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﹝︡ارا، ﹝﹆︀و﹝️ و ︻︡ا﹜️

کنون به تکمیل آ  ن ها می  پردازیم؛ دین اسالم دین مکان و زمان خاصی نیست و به همین دلیل حیات بخشی و  پیرامون دین اسالم مطالب زیادی در سال های گذشته خواندیم. ا

گاهی و عمل را توأمان داشته باشد، جهانی زنده است و جهان اسالم نیز با توجه به این که عمل همراه با  روشنگری آن محدود به قوم و زمان خاصی هم نیست. جهان اجتماعی که آ

گاهی همراه با عمل دارد، جهانی زنده و پویاست. این دو ویژگی به همراه خود همبستگی، تعاون و همکاری، امید و اطمینان، توجه به آینده و برنامه ریزی برای آن را می آورد. گاهی و آ آ

علوم اجتماعی مسلمانان همواره متناسب با تعریفی که از دانش داشتند و البته متناسب با نیازهای آنان شکل گرفته است؛ یکی از مهم ترین این علوم، علم فقه است.

علم فقه دربارۀ چگونگی رفتار اجتماعی مسلمانان و جامعۀ اسالمی، احکام و قواعدی را وضع می کند.

فقه اسالمی:  این امکان را به جامعۀ اسالمی می دهد تا با استفاده از آن هنجارها و رفتارهای خود را مورد ارزیابی و انتقاد قرار دهد،  ویژگی های جامعۀ مطلوب 

و آرمانی را مشخص می کند،  راه های حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب را نشان می دهد و  با به رسمیت شناختن تفاوت های قومی، نژادی، 

زبانی و فقهی این تفاوت ها را به فرصتی برای شکل گیری امت اسالمی تبدیل کرده است.

 در جهان اسالم مکاتب و مذاهب مختلف فقهی در مواجهه با شیوه های زندگی، نظام های اجتماعی و به ویژه قدرت های اجتماعی موجود، فعال بوده اند.

آرمان های اجتماعی فقه اسالمی:  مدارای اجتماعی با مسلمانان و همۀ کسانی که به دنبال صلح اند  دفاع از مرزهای اسالمی در برابر تهاجم متجاوزان  تالش 

برای تحقق و گسترش عدالت.

دو ا﹡﹆﹑ب در ﹉ ﹇︣ن

انقالب های مشروطه و انقالب اسالمی دو انقالب بزرگ قرن بیستم هستند که فقه شیعه نقش مهمی در تعیین نوع رابطۀ مردم با حکومت در آن ها داشته است. در 

ابتدای قرن بیست میرزای نائینی با توجه به واقعیات اجتماعی ایران و با استفاده از فقه شیعی نظام مشروطه را تبیین و امام خمینی )ره( با توجه به شرایط اجتماعی 

پایان قرن بیستم مسألۀ والیت و انقالب اسالمی را مطرح کرد. مقبولیت و مرجعیت فقه شیعی در ایران موجب شد که براساس این دو نظریۀ فقهی، انقالب مشروطه و 

انقالب اسالمی به وقوع بپیوندند.

ویژگی های جامعۀ آرمانی فقه شیعه:  عادالنه بودن ساختار و روابط  عالم و عامل بودن کارگزاران به عدالت یا عالم و عادل بودن آن ها

دیگهیچبهترازاینکهرسیدیبهدرسآخروباخیالراحتداریکتابرویمبندیومیبویسومیری
تاروزکنکوربرایترکوندن!

بودی یبحوصله یوقتایی اگه خوندی کم یوقتایی اگه باشه کنکور روز به امیدت نره یادت هیچوقت
یوقتاییاصاًلحالنکردیجامعهشنایسبخوین...اشاکلندارهامیدتبهروزکنکورباشه...

نمیرفت کَتَم تو عرویض بحرای منم میخوندیم. قافیه و عروض ما نبود ادیب فنون و علوم ما زمان
باورتوننشهویلاون باشه!شاید بهخدا امیدت گفتمهمایونزادهولشکن بهخودم کهنمیرفت!
سالفقطیهدونهتستازبحرااومددرحایلکهساالیپیش3تامیومدواینگونهشدکهمنفاریس

اختصاصیمو)یاهمونعلوموفنونشمارو(81درصدزدم.
اینرازوآخرکتاببهتگفتمکهفکرنکینفقطبایدتولککین!نخیرجونمهمتهمالزمه!
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انقالب مشروطه

در دورانی که اندیشه های مشروطه ظهور یافت، نظام ایل قاجار بر سر کار بود. میرزای نائینی در آن روزگار معتقد بود در راستای تحقق جامعۀ آرمانی از منظر فقه شیعی 

ک دوم را ایجاد کرد؛ زیرا این امر مستلزم تغییر نظام پادشاهی آن زمان بود. پسبیخیالدویممیشیمومیریمسراغویژیگاول؛برای تحقق آن مجلسی طراحی شد  نمی توان مال

که از طریق آن مردم بتوانند سازمان ها و ساختارهای عادالنه ای را سامان دهند.هرچند مشروطه ومجلس آن، نظام مطلوب نبوده و آرمان شهر را به دنبال نمی آورد ویل

دراونشرایطازهییچبهتربود

کید کرده و از نظر او مشروط کردن به معنای مشروط کردن عملکرد حکام و حکومت در چارچوب  میرزای نائینی بر حمایت مردم از مشروطه و تشکیل مجلس آن تأ

مقررات عادالنۀ مجلس است.

 درس 14 یازدهم: جنبش عدالتخانه به تشکیل مجلس و انقالب مشروطه منجر شد اما در تشکیل این مجلس دو گروه نقش داشتند:  عالمان 

مسلمان  منورالفکران غرب زده. هر دوی این گروه ها نام مشروطه را پذیرفتند اما برای هر کدام مشروطه معنای متفاوتی داشت. از نظر عالمان مسلمان مشروطه، 

کمیت به احکام عادالنۀ الهی است اما منورالفکران، مشروطه را نوعی حکومت سکوالر، مانند دولت انگلستان می دانستند. از نظر آنان مجلس محلی بود  مشروط کردن حا

که در آن قوانین نه بر پایۀ احکام اسالمی بلکه براساس خواست و ارادۀ بشر تنظیم می شود.

انقالب اسالمی  

در پایان قرن بیستم امام خمینی به این نتیجه رسید که مردم ایران می توانند جامعه ای ایجاد کنند که هر دو ویژگی جامعۀ آرمانی را داشته باشد. مردم در این جامعه از 

طریق دو اهرم  مجلس شورای اسالمی و  مجلس خبرگان، در تحقق نظام مطلوب خود مشارکت می کنند. 

مجلس شورای اسالمی با مشارکت مردم، شرط اول جامعۀ آرمانی و مجلس خبرگان نیز از طریق شناسایی، معرفی و نظارت بر رهبر جامعه، موظف است شرط دوم را تحقق بخشد.

عالمان مسلمان عالوه بر استفاده از فقه شیعی با علوم اجتماعی جهان متجدد نیز آشنایی دارند و برای تبیین و توصیف جهان کنونی از طریق این دانش ها نظریات 

جدیدی ارائه کرده اند.

فواید استفاده از علوم اجتماعی مدرن برای عالمان مسلمان:

 زمینۀ طرح مسائل جدید را فراهم می آورد.

 امکان گسترش علوم اجتماعی مسلمانان را فراهم می کند.

 عالوه بر توصیف و تبیین مسائل جهان اسالم، مسائل جامعۀ جهانی را نیز تحلیل می کند.

گاهی و بحران معنا راه حل ارائه می دهد.  برای برون رفت از بحران هایی مانند بحران آ

ویژگی های علوم اجتماعی جهان اسالم در مقایسه با علوم اجتماعی:

 متناسب با معنای علم در جهان اسالم است.

 در کنار منابع و ابزارهای تجربی از منابع عقالنی و وحیانی نیز استفاده می کند.

 عالوه بر تعامل با داده های حسی و تجربی و تعامل با ارزش ها، هنجارها و آرمان های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی به انتقاد و ارزیابی آن ها نیز می پردازد.

 به رغم ارتباط با فرهنگ ها و سنت های زمان خود، خود را از نگاه  آن ها تعریف نمی کند بلکه با استفاده از این عقالنیت به گونه ای مستقل به ارزیابی فرهنگ و تاریخ 

مربوط به خود می پردازد.

 عقالنیت جهان اسالم با وجود این که در تولید دانش نقش محوری دارد ولی همۀ عرصه ها را دربرنمی گیرد بلکه از علوم تجربی و وحیانی هم استفاده می کند.

 علوم اجتماعی اسالمی به تبیین و توصیف جامعۀ کنونی و آرمانی پرداخته و عالوه بر این ها جامعۀ جهانی را نیز داوری می کند و راهکارهایی برای تغییر وضعیت 

موجود ارائه می کند. 
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تمامی ویژگی هایی که در باال ذکر شد نوعی از علوم اجتماعی را به وجود می آورد که کارکردهای زیر را دارد:

 فهم، توصیف و تفسیر پدیده ها

 تبیین و شناخت علل شکل گیری و به وجود آمدن پدیده های اجتماعی

 داوری دربارۀ ارزش ها، هنجارها و آرمان های فرهنگ های مختلف

 توصیف جامعۀ آرمانی

 ارائۀ راهکارهایی برای رهایی از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب

﹝︺﹠︀ی ︠︀ص ︻﹆﹏

معنایخاصعقل: قوه ای است که انسان به کمک آن حقایق و قواعد جهان را می شناسد.

براساس موضوع مورد مطالعۀ خود به اقسامی تقسیم می شود:

عقل نظری

گاهی و ارادۀ انسان وجود دارند، شناسایی می کند و علومی مانند فلسفه، ریاضیات و طبیعیات را پدید می آورد. مثال قانون علیت در فلسفه  واقعیت هایی را که مستقل از آ
با قانون جاذبۀ زمین در فیزیک با این عقل شناخته می شوند.

عقل علمی

گاهی و ارادۀ انسان به وجود می آیند،  مانند ارزش ها و آرمان ها، شناسایی می کند؛ مثالً خوبی عدالت و بدی ظلم را می شناسد. این عقل، علوم  واقعیت هایی را که با آ
 انسانی و اجتماعی را پدید می آورد.

عقلعملیعقلنظری
در طبیعت و جامعه هیچ رخدادی، خود به خودی و 

بدون علت رخ نمی دهد.
هرگز جامعه ای بدون تأمین میزانی از عفت، شجاعت، حکمت 

و عدالت روی سعادت دنیوی و اخروی را نخواهد دید.

مقایسۀعلوماجتماعیدرجهانمتجددوجهاناسالم

علوماجتماعیجهاناسالمعلوماجتماعیجهانمتجدد

تبیینی
از سطوح مختلف عقل استفاده می کند و تبیین را به تبیین تجربی 

محدود نمی داند.

تفسیری
تفسیر را نوعی تبیین و استدالل عقالنی می شمارد و به همین دلیل 

تفسیر و تبیین در تقابل با هم قرار نمی گیرند.

انتقادی
از ظرفیت جهان شمول عقل نظری، عقل عملی و وحی برای داوری 

ارزش ها استفاده می کند.
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معلولعلت

محدود نبودن حیات بخشی آن به قرون و دوران خاصمحدود نبودن دین اسالم به زمان و مکان خاص

گاهی گاهی توأم با عمل و عمل توأم با آ آ
 زنده بودن جهان های اجتماعی از جمله اسالم  در پی داشتن نشانه هایی چون 

همبستگی، تعاون و همکاری، امید و اطمینان، توجه به آینده و برنامه ریزی برای آن

فراهم شدن امکان شکل گیری امت اسالمیبه رسمیت شناختن تفاوت های زبانی، نژادی و قومی در جهان اسالم

شکل گیری دو انقالب اجتماعی در یک قرن در ایران )انقالب مشروطه و انقالب اسالمی( مقبولیت فقه شیعی  مرجعیت فقه شیعی

تحقق ویژگی اول جامعۀ آرمانی از نظر فقه شیعه یعنی روابط و ساختارهای عادالنهمجلس شورای اسالمی

کمانمجلس خبرگان رهبری تحقق ویژگی دوم جامعۀ آرمانی از نظر فقه شیعه یعنی عالم و عادل بودن حا

تعامل فقه شیعه با علوم اجتماعی مدرن
 فراهم شدن زمینۀ طرح نظریات جدید  گسترش علوم اجتماعی جهان اسالم
 توصیف و تبیین مسائل جامعۀ جهانی در کنار توصیف و تبیین مسائل جهان اسالم

 ارائۀ راهکارهایی برای رسیدن به وضعیت مطلوب

خبایندیگهخونۀآخردرسنامهبود...االنیهحسعجییبدارم...تادیروزدلممیخواستسریعکتابتمومشهامااالندلمیمخوادبازیلکبنویسم...
یهچیزیبربط...

یادمهمشاورمونچندروزقبلکنکوراومدباهامونصحبتکنهگفتشبقبلکنکورپاککناتونوسوراخکنیدازتوشنخردکنیدکهیوقتخدایینکردهازرویمیزنیفتهزمینوشمابخوایدیلکدربهدر
دنبالشبگردید!نهکهفکرکنیدداشتشویخمیکردانه!خییلجدیداشتیمگفت.فرداشکهرفتیمکنکوربدیمدیدمایدلغافلاناگرفقطمنمسخرهاشکردموحرفشوجدینگرفتم...بعدههافهمیدم

اینحرفوخییلازمشاورابهدانشآموزامیزننوالیکدارنجومیدن
#جوگیرنباشیم

خالصهکهبهنظرمنایناکرونکنیدخییللوسهتهتهشدوتاپاککنببرید
بعدشماگهخواستیدپاککنتونوگردنبندکنیدتوروخداباکشنبندیدکهدربرهبخورهوسطچِشوچالتون
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کدامگزینهجدولزیررابهدرستیکاملمیکند؟- 1345

انتقادیتفهمیتبیینیجامعه شناسی1(  عقل انتقادی ـ عقل ابزاری ـ عقل تفسیری

الفجبعقل 2(  عقل تفسیری ـ عقل ابزاری ـ عقل تبیینی 
3( عقل انتقادی ـ عقل تبیینی ـ عقل تفسیری
4(  عقل تفسیری ـ عقل تبیینی ـ عقل تبیینی

بهترتیبجامعهشناسیتبیینیوتفهمیچهنوعدانشهاییتولیدمیکنند؟- 1346

4( تجویزی ـ تبیینی 3(  تجویزی ـ تفسیری  2( تبیینی ـ تفسیری  1( تبیینی ـ تجویزی 
هدفجامعهشناسیتبیینیوانتقادیازاستفادهازعقلابزاریوانتقادیچیست؟- 1347

1( پیش بینی و کنترل پدیده های اجتماعی ـ فهم دیگران و کنش های آنان
2( ایجاد ارتباط با دیگران ـ فهم دیگران و کنش های آنان

3( ایجاد ارتباط با دیگران ـ داوری ارزشی و انتقادی
4( پیش بینی و کنترل پدیده های اجتماعی ـ داوری ارزشی و انتقادی

بهترتیبعلماجتماعیازنظرابنخلدونوجامعۀآرمانیاوچهنامدارند؟- 1348

4(  علم عمران ـ اوتوپیا 3(  علم مدنی ـ اوتوپیا  2(  علم عمران ـ ندارد  1( علم مدنی ـ ندارد 
کدامگزینهبهتعریفمدینۀضالهوعلتوجودکاستدرجامعۀهنداشارهدارد؟- 1349

1( این جامعه در اثر انحراف نظری از مدینۀ فاضله به وجود می آید و جامعه ای است که در آن نظریات علمی پذیرفته شده در مدینۀ فاضله تحریف شده و ارزش ها 
و آرمان های غیرعقالنی را، ارزش ها و آرمان های عقالنی معرفی می کند ـ دشواری فهم معارف هندیان

2(  این جامعه در اثر انحراف عملی از مدینۀ فاضله به وجود می آید و جامعه ای است که در آن با آنکه افراد علوم عقالنی و وحیانی را می شناسند اما از آن استفاده 
نمی کنند ـ دشواری فهم معارف هندیان

3(  این جامعه در اثر انحراف عملی از مدینۀ فاضله به وجود می آید و جامعه ای است که در آن با آنکه افراد علوم عقالنی و وحیانی را می شناسند اما از آن استفاده 
نمی کنند ـ باور دینی هندوها مبنی بر نوع آفرینششان

4(  این جامعه در اثر انحراف نظری از مدینۀ فاضله به وجود می آید و جامعه ای است که در آن نظریات علمی پذیرفته شده در مدینۀ فاضله تحریف شده و ارزش ها 
و آرمان های غیرعقالنی را، ارزش ها و آرمان های عقالنی معرفی می کند ـ باور دینی هندوها مبنی بر نوع آفرینششان

)+ درس 3 یازدهم(- 1350 هریکازمواردزیرباکدامجامعهازنظرفارابیارتباطدارد؟ 

درآنافراد،غلبهبرسایرینراارزشاجتماعیبرترمیدانند.

