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باتربیت نخبگان کشورهای غیرغربی   جواب : به تثبیت  مرجعیت علمی خودمی پردازد؟چگونه جهان غرب   -22

 وتوزیع هدفمند  علوم طبیعی وانسانی 

ی  راکه بخشی  ازعلوم طبیع  جواب:منظوراز توزیع هدفمند علوم طبیعی وعلوم انسانی توسط جهان غرب چیست؟  -23

شورهای درحال توسعه آموزش می دهد ولی از  آموزش  مورد نیازبرای خدمت رسانی به کاالهای غربی است به ک

 دانش های راهبردی خودداری می کنند . 

 -2تثبیت مرجعیت علمی غرب  -1 جواب:به چه منظوری غرب به تربیت نخبگان کشورهای غیرغربی می پردازد؟  -24

 توزیع هدفمند علوم طبیعی وانسانی

تی بربنیان های هستی شناخ  جواب:ندوسازمان می دهد؟ علوم انسانی غرب زندگی آدمی را چگونه  تعریف می ک -25

وروش های معرفتی بعدازرنسانس  زندگی آدمی را صرف نظراز ابعادمعنوی  به گونه ای سکوالر   ،انسان شناختی

 ودنیوی تعریف می کند وسازمان می دهد

بی علوم انسانی غر جواب : ترویج علوم انسانی غربی درکشورهای غیرغربی چه نقش وتاثیری داشته است؟  -29

درکشورهای غیرغربی عمیق ترین نقش رادرتوزیع جهانی فرهنگ غربی ایفا می کند تافرهنگ های دینی خودرااز 

 نگاه فرهنگ غربی بازخوانی کنندواز بنیان های معرفتی دینی وقدسی محروم شوند. 

فا می جهانی فرهنگ غربی ای چرا ترویج علوم انسانی غربی درکشورهای غیرغربی عمیق ترین نقش رادرتوزیع -29

فرهنگ های دینی خودرااز نگاه فرهنگ غربی بازخوانی کنندواز بنیان های  زیراموجب می شوند جواب: کند؟

 معرفتی دینی وقدسی محروم شوند. 

حفظ  -1 جواب:دلیل تالش کشورهای غربی برای ممانعت ازدستیابی ایران به تکنولوژی هسته ای چیست؟  -28

 مانع استقالل علمی وهویت مستقل ایرانی شوند.  -2مرجعیت علمی غرب 

چرادربرابر تالش جامعه ی علمی ایران برای تدوین علوم انسانی مبتنی برنیازهای بومی ومبانی معرفتی اسالمی  -27

مقاومت مانع از   -2جلوی خودباوری فرهنگی ایران وسایرکشورها گرفته شود . -1: جواب مقاومت می شود؟ 

  شوند. جهان غرب فرهنگ فرهنگی ایران دربرابربنیان های هستی شناسانه،انسان شناسانه ومعرفت شناسانه 

 سواالت درس نهم 

 

چون امیدبه چرادرقرن هجدهم ارزش ها وآرمان های دنیوی برای جهان غرب موجی ازامیدآفرید؟جواب: -1

یش آدمی برطبیعت وامیدبه ایجادبهشتی برروی زمین که پ،امیدبه قدرت وسلطه حاکمیت دنیوی واین جهانی انسان

 ازآن درآسمان به دنبال آن بود.

 -1جواب : ارزش ها و آرمان های دنیوی جهان غرب که موجی از امیددرقرن هیجدهم آفریدرابنویسید. -2

قطع   -3انسانی اومانیسم وتمرکزتوجه به انگیزه هاوارزش ها وآرمان های   -2سکوالریسم وانکارآسمانی بودن دین 

 ارتباط با متافیزیک وفراموشی مبداومعاد

 -1 جواب : انواع چالش های جدید فرهنگ جدیدفرهنگ رانام  ببرید وبرای هریک نمونه ای ذکر کنید . -3

مان ملل ،ساختارمعیوب سازاقتصادی ) بحران بیکاری،رکوداقتصادی ( سیاسی ) عدم مشروعیت نظام های سیاسی

منطقه ای ) جنبش  -2( اجتماعی ) گسترش اعتیاد ، طالق ( فرهنگی ) بحران های معرفتی،هویتی ،نیهیلیسم (متحد



مقطعی )  -3های ضداستعماری مثال جنبش الجزایر ،ویتنام و...( فرامنطقه ای )چالش شرق وغرب ، غرب واسالم ( 

