
جامعه یازدهم  13درس   

   زهرا یزدی

شکل گیری پدیده اجتماعی :سرآغاز   

،  انگیزترینهیجان  غلبا  

پدیده شامل سرگذشت و سرنوشت آنشگفتی، شفافیت، ،تنش   دلهره و 

 :مواجهه  ابتدایی غرب با سایر جهانها 

 ترین الیه هایش ظاهری و ترین سطحی   

 پنهان ماندن الیه عمیقفنّاورانه  /     ی،اقتصاد سیاسی، نظامی، به رخ کشیدن وجوه  

 زمان مواجهه غرب متجدد با اسالم 

 ای قبیله و قومی استبدادهایاسالم:  جهان سیاسی های قدرت

 برای حفظ امنیت  اغلب : با قدرتهای سیاسی عالمان مسلمانتعامل 

 مناسبات قومی  حاشیة در : اغلب» فقاهت « و  » عدالت «

 های اسالمی( سنت از دوری میزان بهاسییب پذیری بیشتر )دولتهای مسلمان : 

 و اقتصادی سیاسی، نظامی، )به دلیل قدرت  غرب فرهنگ شیفتة و دولتمردان مسلمان: مرعوب 

 کشورهای اسالمی  استقالل و غربی(            تضعیف عزت کشورهای دنیوی های جاذبه

 اسالمی بیدارگران نخستین 

 اقتصادی {-}سیاسی استقالل خواستار -ربیغ کشورهای خطر به توجه 

  غرب با مقابله در  هایی جنبش و ها حرکتایجاد 

 های رساله تدوین / تزاری روسیۀ با مقابله در دینی عالمان فعال حضور :ایران مثالی از جنبش ها در 

 تنباکو تحریم در شیرازی میرزای حکم و/ اصالحات امیرکبیر / جهادیه،

 شاگردانش و اسدآبادی الدین سیدجمال اقدامات :کشورهای اسالمیر مثالی از جنبش ها د 

 های اسالمی دولت رفتار اصالح دنبال به 

 اسالم عمل بهو : بازگشتبیداریتعریف آنان از 

  اسالم جهان عزّت و اسالمی امت وحدتبه دنبال 

 غرب فرهنگ از عمیق عدم شناخت 

 اقتصادی و سیاسی قدرت و گری سلطه در خطر غرب از نظر آنان: بیشتر 

 اسالم به عمل از مسلمانان از آنها : دوری نظر برخیاسالمی از  جوامع ضعف عامل 



 از نظر برخی ازآنها: عملکرد غرب در راستای خواسته های اسالم غربی جوامع قدرتمندی دلیل 

 مصر( در اسدآبادی الدین جمال سید شاگرد عبده محمد)سخن 

 اسالمی بیدارگران نخستین موازات وجریان اجتماعی بهشکل گیری د                  

 : منورّالفکران غرب گرا روشنفکران  نسل اول

 : روشنفکران غرب گراروشنفکران نسل دوم

 گرا غرب منوّرالفکران 

 شیفتة غرب 

 فراماسونری              خود را بیدارگر میدانستند لژهای در بیشتر 

 دانستند می غربی فرهنگ به اسالمی و پیوستن فرهنگ از گذر در ار اسالمی بیداری بیدارگران برخالف 

 منوّرالفکریمدرن به  .ترجمه روشنگری2   آدمیت به .ترجمه اومانیسم1خواندن خود:  علت منوّرالفکر 

 ایرانیان . بیداری2. آدمیت   1کردند:    تأسیس ایران که درلژهایی  ولینا 

 اقتصادی آنان  و سیاسی رگر و فرصت دانستن حضوراستعما کشورهای به نسبت عدم احساس خطر

  اسالمی( بیدارگران )برخالف

 اسالمی( بیدارگران مانندهای اسالمی) دولت رفتار اصالح خواستار 

 اسالمی( بیدارگران برخالففرنگیان ) رفتار از تعریف آنان از بیداری: تقلید 

 الیسمناسیون بودن مفهوم امت اسالمی/ توجه به منفور یا معنا بی 

 غربی           استعمارگر های دولت حمایت مورد 

 در جوامع اسالمی حکومت سکوالر. تشکیل 2     اسالمی بیدارگران موفقیت جلوگیری از .1

 :آتاتورک؛ اقدامات مثال  

  ،ایاصوفیا به موزه مسجد تبدیل ،التین به عربی خط تغییر ،حجاب کشف

 ترکیسم پان نماد با اسکناس انتشار ،کیتر زبان به اذان پخش ،هجری تقویم لغو

 غربی( های دولت حمایت با  زده غرب منّورالفکران های آرمان)حمایت     قدرتهای سکوالر:

 در افغانستانامان اهلل خان  –در ایران  رضاخان –در ترکیه  آتاتورک

  استعمار جهانی قدرت به وابستهمسلمان:  کشورهای در سکوالر حاکمان قدرتریشه 

 ایجادساختار 3پیشین   اجتماعی حذف ساختارهای.2 اسالمی   و دینی . حذف مظاهر1الش برای}ت.

 جدید{



 استعماری استبداد 

  :اسالمی کشورهای در گرا غرب منوّرالفکران نتیجه حکومتشکل گیری 

  :انها منافع مطابق کردن عمل -استعمارگر کشورهای به وابستگیویژگی 

 : نتیجه 

 اسالمی جوامع اقتصادی و سیاسی لمخدوش ساختن استقال .1

 مردمی های سرکوب مقاومت .2

 اسالمی کشورهای چپِ  روشنفکران 
 :شکل گیری  

                 غربی کشورهای جایگاه به رسیدن بهانۀ به پیشین نظم ریختن هم در 1.

 .  باقی ماندند استعمارزده و پیرامونی کشورهای اسالمی عمال.2

 روشنفکران غرب گرادر نهایت شکل گیری   و    غربگرا ننخبگا از برخی اعتراض .3

 ویژگیها 

 اروپایی کشورهای در چپ های جریان تأثیر تحت

  : نبود به دلیل اسالم گریزیدلیل اعتراض انان  . 

 نظام اقتصادی عملکرد به نسبت غربی کشورهای در بیستم طی قرنکه :  بود اعتراضاتی نوع از

 اری شکل گرفت.د سرمایه و لیبرالیستی های

  :اندیشه های انان 

 مارکسیستی و سوسیالیستی ،ناسیونالیستی

 شرقبلوک  حمایت مورد اغلب 

 اسالمی جذبه در کشورهای

 غرب بلوک نفوذ تحتتأثیرگذار در کشورهای 

 بافروپاشی بلوک شرق:  چپ روشنفکری های ازبین رفتن جاذبه

 غربی اندیشه های لیبرالیستیروی اوردن غرب گرایان جوامع اسالمی به  درنتیجه:

  غیرتوحیدی های اندیشه آشکاراز آنان : مطرح کردن برخی 

 چپ  التقاطی دیگر: روشنفکری برخی  : 

 دینی باورهای با مستقیم از رویارویی خودداری

 دینی پوشش درقالبخود  های گاهی بیان اندیشه

 

 



 تستها

 است؟ درست یاسالم کشورهای چپ روشنفکران با رابطه در یک کدام(1

 فروپاشی از پس جاذبه تداوم - ستیزی عدم اعتراض به نسل اول به دلیل اسالم -مورد حمایت بلوک شرق 1

 شرق بلوک

 تا جاذبه تداوم - غرب بلوک حمایت مورد - غیرتوحیدی مکاتب صورت حرکت اجتماعی برخی از آنان به2

 جهانی سطح در چپ روشنفکری های جاذبه حفظ

 در خود های حرکت دادن سازمان -از آنان از رویارویی مستقیم با باورهای دینی مردم  خودداری برخی3

 شرق و غرب بلوک حمایت مورد - لیبرالیستی های اندیشه چارچوب

 تداوم - مارکسیستی و سوسیالیستی ناسیونالیستی، های اندیشه چارچوب در خود های حرکت دادن سازمان4

 های اض به نسل اول روشنفکران نسبت به عملکرد اقتصادی نظاماعتر - شرق بلوک فروپاشی هنگام تا جاذبه