نمیتوانددربارۀارزشهاوحقایقزندگیصحبتکنند.

جوامعاساطیری

2(  مدینۀ تغلب ـ  مدینۀ جاهله ـ مدینۀ فاسقه 1(  مدینۀ تغلب  ـ مدینۀ جاهله ـ  مدینۀ جاهله 
4(  مدینۀ ضاله ـ مدینۀ ضاله ـ مدینۀ جاهله 3(  مدینۀ جاهله ـ  مدینۀ فاسقه ـ مدینۀ ضاله 

درس دهم: افق علوم اجتماعی در جهان اسالم

بینعلمفقهومسائلاجتماعیچهرابطهایوجوددارد؟- 1351

2( دربارۀ چگونگی رفتار اجتماعی مسلمانان، احکام و قواعدی را مطرح می کند.  1( مسائل اجتماعی توسط علم فقه توصیف و تبیین می شود. 
کید کرده اند.  4( مکاتب و مذاهب فقهی به رغم مشترکات فراوان، همواره بر تفاوت ها تأ 3( علم فقه صرفاً ویژگی های جامعۀ مطلوب و آرمانی را مشخص می کند.  

دررابطهبافعالیتفقهایمسلمان،کدامگزینهنادرستاست؟- 1352

2( دفاع از مرزهای اسالمی در برابر تهاجم متجاوزان 1( مدارا با همۀ کسانی که به دنبال زندگی صلح آمیزند 
4( تالش برای یکسان شدن مذاهب در جهان اسالم 3( تالش برای تحقق و گسترش مشارکت 

بهترتیب،تبییننظاممشروطهوانقالباسالمیتوسطچهکسانیانجامشد؟- 1353

4( میرزای نائینی ـ عالمه طباطبایی 3( فضل ال له نوری ـ امام خمینی  2( شیخ فضل ال له نوریـ  عالمه طباطبایی  1( میرزای نائینی ـ امام خمینی 
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دردیدگاهفقهایشیعه،حاکمانوکارگزارانجامعهبایدچهویژگیهاییداشتهباشند؟- 1354

4( عادل و مؤمن 3( عالم و عادل  2( مدیر و مدبر  1( شجاع و مدبر 
دیدگاهمیرزاینائینیدربارۀتغییرنظامپادشاهیچهبودوایندیدگاهاومتأثرازچهموضوعیبود؟- 1355

2( عدم امکان تغییر نظام ـ شرایط آن زمان جامعۀ ایران 1( امکان تغییر نظام ـ شرایط آن زمان جامعۀ ایران 
4( امکان تغییر نظام ـ شرایط جامعۀ جهانی در آن زمان 3( عدم امکان تغییر نظام ـ شرایط جامعۀ جهانی 

ازدیدگاهمیرزاینائینی،مشروطهبهچهمعناست؟- 1356

2( تحقق نظام مطلوب در زمان غیبت امام معصوم 1( مشروطه کردن حاکمان و حکومت به عمل در چارچوب مقررات عادالنۀ مجلس 
4( ایجاد روابط و ساختارهای عادالنه بدون نیاز به مشارکت مردم کم جامعۀ اسالمی  3( تحقق شرط علم و عدل برای حا

انقالبمشروطهوانقالباسالمیدرچهزمانیاتفاقافتادند؟- 1357

4( آغاز قرن بیستم ـ پایان قرن بیستم 3( میانه قرن بیستم ـ پایان قرن بیستم  2( میانه قرن بیستم ـ پایان قرن بیستم  1( آغاز قرن بیستم ـ میانه قرن بیستم 
درنظامجمهوریاسالمیدوویژگیایجادساختارهایعادالنهباهمراهیمردموعالموعادلبودنحاکمانوکارگزارانازچهطریقیتحققمییابند؟- 1358

2( مجلس خبرگان ـ شورای نگهبان 1( مجلس شورای اسالمی ـ مجلس خبرگان 
4( مجلس خبرگان ـ مجلس شورای اسالمی 3( مجلس شورای اسالمی ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام 

دررابطهبافوایدآشناییعالمانمسلمانباعلوماجتماعیجهانمتجدد،کدامگزینهنادرستاست؟- 1359

1( می تواند زمینۀ طرح نظریات جدید را فراهم کند و برای شناخت مسائل اجتماعی از آن ها کمک بگیرد. 
2( به متفکران مسلمان امکان می دهد برای برون رفت از بحران معنا در جوامع اسالمی راه حل ارائه دهند. 

3( به متفکران اسالم امکان می دهد که علوم اجتماعی جهان اسالم را گسترش دهند و عالوه بر آن، مسائل جامعۀ جهانی را نیز تحلیل کنند. 
گاهی و بحران معنا راه حل ارائه دهند.  4( برای برون رفت از بحران هایی مانند بحران آ

کدامعاملدرتولیددانشعلمیجهاناسالمنقشمحوریداردودرکنارآنازکدامدانشهااستفادهمیشود؟- 1360

4( وحی ـ عقالنیت و شهود 3( عقالنیت ـ حس و تجربه و وحی  2( وحی ـ حس و تجربه و عقل  1( عقالنیت ـ دانش شهودی و وحیانی 
دربارۀعلوماجتماعیجهاناسالمکدامترتیبصحیحاست؟- 1361

1( توصیف پدیده های اجتماعی  داوری دربارۀ ارزش ها و هنجارها  برون رفت از وضعیت موجود  ترسیم جامعۀ آرمانی
2( داوری دربارۀ ارزش ها و هنجارها  ترسیم جامعۀ آرمانی  تبیین پدیده های اجتماعی  برون رفت از وضعیت موجود

3( ترسیم جامعۀ آرمانی  داوری دربارۀ ارزش ها و هنجارها  توصیف پدیده های اجتماعی  حرکت به سوی جامعۀ مطلوب
4( توصیف پدیده های اجتماعی  تبیین و شناخت علل شکل گیری آن ها  ترسیم جامعۀ آرمانی  حرکت به سوی جامعۀ مطلوب

بهترتیبعلوم:فلسفه،جامعهشناسی،ریاضیاتتوسطکدامیکازانواععقلبهوجودمیآیند؟- 1362

2( عقل عملی ـ عقل عملی ـ عقل نظری 1( عقل نظری ـ عقل عملی ـ عقل نظری 
4( عقل نظری ـ عقل عملی ـ عقل عام 3( عقل عملی ـ عقل نظری ـ عقل نظری 

درارتباطبادیدگاهمتفکرانمسلماندربارۀعلوماجتماعیکدامعبارتنادرستاست؟- 1363

1( با شناخت تفاوت پدیده های اعتباری و پدیده های تکوینی، علوم اجتماعی را شبیه علوم طبیعی نمی دانند. 
2( بر خالف رویکرد تفسیری، هر تفسیری را نوعی تبیین به شمار نمی آورند؛ زیرا تفسیر نیازمند استدالل است. 

3( دانش علمی را به دانش حسی و تجربی محدود نمی کنند و تفسیر را در مقابل تبیین نمی دانند. 
4( برای داوری دربارۀ ارزش ها، از ظرفیت عقل نظری و عملی و وحی بهره می برند. 

کدامگزینهبهترتیببهعلتونتیجۀ»شکلگیریدوانقالباجتماعیدریکقرندرایران«و»محدودنبودندیناسالمبهزمانومکانخاص«کداماست؟- 1364

1(  مقبولیت فقه شیعی ـ مقبولیت و مرجعیت فقه شیعی
2( مرجعیت فقه شیعی ـ محدود نبودن دین اسالم به زمان و مکان خاص

3(  تعامل فقه شیعه با علوم اجتماعی مدرن ـ محدود نبودن دین اسالم به زمان و مکان خاص
4(  فراهم شدن زمینۀ طرح نظریات جدید ـ مقبولیت و مرجعیت فقه شیعی
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کدامیکازگزینههایزیرنادرستاست؟- 1365

1(  جهان اسالم با توجه به تعریفی که از دانش علمی داشته و به تناسب جریان های فکری و اجتماعی درون خود، علوم و دانش هایی را شکل داده است.
2(  علوم اجتماعی جهان اسالم همواره ناظر به مسائل و نیازهای اجتماعی آن بوده است. یکی از مهم ترین شاخه های علوم اجتماعی مسلمانان، علم فقه است.

3(  فقه مسائل اجتماعی را توصیف یا تبیین کرده و در ادامه دربارۀ چگونگی رفتار اجتماعی مسلمانان و جامعۀ اسالمی، احکام و قواعدی را طرح می کند.
4( جامعۀ اسالمی با استفاده از این شاخۀ علوم اجتماعی خود، رفتارها و هنجارهای اجتماعی را ارزیابی و نقد می نماید و دربارۀ آن ها داوری می کند.

بهترتیب»تحققویژگیاولجامعۀآرمانیازنظرفقهشیعهیعنیروابطوساختارهایعادالنه«و»تحققویژگیدومجامعۀآرمانیازنظرفقهشیعهیعنیعالم- 1366
وعدلبودنحاکمان«چگونهمحققمیشود؟

2(  مقبولیت و مرجعیت فقه شیعی ـ  مجلس شورای اسالمی 1(  مجلس شورای اسالمی ـ مقبولیت و مرجعیت فقه شیعی 
4(  مجلس خبرگان رهبری ـ  مجلس شورای اسالمی 3(  مجلس شورای اسالمی ـ  مجلس خبرگان رهبری 

چهتعدادازمواردزیررامیتوانازفوایدفقهاسالمیدانست؟- 1367
تجویزراههایبرونرفتازوضعیتموجودبهسویوضعیتمطلوب مشخصکردنویژگیهایجامعۀمطلوبوآرمانی

مطرحکردنقواعدیدربارۀچگونگیرفتاراجتماعیمسلمانانوجامعۀاسالمی توصیفیاتبیینمسائلاجتماعی
4( یک 3( دو  2( سه  1(  چهار 

برخوردفقهاسالمیباتفاوتهایقومی،نژادی،زبانیوفقهیچگونهبودومکاتبومذاهبفقهیچهویژگیایداشتند؟- 1368
1( این تفاوت ها را به فرصتی برای شکل گیری امت اسالمی تبدیل کرد ـ تفاوت های بنیادین داشتند

2 ( میان تفاوت های قومی، نژادی و زبانی و تفاوت های فقهی، فرق قائل است ـ  تفاوت های بنیادین داشتند
3( این تفاوت ها را به فرصتی برای شکل گیری امت اسالمی تبدیل کرد ـ از مشترکات فراوانی برخوردار بودند

4(  میان تفاوت های قومی، نژادی و زبانی و تفاوت های فقهی، فرق قائل است ـ  از مشترکات فراوانی برخوردار بودند
عاملزندهبودنجهاناسالمچیست؟- 1369

گاهیدستوراتدین د(آ ج(عملبهدستوراتقرآن گاهی ب(عملتوامباآ گاهیهمراهباعمل الف(آ
4( ب ـ الف 3( د ـ ب  2( ج ـ د  1( الف ـ ج 

کداماصلدرجهاناسالمبهاینامرمنجرمیشودکهمسلمانانتمامجهانبایدبهیاریمسلمانانفلسطینیشتافتهوآنانرایاریکنند؟- 1370
2( مسلمانان موظف به مدارا با تمام مردم جهان هستند 1 ( مسلمانان موظف به مدارا با یکدیگر هستند. 

4( مسلمانان موظف به دفاع از مظلومان جدای از هر نژاد و زبان هستند. 3( مسلمانان موظف به گسترش عدالت در تمام مناطق هستند. 
کدامگزینهجدولزیررابهدرستیکاملمیکند؟- 1371

معلولعلت

گاهی گاهی توام با عمل و عمل توام با آ )1(آ

به رسمیت شناختن تفاوت های زبانی، نژادی و قومی 
در جهان اسالم

)2(

1( زنده بودن جهان های اجتماعی از جمله اسالم ـ گسترش علوم اجتماعی جهان اسالم 
ـ  اطمینان  و  امید  همکاری،  و  تعاون  همبستگی،  چون  نشانه هایی  داشتن  پی  در    )2

گسترش علوم اجتماعی جهان اسالم
3( در پی داشتن نشانه هایی توجه به آینده و برنامه ریزی برای آن ـ فراهم شدن امکان 

شکل گیری امت اسالمی
4(  فراهم شدن زمینۀ طرح نظریات جدید ـ فراهم شدن امکان شکل گیری امت اسالمی

چهتعدادازمواردزیرنادرستاست؟- 1372
الف(فقهشیعیدرایرانهموارهنقشمهمیدرتعییننوعرابطۀمردمباقدرتهایداخلیوخارجیداشتهودرقرنبیستمتوانستهاستنظریاتالزمبرایدو

انقالباجتماعیراپدیدآورد:انقالبمشروطهوانقالباسالمی.
ب(درآغازقرنبیستممیرزایشیرازیباتوجهبهواقعیتهایاجتماعیایرانبااستفادهازفقه،نظاممشروطهراتبیینکردوامامخمینیباتوجهبهشرایطپایان

قرنبیستممسألهوالیتفقیهوانقالباسالمیراطرحنمود.
ج(مقبولیتومرجعیتعلمفقهدرفرهنگعمومیجامعۀایرانموجبآنشدکهبراساسایندونظریۀفقهی،دوانقالباجتماعیدریکقرندرجامعۀایرانشکلبگیرد.
د(فقهشیعهجامعهایرامطلوبمیداندکهدارایدوویژگیاست:اولاینکهروابطوساختارهایآنبامشارکتوهمراهیمردم،عادالنهباشد؛دوماینکهحاکمان

جامعهنیزعالمبهعدالتوعملکنندۀبهآنباشند.
4(  یک 3( دو  2( سه  1( چهار 
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نمیتوانگفتمیرزاینائینیمعتقدبودکه:- 1373

1(  در شرایط آن روزگار می توان یکی از شروط جامعۀ آرمانی فقه شیعی یعنی عالم و عادل بودن حکام را تحقق بخشید.
2( می توان روابط و ساختارهای عادالنۀ جامعه را با مشارکت و همراهی مردم از طریق مجلس و سازمان های مرتبط محقق ساخت.

