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  )2هاي فرهنگ جهاني ( نمونه  

  

  
را در  »فرهنـگ جهـاني  «يـك   تكـوين خـود،   فراگيـر اسالم با دعوت  -

  دستور كار قرار داده است.
  اسالم دين يك عصر و يك نسل نيست. چرا كه: -

اسـت و   ثابتيهـاي   هاي اسالم، اصول و ارزش اصول اعتقادي و ارزش
  .اند تبليغ و ترويج آن مبعوث شدهانبيا در طول تاريخ، براي  ةهم

هاي بنيـادين فرهنـگ و    اليهكه همان  اسالم اعتقادي هاي ارزشو  اصول -
  است. ثابتي هاي و ارزش اصول باشند، اسالم مي هويت

  آدميان است. فطرتبا  موافقو  آفرينشبا  مطابقهاي اسالم  اصول و ارزش -
  

  
داراي  و تعهـد بـودن انسـان،    مسئولو  مختار )،وحدانيت خدا( توحيدهاي جهاني اسالم عبارتند از:  عقايد و ارزش ترين مهم -

  است. قالنيتع و خداوند بر روي زمين ةخليفو  فطرت الهي
  خاصي نيست. ةخداوند قبيلتوحيد از خداوند واحدي حكايت دارد كه  
 گردند و او عالم را حكيمانه آفريده  موجودات از خداوند پديد آمده و به سوي او باز مي ةاساس اصل توحيد، هم بر

  كند. و تدبير مي
 است. مقام خالفت الهيبه خداوند و رسيدن به  تقرباساس عقايد جهاني اسالم، سعادت و عزت انسان در  بر  
 افتد كه او: انسان زماني اتفاق مي شقاوت و ذلت  

  فراموش كند. راو ديگر موجودات خود حقيقت الهي  -1
  هزينه كند. اين جهانهاي الهي خود را براي زندگي محدود  ها و توانمندي ظرفيت تمام -2
  ،و موظف به پرهيز از فساد در خشكي و دريا است مسئول آباد كردن اين جهانانسان براساس مشيت الهي .  
 مخلوق خداوند است. ترين محبوبو  زيباتريندر فرهنگ اسالم،  عقل  
  اند. ، مبعوث شدهقسطو  عدالتآدميان و اجراي  عقل برانگيختنپيامبران براي  
  :عدالت و قسط *

  يعنـي، مـانع پايمـال     »چرخش ثروت در دسـت اغنيـا  «از  مانع شدنپيامبران براي اجراي عدالت و قسط و)
ها و دوقطبي شدن جهان) و براي آزادسازي مستضعفان از حاكميت مستكبران (يعني، مـانع   شدن حقوق انسان
  اند. مستكبران از مستضعفان) مبعوث شده ةكشي ظالمان استضعاف و بهره

 فرهنگ جهاني اسالم

هاي جهاني اسالمعقايد و ارزش

4 درس
مطالب آموزشي آن را بخوانيد آرامش و  با دقت  
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 قلعه طبرك و بارو و حصار شهر، از آثار برجاي مانده از دوران خلفاي عباسي در ايران(ري)

  
اختصـاص   گروه خاصيو  قومبه  بنابراين موافق با فطرت آدميان است.و  مطابق با نظام آفرينش »هاي اسالمي عقايد و ارزش« - 

  دارد. جهاني؛ بلكه خصلتي ندارد
  كنند. و نمودي تاريخي پيدا مي  راه يافته فرهنگ بشري ةعرص، به ها پذيرش انسانهاي اسالمي با  عقايد و ارزش -
  

  
  هاي اسالمي در چهار مقطع از تاريخ، قابل بررسي است: گسترش فرهنگي عقايد و ارزش -

  بيداري اسالمي ةدور -4استعمار  ةدور -3خالفت  ةدور -2پيامبري و نبوت  ةدور -1
  

  
   داشت. اي فرهنگ جاهلي قبيلهظهور اسالم،  قبل ازعربستان  ةشبه جزير -
  : ظهور اسالم قبل از -

  بود. وري رومامپرات ةعربستان تحت نفوذ و سلط ةشبه جزير غربي شمال ■
  بود. شاهنشاهي ايران ةتأثير سلطعربستان تحت  ةشبه جزير جنوب شرقي ■

  تشكيل داد. مدينهرا در  حكومت اسالميمبعوث شدن به پيامبري  پس از سيزده سالپيامبر اسالم  -
  هجري اتفاق افتاد. هشتمدر سال  فتح مكه -
  شبه جزيره به مدينه آمدند.سراسر هاي مختلف براي پذيرش اسالم از  هجرت، گروه نهمدر سال  -
  .از بين بردعربستان را  ةپيش روي اسالم در شبه جزير موانع سياسي، طي ده سال حكومتپيامبر خدا  -
  

