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مدیراداره ازمدیریت عزل شود وبه صورت کارمندعادی به کارادامه مثال  تحرک اجتماعی نزولی: باشغل جدیدموقعیت اجتماعی فرد پایین تر رود -مدیرکل شود.

.اجتماعی فرد تغییرنکندمثال کارمندی ازیک بخش اداره به بخش دیگری انتقال پیداکند تحرک افقی : با شغل جدید موقعیت – .دهد

شغلی اش موقعیت  وقتی فردی درطول زندگی و فعالیت . تحرک اجتماعی درون نسلی وتحرک اجتماعی میان نسلی را باذکرمثال توضیح دهید -17

کل شده . وقتی موقعیت اجتماعی بین دونسل  سال پیش کارمندبوده االن مدیر4اجتماعی اش تغییرکند تحرک اجتماعی درون نسلی داشته است.مثال تا

.مدیرکل شده است تغییرکند تحرک اجتماعی میان نسلی است مثال پدرش کارمندبوده ولی خودش

وخالقیت،ارتباطات  علم،ایمان،تقوا،هنر،احترام،نوآوریموقعیت اجتماعی افرادبه جز شغل،تابع چه مالک ها وعوامل دیگری می تواندقرارگیرد؟ -18

...اجتماعی و

ماعی درجوامع مختلف اجت خیر تحرک:آیا افراد درجهانی که زندگی می کنند ، می توانند هرنوع هویت اجتماعی رابه دست بیاورند؟ مثال بزنید -19

 ان نمی توانندوابسته به فرصت هایی است که جامعه دراختیار افراد قرار می دهد. مثال معلوالن جسمی دربرخیازمشاغل نمی توانندفعالیت کنند.درایران زن

.قاضی یا رییس جمهورشوند

رات دارند، برخی تغیی ؟ به تناسب عقاید وارزش هایی کهنمایند برچه اساسی جوامع برخی از تغییرات هویتی را تشویق و با برخی را مخالفت می -20

.وتحرکات اجتماعی را تشویق وبرخی دیگر رامنع می نمایند

وتحرکات اجتماعی را برای  هرجامعه متناسب با عقایدوارزش هایی که دارد برخی تغییرات هویتی .منظوراز فرصت های هویتی چیست ؟ مثال بزنید  -21

صرفا برای یک نژادخاص امکان تحرک اجتماعی صعودی  می کند ومجاز می داند مثال جامعه ای که براساس ارزش های نژادی شگل گرفتهعده ای تشویق 

.افراد را آشکار کند منع می شوند فراهم می آوردویا در جهان غیردینی فعالیت هایی که هویت دینی

کان تحرک اجتماعی  صرفا برای یک نژاد خاصامنژادی شکل گرفته است چگونه است؟ فرصت های هویتی در جامعه ای که براساس ارزش های  -22

.صعودی فراهم می آورد

تحرکات اجتماعی صعودی فرصت های هویتی در جامعه ای که مناسبات وروابط آن برمدار ارزش های اقتصادی شکل می گیرد چگونه است؟ -23

.رادر اختیاردارند راتنها برای کسانی ممکن می سازد که منابع ثروت

تحرکات چگونه است؟  فرصت های هویتی برای تحرکات اجتماعی در جامعه ای که برمدار ارزش های دنیوی واین جهانی شکل گرفته است -24

.اجتماعی را درمحدوده ی همان ارزش ها به رسمیت می شناسد

.دراماکن عمومی هویت دینی افراد را آشکار کند. مثال استفاده ازحجابفعالیت هایی که درجوامع غیردینی کدام فعالیت ها منع می شوند؟  -25

.هویت هایی که ابعاد متعالی والهی انسان رانفی کننددرجهان دینی ومعنوی کدام هویت ها به رسمیت شناخته نمی شوند؟  -26

