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 بارم پاسخ سواالت رديف

اند كه يك فرهنگ  ملوگو     هايي ها و ارزش ترين ويژگي حقيقت، معنويت، عدالت، حريّت، مسئوليت و عقالنيت از مهم 1

 ها برخوردار باشد. جهاني بايد از آن

هگاي متتوگف    توانند معيار و ميزاني براي سنجش عقايد و ارزش هايي كه به حقيقتي قائل نباشند، نمي حقيقت: فرهن 

 ها و عقايد خود دفاع كنند. توانند از حقانيت ارزش ر نتيجه نميداشته باشند و د

2 

هگاي   تواند صگورت  شود. امپرياليسم مي اي اطالق مي واژه امپرياليسم از امپراطوري گرفته شده است و به هر نوع سوله 2

 گيگرد.  شگلل مگي  امپرياليسم سياسي از طريق اشغال نظامي جوامع ضعيف  اسي، اقتصادي و فرهنگي داشته باشد.يس

دهد كه قدرت اقتصادي يك كشور، بازارها و مواد خگام كشگور ديگگر را تصگر       امپرياليسم اقتصادي در جايي رخ مي

 كند. مي

2 

 شوند. هاي بنيادين به سه دسته اساسي تقسيم مي عقايد و ارزش 3

 سوم: معرفت شناسانه -دوم: انسان شناسانه  -اول: هستي شناسانه 

ترين ويژگي هستي شناختي فرهن  معاصر غر  و به معناي رويلرد دنيوي و اين جهاني به هستي و  سلوالريسم، مهم

ودي انسگان متوجگه   جگ هگاي و  ي ظرفيگت    سبب شده است تا همهغري سلوالريسم بر فرهن   باشد. غوبه جهان مي

شود. بدين ترتيب، ابعاد معنوي انسان و جهان يا به فراموشي سپرده شده يگا بگه    ها و اهدا  دنيوي و اين جهاني آرمان

هگا و عقايگد    هشود. بر همين اساس، فوسگف  ي اهدا  و نيازهاي دنيوي به خدمت گرفته مي صورتي گزينشي در حاشيه

 شوند. تقسيم مي« پنهان»و « آشلار»سلوالر در فرهن  غر  به دو دسته 

2 

 دوم: پيوند قدرت با تجارت، سرمايه و صنعت                                       هاي سياسي سلوالر تاول: پيدايش قدر 4

 چهارم: ادغام جوامع در نظام جهاني استعمار        سوم: به خدمت گرفتن مبوغان مذهبي و سازمان فراماسونري
2 

 شوند. تبديل ميي كشورهاي غربي  اول: به بازار مصر  كاالهاي توليد شده 5

 كنند. دوم: نيروي كار و مواد خام مورد نياز كشورهاي غربي را تأمين مي

شوند؛ به اين معنگا   زده به سوي اقتصاد تك محصولي سوق داده ميركشوهاي تحت نفوذ و استعماسوم: در اغوب موارد، 

 شود. كه صادرات آنها، به يك ماده خام محدود مي

گيرد، و ايگن   زني در اقتصاد جهاني را از آنان مي اقتصاد كشورهاي استعمارزده، قدرت چانهچهارم: تك محصولي شدن 

 شود. ها به كشورهاي استعمارگر مي پديده، موجب وابستگي اقتصادي آن

2 

جامعگه  نتواند قدرت خود را از والدينش دريافت كنگد و اگگر   آيد، اگر انساني كه در دنياي از قبل تموّك شده به دنيا مي 6

خواهان كار او نباشد، هيچ گونه حقي براي دريافت كمترين مواد غذايي يا چون و چرا در مورد مقگام و موقعيگت خگود    

دهد و خود نيز اين حلم را اجرا  ندارد. در سفره گسترده طبيعت، جايي براي او وجود ندارد، طبيعت حلم به رفتن او مي

ها و پيدايش مشلالت  حتي رفاه كارگران را موجب باالتر رفتن توليد نسل آنكند. ريلاردو از اقتصاددانان كالسيك،  مي

اگر حلومتگران ما فعاليت خود را به وظايف مشروع خود محدود كنند و بگذارند سگرمايه،   داند و معتقد است: بعدي مي

ش، پاداش طبيعي، بالهت و پرسودترين راه خود را دنبال كند، كاالها قيمت مناسب خود را داشته باشند، استعداد و تال

كاستن از بهگايي كگه بايگد بگراي قگانون      ها به حفظ صوح، دفاع از مالليت،  حماقت، مجازات طبيعي خود را ببيند و آن

دولت بپردازند، به بهترين وجگه، پيشگرفت كشگور را تگأمين     ي متتوف ها جويي در بتش و رعايت صرفهپرداخته شود، 

 ي كارها را انجام خواهند داد. كارها را انجام دهد، مردم بقيهخواهند كرد. اگر دولت اين 
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