
 

  

(2درسنامه دروس دوازدهم تاپانزدهم جامعه شناسی)  

  

 ............................................................... .........89صفحه.............................................................مقدمه                               

 چالش های جهانی به چه ترتیبی ظاهرمی شوند؟-1

ابتداچالشهای اقتصادی،سیاسی،نظامی و........رخ می دهند.وسپس چالش هاوبحران های معرفتی،معنوی،اخالقی،عاطفی 

 . و.......ظاهرمی شوند

 می تواندچالش های فرهنگ خودرابه دیگران نسبت دهد؟به چه دلیل فرهنگ غرب ن-2

این چالش هادرمواجهه باسایرفرهنگ هابه وجودنمی آیندوهمگی ازدرون فرهنگ غرب برمی خیزند.علت این چالش هادرونی است،نه بیرونی 

 ،به همین دلیل فرهنگ غرب نمی تواندآن رابه دیگران نسبت دهد.

جهان آشکارمی شودفرهنگ های دیگرنبایدچاره این چالش هاودرمان  چراوقتی آثارچالش های غرب درسطح-3

  این دردهاراازغرب بخواهند؟

چون علت این چالش هادرونی است وهمگی ازدرون فرهنگ غرب برمی خیزدوفرهنگ های دیگرنبایدهمان راهی را بروندکه 

 افتاد.فرهنگ غرب رفته است.چراکه اگرکوری،کوردیگرراهدایت کندهردوبه چاه خواهند

 معاصرغرب وروح وشالوده آن چیست؟ عمیق ترین الیه فرهنگ-4

 اومانیسم وروشنگری-سکوالریسم

  

 ................. ...................................................................88صفحه ......................................................بحران معرفتی                        

  
  درفرهنگ قرون وسطی معتبرترین راه شناخت جهان چه بود؟ -5

 کتاب مقدس وشهودآباءکلیسا

 درفرهنگ قرون وسطی کدام راه شناخت جهان نادیده گرفته می شد؟-6

 شناخت ازراه عقل وتجربه

رارگرفت وچه پیامدی روش معرفتی قرون وسطی )کتاب مقدس وشهودآباءکلیسا(درکدام دوران موردتردیدق-7

 داشت؟

  .دردوران رنسانس این روش معرفتی موردتردیدقرارگرفت وبه تدریج به بحران معرفتی انجامید

  جهان غرب برای برون رفت ازبحران معرفتی )تردیددرروش معرفتی قرون وسطی(چه اقدامی انجام داد؟-8

 بحران های معرفتی ومعنوی: دوازدهمدرس 

 نگارش:

 محمودیعقوبی

 ،قایناتدبیرجامعه شناسی شهرستان زیرکوه



  

  

 

  

  وتجربه بسنده کرد.وحی وشهودرادرشناخت علمی نادیده گرفت وبه شناخت ازراه عقل 

 به چه دلیل درقرن نوزدهم وبیستم شناخت حسی وتجربی را تنهاشناخت علمی می دانستند؟-9

 چون شناخت عقلی جدیدبیش ازدوسده دوام نیاورد.

 درقرن نوزدهم وبیستم تنهاراه شناخت علمی جهان چه بود؟-11

 شناخت حسی وتجربی 

  وری درباره چه اموری باروش حسی وتجربی بودند؟جامعه شناسان درقرن نوزدهم به دنبال دا-11

درقرن نوزدهم جامعه شناسان به دنبال آن بودندکه درباره حقایقی که پیامبران ازطریق وحی درباره جامعه بشری بیان کرده اندیاعالمان 

   هارسیده اند،باروش حسی وتجربی داوری کنند. آن بااستدالل های عقلی به

 وزدهم........................تنهاراه درست برای شناخت جهان هستی می دانست.جامعه شناسی قرن ن12-

 روش تجربی

چراغرب این مطلب رابه نخبگان جوامع غیرغربی القامی کردکه پیروی ازفرهنگ غرب تنهاراه - 13

 پیشرفت وتوسعه دیگرفرهنگ هاست؟

ناخت جهان هستی می جامعه شناسان قرن نوزدهم روش تجربی خودراتنهاراه درست برای ش

 دانستندومعتقدبودندآگاهی هاوعلوم جوامع دیگرغیرعلمی است.

 بحران معرفتی جدید)روش حسی وتجربی(درفرهنگ غرب چه هنگامی آغازشد؟14-

    هنگامی آغازشدکه محدودیت های علمی دانش تجربی وهمچنین وابستگی آن به معرفت های غیرتجربی وغیرحسی آشکارشد. 

 وچرا علم )تجربی(ازداوری ارزشی دست برداشت وبه امورطبیعی محدودشد؟ چه زمانی-15

درنیمه اول قرن بیستم،باروشن شدن محدودیت های علم تجربی،علم ازداوری ارزشی دست برداشت وبه امورطبیعی 

 محدودشد.

 چه زمانی وچراعلم مدرن)تجربی وحسی(زیرسوال رفت؟-16

 ه علم تجربی دارای مبانی غیرتجربی است،علم مدرن زیرسوال رفت.درنیمه دوم قرن بیستم باروشن شدن اینک

 ..........................................................................................................011صفحه.................................................................................................

م چه پیامدی برای برای عل درنیمه دوم قرن بیستم باروشن شدن اینکه علم تجربی دارای مبانی غیرتجربی است-17

 به دنبال داشت؟ )تجربی وحسی(مدرن

علم مدرن زیرسوال رفت .آشکارشدعلم تجربی غربی تنهاتفسیرممکن ازجهان طبیعت نیست.بلکه تفسیرهای متناسب بافرهنگ های 

 یگرنیزمی تواندوجودداشته باشد.د

  تردیددرباره مبانی علوم تجربی غربی ،تردیددرباره چه چیزی بود؟-18

 تردیددرباره بنیان های هویتی فرهنگ غرب یعنی الیه های عمیق یاهمان فلسفه روشنگری بود.

  علمی غرب درکدام ابعادظاهرشد؟–بحران معرفتی -19

 های پست مدرن الف(افول روشنگری وشکل گیری جریان

 ب(ناسازگاری ابعادمعرفتی جهان غرب بانیازهای اقتصادی وسیاسی آن

  تجربی مخدوش شدوهویت روشنگرانه آن موردتردیدقرارگرفت؟-چه زمانی استقالل معرفت علمی-21



  

  

 

  

 ازاینکه مشخص روشنگری مدرن ازقرن نوزدهم مبتنی برحس وتجربه بودوبراساس آن،شناخت غیرتجربی،علمی دانسته نمی شدولی پس

 تجربی مخدوش شدوهویت روشنگرانه آن موردتردیدقرارگرفت.-شد،علم تجربی به معرفت های غیرتجربی وابسته است،استقالل معرفت علمی

  .تردیددرروشنگری به منزله تردیددر......................................................جهان مدرن بود-21

 هویت معرفت شناختی

 کدام دانشمندان راپسامدرن می خوانند؟چرا؟ -22

دانشمندانی راکه دراصل روشنگری مدرن تردیدکرده اند،پسامدرن می خوانند،زیراازاصول جهان مدرن عبورکرده وبه فراسوی آن 

 رسیده اند.

  متفکران پسامدرن چه زمانی دراصول ومبانی فرهنگ غرب تردیدکردند؟-23

تصادجهان غرب،ابعادجهانی پیداکرده ونیازمندعلمی بودکه حضورجهانی آن راتوجیه جهانی کندامااندیشه زمانی تردیدکردندکه سیاست واق

 های پسامدرن این ظرفیت رانداشتند.

