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باشید  نتوانسته  حال  به  تا  شما  شاید 
پرسش های  بر  مکرر  تأکیدهای  دلیل 
به  انسانی  علوم  دروس  در  را  بنیادین 
کتابهای  معموال  شوید.  متوجه  خوبی 
کلی  صورت  به  را  سؤالها  این  درسی 
مطرح کرده و انتظار دارند تا علمآموزان 
منظور  متوجه  کوتاه  اشارههای  همین  با 
که  است  حالی  در  این  شوند.  آن ها 
و  نمیافتد  اتفاقی  چنین  عمل  در  معموالً 
این  میشوید  مجبور  دانش آموزان  شما 
خود  ذهن  در  را  طبقهبندیها  و  سؤالها 
از  منظور  آنکه  بدون  بسپارید  خاطر  به 
آن ها را به خوبی بفهمید. در این قسمت 
سعی خواهیم کرد تا با چند مثال موضوع 

را برای شما روشنتر کنیم.

مجله جامعه شناختی

هستند؟ مهم  بنیادین  سؤال های  چرا 

بشسسر. هسر  نهساد  در  پنهسان  هست  : گرگسی خیسره سر گفست دانایسی کسه

پاک انسسان  شود  می  رفته  رفته  خساک به  انسدازد  در  را  گرگش  هرکسه 

می کند پیدا  گرگ  خوی  و  خلق  می کند مدارا  گرگش  با  که  آن  و 

پیر تو  با  گردد  گرگ  این  اگر  وای  بگیر! را  گرگت  جان  جوانی  در 

پیر گرگ  مصاف  در  ناتوانی  شیر چو  هم  باشی  که  گر  پیری،  روز 

رهبرند... و  رهنما  گرگ هاشان  درند می  را  یکدگر  گر  مردمان 

هم اند آشنایان  گرگ هاشان  محرم اند هم  با  که  ستماکران  وآن 

عجیب؟ حال  این  گفت  باید  که  با  غریب انسان ها  و  همراه  گرگ ها 
فریدونمشیری

را وحوا اولینآدم مسیحیانگناه
غیرقابلبخششمیدانندومعتقدند
اینگنـاهبزرگبههــمۀانسانها
بدبختی عامل و رسـیده ارث

اوست.

ادامۀمجلهدردرسنامۀ2

فرض کنید یک روز اعالم شود که هیچ قانونی در شهر شما اجرا نمی شود و پلیس و 
دادگاه ها همه منحل شده اند. در این صورت چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ حداقل 4 فرض 

برای پیامد این اتفاق قابل تصور است.

حالتاول)بدبینیمطلق(
مادر و پدر شما بر خالف هر روز بدون آنکه شما را از 
راهی  و  نشسته  صبحانه  میز  دور  و  کرده  بیدار  خواب 
و در  تعجب  با  رفته اند.  به محل کارخود  مدرسه کنند، 
حالی که دیرتان است از خانه خارج می شوید. می خواهید 
راننده هایی  اما  برسید  مدرسه  به  تا  شوید  تاکسی  سوار 

که عجلۀ شما را می بینند همگی درخواست کرایۀ 3 برابری می کنند. وارد مدرسه شده و 
متوجه می شوید همۀ بچه ها تنها همدیگر را به عنوان رقیب می شناسند و مخفیانه دفترها و 
کتاب های همدیگر را پاره و خراب می کنند. معلمان مدرسه در حال نزاع بر سر ساعات 
بیاید. سرایدار مدرسه درهای مدرسه را قفل  کالسی اند و هیچ کس حاضر نیست کوتاه 
کرده و با یک اسلحه همه را مجبور می کند تمام اقالم بوفه را چند برابر قیمت بخرند. شما 
نیز مجبور می شوید همۀ پول خود را بدهید تا از مدرسه خارج شوید. با خروج از مدرسه 
متوجه می شوید که تازه اول ماجراست. در هر قسمت شهر جنگی برپا شده است. شغل ها 
و اصناف مختلف به جان هم افتاده اند و قصد دارند به زور بر دیگری پیروز شوند. در این 
شرایط افراد سودجویی نیز پیدا می شوند که از این دعواها بهره ببرند. دزد ها کنترل شهر 

را به دست می گیرند و در آخر نیز مردم همه به جان هم می افتند.

حالتدوم)خوشبینی(
ذهنمان  از  باال  در  که  اتفاقاتی  خالف  بر 
گذشت می توانیم با نگاهی خوشبینانه فرض 
کنیم که با کنار رفتن قانون، تفاوتی در رفتار 
مردم به وجود نمی آید و مانند روزهای قبل، 

قواعد زندگی اجتماعی را رعایت می کنند.

حالتسوم)خوشبینیبسیارباال(
کنیم،  فکر  قبلی  فرض  از  خوشبین تر  اگر 
می توانیم تخیل کنیم که نه تنها مردم به جان 
هم نیفتاده اند، بلکه با از میان رفتن اجبارهای 
کرده  بیشتری  انسانی  عزت  احساس  قانونی 
از  خیلی  مثالً  شده اند.  مهربان تر  قبل  از  و 
مشاغل خدمات خود را مجانی ارائه می دهند. 
نزدیکی  احساس  ثروتمندان  و  طالفروشان 
بیشتری با مردم دارند و به تدریج شروع به 
تقسیم ثروت و امکانات خود در میان مردم 

خواهند کرد.

حالتچهارم)نهخوشبینونهبدبین(:در حالت آخر می توانیم فرض کنیم 
که با کنار رفتن قانون بعضی از مردم به قواعد قبلی پایبند مانده و طمع ورزی نسبت به 
داشته های دیگران نمی کنند. در مقابل نیز برخی افراد سعی می کنند نهایت سوء استفاده 

را از این شرایط بکنند.
به نظر شما کدامیک از این 4 حالت پس از بی قانونی برای شهر شما محتمل است؟ ممکن 
است هر کدام از شما نظری مخالف یا موافق بقیه داشته باشد. به نظرتان اختالف نظرها 

نهایتاً از کجا ناشی می شود؟ 
بلی ...

 تفاوت نگاه ها ناشی از خوش بینی یا بدبینی نسبت به ذات و ماهیت انسان است.
به چنین سؤالی در علوم اجتماعی سؤال بنیادین درباره انسان یا همان سؤال انسان شناسانه 
گفته می شود چرا که تفاوت پاسخ ها به این سؤال شرایط بسیار متفاوتی را در شناخت و 

پیش بینی جامعه به وجود می آورد. 

توماسهابز:انسانگرگانساناست
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جامعهشناسی
یازدهم
انقالب اسالمی ایران،نقطه عطف بیداری اسالمیدرسـنامه

قاجار در دولت  مقاومت منفی عالمان شیعی 
 تعامل عالمان شیعی با حكومت قاجار، بر مدار مقاومت منفی بود.

در مقاومت  منفی، حاكمیت پادشاه، ظالمانه و غیرمشروع دانسته می شود و همكاری سیاسی با آن، فقط در حد واجبات نظامیه صورت می گیرد.
 تعریف واجبات نظامیه: اموری است كه برای بقای اصل زندگی اجتماعی الزم است. )مانند: حفظ امنیت یا مقابله با دشمنان خارجی(

قاجار دولت  در  اسالمی  بیدار گران  نخستین  رقابت آمیز  حرکت 
 نخستین بیدارگران اسالمی در ایران، عالمان شیعی بودند كه جنبش هایی را برای اصالح »رفتار« و »ساختار« حكومت قاجار به وجود آوردند.

 منظور از »اصالح رفتار«: اصالح نقشی كه حكومت باید بازی كند.
 منظور از »اصالح ساختار«: اصالح روابط بین نقش هایی كه در حكومت وجود دارد.

 هنگامی كه دولتمردان قاجار به دلیل اثرپذیری از دولت های استعماری به جای مقاومت در برابر بیگانگان به سوی قراردادهای استعماری قدم 
برداشتند، مقاومت منفی عالمان شیعی به سوی فعالیت رقابت آمیز تغییر كرد.

 تعریف فعالیت رقابت آمیز: فعالیت رقابت آمیز، ورود فعال به عرصۀ زندگی اجتماعی و سیاسی در جهت رقابت با قدرت حاكم است؛ نه حمایت و تأیید قدرت حاكم 

 حركت رقابت آمیز عالمان دینی با قاجار، حركتی اصالحی بود؛ یعنی آن ها برای اصالح برخی از رفتار های پادشاهان قاجار تالش می كردند.
 نمونه هایی از فعالیت های رقابت آمیز اصالحی كه توسط نخستین بیدارگران اسالمی در ایران انجام شد عبارتند از: جنبش تنباكو و جنبش عدالتخانه

جنبش تنباكو: 
جنبش تنباكو نمونه ای از فعالیت رقابت آمیز اصالحی موفق بود.

هدف نخستین بیدارگران اسالمی در به وجود آوردن جنبش تنباكو، اصالح رفتارهای پادشاه قاجار بود.
جنبش عدالتخانه:

تجربۀ موفق جنبش تنباكو به جنبش عدالتخانه منجر شد؛ به عبارت دیگر فعالیت رقابت آمیز از اصالح رفتار در جنبش تنباكو به سوی اصالح 
ساختار در جنبش عدالتخانه حركت كرد.

هدف نخستین بیدارگران اسالمی در عدالتخانه، اصالح شیوۀ زمامداری پادشاه بود؛ نه اصالح كار یا رفتار خاصی از پادشاه
جنبش عدالتخانه به دنبال تأسیس مجلسی بود كه قوانین عادالنه الهی را تدوین كند و شاه را ملزم سازد تا در چارچوب این قوانین عمل كند.

جنبش عدالتخانه، حاكمیت را از مدار استبداد به مدار عدالت منتقل می كرد.
الزم به ذكر است كه در فقه اجتماعی و سیاسی تشیع، حاكمیتی كه در جنبش عدالتخانه دنبال می شد، حاكمیت مطلوب و آرمانی نبود، بلكه 
حاكمیتی بود كه فساد آن از استبداد كمتر بود، ولی به دلیل عدم امكان تحقق حاكمیت آرمانی و مشروع، عمل به جنبش عدالتخانه برای كنترل ظلم، مشروع بود.

جنبش عدالتخانه موجب تغییر ساختار و نظام رفتار سیاسی جامعه می شد، از این جهت این جنبش، یك انقالب اجتماعی محسوب می شد.

مشروطه انقالب 
 با اوج گیری جنبش عدالتخانه، منّورالفكران غرب گرا به آن پیوستند و در تحصنی كه در سفارتخانۀ انگلستان رخ داد، نام مشروطه را برای آن برگزیدند.

