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حضور غیرمستقیم استعمارگراست .) مجریان بومی وداخلی اند. ( دراستعمار فرانو وجه غالب  فرهنگی باابزار 

سیاست هانیز ظاهرابومی اند. ( فناوری رسانه ای است ) مجریان بومی و

می توانند این وجوه بایکدیگرهمزمانی داشته بله جواب:  ،درمراحل دیگروجودندارد؟ آیا وجه غالب هرمرحله -25

رهنگی ف. انواع استعماربایکدیگر پیوستگی دارند، مثال دراستعمارقدیم گاهی استعمارسیاسی ،اقتصادی و باشند

است ، نمونه ی آن مستعمرات آفریقایی   درکناریکدیگر وجودداشته 

واب: جمفاهیم تهاجم فرهنگی ،شبیخون فرهنگی،ناتوی فرهنگی به کدام یک ازمراحل استعمارمرتبط است؟  -29

 استعمارفرهنگی فرانوبااستفاده از ابزارهای فرهنگی وعلمی به ویژه رسانه ها وفناوری اطالعات

های  سابقه تاریخی،فرهنگی باارزشجواب :  کشورمابرای مقابله بااستعمارفرهنگی فرانو ،چه ظرفیت هایی دارد؟  -29

مطلوب )حقیقت یابی،معنویت،عدالت،عقالنیت،آزادی،تعهدومسئولیت(ادبیات ،هنر،مفاخرو...

سواالت و فعالیت های درس چهارم

)چراارزش های رای  ساختن یک فرهنگ جهانی چیست؟ویژگی ها ، ارزش ها وتوان مندی های جهان اسالم ب-1

اصول اعتقادی وارزش های آن ثابت است.)خاص یک نسل ویک  -1 جواب :  اسالم خصلتی جهانی دارد؟(

بانظام آفرینش  وفطرت آدمیان مطابقت دارد .  اصول وارزش هایش  -2عصرنیست.(. 

انسان  -2انسان موجودی مختار، مسئول ومتعهد است . -1 جواب:ویژگی های انسان ازدیدگاه اسالم  چیست ؟  -2

سعادت انسان در نزدیک شدن به خدا  -4انسان فطرتی الهی وکرامتی ذاتی دارد.  -3خلیفه خدادرزمین است .

انسان  مسئول آبادی  -9 شقاوت انسان درفراموشی خود، خدا ومحدودکردن زندگی به این جهان است . -5است. 

فساداست. این جهان وپرهیزاز

عقل درفرهنگ اسالم  محبوب ترین مخلوق خداست  جواب:  جایگاه  عقل دردیدگاه ا سالم چگونه است ؟-3

وپیامبران برای برانگیختن عقل مبعوث شده اند. 

پیامبران برای برانگیختن عقل ، اجرای  عدالت  وجلوگیری  جواب: پیامبران  به چه منظوری مبعوث شده اند؟-4

ازتراکم ثروت دردست  اغنیا وآزادسازی  مستضعفان ازحاکمیت مستکبران وحاکمیت حق مبعوث شده اند. 

دوران  -2عصرنبوی -1 جواب :فرهنگ اسالمی درمراحل گسترش خود چه دوره هایی راپشت سرگذاشته است؟-5

بیداری اسالمی  -4ر  دوران استعما -3خالفت  

ر پیامبر آیات توحیدی را دازمراحل گسترش فرهنگ ا سالمی  عصرنبوی رابه اختصار  توضیح دهید .  جواب: -9

سال مقاومت دربرابرفشارهای  قبیله ای حکومت ا سالمی   13پس از جامعه جاهلی قبیله ای عربستان  تبلیغ نمود.

ن پرداخت. به امپراتورهای زمان  خودبرای پذیرش ا سالم دعوت نامه سال به رفع موانع  سیاسی آ 11تشکیل داد و

فرستاد.  گروه های مختلف  شبه جزیره درسال نهم هجرت  برای پذیرش ا سالم به مدینه آمدند. 

