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.استکشوراجتماعی در دنیا، زندگی در واحدهای اجتماعی به نام شیوة غالب زندگی امروزه 

فرهنگیسیاسیاقتصادی

. می باشند فرهنگی وسیاسی، اقتصادیو دارای ابعاد
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پیدایش 
های سیاسی سکوالرقدرت 

پیوند
قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت

و به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی
سازمان های فراماسونری

استعمار و
ادغام جوامع در نظام نوین جهانی

بعد اقتصادی 

بعد فرهنگی

بعد سیاسی

بعد سیاسی

تاساجتماعی کالن واحد یک نیز مانند کشور نظام جهانی 
. می باشد فرهنگی وسیاسی، اقتصادیابعاد که دارای 

بعد فرهنگی
بعد اقتصادی 
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 است ؟چه تحوالتی را از سر گذرانده( اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی ) نظام جهانی در ابعاد مختلف

بازارمصرف ، آنها را به. کردند استعمارگرابتدا اقتصادکشورهای استعمارزده رادگرگون کشورهای : بعد اقتصادی 
ات وابستگی کردند و با ایجاد اقتصاد تک محصولی موجبکار کشورهای غربی تبدیل و نیروی کننده موادخام تهیه 

کل این وابستگی موجب شد مبادالت تجاری نامتعادل در سطح جهانی ش. آن ها را به کشورهای غربی فراهم کرد
بیشتر ضمنا برخی کشورهای غربی در جهت منافع. گرفته و امکان عبور از استعمار به استعمار نو را فراهم کند 

. خود برخی صنایع وابسته را به کشورهای استعمار زده منتقل کردند 

ورخود را در مناطق حضسیاسی جدیدی ، جغرافیای استعماری با فتوحات های استعماری قدرت : بعد سیاسی 
.وسکوالرداشتند قومی ها هویتی ملت –این دولت . دیگرفرهنگ ها پدیدآوردند برای 

فرهنگی ی استعمارگران با استفاده از صنعت ارتباطات و امپراتوری رسانه ای موجب خود باختگ: بعد فرهنگی 
.جوامع غیر غربی  شدند 
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 تفسیر کنیدرا رابطه 66زیر ، نمودار و جدول صفحه متن.

. قرار دارندبه ویژه ایاالت  متحده صنعتی ، در کشورهای جهان ، مرکزی و مدیریت تمامی بیست غول رسانه ای ساختمان »
توان به بزرگ می هایاز دیگر شرکت . اند همگی امریکایی یاکوم ، مثل تایم وارنر، دیسنی و ای ، های رسانه امپراتوری 

صاحبآلمانی برتلسمان که وگروه کلمبیاستتصویری صوتی          و محصوالت ژاپنی سونی که مالک محصول شرکت 
«. اشاره کردصوتی          و مجموعه بزرگی از شرکت های انتشاراتی امریکایی است ، محصوالت 

CBS
RCA

جوامع غربی مخصوصا آمریکا ، مدیریت فرهنگی نظام جهانی را به عهده دارند.

 حال اکثر کشورهای دردر . دارد جهانی میان کشورهای فقیر و ثروتمند در جامعه به نابرابری نمودار اشاره
صادی حالی که در کشورهای صنعتی رشد اقتجمعیت هماهنگ نبوده در نرخ رشد توسعه رشد اقتصادی با 

روتمندثاین امر تفاوت فاحشی بین کشورهای فقیر و رشد جمعیت آنان بوده است و بسیار جلوتر از نرخ 
.  ایجاد می کند

 اشاره نی نظام جهادر جوامع ضعیف تر با بین کشورهای ثروتمند یا شرکت های چند ملیتی جدول به شکاف
. دارد 
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عملکرد اقتصادی جوامع غربی در جریان 
تکوین نظام نوین جهانی 

.گرفت جدید شکل ملت های –دولت کشورهای غربی ابتدا در چهارچوب اقتصادی عملکرد -1

.بود صنعت و تجارت هماهنگ ثروت ، صاحبان منافع اقتصادی با ملت ها –این دولت سیاسی قدرت -2

