و اینک قصد تحول و
تبدیل همه جهان و تصرف آن را دارد.
لژهای ماسونی در دهههای نخست ورود خود به کشورهای غیرغربی ،از جاذبۀ فرهنگی و
سیاسی برخوردار بودند ولی در دهههای بعد ،پس از آنکه دیدگاههای غربی از طریق نظام
آموزشی به اندیشه و ذهن جامعه راه یافت ،جاذبة فرهنگی خود را از دست دادند و بیشتر
بهصورت گروههای سیاسی باقی ماندند.

استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی :استعمار مهم ترین عامل ادغام جوامع غیرغربی
در نظام جهانی جدید بود .كشورهای استعمار زده به دو نوع تقسیم میشوند؛ برخی از آنها
توسط استعمارگران به اشغال كامل نظامی درآمدند ،ولی جوامعی كه از قدرت مقاومت بیشتری
برخوردار بودند و كشورهای غربی نمیتوانستند بهصورت مستقیم آنها را تحت سلطه سیاسی
خود درآورند ،از طریق نفوذ اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی در نظام نوین جهانی ادغام شدند .در
دورۀ استعمار اینگونه جوامع ،تحت نفوذ كشورهای استعمارگر قرار میگرفتند و در شرایط نیمه
استعماری به سر میبردند؛ مانند چین ،عثمانی و ایران.
جوامع استعمارزده به رغم مقاومت هایی كه طی قرن بیستم انجام دادند ،با استعمار نو و فرانو
مواجه شدند.

تظاهرات ضد امریکایی در ژاپن
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پایگاه نظامی امریکا در ژاپن

گفت وگوکنید
چین كه بزرگترین كشور شرق آسیا بود،
در قرن نوزدهم از طریق تهدید نظامی ،نفوذ
گروههای مبلغ مسیحی و روابط اقتصادی
بهصورت كشوری ضعیف درآمد كه هر
بخش آن تحت تسلط یكی از كشورهای
اروپایی بود.
بنای یادبود جنگ تریاک در چین
عثمانی بزرگترین امپراتوری اسالمی
محسوب میشد و قلمرو آن از عربستان ،عراق ،سوریه ،فلسطین ،مصر ،تركیه
كنونی تا بلغارستان و بالكان گسترده بود و مرزهای جوامع اروپایی را تهدید می كرد.
این امپراتوری نیز در اثر نفوذ گروههای مبلغ مسیحی و فراماسونری ،تهدید نظامی
و روابط اقتصادی از هم پاشید ،بخشهای عمدهای از آن جدا شد و دهها كشور از
جمله مصر ،سوریه ،لبنان ،اردن ،عربستان ،عمان ،یمن ،عراق و كویت از درون آن
سربرآوردند و هر كدام تحت سلطة یكی از كشورهای اروپایی قرار گرفتند.
ژاپن كه از قرن هفدهم و بعد از نفوذ
مسیحیت ،دروازههای خود را به روی
كشورهای غربی بسته بود ،با تهدید
كشورهای اروپایی مجبور به برقراری روابط
تجاری ،تحت شرایط مورد نظر كشورهای
اروپایی شد.
ایران نیز در این دوره سرنوشتی مشابه
یادمان ُ 26مبلغ کاتولیک رومی در ژاپن
چین و عثمانی پیدا كرد .بخشهایی در
شمال غربی ،شمال شرقی و شرق (آذربایجان ،گرجستان ،تركمنستان ،افغانستان
و  )...از آن جدا شدند و بهصورت كشورهای مستقل (افغانستان) یا بخشهایی از
روسیه درآمدند .بقیه قلمرو ایران در شمال ،تحت نفوذ روسیه و در جنوب ،تحت
نفوذ انگلیس قرار گرفت و از نظر اقتصادی به اروپا وابسته شد .به این ترتیب ،پیكرۀ
جهان قدیم فرو ریخت و جهانی جدید سر برآورد.
دربارۀ هویتی كه كشورهای تازه تأسیس پیدا می كنند و تاریخی كه برای هویت آنها
تدوین میشود ،تأمل و گفتوگوكنید.
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کشتی با چوخه در اسفراین

