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 مدارا، مقاومت و عدالت 
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 عادل و عالم یعنی باشند؛ آن به عمل كننده و عدالت به عالم نیز جامعه كارگزاران و حاكمان اینكه دوم باشد؛ عادالنه مردم،
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 از مردم تا كنیم محقق را ای جامعه چنین اول ویژگی توانیم می ولی ببخشیم تحقق  است پادشاهی نظام تغییر مستلزم كه

 .دهند شكل عادالنه ای گونه به را اجتماعی ساختارهای و ها سازمان مجلس، طریق
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 عه چه دیدگاهی داشت؟امام خمینی در مورد شرایط تحقق جامعه مطلوب شی -21

 می ایران مردم كه رسید نتیجه این به مطلوب جامعة تشكیل برای مبارزه و تالش ادامة دردر پایان قرن بیستم، امام خمینی 

 قوانین هم یعنی باشد؛ داشته را مطلوب جامعة ویژگی دو هر كه كنند ایجاد ای جامعه خود، فعال حضور و مشاركت با توانند

 .باشند برخوردار عدالت و علم شرط دو از قوانین این مجریان هم و باشند عادالنه آن

  ؟در دیدگاه امام خمینی، مردم از چه طریق در اداره جامعه مشارکت می کنند -22

 غیبت عصر در مطلوب نظام به بخشیدن تحقق در خبرگان مجلس و اسالمی شورای مجلس طریق از جامعه این در مردم

 .ندنمیك مشاركت

  ؟شروط جامعه مطلوب فقه شیعه اجرایی می شود چگونه در دیدگاه امام خمینی، -23

 دو انقالب در یک قرن
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 است موظف نیز خبرگان مجلس .كند محقق را اول شرط است موظف مردم نمایندگان مشاركت با اسالمی شورای مجلس

 .نماید نظارت او عملكرد بر و كند معرفی و شناسایی اسالمی معیارهای اساس بر را جامعه رهبر یعنی بخشد؛ تحقق را دوم شرط
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 ؟آیا عالمان مسلمان از علوم اجتماعی جهان متجدد، استفاده می کردند -24

 آشنایی از پس آنها .اند نوشته زیادی مطالب اسالم جهان كنونی وضعیت تبیین و توصیف در معاصر دوران در مسلمان عالمان

 .اند گرفته كمك هم جدید نظریات از اجتماعی مسائل شناخت برای متجدد، جهان اجتماعی  علوم با

 ؟تعامل عالمان مسلمان با علوم اجتماعی مدرن چه پیامدی دارد -25

 امكان مسلمان متفكران به حال، عین در .آورد فراهم را جدید نظریات طرح زمینة تواند می مدرن اجتماعی علوم با تعامل این

 جهانی جامعة مسائل اسالم، جهان مسائل تبیین و توصیف بر عالوه و دهند گسترش را اسالم جهان اجتماعی علوم كه دهد می

 .دهند ارائه حل راه معنا بحران و آگاهی بحران مانند هایی بحران از رفت برون برای و كنند تحلیل هم را

ِ؟بود هاییِخواهد ویژگی دارایِچهِ متجدد جهان اجتماعی علوم با مقایسه در اسالم جهان اجتماعی علومِ-26

 .است اسالم جهان در علم معنای با مناسب كه بود خواهد علم از تعریفی اساس بر دانش این -

 تبیینهای ولی كرد، خواهد استفاده اجتماعی مسائل تبیین و توصیف برای تجربی ابزارهای و منابع از اسالم جهان اجتماعی علم -

 .كند می استفاده نیز وحیانی و عقالنی منابع از و شود نمی محدود تجربی شناخت به اسالم جهان علمی

 آرمان و هنجارها ها، ارزش با فعال تعامل و تجربی و حسی های داده با تعامل بر عالوه اسالم جهان در استفاده مورد عقالنیت -

 .دهد می قرار انتقادی ارزیابی مورد را آنها خود، پیرامون تاریخی و اجتماعی و فرهنگی های

 از را خود روشنگرانه اعتبار و ها ارزش خود، محیط تاریخی های سنت و فرهنگ با تعامل رغم به اسالم جهان در عقالنیت -

 و فرهنگ ارزیابی به مستقل ای گونه به عقالنیت این از استفاده با عامالن بلكه گیرد نمی عامالن های كنش و فرهنگ متن

 .پردازند می خود به مربوط تاریخ

 های عرصه همه ولی دارد محوری نقش اجتماعی و فرهنگی محیط به نسبت علمی دانش تولید در اسالم جهان عقالنیت -

 سامان وحی از استفاده با را دیگر بخشی و زیسته تجربه و حس كمك به را آن از بخشی .دهد نمی سامان تنهایی به را علمی

 .بخشد می

 و اسالمی جامعه آرمانی و مطلوب وضعیت دربارة اسالم، جهان موجود وضعیت تبیین بر عالوه اسالم، جهان اجتماعی علم-

 می شناسایی را مطلوب وضعیت سوی به موجود وضعیت از رفت برون های راه و كرد خواهد داوری نیز جهانی جامعه همچنین

 .كند

 

  ؟علم اجتماعی در جهان اسالم دارای چه کارکردهایی است -27

 .دارد را اجتماعی های پدیده توصیف و تفسیر فهم، قدرت-

 .دارد را اجتماعی های پدیده آمدن وجود به و گیری شكل علل شناخت و تبیین توان-

 .كند داوری تواند می مختلف های فرهنگ درون های آرمان و هنجارها ها، ارزش دربارة -

 .گوید می سخن آرمانی جامعه دربارة -

 .كند می شناسایی مطلوب جامعه سوی به را آن از رفت برون های راه موجود وضعیت تبیین و توصیف با -

 

 

 

 ویژگی ها و ظرفیت های علوم اجتماعی در جهان اسالم
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 101صفحه  کنید هم اندیشی 

 
بر اساس رویکرد فقهی، مسلمانان  اگرچه از زبان، قومیت و... متفاوت برخوردارند اما یک امت اسالمی هستند. در نتیجه مساله 

 فلسطین، مساله کل امت اسالمی است و باید از فلسطین حمایت کنند و در برابر اسرائیل به مقاومت بپردازند. 

  104گفتگو کنید صفحه 

 کدی در بروز انقالب اسالمی عبارتند از:از عوامل مدنظر نیکی 

 به دلیل ارتباط ایران با غرب در دوره قاجارنارضایتی های اقتصادی ـ اجتماعی 

 اجرای شتابان سیاست های نوسازی در دوره پهلوی و ایجاد نارضایتی در ابعاد مختلف

 ربی ها در ایران ایجاد نگرش ضد غربی در ایران به دلیلی وابستگی پهلوی به غرب و اقدامات غ

 موافقت و همراهی نیروهای مذهبی با نگرش ضد غربی و تمایل مردم به بازگشت به هویت های اصیل ایرانی و اسالمی

 ریالیستی همراه با اعتقادات شیعیوجود احساسات ضدامپ

 اعتقاد باستانی به ثنویت خیر و شر،  

 نقش ویژه امام خمینی )ره(
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 : قانون پایستگی انرژی در فیزیک، قوانین وراثت در ژنتیک و...عقل نظری

 ارزش صلح، نامطلوب بودن قانون گریزی و....: عقل عملی

 دهمپاسخ سواالت متن درس 

 

 