.وردخپیوندآناناقتصادیمنافعبازدهاستعمارمناطقدرگراناستعمارسیاسیرقابت-3

.را دگرگون کردنداقتصاد کشورهای استعمار زده ابتدا استعمارگر کشورهای -4

ی نظام اقتصادویژگی
کشورهای غیر غربی

پیش ازاستعمار

.کردمیبه گونه ای مستقل عمل خود و با محیط جغرافیایی اقتصادآنها درتعامل -1

.دکنتجاری آنها در حدی نبود که استقالل سیاسی آنان را تهدید روابط -2
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ی نظام اقتصادویژگی
کشورهای غیر غربی

درجریان استعمار

.کاالهای تولید شده کشورهای غربی تبدیل شدندبازار مصرف به -1

.شدند غربی ها نیاز کشورهای مورد مواد خام و نیروی کار کننده به تامین -2

.شدیعنی صادراتشان به یک ماده خام محدود شدند تک محصولی -3

.در اقتصاد جهانی از آنها گرفته شدقدرت چانه زنی -4

.پیدا کردند وابستگیبه کشورهای استعمارگر -5

.شدغربیکشورهایسمتبهمستمرثروتانتقالوجهانیدرسطحنامتعادلتجاریمبادالتایجادموجب-6

.شدندمنتقلغیرغربیکشورهایبهاستعمارگرانمنافعتامینبرای،وابستهصنایعبرخی،مصرفبازاراقتضایبه-8
.شدزدهاستعمارکشورهایتحولورشدموجبامراینو

.جهانی نا متعادل توزیع ثروت درچرخه حضور و ادامه نو استعمار مرحله به ورود -7

(نکردکمغربیکشورهایباراهاآنفاصلهووابستگیونبودزدهاستعمارکشورهایاستقاللجهتدرانتقالاین)
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هایکشوردربخشآزادیهاینهضتوسیاسیهایمقاومتباآنکهازبعدغربیکشورهایزیرا
ابستگیواما.شناختندرسمیتبهراآناناقتصادیوسیاسیاستقالل،شدندمواجهزدهاستعمار

.دبگیرنقرارثروتتوزیعجهانینامتعادلچرخهدرهمچنانشدموجباستعمارگرانبههاآن

عبور از مرحلۀ استعمار به زده ، امکان وابستگی کشورهای استعمار 
: آورد زیرا را برای کشورهای استعمارگر پدید می استعمار نو 

وابستگیقدرت چانه زنی محصولی اقتصاد تک 

ودرسطح جهانی تجاری نامتعادل مبادالت -1
ی به سمت کشورهای غربمستمرثروت انتقال 

و ادامه حضور استعمار نو به مرحله ورود -2
نا متعادل توزیع ثروت جهانی درچرخه 
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 ایران تا دوران قاجار بر مدار دامداری و کشاورزی قرار داشتاقتصاد .
دربارة  تأثیر تخته قاپوکردن ایالت در دورة رضاخان و انقالب سفید در دورة محمدرضا پهلوی بر دامداری و ( الف

.تحقیق کنید ایرانکشاورزی 

تگی، موجب تک محصولی شدن و وابسبه درآمدهای ارزی و ریالی ناشی از صادرات نفت خام ایران وابستگی شدید 
حبه کشورهای غربی شد و همین امر آسیب پذیری اقتصادی ، تورم باال و کاهش قدرت خرید ایران در سطایران 

.جهانی را به دنبال داشت 

.نیدنقش صادرات نفت در تک محصولی شدن اقتصاد ایران، تحقیق ک( ب

.شدیکجا نشینی ایالت و عشایر باعث کاهش محصوالت دامی 

.شد قدرت عشایر عشایرموجب کاهش گرفتن اسب و تفنگ از 

( آنبه گوشت و واردات وابستگی ) فرهنگ تولیدی را از ما گرفت 

 سفیدپیامد انقالب :

کاهش قدرت خان ها و اربابان -1

. توان تولید انبوه را از بین بردها ، تفکیک زمین -2

 ایالت قاپوکردن پیامد تخته :
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؟دولت ـ ملت ها در نظام جهانی جدید چگونه به وجود آمدند