 عالمان مسلمان ضمن استقبال از همراهی منّورالفكران، نام مشروطه را پذیرفتند؛ بنابراین جنبش عدالتخانه به مشروطه تغییر نام داد.
 مشروطه از دیدگاه عالمان مسلمان و منّورالفكران غرب گرا: 

مراد عالمان مسلمان از مشروطه: مشروط كردن حاكمیت به احكام عادالنۀ الهی بود.
مراد منورالفكران غرب گرا از مشروطه: نوعی از حاكمیت سكوالر، نظیر  حاكمیت دولت انگلستان بود.

مجلس در مشروطۀ عالمان مسلمان: محلی بود كه در آن، قوانین بر مدار احكام شریعت تنظیم می شد.
مجلس در مشروطۀ منّورالفكران غرب گرا: محلی بود كه در آن، قوانین بر مدار اراده و خواست بشر شكل می گرفت.

 در جریان انقالب مشروطه، رقابتی سخت میان بیدارگران اسالمی و منورالفكرهای غرب گرا به وجود آمد.
 سرانجام انقالب مشروطه: در جریان انقالب مشروطه، نزاع بین بیدارگران اسالمی و منّورالفكران غرب گرا پس از دو دهه كشمكش با حضور قدرت های 

استعماری و دخالت انگلستان، به نفع جریان منّورالفكران پایان پذیرفت و حاكمیت منّورالفكران در ایران به »استبداد استعماری رضاخان« ختم شد.
 عملكرد رهبران دینی مشروطه پس از شكست در مشروطه: 

رهبران دینی مشروطه پس از شكستی كه در مشروطه خوردند، از موضع فعالیت رقابت آمیز به موضع مقاومت منفی بازگشتند.
موضع مقاومت منفی در مرجعیت شیعه تا شروع انقالب اسالمی ادامه یافت.

ایراد وارد بر عدالتخانه یا مشروطه براساس اندیشۀ اجتماعی و سیاسی تشیع، این بود كه رفتار عادالنه را بر كسانی تحمیل می كرد كه با معیارهای 
الهی بر مسند قدرت قرار نگرفته بودند؛ یعنی كسانی كه:

1. قدرت را با شمشیر قوم و عشیره یا با حمایت دولت های استعمارگر به دست آورده بودند.
2. عالم به عدالت نبودند.

3. عمل به عدالت به مقدار كافی در شخصیت آنان نهادینه نشده بود.
در اندیشۀ اجتماعی و سیاسی تشیع، مشروطه نظامی بود كه به دلیل ناتوانی در برقراری حاكمیت آرمانی در آن شرایط، در مقایسه با نظام استبدادی 

اولویت برتری پیدا كرده بود.
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مقایسۀ چهار مورد:

نمونۀ تاریخیویژگی هافعالیت اجتماعی- سیاسی

تدوین رساله های جهادیههمكاری با حاكم نامشروع فقط در حد واجبات نظامیهمقاومت منفی
جنبش تنباكواصالح رفتار حاكمان یا ساختار حكومتفعالیت رقابت آمیز اصالحی

جنبش عدالتخانه؛ انقالب مشروطهتغییر ساختار سیاسیانقالب اجتماعی
انقالب اسالمی ایرانتغییر نظام و تحقق نظام دیگرحركت انقالبی

و سیاسی شیعی اجتماعی  اندیشه  در  دینی  آرمانی  حاکمیت 
 حاكمیت آرمانی دینی در اندیشۀ اجتماعی و سیاسی شیعی، حاكمیت الهی است.

 حاكمیت الهی توسط پیامبر )ص( و اهل بیت عصمت و طهارت )ع( تحقق می یابد.
 حاكمیت الهی در زمان غیبت امام زمان )عج( با اجرای روشمند احكام الهی، وظیفۀ كسانی می شود كه هم آگاه و عالم به احكام و شرایط اجرای 

احكام باشند و هم به آگاهی خود عامل باشند.

اسالمی انقالب 
 انقالب اسالمی ایران، فقط یك انقالب سیاسی نبود، بلكه تمامی انسان ها را مخاطب خود قرار می داد.

 انقالب اسالمی ایران بعد از گذشت بیش از هفتاد سال از انقالب مشروطه و بعد از گذشت بیش از نیم قرن )50 سال( حاكمیت دولت پهلوی رخ داد. 
 انقالب اسالمی ایران، بازگشت مردم ایران به حركت ناتمامی بود كه در مشروطه آغاز شده بود؛ بازگشتی با هزینۀ نزدیك به صد سال تجربۀ 
تاریخی، یعنی تجربۀ رقابت با منّورالفكران غرب گرا، تجربۀ استبداد استعماری، تجربۀ رفتار روشنفكرانه  كه در حاشیۀ بلوك شرق و غرب عمل می كردند.

 امام خمینی، انقالب را هنگامی آغاز كرد كه:
1. شاه تحت حمایت دولت های غربی قرار داشت و حفظ امنیت منطقه را نیز بر عهده گرفته بود.

2. روشنفكران چپ از صحنۀ رقابت های سیاسی داخلی كشور حذف شده بودند.
 امام خمینی به عنوان یك مرجع دینی، عملكرد مردم و عالمان را از موضع مقاومت منفی به فعالیت رقابت آمیز تغییر داد. 

 این فعالیت رقابت آمیز از اعتراض به كاپیتوالسیون و رفتار استعماری شاه آغاز شد ولی در حد یك حركت اصالحِی رفتار یا ساختار متوقف 
نشد و به صورت یك حركت انقالبی درآمد كه حذف نظام شاهنشاهی و تحقق حكومت اسالمی  را موجب شد.

بیستم قرن  آزادی بخش  انقالب  های 
 قرن بیستم را قرن انقالب های آزادی بخش می دانند.

 در قرن بیستم جنبش های آزادی بخش در بسیاری از كشورهای جهان سوم در آفریقا، آسیای جنوب شرقی و آمریكای التین شكل گرفت، از 
جمله: انقالب هند، كوبا و الجزایر

 بسیاری از جنبش های آزادی بخش قرن بیستم به انقالب های اجتماعی ختم شد.
 آخرین انقالب قرن بیستم، انقالب اسالمی است.

 شباهت انقالب اسالمی ایران با جنبش های آزادی بخش قرن بیستم: 
جنبش های آزادی بخش قرن بیستم و انقالب اسالمی جهت گیری ضد استعماری داشتند.

انقالب های آزادی بخش در جهت از بین بردن سلطۀ سیاسی كشورهای غربی عمل می كردند.

انقالب اسالمی ایرانانقالب های آزادی بخشنوع تفاوت

تفاوت اول

اغلب در رویارویی با بلوك غرب ایجاد شدند./ مورد حمایت 
حمایت  عالوه بر  شرق  بلوك  می گرفتند./  قرار  شرق  بلوك 

سیاسی، مهمات و سالح آنان را نیز تأمین می كرد.

در رویارویی با رژیم شاه ایجاد شد./ به بلوك شرق وابستگی 
دارای جهت گیری ضد آمریكایی، ضد صهیونیستی و  نداشت./ 
جمهوری  غربی،  نه  شرقی،  »نه  شعار  بود./  ماركسیستی  ضد 

اسالمی« بیانگر جهت گیری آن است.

تفاوت دوم
مختلف  احزاب  و  گروه ها  چریكی  جنبش های  با  اغلب 
از  الگو گرفتن  با  ایران  نیروهای چپ در  شكل می گرفتند./ 

جنبش های آزادی بخش به دنبال حركت های چریكی بود.

انقالب فراگیر مردمی بود./ از متن روابط مردم با مرجعیت و 
رهبری دینی شكل گرفت و همۀ اقشار و گروه های جامعه را 
دربرمی گرفت. با حركت یك گروه و حزب خاص پدید نیامد.

تفاوت سوم
در چارچوب نظریه ها و مكاتبی از نوع نظریه ها و مكاتب چپ 
شكل گرفتند كه در حاشیۀ فلسفه های غربی برای حل مسائل 

جهان غرب به وجود آمده بود.

از آموزه های اسالمی بهره می برد. 
تعلقی به فلسفه ها و مكاتب سیاسی غرب نداشت. 

تفاوت چهارم

در مقابله با استعمار قدیم و حذف كارگزاران مستقیم غرب، 
موفق؛ ولی در قطع وابستگی اقتصادی و فرهنگی ناموفق بود. 
به صورت جدید  انقالب ها،  این  با دست كارگزاران  استعمار 
در چهرۀ استعمار نو باز می گشت./ این انقالب ها نتوانستند، 
جایگاه كشورشان را از حاشیۀ قطب های سیاسی و اقتصادی 

جهان، خارج كنند. 

تمدنی  و  فرهنگی  هویتی  نبود./  سیاسی  انقالب  یك  فقط 
داشت./ قطب بندی جدید فرهنگی و تمدنی را پدید آورد./

در كانون قطب فرهنگی جهان اسالم قرار گرفت.
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نادرستدرسـتالف( تعیین کنید کدام عبارت درست و کدام عبارت نادرست است.

نخستین بیدارگران اسالمی در ایران، جنبش هایی را برای اصالح رفتار و ساختار حکومت قاجار به وجود می آورند.2 1244
انقالب اسالمی ایران، یک انقالب سیاسی بود و تمام انسان ها را مخاطب خود قرار می داد. 2 1245
در مقاومت منفی حاکمیت پادشاه عادالنه و مشروع دانسته می شود و همکاری سیاسی با آن انجام نمی شود.2 1246
حرکت رقابت آمیز عالمان دینی با قاجار، حرکت اصالحی بود.2 1247
جنبش عدالتخانه یک انقالب سیاسی بود و با اوج گیری بیدارگران به شکل انقالب اجتماعی درآمد.2 1248
مجلس از نظر منّورالفکران مشروطه خواه محلی بود که در آن قوانین براساس اراده و خواست بشر تنظیم می شد.2 1249
انقالب اسالمی ایران، بازگشت مردم ایران به حرکت ناتمامی بود که در زمان جنبش تنباکو آغاز شده بود. 2 1250
امام خمینی به عنوان یک مرجع دینی، مردم و عالمان را از موضع مقاومت منفی به  فعالیت های رقابت آمیز بازگرداند.2 1251
مشکل عدالتخانه نداشتن یک حاکمیت آرمانی دینی در اندیشۀ اجتماعی و سیاسی شیعی بود.2 1252
در آغاز انقالب اسالمی، شاه به بلوک غرب وابستگی نداشت و در حاشیۀ دولت های شرقی در جایگاهی امن قرار گرفته  بود.2 1253
انقالب اسالمی ایران و جنبش های آزادی بخش قرن بیستم، همگی جهت گیری ضد استعماری داشتند.2 1254
فعالیت رقابت آمیز امام خمینی، حرکت اصالح ساختاری بود.2 1255
قرن نوزدهم را قرن انقالب های آزادی بخش می دانند.2 1256
انقالب های آزادی بخش متعلق به فلسفه های روشنفکری مشروطه بودند و گاهی از آن ها تأثیر می پذیرفتند.2 1257
در مقاومت منفی، حاکمیت پادشاه، ظالمانه و غیرمشروع دانسته می شود و در مقابله با دشمنان خارجی همکاری سیاسی صورت نمی گیرد.2 1258
انقالب اسالمی، یک قطب بندی جدید فرهنگی و تمدنی را به وجود آورد و کانون آن در جهان اسالم شد.2 1259