 ناتوانی جهان غرب برای توجیه حضورجهانی خود،)درشرایطی که اقتصادوسیاستش به این حضورنیازدارد(-24

 ؟بیانگرکدام بعدازبحران معرفتی وعلمی است

 ناسازگاری بین عملکرداقتصادی وسیاسی غرب باتوانمندی های معرفتی وعلمی آن. 
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 ؟دمدرن گرایش هاورفتارهای دینی درچه صورت امکان مطرح شدن دارن درفرهنگ-25

درفرهنگ مدرن سکوالریسم به صورت آشکارمطرح شد.دراین فرهنگ،گرایش هاورفتارهای دینی تنهاباتوجیه دنیوی امکان مطرح شدن 

 دارند.

  سکوالریسم به ترتیب درکدام حوزه های فرهنگ غرب ظاهرگردید؟-26

علم ظاهرگردیدوفرهنگ تخصصی هریک ازاین حوزه ها،سکوالرودنیوی -سیاست-اقتصاد-سکوالریسم به ترتیب درحوزه های هنر

 شدامافرهنگ عمومی جامعه غربی ،درمحدوده زندگی شخصی وخصوصی افراد،همچنان دینی باقی ماند.

چه -قلمروفرهنگ عمومی-در گمان وباورغلط برخی جامعه شناسان غربی درقرن بیستم درخصوص حضوردین-27

 بود؟

ن بیرو-یعنی قلمروفرهنگ عمومی-رخی جامعه شناسان براین گمان بودندکه درقرن بیستم،دین ازآخرین عرصه حضورخودب

خواهدرفت اماواقعیت،خالف این پیش بینی رانشان داد.طی قرن بیستم نه تنهادین ازفرهنگ عمومی مردم خارج نشدبلکه 

 اه معنوی ودینی،به سطوح مختلف زندگی انسان هابازگشت.درسالهای پایانی آن نگ

 متفکران ازموج بازگشت به دین که نشانه بحران معنویت درفرهنگ غرب است باچه عناوینی یادکردند؟-28

 «پساسکوالریسم»و « افول سکوالریسم»

 موج بازگشت به دین درفرهنگ غرب نشانه کدام بحران است؟-29

 بحران معنویت

  علت تداوم باورهای دینی ومعنوی درزندگی انسان چیست؟مهمترین -31



  

  

 

  

 نیازفطری آدمی به حقایق قدسی وماوراءطبیعی

 آیافرهنگ مدرن غرب به آرمان های انقالب فرانسه رسید؟-31

تم به پوچ سفرهنگ غرب باانکارحقایق قدسی،نه تنهابه آرمان های انقالب فرانسه نرسیدبلکه بااصالت بخشیدن به انسان دنیوی درقرن بی

 گرایی،یاس وناامیدی ومرگ آرمان هاوامیدهاانجامید.

 ..........................................................................................................011صفحه.................................................................................................

 گریزورویگردانی ازسکوالریسم درجوامع غربی،چه پیامدهای اجتماعی داشت؟-32

 الف(برخی ازنخبگان جهان غرب رابه جست وجوی سنت های قدسی ودینی واداشت.

 ب(مهاجران ساکن کشورهای غربی راکه اغلب مرعوب فرهنگ مدرن شده بودند،به سوی هویت دینی خودفراخواند.

ویت های کاذب ودروغین رارونق بخشید،خرافه پرستی،شیطان پرستی،انواع بازسازی شده ادیان وعرفان های شرقی ج(بازارمعن

 وسرخ پوستی،نمونه هایی ازاین معنویت های دروغین هستند.

  
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

  

 سرآغازبیداری اسالمی: سیزدهمدرس 

 نگارش:

 محمودیعقوبی

  

 ........................................................................ 011صفحه.............................................................مقدمه                               

 هیجان انگیزترین لحظه هرپدیده اجتماعی چه زمانی است؟-1

  .ب هیجان انگیزترین لحظه آن است؛لحظه ای سرشارازبیم،امید،شگفتی،تنش ودلهرهآغازشکل گیری هرپدیده اجتماعی اغل

 به چه دلیل سرآغازپدیده اجتماعی اطالعات قابل توجهی ازآن پدیده دراختیارمامی گذارد؟-2

 چون سرآغازپدیده اجتماعی،شفاف ترین لحظه آن به شمارمی رود.

  نوشت آن پدیده رابه طورخالصه درخوددارد............................... سرگذشت وسر-3

 سرآغازهرپدیده

 ؟جهان غرب ابتداچگونه باسایرجهان های اجتماعی ازجمله جهان اسالم مواجه شد-4

جهان غرب ابتداباسطحی ترین وظاهری ترین الیه های هویتی خودباسایرجهان های اجتماعی،ازجمله جهان اسالم،مواجه شدوبیش 

 سیاسی،اقتصادی،فناورانه و........خودرابه رخ کشید.ازهرچیز،وجوه نظامی،

  کدام امربرچگونگی مواجهه جهان های اجتماعی واعضای آن ها باجهان غرب تاثیرفراوانی گذاشت؟ -5

اینکه جهان غرب ابتداباسطحی ترین وظاهری ترین الیه های هویتی خودباسایرجهان های اجتماعی،ازجمله جهان اسالم،مواجه شدوبیش 

 هرچیز،وجوه نظامی،سیاسی،اقتصادی،فناورانه و........خودرابه رخ کشیدوالیه های عمیق آن ازچشم اعضای سایرجهان هامخفی ماند.از

 

 ........................... ...............................................019صفحه ...........................................       نخستین بیدارگران اسالمی          

  
 درزمان اولین رویارویی غرب متجددباجهان اسالم،وضعیت سیاسی ودینی جهان اسالم چگونه بود؟-6

الف(غرب متجددزمانی باجهان اسالم روبروشدکه قدرت های سیاسی جهان اسالم،باوجودرعایت ظواهراسالمی،استبدادهای قومی 

 وقبیله ای بودند.

 اغلب براساس ضرورت حفظ امنیت با آن هاتعامل می کردند.ب(عالمان دینی،

 که دوعنصربرتردرفرهنگ اسالمی هستند،اغلب درحاشیه مناسبات قدرت های قومی،باقی مانده بودند.«عدالت»و«فقاهت»ج(

 ند.پیدامی کرد د(دولت های کشورهای مسلمان به میزان دوری ازسنت های دینی واسالمی،آسیب پذیری بیشتری دربرابرکشورهای غربی

 چه مسئله ای عزت واستقالل کشورهای اسالمی دربرابرکشورهای غربی راتضعیف می کرد؟-7

قدرت نظامی،سیاسی،اقتصادی وجاذبه های دنیوی کشورهای غربی ،دولتمردان کشورهای اسالمی  رامرعوب وشیفته فرهنگ 

 کرد. غرب می ساخت این مسئله عزت واستقالل کشورهای اسالمی راتضعیف می

 ..........................................................................................................018صفحه.................................................................................................