. ملت ها حاکمیت های سیاسی نوینی بودند که نخستین بار باافول قدرت کلیسا پدید آمدند–دولت 

این دولت ـ ملت ها چه تفاوتی با حاکمیت های پیشین دارند؟

تی وهویتیسکوالر ، ناسیونالیسملت ها، –دولت داشتند ولی دینی ومعنوی حاکمیت های پیشین هویتی 
.قوم گرایانه داشتند 

 ملت ها در جامعۀ جهانی باقی خواهند ماند؟–آیا این دولت

وبشر جهانی در برابر فرهنگ ملی وحقوق به مدد رسانه های جدید، مفاهیم تازه ای از جمله فرهنگ جهانی 
چالشملت ها را به -و حاکمیت دولتهمین امر استقالل . است پذیرش جهان قرار گرفته ملی مورد حقوق 

.شوند از قدرت بیشتری برخوردار ... المللی و بین ، نهادهای دولتی که سازمان های غیر کشیده و باعث شده 
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کلیساقدرتافول با اروپای غربی بار در اولین بودندکه حاکمیت های سیاسی ـ اقتصادی نوینی •
.  آمدندپدید 

هان ملت های غربی بر سایر مناطق ج–تاثیر پیدایش دولت 

.شکل بگیرد هویتی قومی و سکوالر جدید با ملت های -دولت، و موجب شدند در مناطق استعمارزده

.را در جهان پدید آوردند( حکومت های جدیدی –مرزها  )جغرافیای سیاسی جدیدی خود ،و با 

.د تبدیل شدنقدرت های استعماری خود به ملت ها در -این دولت

ی سکوالرهویتبلکه هویتی دینی و معنوی برای خود قائل نبودند قبلی، آنها برخالف حاکمیت های •
.  داشتند

.استقوم گرایانه و ناسیونالیستیهویت آنها اغلب •
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شورهایکاستعماری،هایدولتنفوذتحتمناطقتناسببهعثمانی،امپراتوریفروپاشیبا
.شدتعریفجدیدیملیهویتآنهاازیکهربرایناگزیروشدندتأسیسجدید
خیتاریونژادیقومی،هایویژگیوبوداسالمیعثمانی،هویتیدوراندرمناطقاینهویت

.شدمیتعریفاسامیفرهنگذیلآنها
شناسانباستانهایکاوشبامناطقاینقومیونژادیابعادجدید،هایسازیهویتدر

هببخشهویتوپویا،زندهعنصریکعنوانبهاسالموشودمیبرجستهوشناسایی
.شودمیسپردهفراموشی

صبغامهاجراندولتتشکیلمحلالمقدس،بیتمسلمانان،اولگاهقبلهآنکهشگفت
.گردیدصهیونیست

ولتدحمایتتحتکهگرفتقرارتأسیسیتازهفرقۀتصرفدراسالمی،امتقبلۀ،مکه
سمابهاسالمصدرازماندهباقیآثارهمۀوحی،نزولمنطقۀدروبودانگلیساستعماری

.شودمییکسانخاکباشرکبامبارزهوتوحید
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تداده اسفرایند جدیدی که نقش کشورها و دولت ها را در جهان تغییر برخی ، نظر به 
.  جهانی شدن نام دارد

نقش جهانی شدن در تغییر وضعیت کشورها و دولت ها

تابتدا نیازمند حمایاقتصاد سرمایه محور، در 
ا ولی ب. سیاست های قومی و منطقه ای بود 