ب( جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. )واژگان کلیدی(
تعامل عالمان شیعی با قاجار براساس ............... بود. 2 1260
رهبران دینی مشروطه بعد از شکست در مشروطه از موضع ............... به موضع ............... بازگشتند.2 1261
حرکت رقابت آمیز عالمان در دوران قاجار ............... بود. 2 1262
جنبش عدالتخانه ، حاکمیت را از مدار ............... به مدار ............... منتقل می ساخت.2 1263
منظور عالمان مسلمان از مشروطه، مشروطه کردن حاکمیت به ............... بود؛ اما منظور منّورالفکران نوعی حاکمیت ............... بود.2 1264
 ............... نمونه ای موفق از فعالیت رقابت آمیز اصالح رفتار است.2 1265
حاکمیت منّورالفکران در ایران به ............... رضاخان ختم شد. 2 1266
 حاکمیت آرمانی دینی در اندیشۀ ............... و ............... شیعی حاکمیت الهی است که به وسیلۀ پیامبر و اهل بیت تحقق پیدا می کند. 2 1267
فعالیت رقابت آمیز اصالحی از سوی امام خمینی ابتدا در برابر ............... و رفتار ............... شاه آغاز شد. 2 1268
انقالب اسالمی ایران تنها یک انقالب سیاسی نبود بلکه هویتی ............... داشت. 2 1269
اغلب انقالب های آزادی بخش در قرن بیستم در رویارویی با ............... شکل می گرفتند. 2 1270
انقالب های آزادی بخش در جهت از بین بردن سلطۀ سیاسی ............... عمل می کردند. 2 1271
نخستین بیدارگران اسالمی در ایران، جنبش هایی را برای اصالح ............... و ............... حکومت قاجار به وجود می آوردند و عالمان شیعی تعامل 2 1272

خود را با دولت قاجار بر مدار ............... سازمان می دادند.
...............، یعنی اموری که برای بقای اصل 2 1273 ............... دانسته می شود و همکاری سیاسی با آن، جز در حد  در مقاومت منفی، حاکمیت پادشاه، 

............... الزم است، انجام نمی شود.
مراد از فعالیت رقابت آمیز، ورود فعال در عرصۀ زندگی ............... و ............... است. تجربۀ موفق جنبش تنباکو، فعالیت رقابت آمیز را از اصالح 2 1274

............... به سوی اصالح ............... برد و این مسئله به جنبش  ............... منجر شد.
جنبش عدالتخانه از آن جهت که ............... جامعه را تغییر داد، یک انقالب اجتماعی بود.2 1275
با اوج گیری جنبش عدالتخانه، ............... به آن پیوستند و در تحصنی که در سفارتخانۀ انگلستان رخ داد، نام ............... را برای آن برگزیدند. 2 1276

انقالب مشروطه پس از دو دهه به ............... ختم شد.
مراد عالمان مسلمان از مشروطه، مشروط کردن ............... به احکام اسالمی بود، اما مراد ............... از آن، حاکمیت سکوالر بود.2 1277
امام خمینی عملکرد مردم را از موضع ............... به ............... تغییر داد که در ابتدا در برابر ............... آغاز شد، سپس به صورت یک حرکت انقالبی درآمد.2 1278
در زمان غیبت امام زمان )عج(  اجرای روشمند  احکام الهی وظیفه ای انسانی است که هم آگاه و عالم به احکام و شرایط اجرای آن می باشد و 2 1279

هم به ............... خود عامل باشد.
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در قرن بیستم، جنبش های آزادی بخش در بسیاری از کشورهای ............... شکل گرفت. این جنبش ها جهت گیری ............... داشت و انقالب اسالمی 2 1280
در این ویژگی با آن ها مشترک ............... .

انقالب های آزادی بخش در جهت از بین بردن سلطۀ ............... کشورهای غربی عمل می کردند و انقالب ایران نیز به دنبال تغییر نظام سیاسی 2 1281
............... به دولت های غربی بود.

انقالب های آزادی بخش، اغلب با ............... گروه های مختلف شکل گرفت. انقالب اسالمی از متن روابط مردم با ............... پدید آمد.2 1282
انقالب های آزادی بخش در چارچوب نظریه ها و مکاتبی  شکل می گرفتند که در حاشیۀ ............... برای حل مسائل و بحران های جهان غرب به 2 1283

وجود آمده بودند. 
انقالب های آزادی بخش در مقابله با ............... و حذف کارگزاران ............... غرب موفق می شدند، ولی در قطع وابستگی ............... و ............... توفیقی نداشتند.2 1284

پ( موارد سمت راست را با موارد سمت چپ انطباق دهید. )یک مورد از سمت چپ اضافی است.(

1285 2
الف- اموری که برای بقای اصل زندگی الزم است.21 استبداد استعماری رضا خان

ب- منظور منّورالفکران از مشروطه این نوع حاکمیت بود.22 جنبش عدالتخانه 
پ- نتیجۀ حاکمیت منّورالفکران در ایران23 واجبات نظامیه

ت- ورود فعال در عرصۀ زندگی اجتماعی و سیاسی24 حاکمیت سکوالر

ث- تغییر ساختار سیاسی جامعه و یک انقالب اجتماعی

ت( به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.
هدف نخستین بیدارگران اسالمی در ایران چه بود؟ 2 1286
منظور از واجبات نظامیه چیست؟ 2 1287
جنبش عدالتخانه از چه جهتی، یک انقالب اجتماعی به شمار می آمد؟ 2 1288
در جریان انقالب مشروطه رقابت میان کدام گروه ها به وجود آمد؟ 2 1289
هدف جنبش عدالتخانه چه بود؟ 2 1290
انقالب اسالمی ایران بعد از گذشت کدام رویداد زمانی رخ داد؟ 2 1291
اجرای روش مند احکام الهی، وظیفۀ چه کسانی می شود؟ 2 1292
مشکل عدالتخانه چه بود؟ 2 1293
شعار »نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی« اشاره به کدام ویژگی منحصر به فرد انقالب اسالمی ایران در مقایسه با دیگر انقالب های آزادی بخش 2 1294

در قرن بیستم دارد؟ 
انقالب اسالمی ایران با حرکت کدام گروه و حزب به وجود آمد؟ 2 1295
موارد زیر را فقط نام ببرید:2 1296

الف( دو ویژگی مقاومت منفی عالمان شیعی در تعامل با دولت قاجار را نام ببرید. 
ب( سه مورد از اقدامات نخستین بیدارگران اسالمی در ایران را بنویسید. 

پ( مهم ترین ویژگی های انقالب های آزادی بخش در قرن بیستم به جز انقالب اسالمی را نام ببرید. 
ت( مهم ترین ویژگی های برجستۀ انقالب اسالمی ایران در مقایسه با انقالب های آزادی بخش در قرن بیستم را نام ببرید. 

ث( به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید.
امام خمینی انقالب اسالمی ایران را در چه شرایطی آغاز کرد؟2 1297
چگونه در دوران حکومت قاجار، مقاومت منفی به فعالیت رقابت آمیز تغییر کرد؟ 2 1298
چگونه منّورالفکران غرب زده به جنبش عدالتخانه پیوستند؟ 2 1299
هدف جنبش عدالتخانه چه بود؟2 1300
آیا در فقه اجتماعی و سیاسی تشیع جنبش عدالتخانه یک نوع حاکمیت آرمانی است؟2 1301
در مشروطۀ منّورالفکران، مجلس چگونه محلی بود؟ 2 1302
سازمان دهی تعامل عالمان شیعه با دولت قاجار چگونه بود؟ 2 1303
رقابت و نزاعی که میان بیدارگران اسالمی و منّورالفکران غرب گرا به وجود آمد چه سرانجامی یافت؟ 2 1304
حاکمیت آرمانی دینی، در اندیشۀ اجتماعی و سیاسی شیعی، چگونه حاکمیتی است؟ 2 1305
نتیجۀ فعالیت رقابت آمیز امام خمینی چه بود؟2 1306
چرا در اندیشۀ اجتماعی و سیاسی تشیع، مشروطه یک نظام آرمانی و به حسب ذات خود مشروع نبود، بلکه نظامی بود که در شرایط ناتوانی از 2 1307

برقراری حاکمیت آرمانی در قیاس با نظام استبدادی اولویت و برتری پیدا می کرد؟ 
هزینۀ نزدیک به صد سال تجربۀ تاریخی انقالب اسالمی ایران شامل چه تجربیاتی می شد؟ 2 1308
تفاوت مشروطۀ عالمان مسلمان با مشروطۀ منّورالفکران چیست؟ 2 1309
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تصویر مقابل مربوط به حزب توده است، وضعیت این گروه در  زمان پهلوی چگونه بود؟2 1310

 

این تصویر حضور فعال مردم در جنبش تنباکو به تبعیت از علما را نشان می دهد، این جنبش بیانگر کدام موضع  رهبران دینی است؟2 1311

تفاوت انقالب های آزادی بخش و انقالب اسالمی را در قطع وابستگی فرهنگی و اقتصادی بنویسید.2 1312

درس 14

)مفهویم، ترکییب(2 1313 به ترتیب گزینۀ درست را در ارتباط با موارد زیر مشخص کنید.  
»انقالب اسالمی ایران یک انقالب سیاسی بود و تمامی انسان ها را مخاطب قرار می داد.«

»جنبش عدالتخانه و تنباکو دو نمونه از جنبش هایی هستند که نخستین بیدارگران اسالمی ایجاد کردند.«
»تعامل عالمان شیعی با قاجار بر مدار فعالیت رقابت آمیز اصالحی بود.«

»بعد از انعقاد قراردادهای استعماری در دورۀ قاجار، مقاومت منفی به سوی فعالیت رقابت آمیز تغییر کرد.«
درست- نادرست- درست- نادرست 2 نادرست- درست- درست- نادرست  1

درست- نادرست- نادرست- نادرست 4 نادرست- درست- نادرست- درست   3

واکنش نخستین بیدارگران اسالمی در مقابل دولت قاجار، به ترتیب، قبل از تأثیرپذیری دولت مردان قاجار از دولت های استعماری و پس از آن 2 1314
)حافظه ای-كناكیش( چگونه بود؟  

همكاری سیاسی با حاكمیت برای حفظ امنیت و مقابله در برابر دشمنان خارجی- اصالح كار و رفتار خاصی از پادشاه و همچنین اصالح شیوۀ زمامداری او 1