حران های سیاسی واقتصادی کشورهای  هم خرد ) ب -4( مستمر)چالش  فقروغنا (1727،2118بحران های اقتصادی 

 -9معنوی ودینی ) ضعف اخالق ومعنویت (  -5پیمان غرب ( کالن ) جنبش ضدجهانی شدن ،وال استریت ( 

درون فرهنگی ) تقابل لیبرالیسم با سوسیالیست ( بین  -9معرفتی وعلمی ) تجربه گرایی محض ، حس گرایی ( 

مدنی ) برخورد وتعارض تمدن هابین هندوچین واسالم و امریکا وژاپن ت -8فرهنگی ) تقابل غرب با اسالم ( 

 ذاتی )فقروغنا ( عارضی )بحران های بیکاری و  رکود ( -7"طبق نظرهانتینگتن"(واسالوها

(رویکردی فردی 17و 18لیبرالیسم متقدم )درقرن  جواب : لیبرالیسم  متقدم چه رویکردی داشت؟چگونه عمل کرد ؟ -4

کشاورزان  -2رعیتی وارزش های اجتماعی ان درهم ریخته شود  –نظام ارباب  -1موجب شد: واقتصادی داشت.و

اجازه مهاجرت  به  -3کرد.  را ازبردگی  عام رهاکرده وبه استثماروبردگی جدیددرقالب گارگران تبدیل

مانع مداخله  -4کشاورزان دادتا سرمایه وجودخودرابه صورت کارگر درمعرض خرید سرمایه داران قراردهند. 

 دولت ها وکمک به مستمندان می شدند. 

ای ازقبل انسانی که دردنی جواب :مالتوس درنفی حق حیات کسانی که درفقر متولد می شوندچه اعتقادی داشت ؟  -5

لک شده به دنیا می اید، اگرنتواندقدرت خودرااز والدینش دریافت کندواگرجامعه خواهان کاراونباشد، هیچ تم

این به رفتن اومی کند و گونه حقی برای دریافت کمترین موادغذایی ،مقام یا موقعیت ندارد . وطبیعت حکم 

 حکمرااجرامی کند. 

ران حکومت گ  جواب : چه وظایفی  درنظرمی گیرد ؟  درخصوص  مسایل اقتصادی  برای حکومت گرانریکاردو  -9

به حفظ صلح، دفاع ازمالکیت،کاستن ازبهایی که باید برای قانون پرداخته شود ورعایت صرفه جویی دربخش های 

 مختلف دولت  بپردازند ،سرمایه ومردم  راه خودراخواهندیافت . 

ایرلند دولتمردان 1849باوجودقحطی  سال جواب : . بنویسید 17درقرن  نمونه ای ازعملکرد لیبرالیسم اقتصادی -9

انگلیسی ازهراقدامی برای مقابله با آن خودداری کردند و یک ونیم میلیون نفر تلف شدند ویک میلیون 

 نفرمهاجرت کردند. 

 آزادی ،خصوصا آزادی اقتصادی جهت بازکردن راه استثماربرای صاحبان ثروت جواب:  شعار لیبرالیسم چه بود؟ -8

ثمار لیبرالیسم باتکیه برشعار آزادی  وآزادی اقتصادی راه است جواب :چگونه لیبرالیسم  موجب چالش فقروغنا شد ؟   -7

رابرای صاحبان ثروت بازکرده وعدالت رادرعرصه حیات انسانی نادیده  انگاشتند وچالش فقر وغنا  دربطن وذات  

 فرهنگ غرب  شکل گرفت. 

جهت حل چالش فقر وغنا  مارکس لیبرالیسم  اقتصادی،فردگرایی   جواب :؟  بلوک شرق وغرب چگونه شکل گرفت -11

لیبرالیستی،اقتصادسرمایه داری ومالکیت خصوصی رانقدکرد ومعتقدبه حرکت انقالبی برای  ایجادجامعه 

وبا به قدرت رسیدن حزب کمونیست درشوروی  بلوک شرق )چپ(درمقابل نظریه  سوسیالیستی وکمونیستی شد.

 رالیستی جهان غرب  ) راست( شکل گرفت .های لیب

:  بلوک شرق: روسیه وکشورهای اروپای شرقی جواب بلوک شرق  وبلوک غرب شامل کدام جوامع بودند؟   -11

  وچین. بلوک غرب : آمریکا واروپای غربی

 عدالت اجتماعی وتوزیع مناسب ثروت جواب : شعار نظام های سوسیالیستی ومارکسیستی چه بود ؟  -12



تفاوت : ازنظرسیاسی ، اقتصادی  وجغرافیایی  جواب : وتفاوت دوابرقدرت شرق وغرب راتوضیح دهید.شباهت   -13

دردوبخش متمایز قرار می گرفتند. شباهت: ازجهت فرهنگی به فرهنگ واحدی تعلق داشتند یعنی شرق سیاسی  

 نیزدرمتن غرب فرهنگی قرارداشت. 