انباشت ثروت-1
یملیتپدید آمدن شرکت های بزرگ چند -2
ارتباطات گسترش صنعت -3

.کاسته شد اهمیت مرزهای سیاسی از 

والمللیبیننهادهایگیریشکلبا
،ایمنطقهمشترکبازارهای

اریگذسرمایه،المللیبینهایشرکت
یکمثال)خاصایمنطقهبهراخودهای

.نکردندمحدود(کشور
اتیاطالعهایشبکهازاستفادهبابلکه

اییشناسجهانکلرااقتصادیتغییرات
.کردندمدیریتو

کانون های ثروت و قدرت برای حفظ 
المللیهای بین سازمان از منافع خود ، 

تجارتموانع استفاده می کنند و 
.از بین می برند بین المللی را 

ی های ملو استقالل اقتصادی و سیاست 
.د را تضعیف می کننمختلف کشورهای 
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چه عواملی موجب کاهش اهمیت مرزهای سیاسی شد ؟-1

نقش جهانی شدن در تغییر وضعیت کشورها و دولت ها

با 
انباشت ثروت-1
یملیتپدید آمدن شرکت های بزرگ چند -2
ارتباطات گسترش صنعت -3

.کاسته شد اهمیت مرزهای سیاسی از 

والمللیبیننهادهایگیریشکل
شدموجب،ایمنطقهمشترکبازارهای

یگذارسرمایه،المللیبینهایشرکت
یکمثال)خاصایمنطقهبهراخودهای

.نکنندمحدود(کشور

کانون های ثروت و قدرت برای حفظ 
المللیهای بین سازمان از منافع خود ، 

تجارتموانع و استفاده می کنند 
.از بین می برند بین المللی را 

یو استقالل اقتصادی و سیاست های مل
.د کشورهای مختلف را تضعیف می کنن

د ؟چه عواملی موجب شد شرکت های بین المللی سرمایه گذاری های خود را به منطقه ای خاص محدود نکنن-2

تصادی اقکانون های ثروت و قدرت برای حفظ منافع خود ، حذف موانع تجارت بین الملل و تضعیف استقالل -4
چه می کنند ؟و سیاست های ملی کشورهای مختلف 

اطالعاتیهایشبکهازاستفادهبابلکه
شناساییجهانکلرااقتصادیتغییرات

.کردندمدیریتو

چه عاملی موجب شد تا شرکت های بین المللی بتوانند تغییرات اقتصادی را در سطح جهان شناسایی و -3
مدیریت نمایند؟
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دیدگاه های متفاوت در مورد جهانی شدن

شدنمخالفان جهانی دیدگاه شدنموافقان جهانی دیدگاه 

.ندارداعتنایی مرزهای ملی هیچ شدن به جهانی 
ازاست که نوینی ایجاد نظم جهانی شدن در حال

.ذیرد پمی اثر تولید بین المللی و تجارتجریان دو 

ن  شددرحال حاضر ابعاد اقتصادی و سیاسی جهانی 
.نمی آورد را به دنبال انسجام مطلوب جهانی ، 

.  آوردتضادهایی را پدید می چالش ها و بلکه 
نبشجبیشتر توسط آنها ، هایی که مقابلۀ با چالش 

سیاسیفراتر از مرزهای انجام می شود که هایی
.عمل می کننددولت ها 
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همطالع... سازمان کنفرانس اسالمی و عرب ، دربارة مقاومت هایی از قبیل جنبش عدم تعهد، اتحادیۀ 
.کنید

کایی ، امریقدرت های برتر  اروپایی و این پیمان های منطقه ای در برابر سیاست جهانی سازی اقتصادی
قوت و ضعف این پیمان ها کدام اند؟نظرشما نقاط به . ها شکل می گیرنددولت بین 

.میالدی در اوج جنگ سرد تأسیس شد1۹61سازمان بین المللی است که در سال یک 
.از دو بلوک  شرق و غرب نظام جهانی وابستگی و تعهدی نداشتندهیچ  یک کشورهایی می شد که به شامل 

.سازمان با پایان جنگ سرد نیز به فعالیت خود ادامه داده  استاین 
می توان از مارشال تیتو شخصیت  ها گذاران جنبش عدم تعهد رهبران برخی از کشورها بودند که در رأس این بنیان 

.نام برد( اندونزی) و احمد سوکارنو( مصر)جمال عبدالناصر ، ( هند) جواهر لعل نهرو ، ( یوگسالوی) 