همكاری اجتماعی با حاكمیت پادشاه در اموری كه برای بقای اصل زندگی اجتماعی الزم است- مبارزات اجتماعی و سیاسی برای مقابله با حاكمیت قاجار 2

ایجاد جنبش هایی به منظور اصالح رفتار و ساختار حكومت قاجار- انتقال حاكمیت از مدار استبداد به مدار عدالت 3

تدوین قوانین عادالنه در چارچوب قوانین الهی- تالش برای ایجاد حاكمیت آرمانی دینی و اجرای روش مند احكام الهی 4

)حافظه ای، ترکییب(2 1315 به ترتیب گزینۀ درست را در ارتباط با موارد زیر انتخاب کنید.  
»جنبش عدالتخانه از آن جهت که ساختار سیاسی جامعه را تغییر می داد، یک ............... بود.«

»مجلس از نظر منّورالفکران مشروطه خواه محلی بود که قوانین بر اساس ............... تنظیم می شد.«
»تدوین رساله های جهادیه نمونه ای از ............... است.«

انقالب اجتماعی- اراده و خواست بشر- فعالیت رقابت آمیز اصالحی 2 انقالب سیاسی- احكام شریعت- فعالیت رقابت آمیز اصالحی  1

انقالب اجتماعی- اراده و خواست بشر- مقاومت منفی 4 انقالب سیاسی- احكام شریعت- مقاومت منفی  3

)حافظه ای(2 1316 منظور از مقاومت منفی و فعالیت های رقابت آمیز اصالحی، به ترتیب، کدام است؟  
مقابله با حاكمیت پادشاه و شكل گیری جنبش های اجتماعی- رقابت فعال با حاكمیت پادشاه برای تغییر رفتار و ساختار آن 1

غیرمشروع و ظالمانه دانستن حاكمیت و مقابلۀ فعال سیاسی و اجتماعی با آن- ورود فعال در عرصه های زندگی اجتماعی و سیاسی 2

عدم حمایت و عدم تأیید قدرت حاكم و در عین حال همكاری سیاسی با آن، تنها براساس ضرورت حفظ امنیت- تالش برای اصالح رفتار پادشاه و  3

ساختار حكومت
با قدرت حاكم در عرصه های زندگی  بقای اصل زندگی اجتماعی الزم است- رقابت  برای  اموری كه  با حاكمیت، به جز  عدم همكاری سیاسی  4

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی
)كناكیش(2 1317 در ارتباط با فعالیت رقابت آمیز کدام مورد درست است؟  

تجربۀ جنبش تنباكو، فعالیت های رقابت آمیز را از اصالح ساختار به اصالح رفتار برد كه منجر به جنبش عدالتخانه شد. 1

حاكمیت پادشاه، ظالمانه و غیرمشروع است به  همین دلیل همكاری سیاسی با آن برای بقای اصل زندگی الزم است. 2

حاكمیت پادشاه ظالمانه و غیرمشروع است و همكاری سیاسی با آن جز در اندازۀ واجبات نظامیه انجام نمی شود. 3

ورود فعال در عرصۀ زندگی اجتماعی و سیاسی، نه در جهت حمایت و تأیید قدرت حاكم بلكه در رقابت با آن است. 4

)تركییب(2 1318 کدام یک در ارتباط با جنبش تنباکو درست است؟  
در جهت عدم همكاری سیاسی و اجتماعی با قدرت حاكم قاجار شكل گرفت.- نتیجۀ اصالح رفتار پادشاه قاجار بود.- منجر به تدوین قوانین عادالنۀ الهی شد. 1

در جهت رقابت عالمان با قدرت حاكم قاجار به وجود آمد.- نتیجۀ فعالیت عالمان در عرصۀ زندگی اجتماعی و سیاسی بود.- منجر به تغییر ساختار حكومت قاجار شد. 2

با ورود فعال عالمان در عرصۀ زندگی اجتماعی و سیاسی همراه بود.- حاصل مقاومت منفی عالمان در مقابل حاكمیت قاجار بود.- منجر به اصالح  3

شیوۀ زمامداری پادشاه قاجار شد.
حركت اصالحی عالمان در عرصۀ زندگی اجتماعی و سیاسی بود.- محصول قراردادهای دولتمردان قاجار با دولت های استعماری بود.- منجر به  4

اصالح رفتار پادشاه قاجار شد.
)کناكیش(2 1319 کدام یک از موارد زیر به مشکل عدالتخانه اشاره دارد؟  

رفتار عادالنه را بر كسانی تحمیل می كرد كه با معیارهای الهی به قدرت نرسیده بودند. 1

با اوج گیری جنبش عدالتخانه، منّورالفكران غرب گرا به آن پیوستند.  2

در فقه اجتماعی و سیاسی تشیع، این نوع حاكمیت آرمانی نبود. 3

معنای مشروطه در نظر عالمان دینی با منّورالفكران تفاوت داشت. 4
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)سراسری- 92(2 1320 کدام یک در رابطه با جنبش عدالتخانه درست نیست؟ 
جنبش عدالتخانه از آن جهت كه ساختار نظام رفتار سیاسی جامعه را تغییر می داد، یك انقالب اجتماعی بود.- هدف اصالح كار یا رفتار خاصی از  1

پادشاه نبود بلكه اصالح شیوۀ زمامداری پادشاه بود.
هدف، اصالح كار یا رفتار خاصی از پادشاه نبود، بلكه اصالح شیوۀ زمامداری پادشاه بود.- به دنبال تأسیس مجلسی بود كه قوانین عادالنه را تدوین  2

كند و شاه را ملزم سازد تا در چارچوب قوانین عادالنه الهی عمل كند.
به دنبال تأسیس مجلسی بود كه قوانین عادالنه را تدوین كند و شاه را ملزم سازد تا در چارچوب قوانین عادالنه الهی عمل كند.- جنبش عدالتخانه  3

از آن جهت كه ساختار نظام رفتار سیاسی جامعه را تغییر می داد یك انقالب اجتماعی بود.
این حركت، حاكمیت را از مدار استبداد به مدار عدالت منتقل می ساخت و در فقه اجتماعی و سیاسی تشیع این نوع حاكمیت، حاكمیت مطلوب و  4

آرمانی بود.- هدف، اصالح كار یا رفتار خاصی از پادشاه نبود بلكه اصالح شیوۀ زمامداری پادشاه بود.
)حافظه ای(2 1321 جنبش عدالتخانه چه نوع انقالبی بود؟  

یك انقالب سیاسی بود؛ زیرا رفتار سیاسی پادشاه قاجار را اصالح كرد. 1

یك انقالب اجتماعی بود؛ زیرا رفتار سیاسی جامعه را اصالح كرد. 2

یك انقالب اجتماعی بود؛ زیرا ساختار نظام رفتار سیاسی جامعه را تغییر داد. 3

یك انقالب سیاسی بود؛ زیرا ساختار نظام رفتار سیاسی جامعه را تغییر داد. 4

)مفهویم(2 1322 کدام یک در ارتباط با تفاوت انقالب اسالمی ایران و انقالب های آزادی بخش درست نیست؟  
انقالب های آزادی بخش در جهان دوقطبی قرن بیستم، اغلب در مقابل بلوك شرق قرار می گرفتند ولی ایران به هیچ بلوكی وابستگی نداشت. 1

انقالب های آزادی بخش اغلب با جنبش های چریكی گروه ها و احزاب مختلف شكل می گرفتند ولی انقالب اسالمی یك انقالب فراگیر مردمی بود. 2

انقالب های آزادی بخش در قطع وابستگی اقتصادی و فرهنگی توفیقی نداشتند، اما انقالب اسالمی ایران هویتی فرهنگی و تمدنی داشت. 3

انقالب های آزادی بخش نتوانستند جایگاه كشورشان را از حاشیۀ قطب های سیاسی و اقتصادی جهان خارج كنند، اما انقالب اسالمی ایران قطب بندی  4

سیاسی شرق و غرب را پشت سر گذاشت.
)حافظه ای-كناكیش(2 1323 نام مشروطه، به ترتیب، توسط چه کسانی و در چه زمانی به جای نام عدالتخانه پذیرفته شد؟ 

منّورالفكران غرب گرا- در تحصنی كه در سفارتخانۀ انگلستان رخ داد. 1

بیدارگران اسالمی- در تحصنی كه در سفارتخانۀ انگلستان رخ داد. 2

بیدارگران اسالمی- پس از به نتیجه رسیدن جنبش عدالتخانه و اصالحاتی كه در ساختار حكومت قاجار صورت پذیرفت. 3

منّورالفكران غرب گرا- پس از به نتیجه رسیدن جنبش عدالتخانه و اصالحاتی كه در ساختار حكومت قاجار صورت پذیرفت. 4

)مفهویم(2 1324 تصویر مقابل مربوط به حزب توده است، کدام مورد در ارتباط با وضعیت حزب توده در زمان پهلوی نادرست است؟ 
روشنفكران چپ از صحنه رقابت های سیاسی داخلی كشـور حذف شده بودند.  1

حزب توده از سازمان یافته ترین گروه های سیاسی چپ و مخالف شاه بود. 2

حاكمیت حزب توده به استبداد استعماری رضاخان ختم شد. 3

حزب توده با سركوب گسترده از سوی حكومت پهلوی رو به رو شد. 4

)حافظه ای(2 1325 کدام یک، به ترتیب، در ارتباط با دیدگاه منّورالفکران غرب گرا و بیدارگران اسالمی در رابطه با مشروطه درست است؟  
تنظیم قوانین انسانی و ایجاد حاكمیت سكوالر- تدوین قوانین انسانی عادالنه برای كنترل رفتارشان 1

عدم تنظیم قوانین بر مدار احكام شریعت- اصالح قوانین تدوین شده بر مدار خواست بشر 2

تنظیم قوانین براساس خواست و ارادۀ بشر- تنظیم قوانین براساس احكام شریعت 3

ایجاد حاكمیت سكوالر مانند حاكمیت دولت انگلستان- تأسیس مجلس و تدوین قوانینی خارج از حاشیۀ بلوك شرق و غرب 4

)حافظه ای(2 1326 نزاع بین منّورالفکران غرب گرا و بیدارگران االمی در جریان انقالب مروطه، به ترتیب، چه مدت به طـول انجـامید و سرانجام آن چه بود؟  
بیش از دو دهه- با دخالت دولت های استعماری اروپایی به نفع جریان منّورالفكران پایان پذیرفت و به استبداد استعماری رضاخان منجر شد. 1

كمتر از بیست سال- با دخالت دولت های استعماری اروپایی به تشكیل حاكمیت سكوالر و تنظیم قوانین بر مدار ارادۀ بشر منجر شد. 2

كمتر از دو دهه- با دخالت انگلستان به نفع منّورالفكران غرب گرا، به تشكیل حاكمیت سكوالر نظیر حاكمیت دولت انگلستان منجر شد. 3