  
اين دوران از زمان رحلت پيامبر آغاز شـد و در   -

   ادامه يافت. عثمانيو  عباسي، امويمسير خالفت 
ها، هنجارها و رفتارهاي جاهلي در عصـر   ارزش -

 مقاومت آشـكار در برابر اسـالم  تا فتح مكه،  نبوي
   خزيده بود. نفاق، در پوشش از آن پسكرده و 

اقتـدار   تدريج بهدر دوران خالفت،  جاهليهاي  ارزش - 
و  اي قبيلـه اسـالمي را در چـارچوب مناسـبات     ةجامع
  سازمان بخشيد. اي عشيره

، فـارغ از  هـاي جهـاني اسـالم    ارزشدر اين دوران،  -
هاي سياسـي و بـا تـالش عالمـان      عملكرد قدرت

عبـور  جوامـع   سياسـي و  مرزهاي جغرافياييمسـلمان از  
  داشتند، تأثير گذاشت. هاي سياسي كه در اين مناطق حضور و بر قدرت كرد

كـرد و   مـي  جـذب و  هضمرا در درون خود  مهاجمهاي  خود، گروه غنايقدرت و دليل  به »فرهنگ اسالمي« ،در دوره خالفت -
  استفاده كنند. هاي ديني ارزشمفاهيم و  پوششاز در ظاهر  استمرار و بقاي خودساخت تا براي  آنان را ناگزير مي

فرهنگ قومي و هايي مانند سلجوقيان، خوارزمشاهيان، مغوالن، عثماني و ... كه در چـارچوب   قدرت ةدر دوره خالفت، غلب -
  آشكار شود. طور كامل بههاي اجتماعي آن  و ارزش هاي فرهنگ اسالمي ظرفيتتا  شد مانع ميكردند نيز  رفتار مي اي قبيله

استبداد ايلي و «صورت  ريشه داشت و به اي قبيلهو  قوميدر مناسبات  بيشتردر اين دوران قدرت سياسي جوامع اسالمي  -
  بود. »استبداد تاريخي ـ قومي«يا  »قومي

هاي اسالمي به فرهنگ بشرچگونگي ورود عقايد و ارزش

مراحل گسترش فرهنگ اسالمي

گسترش فرهنگ اسالمي در دورة نبوت و پيامبري

گسترش فرهنگ اسالمي در دورة خالفت
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مردان جوامع اسـالمي را   و دولت رجال سياسي بيشترهاي استعماري غربي،  قدرت نظامي و صنعتي دولت ،استعمار ةدر دور -

از طريق سازش و پيوند خوردن قدرت سياسي جوامع اسالمي با  »استبداد ايلي و قومي«در نتيجه  ،خود ساخت مقهور
  درآمد. »استبداد استعماري«صورت  قدرت استعمارگران به

  

  
رويـارويي  ، از خارج نبـود  جغرافياي جهان اسالماز  تاريخ آنكه  دليل اين به با وجود هويت غيراسالمي خود، »استبداد قومي« -

  .كرد ميبا حضور قوي و توانمند فرهنگ اسالمي دوري  مستقيم
  )قاجار ايليخود را حفظ كند. (مانند استبداد  پوشش دينيكرد  ، تالش ميظواهر اسالميبا رعايت  »استبداد قومي« -
، براي گسترش نيازهاي اقتصـادي و  كرد عمل مي جهان غرب ةو سلط قدرت ةكه در ساي دليل اين به »استبداد استعماري« -

  )رضاخان استعماري. (مانند استبداد نداشتاي جز حذف مظاهر فرهنگ اسالمي  چارهفرهنگي جهان غرب، 
  

  
  به فرهنگ اسالمي در جهان اسالم است. بازگشتدر  عطفي ةنقطانقالب اسالمي ايران،  -
اسـتعمار، از مكاتـب و    ةانقـالب اسـالمي ايـران، بـراي مقابلـه بـا سـلط        قبل ازكشورهاي اسالمي تا  نخبگاناز  بسياري -

  كردند. و يا ماركسيسم استفاده مي )گرايي ملي( غربي نظير ناسيوناليسمهاي  روش
  ناسيوناليسم:  -

 نـژاد،  سـرزمين،  قبيل از آن دهنده تشكيل عناصر و ملّت به تعلق و دلبستگي ست كه:نمادها و باورها از اي مجموعه ■

  . كند مي بيان را زبان و قوم
 و شـود  مـي  محسـوب  هـا  انسان اساسي ارزش و آرمان عناصري چنين به وابستگي و خاطر تعلق صرفاً اساس اين بر ■

  .سازد مي جدا ها ملت ساير از را آنها و كند مي تعيين را ها ملت هويت
  م:سسيمارك -

 قـرن  اواخـر  در آلمـاني  انقالبـي  شـناس  جامعـه  و فيلسوف ماركس، هاي انديشه از آن اصلي عناصر كه است تفكري ■