  

  

 

  

 

  ند؟نخستین بیدارگران اسالمی چه کسانی بود-8

دربرابرغرب،توجه کردندوحرکت هاوجنبش هایی رادرمقابله کسانی بودندکه به خطرجوامع غربی وشیوه برخورددولت های اسالمی 

 باغرب بوجودآوردند

 حرکت های نخستین بیدارگران اسالمی درایران وجهان اسالم رانام ببرید؟نمونه هایی از-9

باروسیه تزاری وتدوین رساله های جهادیه،اصالحات امیرکبیروحکم میرزای الف(درایران:حضورفعال عالمان دینی درمقابله 

 شیرازی درتحریم تنباکو

 ب(درجهان اسالم:اقدامات سیدجمال الدین اسدآبادی وشاگردان اودردیگرکشورهای اسالمی

 مهمترین ویژگی های نخستین بیدارگران اسالمی چه بود؟-11

 می توجه داشتندوخواستاراستقالل اقتصادی وسیاسی جوامع اسالمی بودند.الف(به خطرکشورهای غربی برای جوامع اسال

 ب(به دنبال اصالح رفتاردولت ها درکشورهای اسالمی بودند.

 ج(بیداری رابازگشت به اسالم  وعمل به آن می دانستند.

ون امت واحداسالمی به رسمیت می د(بسیاری ازآنان وحدت امت اسالمی وعزت جهان اسالم رادنبال می کردندوقومیت های مختلف رادر

 شناختند.

  میزان آشنایی نخستین بیدارگران اسالمی ازفرهنگ غرب چگونه بودوخطرغرب رابیشتردرچه امری می دیدند؟-11

اض آمیزبه غرب،ازفرهنگ غرب شناخت عمیقی نداشتند.آن هاخطرغرب رابیشتردرسلطه گری وقدرت بیدارگران نخستین ،باوجودرویکرداعتر

 ی واقتصادی آن می دیدند.سیاس

 ازنظربیدارگران نخستین عامل ضعف جوامع اسالمی ودلیل قدرتمندی جوامع غربی چه بود؟-12

برخی ازآنان،دوری مسلمانان ازعمل به اسالم راعامل ضعف جوامع اسالمی می دانستندوگمان می کردنددلیل قدرتمندی 

 موردتوجه اسالم نیزمی باشد. جوامع غربی این است که عملکردآنهااغلب همان است که

 

 ............................................................... 001صفحه.......................................منورالفکران وروشنفکران غرب گرا                

 

ای اسالمی به موازات نسل اول ونسل دومی که باشگل گیری استعمارونفوذدولت های غربی درکشوره-13

 نخستین بیدارگران اسالمی شکل گرفت باچه نامی شهرت یافتند؟

 شهرت یافتند.«روشنفکران»ونسل دوم به«منورالفکران»نسل اول به 

 چه کسانی خودرابیدارگر)منورالفکر(نامیدند؟14-

که -فرهنگ غرب بودند.این گروه به موازات نخستین بیدارگران اسالمی،گروه دیگری درجوامع اسالمی پیداشدندکه شیفته 

    خودرابیدارگرمی نامیدند.-بیشتردرلژهای فراماسونری سازمان می یافتند

 بیداری ازنظربیدارگران)منورالفکران(چگونه بود؟-15

 بیدارگران اسالمی ،بیداری رادرگذرازفرهنگ اسالمی وپیوستن به فرهنگ غربی می دانستند.آن هابرخالف 

 لفکران(اومانیسم وروشنگری مدرن راچگونه ترجمه کردند؟بیدارگران)منورا-16

 آنان درایران ،اومانیسم رابه آدمیت وروشنگری مدرن رابه منورالفکری ترجمه کردندبه همین دلیل خودرامنورالفکرخواندند.



  

  

 

  

 ؟اولین لژهایی که منورالفکران درایران تاسیس کردندچه نام داشت-17

 لژآدمیت ولژبیداری ایرانیان 

  منورالفکران غرب گراچه ویژگی هایی داشتند؟-18

 الف(نسبت به کشورهای استعمارگراحساس خطرنمی کردند.بلکه حضورسیاسی واقتصادی آنان رافرصت می دانستند.

 ب(مانندبیدارگران اسالمی،خواستاراصالح رفتاردولت هادرکشورهای اسالمی بودند.

 اسالم نمی دانستندبلکه بیداری رادرتقلیدازرفتارفرنگیان می دیدند.ج(برخالف بیدارگران اسالمی،بیداری رابازگشت به 

د(مفهوم امت وملت اسالمی برای آن ها بی معنایامنفوربودودرمقابل،به ناسیونالیسم که اندیشه سیاسی قوم گرایانه غرب متجددبود،روی 

 آورده بودند.

 ..........................................................................................................000صفحه.................................................................................................

 منورالفکران غرب گراموردحمایت دولت های.....................................بودند.-19

 استعمارگرغربی

  امات منورالفکران غرب گرادرکشورهای اسالمی چه بود؟اقد-21

 الف(دولت های استعمارگرغربی باکمک آنان توانستندازموفقیت بیدارگران اسالمی جلوگیری کنند.

 ب(باحمایت کشورهای غربی ،درجوامع خودحکومت های سکوالرتشکیل دادند.

 د؟قدرت حاکمان سکوالردرکشورهای اسالمی به چه چیزوابسته بو-21

قدرت حاکمان سکوالردرکشورهای مسلمان،ریشه دراعتقادات وپیشینه تاریخی این کشورهانداشت.قدرت آن هاوابسته به قدرت جهانی 

 استعماربود.

 ؟حاکمان سکوالربااتکابه قدرت جهانی استعمارسعی درانجام چه اقداماتی درکشورهای خودداشتند -22

 ببرند. الف(می کوشیدندمظاهردینی واسالمی راازبین

 ب(ساختارهای اجتماعی پیشین راحذف کنند.

 ج(ساختارهای اجتماعی جدیدایجادکنند.

چندنمونه ازقدرت های سکوالری که آرمان های منورالفکران غرب زده راباحمایت دولت های غربی دنبال می -23

  کردندرانام ببرید؟

 آتاتورک درترکیه، رضاخان درایران، امان اهلل خان درافغانستان

 ..........................................................................................................001صفحه.................................................................................................

 

 چه نتیجه ای به دنبال داشت ؟ حکومت منورالفکران غرب گرادرکشورهای اسالمی-24

 استبداداستعماری 

چراستبداداستعماری استقالل سیاسی واقتصادی جوامع اسالمی رامخدوش می ساخت ومقامت های مردمی -25

 ؟برای حفظ حفظ هویت اسالمی راسرکوب می کرد

 به دلیل وابستگی به کشورهای استعمارگروعمل کردن مطابق منافع این کشورها

  ه ای باعث اعتراض برخی نخبگان غرب گرانسبت به عملکردروشنفکران نسل اول شد؟چه مسئل-26



  

  

 

  

درهم ریختن نظم پیشین به بهانه رسیدن به جایگاه کشورهای غربی انجام شد؛امادرعمل،این کشورهاهمچنان درجایگاه کشورهای پیرامونی 

 گرای این کشورهاشد. واستعمارزده باقی ماندند.این مسئله باعث اعتراض برخی ازنخبگان غرب

 روشنفکران چپ درکشورهای اسالمی چه کسانی بودند؟-27

نخبگان غرب گرایی که به عملکردنسل اول روشنفکران معترض بودند.نسل دوم روشنفکران راشکل دادند.این گروه تحت 

 می شناخته می شوند.روشنفکران چپ درکشورهای اسالتاثیرجریان های چپ درکشورهای اروپایی بودند.این نسل با عنوان 

 اعتراض روشنفکران چپ به روشنفکران نسل اول درکشورهای اسالمی ازچه جهتی بود ؟-28

 به دلیل گریزآنان ازاسالم یااسالم ستیزی آنان نبود،بلکه ازنوع اعتراضاتی بودکه طی قرن بیستم درکشورهای غربی نسبت به عملکرداقتصادی

 شکل می گرفت.نظام های لیبرالیستی وسرمایه داری 

 ..........................................................................................................001صفحه.................................................................................................