بیست سال- با دخالت انگلستان به نفع منّورالفكران غرب گرا، به استبداد استعماری رضاخان منجر شد. 4

)كناكیش(2 1327 به ترتیب بگویید، موضع رهبران دینی مشروطه در دورۀ رضاخان چه بود و چند سال به طول انجامید؟  
فعالیت رقابت آمیز- بیش از هفتاد سال 2 مقاومت منفی- بیش از پنجاه سال  1

فعالیت رقابت آمیز- بیش از پنجاه سال 4 مقاومت منفی- بیش از هفتاد سال  3

)مفهویم(2 1328 در ارتباط با تصویر مقابل که نشان دهندۀ جنبش تنباکو است، کدام مورد نادرست است؟ 
همكاری سیاسی با حاكمیت پادشاه جز در حد واجبات نظامیه انجام نمی شود. 1

انعقاد قراردادهای استعماری در دوره قاجار موضع مقاومت منفی را به سوی فعالیت رقابت آمیز تغییر داد.   2

فعالیت رقابت آمیز، ورود فعال به عرصه زندگی اجتماعی و سیاسی است. 3

این جنبش، فعالیت رقابت آمیز را از اصالح رفتار به سوی اصالح ساختار برد. 4

)مفهویم(2 1329 کدام یک از موارد زیر در رابطه با نتیجۀ فعالیت های امام خمینی درست نیست؟ 
این فعالیت در حد یك حركت اصالحی رفتار یا ساختار متوقف نشد. 1

امام خمینی به عنوان یك مرجع دینی مردم و عالمان را از موضع فعالیت رقابت آمیز به مقاومت منفی بازگرداند. 2

این جنبش به صورت یك حركت انقالبی درآمد كه حذف شاهنشاهی و تحقق حكومت اسالمی را دنبال می كرد. 3

انقالب اسالمی ایران، بازگشت مردم به حركت ناتمامی بود كه در مشروطه آغاز كرده بودند 4
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)حافظه ای(2 1330 انقالب اسالمی ایران چه زمانی اتفاق افتاد؟  
بیش از هفتاد سال پس از انقالب مشروطه و بیش از پنجاه سال پس از حاكمیت پهلوی 1

كمتر از هفتاد سال پس از انقالب مشروطه و كمتر از پنجاه سال پس از حاكمیت پهلوی 2

بیش از هفتاد سال پس از انقالب مشروطه و كمتر از نیم قرن پس از حاكمیت پهلوی 3

كمتر از هفتاد سال پس از انقالب مشروطه و بیش از نیم قرن پس از حاكمیت پهلوی 4

)حافظه ای(2 1331 قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران، منّورالفکران چپ چه موقعیتی داشتند؟ 
به فعالیت های رقابت آمیز می پرداختند. 2 موضع مقاومت منفی را در پیش گرفته بودند.  1

از صحنۀ رقابت های سیاسی داخلی كشور حذف شده بودند. 4 در فعالیت های سیاسی داخلی كشور نقش فعالی داشتند.  3

)حافظه ای(2 1332 کدام یک از موارد زیر را می توان به عنوان حرکت آغازین امام خمینی در جهت تحقق انقالب اسالمی ذکر کرد؟ 
تغییر عملكرد وی از موضع مقاومت منفی به تغییر ساختاری و حركت انقالبی 1

ایجاد حركت رقابت آمیز در برابر قانون كاپیتوالسیون و رفتار استعماری محمدرضا شاه 2

هدایت فعالیت رقابت آمیز از اصالح رفتار استعماری محمدرضا به اصالح ساختار حاكمیت پهلوی 3

عدم همكاری سیاسی و اجتماعی با حاكمیت پهلوی به دلیل اثرپذیری آن از دولت های استعماری غرب 4

)حافظه ای-كناكیش(2 1333 براساس اندیشۀ اجتماعی و سیاسی شیعی، در زمان غیبت امام زمان )عج( اجرای روشمند احکام الهی بر عهدۀ چه کسانی است؟  
به طور عام وظیفۀ فقها است؛ یعنی كسانی كه هم به احكام و شرایط اجرای احكام آگاه و هم به آگاهی خود عالم هستند. 1

به طور خاص وظیفۀ فقها است؛ یعنی كسانی كه هم به احكام و شرایط اجرای احكام آگاه و هم به آگاهی خود عالم هستند. 2

به طور عام وظیفۀ فقها است؛ یعنی كسانی كه هم به احكام و شرایط اجرای احكام آگاه و هم به آگاهی خود عامل هستند. 3

به طور خاص وظیفۀ فقها است؛ یعنی كسانی كه هم به احكام و شرایط اجرای احكام آگاه و هم به آگاهی خود عامل هستند. 4

)حافظه ای-كناكیش(2 1334 در اندیشۀ اجتماعی و سیاسی تشیع، مشروطه ............... . 
بر حسب ذات خود مشروع بود؛ زیرا رفتار عادالنه را بر كسانی تحمیل می كرد كه عالم به عدالت نبودند و عمل به عدالت نیز در شخصیت آنان  1

به هیچ وجه نهادینه نشده بود.
برحسب ذات خود مشروع بود؛ زیرا در شرایط ناتوانی از برقراری حاكمیت آرمانی در قیاس با نظام استبدادی اولویت و برتری داشت. 2

بر حسب ذات خود مشروع نبود؛ زیرا تنها حاصل بازگشت جامعه به آگاهی اسالمی برای مقابله با استبداد استعماری بود. 3

برحسب ذات خود مشروع نبود؛ زیرا عدالت را كسانی اجرا می كردند كه با معیارهای الهی بر مسند قدرت قرار نگرفته بودند. 4

)كناكیش(2 1335 جنبش های آزادی بخش ............... . 
در اغلب موارد با حركت جنبش های چریكی گروه ها و احزاب مختلف شكل می گرفتند. 1

در قرن نوزدهم در اغلب كشورهای جهان سوم، قبل از انقالب اسالمی ایران شكل گرفتند. 2

در بسیاری از موارد به جنبش های اجتماعی و تغییر یك نظام سیاسی وابسته به دولت های غربی ختم نشدند. 3

اغلب در رویارویی با بلوك شرق شكل می گرفتند و مورد حمایت سیاسی بلوك غرب واقع شدند. 4

)تركییب(2 1336 کدام یک، در ارتباط با انقالب اسالمی ایران درست نیست؟ 
یك انقالب با هدف سیاسی و هویتی فرهنگی و تمدنی بود. 1

قطب بندی جدید فرهنگی و تمدنی را به وجود آورد و در كانون این قطب فرهنگی قرار گرفت. 2

با حركت یك گروه یا حزب خاص پدید نیامد، بلكه با حركت احزاب مختلف شكل گرفت. 3

به منظور مقابله با آسیب های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاصل از ناحیۀ غرب ایجاد شد. 4

)تركییب(2 1337 کدام یک، در ارتباط با انقالب های آزادی بخش قرن بیستم درست نیست؟ 
با بازگشت استعمار به صورت نوین در چهرۀ استعمار نو، از طریق كارگزاران انقالبی خود مواجه می شدند. 1

در خارج كردن جایگاه خود از حاشیۀ قطب های سیاسی و اقتصادی جهان به طور موفقیت آمیز عمل نكردند. 2

در چارچوب نظریه های چپی ایجاد شدند كه در حاشیۀ فلسفه های غربی برای حل مسائل جهان غرب به وجود آمده بودند. 3

در مقابله با استعمار قدیم و حذف كارگزاران مستقیم غرب و همچنین در قطع وابستگی اقتصادی و فرهنگی موفق بودند. 4
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اماناهللخان   1237 ایران- در رضاخان ترکیه- در آتاتورک 
درافغانستان

گزینۀ»1«:اگر»اصالح«تبدیلشودبه»حذف«،درست   1238
خواهدبود./گزینۀ»2«:قدرتحاکمانسکوالربهقدرتاستعمارگرانوابسته
بود،نهمنّورالفکران/گزینۀ»4«:حاکمانسکوالر،منورالفکرنبودند،بلکهتوسط

منّورالفکرانبهحکومترسیدند.
کشورهای   1239 در غربگرا منّورالفکران حکومت رهاورد 

اسالمی،استبداداستعماریاست.آنانبهدلیلوابستگیبهکشورهایاستعمارگر،
استقاللسیاسیواقتصادیجوامعاسالمیرامخدوشمیسازندومقاومتهای

مردمیبرایحفظهویتاسالمیخودراسرکوبمیکنند.
جایگاه   1240 به رسیدن بهانۀ به پیشین نظم ریختن هم در 

کشورهایغربیانجاممیشود،امادرعملهمچنانخصوصیاتکشورهای
پیرامونیواستعمارزدهرادارند.

شکلگیریاعتراضبرخینخبگانکشورهایاسالمیدر   1241
مقابلعدمدستیابیکشورشانبهشاخصهایدولتهایغربیوشکلگیری

جریانهایچپدرکشورهایاروپایی.
اعتراضات   1242 مشابه آنان، بهحرکتهایسیاسی اعتراض 

شکلگرفتهدرطیقرنبیستمنسبتبهعملکرداقتصادینظامهایلیبرالیستی
کشورهایغربیبود.

روشنفکرانالتقاطیدرکشورهایاسالمیپدیدآمدند.بااین   1243
توضیحگزینههای»2«و»4«راردمیکنیم.اینگروهازروشنفکراندیدگاههای

خودرابدونرویاروییمستقیموگاهبااستفادهازپوششدینیبیانمیکردند.
درست   1244
نادرست-انقالباسالمیایران،تنهایکانقالبسیاسینبودوتمامانسانها   1245

رامخاطبخودقرارمیداد.
نادرست-پادشاهمشروعدانستهنمیشود.   1246
درست   1247
نادرست-انقالبسیاسینبود.   1248
درست   1249
نادرست-انقالباسالمیایران،بازگشتمردمایرانبهحرکتناتمامیبود   1250

کهدرزمانمشروطهآغازشدهبود.
درست   1251
نادرست-مشکلاینبودکهرفتارعادالنهرابهکسیتحمیلمیکردکهبا   1252

معیارهایالهیبهقدرتنرسیدهبود.
نادرست-درآغازانقالباسالمی،شاهبهبلوکشرقوابستگینداشت.   1253
درست   1254
نادرست-فعالیترقابتآمیزامامخمینی،حرکتانقالبیبود.   1255
نادرست-قرنبیستمراقرنانقالبهایآزادیبخشمیدانند.   1256
نادرست-مشروطهکامالًنادرستاست.   1257
نادرست-درمقاومتمنفیحاکمیتپادشاه،ظالمانهوغیرمشروعدانسته   1258

میشودودرمقابلهبادشمنانخارجیدرحدواجباتنظامیههمکاریسیاسی
صورتمیگیرد.