  .است شده ساخته نوزدهم
  .داند مي )داران سرمايه عليه كارگران انقالب(طبقاتي انقالب را: داري سرمايه نظام از رهايي راه تنها ماركسيسم، ■

 حمايـت كـرد و مـورد    مـي  مخدوشرا  وحدت امت اسالمي ،ها اين روش :مبارزه با استعماردر  غربيهاي  مكاتب و روش شكستعلت  -
   .گرفت نميكه در دامان فرهنگ اسالم تربيت يافته بودند، قرار  مردمي

را در گسترش فرهنـگ جهـاني    نويني ةمرحلامت اسالمي با الهام از انقالب اسالمي و بازگشت به سوي هويت الهي خود  -
  زند. اسالم رقم مي

  معرفي چند نفر: -
  الدين اسدآبادي: از نخستين بيدارگران اسالمي . سيد جمال1
  . امام موسي صدر: از پيشگامان بيداري اسالمي2
  . شيخ ابراهيم زكزاكي: رهبر جنبش اسالمي نيجريه3

  
  

گسترش فرهنگ اسالمي در دورة استعمار

الميدر رويارويي با فرهنگ اس»استبداد استعماري«با»استبداد قومي«تفاوت راهبرد 

گسترش فرهنگ اسالمي در دورة بيداري اسالمي
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  در دوران استعمارريشة قدرت سياسي جوامع اسالمي  -ت        سازش با دول غربي) 4

        بيداري اسالمي در كشورهاي اسالمي و عربي -ث  
  

  
 هاي اسالم مطابق با چه مواردي است؟  اصول اعتقادي و ارزش .290

 دوران خالفت از چه زماني آغاز و تا كي ادامه يافت؟  .291

 استبداد استعماري درآيد؟  صورت بهچه عاملي سبب شد تا استبداد ايلي و قومي جوامع اسالمي، در دوران استعمار  .292

 اي جز حذف مظاهر فرهنگ اسالمي ندارد؟  استبداد استعماري، به چه دليلي، چاره .293

 اي نقطة عطفي در بازگشت به فرهنگ اسالمي در جهان اسالم است؟  چه پديده .294

 چه اقداماتي زدند؟  هاي اسالمي تا قبل از انقالب اسالمي ايران، براي مقابله با سلطة استعمار، دست به نخبگان كشور .295

 زند؟  چگونه امت اسالمي، مرحلة نويني را در گسترش فرهنگ جهاني اسالم رقم مي .296

 كدام كشور بود؟ ةعربستان تحت نفوذ و سلط ةغربي شبه جزير قبل از ظهور اسالم شمال .297

چـارچوب فرهنـگ قـومي و     هايي مانند سلجوقيان، خوارزمشاهيان، مغـوالن، عثمـاني و ... كـه در    قدرت ةدر دوره خالفت، غلب .298
 ؟طور كامل آشكار شود بهچه چيزي شد تا  مانع مي ،كردند اي رفتار مي قبيله

 موارد زير را فقط نام ببريد: .299

 هاي انسان در ديدگاه اسالم را نام ببريد.  ويژگيالف) 

 هاي اسالمي را نام ببريد. و ارزشچهار مقطع تاريخي، گسترش فرهنگي عقايد ب) 

شـد تـا    كردنـد، مـانع از آن مـي    اي رفتـار مـي   ها كه در چارچوب عادات تاريخي، فرهنگ قومي و قبيله غلبة كدام قدرتپ) 
 كامل آشكار نشود؟  طور بههاي اجتماعي آن  هاي فرهنگ اسالمي و ارزش ظرفيت

 اند؟ ند، آن دو كدامهاي غربي مورد استفادة بسياري از نخبگان كشورهاي اسالمي، دو ايراد داشت مكاتب و روشت) 
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 ؟افتد زماني اتفاق مي ، چهشقاوت و ذلت انساندر بينش توحيدي  .300

 چيست؟ و موظف به پرهيز از است اين جهان در  چه چيزانسان براساس مشيت الهي، مسئول  .301

 اند؟ مبعوث شده» آزاد سازي چه كساني«و » مانع شدن از چه چيزي«و » اجراي چه چيزي«پيامبران براي  .302

 هاي سياسي و عالمان مسلمان چه بود؟ دوران خالفت نقش قدرتدر  .303

آن چـه   ة، بيشتر چه كساني را مقهور خود ساخت و نتيجـ هاي استعماري غربي استعمار، قدرت نظامي و صنعتي دولت ةدر دور .304
 شد؟