بوط به برای سیاهان بود که مر کرو قوانین ایالتی ومحلی آمریکا ؟ قوانین جیمدرباره قوانین جیم کرو وتاثیرآن برتداوم تبعیض نژادی چه می دانید -27

برخی نمونههای قوانین جیم کرو جداسازی نژادی .می داشت بودکه سیاهان راازنظر خدمات مختلف اجتماعی واقتصادی پایین تر نگه1965تا 1876سال های 

شوییها، رستورانها و آبخوریها برای سفیدها و سیاهان ، الگوهای جدایی در مسکن ، نژادی دست مدارس دولتی، اماکن عمومی و حمل و نقل عمومی، و جداسازی

 .امور قرض دادن بانکی وتبعیض شغلی بود. ارتش ایاالت متحده هم جداسازی شده بود

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

7خالصه درس 
 .هویت فرهنگی جهان اجتماعی براساس عقایدوارزش های اجتماعی شکل می گیرد

 .هویت فرهنگی جهان اجتماعی: مجموعه عقاید وارزش های اجتماعی مشترک پذیرفته شده ی افراداست

توان نقد وتحلیل وخروج از یک  نقش های اجتماعی هویت اجتماعی افرادرامی سازند.باعضویت درجهان های اجتماعی دارای هویت اجتماعی می شویم).البته

 هویت جهان اجتماعی به فرهنگ اش می باشد).هویت اجتماعی وهویت ( دیگری راداریم جهان اجتماعی و ورود به جهان اجتماعی

،هویت فرهنگی راتحت تاثیر قرارمی دهد وهویت فرهنگی ،هویت اجتماعی افرادراتحت تاثیر قرارمی دهدنقش  فرهنگی دو روی یک سکه اند. هویت اجتماعی افراد

 .زش سازند وارزش ها نقش سازندها هنجارسازند.هنجارها نقش سازند. نقش ها،ار

 .می گیرد هویت فرهنگی جهان اجتماعی گسترده تراز هویت اجتماعی افراد است.هویت اجتماعی درپرتو هویت فرهنگی جهان اجتماعی شکل

این شکل گیری مقاومت می دربرابر  هویت فرهنگی فرصت شکل گیری هویت های اجتماعی)شغلی،خانوادگی،علمی و..(. متناسب باخودرافراهم می کند وگاهی

 .چارچوب هویت اجتماعی درقالب هویت فرهنگ سازماندهی می شود( کند.)چون آن را با عقاید اساسی خود ناسازگارمی بیند

 .تازمانی عقاید وارزش های جهان اجتماعی نزد اعضا بااهمیت وبااعتبارباشد هویت فرهنگی آن جهان دوام خواهدداشت
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 .تغییرات اساسی درجهان اجتماعی که هویت جهان اجتماعی رامتحول می کند گفته می شودتحول فرهنگی : به 

 ثبات ارزش ها وهنجار درزندگی  .تزلزل فرهنگی : جهان اجتماعی نمی تواند کنش های اجتماعی رابراساس عقاید وارزش های خودسامان دهدوازآنها دفاع کند

 .مردم ازدست می رود

 .شود وهنجارها گسترده شود وبه الیه های عمیق واردشود وامکان حفظ فرهنگ نباشد،جامعه دچاربحران هویت می وقتی بی ثباتی رفتارها

ت حرک -حرکت ازفرهنگ باطل به سوی حق: تحول فرهنگی مثبت)جاهلی به نبوی(  تحول فرهنگی تعارض فرهنگی تزلزل فرهنگی بحران هویت فرهنگی

 علل درونی تحوالت فرهنگی:کاستی وبن بست های درونی که مانع پاسخگویی به نیازهای -گی منفی)نبوی به اموی( فرهن ازفرهنگ حق به سوی باطل: تحول

-اجتماعی،یاس ،ناامیدی وخودکشی و...  نتیجه مرگ جهان اجتماعی:پوچ انگاری،ازبین رفتن نشاط -جسمانی ومعنوی انسان ها باشد.)مرگ جهان اجتماعی( 

