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 فصل: اول

 درس:چهارم

 نام طراح: محمد قربانیان

 به نام خدا

 معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

 دفتر آموزش متوسطه نظری

 دبیرخانه راهبردی کشوری علوم اجتماعی و سواد رسانه

 تولید شده در استان کردستان

محتوای نوشتاری کتاب: 

2شناسی جامعه  

1399-1400سال تحصیلی:   

(2های فرهنگ جهانی)عنوان درس: نمونه  

 اهداف یادگیری

های فرهنگ اسالمی به عنوان یک فرهنگ مطلوب جهانیشناخت و معرفی ویژگی -1  

های هر کدام از مراحلدرک و شناخت مراحل گوناگون گسترش فرهنگ اسالمی و ویژگی -2  

اسالمی در مقابله با استبداد غربیشناخت چگونگی ارتباط استعمار با جهان اسالم و نقش بیداری -3  

 انتظارات پس از مطالعه

های جهانشمول فرهنگ اسالمی آشنا شوند.ها و ظرفیتآموزان با اصول و ارزشدانش -1  

های او را درک کنند.آموزان دیدگاه اسالم درباره انسان و وظایف و مسئولیتدانش -2  

های هریک از مراحل آشنا بشوند.ویژگی وآموزان با مراحل گسترش فرهنگ اسالمی دانش -3  

لیل کنند.آموزان با نحوه مواجهه استعمار و جهان اسالم آشنا شده و نقش بیداری اسالمی را در مقابله با استعمار غربی تحدانش -4  

 نکات مهم درس

 –تعمار ری اسالمی)دوره اساستعمار و بیدا -مراحل گسترش فرهنگ اسالمی)عصر نبوی، دوران خالفت( –های دین اسالم ویژگی

بیداری اسالمیعصر   

 ویژگی های دین اسالم

دینی است که با دعوت فراگیر خود ، تکوین یک فرهنگ جهانی را مورد توجه قرار داده است-1   

یاء اسالم دین عصر و نسل خاص نیست ، بلکه اصول اعتقادی و ارزش های آن ، اصول و ارزش های ثابتی است ، که همه انب-2

 درطول تاریخ برای تبلیغ و ترویج آن مبعوث شده اند.

ق است.این اصول و ارزش های اسالمی ، مطابق با نظام آفرینش و موافق با فطرت آدمیان است . پس فرهنگ اسالم فرهنگ ح-3  

عقاید و ارزش های اسالمی به گروه و قوم خاصی تعلق ندارند، بلکه خصلتی جهانی دارند. -4  
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دی اسالمدیدگاه توحی  

روردگار آدمیان و پ توحید ، حکایت از خداوند واحدی دارد ، خدایی که متعلق به قوم و قبیله ای خاص نیست ، بلکه خداوند همه

ر می عالم را حکیمانه آفریده و تدبی همه جهان هاست ، همه موجودات از او پدید می آیند و درنهایت به سوی او باز می گردند. او

.کند  

دیدگاه اسالمانسان از   

.نسان موجودی مختار ، مسئول ، متعهد ، دارای فطرتی الهی و خلیفه خداوند روی زمین استا -  

.سعادت و عزت انسان در تقرب و نزدیک شدن به خداوند و رسیدن به مقام خالفت الهی است -  

های الهی  کردن تمام ظرفیت ها و وانمندی شقاوت و ذلت انسان در نسیان و فراموشی حقیقت الهی خود و دیگر موجودات و هزینه -

.خود ، برای زندگی محدود این جهان است  

 علل مبعوث شدن پیامبران

مستکبران آزاد سازی مستضعفان از حاکمیت -جلوگیری از چرخش ثروت در دست اغنیا -اجرای عدالت -شکوفایی عقل آدمیان  -  

سازند.می اندکه انسان را به بندگی بت های انسان ساخته وادار پیامبران برای رهایی آدمیان از رنجیره هایی آمده -  

مراحل گسترش فرهنگ اسالمی   

طی بر انگیخت در شرایتبلیغ توحید و گسترش فرهنگ اسالمی خداوند سبحان ، پیامبر خود را با آیات روشنگر برای  : عصر نبوی

اطوری روم و غربی شبه جزیره عربستان تحت نفوذ و سلطه امپرشمالای داشت. که شبه جزیزه عربستان فرهنگ جاهلی و قبیله

 جنوب آن تحت تاثیر و سلطه شاهنشاهی ایران بود.

  های پیامبر اسالم در این دوران:فعالیت

ای، حکومت اسالمی را تشکیل داد.پس از سیزده سال دعوت مردم به اسالم و مقاومت مردم در برابر فشار نظام قبیله -1  

روی اسالم در شبه جزیره عربستان را از بین برد.ی ده سال حکومت، موانع سیاسی پیشط -2  

.های ایران و روم فرستادهای دعوت به دین اسالم را به امپراتورینامه-3  

از زمان رحات رسول خدا آغاز شد و در طول خالفت اموی، عباسی و عثمانی ادامه یافت.: دوران خالفت  

های دوران خالفت: ویژگی  
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 ایها، هنجارها و رفتارهای جاهلی در جامعه اسالمی و شکل دادن قدرت بر اساس روابط قبیلهظاهر شدن دوباره ارزش-1

ایو عشیره  

های جهانی اسالم فارغ از عماکرد حاکمان سیاسی از مرزهای جغرافیایی و سیاسی عبور کرد و بر عقاید و ارزش -2

سیاسی که در این مناطق حضور داشتند، تأثیر گذاشت.های قدرت  

های مهاجم را درون خود هضم و جذب نمود یا دست کم آنان را فرهنگ اسالمی به دلیل قدرت و غنای خود گروه -3