3( مشروطه مجلسی را برقرار می سازد که گرچه نظام مطلوب نیست ولی بهترین نظام ممکن در آن شرایط است.
کم آن را ملزم به عمل کردن در چارچوب مقررات عادالنه سازد. 4( باید مجلسی تشکیل شود که حکومت و حا

کدامگزینهروندصحیحیرانشانمیدهد؟)روابطعلیومعلولی(- 1374

1(  توصیف و تبیین مسائل جامعۀ جهانی در کنار توصیف و تبیین مسائل جهان اسالم  تعامل فقه شیعه با علوم اجتماعی مدرن
2( در پی داشتن نشانه هایی چون همبستگی، تعاون و همکاری، امید و اطمینان، توجه به آینده و برنامه ریزی برای آن  زنده بودن جهان های اجتماعی از جمله اسالم

3( فراهم شدن امکان شکل گیری امت اسالمی  به رسمیت شناختن تفاوت های زبانی، نژادی و قومی در جهان اسالم
4( محدود نبودن دین اسالم به زمان و مکان خاص  محدود نبودن حیات بخشی آن به قرون و دوران خاص

هریکازمواردزیرباکدامعقلقابلشناختاست؟- 1375

قانونجاذبهدرفیزیک شناختخوبیعدالت

4(  عقل نظری ـ  عقل عملی 3( عقل عملی ـ عقل عملی  2( عقل نظری ـ عقل نظری  1( عقل عملی ـ  عقل نظری 
چهتعدادازمواردزیررامیتوانازکارکردهایعلوماجتماعیدرجهاناسالمدانست؟- 1376

ب(توانتبیینوشناختعللشکلگیریوبهوجودآمدنپدیدههایاجتماعیرادارد. الف(قدرتفهم،تفسیروتوصیفپدیدههایاجتماعیرادارد.

د(دربارۀارزشها،هنجارهاوآرمانهایدرونفرهنگهایمختلفمیتواندداوریکند. ج(دربارۀجامعۀآرمانیسخنمیگوید.

ه(باتوصیفوتبیینوضعیتموجودراههایبرونرفتازآنرابهسویجامعۀمطلوبشناساییمیکند.

4( دو 3( سه  2( چهار  1( پنج 
عقالنیتدرجهاناسالم:- 1377

الف(عالهبرتعاملبادادههایحسیوتجربیوتعاملفعالباارزشها،هنجارهاوآرمانهایفرهنگیآنهاراموردارزیابیقرارمیدهد.

ب(بهدلیلتعاملبافرهنگهاوسنتهایتاریخاطرافخود،ارزشهاواعتبارروشنگرایانۀخودراازمتنفرهنگوکنشهایعامالنمیگیرد.

ج(بهگونهایمستقلبهارزیابیفرهنگوتاریخمربوطبهخودمیپردازد.

د(ازمنابعوابزارهایتجربیبرایتوصیفوتبیینمسائلاجتماعیاستفادهخواهدکرد.

4( ب ـ د 3(  الف ـ ب  2( ج ـ الف  1(  د ـ ج 
کدامگزینهازفوایداستفادهازعلوماجتماعیمدرنبرایعالمانمسلماننیست؟- 1378

گاهی و بحران معنا راه حل ارائه می دهد. 2( برای برون رفت از بحران های مانند بحران آ 1(  امکان گسترش علوم اجتماعی مسلمانان را فراهم می کند. 

4( عالوه بر توصیف و تبیین مسائل جهان اسالم، مسائل جامعۀ جهانی را نیز تحلیل می کند. 3(  از طرح مسائل و مشکالت جدید جلوگیری می کند. 
کدامگزینهازویژگیهایعلوماجتماعیجهاناسالمدرمقایسهباعلوماجتماعینمی باشد؟- 1379

1( عالوه بر تعامل با داده های حسی و تجربی و تعامل با ارزش ها، هنجارها و آرمان های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی به انتقاد و ارزیابی آن ها نیز می پردازد.
2( به رغم ارتباط با فرهنگ ها و سنت های زمان خود، خود را از نگاه  آن ها تعریف نمی کند بلکه با استفاده از این عقالنیت به گونه ای مستقل به ارزیابی فرهنگ و 

تاریخ مربوط به خود می پردازد.
3(  علوم وحیانی در جهان اسالم با وجود اینکه در تولید دانش نقش محوری دارد ولی همۀ عرصه ها را دربرنمی گیرد بلکه از علوم تجربی و عقالنی هم استفاده می کند.
4( علوم اجتماعی اسالمی به تبیین و توصیف جامعۀ کنونی و آرمانی پرداخته و عالوه بر اینها جامعۀ جهانی را نیز داوری می کند و راهکارهایی برای تغییر وضعیت موجود ارائه می کند.

)+درس 14 یازدهم(- 1380 مشروطهموردنظرمیرزاینائینیچگونهبودونظرمنورالفکرانغربگرادراینبارهچیست؟ 

1(  مشروط کردن به معنای مشروط کردن عملکرد حکام و حکومت در چارچوب مقررات عادالنۀ مجلس است ـ نوعی حکومت سکوالر، مانند دولت انگلستان
2( مشروط کردن به معنای مشروط کردن عملکرد حکام و حکومت در چارچوب مقررات عادالنۀ مجلس است ـ مشروط کردن پادشاه به انجام اعمالی که الهی است

3(  نوعی حکومت سکوالر، مانند دولت انگلستان ـ مشروط کردن پادشاه به انجام اعمالی که الهی است
4(  نوعی حکومت سکوالر، مانند دولت انگلستان ـ مشروط کردن به معنای مشروط کردن عملکرد حکام و حکومت در چارچوب مقررات عادالنۀ مجلس است
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1338  2

 پیچیدگی زبان هندی  پیچیدگی 
خط هندی  به نظم درآوردن متون علمی

دشواری فهم معارف هندیان )از 
نظر ابوریحان بیرونی(

نزدیک بودن رویکرد ابن خلدون به 
جامعه شناسی تبیینی

سایر  از  بیش  را  ابن خلدون  غربیان، 
متفکران اجتماعی مسلمان می شناسند.

مدینۀ فاسقه جامعه  ای است که در اثر انحراف عملی از مدینۀ فاضله  1339  2
به وجود می آید.

دربارۀ هنجارها، ارزش ها و آرمان های جوامع مختلف، داوری علمی  1340  3
می کند و رویکرد انتقادی به جامعۀ خود و دیگر جوامع دارد.

1341  3

آموختن علوم اجتماعی به قصد عبرت 
شناخت  و  گذشتگان  رفتار  از  گرفتن 
برای  آن ها  اجتماعی  زندگی  قوانین 
حال و  آینده  در  آن ها  از  استفاده 

قرارگیری این علوم در زمرۀ علوم نافع

مدینۀ فاسقهانحراف عملی از مدینۀ فاضله

استفادۀ ابن خلدون از روش حسی و 
تجربی

 ناتوانی وی از سخن گفتن از جامعۀ 
آرمانی  نزدیک بودن رویکرد آن به 

جامعه شناسی تبیینی

ابن خلدون با توجه به تجربۀ تاریخی خود، از عصبیت به عنوان عامل  1342  1
شکل گیری جوامع یاد می کند. نظر او دراین باره این است که این عامل در تمام 

جوامع وجود دارد.

روش ابن خلدون در علوم اجتماعی مشابه روشی است که چهارصدسال  1343  1
بعد کنت در جامعه شناسی تبیینی به کار گرفت. شاید به همین دلیل غریبان وی 

را بیش از سایر متفکران اجتماعی مسلمان می شناسند.

روش ابوعلی مسکویه در کتاب تجارب االمم  روش تبیینی / روش  1344  3
ابوریحان بیرونی در کتاب تحقیق ماللهند  روش تجربی و تفهمی

1345  1

انتقادیتفهمیتبیینیجامعه شناسی

عقل انتقادیعقل تفسیریعقل ابزاریعقل

تفهمی   1346 جامعه شناسی   / تبیینی  تبیینی   جامعه شناسی   2
تفسیری

کنترل  1347 و  پیش بینی  برای  ابزاری  عقل  از  تبیینی  جامعه شناسی   4
انتقادی ظرفیت و توان  پدیده های اجتماعی استفاده می کند ولی جامعه شناسی 

داوری ارزشی را در عقل انتقادی جست وجو می کند.

ابن  خلدون با تأثیرپذیری از قرآن در پی شناخت سنت های الهی بود.  1348  2
وی در مطالعات خود بیشتر به علوم حسی و تجربی توجه داشت و از ارزش علمی 

شناخت عقلی غافل بود؛ درنتیجه از جامعۀ آرمانی سخنی نگفته است. ابن خلدون 

علم اجتماعی خود را علم عمران می نامد.

تعریف مدینۀ ضاله: این جامعه در اثر انحراف نظری از مدینۀ فاضله  1349  4
به وجود می آید و جامعه ای است که در آن نظریات علمی پذیرفته شده در مدینۀ 

آرمان های  و  ارزش ها  را،  آرمان های غیرعقالنی  و  ارزش ها  و  تحریف شده  فاضله 

عقالنی معرفی می کند.

علت وجود کاست در جامعۀ هند:  باور دینی هندوها مبنی بر نوع آفرینششان

در آن افراد، غلبه بر سایرین را ارزش اجتماعی برتر می دانند   1350  1
جوامع  و  کند  زندگی صحبت  حقایق  و  ارزش ها  دربارۀ  نمی تواند   / تغلب  مدینۀ 

اساطیری  مدینۀ جاهله

علوم اجتماعی جهان اسالم همواره ناظر به مسائل و نیازهای اجتماعی  1351  2
آن بوده است. یکی از مهم ترین شاخه های علوم اجتماعی مسلمانان، علم فقه است.

1352  4

در آغاز قرن بیستم میرزای نائینی با توجه به واقعیت های اجتماعی  1353  1
به  توجه  با  امام خمینی  و  کرد  تبیین  را  نظام مشروطه  فقه،  از  استفاده  با  ایران 

شرایط پایان قرن بیستم مسالۀ والیت فقیه و انقالب اسالمی را طرح نمود.

فقه شیعه جامعه ای را مطلوب می داند که دارای دو ویژگی است: اول این که  1354  3
کمان  روابط و ساختارهای آن با مشارکت و همراهی مردم، عادالنه باشد؛ دوم این که حا

جامعه نیز عالم به عدالت و عمل کنندۀ به آن باشند. یعنی عالم و عادل باشند.

میرزای نائینی در شرایط آن روز جامعه معتقد بود که نمی توانند نظام  1355  2
پادشاهی را تغییر دهند.

کید  1356 میرزای نائینی بر حمایت مردم از مشروطه و تشکیل مجلس آن تا  1
کرده و از نظر او مشروط کردن به معنای مشروط کردن عملکرد حکام و حکومت 

در چارچوب مقررات عادالنۀ مجلس است.

در آغاز قرن بیستم میرزای نائینی با توجه به واقعیت های اجتماعی  1357  4
به  توجه  با  امام خمینی  و  کرد  تبیین  را  نظام مشروطه  فقه،  از  استفاده  با  ایران 

شرایط پایان قرن بیستم مسالۀ والیت فقیه و انقالب اسالمی را طرح نمود.

1358  1

مجلس شورای اسالمی
تحقق ویژگی اول جامعۀ آرمانی از نظر فقه شیعه 

یعنی روابط و ساختارهای عادالنه

مجلس خبرگان رهبری
تحقق ویژگی دوم جامعۀ آرمانی از نظر فقه شیعه 

کمان یعنی عالم و عدل بودن حا
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شکل صحیح عبارت به این صورت است: ارائۀ راهکارهایی برای رهایی  1359  2

از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب

عقالنیت جهان اسالم با وجود این که در تولید دانش نقش محوری دارد  1360  3
ولی همۀ عرصه ها را دربرنمی گیرد بلکه از علوم تجربی و وحیانی هم استفاده می کند.

روند صحیح به این صورت است: 1361  4
فهم، توصیف و تفسیر پدیده ها  تبیین و شناخت علل شکل گیری و به وجود 

آمدن پدیده های اجتماعی  توصیف جامعۀ آرمانی  ارائۀ راهکارهایی برای 

رهایی از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب

فلسفه و ریاضیات: عقل نظری / جامعه شناسی: عقل عملی 1362  1
علوم اجتماعی جهان اسالم تفسیر و تبیین را مقابل هم نمی بیند به  1363  2

این معنا که تفسیر را نوعی تبیین و استدالل عقالنی می شمارد.

1364  2

معلولعلت

محدود نبودن دین اسالم به 
زمان و مکان خاص

محدود نبودن حیات بخشی آن به قرون و 
دوران خاص

 مقبولیت فقه شیعی
 مرجعیت فقه شیعی

شکل گیری دو انقالب اجتماعی در یک قرن 
در ایران )انقالب مشروطه و انقالب اسالمی(

فقه مسائل اجتماعی را توصیف یا تبیین نمی کند اما دربارۀ چگونگی  1365  3
رفتار اجتماعی مسلمانان و جامعۀ اسالمی، احکام و قواعدی را طرح می کند.

1366  3

مجلس شورای اسالمی
تحقق ویژگی اول جامعۀ آرمانی از نظر فقه شیعه 

یعنی روابط و ساختارهای عادالنه

مجلس خبرگان رهبری
تحقق ویژگی دوم جامعۀ آرمانی از نظر فقه شیعه 

کمان یعنی عالم و عدل بودن حا

فقه مسائل اجتماعی را توصیف یا تبیین نمی کند. 1367  2
فقه اسالمی با به رسمیت شناختن تفاوت های قومی، نژادی، زبانی و  1368  3

فقهی این تفاوت ها را به فرصتی برای شکل گیری امت اسالمی تبدیل کرد. مکاتب 

فراوانی هم  از مشترکات  داشتند،  با هم  که  تفاوت هایی  رغم  به  فقهی  مذاهب  و 

برخوردار بودند.

گاهی عامل زنده بودن هر جهان  1369 گاهی همراه با عمل و عمل توام با آ آ  4
اجتماعی علی الخصوص اسالم است.

این که مسلمانان موظف به دفاع از مظلومان جدای از هر نژاد و زبان  1370  4
هستند سبب می شود به یاری مسلمانان فلسطینی بشتابند.

1371  3

گاهی توام با عمل و  آ
گاهی عمل توام با آ

 زنده بودن جهان های اجتماعی از جمله اسالم 
همبستگی،  چون  نشانه هایی  در پی داشتن   
تعاون و همکاری، امید و اطمینان، توجه به آینده 

و برنامه ریزی برای آن

به رسمیت شناختن 
تفاوت های زبانی، نژادی و 

قومی در جهان اسالم
فراهم شدن امکان شکل گیری امت اسالمی

در آغاز قرن بیستم میرزای نائینی با توجه به واقعیت های اجتماعی  1372  4
ایران با استفاده از فقه، نظام مشروطه را تبیین کرد.

