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پیام غدیر

همۀ گزینه ها دربارة نخستین بیدارگران اسالمی صحیح است به جز گزینۀ .................. - 1

فقاهت و عدالت دو عنصر برتر فرهنگ اسالمی است که اغلب در حاشیۀ مناسبات کشورهاي غربی، باقی مانده بود.

عالمان دینی، اغلب براساس ضرورت و حفظ امنیت با رهبران استبدادهاي قومی و قبیله اي تعامل می کردند.

علل ضعف جوامع اسالمی را دوري مسلمانان از عمل به سنت هاي اسالمی می دانستند.

یکی از مهم ترین ویژگی هاي بیدارگران اسالمی اعتقاد به شکل قدرت واحد اسالمی است.

به ترتیب علّت «به ضعف کشیدن عزت و استقالل کشورهاي اسالمی» و «مخدوش شدن استقالل سیاسی و اقتصادي جوامع اسالمی» کدام گزینه است؟ - 2

شیفتگی رجال سیاسی جوامع اسالمی نسبت به فرهنگ غرب – وابستگی حکومت منورالفکران غرب زده به کشورهاي استعمارگر

وابستگی حکومت منورالفکران غرب زده به کشورهاي استعمارگر – شیفتگی رجال سیاسی جوامع اسالمی نسبت به فرهنگ غرب

تشکیل حکومت هاي سکوالر در جوامع اسالمی – هویت سازي براي جوامع اسالمی از طریق اندیشه هاي سیاسی ناسیونالیستی

نفوذ دولت هاي غربی در کشورهاي اسالمی – تشکیل حکومت هاي اسالمی سکوالر در جوامع اسالمی

کدام گزینه به ترتیب دربارة فروپاشی بلوك شرق و روشنفکران چپ، درست و نادرست است؟ - 3

قرار گرفتن غرب زدگان این جوامع در حاشیۀ اندیشه هاي لیبرالیستی غرب – حرکت هاي اعتراض آمیز آن ها اغلب در سایۀ حمایت هاي بلوك غرب قرار می گرفت.

تشکیل کشورهاي غیر متعهد – اعتراض آن ها به نسل اول غرب زدگان، از جهت گریز آنان از بنیان هاي فکري اسالمی نیست.

احیاي جاذبه هاي روشنفکري چپ در سطح جهانی – حرکت هاي خود را در چارچوب اندیشه هاي ناسیونالیستی و سوسیالیستی سازمان می دادند.

تقسیم کشورهاي مسلمان در قرن بیستم به دو بخش - حرکت هاي خود را در چارچوب اندیشه هاي ناسیونالیستی و سوسیالیستی سازمان می دادند.

روشنفکران التقاطی چپ در کشورهاي اسالمی چه کسانی هستند و حرکت روشنفکران نسل دوم بر چه اساسی شکل می گرفت؟ - 4

گروهی اندیشه هاي خود را در پوشش دینی بیان می کردند – اندیشه هاي ناسیونالیستی و سوسیالیستی و مارکسیستی

گروهی که حرکت هاي اجتماعی شان را آشکارا به صورت مکاتب غیر توحیدي مطرح می کردند – اندیشه هاي ناسیونالیستی و سوسیالیستی و مارکسیستی

گروهی که اندیشه هاي خود را در پوشش دینی بیان می کردند – اندیشه هاي لیبرالیستی، سوسیالیستی

گروهی که حرکت هاي اجتماعی شان را آشکارا به صورت مکاتب غیر توحیدي مطرح می کردند – اندیشه هاي ناسیونالیستی و سوسیالیستی و لیبرالیستی

به ترتیب قسمت اول کدام گزینه در ارتباط با دیدگاه منورالفکران غرب گرا و روشنفکران درست و قسمت دوم آن، نادرست می باشد؟ - 5

منورالفکران به اومانیسم که اندیشۀ سیاسی قوم گرایانه غرب متجدد بود، روي آورده بودند - حضور سیاسی و اقتصادي کشور هاي استعمارگر را فرصت می دانستند.