درست   1259
مقاومتمنفی   1260
فعالیترقابتآمیز-مقاومتمنفی   1261
حرکتاصالحی   1262
استبداد-عدالت   1263
احکامعادالنۀالهی-سکوالر   1264

جنبشتنباکو   1265
استبداداستعماری   1266
اجتماعی-سیاسی   1267
کاپیتوالسیون-استعماری   1268
فرهنگیوتمدنی   1269
بلوکغرب   1270
کشورهایغربی   1271
رفتار-ساختار-مقاومتمنفی   1272
ظالمانهوغیرمشروع-واجباتنظامیه-زندگیاجتماعی   1273
اجتماعی-سیاسی-رفتار-ساختار-عدالتخانه   1274
ساختارسیاسی   1275
منّورالفکرانغربگرا-مشروطه-استبداداستعماریرضاخان   1276
حاکمیت-منورالفکران   1277
مقاومتمنفی-فعالیترقابتآمیز-کاپیتوالسیون)ورفتاراستعماریشاه(   1278
آگاهی   1279
جهانسوم-ضداستعماری-است   1280
سیاسی-وابسته   1281
جنبشهایچریکی-مرجعیتدینی   1282
فلسفههایغربی   1283
استعمارقدیم-مستقیم-اقتصادی-فرهنگی   1284
1.پ/2.ث/3.الف/4.ب   1285
اصالحرفتاروساختارحکومتقاجار   1286
اموریکهبرایبقایاصلزندگیاجتماعیالزماست.   1287
ازآنجهتکهساختارسیاسیجامعهراتغییرمیداد.   1288
بینبیدارگراناسالمیومنّورالفکرانغربگرا   1289
اصالحشیوۀزمامداریشاه   1290
بعدازگذشتبیشازهفتادسالازانقالبمشروطهوگذشتبیشازنیم   1291

قرنازحاکمیتدولتپهلویرخداد.
وظیفۀکسانیکههمآگاهوعالمبهاحکاموشرایطاجرایاحکاممیباشندو   1292

همبهآگاهیخودعاملباشند.
اینبودکهرفتاریعادالنهرابرکسانیتحمیلمیکردکهبامعیارهایالهی   1293

بهقدرتنرسیدهبودند.
عدموابستگیبهدوبلوکشرقوغرب   1294
انقالباسالمیایرانباحرکتیکگروهوحزبخاصپدیدنیامد،بلکهیک   1295

انقالبفراگیرمردمیبودکهازعمقروابطمردمبارهبریدینیبهوجودآمد.
الف(1(حاکمیتپادشاهظالمانهوغیرمشروعدانستهمیشود.2(همکاری   1296

ایجاد )1 ب( نمیشود./ انجام نظامیه واجبات حد در جز آن، با سیاسی
جنبشهاییبرایاصالحرفتاروساختار.2(سازماندادنتعاملخودبادولت
قاجاربرمدارمقاومتمنفی.3(تغییرمقاومتمنفیبهسویفعالیترقابتآمیز./
پ(1(اغلبدررویاروییبابلوکغربشکلمیگرفتندوموردحمایتبلوک
شرقواقعمیشدند.2(اغلبباجنبشهایچریکیگروههاواحزابمختلف
شکلمیگرفتند.اینجنبشهایاسرکوبمیشدندیاپسازچندسالمبارزه
بهپیروزیدستمییافتند./ت(1(انقالباسالمیایران،یکانقالبفراگیر
مردمیبود.اینانقالبازمتنروابطمردمبامرجعیتورهبریدینیپدیدآمد
وهمۀاقشاروگروههایجامعهرادربرمیگرفت.2(انقالباسالمییکهویت
فرهنگیوتمدنیداشت،قطبسیاسیشرقوغربراپشتسرگذاشتهبودو

خوددرکانونقطبفرهنگیجهاناسالمقرارداشت.
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امامخمینی،انقالبراهنگامیآغازکردکهشاهدرحاشیۀدولتهایغربیدر   1297
جایگاهیامنقرارگرفتهبودومأموریتحفظامنیتمنطقهرابهعهدهداشت.
روشنفکرانچپنیزازصحنۀرقابتهایسیاسیداخلیکشورحذفشدهبودند.

زمانیکهدولتمردانقاجاربهدلیلاثرپذیریازدولتهایاستعماریبهجای   1298
مقاومتدربرابربیگانگانبهسویقراردادهایاستعماریقدمبرداشتند.مقاومت

منفیبهسویفعالیترقابتآمیزتغییرکرد.
بااوججنبشعدالتخانهمنّورالفکرانغربزدهبهآنپیوستندودرتحصنی   1299

کهدرسفارتخانۀانگلستانرخداد،ناممشروطهرابرایآنبرگزیدند.عالمان
مسلماننیزازهمراهیمنّورالفکرانایننامراپذیرفتند.

هدفجنبشعدالتخانهتنهااصالحکاریارفتارخاصیازپادشاهنبود؛بلکه   1300
اصالحشیوۀزمامداریشاهبود.اینجنبشباتوجهبهشرایطداخلیوخارجی
درپیتأسیسمجلسیبودکهقوانیِنعادالنهالهیراتدوینکندوشاهراملزم

سازدتادرچارچوباینقوانینعملکند.
اینحرکت،حاکمیتراازمداراستبدادبهمدارعدالتمنتقلمیساخت.در   1301

فقهاجتماعیوسیاسیتشیع،ایننوعحاکمیتنیزآرمانینبود،بلکهفسادآن
ازاستبدادکمتربودوظلمراکنترلمیکرد.بههمیندلیلتنهادرشرایطیکه

تحققحاکمیتآرمانیومشروع،امکاننداشت،پذیرشآنممکنبود.
محلینبودکهدرآنقوانینبرمداراحکامشریعتتنظیمشود؛بلکهمحلی   1302

بودکهدرآنقوانینبرمدارخواستوارادۀبشرشکلمیگرفت.
تعاملعالمانشیعیباآنهابرمدارمقاومتمنفیبود.   1303
پسازدودههکشمکش،ایننزاعباحضورقدرتهایاستعماریودخالت   1304

انگلستانبهنفعجریانمنّورالفکرانپایانپذیرفتوحاکمیتمنّورالفکرانبه
استبداداستعماریرضاخانختمشد.

حاکمیتالهیاستکهبهوسیلۀپیامبر)ص(واهلبیتعصمتوطهارت   1305
)ع(تحققپیدامیکندودرزمانغیبتامامزمان)عج(اجرایروشمنداحکام
الهی،وظیفۀکسانیمیشودکههمآگاهوعالمبهاحکاموشرایطاجرایاحکام

باشندوهمبهآگاهیخودعاملباشند.
امامخمینیبهعنوانیکمرجعدینی،مردموعالمانراازموضعمقاومتمنفی   1306

بهفعالیترقابتآمیزبازگرداند.اینفعالیترقابتآمیز،گرچهبااعتراضبه
کاپیتوالسیونورفتاراستعماریشاهآغازشد،ولیدرحدیکحرکتاصالحی
رفتاریاساختارمتوقفنشدوبهصورتیکحرکتانقالبیدرآمدکهحذف

شاهنشاهیوتحققحکومتاسالمیرادنبالمیکرد.
زیراقدرتراباشمشیرقوموعشیرهیاباحمایتدولتهایاستعمارگربه   1307

دستآوردهبودندوعالمبهعدالتنبودهوعملبهعدالتنیزبهمقدارکافی
درشخصیتآنهانهادینهنشدهبود.

تجربۀرقابتبامنّورالفکرانغربگرا،تجربۀاستبداداستعماریوتجربۀرفتار   1308
روشنفکرانیکهدرحاشیۀبلوکشرقوغربعملمیکردند.

الهی   1309 عادالنۀ احکام به حاکمیت کردن مشروط عالمان، مشروطۀ
بود.امامرادمنّورالفکرانازمشروطه،نوعیازحاکمیتسکوالرنظیر

حاکمیتدولتانگلستانبود.
شاهدرحاشیۀدولتهایغربیدرجایگاهیامنقرارگرفتهبودو   1310

مأموریتحفظامنیتمنطقهرابهعهدهداشت.روشنفکرانچپنیزاز
صحنۀرقابتهایسیاسیداخلیکشورحذفشدهبودند.حزبتودهاز
سازمانیافتهتریناحزابسیاسیچپومخالفشاهبودکهباسرکوب

گستردهازسویحکومتپهلویروبهروشد.
مربوطبهفعالیترقابتآمیزاصالحیاست.منظورازفعالیترقابتآمیز،   1311

ورودفّعالبهعرصۀزندگیاجتماعیوسیاسی،نهدرجهتتأییدقدرتحاکم
وحمایتازآن،بلکهدررقابتباآناست.حرکترقابتآمیزعالماندینیبا
قاجار،حرکتاصالحیبود.آنهاتالشمیکردندتابرخیرفتارهایپادشاهان
رقابتآمیز فعالیت از موفق نمونهای تنباکو نمایند.جنبش اصالح را قاجار
اصالحیاست.اینتجربۀموفق،فعالیترقابتآمیزراازاصالحرفتاربهسوی

اصالحساختاربردوبهجنبشعدالتخانهمنجرشد.

انقالبهایآزادیبخشدرمقابلهبااستعمارقدیموحذفکارگزارانمستقیم   1312
غربموفقمیشدند،ولیدرقطعوابستگیاقتصادیوفرهنگیتوفیقینداشتند
وازفردایپیروزی،استعماربادستکارگزاراناینانقالبهادرچهرۀاستعمار
نوبازمیگشتونتوانستندجایگاهکشورشانراازحاشیۀقطبهایسیاسیو
اقتصادیجهانخارجکنند،اماانقالباسالمیایرانتنهایکانقالبسیاسی
نبود؛بلکههویتیفرهنگیوتمدنیداشتکهقطببندیسیاسیشرقوغرب
راپشتسرگذاشتوخوددرکانونقطبفرهنگیجهاناسالمقرارگرفت.

انقالباسالمیایرانیکانقالبسیاسینبودوتمامی   1313
انسانهارامخاطبقرارمیداد.تعاملعالمانشیعیباقاجاربرمدار

مقاومتمنفیبود.

واکنشنخستینبیدارگراناسالمی،قبلازتأثیرپذیری   1314
ازدولتهایاستعماریبهصورتمقاومتمنفیبود دولتمردانقاجار
کهبراساسآن،همکاریسیاسیجزدرحدواجباتنظامیه)اموریکه
برایبقایاصلزندگیاجتماعیالزماست(انجامنمیشد.بااینتوضیح،
را »2« گزینۀ کنیم. بهراحتیحذف میتوانیم را »4« و »3« گزینههای
نیزمیتوانیمردکنیم،زیرادربخشاولآنبهجای»همکاریسیاسی«،
»همکاریاجتماعی«بهکاررفتهاست.واکنشنخستینبیدارگراناسالمی
پسازتأثیرپذیریدولتمردانقاجارازدولتهایاستعماری،حرکتهای

اصالحی؛یعنیاصالحرفتارشاهواصالحساختارحاکمیتبود.

