


علل درونی : مربوط به کاستی ها وبن بست های  درون فرهنگ -1 جواب: علل تحوالت فرهنگی چیست؟ -19

علل بیرونی : مربوط به ارتباطات بین فرهنگ هاست . -2است یا ابداعات  ونوآوری های مثبت  ومنفی  افراد درون فرهنگ 

فرهنگی به سبب به کارگیری  تمامی  جواب :  درچه صورتی فرهنگی دچار مرگ طبیعی می شود؟  -21

ظرفیت های خود  باهویت  جسمانی ومعنوی افراداصطکاک پیداکند وازپاسخ به نیازهای طبیعی وجسمانی) فطری ومعنوی ( 

آنها بازبماند.

درچه صورتی فرهنگی بابحران های زیست محیطی، اقتصادی ومعیشتی به بن بست می رسد؟ -21

تواند نیازهای جسمانی  وطبیعی  مردم خودرا سازمان دهد .فرهنگی که ن جواب:

اب:جو درچه صورتی  فرهنگی موجب  یاس، ناامیدی، پوچ انگاری وخودکشی  افراد  می شود؟  -22

درصورتی که فرهنگی نتواند پاسخ های  مناسب  درباره وجودآدمیان  ومعنای زندگی  به افرادخودبدهد وافرادرا نسبت به 

چارشکاکیت  وپوچی کند. مرگ وزندگی د

واب:ج درچه صورتی متهکران اجتماعی  به عبوراز مرزهای هویت فرهنگی تشویق می شوند؟ -23

کاستی وخال معنوی عقاید وارزش های فرهنگ موجب  بازاندیشی متفکرین می شود. 

دلیل بازاندیشی درباره بنیان های عقیدتی جوان اجتماعی توسط متهکران اجتماعی چیست؟ -24

کاستی ها وخال معنوی که نشاط زندگی افرادجامعه راازبین می بردوناامیدی ویاس ایجادمی کند.

درچه صورتی بحران هویت درسطح افراد،به بحران هویت درسطح جوان اجتماعی می -25

وفراگیروعمیق بحران هویت اجتماعی موجب ازدست رفتن اعتبار عقاید وارزش ها درجامعه شود درصورتی کهانجامد؟

یعنی بابه هم خوردن هویت اجتماعی افرادهویت جهان اجتماعی برهم بخورد.اشد.ب

درچه صورتی بحران هویت افرادوخانواده ها به بحران هویت درنوادخانواده منجرمی -26

وارزش های نهادخانواده)هویت فرهنگی خانواده ها(اهمیت،اعتبارودوام خودراازدست  درصورتی که عقایدشود؟

رداشته باشد.بدهندوجنبه فراگی

کمیت کتاب  سیطره  جواب: نمونه ای ازآثارمتهکرین درباره بحران های دنیای متجدد بنویسید؟  -27

وعالیم آخرالزمان نوشته  گنون ترجمه کاردان ، یقه سپیدان سی رایت میلز، تجدد وتشخص گیدنز

خالصه درس دوازدهم :

ونمادها یا درشیوه زندگی است.گاهی درسطح عقاید،آرمان ها روابط جهان های اجتماعی،گاهی درمحدوده ی هنجارها  �

وارزش های اجتماعی است.

درصورتی روابط اجتماعی موجب فراهم کردن زمینه  گسترش وپیشرفت می شوندکه جهان اجتماعی عقاید،آرمان ها  �

جهان اجتماعی دیگر وارزش های خودراحفظ کنندولی درصورت لزوم درمحدوده ی هنجارها وشیوه زندگی ،عناصری رااز

بگیرند.)مانند روابط اسالم با یونان وروم(
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اگر دادوستدفرهنگی به الیه های  - اسالم عناصرعقالنی دو تمدن یونان وروم رااخذ کردولی عناصرمشرکانه رانپذیرفت. �

 عمیق آن سرایت کنددچارتحوالت فرهنگی می شود.