درسهشتم

تحوالت نظام جهانی

امروزه شيوة غالب زندگی اجتماعی در دنیا ،زندگی در واحدهای اجتماعی به نام کشورهاست .کشور دارای

ابعاد اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی است .پدیدههایی مانند مزرعه ،کارخانه ،بانک ،اشتغال ،تورم ،ثروت ،امنیت،

قدرت ،دولت ،انتخابات ،نیروهای مسلح ،معرفت ،رسانه ،هنر ،ادبیات ،دانشگاه ،مسجد ،مدرسه و  ...متعلق به
ابعاد اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی هر کشورند.

در درس گذشته آموختید که عوامل متعددی در شکلگیری نظام نوین جهانی مؤثر بودند .دوباره آنها را

بازخوانی کنید و بگویید کدامیک اقتصادی ،سیاسی یا فرهنگیاند .با این فعالیت پی میبرید ،نظام جهانی نیز

یک واحد اجتماعی کالن است که خود دارای ابعاد اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی است .نظام نوین جهانی در
ابعاد سه گانة مذکور ،چه تحوالتی را از سر گذرانده است؟ متن زیر ،جدول و نمودار صفحة بعد را در این رابطه

تفسیر کنید.

«ساختمان مرکزی و مدیریت تمامی بیست غول رسانهای جهان ،در کشورهای صنعتی ،به ویژه ایاالت متحده
قرار دارند .امپراتوریهای رسانهای ،مثل تایم وارنر ،دیسنی و یاکوم ،همگی امریکاییاند .از ديگر شركتهای

رسانهای بزرگ میتوان به شرکت ژاپنی سونی كه مالک محصول صوتی  CBSو محصوالت تصویری کلمبیاست

و گروه آلمانی برتلسمان كه صاحب محصوالت صوتی  RCAو مجموعة بزرگی از شرکتهای انتشاراتی
امریکایی است ،اشاره كرد».

65

گسترش شکافهای میان کشورهای ثروتمند و فقیر بین سالهای  1820و  1992میالدی
سوئیس

ایاالتمتحده

جمهوری کره
آرژانتین

دامنۀ درآمد
 5کشور
ثروتمندتر

سرانۀ تولید ناخالص داخلی (هزار دالر آمریکا در )1990

ژاپن
آلمان
دانمارک

مصر
فقیرترین
کشورها

ارزش فروش کشور یا شرکتهای بزرگ در مقایسه با تولید ناخالص داخلی برخی کشورها در سال 1997میالدی
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کشور یا شرکت

تولید ناخالص داخلی یا
  کل فروش
)میلیارد دالر آمریکا(

کشور یا شرکت

تولید ناخالص داخلی یا
  کل فروش
)میلیارد دالر آمریکا(

جنرال موتورز
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افریقای جنوبی
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تایلند

154

یونان
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نروژ

153

اکسون

117

فورد موتور

147

تویوتا موتور

109

عربستان

140

مالزی

98

میتسو بیشی

140

رژیم صهیونیستی

98

لهستان

136

ونزوئال
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تحوالت اقتصادی ـ سیاسی
عملکرد اقتصادی کشورهای غربی در چارچوب دولت ـ ملتهای جدید شکل گرفت.
قدرت سیاسی این دولتها با منافع اقتصادی صاحبان ثروت و صنعت و تجارت هماهنگ
بود .رقابتهای سیاسی استعمارگران بهویژه در مناطق استعمارزده با منافع اقتصادی آنان
پیوند میخورد.کشورهای استعمارگر ابتدا اقتصاد کشورهای استعمارزده را دگرگون کردند.
اقتصاد کشورهای غیرغربی پیش از استعمار ،اغلب در تعامل با محیط جغرافیایی خود و به
حدی نبود که استقالل سیاسی آنان را در
گونهای مستقل عمل میکرد .روابط تجاری نیز در ّ
معرض خطر قرار دهد ا ّما در دوران استعمار ،اقتصاد کشورهای استعمار شده و تحت نفوذ،
در راستای پاسخ به نیازهای اقتصادی کشورهای غربی ،به تدریج تغییر مییابد و ویژگیهای
خاصی پیدا میکند .آیا میدانید این ویژگیها کداماند؟