های دینی استفاده کنند.ناگزیر ساخت برای بقای خود از مفاهیم و ارزش  

تار ای رفهیان، مغوالن و عثمانی که در چارچوب فرهنگ قومی و قبیلههایی مانند سلجوقیان، خوارزمشاغلبه قدرت -4

های اسالم به طور کامل آشکار شود.شد تا ظرفیتکردند مانعمیمی  

  

د و با دولت های استعماری غربی ، بخش های مختلف جوامع اسالمی را تحت نفوذ و سلطه سیاسی خود درآوردن: دوران استعمار

.صنعتی خویش ، اغلب سیاستمداران و دولت مردان جوامع اسالمی را مغلوب خود ساختند تکیه بر قدرت نظامی و  

.ای بودبیشتر قومی و قبیله              قدرت سیاسی جوامع اسالمی تا قبل از اسالم  

 یلدل به ، داشت اسالمی غیر هویت چه اگرتفاوت راهبرد استبداد قومی با راهبرد استبدادی             استبداد قومی 

 و گزید یم دوری اسالمی توانمند فرهنگ با مستقیم رویاروییاز  ، اسالم جهان جغرافیای از خارج ای پیشینه و پشتوانه نداشتن

و سلطه  استعماری به دلیل این که در سایه قدرتاستبداد  .کند حفظ را خوددین  ظاهر ، اسالمی ظواهر رعایت با کرد می تالش

می کرد ، برای تامین نیاز های اقتصادی و فرهنگی جهان غرب ، چاره ای جز حذف مظاهر فرهنگ اسالمی جهان غرب عمل 

.نداشت  

 عصر بیداری اسالمی 

 در جهان اسالم ، در مقابل نفوذ و سلطه فرهنگ غرب ، مقاوت هایی شکل گرفت ، که ریشه در فرهنگ اسالمی داشت ، و 

را گوشزد کردند.طرات سلطه فرهنگ غرب و فراموشی فرهنگ و هویت اسالمی درجریان آن ها متفکران جهان اسالم خ  

 انقالب اسالمی ایران                نقطه عطفی در بازگشت به فرهنگ اسالمی در جهان اسالم

  ش هایو رو، تا قبل از انقالب اسالمی ایران، برای مقابله با سلطه استعمار ، از مکاتب سیاری از نخبگان کشور های اسالمیب

.استفاده می کردندمارکسیسم  یاناسیونالیسم  غربی مانند  

حمایت  مورد –تاثیرات مکاتب غربی ناسیونالیسم و مارکسیسم بر جهان اسالم                 مخدوش ساختن وحدت امت اسالمی 

گرفتند. مردمی که در دامان فرهنگ اسالمی تربیت یافته بودند قرار نمی  
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یرتوضیح تصاو  

های اسالمی در کشورهای اسالمی این تصویر اشاره به اجتماعی کردن کودکان بر اساس آموزه -27تصویر صفحه 

 دارد.

نه دهنده دوره نبوی و تشکیل حکومت اسالمی در مدیباشد که نشانالنبی میمربوط به مسجد -28تصویر صفحه 

 دارد.

سامرا مربوط به دوره عباسیان و مسجد اموی در دمشق است که تصاویر مربوط به مسجد  -29تصاویر باالی صفحه 

باشد.نشان دهنده دوران خالفت می  

ده دهنمربوط به کاخ دلمه باغچه در استانبول و سردیس شاهزاده سلجوقی است که نشان  -29تصاویر پایین صفحه 

های اسالمی در دوران خالفت دارد.گرایی و دورشدن از ارزشتجمل  

 نشان دهنده گسترش فرهنگ اسلمی در جوامع غربی و به خصوص کشورهای سکوالر و الئیک -30حه تصاویر صف

باشد.می  

ا نشان دهنده چرخش از رویکرد استبداد قومی به اسنبداد استعماری است که در دوران رض -31تصاویر وسط صفحه 

با مظاهر و مناسک فرهنگ اسالمی به  شاه با مظاهر فرهنگ اسالمی به مخالفت پرداخته شد اما در دوران قاجار

شد.شود و ظواهر اسالمی رعایت میصورت مستقیم برخورد نمی  

الدین، امام موسی صدر و شیخ ابراهیم زکزاکی است هایی چون سیدجمالمربوط به چهره -31تصاویر پایین صفحه 

 که در برابر نفوذ و سلطه غرب به مبارزه برخاسته بودند.

هافعالیت  

آموزان خود باید به تحقیق و بررسی بپردازند.ای طراحی شده است که دانشهای این درس به گونهفعالیت  

 سواالت امتحانی 

های دین اسالم را شرح دهید.ویژگی -1  

هایی است؟بر اساس مفهوم توحید خداوند دارای چه ویژگی -2  

دهید.انسان در فرهنگ اسالمی چگونه تصویر شده است؟ شرح  -3  

جایگاه عقل در فرهنگ اسالمی را توضیح دهید. -4  

مراحل گسترش فرهنگ اسالمی را نام ببرید. -5  
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های مهم عصر نبوی را توضیح دهید.ویژگی -6  

های مهم دوران خالفت را شرح دهید.ویژگی -7  

ها و ارزش های اجتماعی فرهنگ  ، مغوالن ، عثمانی و.... مانع از آن می شد که ظرفیتچرا قدرت هایی مانند سلجوقیان -8  

 اسالمی به طور کامل آشکار شود؟

دوره استعمار را بیان کنید. های مهمویژگی -9  

تفاوت راهبردی استبداد قومی با استبداد استعماری را شرح دهید. -10  

ردند؟هایی استفاده می کنخبگان کشور های اسالم تا قبل از انقالب اسالمی برای مقابله با سلطه استعمار از چه روش  -11  

  علت شکست مکاتب و روش های غربی در مبارزه با استعمار چه بود؟ -12

 