به آن جهان ملحق می شود.)کامال ارزش ها وعقاید آن جهان -1فرهنگی:درمواجهه با جهان های اجتماعی دیگر وتحوالت  �

بخش هایی ازارزش ها وعقاید آن جهان رامی پذیردوازارزش های - 2رامی پذیرد.(مانندتمدن مصرکه به اسالم ملحق شد.

مقهور شده خودباختگی فرهنگی)دربرابرجهان اجتماعی دیگر مبهوت و -3خودعبورمی کند. مانند مسیحیت قرون وسطی 

وخالقیت خودرادرگزینش عناصر فرهنگی دیگران ازدست بدهد وبدون تحقیق ،تقلید کند.( مانند جوامع اسالمی دربرابر 

 اروپاییان.

نمی -3ارتباطش رابافرهنگ وتاریخ خودازدست می دهد-2اثرات خودباختگی فرهنگی :به روش تقلیدی عمل می کند.  �

نمی تواند به فرهنگی  -5نمی تواند گذشته فرهنگی خودرارها کند وازآن بگذرد. -4تواندفرهنگ گذشته خودراتداوم دهد.

 که دربرابر آن مبهوت شده ملحق شود.

�  

 سواالت درس دوازدهم :

ارتباط  بین دوفرهنگ  درمحدوده هنجارها  -1جواب:  انواع ارتباطات بین فرهنگی را توضیح دهیدو مثال بزنید: -1

وشیوه های زندگی ) الیه های سطحی دوفرهنگ  تماس  بایکدیگردارند ودرعقایداصلی خوداستوارباقی می مانند( مانند  

 ارتباط  بین دوفرهنگ -   2ارتباط جهان اسالم با فرهنگ یونان وروم  درسده های  نخستین  رویارویی دو فرهنگ    

درمحدوده ارزش ها وآرمان های  اجتماعی) الیه های عمیق  دوفرهنگ بایکدیگرتماس دارند ودادوستد فرهنگی به الیه 

های عمیق آنهاسرایت می کند وبه مرور موجب تحوالت هویتی آن فرهنگ ها می شود ( مانند  رویارویی  فرهنگ اعراب 

گ یکی از آنها کامال مقهور وتسلیم فرهنگ دیگر می شود وخالقیت  دررویارویی دوفرهن  -3مسلمان با ایرانیان باستان  

 دربرابرغربوفعالیت خودراازدست می دهد ودچارخودباختگی می شود . ( مانند جوامع غرب زده 

درصورتی که درچه صورتی ارتباط جوان های اجتماعی به تحوالت فرهنگی منجرمی شود؟ -2

  سرایت کندوفرهنگ رادچارتغییرات بنیادین کند. فرهنگدادوستدونفوذفرهنگی به الیه های عمیق 

درچه صورتی روابط اجتماعی موجب فراهم کردن زمینه گسترش وپیشرفت جوان اجتماعی می  -3

های اجتماعی دیگرتعامل ودادوستدداشته  اگرجهان اجتماعی باحفظ عقاید،آرمان ها وارزش های خود،با جهانشود؟

ی زندگی ،عناصری رااز جهان اجتماعی دیگربگیردودرصورت لزوم ،تغییرات الزم باشدودرمحدوده ی هنجارها وشیوه 

 مانندمواجهه جهان اسالم با جهان یونان وروم باستانرادرآنها پدید آورد.
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اب:  جهانجو درچه سطحی  ارتباط فرهنگی داشتند؟مواجوه  جوان اسالم با دیگرفرهنگ ها چگونه بود ؟ -4

تعامل  با آنهاپرداخت  وعناصر سازگاربااصول خودراازآن فرهنگ ها اخذ کرد  ودرصورت نیاز اسالم با حفظ اصول خود به 

به بازسازی آنهاپرداخت. ارتباط درمحدوده ی هنجارهابود وعقاید وارزش های خودراحفظ کرد.