اقتصاد کشورهای استعمار شده و تحت نفوذ ،به بازار مصرف کاالهای تولید شدة کشورهای
غربی تبدیل می شود.
این کشورها ،نیروی کار و مواد خام مورد نیاز کشورهای غربی را تأمین می کنند.
در اغلب موارد ،کشورهای تحت نفوذ و استعمار زده به سوی اقتصاد تک محصولی سوق داده
می شوند؛ به این معنا که صادرات آنها به یک مادة خام محدود می شود.
تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای استعمار زده ،قدرت چانه زنی در اقتصاد جهانی را از
آنان می گیرد و این پدیده ،موجب وابستگی اقتصادی آنها به کشورهای استعمارگر می شود.
وابستگی اقتصادی کشورهای استعمارزده به قدرت برتر سیاسی و نظامی کشورهای استعمارگر،
موجب میشود تا مبادالت تجاری در سطح جهانی به گونهای نامتعادل انجام شود و انتقال ثروت،
بهطور مستمر به سوی کشورهای غربی ادامه پیدا کند.

بزرگترین کشورهای تولید کنندة قهوه ،برزیل ،اتیوپی ،گواتماال ،هند و ...میباشند و این در حالی است که اغلب شرکتهای تجاری بزرگ
دنیا در عرصة فروش و آماده سازی قهوه ،امریکایی هستند.
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کشورهای غربی به اقتضای بازار مصرف ،برخی صنایع وابسته را به کشورهای استعمار زده
منتقل می کنند ولی این انتقال ،در جهت استقالل این کشورها یا تعدیل جهانی ثروت نیست
بلکه در جهت منافع بیشتر کشورهای استعمارگر است .بدینترتیب با رشد و تحول کشورهای
استعمارزده نیز فاصله و وابستگی کشورهای غربی و غیرغربی ،همچنان حفظ میشود.

صنعت مد و پوشاک جهانی با انتقال تولیدیهای خود به کشورهای فقیر ،هزینههای خود را به طرز چشمگیری کاهش داده است .بنگالدش
یکی از این کشورهاست که در آن نوعی بردهداری مدرن شکل گرفته است .زنان بنگالدشی با دستمزد ناچیز ،در شرایط پرخطر و نا ایمن مشغول
بهکار هستند و وضعیتی مشابه کارگران بعد از انقالب صنعتی دارند.

وابستگی کشورهای استعمار زده ،مسئلهای است که امکان عبور از مرحلة استعمار به استعمار نو
را برای كشورهای استعمارگر پدید میآورد؛ زیرا کشورهای غربی بعد از آنکه با مقاومتهای سیاسی
و نهضتهای آزادیبخش در کشورهای استعمارزده مواجه میشوند ،استقالل سیاسی و اقتصادی
آنان را به رسميت میشناسند اما اقتصاد وابستة كشورهای استعمار زده ،دولتهای مستقل این
جهانی توزیع ثروت قرار گیرند.
نامتعادل
کشورها را ناگزیر میکند تا در چرخة
ِ
ِ
تحقیق کنید
اقتصاد ایران تا دوران قاجار بر مدار دامداری و کشاورزی قرار داشت .دربارة
الف) تأثیر تخته قاپوکردن ایالت در دورة رضاخان و انقالب سفید در دورة محمدرضا
پهلوی بر دامداری و کشاورزی ایران؛ ب) نقش صادرات نفت در تک محصولی شدن
اقتصاد ایران ،تحقیق کنید.