میرزای نائینی معتقد بود که در شرایط آن روزگار می توان یکی از  1373  1
شروط جامعۀ آرمانی فقه شیعی یعنی عالم و عادل بودن حکام را تحقق بخشید 
ولی می توان روابط و ساختارهای عادالنۀ جامعه را با مشارکت و همراهی مردم از 

طریق مجلس و سازمان های مرتبط محقق ساخت.
1374  4
شناخت خوبی عدالت: عقل عملی / قانون جاذبه در فیزیک: عقل  1375  1

نظری
کارکردهای علوم اجتماعی در جهان اسالم عبارتند از: 1376  1

 قدرت فهم، تفسیر و توصیف پدیده های اجتماعی را دارد.
 توان تبیین و شناخت علل شکل گیری و به وجود آمدن پدیده های اجتماعی را دارد.

 دربارۀ جامعۀ آرمانی سخن می گوید.
می تواند  مختلف  فرهنگ های  درون  آرمان های  و  هنجارها  ارزش ها،  دربارۀ   

داوری کند.
 با توصیف و تبیین وضعیت موجود راه های برون رفت از آن را به سوی جامعۀ 

مطلوب شناسایی می کند.
ب(  عقالنیت در جهان اسالم به رغم تعامل با فرهنگ ها و سنت های  1377  2

تاریخ اطراف خود، ارزش ها و اعتبار روشنگرایانۀ خود را از متن فرهنگ و کنش های 
عامالن نمی گیرد.

د( علوم اجتماعی جهان اسالم از منابع و ابزارهای تجربی برای توصیف و تبیین 
مسائل اجتماعی استفاده خواهد کرد.

علوم اجتماعی مدرن زمینۀ طرح مسائل جدید را فراهم می آورد. 1378  3
عقالنیت جهان اسالم با وجود این که در تولید دانش نقش محوری دارد  1379  3

ولی همۀ عرصه ها را دربرنمی گیرد بلکه از علوم تجربی و وحیانی هم استفاده می کند.
میرزای نائینی: مشروط کردن به معنای مشروط کردن عملکرد حکام و  1380  1

حکومت در چارچوب مقررات عادالنۀ مجلس است
منورالفکران غربگرا: نوعی حکومت سکوالر، مانند دولت انگلستان 
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اصالت بخشیدن به انسان دنیوی و این جهانی در قرن بیستم
 پوچ گرایی، یأس و ناامیدی و مرگ آرمان ها و امیدها

 عدم وصول به آرمان های انقالب فرانسه

گریز و رویگردانی از سکوالریسم
 واداشتن نخبگان جهان غرب به جست وجوی سنت های قدسی و دینی در غرب

کن کشورهای غربی به سوی هویت دینی در غرب  فراخواندن مهاجران سا
 رونق بخشیدن به بازار معنویت های کاذب و دروغین در غرب

و ایران سراغ بریم یکم حاال خوندیم مختلفش نظامهای و اروپا از اینهمه
سؤال و هسش مرتبط هم به بعدی درس 3 جریاناتش! و اسالیم بیداری

 ترکییبخورشونزیاده
یهکمایندرساتارییخانویلشیریننشمابهبزریگخودتببخشوخوب
کنکور تو بسیار بسیار دارن ارتباط هم با که درسایی معمواًل بگیر یادشون

تستخیزن!

در ارتباط با چگونگی برخورد جهان غرب با سایر فرهنگ ها می توان گفت که این فرهنگ در ابتدا با الیه های سطحی فرهنگ خود )یعنی هنجارها و نمادها( با فرهنگ های 
دیگر مواجه شد و این مسأله باعث شد که بیش از عقاید و ارزش های بنیادین این فرهنگ، قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی آن مردم جوامع غیر غربی را مغلوب و مقهور کند.

 درس 4 یازدهم: همان طور که می دانید گسترش فرهنگ اسالمی چهار مرحله را پشت  سر گذاشته است:  عصر نبوی  دوران خالفت  دورۀ 

استعمار  عصر بیداری اسالمی.
طی دو دورۀ اول، فرهنگ اسالمی با فرهنگ های قومی، قبیله ای و فرهنگ های شبه جزیرۀ عربستان به مقابله پرداخت و رهاورد آن تشکیل حکومت اسالمی در مدینه و 
بنیان نهادن فرهنگ و تمدن اسالمی است. اما با شروع دورۀ سوم و تبدیل استبداد قومی به استبداد استعماری، جهان اسالم به مقابله با استعمار می پردازد و با پیروزی 
انقالب اسالمی دورۀ چهارم از گسترش خود، یعنی بیداری اسالمی را آغاز می کند و به عنوان یک قطب فرهنگی بزرگ در جهان ظاهر شده و عبور از چالش های جهانی 

را به بشریت نوید می دهد؛ هم چنین با مخاطب قرار دادن فطرت الهی تمام انسان ها، مقدمات شکل گیری جهانی توحیدی را فراهم می کند.
 بیداری اسالمی، تنها راه حل عبور از چالش های جهانی است.

اولین رویارویی های مسلمانان با جهان غرب در زمان حکومت های قومی ـ قبیله ای رخ داد. این حکومت ها از پوشش ظواهر دینی برای حفظ بقای خود در دامان فرهنگ 
اسالمی استفاده می کردند و عالمان دینی نیز برای حفظ امنیت در حد ضرورت با آن ها تعامل می کردند.

کمان اغلب مهجور باقی می ماندند.  دو عنصر اصلی فرهنگ اسالمی،  فقاهت و  عدالت است؛ این عناصر در حاشیۀ فرهنگ قومی ـ قبیله ای حا

میدونماینو1000بارگفتمامابازناچارمبگم که قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و جاذبه های دنیوی فرهنگ غرب، رجال جوامع غیرغربی را مقهور خود ساخت و آن ها را به 
خودباختگی فرهنگی یا غرب زدگی دچار ساخت. البته در این میان کشورهایی که فاصلۀ بیشتری از موازین اسالمی داشتند، بیشتر دچار این بحران فرهنگی شدند؛ این 

مغلوبیت فرهنگی عزت و استقالل جوامع غیر غربی را مخدوش می کرد و آن ها را در موضع ضعف قرار می داد.
در مواجهه با فرهنگ غرب جریان های متفاوت با ایدئولوژی های ضعف شکل  گرفته است که راه حل های مختلفی را برای مقابله با این فرهنگ ارائه کرده اند؛ در این درس 

با دو جریان عمده آشنا می شویم:  بیدارگران اسالمی  منورالفکران و روشنفکران غرب گرا! 



372

﹡︧︐﹫﹟ ︋﹫︡ار﹎︣ان ا︨﹑﹝﹩

گاهی داشتند.  حرکت ها و جنبش هایی  نخستین بیدارگران اسالمی کسانی بودند که:  به خطر جوامع غربی و خطر شیوۀ مقابلۀ دولت های غیر غربی با غربیون آ
را در برابر غرب به  وجود آوردند.  آشنایی عمیق با فرهنگ غرب و ابعاد دنیوی آن نداشتند؛ لذا خطر جوامع غربی را نه در بنیان های فرهنگی آن بلکه در ابعاد سیاسی و 

اقتصادی آن جست وجو می کردند.
 عامل ضعف جوامع اسالمی از نظر آنان دوری از موازین اسالمی بود در حالی که گمان می کردند عامل قدرت جوامع غربی عمل کردن به موازینی است که مورد 

گرد سید جمال الدین اسدآبادی می گوید: »در شرق مسلمانان را دیدم اما اسالم را نه؛ در غرب اسالم را دیدم اما مسلمانان را نه«. توجه اسالم است؛ محمد عبده شا

﹝﹠﹢را﹜﹀﹊︣ان و رو︫﹠﹀﹊︣ان ︾︣ب ﹎︣ا

شایدبهاینفکرافتادینکهروشنفکرهمونترجمۀفارسیهمنورالفکره!اماسختدراشتباهین!نسلاولجریانمقابلهبانفوذفرهنگغربهمونمنورالفکرانونسلدومجریانمقابلهبانفوذفرهنگ
غربمیشنهمونروشنفکرا؛البتهایندوجریانبهموازاتجریانبیدارگراناسالیمشلکگرفتن!

بیدارگر  را  خود  می یافتند.   سازمان  فراماسونری  لژ های  در  بودند.   غرب  شیفتۀ  غرب گرا:   روشنفکران  و  منورالفکران 
می دانستند.  اومانیسم را به آدمیت و روشنگری را به منورالفکری تعبیر می کردند و به همین علت خود را منورالفکر می نامیدند. 
 مورد حمایت دول استعماری بودند و به همین وسیله از جنبش هایی که بر علیه آن ها شکل می گرفت جلوگیری می کردند.  در 
قدم های نخست از ضرورت اصالحات صحبت می کردند اما این اصالحات با تشکیل حکومت های سکوالر در جوامع اسالمی میسر شد.

نکتۀزیرخییییییلمهمه!
 هر دو جریان بیدارگران اسالمی و منورالفکران غرب گرا،  به دنبال اصالح رفتار دولت های اسالمی بودند.

کمان سکوالر، در اعتقادات اسالمی و عقبۀ تاریخی جوامع اسالمی ریشه نداشت بلکه به قدرت جهانی استعمار وابسته بود و به اتکای همین وابستگی شروع  قدرت حا
به اقدامات زیر کرد:  حذف مظاهر دینی و اسالمی  حذف ساختارهای اجتماعی سابق  ایجاد ساختارهای اجتماعی نوین. 

کمان سکوالر در کشورهای اسالمی، استبداد استعماری را رواج دادند؛ این نوع از استبداد به دلیل این که در سایۀ قدرت و سلطۀ   درس 4 یازدهم: حا

فرهنگ غرب عمل می کرد، چاره ای جز حذف مظاهر فرهنگ اسالمی نداشت؛ پسدقیقًاشدمورد)1(کهباالترخوندیش.
یمتوینتفاوتخطفکریبیدارگراومنورالفکراروتوجدولزیرببیین؛اینجدولتوکنکورسالهایاخیرخییلموردتوجهطراحکنکوربودهها!

منورالفکرانوروشنفکرانغربگرانخستینبیدارگراناسالمی
نسبت به کشورهای غربی حس خطر داشتند و خواستار استقالل سیاسی و اقتصادی کشور 

خود بودند.
نه تنها نسبت به کشورهای غربی احساس خطر نمی کردند بلکه 
حضور سیاسی و اقتصادی آنان را نیز یک فرصت می دانستند.

بیداری را بازگشت به اسالم و عمل به دستورات آن می دانستند.
تقلید از روش  غربیون را راه پیشرفت می دانستند و بیداری 

را گذر از فرهنگ اسالمی دانستند.

گون زیر پرچم امت واحد اسالمی بودند. به دنبال وحدت امت اسالمی و گردهمایی اقوام گونا
مفاهیم امت و ملت اسالمی برای آن ها منفور بود و به جای 

آن از عنوان غربی ناسیونالیسم استفاده می کردند.

نمونههایتاریخی:  حضور عالمان دینی در مقابله با روسیۀ تزاری  تدوین رساله های جهادیه 
کو به دست میرزای شیرازی  حرکت های سید   حرکت های اصالحی امیرکبیر  تحریم تنبا

جمال الدین اسدآبادی در مصر  درس 14 یازدهم:  جنبش  عدالتخانه

نمونههایتاریخی:  آتاتورک در ترکیه  رضاخان در 
ایران  امان اهلل خان در افغانستان
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 رهاورد حکومت منورالفکران غرب گرا، چیزی جز استبداد استعماری نیست؛ این استبداد در راستای منافع کشورهای غربی  استقالل سیاسی جوامع غیر 

غربی را مخدوش می کند،  مقاومت های مردمی را سرکوب می کند و  مظاهر اسالمی و دینی را حذف می کند.
در ارتباط با حذف ساختارهای سابق و ایجاد ساختارهای نوین می توان گفت که این طرح در عمل شکست خورد؛ زیرا این کار با هدف رسیدن به جایگاه کشورهای غربی 
انجام می شود اما نه تنها این هدف میسر نمی شود بلکه این کشورها حالت پیرامونی و استعمارزده پیدا می کنند؛ همین مسأله باعث ایجاد اعتراضاتی در سطح نخبگانی 

می شود که به جایگاه کشورهای غربی چشم دوخته بودند و امیدهایشان، ناامید شده است.

روشنفکران غرب گرا

حتماً به خاطر دارید که در مجلس فرانسه دو جناح چپ و راست تشکیل شد. جریان چپ از مکاتبی مانند ناسیونالیسم، سوسیالیسم و مارکسیسم استفاده می کردند اما 
در این میان اندیشۀ منسجمی برای خود نداشتند؛ برای مثال برخی از آن ها به صورت آشکارا عناوین توحیدی را نفی می کردند؛ در عین حال برخی دیگر از رویارویی با 
باورهای دینی خودداری می کردند و یا برخی دیگر از پوشش دین برای بیان عقاید خود استفاده می کردند و در نتیجه، این عدم پیوستگی باعث به وجود آمدن روشنفکری 

التقاطی1 چپ در کشورهای اسالمی شد که اغلب مورد حمایت بلوک شرق بود.
همین  جریان های چپ در جوامع اسالمی طرفدارانی پیدا کرد که موج دومی از غربزدگان را به وجود آورد؛ این موج دوم همان روشنفکران چپ کشورهای اسالمی است.

