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فرهنگ جهانی فصل اول
                                      

درس اّول : جهان فرهنگی
جهان انسانی

آن  فردی  بخش  می شود؛  تقسیم  اجتماعی  و  فردی  بخش  دو  به  انسانی  جهان 
به زندگی شخصی، ابعاد ذهنی، اخالقی و روانی انسان ها، دانسته ها، تجربیات و 

خلقیات ویژه انسان ها مربوط می شود. )جهان ذهن(
بخش اجتماعی جهان انسانی، زندگی اجتماعی انسان ها را در برمی گیرد که سهم 
قابل توجهی از آن مربوط به هویت فرهنگی آن ها می شود. این بخش  محصول 

آگاهی و عمل مشترک انسان هاست. )جهان فرهنگ( 

 

و  تناسب  انسانی  جهان  فرهنگی  و  ذهنی  بخش  دو  بین 
هماهنگی وجود دارد. هر فرهنگی نوعی خاص از عقاید و 
خصوصیات ذهنی را در افراد پدید می آورد و به همان نوع، 
نیز  و اخالقی  نوع عقیده  و ظهور می دهد. هر  بروز  اجازه 

جویای فرهنگی متناسب با خود است.

جهان فرهنگیجهان ذهنی

جهان تکوینی )انسان در پدید آمدن آن نقشی ندارد(                 

جهان هستی

جهان تکوینی

جهان انسانی

جهان طبیعت

جهان ماورا طبیعت

جهان فرهنگی

جهان ذهنی

انسان  زندگی  محصول  هستی،  جهان  پدیده های  تمامی 
نیستند.  در مقابل جهان انسانی می توان از جهان دیگری نام 
برد که از آن به جهان تکوینی یاد می شود. این جهان، پیش 
از انسان و مستقل از خواست و اراده انسان وجود دارد، مثل 

کوه، جنگل، حیوانات، تغییر فصول، قانون جاذبه و...
برخی جهان تکوینی را به طبیعت محدود می کنند و با تقسیم 
جهان انسانی به دو جهاِن ذهنی و فرهنگی از سه جهان سخن 

می گویند : جهان طبیعت، جهان ذهن و جهان فرهنگ.
جهان  به  تکوینی  جهان  مسلمان،  متفکران  دیدگاه  از  ولی 
طبیعت محدود نمی شود. آنها جهان تکوینی را به دو جهان 
طبیعت و فوق طبیعت تقسیم می کنند و به این چهار جهان 

معتقد هستند.

جهان
 انسانی

فردی

جهان فرهنگی جهان ذهنی

اجتماعی
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تعامل جهان های ذهنی، فرهنگی و تکوینی
رابطه جهان ها با هم را می توان با چند دیدگاه زیر بیان نمود :

جهان
طبیعت

جهان
ذهنی

جهان
فرهنگی

دیدگاه اول : برخی جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود می کنند                     
و جهان طبیعت را مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی می دانند. 
در این دیدگاه ذهن افراد و  فرهنگ نیز هویتی طبیعی و مادی دارند 
و علوم مربوط به آنها نظیر علوم طبیعی است. این گروه بین علوم 
طبیعی و علوم انسانی تفاوتی قائل نیستند. )دیدگاه سکوالریست( 

جهان
فرهنگی

جهان
ذهنی

جهان
طبیعت

                     

دیدگاه دوم: گروهی دیگر جهان فرهنگی را مهم تر از جهان ذهنی 
تابع  را  افراد  فردی  و  ذهنی  جهان  گروه  این  می دانند.  تکوینی  و 
و  دخل  برای  خامی  ماده  نیز  را  تکوینی  جهان  و  می دانند  فرهنگ 

تصرف فرهنگ ها و جوامع مختلف می دانند. 

جهان
فرهنگی

جهان
ذهنی

جهان
تکوینی

                                
دیدگاه سوم: رویکرد کسانی است که جهان فرهنگی، جهان ذهنی 
و جهان تکوینی را مهم و در تعامل با یکدیگر می دانند. قرآن کریم 
از این دیدگاه دفاع می کند. در نگاه قرآنی جهان تکوینی محدود به 
قایل  ویژه ای  جایگاه  فرهنگ  و  جامعه  برای  نیست،  طبیعت  جهان 
است، از زندگی و مرگ امت ها سخن می گوید و به جهان فردی افراد 

اهمیت می دهد.
از منظر قرآن هرگاه انسان اخالق الهی داشته باشد )اشاره به بخش فردی( و جامعه نیز از فرهنگی توحیدی برخوردار گردد )اشاره به بخش 
اجتماعی( آنگاه جهان تکوینی درهای برکات خود را به روی انسان ها می گشاید. هرگاه افراد و فرهنگ جامعه، هویتی مشرکانه داشته باشند، 
زمین و آسمان از تعامل سازنده با آن ها باز می مانند و ظرفیت های الهی و آسمانی خود را از آن پنهان می کنند. )دیدگاه کل گرا و همه جانبه( 

در نگاه متفکران مسلمان، جهان تکوینی براساس حکمت و مشیت خداوند سبحان، رفتاری حکیمانه با افراد و جوامع انسانی دارد.