نسبت به کشورهاي استعمارگر احساس خطر نمی کردند - مانند بیدارگران اسالمی، خواستار اصالح رفتار دولت هاي اسالمی بودند.

برخالف بیدارگران اسالمی خواستار اصالح رفتار دولت هاي اسالمی بودند - مانند بیدارگران اسالمی، بیداري را بازگشت به اسالم نمی دانستند.

مفهوم امت و ملت اسالمی براي آن ها بی معنا یا منفور بود - برخالف بیدارگران اسالمی، خواستار اصالح رفتار دولت هاي اسالمی بودند.

کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ (به ترتیب) - 6
الف) منظور از روشنفکري التفاطی چپ چیست؟

ب) روشنفکران چپ تا چه زمانی در کشورهاي اسالمی جاذبه داشتند؟
پ) روشنفکران چپ به چه دلیل به روشنفکران نسل اول اعتراض داشتند؟

از رویارویی مستقیم با باورهاي دینی مردم ترسی نداشتند. - تا پایان جنگ جهانی دوم - گریز آنان از بنیان هاي فکري اسالمی یا اسالم ستیزي

اندیشه  هاي خود را در پوشش هاي دینی بیان می داشتند. - تا فروپاشی بلوك شرق - اعتراض به عملکردهاي اقتصادي نظام هاي لیبرالیستی و سرمایه داري

از رویارویی با باورهاي دینی مردم ترسی نداشتند. - تا فروپاشی بلوك شرق - اعتراض به عملکرد اقتصادي نظام هاي لیبرالیستی و سرمایه داري

اندیشه  هاي خود را در پوشش هاي دینی بیان می داشتند. - تا پایان جنگ جهانی دوم - گریز آنان از بنیان هاي فکري اسالمی یا اسالم ستیزي 
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عبارات زیر را به ترتیب از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص کنید. - 7
- روشنفکران غرب گرا خواستار اصالح رفتار دولت هاي اسالمی بودند.

- لژ آدمیت و لژ بیداري ایرانیان از نخستین لژهایی بود که بیدارگران در ایران تأسیس کردند.
- حضور فعال عالمان دینی در مقابله با روسیۀ تزاري و تدوین رساله هاي جهادیه، حرکت اصالحی امیرکبیر و اقدامات سید جمال الدین اسدآبادي و

شاگردانش، نمونه هایی از حرکت هاي نخستین بیدارگران اسالمی در ایران بودند.
- روشنفکران چپ حرکت هاي خود را در چارچوب اندیشه هاي ناسیونالیستی، سوسیالیستی و مارکسیستی سازمان می دادند.

غ - ص - غ - ص ص - غ - غ - ص ص - غ - ص - ص غ - غ - ص - غ

چه تعداد از موارد زیر صحیح است؟ - 8
- منورالفکران با وجود رویکرد اعتراض آمیز به غرب، از فرهنگ غرب شناخت عمیقی نداشتند.

- بیدارگران نخستین می پنداشتند علت ضعف جوامع اسالمی تأکید مطلق بر موازین اسالمی است.
- بیدارگران نخستین خواستار استقالل اقتصادي سیاسی جوامع اسالمی بودند.

- بیدارگران نخستین دلیل قدرتمندي جوامع غربی را عدم توجه به اسالم می دانستند.
- بیدارگران نخستین به دنبال اصالح رفتار دولت ها در کشورهاي اسالمی بودند.

دو مورد سه مورد چهار مورد یک مورد

به ترتیب صحیح یا غلط بودن هریک ازعبارت هاي زیر در کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟ - 9
الف) جاذبه هاي دنیوي کشورهاي غربی، دولتمردان کشورهاي اسالمی را مرعوب و شیفتۀ فرهنگ غرب می ساخت و این مسئله عزت و استقالل کشورهاي

اسالمی را تضعیف می کرد.
ب) هنگام برخورد غرب متجدد با جهان اسالم، عناصر برتر در فرهنگ اسالمی اغلب در مرکز مناسبات قدرت هاي قومی باقی مانده بودند.