 درچارچوب چه اندیشه هایی بود؟ حرکت های اجتماعی روشنفکران چپ-29

 ناسیونالیستی،سوسیالیستی ومارکسیستی

  روشنفکران چپ درکشورهای اسالمی دربیان اندیشه ای خودچگونه عمل می کردند؟-31

 الف(برخی ازآنان،آشکارااندیشه های غیرتوحیدی رامطرح می کردند.

ردند؛حتی گاهی اندیشه های خودرادرپوشش دینی بیان می ب(برخی ازرویارویی مستقیم باباورهای دینی مردم خودداری می ک

 داشتند.

 چگونه روشنفکری التقاطی چپ درکشورهای اسالمی پدیدآمد؟-31

برخی ازرویارویی مستقیم باباورهای دینی مردم خودداری می  برخی ازآنان،آشکارااندیشه های غیرتوحیدی رامطرح می کردند.

به این ترتیب روشنفکری التقاطی چپ درکشورهای پوشش دینی بیان می داشتند.کردند؛حتی گاهی اندیشه های خودرادر

 اسالمی پدیدآمد

 روشنفکران چپ کشورهای مسلمان موردحمایت کدام بلوک قرارداشتند؟-32

 بلوک شرق

 تاچه زمانی روشنفکران چپ درکشورهای اسالمی جاذبه داشتند؟-33

 قتاپیش ازفروپاشی بلوک شر

ی که زیرنفوذبلوک غرب قرارداشتند،یک جریان اجتماعی درکشورهاین چپ حتی تاچه زمانی جریا-34

 تاثیرگذاربود؟

 قتاپیش ازفروپاشی بلوک شر 

 فروپاشی بلوک شرق چه تاثیری برروشنفکری وجریان های چپ داشت؟-35

ی نیزجاذبه بافروپاشی بلوک شرق،جاذبه های روشنفکری چپ درسطح جهان ازبین رفت واین جریان درکشورهای اسالم

                های لیبرالیستی غربی روی آوردند. دادوغرب گرایان این جوامع،دیگرباربه اندیشهخودراازدست 

 



  

  

 

  

 انقالب اسالمی ایران،نقطه عطف بیداری اسالمی: چهاردهمدرس 

 نگارش:

 محمودیعقوبی

  

 ........................................................................ 001صفحه.............................................................                   مقدمه            

  ؟ انقالب اسالمی ایران راچگونه معرفی می کندامام خمینی در وصیت نامه الهی سیاسی خود،  -1

  انقالب اسالمی ایران از همه انقالب ها جداست .-

  باسایرانقالب هامتفاوت است. زه و هم در انگیزه انقالب و قیامهم در پیدایش و هم در کیفیت مبارسالمی ایران انقالب ا-

  یک تحفه الهی و هدیه غیبی بوده است.  اسالمی ایران انقالب - 

 

 ....................................................................................001صفحه ......................................................انقالب مشروطه                        

  جنبش تنباکو  -جنبش عدالتخانه  دو نمونه از جنبش هایی که نخستین بیدارگران اسالمی ایجاد کردند، نام ببرید؟ -2

    ران پدید آوردند؟در ای نخستین بیدارگران اسالمی با چه هدفی، جنبش هایی را-3

  حاکمان و ساختار حکومت قاجاراصالح رفتار  

  بر مدار مقاومت منفی بود . ؟عی با حاکمان قاجار چگونه بودتعامل عالمان شی-4

   چیست؟« مقاومت منفی» منظور از -5

جز در حد واجبات نظامیه انجام نمی  در مقاومت منفی، حاکمیت پادشاه، ظالمانه و غیرمشروع دانسته می شود و همکاری سیاسی با آن، 

  شود. 

    به چه معناست؟« اجبات نظامیهو»-6

  منظور از واجبات نظامیه، اموری است که برای بقای اصل زندگی اجتماعی الزم است؛ مانند حفظ امنیت یا مقابله با دشمنان خارجی. 

    بت آمیز تغییر کرد؟به فعالیت های رقاعالمان شیعی باحکومت قاجارچرا مقاومت منفی -7

به جای مقاومت در برابر بیگانگان به قراردادهای -به دلیل تاثیرپذیری از دولت های استعماری-هنگامی که دولتمردان قاجار

  استعماری روی آوردند، مقاومت منفی به فعالیت های رقابت آمیز تغییر کرد. 

   چیست؟« فعالیت های رقابت آمیز» منظور از -8

ز فعالیت های رقابت آمیز، ورود فعال به عرصه زندگی اجتماعی و سیاسی، نه در جهت تایید قدرت حاکم و حمایت از آن منظور ا

  بلکه در رقابت با آن است .

   ؟چگونه بودرقابت آمیز عالمان دینی با قاجار،  برخورد-9

 ر را اصالح نمایند .حرکتی اصالحی بود. آن ها تالش می کردند تا برخی رفتارهای پادشاهان قاجا

  جنبش تنباکو ک نمونه موفق از فعالیت رقابت آمیز اصالحی را نام ببرید .ی-11

 ..........................................................................................................001صفحه.................................................................................................

 چه بود؟پیامد جنبش تنباکو -11

  فعالیت رقابت آمیز را از اصالح رفتار به اصالح ساختار برد و به جنبش عدالتخانه منجر شد .



  

  

 

  

   هدف جنبش عدالتخانه چه بود؟-12

شرایط  –ود؛ بلکه اصالح شیوه زمامداری شاه بود. این جنبش با توجه به هدف جنبش عدالتخانه تنها اصالح کار یا رفتار خاصی از پادشاه نب

وب این قوانین عمل چند و شاه را ملزم سازد تا در چاردر پی تاسیس مجلسی بود که قوانین عادالنه الهی را تدوین ک -داخلی و خارجی

  .کند

  جنبش عدالتخانه اخت؟به مدار عدالت منتقل می س کدام جنبش، حاکمیت را از مدار استبداد-13

ین نوع ا  فقه اجتماعی و سیاسی تشیع در برابر حاکمیتی که جنبش عدالتخانه به دنبال آن بود؛ چه دیدگاهی داشت؟-14

حاکمیت نیز آرمانی نبود بلکه فساد آن از استبداد کمتر بود و ظلم را کنترل می کرد. به همین دلیل تنها در شرایطی که تحقق 

  و مشروع امکان نداشت، پذیرش آن ممکن بود .حاکمیت آرمانی 

  زیرا ساختار سیاسی جامعه را تغییر می داد.  چرا جنبش عدالتخانه یک انقالب اجتماعی است؟ -15

  منورالفکران غرب زده و عالمان مسلمان در برابر جنبش عدالتخانه چگونه موضع گیری کردند؟  -16

ران غرب زده به آن پیوستند و در جریان بست نشینی در سفارتخانه انگلستان، نام مشروطه را برای با اوج گیری جنبش عدالتخانه، منورالفک

  آن برگزیدند. عالمان مسلمان نیز ضمن استقبال از همراهی منورالفکران، این نام را پذیرفتند .

   ؟منظورعالمان دینی ومنظورمنورالفکران ازمشروطه چه بود -17

از مشروطه، مشروط کردن حاکمیت به احکام عادالنه الهی بود اما منظور منورالفکران از مشروطه نوعی منظور عالمان مسلمان 

  حاکمیت سکوالر مانند دولت انگلستان بود .