درس دوم : فرهنگ جهانی
فرهنگ های مختلف، گستره جغرافیایی و تداوم تاریخی یکسانی ندارند. برخی از فرهنگ ها عمری کوتاه دارند و برخی مدتی طوالنی 
از مرزهای جغرافیایی خود عبور نمی کنند ولی برخی دیگر گسترش  و  به وجود می آیند  دوام می آورند. برخی در مناطقی محدود 

بسیاری دارند. نه تنها فرهنگ ها بلکه عناصر و اجزای فرهنگ ها نیز این گونه اند.
چه فرهنگ هایی جهانی می شوند؟

فرهنگی که از مرزهای جغرافیایی و قومی عبور می کند و در پهنه جهان گسترش می یابد فرهنگ جهانی است. فرهنگ هایی که عقاید 
و ارزش های آنها ناظر به قوم و منطقه خاصی است، از محدوده قومی و منطقه ای خود فراتر نمی روند و جهانی نمی شوند مگر اینکه 

نسبت به سایر اقوام و مناطق نگاه سلطه جویانه داشته باشند. )فرهنگ صهیونیسم بین المللی(
فرهنگ هایی که از مرزهای جغرافیایی خود عبور کرده و به سوی جهانی شدن گام برداشته اند، دوگونه اند:

گونه نخست: اگر فرهنگی که عقاید آن ناظر به قوم، منطقه یا گروه خاصی است، از مرزهای جغرافیایی عبور کند، جهان را به مناطقی 
دوگانه تقسیم می کند:  منطقه مرکزی  و منطقه پیرامونی. در این صورت منطقه مرکزی، منطقه پیرامونی را به خدمت می گیرد. از جمله 
فرهنگ هایی که آرمان ها و ارزش های خود را متوجه نژاد خاصی می دانند )مانند فرهنگ صهیونیسم( ، فرهنگ هایی که تسلط یک 
قوم، جامعه و گروهی خاص را بر دیگران به دنبال می آورند و دیگران را به ضعف و ناتوانی می کشانند )مانند فرهنگ سلطه یا استکبار( 

و فرهنگ سرمایه داری  که کانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار می دهد و کشورهای دیگر را پیرامون خود به خدمت می گیرد.
گونه دوم: فرهنگی است که عقاید، ارزش ها و هنجارهای آن در خدمت گروه و قوم خاصی نیست بلکه سعادت همه انسان ها را دنبال 

می کند و از عقاید و آرمان های مشترک انسانی سخن می گوید. )مانند فرهنگ اسالمی( 
فرهنگ حق : فرهنگی که عقاید، ارزش ها، هنجارها و رفتارهای آن مطابق با نیازهای فطرت انسان باشد.

مدینه فاسقه از نظر فارابی : جامعه ای که عقاید و ارزش های آن حق، اما هنجارها و رفتارهای آن موافق و همسو با حق نباشد.



22

درس   :  جامعه شناسی )2(
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تاریخ امتحان: نوبت دوم
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سؤاالت امتحان كالس هاي یازدهم
سؤاالت امتحان پیشنهادی پایان سال

آزمون شماره

4
1   الف( در جاهای خالی کلمات مناسب بگذارید: 

1- دولت - ملت های جدید در اقتصاد سرمایه محور با استفاده از شبکه های عظیم اطالعاتی تغییرات ................... در سطح
جهانی را مدیریت می كنند.

2- زوال تدریجی قدرت كلیسا منجربه حاكمیت ................... و اربابان بزرگ )كنت ها و لردها( شد.
3- نظام سیاسی غرب صورتی كاماًل ................... داشت.

4- ................... را مباح دانستن همه امور در قیاس با خواست انسان تعریف كرده اند.

1   ب( در عبارت زیر موارد درست یا نادرست را مشخص کنید: 
5- وقتی فردی اندیشه خود را به صورت گفتار یا نوشتار بیان می كند، به محدوده اجتماعی و فرهنگی وارد می شود.