دلیل تشویق ازعبور ازمرزهای هویت فرهنگی: خالء وکاستی  -معنوی جامعه  اجتماعی:کاستی وخالء ای عقیدتی وارزشی توسط متفکراندلیل بازاندیشی بنیان ه

 .های معنوی است

7الت درس سوا
حضوردارند مثال اجتماعی  علل درونی: به نوآوری ها وفعالیت های افرادی که درون فرهنگ1- .علل تعارضات فرهنگی درجامعه چیست ؟ مثال بزنید -1

علل بیرونی: تاثیرپذیری ازفرهنگ های دیگرجوامع . مثال بهار عرب درحال حاضر) جنبش های اخیر برخی از 2-تعارض فرهنگی پیامبر با جامعه مشرک عرب 

 کشورهای عربی ( یا مشروطه خواهی ایرانیان دردوره قاجار

درجامعه شکل می گیرد . یعنی  برمدارعقایدوارزش های اجتماعی مشترک :جوابهویت فرهنگی جامعه چگونه وبرچه مداری شکل می گیرد ؟  -2

 برمدارارزشهای پذیرفته شده وبه رسمیت شناخته شده جامعه

های مختلف اجتماعی دارای هویت  محصول عضویت افراد درگروه های اجتماعی است.ماباپذیرش نقش ها درگروههویت اجتماعی افرادمحصول چیست؟ -3

 .ی شویماجتماعی م

هویت فرهنگی جامعه شکل می گیرد.  هویت اجتماعی جامعه درپرتو :هویت فرهنگی جامعه با هویت اجتماعی آن جامعه چه ارتباطی دارد؟ جواب -4

 یک هویت اجتماعی آن مقاومت صورت می گیرد . به تناسب هرنهاداجتماعی اگر هویت های اجتماعی افرادباعقایدوارزشهای هویت فرهنگی ناسازگارباشد درمقابل

 ...خانوادگی ، هویت ایرانی ، هویت شهرضایی و شکل می گیرد مثال هویت شغلی ، هویت

ازعقاید،ارزش ها وباورهایی )فرهنگ (  هویت جهان اجتماعی مجموعه ایهویت جهان اجتماعی چیست وچه تفاوتی با هویت اجتماعی افراددارد؟ -5

افرادبراساس هویت فرهنگی جامعه شکل می گیرد.وظایف وتکالیف هرنقش  فراداست. به عبارت دیگرهویت اجتماعیاست که مبنای شکل گیری هویت اجتماعی ا

رزش ها وعقاید( آن جامعه تعریف واجرامی شود.هویت اجتماعی افرادجنبه عملی)بیرونی( هویت است وهویت جهان)ا اجتماعی )هویت اجتماعی(درقالب فرهنگ

 ی هویت استاجتماعی جنبه ذهنی وفرهنگ

 .تازمانی که عقاید وارزشهای مربوط به آن موردپذیرش افرادجامعه وبرای آنهامهم باشند : هویت فرهنگی تا چه زمانی دوام می آورد؟ جواب -6

 .واعتبارخودراازدست بدهند درجامعه اهمیتهرگاه عقایدوارزش ها  :درچه صورتی هویت فرهنگی دچارچالش می شود؟ جواب -7

 تحول فرهنگی4-هویت فرهنگی  بحران3-تزلزل فرهنگی2-تعارض فرهنگی1-پاسخ:  :تبدیل جامعه به جامعه ای دیگر را به ترتیب بنویسیدمراحل  -8

خودپافشاری نکندوبه مرور زمان،به عقاید  اگرجامعه ای درتعامل با جوامع دیگر برعقاید وارزش های :جامعه چگونه دچارتحول فرهنگی می شود؟ پاسخ -9

