
:جهان دو قطبیجامعه یازدهم9درس  

  استاد زهرا یزدی

 مواجهه جهان غرب باچالشهای بنیادین جدید: 

  آدمیان معنوی و دنیوی علت: عدم رفع نیازهای 

 19و18/ قرن اولیه لیبرالیسم 

 رعیتی  ارباب اجتماعی روابط/    درهم ریختن    اقتصادی و فردی رویکردی بیشتر 

 کرد رها بردگی از ظاهرا را کشاورزان  

 ثروت صاحبان پای پیشِ برداشتن موانع از 

 سرمایه داران از آنها بهره کشیو کارگران  به  تبدیل کشاورزان 

 ،بودند شده آزاد پیشین بندهای و قید همه از ظاهرا که بودند جدیدی بردگان کارگران. 

 لیبرال: پردازان نظریه 

 دانستند. می جامعه پیشرفت ضامن را سرمایه صاحبان فعالیتِ آزادیِ 

 اقتصاد در دولت مداخلة نوع هر مخالف 

 مستمندان: به بیهوده دانستن کمک 

 جمعیت شناس انگلیسی : قائل نشدن حق حیات برای فقرا مالتوس-

 اقتصاد در دولت دخالت مخالف اقتصاددان ریکاردو، -

 وضعیت نوانخانه ها : نویسنده منتقد بهچارلز دیکنز-

 چالش فقر وغنا: 

  نخستین چالش 

 درکشورهای غربی 

 باز صاحبان ثروت برای را استثمار راه اقتصادی، آزادی ویژه به و آزادی شعار بر تکیه با اولیه شکل گیری : لیبرالیسم 

 .گرفت نادیده را عدالت و کرد

  : درچارچوب فرهنگ غربنظریه های ارائه شده برای حل آن  

 بود حل قابل انقالب یک با فقط داری، سرمایه جامعة های چالش حل نظر مارکسمثال :از 

 (نوزدهم قرن دوم نیمة )نقد لیبرالیسم اقتصادی در

 20قرن وطی فرانسه انقالب از :               زمان : بعدغرب و شرق بلوک گیری شکل   

 لیبرالیستی = جریان راست های نظریه طرفداران :) بلوک غرب( مجلس فرانسه راست طرف 

 اروپای غربی و     آمریکا:  شامل

 داری سرمایه مخالفان=: منتقدان نظریه های لیبرالیستی = جریان چپمجلس فرانسه)بلوک شرق ( طرف چپ / 

 چین و       شرقی اروپای کشورهای سابق    ، شورویشامل : 

 چکش و داس سقوطنماد نظام کمونیست:  *                کمونیستی و سوسیالیستی احزابتشکیل  

 اکتبر( 1917= به دست گرفتن قدرت در روسیه )با انقالب شوروی کمونیست حزب



 

 ثروت مناسب توزیع و       اجتماعی عدالتخود:  اولیه/ شعار لیبرالیسم از انتقاد  :سوسیالیستی جوامع 

 :بامشکالت اساسیمواجه شدن 

 .رفت بین از افراد دنیوی آزادی و معنوی ،آزادیاقتصادی عدالت بهانة به :افراد آزادی رفتن بین از .1

 قدرت مدار بر-سوسیالیستی کشورهای در :جدید طبقة پیدایش.2

  (1991شرق ) بلوک فروپاشی زمان تا  -بیستم   قرن :  سراسر غرب و شرق بلوک نزاع 

 منطقه ای نبود.  -بود   جهانی چالشی 

  تقسیم جهان به دوقطب اصلی     مرکز :امریکا و شوروی 

   نبود ()بین دوفرهنگ        :درون فرهنگ غرب واحد فرهنگمتعلق به 

 جغرافیایی و اقتصادی سیاسی، نظر ازنظر از متمایز 

 سکوالر مارکس: رویکرد 

 ّغرب فرهنگ های بنیان همان چارچوب درخود  جامعة های چالش حل 

 کالسیتست 

 :98کنکور سراسری  220سوال 

 به ترتیب این موارد عملکرد چه کسانی و چه جریاناتی بود ؟

 موفق شدن در مقابله با استعمار قدیم-بازشدن راه استثماربرای صاحبان ثروت      -

 مخدوش ساختن استقالل سیاسی  واقتصادی جوامع اسالمی-

 روشنفکران چپ–انقالب اسالمی ایران  –.نظام سلطه 1

 منورالفکران غرب-انقالبهای ازادی بخش-.لیبرالیسم2

 کانونهای ثروت و قدرت -کشورهای زیرنفوذ بلوک غرب-.امپریالیسم3

 کشورهای استعمارگر –بیدارگران اسالمی  –.بازارهای مشترک منطقه ای 4

 97گزینه دو بهمن کنید؟ مشخص را زیر عبارات از هرکدام بودن نادرست یا درست ترتیب(1

 «.آمد وجودبه اقتصادی و فردی رویکرد با 19 و 18 قرن در اولیه لیبرالیسم»

 «.ریخت هم در را آنها اجتماعی ارزش و رعیتی و ارباب نظام اولیه لیبرالیسم»

 «ریکاردو در نفی حق حیات کسانی که در فقر متولد شوند اشاره دارد.»