افول دولت ـ ملتها و جهانی شدن
دولت ـ ملتها در نظام جهانی جدید چگونه بهوجود آمدند؟ این دولت ـ ملتها چه
تفاوتی با حاکمیتهای پیشین دارند؟ و آیا در جامعة جهانی باقی خواهند ماند؟
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دولت ـ ملتها حاکمیتهای سیاسی ـ اقتصادی نوینی بودند که نخستین بار در اروپای غربی با
افول قدرت کلیسا پدید آمدند .آنها برخالف حاکمیتهای پیشین ،هویتی دینی و معنوی برای خود
قائل نبودند و صورتی کام ً
ال سکوالر داشتند .هویت آنها اغلب هویتی ناسیونالیستی و قومگرایانه
است .این کشورها در مسیر توسعه و گسترش خود به صورت قدرتهای استعماری درآمدند و به
تبع فتوحات استعماری ،جغرافیای سیاسی جدیدی را در مناطق حضور خود برای دیگر فرهنگها
پدید آوردند .پس برای هر یک از این مناطق ،هویت جدیدی را تعریف کردند .بدینترتیب ،صورت
استعماری دولت ـ ملتهای جدید در بخش دیگر جهان شکل گرفت .هویتهای جدیدی که برای
هر یک از این مناطق جغرافیایی جدید ساخته میشود ،هویتی قومی و سکوالر است.
بخوانیم و بدانیم
با فروپاشی امپراتوری عثمانی ،به تناسب مناطق تحت
نفوذ دولتهای استعماری ،کشورهای جدید تأسیس
شدند و ناگزیر برای هر یک از آنها هویت ملی جدیدی
تعریف شد.
هویت این مناطق در دوران عثمانی ،هویتی اسالمی بود
و ویژگیهای قومی ،نژادی و تاریخی آنها ذیل فرهنگ
اسالمی تعریف میشد.
در هویتسازیهای جدید ،ابعاد نژادی و قومی این
مناطق با کاوشهای باستانشناسان شناسایی و
برجسته میشود و اسالم به عنوان یک عنصر زنده،
پویا و هویت بخش به فراموشی سپرده میشود.
شگفت آنکه قبلهگاه ا ّول مسلمانان ،بیتالمقدس ،محل
تشکیل دولت مهاجران غاصب صهیونیست گردید.
مکه ،قبلة امت اسالمی ،در تصرف فرقة تازه تأسیسی
قرار گرفت که تحت حمایت دولت استعماری انگلیس
بود و در منطقة نزول وحی ،همة آثار باقی مانده از صدر
اسالم به اسم توحید و مبارزه با شرک با خاک یکسان
میشود.

و بناهایی که بر روی قبور
بارگاه ائمه بقیع
بزرگان اسالم قرار داشت در سال   1342هـ      .ق
تخریب و بقیع به ویرانهای تبدیل شد .در
سفرنامهها آمده که بارگاه ائمه ،بقعهای هشت
ضلعی دارای محراب و ضریحی از چوب بوده
که نمونهای بدیع و ظریف از هنر و فن محسوب
میشده و میخکوبیها و نقوش برجستۀ مسی بر
زیبایی آن افزوده بوده است .بقیع زیارتگاه تمامی
مسلمانان بوده است.
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عواملی که سبب پیدایش دولت ـ ملتها در تاریخ معاصر بشری شدند ،در سدة اخیر تغییر
یافتهاند و به دنبال آن ،نقش کشورها و دولتهای آنها نیز در جهان تغییر کرده است .برخی از
این فرایند جدید با عنوان جهانی شدن یاد میکنند.
اقتصاد سرمایه محور ،در حرکتهای آغازین خود ،نیازمند حمایت سیاستهای قومی و منطقهای
بود ولی به تدریج ،انباشت ثروت ،پدید آمدن شرکتهای بزرگ چند ملیتی و گسترش صنعت
ارتباطات ،از اهمیت مرزهای سیاسی کاست.
با شکلگیری نهادهای بینالمللی و بازارهای مشترک منطقهای ،سرمایهگذاری شرکتهای
بینالمللی به منطقهای خاص محدود نمیشود ،آنها با استفاده از شبکههای عظیم اطالعاتی،
تغییرات اقتصادی در سطح جهانی را شناسایی و مدیریت میکنند.
کانونهای ثروت و قدرت برای حفظ منافع خود ،از طریق سازمانهای بینالمللی ،موانع
موجود بر سر راه تجارت بینالمللی را نیز برمیدارند و استقالل اقتصادی کشورهای مختلف و
سیاستهای ملی را مخدوش میسازند.