6- فرهنگ هایی كه عقاید و ارزش های آن ها ناظر به قوم و منطقه خاصی است، از محدوده قومی و منطقه ای خود فراتر
می روند جهانی می شوند.

7- جهان گشایی و امپراطوری اغلب با كشتار و خسارت های انسانی و اقتصادی همراه است. 
8- دولت های استعمارگر برای به قدرت رساندن نیروهای وابسته گاهی از كودتای نظامی استفاده می كنند.

4/5   پ( به سواالت چهار گزینه ای زیر پاسخ دهید: 
9- انقالب اسالمی بر اساس چه مبنایی مساله اسرائیل را به عنوان مساله جهان اسالم مطرح كرد:

ب( با اتکاء به فقه سیاسی، اجتماعی الف( با تجدید حیات معنوی و دنیوی  
ت( موارد )ب( و )پ( درست است. پ( با بازگشت به اسالم   

10- در جهان دوقطبی قرن بیستم هویت ، جایگاه و اهمیت جنبش ها ، انقالب ها و كشورها چگونه مشخص می شد:
الف( با رویکرد چپ و سوسیالیستی - آرمان ها و ارزش های دنیوی و سکوالر

ب( بر اساس نسبتی كه با یکی از دو قطب بلوک شرق و غرب داشتند - دوری و نزدیکی به این دو قطب
پ( بر اساس نظریه های جامعه شناسان غربی

ت( هیچ كدام
11- كدام گزینه در مورد انقالب فرانسه درست نمی باشد:

الف( در سال 1789 با آرمان ها و ارزش های مدرن شکل گرفت.
ب( دارای رویکرد چپ و سوسیالیستی بود.

پ( پس از رنسانس به وجود آمده بود.
ت( به صورت سلسه انقالب های1830م و 1848م حیاتی مجدد یافت و همه كشورهای اروپایی را فراگرفت.

12- كدام گزینه در مورد قرارداد كمپ دیوید درست است:
الف( به رسمیت شناختن اسرائیل توسط انورسادات و تضعیف گروه های فلسطینی

ب( به رسمیت شناختن اسرائیل توسط جمال عبدالناصر
پ( تشکیل جبهه نجات اسالمی فلسطین

ت( به رسمیت شناختن اسرائیل توسط حسنی مبارک
13- اذعان به حضور فرهنگی و تمدنی جهانی اسالم از سوی نظریه پردازان غربی با عنوان جنگ ................... مطرح شد.

ت( تحمیلی پ( تمدن ها  ب( نرم   الف( جهانی  
14- اقتصاد و سیاست جهان غرب در شرایط فعلی كه ابعاد جهانی پیدا كرده نیازمند مناطق ................... است.

ب( مركزی الف( پیرامونی  
ت( موارد )الف( و )پ( درست است. پ( نیمه پیرامونی  
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4
15- دنیای غرب برای مقابله با حركت مستقلی كه در جهان اسالم شکل گرفته است، به چه فعالیت هایی می پردازد:

ب( تبلیغ معنویت های كاذب و سکوالر كشورهای غربی الف( محاصره و تحریم اقتصادی  
ت( همه موارد باال پ( مدیریت جنگ رسانه ای و ایجاد اختالفات فرقه ای و مذهبی 

16- نخستین تالش های غرب در مقابله با انقالب اسالمی چه بود:
ب( ایجاد اختالفات فرقه ای و مذهبی الف( كودتای نوژه و هشت سال جنگ تحمیلی 

ت( تحریم اقتصادی  پ( تصویرسازی خشن و غیرعقالنی از انقالب اسالمی 
17- برخورد كشورهایی كه زیر نفوذ بلوک غرب و شرق بودند با موضوع فلسطین چگونه بود:

الف( به رسمیت شناختن دولت غاصب اسرائیل
ب( تشکیل جبهه پایداری و مقاومت - سازش با دولت اسرائیل

پ( به رسمیت شناختن دولت غاصب اسرائیل - تشکیل جبهه پایداری و مقاومت - ملحق شدن گروه های مبارز فلسطینی
به بخش اخیر

ت( مقابله نظامی و سیاسی از طریق حضور مستقیم
18 - منظور عالمان مسلمان و منورالفکران غرب زده از مشروطه چه بود:

ب( مشروط كردن حاكمیت به احکام عادالنه الهی الف( حاكمیت سکوالر مانند دولت انگلستان 
ت( تغییر ساختاری سیاسی جامعه پ( اصالح شیوه زمامداری شاه و انقالب اجتماعی 