 .وارزش های خودپشت کند

 (اجتماعی)تغییردرعقاید وارزش ها باایجادتغییرات عمیق وبنیادین درمعانی اساسی یک جهانجهان اجتماعی چگونه دچارتحوالت فرهنگی می شود؟ -10

سوی حق رفته باشد تحول  به اگرفرهنگ متحول شده باطل بوده باشد واز باطل :جواب : مثال بزنیددرچه صورتی تحوالت فرهنگی مثبت است ؟  -11

 مثبت است مانند تحول جامعه جاهلی عصرپیامبر که به سوی جامعه نبوی حرکت نمود

خودراازدست داده ازحق به سوی باطل  اگرفرهنگی که رسمیت واعتبار اجتماعی :پاسخ : درچه صورتی تحوالت فرهنگی منفی است؟ مثال بزنید -12

 .نند جامعه نبوی که به جامعه اموی تبدیل شدرفته باشد دچارتحول منفی شده است ما

ابداعات ونوآوری های مثبت ومنفی  علل درونی : مربوط به کاستی ها وبن بست های درون فرهنگ است یا1- :علل تحوالت فرهنگی چیست؟ جواب -13

 علل بیرونی : مربوط به ارتباطات بین فرهنگ هاست2-افراد درون فرهنگ 

حالت فعال 2-دیگر شده اند  افرادآن جامعه مبهوت ومقهور جامعه1- :جامعه خودباخته چه ویژگی هایی دارد؟ جوابخودباختگی فرهنگی چیست ؟  -14

خودشان ارتباطشان را بافرهنگ وتاریخ 4-وتقلیدوار فرامی گیرند  عناصرفرهنگی دیگران را بدون تحقیق3-درگزینش عناصرفرهنگی دیگران راازدست داده اند 
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نمی تواندبه فرهنگی که مقهورآن شده 6- .خود راندارد وحتی توان عبوراز فرهنگ گذشته را هم ندارد امکان تداوم وبسط فرهنگ گذشته5-ازدست داده اند 

.ملحق شود

.جواب: چون مانع تعامل ودادوستدفرهنگی می شودچرا خودباختگی فرهنگی یک آسیب عمیق فرهنگی است؟ -15

به گونه ای فعال براساس نیازها  جواب: درصورتی که افراد متعلق به آن فرهنگورتی فرهنگ به دادوستد وتعامل فرهنگی می پردازد؟ درچه ص -16

.ومسایل درون فرهنگی بافرهنگ دیگررویارو شوند

.برترغرب شدند جواب: خودباختگی جوامع غیرغربی دربرابرفرهنگ غرب ومرعوب قدرت اقتصادی وسیاسیغرب زدگی چیست ؟  -17

وایران باستان تمدن های شمال  ارزش ها وعقاید جهان اجتماعی دیگررامی پذیرد.مانندمصرباستان1- :انواع تحوالت فرهنگی رابه اختصاربیان کنید -18

های خودعبورکردندماننداروپاییان دیگرراپذیرفتند وازبخش هایی ازارزش  بخش هایی ازارزش وعقایدجهان اجتماعی2-آفریقا که ارزش های اسالمی راپذیرفتند.

مقهورفرهنگ جهان اجتماعی دیگرشدندونتوانستندنه به فرهنگ دیگر ملحق شوندونه ازمرزهای فرهنگی خودباختگی فرهنگی که3-بعدازجنگ ای صلیبی 

.خودعبورکنندوفرهنگ جدیدی بسازند

بااتکاوآگاهی نسبت به فرهنگ خودومرعوب  تعامل سازندهرابه پیمایند؟جوامع غرب زده برای دست یابی به تعامل باجهان غرب بایدچه مسیری  -19

به مبادله فرهنگی بپردازندو ارتباط فرهنگی آنها یک سویه نباشد. خودباوری،  نشدن دربرابرغرب. یعنی به جای فرصت دادن به تهاجم فرهنگی غرب ،با غرب