   داشتند؟« مجلس» منورالفکران مشروطه خواه، چه دیدگاهی نسبت به -18

انین بر مدار احکام شریعت تدوین شود بلکه محلی بود که در آن مجلس از نظر منورالفکران مشروطه خواه، محلی نبود که در آن قو

  قوانین بر اساس اراده و خواست بشر تنظیم می شد .

    نزاع و رقابت بین منورالفکران غرب زده و بیدارگران اسالمی چگونه پایان یافت؟-19

  جریان منورالفکران پایان یافت. پس از دو دهه کشمکش با حضور قدرت های استعماری و دخالت انگلستان، به نفع 

 استبداد استعماری رضا خان   حاکمیت منورالفکران در ایران به کدام حکومت ختم شد؟-21

 

 ....................................................................................009صفحه ......................................................انقالب اسالمی                        

 

از موضع فعالیت های رقابت آمیز به موضع مقاومت منفی  مواضع رهبران دینی ایران گذاشت؟شکست در مشروطه چه تاثیری بر -21

  بازگشتند .

  تا شروع انقالب اسالمی  پس از شکست در مشروطه،  مرجعیت شیعه تا چه زمانی موضع مقاومت منفی را ادامه داد؟-22

  شرایطی انقالب را آغاز کرد ؟  چهدر )ره(امام خمینی-23

الب انق )ره(امام  خمینیپس ازگذشت بیش ازهفتادسال ازانقالب مشروطه ونیم قرن ازحاکمیت پهلوی ،انقالب اسالمی ایران رخ داد.

ن قرار گرفته بود و ماموریت حفظ امنیت منطقه را برعهده را هنگامی آغاز کرد که شاه در حاشیه دولت های غربی در جایگاهی ام

  داشت. روشنفکران چپ نیز از صحنه رقابت های سیاسی داخلی کشور حذف شده بود . 

 ..........................................................................................................008صفحه.................................................................................................

 

  کدام مرجع دینی، مردم و عالمان دینی را از موضع مقاومت منفی به فعالیت های رقابت آمیز بازگرداند؟-24

  )ره(امام خمینی 



  

  

 

  

با اعتراض به  ز شد؟ و چه هدفی را دنبال می کرد؟چگونه آغا )ره(رقابت آمیز به رهبری امام خمینی فعالیت های-25

کاپیتوالسیون و رفتار استعماری شاه آغاز شد. در حد یک حرکت اصالحی رفتار یا ساختار متوقف نشد و به صورت یک حرکت انقالبی درآمد 

  که حذف نظام شاهنشاهی و تحقق حکومت اسالمی را دنبال می کرد .

حاکمیت آرمانی، حاکمیتی  شیعی، حاکمیت آرمانی دینی از چه ویژگی هایی برخوردار است ؟   در اندیشه اجتماعی و سیاسی-26

،اجرای روشمند احکام الهی، وظیفه کسانی  )عج(در زمان غیبت امام زمان تحقق پیدا می کند)ع(و اهل بیت  )ص(به وسیله پیامبر الهی است

  باشند و هم به آگاهی خود عامل باشند . است که هم آگاه و عالم به احکام و شرایط اجرای احکام

  مشکل عدالتخانه چه بود؟ -27

شیر ممشکل عدالتخانه این بود که رفتار عادالنه را بر کسانی تحمیل می کرد که با معیارهای الهی به قدرت نرسیده بودند .آن ها قدرت را با ش

ند، عالم به عدالت نبودند و عمل به عدالت نیز به قدر کافی در شخصیت قوم و عشیره یا با حمایت دولت های استعمارگر به دست آورده بود

  آن ها نهادینه نشده بود .

؟ زیرا در شرایطی که برقراری حاکمیت آرمانی ممکن به نظر نمی با وجود مشکل عدالتخانه، چرا عالمان دینی آن را پذیرفتند-28

  شد . رسید، مشروطه در مقایسه با نظام استبدادی ترجیح داده

  چه ارتباطی بین انقالب اسالمی و مشروطه وجود دارد؟ -29

انقالب اسالمی، بازگشت مردم ایران به حرکت ناتمامی بود که در مشروطه آغاز کرده بودند. این بازگشت با هزینه نزدیک به صد سال تجربه 

اری و روشنفکرانی که در حاشیه بلوک شرق و غرب عمل می تاریخی، انجام می شد؛ تجربه رقابت با منورالفکران غرب گرا، استبداد استعم

 کردند . 

 

 ..................................................008صفحه  ...... ..........................مقایسه انقالب اسالمی وانقالب های آزادی بخش     

 

  قرن بیستم    ؟معروف است« قالب های آزادی بخشقرن ان» کدام قرن به  -31

   ایران انقالب اسالمی  ین انقالب قرن بیستم کدام است؟آخر-31

 آزادی بخش در کدام جوامع رخ داد؟ انقالب ها و جنبش های-32

  کشورهای جهان سوم در آفریقا، آسیای جنوب شرقی، آمریکای التین در

 ..........................................................................................................011صفحه.................................................................................................

  وجه اشتراک انقالب اسالمی ایران با سایر انقالب ها و جنبش های آزادی بخش قرن بیستم چه بود؟ -33

ضد استعماری داشتند. انقالب های آزادی بخش، در جهت از بین بردن سلطه سیاسی کشورهای غربی عمل می کردند همگی جهت گیری 

  و انقالب ایران نیز به دنبال تغییر یک نظام سیاسی وابسته به دولت های غربی بود .

 تفاوت انقالب اسالمی ایران باانقالب های آزادی بخش قرن بیستم چه بود؟-34

های آزادی بخش اغلب درمقابل بلوک غرب شکل می گرفتندوموردحمایت بلوک شرق بودند.ولی انقالب اسالمی ایران به هیچ انقالب -0

 یک ازدوبلوک وابستگی نداشت.

انقالب های آزادی بخش اغلب باجنبش های چریکی گروه هاواحزاب مختلف شکل می گرفتند.اماانقالب اسالمی ایران یک انقالب -1

 بامرجعیت ورهبری دینی بودوهمه اقشاروگروه های جامعه رادربرگرفت. فراگیرمردمی

انقالب های آزادی بخش درچارچوب نظریه هاومکاتب چپ شکل می گرفتندکه برای حل بحران های جهان غرب به وجودآمده بودندولی -1

 انقالب اسالمی ایران ازآموزه های اسالمی بهره می برد.



  

  

 

  

ابله بااستعمارقدیم وحذف کارگزاران مستقیم غرب موفق می شدندولی درقطع وابستگی اقتصادی وفرهنگی انقالب های آزادی بخش درمق-4

توفیقی نداشتند.اماانقالب اسالمی ایران فقط یک انقالب سیاسی نبودبلکه هویتی فرهنگی وتمدنی داشت وبیرون ازقطب بندی سیاسی شرق 

 وغرب یک قطب بندی فرهنگی جدیدبه وجودآورد.

 ناظر به کدام مساله در انقالب اسالمی ایران است؟ « نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی» عارش-35

جهت گیری ضد آمریکایی، ضد  ،اسالمی ایران، در رویارویی با رژیم شاه، به بلوک شرق وابستگی نداشت و از آغاز انقالب

  صهیونیستی را در کنار موضع ضد مارکسیستی خود اعالن کرد .

  ا انقالب های آزادی بخش، پس از حذف استعمار قدیم، استعمار نو را تجربه کردند؟ چر -36

زیرا این انقالب ها ،در مقابله با استعمار قدیم و حذف کارگزاران مستقیم غرب موفق می شدند ولی در قطع وابستگی اقتصادی و 

  فرهنگی توفیقی نداشتند .