 استبداد استعماري درآمد؟  صورت بهچگونه در جوامع اسالمي استبداد ايلي و قومي  .305

 توحيد در دين اسالم، از چه مفاهيمي حكايت دارد؟  .306

 نقش انقالب اسالمي در مقابل نفوذ سلطة فرهنگ غرب چگونه بود؟  .307

 قومي با استبداد استعماري در چيست؟  -تفاوت راهبردي استبداد تاريخي  .308

 هاي جهاني اسالم چگونه بر جوامع ديگر تأثير گذاشت؟  عقايد و ارزش .309

 هاي استعماري غربي چه تأثيري در جوامع اسالمي گذاشتند؟  دولت .310

 متفكران جهان اسالم چه خطراتي را گوشزد كرده بودند؟   .311

 هاي اسالمي به قوم و گروه خاصي تعلق ندارد؟  چگونه عقايد و ارزش .312

 ناسيوناليسم و ماركسيسم را تشريح كنيد. .313

 چه بود؟ عمارهاي غربي در مبارزه با است علت شكست مكاتب و روش .314

يك از تصويرها مربوط به استبداد ايلـي و قـومي و كـداميك مربـوط بـه اسـتبداد       با توجه به تصويرهاي زير بگوييد كه كدام  .315
 دليل آن را بيان كنيد. استعماري است؟ 

   
  تصوير الف                                                          تصوير ب                           

  

  
 جدول زير را با دقت پر كنيد. .316

  استبداد استعماري استبداد قومي
  مخالف مظاهر ديني .............. .  ............... مخالف مظاهر ديني 

  .............. مانند:  مانند: .............. 
  .............. داراي هويت  .............. داراي هويت
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 مفهومي  ....    است؟ نادرست» جهت بودن آن با فطرت آدميان مطابقت اسالم با نظام آفرينش و هم«در ارتباط با مفهوم يك  كدام .317

  است. هاي ثابت هاي اسالمي، اصول و ارزش اصول و ارزش   
  است. هاي خاص هاي اسالمي، اصول و ارزش اصول و ارزش   
  هايي فراتر از مرزهاي جغرافيايي است. هاي اسالمي، اصول و ارزش اصول و ارزش   
  اند. هاي اسالمي مبعوث شده انبيا در طول تاريخ براي تبليغ و ترويج اصول و ارزش ةهم   

هـاي   ويژگيهاي ثابتي است كه با  هاي آن، اصول و ارزش اسالم، دين يك عصر و نسل خاص نيست و اصول اعتقادي و ارزش« .318
 كنكاشي  .............................................................................  اين عبارت با كدام موضوع در ارتباط است؟» ها موافق است فطري انسان

  توانمندي اين دين براي ساختن يك فرهنگ جهاني  -هاي جهاني اسالم عقايد و ارزش   
  توانمندي اين دين براي ساختن يك فرهنگ جهاني - مراحل گسترش فرهنگ اسالمي   
  مراحل گسترش فرهنگ اسالمي -اسالمياستعمار و بيداري  ةرابط   
  هاي جهاني اسالم عقايد و ارزش -استعمار و بيداري اسالمي ةرابط   

 مفهومي  ...............    كند؟ دفاع مي آنهاي مختلف است و از حقانيت  معيار سنجش عقايد و ارزش ،هاي اسالمي يك از ارزش كدام .319

  قسطاجراي عدالت و    توحيد   عقل انسان   مختار بودن انسان   

خود براي زنـدگي محـدود ايـن جهـان      ..........هاي  توانمندي ..........و در هزينه كردن  ..........و .......... ذلت انسان در فراموشي  .320
 اي حافظه  ............................................................................................................................................................................................    است.

  ـ الهي بيشترمسئوليت ـ تعهدات الهي خود ـ    ـ انساني بيشترهاي ديگر ـ  حقيقت الهي خود ـ انسان   
  حقيقت الهي خود ـ موجودات ديگر ـ تمام ـ الهي   تعهدات خود ـ تمام ـ انسانيمسئوليت ـ    

 اي حافظه  ...................    پرهيز از فساد در خشكي و دريا است........... آباد كردن اين جهان و .......... ، .......... و .......... انسان براساس  .321

  ي ـ مسئول ـ موظف بهخواست اله -مشيت   بودن ـ مسئول ـ موظف به مختار ـ متعهد   
  خواست الهي ـ موظف به ـ مسئول -مشيت   ظف به ـ مسئولمختار ـ متعهد بودن ـ مو   

 مفهومي  .......................................................................    ؟شود نمييك، از اهداف پيامبران براي اجراي عدالت و قسط محسوب  كدام .322

  ها جلوگيري كردن از پايمال شدن حقوق انسان   جهان شدنجلوگيري از قطبي    
  گروهي از گروه ديگر ةكشي ظالمان جلوگيري كردن از بهره   ها از به ذلت افتادن و شقاوت انسان جلوگيري كردن   

 اي حافظه  ..............................................................................................    هاي اسالمي چگونه وارد فرهنگ بشري شدند؟ عقايد و ارزش .323