رستورانهای زنجیرهای مک دونالد در چین ،روسیه ،هند و مصر

برخی معتقدند که جهانی شدن ،فرایندی است که هیچ اعتنایی به مرزهای ملّی ندارد .جهانی
شدن در حال ایجاد نظمی نوین است که جریانهای نیرومن ِد تجارت و تولید بینالمللی آن را
پیش میراند .این دیدگاه مخالفانی نیز دارد؛ زیرا درحال حاضر ابعاد اقتصادی و سیاسی جهانی
شدن بهگونهای نیست که انسجام مطلوب جهانی را به دنبال آورد؛ بلکه چالشها و تضادهایی را
پدید میآورد .چالشهایی که مقابلة با آنها ،بیشتر توسط جنبشهایی انجام میشود که فراتر از
مرزهای سیاسی دولتها عمل میکنند.
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مطالعه کنید
دربارة مقاومتهایی از قبیل جنبش عدم تعهد ،اتحادیة عرب ،سازمان کنفرانس
اسالمی و  ...مطالعه کنید .این پیمانهای منطقهای در برابر سیاست جهانیسازی
اقتصادی قدرتهای برتر اروپایی و امریکایی ،بین دولتها شکل میگیرند .به نظر
ِ
شما نقاط قوت و ضعف این پیمانها کداماند؟

سازمان کنفرانس اسالمی ،صدای جمعی جهان
اسالم برای حفاظت و حمایت از منافع جهان
اسالم و ترویج صلح بینالمللی است.

کشورهای عضو بریکس ،گروه خود را حامی
و ارتقادهندۀ وضعیت کشورهای در حال رشد و
نیرویی برای حفظ صلح جهان میدانند.

از سازمان همکاری شانگهای با عنوان ناتوی

شرق یاد میشود.

امپراتوری رسانه ،علم و فرهنگ
نظام نوین جهانی در عرصة فرهنگی نیز شاهد
تحوالت بسياری بوده است .این تحوالت چه
مسیری را طی کرده است؟ صنعت ارتباطات،
رسانه و نظام علمی جدید در این تحوالت چه
تأثیری داشته است؟ آیا تحوالت فرهنگی نظام
جهانی جدید ،به جهانی شدن فرهنگ غرب
منجر میشود؟
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جوامع از دیرباز از طریق تجارت ،مهاجرت ،جنگ و غیره با یکدیگر مواجهه داشتهاند .این برخوردها
سبب انتقال و اشاعة فرهنگها میشده و مبادالت فرهنگی از این طریق شکل میگرفته است.
برخورد استعماری غرب با دیگر جوامع موجب شد تا جوامع غیرغربی از نظر اقتصادی و سیاسی در
موضع ضعف قرار گیرند .این پدیده اغلب نوعی خودباختگی فرهنگی را نیز در آنها ایجاد میکرد.
در سال گذشته دانستید؛ خودباختگی فرهنگی سبب میشود که جامعه ،حالت ف ّعال و ّ
خلق
خود را در گزینش عناصر فرهنگی دیگر از دست بدهد و در نتیجه ،عناصر فرهنگ دیگر را بدون
تحقیق و گزینش و به گونهای تقلیدی فرا گیرد.
مناسب فرهنگ غربی از
گزینش عناص ِر
در شرایطی که جوامع غیر غربی ،مدیریت خود را در
ِ
ِ
دست میدهند ،غرب مدیریت انتقال فرهنگ غرب را در چارچوب اهداف اقتصادی و سیاسی خود
بهدست میگیرد.
صنعت ارتباطات ،ابزار نوینی است که به جهان غرب در این مدیریت یاری میرساند .توسعة
صنعت ارتباطات ،فاصلههای زمانی و مکانی را کوتاه و جهان را کوچک کرده و آن را به صورت
دهکدهای واحد درآورده است.

