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بهمن 02مبحث -جامعه شناسی یازدهم                                       درس نهم  

و دنیوی  اگر جهان غرب با حل چالش های پیشین،پاسخگوی نیاز های معنوی

چالش های جدید به .بود،با چالش های بنیادین جدید مواجه نمی شدمی آدمیان 

.صورت های متفاوتی آشکار می شود  

...اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی و*  

....منطقه ای و فرا منطقه ای و خرد و کالن و *  

ذاتی و عارضی*  

درونی ارزش های هایی هستند که ریشه در عقاید و  چالش:چالش های ذاتی-

.جهان اجتماعی دارد  

.چالش هایی هستند که در اثر عوامل خارجی پدید می آیند:چالش های عارضی-  

:چالش فقر و غنا  

می نامند،این لیبرالیسم بیشتر را لیبرالیسم متقدم  81و  81لیبرالیسم قرن -

.رویکردی فردی و افتصادی داشت  

لیبرالیسم متقدم،نظام ارباب رعیتی و ارزش های اجتماعی مربوط به آن را در -

.هم ریخت  

نظریه پردازان لیبرال،آزادی فعالیت صاحبان سرمایه را ضامن پیشرفت جامعه -

کمک به مستمندان آنان حتی .می دانستند و مخالف هر نوع مداخله ی دولت بودند

.می دانستند دهوبیه را  

.در انقالب صنعتی بود پیشگام انگلستان-  

.دنفی حق کسانی که در فقر متولد می شون:مالتوس-  



:ریکاردو  

.مخالف دخالت دولت در اقتصاد*  

نسل آن ها و  دافزایش دستمزد کارگران و رفاه آنان را موجب باالتر رفتن تولی*

.پیدایش مشکالت بعدی می داند  

،راه استثمار را آزادی اقتصادیبا تکیه بر شعار آزادی و خصوصا  لیسملیبرا-

نخستین بدین ترتیب،. الت نادیده گرفته بودبرای صاحبان ثروت باز کرده و عد

.در بطن کشورهای غربی شکل گرفته است فقر و غناست چالش که چالش  

برای حل مشکل فقر و غنا،در چارچوب ارزش ها برخی از اندیشمندان اروپایی،-

:ارائه دادندد غرب،نظریه هایی را و آرمان های فرهنگ جدی  

.به نقد لیبرالیسم اقتصادی پرداختنیمه ی دوم قرن نوزدهم مارکس در *  

از نظر او چالش های جامعه ی سرمایه داری تنها با یک حرکت انقالبی قابل حل 

.بود  

داری عبور  و اقتصاد سرمایهفرد گرایی لیبرالیستی آرمانی مارکس از  جامعه ی

می کرد،مالکیت خصوصی را از بین می برد و صورتی سوسیالیستی و 

.کمونیستی پیدا می کرد  

وان جریان چپ قرار می گرفتند،احزاب سرمایه داری که تحت عنفان لمخا-

در این میان حزب کمونیست شوروی .را تشکیل دادندکمونیستی  و سوسیالیستی

.میالدی توانست قدرت را در روسیه به دست گیرد 8181در سال   

بلوک شرق .،بلوک شرق و غرب را شکل دادندقرن بیستم این دو جریان طی-

بود و بلوک غرب،آمریکا و اروپای شامل شوروی سابق،کشورهای شرقی و چین 

.غربی را در بر می گرفت  

از لیبرالیسم متقدم،عدالت اجتماعی و توزیع مناسب  انتقادجوامع سوسیالیستی با 

.نداما آنها نیز با مشکالت اساسی مواجه شدثروت را شعار خود   



تا فرو پاشی بلوک شرق تمام قرن بیستم چالش و نزاع بلوک شرق و غرب در -

.میالدی ادامه یافت 8118سال  در  

:سوسیالیستیمشکالت جوامع -  

دی ازبه بهانه ی عدالت اقتصادی همراه با آ:از بین رفتن آزادی فرد        

.معنوی،آزادی دنیوی افراد هم لز بین رفت  

ثروت اساس  نه برطبقات جدیدی شکل گرفت که :پیدایش طبقه ی جدید        

.سازمان می یافت بلکه بر اساس قدرت  

.بود جهانیبلکه چالشی ود بمنطقه ای نچالش بلوک شرق و غرب چالشی -  

بلکه چالشی درون فرهنگی بود نچالش بلوک شرق و غرب چالشی بین فرهنگی -

.و درون غرهنگ و تمدنی واحد شکل می گرفت  

متفاوت جهان را به دو قطب اصلی سیاست  و بلوک شرق و غرب با دو اقتصاد-

.یم کرده بودندتقس  

در دو بخش متمایز  جغرافیاییو  اقتصادی،سیاسیاین دو قطب با اینکه از نظر -

.و جدا قرار می گرفتند  

تعلق  فرهنگ واحدفرهنگ غرب یعنی به یک درون (غرب-شرق)هر دو بلوک-

.داشتند  

.دی سکوالر بودرویکرد نظری مارکس نسبت به عالم،رویکر-  

رویکرد نطری مارکس در چارچوب همان بنیان های نظری فرهنگ غرب به -

.حل مسائل اجتماعی جامعه ی خود می پرداخت  

 

مبینا سادات تاجیک:نویسنده  



 

 