  برحسب حقيقت و ذات خود   با تبديل شدن به نمود فرهنگي و تاريخي   
  بردن موانع سياسي پيش روي خودبا از بين    ها پذيرش انسانقبول و با    

 تركيبي -اي حافظه  .........................................................................................................    نبوت و پيامبري در چه شرايطي آغاز شد؟ ةدور .324

  عربستان ةشبه جزير غربيشاهنشاهي ايران در جنوب ةو نفوذ و سلط شرقي م در شمالوري روامپرات ةتأثير و سلط   
  عربستان ةشبه جزير شرقي ايران در شمال شاهنشاهي ةو نفوذ و سلط غربي م در جنوبوري روامپرات ةتأثير و سلط   
  عربستان ةغربي شبه جزير شاهنشاهي ايران در شمال ةشرقي و تأثير و سلط م در جنوبوري روامپرات ةنفوذ و سلط   
  عربستان ةشرقي شبه جزير شاهنشاهي ايران در جنوب ةغربي و تأثير و سلط م در شمالوري روامپرات ةنفوذ و سلط   

مـدت  ترتيـب، در چـه    بـه » مدت زمان برداشته شدن موانع سياسي پيش روي اسالم«و » اسالمي در مدينه تشكيل حكومت« .325
 كنكاشي -اي حافظه  ..............................................................................................................................................    زماني اتفاق افتاده است؟

  ده سال -ده سال پس از مبعوث شدن رسول خدا به پيامبري   
  ده سال -ز مبعوث شدن رسول خدا به پيامبريسيزده سال پس ا   
  سيزده سال -ز مبعوث شدن رسول خدا به پيامبريده سال پس ا   
  ده سالسيزده سال پس از مبعوث شدن رسول خدا به پيامبري ـ    
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ها براي  هاي مختلف، در چه سالي اتفاق افتاد و اين گروه ين پذيرش اسالم از جانب گروهبيشتردر طي ده سال حكومت پيامبر،  .326تأليفي

 كنكاشي -اي حافظه  ......................................................................   كردند؟ منطقه سفر ميبه كدام از سراسر شبه جزيره پذيرش اسالم، 
  رفتند. در سال فتح مكه ـ به مكه مي   رفتند. ه مدينه ميب - مكه يك سال پس از فتح   
  رفتند. در سال فتح مكه ـ به مدينه مي   رفتند. يك سال پس از فتح مكه ـ به مكه مي   

 تركيبي -اي حافظه  ............................................................................   ترتيب وقايع در عصر نبوي در كدام گزينه به درستي آمده است؟ .327
  هاي ايران و روم وريهاي دعوت به امپرات ارسال نامه - مروي اسال از بين بردن موانع سياسي پيش - تشكيل حكومت اسالمي در مدينه   

  مروي اسال از بين بردن موانع سياسي پيش - هاي ايران و روم وريهاي دعوت به امپرات ارسال نامه - هتشكيل حكومت اسالمي در مدين    
  هاي ايران و روم وريهاي دعوت به امپرات ارسال نامه - مروي اسال از بين بردن موانع سياسي پيش - تشكيل حكومت اسالمي در مكه   
  روي اسالم از بين بردن موانع سياسي پيش - هاي ايران و روم وريهاي دعوت به امپرات ارسال نامه - هتشكيل حكومت اسالمي در مك   

 اي حافظه  ................  كدام است؟ترتيب، به» عربستان هاي سياسي در دوران خالفت، در مسير خالفت قدرت«و»خالفت ةآغاز دور« .328
   اسالمي در مدينه ـ اموي، عباسي و عثماني از تشكيل حكومت سال پس10  سال پس از فتح مكه ـ عباسي، اموي و عثماني 10   
  اسالمي در مدينه ـ عباسي، اموي و عثماني تشكيل حكومتسال پس از 10  سال پس از فتح مكه ـ اموي، عباسي و عثماني10   

 اي حافظه  ............................    چگونه بود؟ »عصر نبوي«و  »خالفت«ترتيب، در دوران  ها، هنجارها و رفتارهاي جاهلي، به تأثير ارزش .329
  اي و قومي اسالمي براساس مناسبات قبيله ةمقاومت آشكار در برابر اسالم ـ سازماندهي تدريجي اقتدار جامع   
  هاي حاضر در آن مناطق ـ مقاومت آشكار در برابر اسالم تا سال هشتم عبور از مرزهاي جغرافيايي جوامع مختلف و تأثير بر قدرت   
  اي و قومي ـ مقاومت آشكار در برابر اسالم در طول عصر نبوي اسالمي، براساس مناسبات قبيله ةسازماندهي تدريجي اقتدار جامع   
  اي و قومي ـ قرار گرفتن در پوشش نفاق، از سال هشتم هجري اسالمي، براساس مناسبات قبيله ةاقتدار جامعسازماندهي تدريجي    