جنبشعدالتخانهیکانقالباجتماعیبود/مجلسازنظر   1315
منّورالفکرانمشروطهخواهمحلیبودکهدرآنقوانینبراساسارادهوخواست

بشرتنظیممیشد/تدوینرسالههایجهادیهنمونهایازمقاومتمنفیاست.

دربخشاولگزینههای»1«و»2«بهمقابلهباحاکمیت   1316
پادشاهاشارهشدهاست،نهمقاومتمنفی،پساینگزینههاراردمیکنیم.اگر
واژۀ»فرهنگی«دربخشدومگزینۀ»4«حذفمیشد،اینگزینهدرستبود.

گزینههای»2«و»3«:درموردمقاومتهایمنفیدرست   1317
هستند.گزینۀ»1«بهجایرقابتآمیزبایدمقاومتمنفیگذاشتهشودوجای

ساختارورفتارعوضشودتاگزینۀدرستیگردد.

گزینۀ»1«:جنبشتنباکومنجربهتدوینقوانینعادالنۀ   1318
الهینشد،ولیدراینگزینهعکساینموضوعمطرحشدهاست./گزینۀ»2«:
جنبشتنباکواصالحرفتارشاهرادنبالمیکرد،نهتغییرساختارحکومتیاشیوۀ
زمامداری/گزینۀ»3«:مانندگزینۀ»2«،آنراردمیکنیم./گزینۀ»4«:درکتاب
درسیبهموفقیتآمیزبودنجنبشتنباکواشارهشدهاستومیدانیدکهجنبش
تنباکوبهدنبالاصالحرفتارپادشاهقاجاربود،بنابراین،نتیجهمیگیریمکهاین

جنبش،موفقبهاصالحرفتارشاهشدهاست.

مشکلعدالتخانهاینبودکهرفتارعادالنهرابرکسانی   1319
تحمیلمیکردکهبامعیارهایالهیبهقدرتنرسیدهبودند.

جنبشعدالتخانهبهدنبالحاکمیتمطلوبوآرمانینبود.   1320

انقالب   1321 نه بود، اجتماعی انقالب یک عدالتخانه جنبش 
سیاسی،زیراساختارنظامرفتارسیاسیجامعهراتغییرداد.

انقالبهایآزادیبخشدرجهاندوقطبیقرنبیستم،   1322
اغلبدرمقابلبلوکغربقرارمیگرفتندولیایرانبههیچبلوکیوابستگی

نداشت.

بهایننکتهتوجهداشتهباشیدکهناممشروطهدرتحصنی   1323
کهدرسفارتخانۀانگلستانرخداد،توسطمنّورالفکرانغربگرابرگزیدهشدو

توسطبیدارگراناسالمیپذیرفتهشد.

حاکمیتمنّورالفکرانبهاستبداداستعماریرضاخانختمشد.   1324

بخشاولتمامگزینههادرارتباطبادیدگاهمنّورالفکران   1325
درستاست،اماتنهابخشدومدرگزینۀ»3«درارتباطبادیدگاهبیدارگران

اسالمیدرارتباطبامشروطهصحیحاست.
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اسالمیدر   1326 بیدارگران و منّورالفکرانغربگرا بین نزاع 
جریانانقالبمشروطه،دودههیابیستسالبهطولانجامیدوبادخالت

انگلستانبهنفعمنّورالفکرانبهحاکمیتاستبداداستعماریرضاخانانجامید.

موضعرهبراندینیدردورۀرضاخان)یعنیپسازشکست   1327
آناندرمشروطه(ازفعالیترقابتآمیزبهموضعمقاومتمنفیتغییرکردوتا
انقالباسالمیادامهداشت.دقتداشتهباشیدکهرضاخانبیستسالپساز
مشروطهحاکمیترابهدستگرفت.همانطورکهمیدانیدانقالبمشروطه
بیشازهفتادسالقبلازانقالباسالمیشکلگرفت،بنابراین،اگربیستسال

راازبیشازهفتادسالکمکنیمبهعددبیشازپنجاهسالخواهیمرسید.

باحاکمیتپادشاهجزدرحدواجبات   1328 همکاریسیاسی
نظامیهانجامنمیشودمربوطبهمقاومتمنفیاستوجنبشتنباکومربوطبه

فعالیترقابتآمیزاصالحیاست.

امامخمینیبهعنوانیکمرجعدینیمردموعالمانرااز   1329
موضعمقاومتمنفیبهفعالیترقابتآمیزبازگرداند.

انقالباسالمیایرانبیشازهفتادسالپسازمشروطهو   1330
بیشازپنجاهسالپسازحاکمیتپهلویاتفاقافتاد.

صحنۀ   1331 از چپ منّورالفکران انقالب، پیروزی از پیش 
رقابتهایسیاسیداخلیکشورحذفشدهبودند.

دقتداشتهباشیدکهدرصورتسؤالبهحرکتآغازین   1332
امامخمینیاشارهشدهاست.همانطورکهمیدانید.حرکترقابتآمیزامام
خمینیدرابتدادربرابرقانونکاپیتوالسیونورفتاراستعماریمحمدرضاشاه
آغازشد،یعنییکحرکتاصالحیساختاریورفتاریبودوپسازآنبهیک

حرکتانقالبیتبدیلشد.
عام   1333 بهطور غیبت، زمان در الهی احکام اجرای وظیفۀ 

برعهدۀفقهااست.بااینتوضیحگزینههای»2«و»4«راحذفمیکنیم.بخش
دومگزینۀ»1«نیزدرستنیست،زیرابهجای»عامل«،»عالم«بهکاررفتهاست.

گزینۀ»1«و»2«نادرستهستند،زیرامشروطهبراساس   1334
اندیشههایاجتماعیوسیاسیشیعی،بهحسبذاتخودمشروعنبودودلیل
عدممشروعیِتمشروطه،بهدلیلعادلنبودنحاکمانبود،پسگزینۀ»3«نیز

نادرستاست.
گزینۀ»2«:اگرقرن»19«تبدیلشودبهقرن»20«،درست   1335

خواهدبود./گزینۀ»3«:اگر»نشدند«به»شدند«تبدیلشود،درستخواهدبود./
گزینۀ»4«:جایبلوکغربوبلوکشرقبایدعوضشودتادرستشود.

انقالباسالمی،یکانقالبفراگیرمردمیبودوهمۀاقشار   1336
جامعهدرآننقشداشتند،نهفقطاحزاب

میدانیدکهانقالبهایآزادیبخشقرنبیستمدرمقابله   1337
قطع در ولی بود، موفق کارگزارانمستقیمغرب وحذف قدیم استعمار با

وابستگیاقتصادیوفرهنگیتوفیقینداشت.

درست   1338
نادرست-بیداریاسالمی،تغییرموقعیتملتهاوکشورهایپیرامونیدر   1339

نظامجهانیسلطهرا،اوجهمتخویشنمیبیند.
نادرست-بلوکشرقدرستاستنهبلوکغرب   1340
درست   1341
درست   1342
نادرست-دربسترفرهنگیغرببودندوازاینجهتتفاوتنداشت.   1343
نادرست-انقالبروسیهبادیگرانقالبهایاروپاییبهدلیلرویکردچپ   1344

وسوسیالیستیتفاوتداشتولیبهدلیلخصلتسکوالرخود،درونفرهنگ
غربقرارمیگرفت.

درست   1345
نادرست-پدیدنیاوردهاند.   1346

درست   1347
نادرست-رویکردخصمانهای   1348
نادرست-راهپیماییروزقدسازراهکارهایانقالباسالمیایراندرمبارزه   1349

باصهیونیسماست.
درست   1350
درست   1351
نادرست-بلوکغرببایدبشودبلوکشرق،فرانسههمبشودبلوکغرب.   1352
انقالباسالمیایران-انقالبفرانسه   1353
متجدد-سکوالر   1354
چپ-سوسیالیستی-سکوالر   1355
اجتماعی-سیاسی   1356
مارکسیستی-ناسیونالیستی   1357
نخبگان-جهاناسالم   1358
جهانسوم   1359
بلوکشرق-رقیب   1360

مناطقپیرامونی   1361

اسالمگرایان   1362

کودتاینوژه   1363

سردشت   1364

عقلی   1365

انقالبجدید-بسطوگسترش   1366

چپوسوسیالیستی-سکوالرودنیوی   1367

تقلیدی-زبانونگاهنظریهپردازانغربی   1368

توحیدی-دنیوی   1369

جمالعبدالناصر-انورسادات-کمپدیوید-موقعیتگروههایفلسطینی   1370

جهاناسالم-راهکاری   1371

سلسلهقیامهایمردمدرکشورهایعربی   1372

چهاردهه-انقالبفرانسه-کشورهایاروپایی   1373

غربیشدنکشورهایعربی-بهارعربی-شروعبیداریاسالمی   1374

سطحنخبگان-متنمردم-فرهنگعمومیجامعۀاسالمی   1375

قدرتهایقومیوقبیلهای-الزاماتامنیتی-فقاهت-عدالت   1376

نظمنوینجهان-پایانتاریخ   1377

عرض-جنگتمدنها   1378

1.ب/2.الف/3.ت/4.ث/5.ج/6.پ   1379

هویتجنبشها،گروههاوانقالبها   1380

بهدلیلموردهدفقراردادننظامسیاسیوابستهبهبلوکغرب   1381

باموازینفرهنگغربمیسنجیدندحالآنکهانقالباسالمیایرانازمتن   1382
فرهنگیدیگربرمیخاست.

ازمنظردینیوفرهنگیبهشناختچالشهایجهاناسالمپرداختوبا   1383
بازگشتبههویتاسالمیفرصتجدیدیرابرایجهانغرببهوجودآورد.

نوعبشر-دفاعازمحرومانومستضعفان،حلمشکالتمعرفتیومعنویبشریت.   1384

کشورهاییکهزیرنفوذشرقبودند.   1385

اتحادوانسجاماسالمی   1386





171

جامعهشناسی
یازدهم

مروروجمعبندی

2. علوم انسانی غربی حیات و زندگی آدمی را به صورت دنیوی و سكوالر تعریف می كند و سازمان می دهد.
فرآیند جهانی شدن قدرت های برتر اقتصادی

 اقتصاد سرمایه محور در حركت های آغازین خود، نیازمند: حمایت سیاست های قومی و منطقه ای
 در قرن بیست میالدی با انباشت ثروت، ایجاد شركت های بزرگ چند ملیتی و گسترش صنعت ارتباطات: كاهش اهمیت مرزهای سیاسی برای غرب

 شركت های بین المللی: »عدم محدودیت سرمایه گذاری در منطقه ای خاص«+ »مدیریت تغییرات اقتصادی در سطح جهان با استفاده از شبكه های عظیم اطالعاتی«
 ابعاد اقتصادی و سیاسی جهانی شدن: انسجام مطلوب جهانی را به دنبال نداشته و چالش هایی را پدید آورده است.