ی مادی و معنوی خودخود، شناخت نیازها بازگشت به خویشتن ، شناخت میراث فرهنگی

خودجدامی شودونمی تواندافرادجامعه  وقتی تحت تاثیرفرهنگ جهان اجتماعی دیگرازگذشته فرهنگیجهان اجتماعی چگونه ازخودبیگانه می شود؟ -20

.خودرابا حقیقت انسان وجهان آشنا وسازگارکند

  خودبیگانگی فطری وحقیقی 2-خودبیگانگی تاریخی 1-ب : ؟ جوا .انواع خودبیگانگی فرهنگی ) خودباختگی فرهنگی ( رانام ببرید -21

.خودرافراموش کنند جواب: یک جامعه در مواجهه با دیگرفرهنگ ها، فرهنگ تاریخی وهویتمنظورازخودبیگانگی تاریخی چیست ؟ 

با انسان وجهان گردند ونگذارند  جامعه جواب: عقاید وارزش های یک جامعه مانع آشنایی درست افرادمنظوراز خودبیگانگی فطری )حقیقی(چیست ؟ -22

.که انسانها به تفسیروشناختی صحیح ازعالم وآدم نایل شوند

انسان 2-عالم و آدم نایل شوند.  نمی گذارند انسان به تفسیروشناخت صحیح از1- :جوابازخودبیگانگی فرهنگی چه پیامدها وویژگی هایی دارد؟   -23

فطرت آدمی رابه آرامش نمی رساند وبه تشویش گرفتارمی کند.  4-جهان راسرابی ازحقیقت معرفی می کند3-مانند  ها ازحقیقت خود وحقیقت هستی دورمی

.انسان رابه عصیان واعتراض وامی دارد -5-

.جواب: بانگاهی توحیدی به انسان وجهان بنگردبراساس نگاه قران ، چگونه انسان به شناخت حقیقت می رسد؟  -24

.رافراموش می کند فراموش کردن خداوند. کسی که خدارافراموش کند خودشی انسان ازخوداز نگاه قران چیست؟ دلیل فراموش -25

وتمام جهان راآیات ونشانه های  جواب: فرهنگ توحیدی که انسان را باخود وجهان هستی آشنا می کندکدام فرهنگ انسان را به حقیقت می رساند؟  -26

.انیس و هم نشین خداوند می کندخداوند می یابد وانسان را 

وشیوه های زندگی ) الیه های  ارتباط بین دوفرهنگ درمحدوده هنجارها -1 :جواب :انواع ارتباطات بین فرهنگی را توضیح دهیدو مثال بزنید -27

هنگ یونان وروم درسده های نخستین رویارویی سطحی دوفرهنگ تماس بایکدیگردارند ودرعقایداصلی خوداستوارباقی می مانند( مانندارتباط جهان اسالم با فر

درمحدوده ارزش ها وآرمان های اجتماعی) الیه های عمیق دوفرهنگ بایکدیگرتماس دارند ودادوستد فرهنگی به الیه های ارتباط بین دوفرهنگ -2دو فرهنگ 

دررویارویی  -3ایرانیان باستان  یارویی فرهنگ اعراب مسلمان باعمیق آنهاسرایت می کند وبه مرور موجب تحوالت هویتی آن فرهنگ ها می شود ( مانند رو

خودراازدست می دهد ودچارخودباختگی می شود . ( مانند جوامع غرب  دوفرهنگ یکی از آنها کامال مقهور وتسلیم فرهنگ دیگر می شود وخالقیت وفعالیت

زده دربرابرغرب

دادوستدونفوذفرهنگی به الیه های عمیق فرهنگ  درصورتی کهفرهنگی منجرمی شود؟درچه صورتی ارتباط جهان های اجتماعی به تحوالت  -28

.سرایت کندوفرهنگ رادچارتغییرات بنیادین کند

اگرجهان اجتماعی باحفظ عقاید،آرمان شود؟ درچه صورتی روابط اجتماعی موجب فراهم کردن زمینه گسترش وپیشرفت جهان اجتماعی می -29