 تركيبي  ....................................................................................    هاي جهاني اسالم در دوران خالفت چه تأثيري داشت؟ عقايد و ارزش .330
  روي اسالم عطفي در بازگشت امت اسالمي به سوي هويت الهي خود ـ از بين بردن موانع سياسي پيش ةايجاد نقط   
  هاي سياسي روي اسالم ـ عبور از مرزهاي سياسي و جغرافيايي و تأثير بر قدرت از بين بردن موانع سياسي پيش   

روي اسالم ـ هضم و جذب فرهنگ مهاجمان بيگانه و وادار ساختن آنان به اسـتفاده از پوشـش     از بين بردن موانع سياسي پيش 
  هاي ديني براي بقاي خود ارزش

هاي سياسي ـ هضم و جذب فرهنگ مهاجمان بيگانه و وادار ساختن آنان به  عبور از مرزهاي سياسي و جغرافيايي و تأثير بر قدرت   
  هاي ديني براي بقاي خود استفاده از پوشش ارزش  

كـرد و بـر   از مرزهاي جغرافيايي و سياسـي جوامـع مختلـف عبـور     چگونه در دوران خالفت هاي جهاني اسالم،  عقايد و ارزش .331
 تركيبي  .........................................................................................هاي سياسي كه در اين مناطق حضور داشتند، تأثير گذاشت؟ قدرت

  قدرت سياسي و اجتماعي حاكمان - دينبا قدرت و عمق معرفتي    هاي مهاجم بيگانه جذب گروه - در چارچوب عادات تاريخي   
  هاي مهاجم بيگانه گروه دفع - اي سياسيه فارغ ازعملكرد قدرت   تالش عالمان مسلمان - هاي سياسي فارغ ازعملكرد قدرت   

ساخت تا براي  هاي مهاجم بيگانه را ........ و دست كم آنان را ناگزير مي فرهنگ اسالمي در دوران خالفت، به دليل ........ گروه .332
 تأليفي  ............................................................................................................................................................  استمرار و بقاي خود ........ .

  هاي ديني استفاده كنند. مفاهيم و ارزشاز پوشش  - كرد درون خود هضم و جذب مي -قدرت و عمق معرفتي خود   
  در پوششي از نفاق بخزند. -كرد به تسليم وادار مي -تالش و كوشش عالمان مسلمان   

  با رعايت ظواهر اسالمي پوشش ديني خود را حفظ كنند. -كرد نشيني مي وادار به عقب -ها پذيرش و رويكرد انسان 
  در پوششي از نفاق بخزند. - كرد و جذب ميدرون خود هضم  -قدرت و عمق معرفتي خود   

رفتـار   ..........و  ..........هايي مانند سلجوقيان، خوارزمشاهيان، مغوالن و عثماني كـه در چـارچوب    قدرت ةدر دوران خالفت، غلب .333
 اي حافظه  ...............................................    آشكار شود. ..........هاي اجتماعي آن  هاي اسالم و ارزش شد تا ظرفيت مي ..........كردند،  مي

  طور كامل فرهنگ تاريخي ـ جاهلي ـ مانع ـ به   بيشترفرهنگ تاريخي ـ جاهلي ـ موجب ـ    
  بيشتراي ـ موجب ـ  عادات تاريخي ـ فرهنگ قومي و قبيله   طور كامل به - مانع - اي فرهنگ قومي و قبيله - عادات تاريخي   

با قدرت .......... ، داشت در دوران استعمار از طريق .......... ريشه در  بيشترقدرت سياسي جوامع اسالمي كه تا قبل از استعمار،  .334
 92 -سراسري  ..........................................................  درآيد...........  صورت به.......... استعمارگران پيوند خورد و اين مسئله سبب شد تا 

  مناسبات استعماري -مكاتب ناسيوناليستي -هاي غربي سازش با دولت -هاي دوران خالفت ارزش   
  مكاتب ناسيوناليستي - استبداد تاريخي، قومي - استبداد استعماري - اي بات قومي و قبيلهمناس   
  استبداد استعماري -اي مناسبات قومي و قبيله -استبداد تاريخي، قومي -هاي اسالمي عقايد و ارزش   
  استعمارياستبداد  -استبداد ايلي و قومي -هاي غربي سازش با دولت - اي مناسبات قومي و قبيله   

  اي حافظه  .........................    داد استعماري تبديل شد؟باستعمار به است ةاستبداد ايلي و قومي در جوامع اسالمي، در دور به چه دليلي .335
  هاي غربي سازش دولتمردان جوامع اسالمي با دولت   شكست مردم جوامع اسالمي در مبارزات خود   
  پيوند مردم جوامع اسالمي با قدرت استعمارگران غربي   رويارويي غيرمستقيم استبدادهاي قومي با فرهنگ اسالمي   
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 كنكاشي  ......................................    ترتيب، چگونه بود؟ عملكرد استبداد قاجار و استبداد رضاخان در رويارويي با فرهنگ اسالمي، به .336 تأليفي