طب بندی غرب و شرق ایجاد طب بندی جدید فرهنگی و تمدنی در مقابل قچرا انقالب اسالمی ایران، توانست یک ق-37

  زیرا تنها یک انقالب سیاسی نبود بلکه یک هویت فرهنگی و تمدنی داشت.  کند؟
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 برای یک شباهت و چهار تفاوت انقالب اسالمی ایران و انقالب های آزادی بخش، پنج عنوان مناسب انتخاب کنید .  

 

 انقالب اسالمی انقالب های آزادی بخش (شباهت)عنوان

طه کشورهای بردن سل ضداستعماری)ازبین جهت گیری

 غربی(
دنبال تغییر یک نظام سیاسی )ضداستعماری

 (وابسته به دولت های غربی

 

 )تفاوت(عنوان انقالب های آزادی بخش انقالب اسالمی

وابستگی یاعدم وابستگی به   وابسته به بلوک شرق مخالف بلوک غرب و  مستقل از بلوک غرب و شرق 

 بلوک شرق وغرب

 فراگیری  گروه ها و احزاب ای چریکی ،جنبش ه  فراگیر و مردمی 

 منشاءارزشی غربیمکاتب فکری چپ نظریه هاو  آموزه های اسالم 

  ایجاد قطب بندی جدید فرهنگی 

مقابله بااستعمارقدیم وحذف 

کارگزاران مستقیم غرب ولی 

درقطع وابستگی اقتصادی 

 وفرهنگی توفیقی نداشتند.

میزان توفیق درقطع وابستگی 

 ربه استعما
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اشاره به چه مطلبی دارد؟ ی(خانه دوست کجاست اثر سهراب سپهر شعر :) شعر ابتدای درس پانزدهم -1 

 اشاره به مسئله بیداری اسالمی دارد و در شعر سهراب سپهری واژه هایی همچون خانه دوست، فلق، شاخه نور، بلوغ و... 

 و بیداری اسالمی را نشان می دهدکه در حال حاضر بشریت دنبال آن است. با مفهوم بیداری اسالمی مطابقت و همخوانی دارد 

  جریان بیداری اسالمی مبتنی بر چه باورهایی است؟ -2

  تغییر موقعیت ملت ها و کشورهای پیرامونی، در نظام جهانی سلطه را اوج همت خویش نمی بیند .-

  پندارد.  تنها آرمان بشر را صلحی که بی توجه به عدالت است، نمی-

  از افق جهان متجدد به عالم نمی نگرد تا در تنگنای جهان سکوالر و چالش ها و بحران های ذاتی آن متوقف گردد .-

  بیداری اسالمی، دفاع از محرومان و مستضعفان جهان را وظیفه خود می داند .-

  نوع بشر را مخاطب خود قرار می دهد .-

  را در محدوده رسالت خویش قرار می دهد . حل مشکالت معرفتی و معنوی بشریت-

 

 ....................................................................................014صفحه......................................................نخستین انقالب                         

 

  ن انقالب اسالمی ایرام اجتماعی، نخستین انقالب پس از انقالب فرانسه، کدام انقالب است؟  دانشمندان علوی ازدیدگاه برخ-3

در جهان دو قطبی قرن بیستم ،هویت، جایگاه و میزان اهمیت جنبش ها، انقالب ها و کشورها بر چه اساسی تعیین می -4

  شد؟ 

دو قطب جهان، یعنی بلوک شرق و غرب داشتند ،شناسایی می  هویت جنبش ها، انقالب ها و کشورها بر اساس نسبتی که با یکی از

  شد. جایگاه جنبش ها و انقالب ها بر اساس دوری و نزدیکی به یکی از این دو قطب مشخص می گردید .

  اهمیت انقالب اسالمی را بر اساس جهت گیری آن نسبت به بلوک شرق و غرب چگونه تفسیر می شد؟ -5

را هدف قرار داده بود، اهمیت می یافت اما چون به بلوک شرق  (حکومت پهلوی)اسی وابسته به بلوک غرباز آن جهت که یک نظام سی

  وابسته نبود، از اهمیت آن کاسته می شد .

  اگر انقالب اسالمی به بلوک شرق و جریان های چپ نظر داشت، چه تاثیری بر روابط جهانی می گذاشت؟ -6

جنوبی شوروی با حمایت از نظام سیاسی وابسته پهلوی، ایجاد کرده بود، فرو می ریخت و فرصت جدیدی مانعی را که آمریکا در مرزهای  

  را برای شوروی پدید می آورد. 

  نظر دولتمردان آمریکا، نسبت به انقالب اسالمی چه بود؟  -7

 افق بیداری اسالمی: پانزدهمدرس 

 نگارش:

 محمودیعقوبی



  

  

 

  

شت، نمی توانست تداوم یابد و دیر یا زود ،بار دیگر، انقالب اسالمی به دلیل اینکه ارتباطی با بلوک شرق برقرار نمی کرد، توان مقاومت ندا

  دست نیاز به سوی بلوک غرب دراز می کرد. 

  دولتمردان آمریکا در برداشت خود از انقالب اسالمی ایران به چه نکته ای توجه و دقت کافی نکرده بودند؟ -8

د. آنها انقالب را با موازین فرهنگ غرب می سنجیدند. حال آن که دولتمردان غربی ابتدا از عمق حادثه ای که اتفاق می افتاد، غافل بودن

  انقالب اسالمی ایران از متن فرهنگی دیگر بر می خاست .

  چرا انقالب اسالمی ایران، نخستین انقالب پس از انقالب فرانسه به شمار می رود؟ -9

سالمی ا رب، تعریف شده باشد، بلکه انقالبی بود که از متن فرهنگزیرا انقالبی نبود که در چارچوب آرمان ها و ارزش های سکوالر جهان غ

و برای حفظ هویت اسالمی و تامین حقوق از دست رفته امت اسالمی شکل می گرفت. بر این اساس انقالب اسالمی نخستین انقالبی بود 

انسه، یک انقالب جدید نبودند بلکه همه در جهت که بعد از انقالب فرانسه اتفاق می افتاد زیرا هیچ یک از انقالب ها پس از انقالب فر

     بسط و گسترش انقالب فرانسه بودند .
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  انقالب فرانسه در چه سالی رخ داد؟ پیامدهای این انقالب را بنویسید .-11

میالدی ، با آرمان ها و ارزش های مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بودند. این انقالب  0198نقالب فرانسه در سال ا

م حیاتی مجدد یافت و همه  0949م  و  0911ه گرفتار مشکل شد اما به زودی به صورت انقالب های ابتدا در خاستگاه خود، فرانس

  کشورهای اروپایی را فرا گرفت .

   م روسیه بادیگرانقالب های اروپایی چه بود؟1917دلیل تفاوت انقالب اکتبر-11

  به دلیل رویکرد چپ و سوسیالیستی تفاوت داشت

 م روسیه درون فرهنگ غرب قرارمی گرفت؟1917چراانقالب اکتبر-12

  به دلیل سکوالر بودن، درون فرهنگ غرب قرار می گرفت .

 انقالب ها و جنبش های آزادی بخش قرن بیستم، چه ارتباطی با انقالب های مدرن داشتند؟ دلیل آن را بیان کنید. -13

در دوره استعمار، مقهور و مرعوب جوامع غربی شده بودند، چالش ن دلیل که فرهنگ هایی که یبدلی از آن محسوب می شدند .به ا تقلیدی

  های خود را از نگاه نظریه پردازان غربی تفسیر می کردند و راه حل آن چالش ها را نیز در پیوستن به جوامع غربی می دیدند .