خبرگزاریهای مهم دنیا

جهان کوچک ،مرزهای جغرافیایی و سیاسی فرو میریزد و فرهنگهای جوامع غیرغربی،
در این
ِ
درحالی که گرفتار خودباختگیاند ،بیش از گذشته در دسترس کسانی قرار میگیرند که فرهنگ
جهان را در راستای خدمت به کانونهای قدرت و ثروت مدیریت میکنند.
موقعیت برتر کشورهای غربی و در رأس آنها امریکا ،در عرصة رسانه ،سبب شده است تا ناظران
بسیاری از امپراتوری رسانهای نیز سخن بگویند.
فرهنگی تازهای تأسیس شده است که کشورهای کمتر توسعه یافته در
از این منظر ،امپراتوریِ
ِ
برابر آن آسیبپذیرترند؛ زیرا منابع و امکانات الزم برای حفظ استقالل فرهنگی خود را ندارند.
تجمع قدرت رسانه در دست صاحبان ثروت و کانونهای صهیونیستی ،نه تنها هویت فرهنگی
جوامع غیرغربی را متزلزل میگرداند بلکه آشکارا ،ارزشهای دموکراتیک جهان غرب را نیز به
سخره میگیرد .بسیاری از منتقدان ،نگران این هستند که تمرکز قدرت رسانه در دست چند
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شرکت یا چند فرد قدرتمند ،موجب تضعیف سازوکارهای دموکراسی میشود.
نخبگان
جهان غرب از طریق رسانه ،فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی را مدیریت میکند ا ّما تربیت
ِ
کشورهای غیرغربی بیشتر با تثبیت مرجعیت علمی غرب و توزیع هدفمند علوم طبیعی و انسانی
انجام میشود.
جوامع غربی ،بخشی از علوم طبیعی را که برای خدمترسانی به کاالهای
غربی مورد نیاز است ،به کشورهای در حال توسعه آموزش میدهند ولی
از آموزش دانشهای راهبردی ،خودداری میکنند.
علوم انسانی غربی که بر بنیانهای هستیشناختی ،انسانشناختی و
معرفت شناختی غرب بعد از رنسانس شكل گرفتهاند ،حيات و زندگی
آدمی را بدون توجه به ابعاد معنوی آن ،به گونهای سکوالر و دنیوی
تعریف میکنند و سازمان میدهند.
ترویج علوم انسانی غربی در کشورهای غیرغربی ،عمیقترین تأثیر را در
توزیع جهانی فرهنگ غرب ایفا میکند؛ زیرا این علوم موجب میشوند
تا فرهنگهای دینی ،هویت خود را از نگاه فرهنگ غربی بازخوانی کنند.
این پدیده ،فرهنگها را از علمی که مبتنی بر بنیانهای معرفتی دینی
باشد محروم میگرداند.
بخوانیم و بدانیم
دولتهای مرکز برای حفظ وضع موجود ،به ایجاد انحصار در عرصههای مهم روی میآورند .برخی
مالی جهانی ،دسترسی انحصاری
از این انحصارها عبارتاند از :انحصار فنّاورانه ،کنترل بازارهای ِ
به منابع طبیعی کرة زمین ،انحصار سالحهای کشتار جمعی و انحصار ارتباطی و رسانهای .برای
توضیح بیشتر دربارة این موارد میتوانید به صفحات  32تا  34کتاب سرمایهداری در عصر
جهانی شدن نوشتۀ سمیرامین مراجعه کنید.
گفت وگوکنید
مانع دستیابی ایران به تکنولوژی هستهای
ـ چرا کشورهای غربی تالش میکنند تا ِ
شوند؟
ـ چرا در برابر تالش جامعة علمی ایران برای تدوین علوم انسانی مبتنی بر نیازهای
معرفتی اسالمی مقاومت میشود؟
مبانی
بومی و
ِ
ِ
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