  غيرمستقيم و با رعايت ظواهر اسالمي و حفظ پوشش ديني ـ غيرمستقيم و با رعايت ظواهر اسالمي و حفظ پوشش ديني   
  حذف مظاهر فرهنگ اسالمييرمستقيم و با رعايت ظواهر اسالمي و حفظ پوشش ديني ـ مستقيم و با غ   
  مستقيم و با حذف مظاهر فرهنگ اسالمي ـ غيرمستقيم و با رعايت ظواهر اسالمي و حفظ پوشش ديني   
  حذف مظاهر فرهنگ اسالميمستقيم و با حذف مظاهر فرهنگ اسالمي ـ مستقيم و با    

 94 -سراسري خارج از كشور  ...........................................................  ؟كدام است استعماري و امپرياليسم فرهنگيتيب ويژگي استبداد تر به .337

  گيرد. از طريق تصرف اقتصادي، سياسي و فرهنگي شكل ميـ  كند پوشش ديني خود را حفظ نمايد. تالش مي   
مسلط  ةصرفاً برتري فرهنگي جامعتحت تصرف  ةجامع -دنگزي فرهنگ اسالمي دوري ميحضور توانمند از رويارويي مستقيم با  

  پذيرد. را مي
مسـلط را   ةاقتصادي يا نظامي، برتري فرهنگي جامعـ  ةمغلوب بدون پذيرش سلط ةجامعـ   اي خارج از جهان اسالم ندارد. عقبه 

  بپذيرد.
تحـت   ةامعـ جـ   رد.اي جز حذف مظاهر فرهنگ اسالمي نـدا  چارهدر جهت گسترش نيازهاي اقتصادي و فرهتگي جهان غرب،  

  مسلط را بپذيرد. ةتصرف اقتصادي يا نظامي، برتري فرهنگي جامع
 94 -سراسري  .................................................................................ترتيب ويژگي استبداد تاريخي ـ قومي و استعمار نو، كدام است؟ به .338

  برد. هاي فرهنگي بهره مي  ي جهان غرب از ابزارها و ظرفيت اي خارج از جهان اسالم نداشت ـ براي حفظ سلطه عقبه   
گرفت ـ از نهادها و ساختارهاي اقتصادي و سياسـي    هويت اسالمي خود، در رويارويي مستقيم با فرهنگ اسالمي قرار ميرغم  به 

  برد. المللي بهره مي بين
اي جز حذف مظاهر فرهنگ اسالمي نداشت ـ با اتكاء به قدرت اقتصادي و فرهنگي خود سياسـت    با وجود هويت اسالمي، چاره 

  گيرد. اختيار مي كشورهاي ديگر را در
گزيد ـ با روش و سـاز و كارهـاي غيرمسـتقيم      رغم هويت غيراسالمي خود، از رويارويي مستقيم با فرهنگ اسالمي دوري مي به 

  گيرد. كنترل بازار و سياست كشورهاي ديگر را در اختيار مي
 كنكاشي -اي حافظه  ...................................................................    عطفي در بازگشت به فرهنگ اسالمي در ايران بود؟ ةكدام تاريخ، نقط .339

  1332مرداد  28   1357بهمن  22   1299سوم اسفند    1342خرداد  15   
كردند،  استعمار از .......... استفاده مي ةبسياري از نخبگان كشورهاي اسالمي تا قبل از انقالب اسالمي ايران، براي مقابله با سلط .340

 كنكاشي  .......................................................................................................................................................................................  اما ..........

  استبداد استعماري درآيد. صورت بهاين مسئله سبب شد تا استبداد ايلي و قومي  -اي فرهنگ قومي و قبيله   
سـاخت و هـم    اين مكاتب هم وحدت امت اسالمي را مخدوش مـي  -هاي غربي نظير ناسيوناليسم يا ماركسيسم مكاتب و روش 

  مورد حمايت مردم مسلمان نبود.
كامل آشكار  طور بههاي اجتماعي  هاي فرهنگ اسالمي و ارزش تا ظرفيت شد اين روش مانع از آن مي -اي فرهنگ قومي و قبيله 

   د.شو
ساخت و هم مورد  اين مكاتب هم وحدت امت اسالمي را مخدوش مي -ليبراليسمهاي غربي نظير سوسياليسم يا  مكاتب و روش 

  حمايت مردم مسلمان نبود.
 اي حافظه  .............    به سوي هدايت الهي بازگشتند؟اده از مكاتب ديگر به جاي استفمردم جوامع اسالمي در چه زماني براي مقابله با استعمار،  .341