 وجه تشابه به این دو جریان غرب گرا در گریز آن ها از رویکرد معنوی بود اما تفاوت آن ها این است که اعتراضات روشنفکران غرب گرا از نوع اعتراضاتی است که 

در قرن بیستم به عملکرد اقتصادی نظام لیبرالیسم و سرمایه دار، شکل گرفت.
پایانتلخچپگرایی: تا قبل از فروپاشی بلوک شرق، جریان ها و اندیشه های چپ گرا چه در جوامع اسالمی و چه در جوامع تحت نفوذ بلوک غرب طرفداران خود را داشتند تا 
آن جا که حتی در کشورهای تحت سلطۀ بلوک غرب نیز به عنوان یک جریان تأثیرگذار از آن ها یاد می شود؛ اما بعد از فروپاشی بلوک شرق این جریان ها نیز جاذبۀ خود 

! را از دست دادند و روشنفکران نیز بار دیگر به اندیشه های لیبرالیستی روی آوردند.ُسستعنصرا

معلولعلت
 عبور از تنگنای استبداد استعماری  از سر گرفتن بیداری اسالمیپیروزی انقالب اسالمی

وقوع بیداری اسالمی
 ظهور اسالم به عنوان یک قطب فرهنگی و تمدنی 

 نوید عبور از چالش های جهان امروز
تعامل عالمان دینی با غرب در نخستین رویارویی هاضرورت حفظ امنیت

آسیب پذیری در برابر کشورهای غربی )در نخستین رویارویی ها(دوری کشورهای مسلمان از سنن دینی و اسالمی
مرعوب فرهنگ غرب شدن دولت مردان و جوامع اسالمیقدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و جاذبه های دنیوی کشورهای غربی

به قدرت رسیدن جوامع غربی )از نظر نخستین بیدارگران اسالمی(عمل جوامع غربی مطابق با آن چه مورد توجه اسالم است.
نجات کشورهای اسالمی )از منظر منورالفکران غرب زده(تقلید از رفتار فرنگیان

تشکیل حکومت سکوالر در جوامع اسالمیحمایت کشورهای غربی از منورالفکران غرب گرا

کمان سکوالر به قدرت جهانی استعمار اتکای قدرت حا
از بین بردن مظاهر دینی و اسالمی، حذف ساختارهای اجتماعی پیشین و ایجاد 

ساختارهای اجتماعی جدید در کشورهای اسالمی
استبداد استعماریحکومت منورالفکران غرب گرا در کشورهای اسالمی

از بین رفتن جاذبه های روشنفکری چپ در سطح جهانیفروپاشی بلوک شرق
فروپاشی بلوک شرق و از بین رفتن جاذبه های روشنفکری چپ در 

سطح جهانی
از بین رفتن جاذبه های جریان های چپ در کشورهای اسالمی

روی آوردن غرب زدگان جوامع اسالمی به اندیشه های لیبرالیستی برای بار دوماز بین رفتن جاذبه های جریان های چپ در کشورهای اسالمی

1- التقاط به معنای تکه تکه شدن است و اندیشۀ التقاطی اندیشه ای است که اجزای آن دارای انسجام و پیوستگی نیست و به آن با شک نگریسته می شود. این نوع اندیشه در اثر گردآوری اجزای مختلف از مکاتب 
گون به دست می آید که در نهایت هیچ نوع سازگاری با هم ندارند؛ برای مثال برخی، عقاید اسالم را بدون توجه به سازگاری یا عدم سازگاری آن با مکاتبی هم چون ناسیونالیسم، مارکسیسم و ... ادغام  و دیدگاه های گونا

گاهی و دسترسی ندارند طی تحوالت فرهنگی و اجتماعی به این نوع از التقاط دچار می شوند.  می کنند که حاصل آن همان اندیشه  های التقاطی است؛ معمواًل افرادی که به عمق یک مطلب آ
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کدامگزینهدرتوضیحپسامدرنیسمبهدرستیذکرنشدهاستورابطۀسکوالریسمبافرهنگغربدردورانمدرنچگونهبود؟- 912

1( طی قرن بیستم, نه تنها دین از فرهنگ عموم مردم خارج نشد بلکه سال های پایانی قرن بیستم شاهد بازگشت مجدد نگاه معنوی و دینی, در سطوح مختلف زندگی 
گرایی به ترتیب در حوزه های هنر, اقتصاد, سیاست و علم مطرح  انسان ها بود. این موج بازگشت نشانۀ بحران معنویت در فرهنگ غرب است ـ سکوالریسم و دنیا
شد و فرهنگ خاص هریک از این حوزه ها, سکوالر و دنیوی شد، اما فرهنگ عمومی جامعۀ غربی, آن هم در محدودۀ زندگی خصوصی, هم چنان دینی باقی ماند.

2( انکار و تردید در روشنگری به منزلۀ انکار و تردید در هویت معرفت شناختی جهان مدرن بود. در این دوره برخی از دانشمندان در اصل روشنگری علم مدرن 
گرایی به ترتیب در حوزه های علم, اقتصاد, سیاست و هنر مطرح شد  تردید کردند و از اصول این جهان عبور کردند و به فراسوی آن راه بردند ـ سکوالریسم و دنیا
و فرهنگ خاص هریک از این حوزه ها, سکوالر و دنیوی شد. سکوالریسم به تدریج الیه های عمیق فرهنگ غرب را تسخیر کرد و به این ترتیب فرهنگ عمومی 

مردم نیز سکوالر و دنیوی شد.
3( طی قرن بیستم, نه تنها دین از فرهنگ عموم مردم خارج نشد بلکه سال های پایانی قرن بیستم شاهد بازگشت مجدد نگاه معنوی و دینی, در سطوح مختلف 
گرایی به ترتیب در حوزه های هنر, اقتصاد, سیاست و علم  زندگی انسان ها بود. این موج بازگشت نشانۀ بحران معنویت در فرهنگ غرب است ـ سکوالریسم و دنیا
مطرح شد و فرهنگ خاص هریک از این حوزه ها, سکوالر و دنیوی شد. سکوالریسم به تدریج الیه های عمیق فرهنگ غرب را تسخیر کرد و به این ترتیب فرهنگ 

عمومی مردم نیز سکوالر و دنیوی شد.
4( انکار و تردید در روشنگری به منزلۀ انکار و تردید در هویت معرفت شناختی جهان مدرن بود. در این دوره برخی از دانشمندان در اصل روشنگری علم مدرن 
گرایی به ترتیب در حوزه های علم, اقتصاد, سیاست و هنر مطرح شد  تردید کردند و از اصول این جهان عبور کردند و به فراسوی آن راه بردند ـ سکوالریسم و دنیا

و فرهنگ خاص هریک از این حوزه ها, سکوالر و دنیوی شد، اما فرهنگ عمومی جامعۀ غربی, آن هم در محدودۀ زندگی خصوصی, هم چنان دینی باقی ماند.
پسامدرنبهچهدورانیازتاریخغرباشارهمیکندودرقرونوسطیرابطۀاستداللعقلیوشهودآباءکلیساچگونهبود؟- 913

1( در نیمۀ دوم قرن بیستم با روشن شدن این که علم حسی و تجربی نیازمند برخی معرفت های غیرحسی و غیرتجربی است، استقالل معرفت تجربی از دیگر 
معرفت ها مخدوش شد و پرسش از مبانی غیرتجربی علم مدرن شکل گرفت ـ به موازات شهود کلیسا مورد استفاده قرار می گرفت.

2( در قرن نوزدهم، جامعه شناسان به دنبال آن بودند تا دربارۀ حقایقی که پیامبران از طریق وحی دربارۀ جامعۀ بشری بیان کرده اند یا آن که عالمان با استدالل های 
عقلی، به آن رسیده اند، با روش حسی و تجربی داوری کنند ـ به موازات شهود کلیسا مورد استفاده قرار می گرفت. 

3( در قرن نوزدهم، جامعه شناسان به دنبال آن بودند تا دربارۀ حقایقی که پیامبران از طریق وحی دربارۀ جامعۀ بشری بیان کرده اند یا آن که عالمان با استدالل های 
عقلی، به آن رسیده اند، با روش حسی و تجربی داوری کنند ـ استدالالت عقلی نادیده گرفته می شد.

4( در نیمۀ دوم قرن بیستم با روشن شدن این که علم حسی و تجربی نیازمند برخی معرفت های غیرحسی و غیرتجربی است، استقالل معرفت تجربی از دیگر 
معرفت ها مخدوش شد و پرسش از مبانی غیرتجربی علم مدرن شکل گرفت ـ استدالالت عقلی نادیده گرفته می شد. 

کدامگزینهازپیامدهایگریزورویگردانیازسکوالریسمنیستوچهپدیدهایبهنیهیلیسممنجرمیشود؟- 914

1( اقبال به معنویت، بازار معنویت های کاذب و دروغین را برای غارت میراث درهم ریختۀ روشنگری مدرن رونق بخشید ـ سکوالریسم
2( اقبال به معنویت، بازار معنویت های کاذب و دروغین را برای غارت میراث درهم ریختۀ روشنگری مدرن رونق بخشید ـ اومانیسم

کن کشورهای غیرغربی را که طی قرن بیستم اغلب مقهور فرهنگ مدرن شده بودند، به سوی هویت دینی خود فراخواند ـ اومانیسم 3( مهاجران سا
کن کشورهای غیرغربی را که طی قرن بیستم اغلب مقهور فرهنگ مدرن شده بودند، به سوی هویت دینی خود فراخواند ـ سکوالریسم 4( مهاجران سا

درس سيزدهم:   سرآغاز بيداری اسالمی

کدامیکازگزینههایزیرنشانمیدهدنخستینرویاروییهایغربمتجددباجهاناسالمدرچهوضعیتیرخداد؟- 915

1( قدرت های سیاسی جهان اسالم که از مفاهیم دینی و اسالمی پوشش می گرفتند.
2( اندیشمندان و عالمان دینی، فعاالنه بر اساس ضرورت حفظ امنیت با آن ها تعامل می کردند.

3( فقاهت و تشیع دو مفهوم برتر فرهنگ اسالمی، اغلب در حاشیۀ مناسبات قدرت های قومی، مهجور و ناتوان باقی مانده بود.
4( دولت های اسالمی در چارچوب مناسبات پادشاهی و امپراطوری های قومی و قبیله ای عمل می کردند.
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کدامیکازگزینههایزیربهترتیبنشانمیدهد:- 916

علتآسیبپذیریبیشتردولتهایکشورهایمسلماننسبتبهکشورهایغربیچیست؟

چرااستقاللوعزتکشورهایاسالمیبهضعفکشاندهشد؟

1( قدرت های سیاسی جهان اسالم از مفاهیم دینی و اسالمی پوشش می گرفتند، در چارچوب مناسبات پادشاهی و امپراطوری های قومی و قبیله ای عمل می کردند 
و به موازات عمل به این مناسبات آسیب پذیرتر می شدند ـ فقاهت و عدالت دو مفهوم برتر فرهنگ اسالمی اغلب در حاشیۀ مناسبات قدرت های قومی، مهجور 

و ناتوان باقی مانده بود.
2( اندیشمندان و عالمان دینی، اغلب بر اساس ضرورت حفظ امنیت با قدرت های سیاسی جهان اسالم تعامل می کردند و دولت های مسلمان به موازات دوری از 
عالمان دینی، آسیب پذیرتر می شدند ـ دولت مردان اسالمی آشنایی عمیق با فرهنگ غرب نداشتند ولی متوجه خطر غرب برای جوامع اسالمی بودند و استقالل 

سیاسی خود را می خواستند.
3( فقاهت و عدالت دو مفهوم برتر فرهنگ اسالمی، اغلب در حاشیۀ مناسبات قدرت های قومی، مهجور و ناتوان باقی مانده بود و دولت های کشورهای مسلمان 
نیز به موازات دوری از سنن دینی و اسالمی، آسیب پذیرتر می شدند ـ قدرت نظامی، نفوذ سیاسی اقتصادی و جاذبه های این جهانی و دنیوی کشورهای غربی، 

دولتمردان و رجال سیاسی جوامع اسالمی را از یک سو مرعوب و از سوی دیگر شیفتۀ فرهنگ غرب می کرد. 
4( دولتمردان اسالمی، آشنایی عمیق با فرهنگ غرب نداشتند ولی متوجه خطر غرب برای جوامع اسالمی در ابعاد اقتصادی و سیاسی بودند و به موازات بی توجهی 
به خطر غرب، آسیب پذیرتر می شدند ـ راه نجات امت اسالمی را در بازگشت به دین اسالم و عمل به آن می دانستند و اصالح رفتار امت خود را دنبال می کردند.

تعاملاندیشمندانوعالماندینیبادولتهایسیاسیجهاناسالمچگونهبود؟...............و...............دومفهومبرترفرهنگاسالمی،اغلبدرحاشیۀمناسبات- 917

قدرتهایقومی،مهجوروناتوانباقیماندهبودو...............کسانیبودندکهبهخطرجوامعتوجهکردند.

1( اغلب بر اساس مفاهیم دینی و اسالمی ـ حقیقت ـ معنویت ـ منورالفکران
2( اغلب بر اساس ضرورت حفظ امنیت ـ حقیقت ـ معنویت ـ منورالفکران

3( اغلب بر اساس مفاهیم دینی و اسالمی ـ فقاهت ـ عدالت ـ نخستین بیدارگران
4( اغلب بر اساس ضرورت حفظ امنیت ـ فقاهت ـ عدالت ـ نخستین بیدارگران

نخستینبیدارگراناسالمیبهکدامعواملتوجهداشتند؟ودرمقابلغربچهاقداماتیراانجامدادند؟- 918

1( خطر جوامع غربی و خطر شیوه ای که دولت های اسالمی در برابر آنان داشتند ـ ایجاد حرکت ها و جنبش ها 
2( خطر فرهنگ غربی و رفتار سیاسی و اقتصادی غرب ـ ایجاد حرکت ها و جنبش ها

3( خطر جوامع غربی و خطر شیوه ای که دولت های اسالمی در برابر آنان داشتند ـ اصالح رفتار دولت های اسالمی و به رسمیت شناختن قومیت های مختلف در 
متن امت واحد اسالمی 

4( خطر فرهنگ غربی و رفتار سیاسی و اقتصادی غرب ـ اصالح رفتار دولت های اسالمی و به رسمیت شناختن قومیت های مختلف در متن امت واحد اسالمی 
میتوانگفت...............نمونههاییازنخستینحرکتهایبیدارگراناسالمیدرونایراناست................در...............بخشیازبیداریاسالمیدرسطح...............است.- 919

گردان اوـ  کشورهای اسالمیـ  جهان اسالم 1( حضور فعال عالمان دینی در مقابله با دولت تزاری روسیه و حرکت اصالحی امیرکبیرـ  اقدامات سید جمال الدین اسدآبادی و شا
کو ـ تدوین رسالۀ جهادیه توسط عالمان دینی ـ کشورهای اسالمی ـ جهان غرب 2( حرکت اصالحی امیرکبیر و حکم میرزای شیرازی در جنبش تنبا

3( حرکت اصالحی امیرکبیر و اقدامات سید جمال الدین اسدآبادی ـ حضور فعال عالمان دینی در مقابله با دولت تزاری روسیه ـ کشورهای اسالمی ـ جهان غرب
گردان اوـ  کشورهای اسالمیـ  جهان اسالم 4( حضور فعال عالمان دینی در مقابله با دولت تزاری روسیه و اقدامات سید جمال الدین اسدآبادیـ  حرکت اصالحی امیرکبیر و شا

کدامیکازگزینههایزیر،بهترتیبنشاندهندۀبخشیازبیداریاسالمیدرسطحجهاناسالمومهمترینویژگیهاینخستینبیدارگراناست؟- 920

1( حضور فعال عالمان دینی در مقابله با دولت تزاری روسیه و تدوین رساله های جهادیه آنان ـ متوجه خطر کشورهای غربی برای جوامع اسالمی بودند و استقالل 
اقتصادی و سیاسی جوامع مسلمان را می خواستند.