درچه چیزی می های خود راچالش راه حل فرهنگ هایی که در دوره استعمار، مقهور و مرعوب جوامع غربی شده بودند، -14

 دانستند؟

 درپیوستن به جوامع غربی

  در مقایسه با سایر انقالب های آزادی بخش، الگوی رفتاری انقالب اسالمی ایران چه بود؟  -15

بحران  تالگوی رفتاری خود را از فقه اجتماعی سیاسی شیعی گرفت و متناسب با آن عمل کرد. این انقالب از منظر دینی وفرهنگی به شناخ

ها و چالش های جهان اسالم پرداخت و با بازگشت به هویت اسالمی، فرصت جدیدی را برای جهان غرب،جهت عبور از بحران های معرفتی 

  و معنوی آن پدید آورد .
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دولتمردان و روشنفکران جهان اسالم ،قبل از انقالب اسالمی ایران، اغلب مسائل و مشکالت جوامع خود و جهان اسالم - 16

  را با چه رویکردهایی می دیدند؟ 

  از جوامع غربی پیش آمده بود .رویکرد اول: مسایل جهان اسالم از نوع مشکالتی بود که در اثر عقب ماندگی تاریخی 

  رویکرد دوم: مسایل جهان اسالم از نوع مشکالتی بود که لیبرالیسم غربی به وجود آورده بود .



  

  

 

  

 چه کسانی معتقد بودند، مسایل جوامع خود و جهان اسالم از نوع مشکالتی بود که لیبرالیسم غربی به وجود آورده بود؟ -17

  سوسیالیستی داشتند و با غرب مبارزه می کردند. کسانی که اندیشه مارکسیستی و 

اغلب کشورهای مسلمان درحاشیه بلوک شرق یا پیش از انقالب اسالمی، کشورهای مسلمان از چه جایگاهی برخوردار بودند؟   -18

  غرب قرار می گرفتند. 

   قطب بندی شرق و غرب  سطین، تحت تاثیر کدام عامل بود؟ چگونگی برخورد کشورهای مسلمان با مساله فل-19

  تا پیش از وقوع انقالب اسالمی، کشورهای مسلمان چگونه با مسئله فلسطین برخورد می کردند ؟ -21

برخی کشورهایی که زیر نفوذ بلوک غرب بودند، دولت غاصب اسرائیل را به رسمیت می شناختند و یا در جهت سازش با آن گام بر می 

  بلوک شرق بودند، جبهه پایداری و مقاومت را تشکیل می دادند .  داشتند و برخی دیگرکه زیر نفوذ

  تا پیش از انقالب اسالمی، گروه های مبارز فلسطینی چه جهت گیری داشتند؟ -21

گروه های مبارز فلسطینی به جبهه پایداری و مقاومت که زیر نفوذ بلوک شرق بود ملحق شدند. برخی از این گروه ها فلسطینی هویت 

  یستی و بعضی دیگر اندیشه های ناسیونالیستی داشتند .مارکس

  گروه های مارکسیستی و ناسیونالیستی فلسطینی، چه نگرشی به اسالم داشتند؟  -22

گروه های مارکسیستی جایگاهی برای اعتقادات دینی و معنوی قائل نبودند و گروه های ناسیونالیستی ،اسالم را به عنوان پدیده 

  فتند .ای عربی می پذیر
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  بندی شرق و غرب را شرح دهید؟ جایگاه فلسطین و اسرائیل در قطب -23

فلسطین یکی از عرصه های تقابل بلوک شرق و غرب شده بود. دولت اسرائیل با حمایت های مالی و تسلیحاتی آمریکا و کشورهای 

  وابسته به بلوک غرب تجهیز می شد و جبهه مقابل با سالح های روسی می جنگید. 

 یل رابه رسمیت شناخت؟دولت مصراسرائودرکدام قرارداد،چه زمانی -24

دولت مصربه رهبری جمال عبدالناصر،مظهرناسیونالیسم عربی بوداماپس ازمرگ اوانورسادات ،رئیس جمهوروقت مصرباامضای 

 قردادکمپ دیوید،اسرائیل رابه رسمیت شناخت.

داد و افق جدیدی را به روی جهان  الگوی نوینی را در برابر امت اسالمی قرار انقالب اسالمی چه تاثیری بر امت اسالمی داشت ؟ -25

  اسالم گشود .

  اهمیت انقالب اسالمی در مساله فلسطین چیست ؟ -26

  مهم ترین قدرت حامی اسرائیل در منطقه، یعنی شاه پهلوی را ساقط کرده بود .-

  راهکاری برای مبارزه با صهیونیسم ارائه داد .-

  جتماعی شیعی، مساله اسرائیل را به عنوان مساله جهان اسالم مطرح کرد .با بازگشت به اسالم و اتکا به فقه سیاسی و ا-

 بازگشت به اسالم در فرایند انقالب اسالمی چه تاثیری بر مساله فلسطین گذاشت؟ -27

  اوال مشروعیت قرارداد کمپ دیوید را در باور مسلمانان، مخدوش کرد . 

  قاد اسالمی و با تکیه بر ایمان به خداوند و قدرت الهی آغاز کرد .ثانیا مقاومت در برابر صهیونیسم را از موضع اعت

ن اسالم، نام ببرید که تحت نمونه هایی از حرکت ها و جنبش های اسالمی در جها-28

  انقالب اسالمی ایجاد شدند .تاثیر

 شکل گیری انتفاضه و جنبش های جدید اسالمی در فلسطین -

  حکومت وابسته به بلوک شرق جهاد اسالمی افغانستان در برابر -

 تشکیل جبهه نجات اسالمی در الجزایر -



  

  

 

  

  میالدی در این کشور  0881پیروزی اسالم گرایان در انتخابات -

  مهم ترین پیامد انقالب اسالمی ایران در جهان اسالم، چه بود ؟  -29

ری شمسی  است که تاکنون به سقوط قدرت های هج 0198سلسله جنبش ها و انقالب های گسترده مردم در کشورهای عربی از سال 

منجر شده است. وقوع این انقالب ها، سه دهه بعد از انقالب اسالمی ایران  (یمن –تونس  –لیبی  –مصر )سیاسی در چهار کشور عربی 

  نظیر همان وقایعی است که چهار دهه پس از انقالب فرانسه در کشورهای اروپایی رخ داد .
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  منظور از بهار عربی چیست؟ -31

شمسی  را بخشی از فرایند غربی شدن این  0198نقالب ها و جنبش های کشورهای عربی از سال دولت های غربی تالش کردند تا ا

  کشورها بدانند و آن را بهار عربی نامیدند .

 بیداری اسالمی درجهان ،امروزه چگونه است؟-31

 ازسطح نخبگان به مردم وفرهنگ عمومی جهان اسالم منتقل شده است.