نظریه ی مارکسیسم درچارچوب بنیان های  جواب : قرارداشت؟مبانی نظری مارکسیسم درچه چارچوب فرهنگی   -14

فرهنگی غرب  به حل مسایلی می پرداخت که درمتن این فرهنگ پدیدآمده بود)قصدعبوراز بنیان های نظری 

 غرب رانداشت .( ورویکردی سکوالر  حتی ماتریالیستی نسبت به عالم داشت .

 -3درون فرهنگی   -2جهانی  -1  جواب : محسوب می شد ؟چالش های بلوک شرق وغرب از کدام نوع چالش ها  -15

 تمدنی  -4عارضی

آزادی مثبت  یعنی آزادی برای چه؟ )آزادی برای  جواب :چیست ؟ زمفهوم آزادی مثبت وآزادی منفی منظورا -19

 فرصت ها،آزادی برای  پیشرفت وتوسعه جامعه ( آزادشویم که به چه برسیم .آزادی منفی  یعنی آزادی  ازچه ؟

 ازچه چیزهایی آزادشویم)آزادی از استبدادوظلم و...(انقالب ها آزادی از ظلم هستند.

چالش فقروغنا.درجوامع لیبرال با آزادی جواب:اولین چالش جوامع صنعتی چه بود وچگونه به وجودآمد؟  -19

 صاحبان سرمایه،بهره کشی جدیدازکارگران)که قبال کشاورزبودند(به شدت گسترش یافت.

تقسیم دوقطبی جهان به بلوک شرق وغرب هریک از کشورهای منطقه خاورمیانه به کدام یک از دوقطب دردوران  -18

کشورهای وابسته به بلوک غرب : ترکیه ، عربستان ، کویت ، امارات متحده عربی ، عمان ،   تعلق داشت ؟ جواب :

ه بلوک مال عبدالناصر کشورهای وابسته باردن ،یمن شمالی ،قطر ، بحرین ،ایران قبل از انقالب ،لبنان ، مصربعدازج

 شرق : سوریه ، عراق ، یمن جنوبی، مصرتااول حکومت انورسادات ، سودان 

 11سواالت درس

جامعه ای که هرگونه ستیزه ونزاع ناشی از خون  -1 جواب : دونوع جامعه متقابل دردیدگاه قرآن راتوصیف کنید: -1

جامعه ای که به گروه های -2بشررابرمدارآرمانی حقیقی واصیل جمع می کند.،نژاد وطبقه و..راازبین می بردوهمه 

 پراکنده  ومتخاصم تجزیه می شوند وظرفیت ها ونیروهایشان نابودمی شود.

وچرامعتقدبود جنگ درفرهنگ غرب عارضی   اگوست کنت دالیل بروز جنگ درگذشته را چه می دانست ؟  -2

درگذشته فاتحان   ازطریق غنایم جنگی  برثروت خودمی افزودند ولی معتقدبود   جواب :وتحمیلی بوده است ؟ 

بارشد علم تجربی و صنعت  ثروت از طریق غلبه برطبیعت به دست می آید نه جنگ .بنابراین جنگ امری عارضی 

 وتحمیلی است . 

 اول  زیرادوجنگ جهانیجواب :  چرا درقرن بیستم نظریه ی اگوست کنت درباره  علل بروز جنگ  ردشد؟ -3

  ( با صدمیلیون تلفات و استفاده ازسالح های شیمیایی و اتمی  اتفاق افتاد .1737-1745( ودوم )1718-1714)

:  رقابت کشورهای اروپایی برسرمناطق جواب  یکی از مهم ترین  عوامل وقوع جنگ  های جهانی  را بیان کنید . -4

 یروی کارارزان داشت.استعماری ،زیرا سرمایه وصنعت نیاز به بازارهای مصرف ون

:  درقالب ایدئولوژی های جواب  طرف های درگیردردوجنگ جهانی  رفتارخودراچگونه توجیه می کردند؟  -5

 رهنگ غرب داشت .()توجیهی که ریشه درف. ناسیونالیستی ،لیبرالیستی وسوسیالیستی رفتارشان راتوجیه می کردند