گردان اوـ  متوجه خطر کشورهای غربی برای جوامع اسالمی بودند و استقالل اقتصادی و سیاسی جوامع مسلمان را می خواستند. 2( اقدامات سید جمال الدین اسدآبادی و شا
3( حضور فعال عالمان دینی در مقابله با دولت تزاری روسیه و تدوین رساله های جهادیه آنان ـ نسبت به کشورهای استعمارگر احساس خطر نمی کردند بلکه حضور 

سیاسی و اقتصادی آنان را یک فرصت می دانستند.
گردان اوـ  نسبت به کشورهای استعمارگر احساس خطر نمی کردند بلکه حضورسیاسی و اقتصادی آنان را یک فرصت می دانستند. 4( اقدامات سید جمال الدین اسدآبادی و شا
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کدامیکازگزینههایزیرمهمترینویژگیهاینخستینبیدارگراناسالمیرانشاننمیدهدوازنظرآنانضعفجوامعاسالمیچیست؟- 921

1( راه نجات امت اسالمی را در بازگشت به اسالم و عمل به آن می دانستند ـ دوری مسلمانان از عمل به سنن اسالمی
2( نسبت به کشورهای استعمارگر احساس خطر نمی کردند بلکه حضور سیاسی و اقتصادی آنان را یک فرصت می دانستند ـ دوری مسلمانان از عمل به سنن اسالمی

3( راه نجات امت اسالمی را در بازگشت به اسالم و عمل به آن می دانستند ـ عدم آشنایی عمیق با فرهنگ غربی
4( نسبت به کشورهای استعمارگر احساس خطر نمی کردند بلکه حضور سیاسی و اقتصادی آنان را یک فرصت می دانستند ـ عدم آشنایی عمیق با فرهنگ غربی

کدامیکازگزینههایزیرمهمترینویژگیهاینخستینبیدارگراناسالمیرانشاننمیدهد؟- 922

1( متوجه خطر کشورهای غربی برای جوامع اسالمی بودند و استقالل اقتصادی و سیاسی جوامع اسالمی را می خواستند.
2( اصالح رفتار دولت های اسالمی را دنبال می کردند و راه نجات امت اسالمی را بازگشت به اسالم و عمل به آن می دانستند.

3( قومیت های مختلف را مانند ناسیونالیسم، شعوبیت و قومیت را در متن امت واحد اسالمی به رسمیت شناختند.
4( بسیاری از آنان اتحاد ملل اسالمی، وحدت امت اسالمی یا تشکیل قدرت واحد اسالمی و عزت جهان اسالم را دنبال می کردند.

عبارت»بیدارگران،نخستینخطرغربرابیشتردررفتارسیاسیواقتصادیآنمیدیدند«باکدامیکازگزینههایزیرمرتبطاند؟- 923

گاه بودند ولی این امر را عامل ضعف جوامع اسالمی نمی دانستند.  1( آنان به دوری مسلمانان از عمل به سنن اسالمی آ
2( به رغم احساس خطر نسبت به کشورهای استعمارگر، حضور سیاسی و اقتصادی آنان را یک فرصت می دانستند.

گاهی کافی نداشتند. 3( برخی از آنان قوت و قدرت جوامع غربی را نتیجۀ عمل کردن آن جوامع به دستورات اسالمی می دانستند و بسیاری از آنان به ابعاد این جهانی غرب جدید آ
4( بیدارگران نخستین به رغم رویکرد اعتراض آمیز به رفتار سیاسی و اقتصادی غرب، آشنایی عمیق با فرهنگ غربی داشتند و حرکت ها و جنبش هایی را نیز در 

مقابل غرب به وجود آوردند.
گاهیکافینداشتند«باکدامیکازگزینههایزیرمرتبطنیست؟- 924 عبارت»برخیازبیدارگراناسالمیبهابعاداینجهانیودنیویفرهنگجدیدغربآ

1( بیدارگران نخستین به رغم رویکرد اعتراض آمیز به غرب آشنایی عمیق با فرهنگ غربی نداشتند.
2( گروهی از آنان بر این عقیده بودند که در غرب، مسلمانان را دیدم و اسالم را ندیدم.

3( برخی از آنان قدرت و قوت جوامع غربی را نتیجۀ عمل کردن آن جوامع به دستورات اسالمی می دانستند.
4( بیدارگران نخستین، خطر غرب را بیشتر در رفتار سیاسی و اقتصادی آن می دیدند. 

»درشرقمسلمانانرادیدمواسالمراندیدمودرغرباسالمرادیدمومسلمانانراندیدم«باکدامیکازگزینههایزیرمرتبطنیست؟- 925

گاه بودند و همین امر را عامل ضعف جوامع اسالمی می دانستند. 1( آنان به دوری مسلمانان از عمل به سنن اسالمی آ
2( برخی از آنان قوت و قدرت جوامع غربی را نتیجۀ عمل کردن آن جوامع به دستورات اسالم می دانستند.

3( بیدارگران نخستین، خطر غرب را بیشتر در رفتار سیاسی و اقتصادی آن می دیدند. 
گاهی کافی نداشتند. 4( بسیاری از بیدارگران به ابعاد این جهانی و دنیوی فرهنگ جدید غرب آ

پیداییگروهیبهناممنورالفکرانغربزده،درکدامگزینهآمدهاست؟- 926

1( نفوذ دولت های غربی در کشورهای غیرغربی ـ شکل گیری لژهای فراماسونری ـ به موازات نخستین بیدارگران اسالمی
2( عبور از فرهنگ اسالمی و پیوستن به فرهنگ غربی در کشورهای اسالمی ـ شکل گیری لژهای فراماسونری ـ به موازات نخستین بیدارگران اسالمی

3( نفوذ دولت های غربی در کشورهای اسالمی ـ شکل گیری استعمار ـ به موازات نخستین بیدارگران اسالمی
4( عبور از فرهنگ اسالمی و پیوستن به فرهنگ غربی در کشورهای اسالمی ـ شکل گیری استعمار ـ به موازات نخستین بیدارگران اسالمی

ازدیدگاهمنورالفکرانغربزدهبیداریبهچهمعناست؟اومانیسموروشنگریمدرندرایرانبهکدامواژگانترجمهشد؟وآنانچگونهسازماندهیمیشدند؟- 927

ازتأسیساتاولیۀآنهادرایرانمیتوانبه...............اشارهکرد.

1( عبور از فرهنگ اسالمی و پیوستن به فرهنگ غربی ـ آدمیت و منورالفکری ـ بیشتر در لژهای فراماسونری سازمان می یافتند ـ لژ آدمیت و لژ بیداری ایرانیان
2( عبور از فرهنگ غربی و پیوستن به فرهنگ اسالمی ـ آدمیت و منورالفکری ـ بیشتر در لژهای فراماسونری سازمان می یافتند ـ لژ آدمیت و لژ بیداری ایرانیان

کمان سکوالر در کشورهای مسلمان سازمان می یافتند. 3( عبور از فرهنگ اسالمی و پیوستن به فرهنگ غربی ـ انسان گرایی و بیدارگری ـ بیشتر در کابینۀ حا

کمان سکوالر در کشورهای مسلمان سازمان می یافتند. 4( عبور از فرهنگ غربی و پیوستن به فرهنگ اسالمی ـ انسان گرایی و بیدارگری ـ بیشتر در کابینۀ حا
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کدامیکازگزینههایزیرویژگیهایمنورالفکرانغربزدهرانشاننمیدهد؟وعلتاینکهخودرامنورالفکرمیخواندندچهبود؟- 928

1( نسبت به کشورهای استعمارگر احساس خطر نمی کردند، بلکه حضور سیاسی و اقتصادی آنان را یک فرصت می دانستند ـ زیرا در ایران اومانیسم را به آدمیت و 

روشنگری مدرن را به منورالفکری ترجمه می کردند. 

2( مفهوم امت و ملت اسالمی برای منورالفکران مفهومی بی معنا یا منفور بوده و در مقابل آن به اندیشۀ سیاسی قوم گرایانۀ غرب متجدد روی می آوردند ـ زیرا شیفتۀ 

جوامع غربی بودند و خود را منورالفکر می دانستند.

3( آنان در ایران ناسیونالیسم را به ملی گرایی و در کشورهای دیگر به شعوبیت و قومیت ترجمه کردندـ  زیرا شیفتۀ جوامع غربی بودند و خود را منورالفکر می دانستند.

4( مانند نخستین بیدارگران اسالمی، خواستار اصالح رفتار دولت های کشورهای مسلمان بودند و اصالح را در بازگشت به اسالم می دانستند ـ زیرا در ایران اومانیسم 

را به آدمیت و روشنگری مدرن را به منورالفکری ترجمه می کردند. 

پاسخدوپرسشزیردرکدامگزینهیافتمیشود؟- 929

شباهتویژگیهایمنورالفکرانغربزدهبانخستینبیدارگراناسالمیرانشانمیدهد؟

رضاخان،اماناهللخان،آتاتورکنمونههاییاز...............بودندکهآرمانهایمنورالفکرانغربزدهرا...............

1( هر دو به رغم رویکرد اعتراض آمیز به غرب، آشنایی عمیق با فرهنگ غربی نداشتند و خطر غرب را بیشتر در رفتار سیاسی و اقتصادی آن می دیدند ـ قدرت های 

سکوالر ـ با حمایت و قدرت دولت های غربی دنبال می کردند.

2( خواستار اصالح رفتار دولت های کشورهای مسلمان بودند ـ قدرت های سکوالری ـ با حمایت و قدرت دولت های غربی دنبال می کردند. 

3( هر دو به رغم رویکرد اعتراض آمیز به غرب، آشنایی عمیق با فرهنگ غربی نداشتند و خطر غرب را بیشتر در رفتار سیاسی و اقتصادی آن می دیدند ـ قدرت های 

کشورهای مسلمان ـ با حمایت و قدرت دولت های مسلمان دنبال می کردند.

4( خواستار اصالح رفتار دولت های کشورهای مسلمان بودند ـ قدرت های کشورهای مسلمان ـ با حمایت و قدرت دولت های مسلمان دنبال می کردند.

کدامیکازگزینههایزیربهترتیبدرارتباطبامفهومامتوامتاسالمیدردیدگاهمنورالفکرانغربزدهصحیحولیاینمفهومازنظربیدارگراناسالمی- 930

درستنشاننمیدهد؟

1( مفهوم امت و ملت برای منورالفکران بی معنا یا منفور بود و در مقابل آن به امت اسالمی و ملل اسالمی روی آوردند و قومیت های مختلف را در متن امت واحد 

اسالمی به رسمیت شناختند ـ راه نجات امت اسالمی را استفاده از حضور سیاسی و اقتصادی غرب می دانستند. 

2( با تشکیل قدرت واحد اسالمی و تأسیس آن در جهان اسالم برای آن شناسنامه ای ویژه تدوین کردند و عزت امت اسالمی را دنبال می کردند ـ تشکیل قدرت 

واحد اسالمی و راه نجات امت اسالمی را بازگشت به اسالم و عمل به آن می دانستند.

3( مفهوم امت و امت اسالمی برای منورالفکران بی معنا یا منفور بود و در مقابل آن به اندیشۀ سیاسی قوم گرایانۀ غرب متجدد یعنی ناسیونالیسم روی می آوردند ـ 

قومیت های مختلف را در متن امت واحد اسالمی به رسمیت می شناختند و وحدت امت اسالمی یا تشکیل قدرت واحد اسالمی را دنبال می کردند.

4( آنان در ایران، ناسیونالیسم را به ملی گرایی و در کشورهای دیگر به شعوبیت و قومیت ترجمه کردند و مفهوم امت و امت اسالمی برای منورالفکران، مفهومی بی معنا یا 

منفور بودـ  بسیاری از آنان اتحاد ملل اسالمی، وحدت امت اسالمی یا تشکیل قدرت واحد اسالمی را دنبال می کردند و قومیت های مختلف را به رسمیت نمی شناختند.

در- 931 و ایران در ناسیونالیسم »ترجمۀ منورالفکرانغربزده«، و اسالمی بیدارگران نخستین دیدگاه از اصالح »مفهوم به ترتیب به زیر گزینههای از کدامیک

کشورهایدیگر«و»فرصتازدیدگاهمنورالفکرانغربزده«اشارهدارد؟

1( بازگشت به اسالم و در تقلید از رفتار فرنگیان ـ شعوبیت و قومیت و ملی گرایی ـ تشکیل حکومت های سکوالر 

2( استقالل اقتصادی و سیاسی جوامع مسلمان و روی آوردن به اندیشۀ سیاسی قوم گرایانۀ غرب متجددـ  شعوبیت و قومیت و ملی گراییـ  تشکیل حکومت های سکوالر

3( بازگشت به اسالم و در تقلید از رفتار فرنگیان ـ ملی گرایی و شعوبیت و قومیت ـ حضور سیاسی و اقتصادی کشورهای استعمارگر

4( استقالل اقتصادی و سیاسی جوامع مسلمان و روی آوردن به اندیشۀ سیاسی قوم گرایانۀ غرب متجددـ  ملی گرایی و شعوبیت و قومیتـ  حضور سیاسی و اقتصادی 

کشورهای استعمارگر
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پیامد»حمایتهایدولتهایاستعمارگرازمنورالفکرانغربزدهبرایدولتهایغربی«و»اتکابهقدرتجهانیاستعماربرایرضاخاندرایران«چیست؟- 932

1( برای هر یک از دولت های تازه تأسیس که بعد از دخالت استعمار در مناطق اسالمی ایجاد شده بود، شناسنامه ای ویژه تدوین می کرد ـ با اتکا به این قدرت در 

جهت از بین بردن مظاهر سکوالر و غربی و حذف ساختارهای اجتماعی استعماری و ایجاد ساختارهای اجتماعی پیشین اقدام می کردند.

2( در نهایت توانستند با حمایت آنان حکومت های سکوالر را در جوامع خود تشکیل دهند ـ با اتکا به این قدرت در جهت از بین بردن مظاهر دینی و اسالمی و 

حذف ساختارهای اجتماعی پیشین و ایجاد ساختارهای اجتماعی استعماری جدید، اقدام می کردند.

3( حفظ استقالل سیاسی و اقتصادی جوامع اسالمی ـ با اتکا به این قدرت در جهت از بین بردن مظاهر سکوالر و غربی و حذف ساختارهای اجتماعی استعماری 

و ایجاد ساختارهای اجتماعی پیشین اقدام می کردند. 

4( دولت های استعمارگر به کمک آنان توانستند از موفقیت حرکت ها و جنبش هایی که توسط بیدارگران اسالمی در حال شکل گیری بود، جلوگیری کنند ـ با اتکا به 

این قدرت در جهت از بین بردن مظاهر دینی و اسالمی و حذف ساختارهای اجتماعی پیشین و ایجاد ساختارهای اجتماعی استعماری جدید، اقدام می کردند.

پیامدحکومتمنورالفکرانغربزدهدرکشورهایاسالمی...............استوآنانبهدلیل...............،استقاللسیاسیواقتصادیجوامعاسالمیرا...............و- 933

مقاومتهایمردمیبرای...............رانیزسرکوبمیکنند.

1( استبداد تاریخی، قومی ـ وابستگی به کشورهای استعمارگر ـ مخدوش می سازند ـ قرار گرفتن در جایگاه کشورهای پیرامونی

2( استبداد استعماری ـ وابستگی به کشورهای استعمارگر ـ مخدوش می سازند ـ حفظ هویت اسالمی خود

3( استبداد تاریخی، قومی ـ نزدیک شدن به جایگاه کشورهای غربی ـ تخریب می کنند ـ قرار گرفتن در جایگاه کشورهای پیرامونی

4( استبداد استعماری ـ رسیدن به جایگاه کشورهای غربی ـ تخریب می کنند ـ حفظ هویت اسالمی خود

درهمریختننظمپیشینازسویحکومتمنورالفکرانغربزدهبهبهانۀچهبود؟وپیامدآنراکدامگزینهنشانمیدهد؟- 934

1( رسیدن به جایگاه کشورهای غربی ـ در عمل اعتراض برخی از نخبگان این کشورها را که به شاخص های دولت های غربی چشم دوخته اند به وجود می آورد. 