   بیداری اسالمی  رابر امت اسالمی قرار داده است؟ ، الگوی جدیدی را در بانقالب اسالمی از چه طریقی-32

  اگر بیداری اسالمی در جوامع اسالمی تحقق پیدا کند، چه پیامدی خواهد داشت؟  -33

  بند .این جوامع به سوی نظامی حرکت خواهند کرد که فارغ از قدرت های قومی و قبیله ای بر مدار فقاهت و عدالت سازمان می یا

 در وصیت نامه الهی سیاسی خود چه آینده ای برای کشورهای مسلمان ترسیم می کند؟ (ره)امام خمینی-34

  تشکیل یک دولت اسالمی با جمهوری های آزاد و مستقل  
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   شیعه انقالب اسالمی ایران، متکی به کدام ذخایر معرفتی بود؟  -35

  انقالب اسالمی آرمان ها، ارزش ها، مسئولیت و رسالت خود را چگونه تعریف کرد؟ -36

  . آن را به حل چالش های جامعه ایران و یا شیعیان جهان محدود نکرد

  بر اساس آموزهای اسالمی از عزت و اقتدار جهان اسالم پاسداری می کرد .

  دفاع از محرومان و مستضعفان جهان را وظیفه خود می دانست .

  فطرت الهی همه انسان ها را مخاطب پیام خود قرار می داد . 

  حل مشکالت معرفتی و معنوی بشریت را رسالت خود می دید . 

  گورباچوف   اتحاد جماهیر شوروی چه کسی بود؟ ئت رئیسه آخرین صدر هی-37

  محتوای نامه امام خمینی به گورباچوف را بنویسید .-38

 )با استفاده از حکمت مشاء و اشراق به اشکاالتی اشاره کرد که در محدود کردن دانش و علم به شناخت حسی یا شناخت عقلی وجود دارد

از آنان خواست تا برای عبور از همه بحران ها، به سوی آموزه های اسالم گام بردارند و بدین منظور (دفروپاشی بلوک شرق را پیش بینی کر

  نخبگان خود را برای فراگیری حکمت و علوم اسالمی به ایران بفرستند .

  تاثیرات جهانی انقالب اسالمی در خارج از مرزهای جهان اسالم را ذکر کنید .-39

  ی عمیق معرفتی و معنوی جهان غرب و چالش های مربوط به آن  بروز و ظهور بحران ها-

  شاهدی گویا برای حضور تاریخ ساز فرهنگ های غیرغربی  -



  

  

 

  

  تاثیر در شکل گیری یا گسترش اندیشه های پسامدرن ،-

  تاثیر در به وجود آمدن رویکرد دینی و معنوی به زندگی اجتماعی در جوامع غربی -

  ن ارزش ها و آرمان های بعد از رنسانس  تاثیر در از دست رفت-

  تاثیر در شکل گیری نظریه های ناظر به افول پساسکوالریسم -

   نشان دادن راه نوینی برای کشورهای جهان سوم-

  تضعیف قطب بندی سیاسی قرن بیستم و تحمیل یک قطب بندی جدید به جهان -

زیرا این انقالب، مستقل از ارزش ها تاریخ ساز فرهنگ های غیرغربی بود؟ چرا انقالب اسالمی ایران شاهدی گویا برای حضور -41

  و آرمان های جهان غرب شکل گرفت .
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 چرا جهان غرب، اقدامات مستمری را برای مقابله با انقالب اسالمی انجام داد؟  -41

  به دلیل پی بردن به عمق حادثه و توان تاثیرگذاری این انقالب 

 ت؟ مقاومت انقالب اسالمی در برابر اقدامات غرب چه تاثیری داشته اس-42

  موقعیت جدیدی برای جهان اسالم پدید آورده است .

  دو نمونه از نخستین تالش هایی که برای مقابله با انقالب اسالمی ایران انجام شد، نام ببرید .-43

  هشت سال جنگ تحمیلی   -کودتای نوژه

  چرا جنگ ایران و عراق با همه جنگ های قرن بیستم متفاوت بود؟ -44

گ، تمامی کشورهای بلوک شرق و غرب، علیه ایران متحد شدند. تسلیحات روسی، آمریکایی، فرانسوی ،آلمانی و... و زیرا در این جن

دالرهای نفتی کشورهای عربی در خدمت ارتشی قرار گرفته بود که آغازگر جنگ بود. این در حالی بود که ایران برای تهیه ابتدایی ترین 

  م شده بود .تجهیزات از جمله سیم خاردار، تحری
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  در دهه نخست، چه تاثیری داشت؟ مقاومت انقالب اسالمی ایران -45

  موقعیت بلوک شرق را به عنوان تنها رقیب بلوک غرب متزلزل ساخت. جهان اسالم را به عنوان یک قطب فرهنگی تثبیت کرد .

 کشورهای غربی در نخستین نظریه پردازی های خود، فروپاشی بلوک شرق را چگونه تحلیل می کردند؟   -46

شکل گیری نظم نوین جهانی بر مدار یک قطب واحد معنا می کردند. نظریه پایان تاریخ فوکویاما این  فروپاشی بلوک شرق را به

 همین معنا را القا می کرد 

  نظریه پایان تاریخ فوکویاماچه معنایی رالقامی کند؟-47

 فروپاشی بلوک شرق را به شکل گیری نظم نوین جهانی بر مدار یک قطب واحد معنا می کردند

 تاریخ فوکویاما خط بطالن کشید؟ عاملی بر نظریه پایان  چه-48

  موفقیت انقالب اسالمی ایران  

 اذعان به حضور فرهنگی و تمدنی جهان اسالم از سوی برخی نظریه پردازان غربی با چه عنوانی مطرح می شود؟-49

  جنگ تمدن ها 

  یی همراه است؟ در شرایط کنونی جهان، طرح نظریه جنگ تمدن ها با چه پیامدها-51

  اعتراف به شکل گیری قطب بندی جدید فرهنگی و تمدنی -

  با طرح دیگر تمدن ها در عرض تمدن اسالمی، جایگاه برجسته و منحصر به فرد انقالب و فرهنگ اسالمی را نادیده می گیرد .-

  رویکرد خصمانه جهان غرب را به جنبش های اسالمی را توجیه می کرد .-



  

  

 

  

  ه پس از جنگ جهانی دوم، نسبت به بلوک شرق وجود داشت، متوجه جهان اسالم می گرداند .هراسی را ک-

  چرا جهان غرب برای ایجاد مناطق پیرامونی و ایجاد وابستگی اقتصادی در جهان تالش می کند؟ -51

است. انباشت ثروت جهان در دست  اقتصاد و سیاست جهان غرب در شرایط فعلی که ابعاد جهانی پیدا کرده، نیازمند مناطق پیرامونی

  جمعی اندک، جز با فقر و وابستگی اقتصادی و سیاسی انبوه آدمیان ممکن نیست .

 چرا غرب با حرکت های مستقلی که در جهان اسالم شکل گرفته است، مقابله می کند؟ -52

   برای تامین نیازهای اقتصادی و سیاسی خود 

برای مقابله با حرکت های مستقلی که در جهان اسالم  نمونه هایی از اقدامات جهان غرب-53

  شکل گرفته است، نام ببرید .

  مقابله نظامی و سیاسی از طریق حضور مستقیم، مانند افغاستان -

  محاصره و تحریم اقتصادی از طریق سازمان های بین المللی مانند ایران -

  خالء معنوی فرهنگ غرب  پرکردنی تبلیغ معنویت های کاذب و سکوالر در کشورهای غربی برا-

  خشن و غیرعقالنی از فرهنگ اسالمی از طریق سازماندهی و شکل دهی جریان های تروریستی وهابی  ارائه تصویری-

  تفسیرهای سکوالر از اسالم و حمایت از اسالم آمریکایی در مقابل انقالب اسالمی -

  هان اسالم جنگ رسانه ای همه جانبه در برابر حرکت فرهنگی ج-

   ایجاد اختالفات فرقه ای و مذهبی برای تضعیف جهان اسالم-

  
  
  

 

   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                       
 

 