19- تغییر موضع مقاومت منفی به فعالیت رقابت آمیز از طرف امام خمینی )ره( به عنوان یک مرجع دینی در جریان
انقالب اسالمی چگونه آغاز شد:

ب( در حد یک حركت اصالحی رفتار یا ساختار الف( اعتراض به كاپیتوالسیون و رفتار استعماری شاه 
ت( حذف شاهنشاهی و تحقق حکومت اسالمی پ( با یک حركت انقالبی  

20- حاكمیت آرمانی دینی در اندیشه اجتماعی ، سیاسی شیعی چه نوع حاكمیتی است:
ب( حاكمیت بر مبنای اراده حاكمان سیاسی الف( حاكمیت بر مبنای خواست و ارداه انسان ها 

ت( حاكمیت اجتماعی و فرهنگی پ( حاكمیت الهی  
21- ................... نمونه ای موفق از فعالیت رقابت آمیز اصالحی است كه فعالیت رقابت آمیز را از اصالح رفتار به سوی اصالح

        ساختاری برد و به جنبش عدالتخانه منجر شد.
ب( جنبش عدالتخانه الف( جنبش تنباكو  

ت( جنبش های جدید اسالمی در فلسطین پ( انقالب مشروطه  
22- بیداری از نظر منورالفکران غرب زده چه بود:

ب( تقلید از رفتار فرنگیان الف( بازگشت به اسالم  
ت( موارد )ب( و )پ( درست است پ( گذر از فرهنگ اسالمی و پیوستن به فرهنگ غربی 

23- منورالفکران غرب زده به كدام اندیشه ی سیاسی روی آورند:
ت( اومانسیم ب( ناسیونالیسم  پ( سوسیالیسم  الف( لیبرالیسم 

24- كدام یک از گزینه های زیر جزء ویژگی های روشنفکران چپ نمی باشد:
الف( حركت های خود را در چهار چوب اندیشه های ناسیونالیستی ، سوسیالیستی ، ماركسیستی سازمان می دادند.

ب( حركت های اجتماعی شان را آشکارا و به صورت مکاتب غیرتوحیدی مطرح می كردند.
پ( برخی اوقات از رویارویی مستقیم با باورهای دینی مردم خودداری می كردند و گاهی اندیشه های خود را در پوشش 

      دینی بیان می داشتند.
ت( استقالل سیاسی ، فرهنگی جوامع اسالمی را مخدوش می كردند.

25- با فروپاشی بلوک شرق، غرب گرایان در جوامع اسالمی به چه اندیشه هایی روی آوردند:
ت( سرمایه داری الف( سوسیالیستی  ب( لیبرالیستی غرب  پ( ناسیونالیستی 
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4
26- شکل گیری جریان های چپ در كشورهای اروپایی و تاثیر بر ذهن و اندیشه غرب گرایان كشورهای اسالمی موجب

پدید آمدن:
الف( نسل دومی از غرب گرایان شد كه با اعتراض به حركت های سیاسی نسل اول می نگرند.

ب( اعتراض برخی از نخبگان این كشورها شد كه به غرب چشم دوخته اند.
پ( اندیشه های لیبرالیستی غربی شد.

ت( حمایت دولت های استعماری از آنان شد.

27- ماركس به نقد كدام رویکرد می پردازد؟ از نظر او چالشهای ساختار اجتماعی نظام سرمایه داری از چه راهی قابل حل بود؟   0/5
28- شباهت و تفاوت دو ابر قدرت شرق و غرب را بنویسید.            1
29- مفاهیم زیر به كدام یک از جریان راست و چپ در قرن بیستم مربوط می شود:        2

طرفدار لیبرالیسم  -  منتقد لیبرالیسم  -  مخالف سرمایه داری  -  تشکیل دهنده حزب سوسیالیست و 
كمونیست - آزادی اقتصادی -  عدالت اجتماعی  -   نادیده گرفتن عدالت   -  توزیع مناسب ثروت

جریان چپجریان راست

30- دوجامعه روبه روی هم از نظر قرآن كریم كدامند؟             1
31- نظریه جنگ تمدن های هانتینگتون توجیه گر چه بود؟         1/5
32- هر یک از تعاریف )ستون اول( به كدام یک از مفاهیم ستون )دوم( اشاره دارد: )یک مورد اضافی است(     1/5

ستون دوم  )مفاهیم(ستون اول  )تعاریف(

الف(كشورهای سرمایه داری بلوک غرب  
ب( كشورهای تحت نفوذ جهان اول و یا جهان دوم

پ( كشورهای صنعتی و ثروتمند
ت( كشورهای بلوک شرق

ث( كشورهای ثروتمندی كه عالوه بر برتری اقتصادی در صدد تحمیل و 
      ترویج فرهنگ خود هستند.