 لیبرالیستی و داری سرمایه

 است؟ نادرست های التقاطیکدام گزینه در رابطه با اندیشه (2

های یکسان گردآوری هایی است که از مکاتب و جهان بینیای از باورها و ارزشاندیشۀ التقاطی آمیزه1

 شوند.رتی کامالً سازگار در کنارِ یکدیگر چیده میشوند و به صومی

اند. از این رو به دیدگاهی که در آن های اساسی اندیشۀ صحیح آن است که اجزای آن دارای انسجاماز ویژگی2

 شود.تناقض و تضاد وجود دارد، به دیدۀ شک و تردید نگریسته می

ها و سیسم، لیبرالیسم و ... بدون توجه به مبانی آنها، عقاید اسالمی را با سوسیالیسم، مارکبرخی جریان3

 کنند.صورتی ناسازگار درهم ادغام میبه

ها های اجتماعی که به اعماق یک مکتب و فرهنگ اصیل دسترسی ندارند، در دگرگونیمعموالً افراد و جریان4

 برندو تحوالت فرهنگی و اجتماعی به تفکر التقاطی پناه می

 .از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص کنید بترتی به بارات زیر راع (3

 .بودند اسالمی های دولت رفتار اصالح خواستار گرا روشنفکران غرب- 

 .لژ آدمیت و لژ بیداری ایرانیان از نخستین لژهایی بود که بیدارگران در ایران تأسیس کردند -

 و امیرکبیر اصالحی حرکت جهادیه، های هحضور فعال عالمان دینی در مقابله با روسیۀ تزاری و تدوین رسال -

 در اسالمی بیدارگران نخستین های حرکت از هایی نمونه شاگردانش، و اسدآبادی الدین جمال سید اقدامات

 .بودند ایران

ناسیونالیستی، سوسیالیستی و مارکسیستی  های اندیشه چارچوب در را خود های روشنفکران چپ حرکت -

 .دادند سازمان می

 ص –غ  -ص  -غ  .4           ص –غ  -غ  -ص  .3            ص –ص  -غ  -ص  .2       غ–ص  -غ  -غ  .1

 ؟است نادرست چند مورد از عبارات زیر (4

 که دیدگاهی به رو، این از. اند انسجام دارای آن اجزای که است این درست اندیشۀ اساسی های یکی از ویژگی -



 .شود می نگریسته تردید و شک دیدۀ به دارد، وجود تناقض و تضاد آن در

 موجب که داشت دنبال به را استعماری استبداد اسالمی های کشور در گرا غرب منورالفکران  حکومت -

 .شد می اسالمی جوامع اقتصادی و سیاسی استقالل شدن خدوشم

ی انجام شد و در درهم ریختن نظم پیشین در کشورهای اسالمی به بهانۀ رسیدن به جایگاه کشورهای غرب -

 .عمل هم تا حدودی این هدف محقق شد

و مارکسیستی  سوسیالیستی ناسیونالیستی، های اندیشه چارچوب در چپ روشنفکران اجتماعی های حرکت

 .بود

 .یک4.دو        3. سه       2.چهار       1

 ؟است نادرست تمامی موارد ذکر شده در کدام گزینه (5

 اسالم جهان جمله از اجتماعی های جهان سایر با خود هویتی های الیه ترین عمیقالف( جهان غرب ابتدا با 

 .شد مواجه

 اسالم جهان در متفاوتی اجتماعی و فکری های ب( از ابتدای رویارویی جهان اسالم با غرب متجدد، جریان

 .گرفت شکل

 .داشت پررنگی نقش مناسبات حاشیۀ در اغلب اسالمی، فرهنگ در برتر عنصر دو عدالت و فقاهت( ج

رد اقتصادی نسل اول روشنفکران رویک به نسبت لیبرالیستی، های جریان تأثیر تحت روشنفکران، دوم نسل( د

 معترض بودند.