اتحاداین . هستندکشور آسیایی 12کشور آفریقایی و 1۰کشور عربی زبان 22سازمان بین المللی منطقه ای شامل یک 
.تاسیس شد1۹45مارس 22یه در 

 جنبش عدم تعهد :

 اتحادیه عرب :
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 اسالمیسازمان کنفرانس :

 نقطه قوت:

 نقطه ضعف:

و حمایت از منافع عضو می باشد و با هدف حفاظت 57است دارای سازمان همکاری اسالمی معروف این سازمان که به 
.تاسیس شد 1۹۹6بین المللی در سال جهان اسالم و ترویج صلح 

مسالهتبدیل نابرابری نظام جهانی به یک -ایجاد خودباوری در ملت ها-در افکار عمومی جهانگذاری مثبت تاثیر 

برخی سازمان ها متاثر از کشورهای مرکز عمل-بسیاری از مصوبات صرفا جنبه سیاسی دارد-ضمانت اجرایی کافی ندارد

 بریکس:
عضاء همه ا. اعضای آن چین ، روسیه ، هند ، برزیل و آفریقای جنوبی می باشد.  گروهی به رهبری قدرت های اقتصادی نو ظهور است 

.به جز روسیه از اقتصاد های در حال توسعه نوظهور هستند که دارای رشد پر شتاب یا تاثیر گذار بر جهان می باشند 

 همکاری شانگهای سازمان :

ه برای همکاری های چند جانبه امنیتی ، اقتصادی و فرهنگی ، با هدف برقرار کردن موازن2۰۰1سازمانی میان دولتی است که در سال 
ستان ، ازبکستان اعضای اصلی آن روسیه ، چین ، قزاقزستان ، قرقیزستان ، تاجیک. در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه پایه گذاری شد 

.، هند ، و پاکستان و عضوهای ناظر آن ایران ، مغولستان ، افغانستان و بالروس می باشد 
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راه های
....تجارت ، جنگ ، مهاجرت و ه اشاعه و مبادله فرهنگی در گذشت

پیامد 
ردیگبرخورد استعماری غرب با جوامع

ی دچار نوعاقتصادی و سیاسی ضعیف شده جوامع غیر غربی از نظر 
.شدند خود باختگی فرهنگی 

پیامد 
خود باختگی فرهنگی

ازخود را در گزینش عناصر فرهنگی دیگر فعال و خالق حالت جامعه ، 
ودر نتیجه، عناصر فرهنگ دیگر را بدون تحقیق می دهد و دست 

.فرا می گیردبه گونه ای تقلیدی گزینش و 



YABANDEH

2

شتم
س ه

در

ابزار غرب
صنعت ارتباطاتدر انتقال مدیریت فرهنگی 

عکس العمل غرب
ت در شرایطی که کشورهای غیر غربی مدیری

خود را در گزینش عناصر فرهنگی از دست 
داده بودند 

سیاسی-را در چارچوب اهداف اقتصادیغرب انتقال فرهنگ غرب مدیریت 
ت که چه متناسب با منافع اقتصادی و سیاسی خود تصمیم گرف.) گرفت خود به دست 

. (عناصری از فرهنگش را به آن کشورها منتقل کند یا نکند 

پیامد 
بی خود باختگی فرهنگی جوامع غیر غر

در برابر غرب

فرهنگخود را در گزینش عناصر فعال و خالق حالت جوامع غیر غربی  ، 
عمل کردند و  مدیریت خود را در به صورت تقلیدی غرب ازدست داده ، 

.گزینش عناصر فرهنگی غرب از دادند 
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.................................................