 ج( كشورهایی كه عالوه برصنعت اقتصادی و صنعت دچار خودباختگی فرهنگی شده اند.

 1- جهان دوم
 2- استعمارگر

 3- پیرامونی
 4- توسعه یافته
 5- جهان سوم
 6- جهان اول

 7- استعمارزده

33- فرهنگ های اساطیری و توحیدی چه نگاهی به طبیعت دارند؟         0/5
34- نگاه فرهنگ مدرن به طبیعت چیست؟            0/5
35- بحران زیست محیطی ابتدا در چه حوزه به وجود آمد؟         0/5

0/75 36- غرب حضور استعماری خود را چگونه برای نخبگان توجیه و القا می كرد؟      
37- در كدام فرهنگ، سکوالریسم به صورت آشکار مطرح شد؟         0/5
38- در فرهنگ مدرن رفتارهای دینی چگونه امکان مطرح شدن دارند؟         0/5
39- افول سکوالریسم در فرهنگ غربی نشانه چیست؟         0/5

0/75 40- منورالفکران غرب زده در قدم های نخست از چه چیزی در دولت های كشورهای اسالمی خود سخن می گفتند و با حمایت 
       كشورهای غربی چه حکومتی را تشکیل دادند؟

41- تفاوت بیدارگران اسالمی با منورالفکران غرب را بنویسید.         1/5 

20   



         كالس هاي یازدهم
  

تشریح از :  سیده مریم امامی زاده پاسخ آزمون شماره
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درس  :  جامعه شناسی )2(

سؤاالت امتحان پیشنهادی پایان سال 4
3- سکوالر  4- لیبرالیسم 2- فئودال  1- اقتصادی 

7- درست  8- درست 6- نادرست  5- درست 

12- )الف( 11- )ب(  10- )ب(  9- )ت( 
16- )الف( 15- )ت(  14- )الف(   13- )پ( 
20- )پ( 19- )الف(  18- )الف(  17- )پ( 
24- )ت( 23- )ب(  22- )ت(  21- )الف( 

26- )الف( 25- )ب( 

27- نقد لیبرالیسم اقتصادی - حرکت انقالبی
28- تفاوت: هر دو قطب از نظر سیاسی ، اقتصادی و جغرافیایی در دو بخش متمایز و جدا قرار می گرفتند.

         شباهت : به فرهنگ واحدی تعلق داشتند و هر دو بلوک درون فرهنگ غرب قرار داشتند.
 -29

جریان چپجریان راست

طرفداران لیبرالیسم

آزادی اقتصادی

نادیده گرفتن عدالت

منتقد لیبرالیسم
مخالف سرمایه داری

تشکیل دهنده احزاب سوسیالیست و کمونیست
عدالت اجتماعی

توزیع مناسب ثروت

30 - امت واحد )از بین برنده هر گونه ستیز و نزاع ناشی از خون ، نژاد...( و فرعونیت : )تجزیه جامعه به گروه ها و دسته های پراکنده(
31- این نظریه، عملیات نظامی قدرت های غربی را در مقابله با مقاومت کشورهای غیرغربی توجیه می کند. هانتینگتون آخرین 

       مرحله درگیری در جهان معاصر را جنگ تمدن می داند و منشأ اصلی درگیری ها را عامل فرهنگی به حساب می آورد. از دیدگاه 
       این نظریه، بزرگ ترین تهدید برای غرب، فرهنگ اسالمی است.

)ت( )1( )پ( )4(  )ب( )5(  32- )الف( )6( 
)ج( )7(           )ث( )2( 

33- فرهنگ های اساطیری نگاهی دنیوی و ماورائی دارند ولی فرهنگ توحیدی ، طبیعت و هر چه در آن است را آیات و نشانه های 
         خداوند می دانند.

 34- طبیعت ماده خام و بی جانی است -  انسان اجازه هرگونه تصرفی در آن دارد.
 35- رابطه انسان با طبیعت

36- پیروی از فرهنگ غرب تنها راه پیشرفت و توسعه دیگر فرهنگ هاست.
39- بحران معنویت در فرهنگ غرب 38- با توجیه دنیوی  37- فرهنگ مدرن 

40- ضرورت اصالحات - حکومت سکوالر
41- منورالفکران غرب ، بیداری را در گذر از فرهنگ اسالمی و پیوستن به فرهنگ غرب معنا می کردند ولی بیدارگران اسالمی ، بیداری

       را بازگشت به اسالم و عمل به آن می دانستند.