 .آمد وجود به اسالمی کشورهای در گرا هـ( استبداد استعماری به دنبال حکومت منورالفکران غرب

 هـ -ب  -الف 1

 ب -د  -هـ 2

 د -ج  -الف 3

 ج -ب  -هـ 4

 است؟ زیر سؤاالت صحیح پاسخ حاوی گزینه کدام ( به ترتیب6

 الف( وضعیت روشنفکران چپ تا پیش از فروپاشی بلوک شرق چگونه بود؟

 گفتند؟های نخست از چه سخن میگرا در قدمب( منورالفکران غرب

 گرا چه بود؟های منورالفکران غربج( یکی از ویژگی

از ضرورت اصالحات در دولت  -که زیر نفوذ بلوک غرب قرار داشتند، یک جریان اجتماعی تأثیرگذار بود.  این جریان حتی در کشورهایی1

 سیاسی قوم گرایانۀ غرب متجدد بودروی آوردن به ناسیونالیسم که اندیشۀ  -کشورهای اسالمی خود 

از روشنفکری  -موفقیت بیدارگران اسالمی جلوگیری کنند.  ها توانستند ازهای استعمارگر غربی بودند و به کمک این دولتمورد حمایت دولت2

 دانستند.حضور فرهنگی و سیاسی کشورهای استعمارگر را فرصت می -التقاطی چپ در کشورهای اسالمی 

برالیسم و های لیاز اعتراضاتی که در قرن بیستم در کشورهای غربی نسبت به عملکرد اقتصادی نظام -در کشورهای اسالمی جاذبه داشتند. 3

 دیدند.بیداری را در تقلید از فرهنگ فرنگیان می -گرفت. داری شکل میسرمایه

 -های کشورهای اسالمی خود از ضرورت اصالحات در دولت -های سکوالر تشکیل دادند. با حمایت کشورهای غربی، در جوامع خود حکومت4

 ها در کشورهای اسالمی بودند.دنبال اصالح رفتار دولتبه



 مشخص کنید. ترتیببه درستی و نادرستی عبارات زیر را (7

ستیزی آنان نبود، بلکه از نوع دلیل گریز آنان از اسالم یا اسالمالف( اعتراض روشنفکران چپ به روشنفکران نسل اول، به

داری شکل سرمایه های لیبرالیستی واعتراضاتی بود که طی قرن نوزدهم در کشورهای غربی نسبت به عملکرد اقتصادی نظام

 گرفت.می

های غربی در کشورهای اسالمی، جریان اجتماعی دیگری به موازات نخستین گیری استعمار و نفوذ دولتب( با شکل

 بیدارگران اسالمی شکل گرفت. نسل اول این جریان به منورالفکران و نسل دوم آن به روشنفکران شهرت یافتند.

 ها در کشورهای اسالمی نبودند.یدارگران اسالمی، خواستار اصالح رفتار دولتگرا برخالف بج( منورالفکران غرب

 آمیز نسبت به غرب، از فرهنگ غرب شناخت عمیقی نداشتند.د( بیدارگران نخستین با وجود رویکرد اعتراض

 ص -ص  -غ  -غ 1

 غ -ص  -غ  -ص 2

 ص -غ  -ص  -غ 3

 غ -غ  -ص  -ص 4
  ..................  جزبه باشدهای بیدارگران اسلامی در ایران میهمۀ موارد زیر از حرکت دو عنصر فرهنگ اسلامی چیست؟ و( 8

 اقدامات سید جمال اسدآبادی و شاگردان او –فقاهت و عدالت 1

 های جهادیهتدوین رساله –جهاد و شهادت 2

 حرکت اصلاحی امیر کبیر –فقاهت و شهادت 3

 در تحریم تنباکو حکم میرزای شیرازی –شهادت و عدالت 4

 

 های غرب متجدد با جهان اسلام چه زمانی رخ داد؟خستین رویارویی(ن9

 ای بودند.رغم رعایت ظواهر اسالمی، گرفتار استبدادهای قومی و قبیلههای سیاسی جهان اسالم، علیزمانی رخ داد که قدرت1

 وجه وجوه نظامی، سیاسی خود بودند.های سیاسی جهان اسالم، بیشتر از هر چیز متزمانی رخ داد که قدرت2

 های سیاسی جهان اسالم درگیر ظواهر اسالمی بودند.زمانی رخ داد که قدرت3

 کردند.های سیاسی جهان اسالم براساس فقاهت و عدالت با کشورهای دیگر تعامل نمیزمانی رخ داد که قدرت4