 درست -نادرست  -درست .2                                 نادرست –درست  -درست .1

 درست -درست  -نادرست 3.

 نادرست -نادرست  -درست 4.

 97گاج  داری چیست و چه قرنی از لیبرالیسم متقدم انتقاد کرد؟حل مارکس برای عبور از چالش سرمایهراه(2

 19 نیمة اول قرن -داری با حرکت انقالبی قابل حل است از نظر چالش سرمایه1



 19 نیمة دوم قرن -داری با حرکت انقالبی قابل حل است از نظر او چالش سرمایه2

 19 نیمة اول قرن -داری و رفتن به سمت سوسیالیسم تغییر نظام سرمایه3

 19 نیمة دوم قرن -داری و رفتن به سمت سوسیالیسم تغییر نظام سرمایه4

 98سنجش اردیبهشت است؟ شده بیان گزینه کدام در زیر هایسؤال از یک هر صحیح پاسخ ترتیببه(3

 بود؟ گرفته شکل اساسی چه بر سوسیالیستی کشورهای در جدید طبقة( الف

 دادند؟را شعار خود قرار می اجتماعی عدالت چیز، چه از انتقاد با سوسیالیستی جوامع( ب

 شد؟ج( سقوط داس و چکش از نمادهای کدام نظام محسوب می

 د( جوامع سوسیالیستی به بهانة عدالت اقتصادی چه چیزی را از بین بردند؟

 آزادی دنیوی -سوسیالیستی  -داری سرمایه -عدالت 1

 آزادی دنیوی و معنوی -کمونیستی  -لیبرالیسم متقدم  -قدرت 2

 آزادی معنوی و دنیوی -کمونیستی  -لیبرالیسم متقدم  -عدالت 3

 آزادی دنیوی -یالیستی سوس -داری سرمایه -قدرت 4

 97قلمچی است؟ شده ذکر درستی به گزینه کدام در زیر متن غلط در چالش و نزاع بلوک شرق و غرب، تعداد عبارات(4

سیاسی، اقتصادی و تاریخی در دو بخش متمایز و جدا قرار گرفته بودند. آمریکا و شوروی به فرهنگ  نظر از شوروی و آمریکا»

 با داری سرمایه جامعة های واحدی تعلق داشتند؛ یعنی هر دو بلوک درون فرهنگ غرب قرار داشتند. از نظر مارکس، چالش

 «.بود فرهنگی شی جهانی و بینچال غرب، و شرق بلوک چالش. بود حل قابل اقتصادی لیبرالیسم نقد

 .سه4.چهار                   3.یک                      2.دو                    1

 مشق شب

 97قلمچی  ترتیب(به پردازان لیبرال دربارۀ چالش فقر و غنا است؟ )های زیر، از نظریات کدام یک از نظریهعبارت(1

پاداش طبیعی، استعداد و تالش است.  گران بهاقتصاد هیچگونه دخالتی ندارد. اعتقاد حکومتالف( در جامعة )الف( دولت در 

دهند گران اجازه میگذراند و حکومتخانوادۀ کارگری در این جامعه بدون افزایش دستمزد و رفاه کافی امورات خود را می

 پرسودترین راه خود را طی کند. سرمایه

کند که از تولید نسل طبقة کارگری بکاهد و منبع اصلی ای حکومت این امر را دنبال میهب( در جامعة )ب( سیاست

ها ها معتقدند اگر بالهت و حماقت مجازات طبیعی خود را ببیند و کاالاند. آندمشکالت خود را آفرینش نسل این طبقه می

 خواهد شد.بهترین وجه تأمین  قیمت مناسب خود را داشته باشند، پیشرفت کشور به

شود. اعتقاد بر این است که بر سر سفرۀ گستردۀ طبیعت، جایی ج( در جامعة )ج( اساساً با حیات متولدین در فقر مخالفت می

 کند.دهد و خود این حکم را اجرا میرفتن او می برای فقیر وجود ندارد، طبیعت حکم به

آید، اگر نتواند قدرت خود را از دنیا می نیای از قبل تملک شده بهد( در جامعة )د( اعتقاد بر این است که انسانی که در د

والدینش دریافت کند و اگر جامعه خواهان کار او نباشد، هیچگونه حقی برای دریافت کمترین غذا یا چون و چرا دربارۀ مقام و 

 موقعیت خود ندارد.