باشدودرمحدوده ی هنجارها وشیوه ی زندگی ،عناصری رااز جهان اجتماعی  جهان های اجتماعی دیگرتعامل ودادوستدداشتهها وارزش های خود،با 

رادرآنها پدید آورد.مانندمواجهه جهان اسالم با جهان یونان وروم باستان دیگربگیردودرصورت لزوم ،تغییرات الزم

اسالم با حفظ اصول خود به تعامل با  جواب: جهان؟درچه سطحی ارتباط فرهنگی داشتند؟  مواجهه جهان اسالم با دیگرفرهنگ ها چگونه بود -30

بازسازی آنهاپرداخت. ارتباط درمحدوده ی هنجارهابود وعقاید وارزش های  آنهاپرداخت وعناصر سازگاربااصول خودراازآن فرهنگ ها اخذ کرد ودرصورت نیاز به
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.خودراحفظ کرد

فرهنگ برعقاید وارزش های  جواب:هرگاه درتعامالت فرهنگی یک .گی منجربه تحوالت فرهنگی می شود؟ مثال بزنیدچگونه ارتباطات فرهن -31

خودپشت کند وعقاید فرهنگ دیگررابپذیرد وبه فرهنگ دیگرملحق  خودپافشاری نکند ودادوستدفرهنگی به الیه های عمیق ان سرایت کند وبه مروربه عقاید

.درطی جنگ های صلیبی پس ازرویارویی با فرهنگ اسالمی دچارتحوالت هویتی شد شود. مثال: جهان غرب شوددچارتحوالت فرهنگی می

دیگررابپذیرد وبه ارزش های خودپشت کند .  جواب: درصورتی که ارزش ها وعقاید فرهنگدرچه صورتی فرهنگی به فرهنگ دیگرملحق می شود؟  -32

.هویت اسالمی ملحق شدند م عقاید توحیدی راپذیرفتند وبهمثال فرهنگ هایی که با مواجهه با جهان اسال

درونی عبور کند هویت جدیدی مناسب با  جواب: اگرفرهنگی ازمسیرابداعات ونوآوری هایچگونه ارتباطات فرهنگی منجربه هویت جدید می شود؟  -33

 .ازارزش های مسیحیت عبور کرد وبه ارزش های سکوالرروی آورداسالمی  ان نوآوری ها به دست می آورد .مثال جهان غرب پس از رویارویی با فرهنگ

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

:خالصه درس هشتم

هویت ایرانی قبل از  -شناسانند.  گروه ها،اقوام ،ملت ها وامت ها خودشان راباویژگی های سرزمین،تاریخ،جمعیت،اقتصاد،سیاست وفرهنگ و... می شناسند ومی

هویت ایرانی پس از  زرتشت هویتی واحدپیداکرده بود ظهوراسالم:هویتی توحیدی ودینی ودرمواردی آمیخته با اساطیر)هویت ایرانی درقالب آیین

ی بزرگانسیاسی دربارایران ،زبان دوم جهان اسالم شد).با سالم:عناصرمشرکانه واساطیری هویت خودراکنارگذاشت وبه جهان اسالم ملحق شد.فارسی دری زبان

 .مواجهه ومقابله جهان اسالم وایران با هجمه های نظامی وسیاسی سایراقوام در طول تاریخ:مهاجمان رادرخود جذب وهضم کرد.(.چون مولوی وسعدی وحافظ و

گی جوامع اسالمی سکوالروبه دیدگاه مستشرقان:هویت فرهن .مواجهه مسلمانان با جهان غرب: بخش هایی ازذهنیت مسلمانان رابه خودباختگی فرنگی دچارساخت

ه تاثرات انقالب اسالمی برهویت ایرانی: بازگشت ایران به اسالم،بلک( وناسیونالیستی دارد.)ترک . عرب.فارس ابعاد جغرافیایی وتاریخی محدوداست وقالب قوم گرایانه