 مقابله با ابعاد سیاسی و اقتصادی جهانی شدن توسط: جنبش هایی كه فراتر از مرزهای سیاسی و دولت ها عمل می كنند.
 نظام اقتصادی كشورهای غیرغربی پیش از استعمار: »اغلب در تعامل با محیط جغرافیایی خود« + »مستقل« + »روابط تجاری به استقالل سیاسی آسیب نمی زد.«

درس 9
نمونه ای از چالش هایی كه جامعۀ غربی با عقاید و آرمان های جدید خود از آن ها عبور كرد:

چالش بین رویكردهای نظری و عملی كلیسا
»رویكرد نظری معنوی در مقابل رویكرد دنیوی عملی قرار داشت.«

»جامعۀ غربی در حل این چالش  از طریق اصالح رفتار دنیوی ارباب كلیسا ناتوان بود، در نتیجه از رویكرد معنوی دست شست.«
»و به نفی رابطۀ دین و دنیا پرداخت.« 

ارزش ها و آرمان های جدید غرب
ارزش ها و آرمان های دنیوی در قرن هجدهم موجی از امید آفرید:

1. امید به »حاكمیت دنیوی و این جهانی انسان«، 2. امید به »قدرت و سلطۀ آدمی بر طبیعت« و 3. امید به »ایجاد بهشتی آسمانی در زمین«
 لیبرالیسم: اولین اندیشۀ سیاسی برخاسته از متن ارزش های جدید غرب

چالش های جدید فرهنگ غرب
فرهنگ غرب، تنها پاسخگوی نیازهای طبیعی )دنیوی( انسان بود، در نتیجه: در مسیر حِل چالش های گذشته با چالش های بنیادین روبه رو شد. 

 برخی از این چالش ها عبارتنداز:
1. اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 2. منطقه ای و فرامنطقه ای )جهانی( 3. مقطعی و مستمر 4. خرد و كالن 5. معنوی و دینی 6. معرفتی و 

علمی 7. درون فرهنگی و بین فرهنگی 8. تمدنی 9. ذاتی )در ارزش های درونی فرهنگ ریشه دارد.( و عارضی )ناشی از عوامل خارجی است.(

1. چالش های فوق متداخل هستند؛ یعنی: می تواند یك چالش، در عین حال ویژگی های چالش دیگر را داشته باشد.
2. متفكران غربی در اغلب موارد كوشیده  اند بر اساس اصول فرهنگی خود، از این چالش ها عبور كنند، ولی برخی مواقع به ناگزیر در 

مسیر عدول از مرزهای هویتی و فرهنگی خود نیز گام برداشته اند.
فعالیت  »آزادی   + رعیتی«  ارباب  نظارت  ریختن  هم  »در   + اقتصادی«  و  فردی  رویكرد  دارای  »بیشتر   +  »19 و   18 »قرن  اولیه:  لیبرالیسم   

سرمایه داران را ضامن پیشرفت جامعه دانستن«+»منع مداخلۀ دولت« + »بیهوده دانستن كمك به مستمندان«
 چالش فقر و غنا: »اولین چالش جوامع صنعتی« + »حاصل لیبرالیسم اقتصادی یا اولیه با تكیه بر شعار آزادی، خصوصاً آزادی اقتصادی«

 مدافعان و منتقدان نظریه های لیبرالیستی اقتصادی:
منتقدان نظریۀ لیبرالیستی اقتصادیمدافعان نظریۀ لیبرالیستی اقتصادی

»مالتوس: معتقد به نفی حق حیات فقرا«
افزایش تولید  »ریكاردو: مخالف باال رفتن رفاه كارگران چون: در پی داشتن 

نسل و مشکالت دیگر«

»دیكنز در رمان خود نوانخانه ها و فیلسوفان مدافع لیبرالیسم اولیه را به سخره 
گرفت.«

»ماركس: نقد لیبرالیسم اقتصادی در نیمۀ دوم قرن نوزدهم 
بلوك شرق و غرب

 در سال 1917 حزب كمونیست قدرت را در شوروی سابق به دست گرفت، در نتیجه در طی قرن بیستم، جریان های راست و چپ، بلوك 
غرب و شرق را تشكیل دادند:

 بلوك شرق، شامل: شوروی سابق + كشورهای اروپای شرقی + چین   بلوك غرب، شامل: آمریكا + كشورهای اروپای غربی
چالش های بین بلوك شرق و غرب:

 از لحاظ جغرافیای سیاسی: فرامنطقه ای )جهانی( بود؛ زیرا بر تمام جهان اثرگذار بود. 
 از لحاظ فرهنگی: درون فرهنگی؛ زیرا دو قطب شرق و غرب به فرهنگ واحدی )یعنی فرهنگ غرب( تعلق داشتند.

در تمام قرن بیستم تا فروپاشی بلوك شرق در سال 1991 میالدی ادامه یافت.
 شعار نظام های سوسیالیستی و ماركسیستی در قرن هجدهم: عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت 

دو مشكل اساسی كه نظام های سوسیالیستی و ماركسیستی با آن ها مواجه بودند:
1. از بین رفتن آزادی افراد به بهانۀ عدالت اقتصادی 2. پیدایش طبقۀ جدید كه بر مدار قدرت سازمان می یافت.
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علل جنگ ها در گذشتۀ تاریخ و در فرهنگ جدید غرب
 علل جنگ ها در گذشته: »اغلب، كشورگشایی )تعیین مرزها(« + »برخی با منشأ دینی و مذهبی«

 علل جنگ از نظر اگوست كنت در گذشته: كسب ثروت
به اعتقاد آگوست كنت:1. پس از انقالب صنعتی جنگی رخ نخواهد داد؛ زیرا ثروت با رشد علم تجربی و صنعت، از طریق غلبه بر طبیعت به 

دست می آید.2. جنگ در جوامع غربی ریشه ندارد، در نتیجه امری عارضی و تحمیلی است.
وقوع جنگ های جهانی اول و دوم در نیمۀ اول قرن بیستم: نشانۀ خطا بودن دیدگاه كنت

مقایسۀ جنگ های جهانی اول، دوم و جنگ سرد:
جنگ سردجنگ جهانی دومجنگ جهانی اول

»درگیری  میالدی«/   1914  -1918 »سال های 
كشورهای اروپایی«/ »استفاده از سالح شیمیایی«

»همۀ جهان را فرا گرفت«/ »منشأ دینی نداشت.«

»درگیری  میالدی«/   1939  -1945 »سال های 
اتم«/ »همۀ  بمب  از  »استفاده  اروپایی«/  كشورهای 

جهان را فرا گرفت.«/ »منشأ دینی نداشت.«

در  غرب(  و  )بلوك شرق  متفقین  پیروزی  از  »پس 
به  بلوك  دو  بین  سرد  »جنگ  دوم«/  جهانی  جنگ 
»گرم  پیرامونی«/  مناطق  بین  گرم  جنگ  همراه 

كردن بازار تسلیحات نظامی«
از مهم ترین عوامل وقوع جنگ جهانی اول و دوم: رقابت كشورهای اروپایی بر سر مناطق استعماری 

زمینۀ فرهنگی دو جنگ جهانی اول و دوم: فرهنگ غرب؛ زیرا هر یك از دو طرف رفتار خود را در قالب ایدئولوژی های ناسیونالیستی و لیبرالیستی 
و سوسیالیستی توجیه می كرد.

نظریۀ جنگ  تمدن های هانتینگتون، عملیات نظامی قدرت های غربی را در قبال مقاومت كشورهای غیرغربی توجیه می كرد. این نظریه 
منبع اصلی درگیری ها را، عامل فرهنگی و فرهنگ اسالمی را بزرگ ترین تهدید برای غرب معرفی می كند.

اصطالحات سیاسی مربوط به چالش بین كشور های غنی و فقیر
توضیحاتاصطالحات سیاسی

شمال و جنوب
جنوب:  و  شمال  »تقابل   + رفت.«  كار  به  بیشتر  دوم  جهانی  جنگ  از  »بعد 
»اغلب   + شمالی«  نیمكرۀ  در:  ثروتمند  كشور های  »بیشتر  فرامنطقه ای« 

كشور های فقیر در: نیم كرۀ جنوبی«

»جهان اول: بلوك غرب« + »جهان دوم: كشور هایی كه در كانون بلوك شرق هستند« + جهان اول، دوم و سوم
»جهان سوم: كشور های خارج از بلوك غرب و شرق و تحت نفوذ آن ها«

توسعه یافته و عقب مانده
»كشور های صنعتی و ثروتمند: توسعه یافته« + »كشور های دیگر در مقایسه با 

كشور های صنعتی: عقب مانده، توسعه نیافته یا در حال توسعه«
»اشاره دارد به الگو بودن كشور های دیگر«

»توسط كسانی به كار می رود كه علت فقر كشور های پیرامونی را به عملكرد مركز و پیرامون
كشور های مركزی نسبت می دهند.«

استعمارگر و استعمارزده
»ابعاد اقتصادی و فرهنگی نزاع بین كشور های فقیر و غنی در نظر گرفته می شود.«

و  صنعتی  كشور های  از  فقیر  كشور های  اقتصادی  ضعف  به  دارد  »اشاره 
خودباختگی این کشورها نسبت به کشورهای صنعتی«

درس 11
بحران های اقتصادی

بحران اقتصادی همراه است با: »كاهش شدید قدرت خرید مردم« + »نا متعادل شدن سیستم عرضه و تقاضا« + »از بین رفتن بازار مصرف«
نمونه هایی از بحران اقتصادی غرب: 1. اولین بحران اقتصادی غرب: سال 1820 میالدی در انگلستان/ 2. مهم ترین بحران اقتصادی غرب: »سال های 
1933 ـ 1929 میالدی )بین دو جنگ اول و دوم جهانی( + »زیان اقتصادی آن كمتر از جنگ اول جهانی نبود.«/ 3. بحران اقتصادی اخیر: »2008 

آغاز شد« + »موجب شكل گیری جنبش وال استریت«
بحران های اقتصادی در دوره های نخستین: ناشی از عوامل داخلی كشور های غربی

بحران های اقتصادی، پس از شكل گیری اقتصاد جهانی: دارای پیامد جهانی
پیامد های بحران اقتصادی: 1. افزایش فقر و غنا، به دلیل انتقال بحران از نظام سرمایه داری به اقشار ضعیف جامعه و تولید كنندگان خرد/ 2. فروپاشی 

نظام سیاسی، به دلیل انتقال بحران به قشر ضعیف جامعه و شكل گیری تحركات در این قشر