یرهنگجواب:هرگاه درتعامالت  ف چگونه ارتباطات فرهنگی منجربه تحوالت فرهنگی می شود؟ مثال بزنید. -5

یک فرهنگ برعقاید وارزش های خودپافشاری نکند ودادوستدفرهنگی به الیه های عمیق ان سرایت کند وبه مروربه  عقاید 

خودپشت کند  وعقاید فرهنگ دیگررابپذیرد وبه فرهنگ دیگرملحق  شوددچارتحوالت فرهنگی  می شود. مثال: جهان 

سالمی  دچارتحوالت هویتی شد. غرب  درطی جنگ های صلیبی  پس ازرویارویی با فرهنگ ا

جواب: درصورتی که  ارزش ها وعقاید فرهنگ درچه صورتی فرهنگی به فرهنگ دیگرملحق می شود؟ -6

دیگررابپذیرد  وبه ارزش های خودپشت کند . مثال فرهنگ هایی که با مواجهه با جهان اسالم عقاید توحیدی راپذیرفتند وبه 

هویت اسالمی ملحق شدند. 

جواب: اگرفرهنگی  ازمسیرابداعات   ونوآوری های رتباطات فرهنگی منجربه  هویت جدید می شود؟چگونه  ا -7

.مثال جهان غرب پس از رویارویی با فرهنگ درونی عبور  کند هویت جدیدی مناسب با ان نوآوری ها به دست می آورد 

اسالمی ازارزش های مسیحیت عبور کرد وبه ارزش های سکوالرروی آورد.

غرب درقرون وسطی پس از مواجوه بافرهنگ اسالمی  کدام بخش راپذیرفت وکدام بخش را جوان -8

اعتقادات اصلی جهان اسالم  مانند توحید) عدم تثلیث( رانپذیرفت ولی  موسیقی و مبانی پزشکی راپذیرفت .  نپذیرفت؟

ادآن جامعه مبهوت ومقهورافر -1جامعه خودباخته چه ویژگی هایی دارد؟  جواب:  خودباختگی فرهنگی چیست ؟ -9

عناصرفرهنگی دیگران را بدون  -3حالت فعال درگزینش عناصرفرهنگی دیگران راازدست داده اند -2جامعه دیگر شده اند

امکان تداوم  وبسط فرهنگ   -5ارتباطشان را بافرهنگ وتاریخ خودشان ازدست داده اند -4تحقیق  وتقلیدوار  فرامی گیرند

نمی تواندبه فرهنگی که مقهورآن شده ملحق شود.  -2وحتی توان عبوراز فرهنگ گذشته را هم ندارد. گذشته خود راندارد 

جواب:   چون مانع تعامل ودادوستدفرهنگیچرا خودباختگی فرهنگی یک آسیب عمیق فرهنگی است؟ -11

می شود. 

لق بهراد متعجواب:  درصورتی که اف  درچه صورتی فرهنگ به دادوستد وتعامل فرهنگی می پردازد؟ -11

آن  فرهنگ به گونه ای فعال براساس نیازها ومسایل درون فرهنگی بافرهنگ دیگررویارو شوند. 

جواب: خودباختگی جوامع  غیرغربی دربرابرفرهنگ غرب  ومرعوب قدرت اقتصادی غرب زدگی چیست ؟  -12

وسیاسی برترغرب  شدند. 

ارزش ها وعقاید جهان اجتماعی دیگررامی کامال -1انواع تحوالت فرهنگی رابه اختصاربیان کنید: -13

بخش هایی ازارزش وعقایدجهان اجتماعی -2مانندمصروتمدن های شمال آفریقا که اسالم وعربیت راپذیرفتند.پذیرد.