  1342خرداد  15قبل از قيام    قبل از انقالب اسالمي ايران   
  بعد از انقالب اسالمي ايران   1342خرداد  15بعد از قيام    
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  فرهنگ جهاني اسالم
  » ها موافق با فطرت انسان«  + »مطابق با آفرينش«» + ثابت« :صول فرهنگ جهاني اسالمها و ا ارزش - 
  در دستور كار اسالم است. چرا؟ چون اسالم دعوتي فراگير داشته است.  تكوين يك فرهنگ جهاني - 

  هاي جهاني اسالم: ترين عقايد و ارزش مهم - 
  توضيحات  هاي جهان اسالم ارزش

  داشاره دارد به خداوند واح  توحيد
 تقرب به خداوند  سعادت انسان

 دوري از خداوند  شقاوت و ذلت انسان

  »مشيت الهي، مسئول آباد كردن جهان و پرهيز از فساد استانسان براساس«  مسئوليت 
  »شود هاي اسالمي مي موجب گسترش فرهنگي ارزش«

  اند. پيامبران براي اجراي قسط و عدل مبعوث شده  عدالت و قسط
هاي الهي خود را به جهان  تمام ظرفيت» + «حقيقت الهي خود و موجودات ديگر را فراموش كند.« افتد كه انسان: شقاوت و ذلت زماني اتفاق مي - 

  »مادي محدود كند.
  

  عربستان قبل از ظهور اسالم ةشرايط شبه جزير
از سمت جنوب + « »مووري رغربي تحت نفوذ امپرات از سمت شمال»+ «اي داراي فرهنگ جاهلي قبيله« عربستان قبل از ظهور اسالم: ةشبه جزير - 

  »شرقي تحت نفوذ شاهنشاهي ايران
  مراحل گسترش فرهنگ اسالمي

  بيداري اسالمي  ةدور - 4استعمار،  ةدور - 3خالفت؛  ةدور - 2پيامبر و نبوت،  ةدور -1
  بيداري اسالم ةدور  استعماري ةدور  خالفت ةدور  نبوت و پيامبري ةدور

سال پس از13آغاز دوره: «
با تشكيل  مبعوث شدن پيامبر

» حكومت اسالمي در مدينه
سال طول كشيد تا موانع  10«

  » سياسي برداشته شود.
مدت حكومت پيامبر در مكه: «

  »سال 10
 ها سالهاي جاهلي  ارزش«

مقاومت كرد و پس از آن در 
  »پوشش نفاق خزيد.

هايي  هجرت، گروه 9در سال «
براي پذيرش اسالم از سراسر 

  .»به مدينه رفتند  شبه جزيره

 »س از رحلت پيامبرآغاز دوره: پ«
با خالفت اموي، عباسي و عثماني ادامه «

  »پيدا كرد.
مناسبات  شكلهاي جاهلي در  ارزش«

  »اي سازمان يافت. قبيله
هاي اسالمي با تالش عالمان  ارزش«

  »مسلمان از مرزهاي جغرافيايي عبور كرد.
فرهنگ اسالمي به دليل عمق فرهنگي «

جم را درون خود هضم هاي مها خود، گروه
  »كرد. و جذب مي

مانع  هايي مثل سلجوقيان و... قدرت ةغلب«
هاي فرهنگ اسالمي  از بروز كامل ظرفيت

  »بود.

 استبداد ةدر دورآغاز دوره: «
  »استعماري

رجال سياسي جوامع «
اسالمي مقهور قدرت نظامي و 
صنعتي غرب شدند و استبداد 

قومي و ايلي به استبداد 
  »تبديل شد.استعماري 

براي مقابله با غرب از «
هاي غربي مثل  روش

ناسيوناليسم و ماركسيسم 
  »شد. استفاده مي

بعد از انقالب آغاز دوره: «
  »المي ايراناس

 ةانقالب اسالمي: نقط«
عطف بازگشت فرهنگ 
  »اسالمي به جهان اسالم

امت اسالمي با الهام از «
انقالب اسالمي ايران 

موجب گسترش فرهنگ 
  »شد. جهاني

  

  تفاوت راهبرد استبداد قومي با استبداد استعماري در رويارويي با فرهنگ اسالمي
عدم رويارويي مستقيم با فرهنگ اسالم، به دليل جدا نبودن تـاريخ  » + «داراي هويت غيراسالمي«استبداد قومي (مانند استبداد ايلي قاجار):  -

  »با رعايت ظواهر اسالميحفظ پوشش ديني » + «آن از جغرافياي جهان اسالم
 ةسلط ةحذف مظاهر فرهنگ اسالمي، به دليل عمل كردن در ساي» + «داراي هويت غيراسالمي«استبداد استعماري (مثل استبداد رضاخان):  -

  »غرب براي گسترش نيازهاي اقتصادي و فرهنگي غربي


	Jame 11
	3
	3-3