 ه بود؟ز نظر نخستین بیدارگران اسالمی عامل ضعف جوامع اسالمی چ(ا10

 عدم آشنایی عمیق با فرهنگ غرب1

 دوری مسلمانان از عمل به سنن اسالمی2

 دوری از فقاهت و عدالت اسالمی3

 های سیاسی جهان اسالم به وجوه نظامی و اقتصادی غربمجذوب شدن قدرت4

 قومی استبدادهای رهبران با .................. دو عنصر فرهنگ اسالمی در کجا مهجور مانده بود؟ و عالمان دینی اغلب براساس (11

 .کردند می تعامل ای قبیله و

 عدالت و ضرورت –های قومی در حاشیۀ مناسبات قدرت1

 امنیت حفظ و ضرورت –در حاشیۀ مناسبات کشورهای غربی 2

 ضرورت و حفظ امنیت –های قومی در حاشیۀ مناسبات قدرت3

 عدالت و ضرورت –در حاشیۀ مناسبات کشورهای غربی 4

 دانستند که عبارتند از:بیدارگران نخستین خطر غرب را دو عامل می (12

 گری و قدرت سیاسی فرهنگ غربسلطه.2       گری و قدرت سیاسی و اقتصادی آن هاسلطه1

 گری و قدرت اجتماعی و فرهنگی آن هاسلطه.4          گری و قدرت سیاسی و نظامی آن هاسلطه3



 اقتصادی و سیاسی استقالل شدن مخدوش» و «اسالمی کشورهای استقالل و عزت کشیدن عفض به» علّت ترتیب به( 13

 است؟ گزینه کدام «اسالمی جوامع

 کشورهای به زده غرب منورالفکران حکومت وابستگی –شیفتگی رجال سیاسی جوامع اسالمی نسبت به فرهنگ غرب 1

 استعمارگر

 فرهنگ به نسبت اسالمی جوامع سیاسی رجال شیفتگی –ای استعمارگر وابستگی حکومت منورالفکران غرب زده به کشوره2

 غرب

های سیاسی سازی برای جوامع اسالمی از طریق اندیشههویت –های سکوالر در جوامع اسالمی تشکیل حکومت3

 ناسیونالیستی

 یاسالم جوامع در سکوالر اسالمی هایحکومت تشکیل –های غربی در کشورهای اسالمی نفوذ دولت4

 وجه اشتراک منورالفکران و بیدارگران اسالمی چیست و منورالفکری در نهایت اقدام به چه کاری کرد؟ (14

 سکوالر هایحکومت –خواستند استقالل اقتصادی و سیاسی جوامع را می1

 قومی استبداد –خواستند استقالل اقتصادی و سیاسی جوامع را می2

 قومی استبداد –ال کردند های اسالمی را دنباصالح رفتار دولت3

 سکوالر هایحکومت –های اسالمی را دنبال کردند اصالح رفتار دولت4

 دیدند و نقطه ضعف بیدارگران اسالمی چه بود؟زده اصالح را در چه میمنورالفکران غرب (15

 آن دنیوی ابعاد و غرب فرهنگ با آشنایی عدم –قلید از رفتار فرنگیان ت1

 اسالمی فرهنگ عدالت و فقاهت عنصر دو از دوری –نگیان تقلید از رفتار فر2

 دوری از دو عنصر فقاهت و عدالت فرهنگ اسالمی -بازگشت به اسالم و عمل به آن 3

 آن دنیوی ابعاد و غرب فرهنگ با آشنایی عدم –بازگشت به اسالم و عمل به آن 4

  صحیح یا غلط بودن هریک از عبارات زیر را مشخص کنید؟ (16

  زده در نهایت حکومت سکوالر وابسته به غرب را تشکیل دادند.نورالفکران غربم -

  .شناختندمی رسمیت به اسالمی واحد امت متنِ در را مختلف های بیدارگران اسالمی قومیت -

 دند.به موازات نخستین بیدارگران اسالمی، گروه دیگری در جوامع غربی به وجود آمدند که شیفتۀ جوامع غربی بو -

 غ – ص –ص 1

 غ – ص –غ 2

 ص – غ –غ 3

 غ – غ –ص 4
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