 التوس ـ مالتوس ـ ریکاردوریکاردو ـ م.2          ریکاردو ـ ریکاردو ـ مالتوس ـ مالتوس1

 مالتوس ـ مالتوس ـ ریکاردو ـ ریکاردو.4           مالتوس ـ ریکاردو ـ ریکاردو ـ مالتوس.3

 است؟ درست آن دوم قسمت و نادرست گزینه کدام اول قسمت ترتیبه(ب2

شود ـ از دید مالتوس میبا کمک دولت میسر  پردازان لیبرال، معتقد بودند آزادی فعالیت صاحبان سرمایهنظریه1

 حقّی کنند، دریافت والدینشان از را خود قدرت نتوانند اگر آیند،می دنیابه شده تملک قبـل از دنیـای در کـه  هاییانسان

 .ندارند خود موقعیت و مقام مورد در مخالفت برای



فردی و اقتصادی داشت ـ ریکاردو از نامند که رویکردی لیبرالیسم قرن هجدهم و نوزدهم را لیبرالیسم متقدم می2

 اقتصاددانان موافق حضور دولت در اقتصاد بود.

ها بودنـد بخش و مـدافع آنها و فیلسـوفانی را کـه الهـام چارلز دیکنز در رمان الیورتویست در قالب طنزی خشن، نوانخانه3

 دانستند.کاری بیهوده می مستمندان را پردازان لیبرال کمک بهسـخره گرفـت ـ نظریه را به

شود ـ ریکاردو از اقتصاددانان سر میبا کمک دولت می پردازان لیبرال، معتقد بودند آزادی فعالیت صاحبان سرمایهنظریه4

 کالسیک موافق حضور دولت در اقتصاد بود.

 98گزینه دو اردیبهشت   است؟ آمده ترتیب به گزینه کدام در زیر های عبارت بودن غلط صحیح یا(3

 .دانستند می جامعه پیشرفت ضامن را سرمایه صاحبان فعالیت آزادی لیبرال پردازان لف( نظریها

 .آید می پدید صنعتی جوامع در است، شرق و غرب بلوک چالش که چالش نخستین( ب

 کرد. باز ثروت صاحبان برای را استثمار راه سیاسی، آزادی ویژه به و آزادی شعار بر تکیه با اولیه لیبرالیسم( پ

 .شود می بعدی مشکالت پیدایش و ها ت( از نظر ریکاردو، افزایش دستمزد کارگران و رفاه آنان موجب افزایش تولید نسل آن

 ص -غ  -غ  -ص .2                   غ –ص  -غ  -ص 1

 ص -غ  -ص  -غ .4                 ص –ص  -غ  -ص 3

 باشد؟ می نادرست در کدام گزینه بخش اول صحیح و بخش دوم ترتیب به غرب و شرق بلوک گیری در ارتباط با شکل(4

 98قلمچی 

 های چالش توان مارکس در نیمة اول قرن نوزدهم به نقد لیبرالیسم اقتصادی پرداخت و از نظر او با یک حرکت انقالبی می.1

رق در ش بلوک فروپاشی تا بیستم قرن تمام در غرب و شرق بلوک نزاع و چالش - کرد حل را داری سرمایه جامعة

 .یافت ادامه. م 19911991 سال

 هایی نظریه غرب، فرهنگ جدید های آرمان و ها برخی از اندیشمندان اروپایی، برای حل مشکل فقر و غنا، در چارچوب ارزش2

 دادند تشکیل را غرب و شرق بلوک ترتیب به راست و چپ جریان دو - باشد می آن از ای نمونه مارکس نظریة که دادند ارائه را

 کشورهای اروپای شرقی است. و چین سابق، شوروی شامل شرق بلوک که

 دو این کانون در قدرت ابر دو عنوان بلوک شرق و غرب دو اقتصاد و دو سیاست متفاوت داشتند که آمریکا و شوروی به.3

 سمت در لیبرالیستی نظریات طرفداران فرانسه انقالب از قبل - نداشتند تعلق واحدی فرهنگ به دو هر و داشتند قرار قطب

 داللت دومی و بود داری سرمایه مخالفان مصداق اولی ترتیب به که گرفتند آن در طرف چپ مجلس قرار می منتقدان و راست

 .کرد می کمونیستی و سوسیالیستی احزاب بر

 و برد می بین از را خصوصی مالکیت کرد، می عبور داری و اقتصاد سرمایهجامعة آرمانی مارکس از فردگرایی لیبرالیستی .4

 ضد و غیرسکوالر رویکردی عالم، به نسبت مارکس نظری رویکرد - کرد ستی و کمونیستی پیدا میسوسیالی صورتی

 جامعة اجتماعی مسائل حل به غرب فرهنگ نظری های بنیان همان چارچوب در کرد می تالش حال این با و بود داری سرمایه

 .بپردازد خود

 97گاج   است؟ نادرست چند عبارت در متن زیر اولیه در ارتباط با لیبرالیسم(5

 ارزشی موانع. کرد هار بردگی از را کشاورزاناولیه  لیبرالیسم. نامندمی اولیه لیبرالیسم را نوزدهم و هجدهم قرن لیبرالیسم»

. داد مهاجرت اجازۀ کشاورزان به خود اقتصادی و گرایانهجمع رویکرد با. برداشت ثروت صاحبان پای پیش از را پیشین

 «.دادند ت کشاورزانی درآورد که سرمایة وجود خود را در معرض خرید صاحبان ثروت قرار میصور به را گرانکار

 . چهار4. یک            3. سه            2.دو             1

 

 