خودباختگی فرهنگی  -3دیگرراپذیرفتند وازبخش هایی ازارزش های خودعبورکردندماننداروپاییان بعدازجنگ ای صلیبی

@Maharate_Konkur مھارت کنکور



ان اجتماعی دیگرشدندونتوانستندنه به فرهنگ دیگر ملحق شوندونه ازمرزهای فرهنگی که مقهورفرهنگ جه

خودعبورکنندوفرهنگ جدیدی بسازند.

عامل سازندهتجوامع غرب زده برای دست یابی به تعامل باجوان غرب بایدچه مسیری رابه پیمایند؟ -14

جای فرصت دادن به تهاجم فرهنگی غرب ،با بااتکاوآگاهی نسبت به فرهنگ خودومرعوب نشدن دربرابرغرب. یعنی به 

راث خودباوری، بازگشت به خویشتن ، شناخت می غرب به مبادله فرهنگی بپردازندو ارتباط فرهنگی آنها یک سویه نباشد.

فرهنگی خود، شناخت نیازهای  مادی و معنوی  خود 

تهماعی دیگرازگذشوقتی تحت تاثیرفرهنگ جهان اجتجوان اجتماعی چگونه ازخودبیگانه می شود؟ -15

فرهنگی خودجدامی شودونمی تواندافرادجامعه خودرابا حقیقت انسان وجهان آشنا وسازگارکند.

-2خودبیگانگی تاریخی -1؟ جواب :  انواع خودبیگانگی فرهنگی ) خودباختگی فرهنگی ( رانام ببرید.-16

وحقیقیخودبیگانگی فطری 

جامعه در مواجهه با دیگرفرهنگ ها، فرهنگ تاریخیجواب: یک   منظورازخودبیگانگی  تاریخی چیست ؟ -17

وهویت خودرافراموش کنند.

جواب:   عقاید وارزش های یک جامعه مانع آشنایی درستچیست ؟)حقیقی(منظوراز خودبیگانگی فطری  -18

افراد جامعه با انسان وجهان گردند  ونگذارند که انسانها به تفسیروشناختی صحیح ازعالم وآدم نایل شوند.

نمی گذارند انسان به -1جواب:  ازخودبیگانگی فرهنگی چه پیامدها  وویژگی هایی دارد؟ -19

جهان راسرابی  -3انسان ها ازحقیقت خود وحقیقت هستی دورمی مانند -2تفسیروشناخت صحیح از عالم و آدم نایل شوند.

انسان رابه عصیان  -5ی کند.فطرت آدمی رابه آرامش  نمی رساند وبه تشویش گرفتارم -4ازحقیقت  معرفی می کند

واعتراض  وامی دارد.

جواب:  بانگاهی توحیدی به انسان براساس نگاه قران ، چگونه انسان به شناخت حقیقت  می رسد؟  -21

وجهان بنگرد. 

فراموش کردن خداوند.  کسی که خدارافراموش کند دلیل فراموشی انسان ازخوداز نگاه قران چیست؟  -21

. خودش رافراموش می کند 

جواب: فرهنگ توحیدی  که انسان را باخود وجهان هستی کدام فرهنگ انسان را  به حقیقت می رساند؟  -22

آشنا می کند وتمام جهان  راآیات ونشانه های  خداوند می یابد  وانسان را انیس  و هم نشین خداوند   می کند. 

فرهنگ های مشرکانه-1اب: جو  کدام فرهنگ ها موجب ازخودبیگانگی فرهنگی انسان ها می شوند؟ -23

فرهنگ های سکوالر ودنیوی  -2اساطیری،

اگرجوان یاآ یعنیازخودبیگانگی تاریخی با ازخودبیگانگی فطری)حقیقی( چه ارتباطی دارد؟  -24

یاممکن است آاجتماعی به یکی ازمعانی ازخودبیگانگی دچارشودناگزیربه دیگری هم مبتال می شود؟یا

ها تماعی انسان تاریخ هویت اج ازخودبیگانه نباشدولی درمعنای دیگرازخودبیگانه باشد؟جامعه ای دریک معنا 
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