قطب فرهنگی جدید ظاهرشدوموجب بازبینی نظریه پردازان غربی  بیداری اسالمی شد.اسالم به عنوان یک بازگشت به خویشتن الهی وتوحیدی.ایران قلب تپنده

هویت اسالمی ایران ،تاریخ وجغرافیای خودرادرذیل آسمان معنوی  .سکوالریسم شد: تردید دراینکه سکوالریسم سرنوشت مشترک حتمی بشریت است درخصوص

 .می کند توحید قرارداد وازمرزهای جامعه ایمانی خودتاامروز دفاع

 :سواالت درس هشتم

متفاوتی آنکه هویت های اجتماعی  هویتی دینی آمیخته با اساطیر.اقوام مختلف ایرانی با :هویت ایرانی قبل از ظهور اسالم چگونه بوده است؟ جواب -1

 .فرهنگی واحدی پیداکردند داشته اند درعقاید وارزش های زرتشت که با آموزه های اساطیری درآمیخته بودهویت

 وادبیات،سیاست،اقتصاد،فرهنگ)هنر.سبک زندگی.معماری.پوشاک  سرزمین)جغرافیا(،تاریخ،زبانهویت ملی باچه ویژگی هایی شناسایی می شوند؟ -2

.....ان وو...(جمعیت،مفاخروقهرمان

وایرانیان باپذیرش اسالم به تفسیری  اسالم عناصر مشرکانه ی اساطیری هویت ایرانی را نپذیرفت : اسالم چه تاثیری درهویت ایرانی داشته است؟ جواب -3

صورت هویت اجتماعی بخشی از  اسالم ملحق ساخت وهویت ایرانی به توحیدی ازهویت خوددست یافتند. عقاید وارزش های توحیدی اسالم ، ایران را به جهان

 .جهان اسالم درآمد

 .بود فارسی دری زبان سیاسی دربار وزبان رسمی مشترک اقوام مختلف ایرانیان :فارسی دری چگونه زبانی بود؟ جواب -4

وده زبان سیاسی مشترک اقوام ازمحد به دلیل مشارکت فعال ایرانیان درحیات فکری جهان اسالم :نقش فارسی دری در جهان اسالم چگونه بود؟ جواب -5

 وبالکان وآسیای صغیر رادرنوردید وگسترش یافت ایرانی عبور کرد وزبان فرهنگی دوم جهان اسالم شد ومرزهای هند وعثمانی تبت

با مفاهیم این بزرگواران  : داشتند ؟ جواب مولوی ، سعدی وحافظ درگسترش زبان فارسی به عنوان زبان دوم فرهنگی جهان اسالم چه نقشی -6

 .دادند لطیف عرفانی که مغز جهان اسالم است زبان فارسی رادر سطح جهانی گسترش

های مختلف یا به دفع مهاجمان  فرهنگ اسالمی درطی سده :مواجهه جهان اسالم باهجمه های نظامی وسیاسی دیگراقوام چگونه بود؟ جواب -7

 (وهضم کرد ) مانند حمله مغول پرداخت ) مانند جنگ های صلیبی( یا آنهارادرون خود جذب

ازذهنیت مسلمانان را به خودباختگی فرهنگی  بخش هایی :جهان غرب چه تاثیری در ذهنیت مسلمانان وهویت فرهنگ ایرانی داشته است؟ جواب -8

 اسالمی وایرانی رواج داد دچارساخت وتصویر تاریخ نگاران ومستشرقین غربی ازجامعه اسالمی در جوامع

ازذهنیت مسلمانان رابه خودباختگی  تجربه جدیدی است که هنوزبه پایان نرسیده استوبخش هاییهان غرب باجهان اسالم چگونه بوده است؟برخوردج -9

 .فرهنگی دچارساخت