2( اعتراض به جایگاه کشورهای پیرامونی ـ در عمل اعتراض برخی از نخبگان این کشورها را که به شاخص های دولت های غربی چشم دوخته اند به وجود می آورد. 

3( رسیدن به جایگاه کشورهای غربی ـ در عمل به جای رسیدن و نزدیک شدن به کشورهای غربی، خصوصیات کشورهای پیرامونی و استعمارزده را پیدا می کنند.

4( اعتراض به جایگاه کشورهای پیرامونیـ  در عمل به جای رسیدن و نزدیک شدن به کشورهای غربی، خصوصیات کشورهای پیرامونی و استعمارزده را پیدا می کنند.

پیامدعبارت»حکومتمنورالفکرانبهجایرسیدنونزدیکشدنبهکشورهایغربی،خصوصیاتکشورهایپیرامونیواستعمارزدهراپیداکردند.«راکدامیک- 935

ازگزینههایزیرنشانمیدهد؟

1( این مسئله اعتراض برخی از نخبگان این کشورها را که به شاخص های دولت های غربی چشم دوخته اند به وجود می آورد.

2( این مسئله اعتراض برخی از نخبگان این کشورها را از جهت سازمان دهی حرکت منورالفکران در چارچوب اندیشه های ناسیونالیستی به وجود می آورد.

3( این مسئله اعتراض برخی از نخبگان این کشورها را از جهت گریز منورالفکران از بنیان های فکری اسالمی به وجود می آورد.

4( این مسئله اعتراض برخی از نخبگان این کشورها را از جهت حذف ساختارهای پیشین از سوی منورالفکران به وجود آورد.

کدامیکازگزینههایزیرپیامدشکلگیریجریانهایچپرادرکشورهایاسالمینشاننمیدهد؟- 936

نظام های  اقتصادی  عملکرد  به  نسبت  غربی  کشورهای  در  بیستم  قرن  که طی  است  اعتراضاتی  نوع  از  غرب زده  منورالفکران  به حکومت های  آنان  اعتراضات   )1

لیبرالیستی و سرمایه داری شکل گرفت.

2( نسل دومی از غرب زدگان در این کشورها به وجود می آید که با اعتراض به حرکت های سیاسی نسل اول می نگرند.

3( روشنفکران چپ حرکت های اجتماعی خود را در چارچوب اندیشه های ناسیونالیستی و سوسیالیستی و مارکسیستی سازمان می دادند و برخی دیگر از رویارویی 

مستقیم با اندیشه و باور دینی مردم خودداری می کردند.

4( اعتراض روشنفکران چپ به نسل اول از جهت گریز آنان از بنیان های فکری اسالمی و اسالم ستیزی آنان بود و برخی از آنان اندیشه های خود را در پوشش های 

دینی بیان می داشتند.
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کدامیکازگزینههایزیردرارتباطباحرکتهایاعتراضآمیزوروشنفکرانچپکشورهایمسلماندردنیایدوقطبیقرن20صحیحنیست؟- 937

1( اغلب در سایۀ حمایت های بلوک شرق قرار می گرفتند و برخی از حرکت های روشنفکران چپ حتی پس از فروپاشی بلوک شرق در کشورهای اسالمی به عنوان 
یک جریان اجتماعی تأثیرگذار، هم چنان حضور داشتند.

2( برخی از این حرکت ها توانستند از طریق کودتاهایی که مورد حمایت بلوک شرق بود به قدرت برسند و تا هنگام فروپاشی بلوک شرق در کشورهای اسالمی جاذبه داشتند.
3( با فروپاشی بلوک شرق، غرب زدگان این جوامع دیگر بار درحاشیۀ اندیشه های لیبرالیستی غربی قرار گرفتند.

4( روشنفکران چپ کشورهای اسالمی حتی در کشورهایی که زیر نفوذ غرب سرمایه داری قرار داشتند، به عنوان یک جریان اجتماعی تأثیرگذار هم چنان حضور داشتند.
کدامیکازگزینههایزیردرارتباطباروشنفکریالتقاطیصحیحاست؟ومنظورازواژگاننسلاولونسلدومدرعبارت»نسلدومیازغربزدگاندراین- 938

کشورهابهوجودمیآیدکهبااعتراضبهحرکتهایسیاسینسلاولمینگرند«چیست؟

 1( گروهی از روشنفکران چپ حرکت های خود را در چارچوب اندیشه های ناسیونالیستی، سوسیالیستی و مارکسیستی سازمان می دادندـ  نخستین بیدارگران اسالمیـ  
منورالفکران غرب زده

2( برخی از روشنفکران چپ از رویارویی مستقیم با اندیشه و باور دینی مردم خودداری می کردند و گاه اندیشه های خود را در پوشش های دینی بیان می داشتند ـ 
منورالفکران غرب زدۀ کشورهای اسالمی ـ روشنفکران چپ کشورهای اسالمی

اندیشه های  اندیشه های خود را در چارچوب  الحادی آشکار، مطرح می کردند و گاه  اندیشه ها و حرکت های اجتماعی خود را به صورت مکاتب  از آنان  3( برخی 
ناسیونالیستی سازمان می دادند ـ نخستین بیدارگران اسالمی ـ روشنفکران چپ کشورهای اسالمی

4( گروهی از روشنفکران چپ کشورهای اسالمی در سایۀ حمایت های بلوک شرق قرار می گرفتند و به عنوان یک جریان تأثیرگذار حرکت های اجتماعی خود را در 
چارچوب اندیشه های سوسیالیستی و مارکسیستی و لیبرالیستی سازمان می دادند ـ منورالفکران غرب زده ـ روشنفکران چپ کشورهای اسالمی

)داخل 96(- 939 اعتراضنسلدومغربزدگاندرکشورهایاسالمیبهنسلاولازچهجهتاست؟ 

1( از نوع اعتراضاتی بود که طی قرن بیستم در کشورهای غربی نسبت به عملکرد سیاسی نظام های کمونیستی و سوسیالیستی شکل می گرفت که از بنیان های 
فکری اسالم فاصله گرفته بودند.

از نوع اعتراضاتی است که طی قرن بیستم نسبت به عملکرد اقتصادی نظام های  از بنیان های فکری اسالم یا اسالم ستیزی نیست، بلکه  2( به دلیل گریز آنان 
لیبرالیستی و سرمایه داری شده است.

3( به واسطۀ فاصله گرفتن آن ها از اسالم و اسالم ستیزی است و از نوع اعتراضاتی است که طی قرن نوزدهم در کشورهای غربی نسبت به عملکرد اقتصادی نظام های 
لیبرالیستی و سرمایه داری شکل گرفت.

4( از جهت اسالم ستیزی یا گریز از بنیان های فکری اسالم نیست، بلکه از نوع اعتراضاتی است که طی قرن بیستم در کشورهای غربی نسبت به عملکرد سیاسی 
نظام های لیبرالیستی و سرمایه داری به وجود آمد.

رهاوردحکومتمنورالفکرانغربگرادرکشورهایاسالمی...............است.آنانبهدلیل...............،...............کشورهایاسالمیرامخدوشمیسازندو............... - 940

)خارج 92( 1( استبداد استعماریـ  ارتباط با کشورهای پیشرفتهـ  استقالل نظامی و سیاسیـ  مقاومت های مردمی برای حفظ هویت اسالمی خود را سامان می دهند. 
2( استبداد تاریخی، قومی ـ ارتباط با کشورهای پیشرفته ـ استقالل اقتصادی و نظامی ـ مقاومت های مردم برای حفظ هویت اسالمی خود را نیز سرکوب می کنند.
3( استبداد تاریخی، قومی ـ وابستگی به کشورهای استعمارگر ـ استقالل سیاسی و اقتصادی ـ مقاومت های مردمی برای حفظ هویت ملی خود را سامان می دهند.
4( استبداد استعماریـ  وابستگی به کشورهای استعمارگرـ  استقالل سیاسی و اقتصادیـ  مقاومت های مردمی برای حفظ هویت اسالمی خود را نیز سرکوب می کنند.

)خارج 92(- 941 درهمریختننظمپیشیندرحکومتمنورالفکرانغربدرکشورهایاسالمیبهچهبهانهایبودودرعملچهوضعیتیپیداکرد؟ 

1( رسیدن به جایگاه کشورهای غربی ـ همچنان خصوصیت کشورهای پیرامونی و استعمارزده را داشتند.
2( به رسمیت شناختن قومیت های مختلف در متن امت واحد اسالمی ـ همچنان خصوصیت کشورهای پیرامونی و استعمارزده را داشتند.

3( حفظ هویت اسالمی خود ـ پذیرفتن هویت هایی که به اقتضای عملکرد استعماری جهان غرب برای آن ها پدید آمده بود.
4( تشکیل قدرت واحد اسالمی و عزت جهان اسالم ـ با حمایت کشورهای غربی حکومت های سکوالر را در جوامع خود تشکیل دادند.
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بهترتیبویژگیمشترکوتفاوتمنورالفکرانبابیدارگراناسالمیدرچهبود؟- 942

1( هر دو نسبت به کشورهای استعمارگر احساس خطر می کردند ـ منورالفکران برخالف بیدارگران اصالح را در بازگشت به اسالم نمی دانستند.
2( هر دو خواستار اصالح رفتار دولت های کشورهای مسلمان بودند ـ منورالفکران برخالف بیدارگران اصالح را در بازگشت به اسالم نمی دانستند.

3( مفهوم امت واحد اسالمی برای هر دو گروه به رسمیت شناخته می شود ـ منورالفکران اصالح را در تقلید از رفتار فرنگیان می دیدند؛ اما بیدارگران اصالح رفتار 
دولت ها را دنبال می کردند.

4( این دو گروه خطر غرب را بیشتر در رفتار سیاسی و اقتصادی آن  می دیدند ـ بیدارگران متوجه خطر کشورهای غربی برای جوامع اسالمی بودند اما منورالفکران 
این خطر را احساس نمی کردند.

قدرتحاکمانسکوالردرکشورهایاسالمیچگونهبود؟چهموقعجامعۀجهانیصحنۀتعامالت،گفتگوهاوبرخوردهایفرهنگیوتمدنیخواهدشد؟- 943

)خارج 95 ـ + درس 7 یازدهم( 1( اتکا به اعتقادات و پیشینۀ تاریخی ـ داشتن ابداعاتی در مواجهه با یکدیگر 
2( وابسته به قدرت جهانی استعمار ـ حضور فعال فرهنگ های متفاوت در جامعۀ جهانی
3( عدم وابستگی به قدرت جهانی استعمار ـ از بین رفتن زمینۀ چالش و ستیز بین آن ها

4( وابستگی به اندیشه های سوسیالیستی و ناسیونالیستی ـ عدم پافشاری بر عقاید و ارزش های خود
)داخل 95 ـ + درس 8 و 9 یازدهم(- 944 علتپیدایشهریکازمواردذیلبهترتیبکداماست؟ 

»شکلگیرینسلدومغربگرایاندرکشورهایاسالمی«،»بازخوانیهویتخوددرفرهنگهایمعنویازنگاهفرهنگغربی«و»پیدایشاولینچالشجوامعغربی«

1( عملکرد اقتصادی نظام های لیبرالیستی ـ توزیع جهانی فرهنگ غربی ـ ظهور سوسیالیسم
2( حرکت های اعتراض آمیز روشنفکران چپ ـ توزیع هدفمند علوم طبیعی و علوم انسانی ـ لیبرالیسم اولیه

3( ظهور جریان های چپ در کشورهای اروپایی ـ ترویج علوم انسانی غربی در کشورهای غیرغربی ـ ظهور لیبرالیسم
4( شکل گیری جریان های چپ در کشورهای شرقی ـ تثبیت مرجعیت علمی غرب ـ نادیده انگاشتن عدالت در حیات انسانی

»اعمالمدیریتفرهنگیجهاندرخدمتکانونهایثروتوقدرت«،»جلوگیریازموفقیتحرکتهاوجنبشهاییکهتوسطبیدارگراناسالمیدرحالشکلگیری- 945

بود«و»تسهیلانتقالثروتازکشورهایپیرامونبهکشورهایمرکزتوسطسرمایهگذاریمشترکومعاهداتبینالمللی«بهترتیبمربوطبهکدامموضوعمیباشد؟

)خارج 93 ـ + درس 8 و 10 یازدهم( 1( امپراتوری فرهنگی ـ اقدام روشنفکران تحت حمایت حکومت های غربی ـ تقابل شمال و جنوب 
2( چالش استعمارگر و استعمارزده ـ اقدام روشنفکران تحت حمایت حکومت های غربی ـ چالش بلوک شرق و غرب

3( نقش صنعت ارتباطات ـ اقدام منورالفکران تحت حمایت حکومت های استبدادی ـ تقابل مرکز و پیرامون
4( امپراتوری رسانه ای ـ اقدام منورالفکران تحت حمایت دول استعمارگر ـ چالش مرکز و پیرامون

درس چهاردهم:   انقالب اسالمی ايران؛ نقطۀ عطف بيداری اسالمی

)داخل 95 ـ + درس 11 دهم و 6 یازدهم(- 946 عباراتزیربهترتیبباچهمفاهیمیارتباطدارند؟ 

»مباحدانستنهمۀاموردرقیاسباخواستانسان«،»شکلگیریبراساسعقایدوارزشهایاجتماعی«و»اموریکهبرایبقایاصلزندگیاجتماعیالزماست«

کمیت 2( مقبولیت ـ هویت اجتماعی ـ حا 1( اومانیسم ـ نظام اجتماعی ـ سیاست  
4( لیبرالیسم ـ هویت فرهنگی جهان اجتماعی ـ واجبات نظامیه 3( سکوالریسم ـ جهان نفسانی ـ جهان اجتماعی 

)داخل 96(- 947 کدامگزینهدررابطهباپیدایشانقالباسالمیدرستنیست؟ 

گاهی اسالمی، برای مقابله با آسیب هایی بود که از ناحیۀ غرب در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به وجود آمد. 1( در حقیقت حاصل بازگشت جامعه به معرفت و آ
گیر مردمی بود که از متن روابط مردم با مرجعیت دینی پدید آمد و همۀ اقشار جامعه را دربرگرفت. 2( با حرکت یک گروه و حزب پدید نیامد، بلکه یک انقالب فرا

3( انقالب اسالمی با هزینۀ نزدیک به صد سال تجربۀ تاریخی انجام شد که حاصل رقابت با بیدارگران اسالمی، استبداد استعماری و رفتار روشنفکرانی بود که در 
حاشیۀ بلوک شرق و غرب عمل می کردند.

4( در رویارویی با رژیم شاه هیچ وابستگی به بلوک شرقی نداشت و از آغاز، جهت گیری ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی را در کنار موضع گیری ضدمارکسیستی اعالن کرد.
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گریز از سکوالریسم در جوامع غیرغربی به صورت بازگشت به سنت های  907  3

قدسی و دینی آن جوامع ظاهر شد. 
بحران زیست محیطی و چالش مربوط به آن ابتدا بر مدار رابطۀ انسان  908  4

با طبیعت بود و به تدریج به حوزه های روابط انسانی و اجتماعی منتقل شد. 
کن  909 پیامد اجتماعی افول سکوالریسم در جوامع: بازگشت مهاجران سا  3

کشورهای غربی به سوی هویت های دینی و تاریخی است و اجالس هزارۀ ادیان در 
آغاز قرن 21 در سازمان ملل نشانۀ افول سکوالریسم و اقبال معنویت می باشد. 