اززمان رحلت  پیامبرتا خالفت امویان ، عبا  جواب:ازمراحل گسترش فرهنگ ا سالمی  دوران خالفت  چگونه بود؟  -9

پس از فتح مکه ) سال هشتم هجرت ( مقاومت دربرابرارزش های ا سالمی از صورت عثمانیان ادامه داشت. سیان  و

آشکار  درپوشش  نفاق پنهان شد ومناسبات عشیره ای وقبیله ای  درآن راه یافت . اما ارزش های  ا سالمی  فارغ از 

رد. خودهضم کعملکرد قدرت های سیاسی  درسایرسرزمین ها گسترش یافت وفرهنگ  گروه های مهاجم رادرون 
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چرا قدرت هایی مانند سلجوقیان، مغوالن ، عثمانی و... مانع از آن می شدند که ظرفیت ها و ارزش های اجتماعی  -8

زیرا این قدرت ها درچارچوب عادات تاریخی وفرهنگ قومی  جواب:فرهنگ ا سالمی به طور  کامل آشکارشود؟  

وقبیله ای رفتار می کردند. 

بخش هایی از جوامع ا سالمی را تحت  -1یراتی برفرهنگ ا سالمی داشته است ؟  جواب : دوره استعمار چه تاث-7

رجال سیاسی  جوامع ا سالمی را ازطریق  قدرت  نظامی و صنعتی    -2نفوذ سیاسی ، نظامی خود درآوردند. 

های غربی  قدرت سیاسی قومی وقبیله ای جوامع ا سالمی را ازطریق سازش با دولت -3  1مقهورخوساختند. 

باقدرت  استعمارگران پیوند زدند. 

وقتی استبداد ایلی وقومی با استبداد  منظورازاستبداد استعماری چیست ؟ چگونه به وجودذ آمد؟ جواب : -11

استعمارگران غربی پیوند خورد استبدادجدیدی که جنبه استعماری داشت به وجودآمد . 

مقاومت  -1 جواب :چه ویژگی هایی برخورداراست ؟   درمراحل  گسترش فرهنگ ا سالمی عصربیداری  از -11

متفکران اسالمی خطرات سلطه فرهنگ غرب وفراموشی فرهنگ وهویت ا سالمی را  -2دربرابرنفوذ وسلطه غرب 

باروی کارآمدن انقالب ا سالمی مکاتب وروش های  غربی مقابله با  سلطه استعمار) ناسیونالیسم ،   -3گوشزدکردند. 

مرحله نوینی درگسترش فرهنگ ا سالمی  با الهام ازانقالب ایران به  -4، مارکسیسم ( کنارگذاشته شد.ملی گرایی 

  وجود آمد.

وت اخ جواب :کدام بخش ازارزش های اجتماعی اسالم باحاکمیت های قومی قبیله ای نادیده گرفته می شود؟ -12

م درتاریخ پس ازاسالم به تدریج ارزش های فوق ک)متاسفانه  اسالمی ،عدالت،تقوا،قانون گرایی،اتحاد،همبستگی

تقواکم رنگ شدوارزش های خونی ونژادی رشدکرد.  تبعیض ها جای عدالت راگرفت . زهد  رنگ شدند.مثال

وساده زیستی  به تجمالت تبدیل شد . برابری وبرادری  به قوم مداری تبدیل شد . استبداد ایلی وقبیله ای جای 

آزادی راگرفت. (

با مذهب  استبداد قومی  ایلی  جواب :.  د استبداد ایلی قاجاررابااستبداد استعماری رضاخان مقایسه کنیدعملکر -13

درگیری نداشت وشاهان ظاهرا دینی بودند امااستبداد استعماری  رضاخان  چون درراستای تامین نیازهای مادی 

. غرب بود پوشش ظاهری دینی هم نداشت ومستقیمابادین مبارزه می کرد 

صرفاتعلق خاطرووابستگی به  جواب:ناسیونالیسم چیست؟چه تاثیراتی درجهان اسالم داشته است؟   -14

عناصرسرزمین،نژاد،قومیت وزبان داشتن که هویت ملت راتعیین کند. وحدت امت ا سالمی مخدوش بود. هویت 

سازی سکوالر بود . اختالفات نژادی افزایش یافته بود . مقاومت  اسالمی ضعیف شده بود .

پنجمسواالت  وفعالیت های درس 

برای شناخت دقیق وعمیق نظام جهانی وچگونگی پیدایش آنجواب :  راشناخت؟چرابایدفرهنگ معاصرغرب -1

الیه های بنیادین وریشککه فرهنگ هسککتندکه عقایدوارزش هاجواب : فرهنگ ازچه الیه هایی تشکککیل شککده اسککت؟ -2

رابه حرکت وامی دارند.،ظاهری ورویی  فرهنگ  )هنجارها،نمادها،رفتارها(طحیس همانندروحی  الیه 

 پنج قرن اخیردراروپاجواب: فرهنگ جدید غرب ازچه زمانی شکل گرفت؟ -3
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