رب چگونگی تاثیر صنعت ارتباطات بر مدیریت جهان غ

صنعت ارتباطات، فاصله های زمانی و مکانی را کوتاه و جهان را کوچک کرده و آن را به صورت دهکده ای 
.استواحد درآورده  

بیشنداشدهخودباختگیگرفتارکهغیرغربیجوامعفرهنگوریزدمیفروسیاسیوجغرافیاییمرزهای
ینتامراثروتوقدرتهایکانونمنافعتاگیردمیقرارجهانفرهنگیمدیراندسترسدرگذشتهاز

.و  مدیریت نماید
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پیامد 
قدرت رسانه در دست صاحبان تجمع 

صهیونیستیثروت و کانون های 

.کند هویت فرهنگی جوامع غیرغربی را متزلزل می تنها -1

هموقعیت کشورهای کمتر توسعه یافت
در برابر امپراتوری رسانه ای

.پذیرترند آن آسیب در برابر 

علت استفاده از اصطالح 
موقعیت برتر کشورهای غربی و در رأس آنها امریکا، در عرصۀ رسانه«امپراتوری رسانه ای » 

.زیرا منابع و امکانات الزم برای حفظ استقالل فرهنگی خود را ندارند

.تضعیف سازوکارهای دموکراسی می شودموجب -3

.گیرد های دموکراتیک جهان غرب را نیز به سخره می ارزش -2
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ربمدیریت فرهنگی جوامع غیرغربی توسط غشیوه

رسانهرا از طریق جوامع غیرغربی عمومی فرهنگ 
. مدیریت می کند 

وتثبیت مرجعیت علمی غرب ، از روش تربیت نخبگاندر 
.استفاده می کند انسانی توزیع هدفمند علوم طبیعی و 

به است ،مورد نیاز خدمت رسانی به کاالهای غربی را که برای بخشی از علوم طبیعی •
.دهندآموزش می حال توسعه کشورهای در 

.خودداری می کنند، راهبردی دانش های از آموزش •

انسانی به چه معناست ؟توزیع هدفمند علوم طبیعی و 



YABANDEH

2

س 
در

شتم
ه

.ل گرفت که بعد از رنسانس شکمعرفت شناختی و انسان شناختی ، هستی شناختی بنیان های 

ت ؟علوم انسانی غربی بر چه بنیان هایی استوار اس

ی کنند تعریف مبه گونه ای سکوالر و دنیوی آن، بدون توجه به ابعاد معنوی حیات و زندگی آدمی را 
.و سازمان می دهند

کند ؟علوم انسانی غربی حیات و زندگی انسان را چگونه تعریف و سازماندهی می
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ترویج علوم انسانی غربی

؟ چرا ؟ایفا می کندپدیده عمیق ترین تاثیر را در توزیع جهانی فرهنگ غرب کدام 

غربفرهنگنگاهازراخودهویت،دینیهایفرهنگ،شوندمیموجبعلوماین•
.کنندبازخوانی

:زیرا 

.شوندمحرومباشددینیمعرفتیهایبنیانبرمبتنیکهعلمیازهافرهنگ•
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.در عرصه های مهم روی می آورندبه موجود ، دولت های مرکز برای حفظ وضع 

:برخی از این انحصارها عبارت اند از
انحصار فناورانه  -1
مالی بازارهای کنترل -2
زمین منابع طبیعی کرة دسترسی انحصاری به -3
جمعیسالح های کشتار انحصار -4
.و رسانه ای انحصار ارتباطی -5

درداری کتاب سرمایه 43تا 23برای توضیح بیشتر دربارة این موارد می توانید به صفحات 
.کنید عصر جهانی شدن نوشتۀ سمیرامین مراجعه 
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ی شوند ؟چرا کشورهای غربی تالش می کنند تا مانع دستیابی ایران به تکنولوژی هسته ا

 ی ومبانی نیازهای بومچرا در برابر تالش جامعۀ علمی ایران برای تدوین علوم انسانی مبتنی بر
اسالمی مقاومت می شود؟ معرفتی  

. تکنولوژی هسته ای نیز یک دانش راهبردی است. غرب از آموزش دانش راهبردی خود ممانعت می کند
ومدیریت این حوزهنتیجه غرب برای حفظ جایگاه سیاسی و علمی خود و نیز نظم نظام جهانی به کنترل در 

. می پردازد 

انسانینتیجه با هر نوع علوم در . دارد انسانی غربی عمیق ترین تاثیر را بر توزیع جهانی فرهنگ غرب علوم 
.شود مخالفت می کند ، ایجاد ، محدودیت و معرفتی که در این راستا 

پایان