افول  910 نشانۀ  ملل  سازمان  در   21 قرن  آغاز  در  ادیان  هزارۀ  اجالس   1
سکوالریسم و اقبال به معنویت می باشد. 

بررسیگزینهها: 911  2
1( درست ـ نادرست 

کن کشورهای غربی را که طی قرن بیستم اغلب مقهور  2( نادرست )مهاجران سا
فرهنگ مدرن شده بودند، به سوی هویت دینی خود فرا خواند.( ـ درست 

و  کاذب  معنویت های  بازار  معنویت،  به  اقبال  و  سکوالریسم  )افول  نادرست   )3
دروغین را برای غارت میراث در هم ریختۀ روشنگری مدرن رونق بخشید.(ـ  نادرست 

4( درست ـ درست 
هویت  912 در  تردید  و  انکار  منزلۀ  به  روشنگری  در  تردید  و  انکار   1

معرفت شناختی جهان مدرن بود. دانشمندانی را که در اصل روشنگری علم مدرن 
به  و  کرده اند  عبور  اصول جهان مدرن  از  که  دانشمندانی می دانند  کردند،  تردید 
فراسوی آن راه برده اند و به همین دلیل آن ها را پسامدرن می خوانند. سکوالریسم 
و دنیوی گرایی به ترتیب در حوزه های هنر, اقتصاد, سیاست و علم مطرح شد و 
فرهنگ خاص هر یک از این حوزه ها, سکوالر و دنیوی شد اما فرهنگ عمومی 

جامعۀ غربی, آن هم در محدودۀ زندگی خصوصی، همچنان دینی باقی ماند.
بررسیگزینهها: 913  4

2( نادرست ـ نادرست 1( درست ـ نادرست 
4( درست ـ درست 3( نادرست ـ درست 

کن کشورهای غربی را که  914 گریز و رویگردانی از سکوالریسم، مهاجران سا  3
طی قرن بیستم اغلب مقهور فرهنگ مدرن شده بودند، به سوی هویت دینی خود 
فراخواند. اصالت بخشیدن به انسان دنیوی و این جهانی )اومانیسم( در طول قرن 
بیستم، به پوچ گرایی )نیهیلیسم(، یأس و ناامیدی و به مرگ آرمان ها و امیدها منجر شد.

نخستین رویارویی های غرب متجدد با جهان اسالم هنگامی رخ داد  915  4
که قدرت های سیاسی جهان اسالم، علی رغم رعایت ظواهر اسالمی، استبدادهای 
قومی و قبیله ای بودند و عالمان دینی، اغلب بر اساس ضرورت حفظ امنیت با آن ها 

تعامل می کردند.
به  916 نسبت  مسلمان  کشورهای  دولت های  بیشتر  آسیب پذیری  علت   3

در  اغلب  اسالمی،  فرهنگ  در  برتر  عنصر  دو  عدالت  و  فقاهت  غربی:  کشورهای 
حاشیۀ مناسبات قدرت های قومی، مهجور باقی مانده بودند. دولت های کشورهای 

ـ  اسالمی آسیب پذیرتر می شوند  و  از سنن دینی  موازات دوری  به  نیز  مسلمان 
قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و جاذبه های دنیوی کشورهای غربی، دولتمردان 
و رجال سیاسی جوامع سیاسی را مرعوب و شیفتۀ فرهنگ غرب می ساخت و این 

مسئله، عزت و استقالل کشورهای اسالمی را تضعیف می کرد. 
تعامل اندیشمندان و عالمان دینی با دولت های سیاسی جهان اسالم  917  4

اغلب بر اساس ضرورت حفظ امنیت بود فقاهت و عدالت دو مفهوم برتر فرهنگ 
اسالمی، اغلب در حاشیۀ مناسبات قدرت های قومی، مهجور و ناتوان باقی مانده 

بود و نخستین بیدارگران کسانی بودند که به خطر جوامع توجه کردند. 
و خطر  918 غربی  جوامع  به خطر  که  بودند  کسانی  بیدارگران  نخستین   1

شیوه ای که دولت های اسالمی در برابر آنان داشتند توجه می کردند و در مقابل 
غرب حرکت ها و جنبش هایی انجام دادند. 

حضور فعال عالمان دینی در مقابله با دولت تزاری روسیه و حرکت  919  1
اصالحی امیرکبیر نمونه هایی از نخستین حرکت های بیدارگران اسالمی درون ایران 
گردان او در کشورهای اسالمی  است و اقدامات سید جمال الدین اسدآبادی و شا

بخشی از بیداری اسالمی در سطح جهان اسالم است. 
گردان او نشان دهندۀ بخشی  920 اقدامات سید جمال الدین اسدآبادی و شا  2

نخستین  ویژگی  مهم ترین  و  است  اسالم  جهان  سطح  در  اسالمی  بیداری  از 
بیدارگران این است که متوجه خطر کشورهای غربی برای جوامع اسالمی بودند و 

استقالل اقتصادی و سیاسی جوامع مسلمان را می خواستند. 
نسبت به کشورهای استعمارگر احساس خطر نمی کردند بلکه حضور  921  2

سیاسی و اقتصادی آنان را یک فرصت می دانستند که این مورد از مهم ترین ویژگی 
نخستین بیدارگران نیست و از نظر آنان ضعف جوامع اسالمی دوری مسلمانان از 

عمل به سنن اسالمی است. 
منورالفکران غرب گرا مفهوم امت و ملت اسالمی را منفور دانسته و در  922  3

مقابل به ناسیونالیسم روی آورده بودند. 
برخی از بیدارگران اسالمی قوت و قدرت جوامع غربی را نتیجه عمل  923  3

ابعاد  به  آنان  از  بسیاری  و  می دانستند  اسالمی  دستورات  به  جوامع  آن  کردن 
گاهی کافی نداشتند.  این جهانی غرب جدید آ

با توجه به عبارت سؤال عبارت: »گروهی از آنان بر این عقیده بودند که  924  2
در غرب، مسلمانان را دیدم و اسالم را ندیدم« مرتبط نیست.

بیدارگران نخستین، خطر غرب را بیشتر در رفتار سیاسی و اقتصادی  925  3
آن می دیدند که این مورد با عبارت سؤال مرتبط نیست. 

فرهنگ  926 از  عبور  پیامد  غرب زده  منورالفکران  نام  به  گروهی  پیدایی   2
لژهای  و شکل گیری  اسالمی  کشورهای  در  غربی  فرهنگ  به  پیوستن  و  اسالمی 

فراماسونری به موازات نخستین بیدارگران اسالمی می باشد. 
از دیدگاه منورالفکران غرب زده بیداری به معنای عبور از فرهنگ اسالمی  927  1

و پیوستن به فرهنگ غربی است اومانیسم و روشنگری مدرن در ایران به واژۀ آدمیت 
و منورالفکری ترجمه شد و آنان بیش تر در لژهای فراماسونری سازمان می یافتند، از 
تأسیسات اولیۀ آن ها در ایران می توان به لژ آدمیت و لژ بیداری ایرانیان اشاره کرد.
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رفتار دولت های  928 اصالح  اسالمی، خواستار  بیدارگران  مانند نخستین   4

این  که  می دانستند  اسالم  به  بازگشت  در  را  اصالح  و  بودند  مسلمان  کشورهای 
منورالفکر  را  خود  این که  علت  و  نیست  مرتبط  منورالفکران  ویژگی های  با  مورد 
می خواندند این است که زیرا در ایران اومانیسم را به آدمیت و روشنگری مدرن را 

به منورالفکری ترجمه می کردند. 
این  929 بیدارگران  با نخستین  ویژگی های منورالفکران غرب زده  شباهت   2

رضاخان،  ـ  بودند  مسلمان  کشورهای  دولت های  رفتار  اصالح  خواستار  که  است 
آرمان های  که  بودند  سکوالری  قدرت های  از  نمونه هایی  آتاتورک  امان اهلل خان، 

منورالفکران غرب زده را با حمایت و قدرت دولت های غربی دنبال می کردند. 
آنان در ایران، ناسیونالیسم را به ملی گرایی و در کشورهای دیگر به شعوبیت  930  4

و قومیت ترجمه کردند و مفهوم امت اسالمی برای منورالفکران مفهومی بی معنا یا منفور 
بود که این مورد با امت اسالمی در دیدگاه منورالفکران غرب زده صحیح می باشد ـ 
بسیاری از آنان اتحاد ملل اسالمی، وحدت امت اسالمی یا تشکیل قدرت واحد اسالمی 

را دنبال می کردند و قومیت های مختلف را به رسمیت می شناختند. 
منورالفکران  931 و  اسالمی  بیدارگران  نخستین  دیدگاه  از  اصالح  مفهوم   3

ناسیونالیسم  ترجمۀ   / فرنگیان  رفتار  از  تقلید  در  و  اسالم  به  بازگشت  غرب زده: 
در ایران و در کشورهای دیگر: ملی گرایی و شعوبیت و قومیت / فرصت از دیدگاه 

منورالفکران غرب زده: حضورسیاسی و اقتصادی کشورهای استعمارگر
پیامد حمایت های دولت های استعمارگر از منورالفکران برای دولت های  932  4

و  حرکت ها  موفقیت  از  توانستند  آنان  کمک  به  استعمارگر  دولت های  غربی: 
جنبش هایی که توسط بیدارگران اسالمی در حال شکل گیری بود جلوگیری کنند ـ 
پیامد اتکا به قدرت جهانی استعمار برای رضاخان در ایران: با اتکا بر این قدرت در 
جهت از بین بردن مظاهر دینی و اسالمی و حذف ساختارهای اجتماعی پیشین 

و ایجاد ساختارهای اجتماعی استعماری جدید، اقدام می کردند. 
پیامد حکومت منورالفکران غرب زده در کشورهای اسالمی استبداد  933  2

استعماری است. آنان به دلیل وابستگی به کشورهای استعمارگر، استقالل سیاسی 
و اقتصادی جوامع اسالمی را مخدوش می سازند و مقاومت های مردمی برای حفظ 

هویت اسالمی خود را نیز سرکوب می کنند.
درهم ریختن نظم پیشین از سوی حکومت منورالفکران غرب زده به بهانۀ  934  3

رسیدن به جایگاه کشورهای غربی بود و پیامد آن: در عمل به جای رسیدن و نزدیک 
شدن به کشورهای غربی خصوصیات کشورهای پیرامونی و استعمارزده را پیدا می کنند.

حکومت منورالفکران به جای رسیدن و نزدیک شدن به کشورهای غربی،  935  1
خصوصیات کشورهای پیرامونی و استعمارزده را پیدا کردند. این مسئله اعتراض برخی از 
نخبگان این کشورها را که به شاخص های دولت های غربی چشم دوخته اند به وجود  آورد. 

اعتراض روشنفکران چپ به نسل اول از جهت گریز آنان از بنیان های  936  4
فکری اسالمی و اسالم ستیزی نیست بلکه از نوع اعتراضاتی است که طی قرن بیستم 
در کشورهای غربی نسبت به عملکرد اقتصادی نظام های لبیرالیستی شکل گرفت. 

از  937 برخی  و  می گرفتند  قرار  شرق  بلوک  حمایت های  سایۀ  در  اغلب   1
اسالمی  کشورهای  در  شرق  بلوک  فروپاشی  از  پس  روشنفکران چپ  حرکت های 

جاذبۀ خود را از دست دادند. 
برخی از روشنفکران چپ از رویارویی مستقیم با اندیشه و باور دینی مردم  938  2

خودداری می کردند و گاه اندیشه های خود را در پوشش های دینی بیان می داشتند.
اعتراض نسل دوم غرب زدگان در کشورهای اسالمی به نسل اول به دلیل  939  2

گریز آنان از بنیان های فکری اسالم یا اسالم ستیزی نیست، بلکه از نوع اعتراضاتی 
و  لیبرالیستی  نظام های  اقتصادی  عملکرد  به  نسبت  بیستم  قرن  طی  که  است 

سرمایه داری شده است.
رهاورد حکومت منورالفکران غرب گرا در کشورهای اسالمی استبداد  940  4

استعماری است. آنان به دلیل وابستگی به کشورهای استعمارگر، استقالل سیاسی 
و اقتصادی کشورهای اسالمی را مخدوش می سازند و مقاومت های مردمی برای 

حفظ هویت اسالمی خود را نیز سرکوب می کنند.
درهم ریختن نظم پیشین در حکومت منورالفکران غرب  در کشورهای  941  1

عمل  در  اما  گرفت،  انجام  غربی  کشورهای  جایگاه  به  رسیدن  بهانۀ  به  اسالمی 
به کشورهای غربی همچنان خصوصیت کشورهای  به جای رسیدن  این کشورها 

پیرامونی و استعمارزده را داشتند.
کشورهای  942 دولت های  رفتار  اصالح  خواستار  دو  هر  ک:  اشترا نقطۀ   2

مسلمان بودند / نقطۀ تمایز: منورالفکران برخالف بیدارگران اصالح را در بازگشت 
به اسالم نمی دانستند.

کمان سکوالر در کشورهای اسالمی وابسته به قدرت جهانی  943 قدرت حا  2
استعمار بود و هنگامی  که جامعۀ جهانی عرصۀ حضور فعال فرهنگ های متفاوت باشد 
جامعۀ جهانی صحنۀ تعامالت، گفتگوها و برخورد های فرهنگی و تمدنی خواهد شد.

ظهور  944 اسالمی:  کشورهای  در  غرب گرایان  دوم  نسل  شکل گیری   3
فرهنگ های  در  خود  هویت  بازخوانی   / اروپایی  کشورهای  در  چپ  جریان های 
معنوی از نگاه فرهنگ غربی: ترویج علوم انسانی غربی در کشورهای غیرغربی / 

پیدایش اولین چالش جوامع غربی: ظهور لیبرالیسم
اعمال مدیریت فرهنگی جهان در خدمت کانون های ثروت و قدرت:  945  4

توسط  که  جنبش هایی  و  حرکت ها  موفقیت   از  جلوگیری   / رسانه ای  امپراتوری 
بیدارگران اسالمی در حال شکل گیری بود: اقدام منورالفکران تحت حمایت دول 
استعمارگر / تسهیل انتقال ثروت از کشورهای پیرامون به کشورهای مرکز توسط 

سرمایه گذاری مشترک و معاهدات بین المللی: چالش مرکز و پیرامون
946  / لیبرالیسم  انسان:  خواست  با  قیاس  در  امور  همۀ  دانستن  مباح   4

شکل گیری بر اساس عقاید و ارزش های اجتماعی: هویت فرهنگی جهان اجتماعی 
/ اموری که برای بقای اصل زندگی اجتماعی الزم است: واجبات نظامیه

انقالب اسالمی با هزینۀ نزدیک به صد سال تجربۀ تاریخی انجام شد  947  3
که حاصل رقابت با منورالفکران غرب زده، استبداد استعماری و رفتار روشنفکرانی 

بود که در حاشیۀ بلوک شرق و غرب عمل می کردند.