پ) عالمان دین براساس ضرورت جاري ساختن فقاهت و عدالت با استبدادهاي قومی و قبیله اي تعامل می کردند.
ت) اقدامات سیدجمال الدین اسدآبادي با همکاري محمد عبده نمونه هایی از حرکت هاي نخستین بیدارگران اسالمی در جهان اسالم است.

ص - ص - غ - غ ص - غ - غ - ص غ - غ - ص - ص غ - ص - ص - ص

چند مورد از عبارات زیر نادرست است؟ - 10
- یکی از ویژگی هاي اساسی اندیشۀ درست این است که اجزاي آن داراي انسجام اند. از این رو، به دیدگاهی که در آن تضاد و تناقض وجود دارد، به دیدة

شک و تردید نگریسته می شود.
- حکومت  منورالفکران غرب گرا در کشور هاي اسالمی استبداد استعماري را به دنبال داشت که موجب مخدوش شدن استقالل سیاسی و اقتصادي جوامع

اسالمی می شد.
- درهم ریختن نظم پیشین در کشورهاي اسالمی به بهانۀ رسیدن به جایگاه کشورهاي غربی انجام شد و در عمل هم تا حدودي این هدف محقق شد.

- حرکت هاي اجتماعی روشنفکران چپ در چارچوب اندیشه هاي ناسیونالیستی، سوسیالیستی و مارکسیستی بود.

یک مورد دو مورد سه مورد چهار مورد
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به ترتیب کدام گزینه حاوي پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ - 11
الف) وضعیت روشنفکران چپ تا پیش از فروپاشی بلوك شرق چگونه بود؟

ب) منورالفکران غرب گرا در قدم هاي نخست از چه سخن می گفتند؟
ج) یکی از ویژگی هاي منورالفکران غرب گرا چه بود؟

این جریان حتی در کشورهایی که زیر نفوذ بلوك غرب قرار داشتند، یک جریان اجتماعی تأثیرگذار بود. - از ضرورت اصالحات در دولت کشورهاي اسالمی خود - روي آوردن
به ناسیونالیسم که اندیشۀ سیاسی قوم گرایانۀ غرب متجدد بود.

مورد حمایت دولت هاي استعمارگر غربی بودند و به کمک این دولت ها توانستند از موفقیت بیدارگران اسالمی جلوگیري کنند. - از روشنفکري التقاطی چپ در کشورهاي اسالمی
- حضور فرهنگی و سیاسی کشورهاي استعمارگر را فرصت می دانستند.

در کشورهاي اسالمی جاذبه داشتند. - از اعتراضاتی که در قرن بیستم در کشورهاي غربی نسبت به عملکرد اقتصادي نظام هاي لیبرالیسم و سرمایه داري شکل می گرفت. - بیداري
را در تقلید از فرهنگ فرنگیان می دیدند.

با حمایت کشورهاي غربی، در جوامع خود حکومت هاي سکوالر تشکیل دادند. - از ضرورت اصالحات در دولت هاي کشورهاي اسالمی خود - به دنبال اصالح رفتار دولت ها در
کشورهاي اسالمی بودند.

به ترتیب کدام یک از گزینه هاي زیر در رابطه با ویژگی هاي نخستین بیدارگران اسالمی نادرست در رابطه با ویژگی هاي منورالفکران غرب گرا دست - 12
است؟

خواستار استقالل اقتصادي و سیاسی جوامع اسالمی بودند. - ناسیونالیسم که اندیشۀ سیاسی قوم گرایانۀ غرب متجدد بود، براي منور الفکران غرب گرا مفهومی بی معنا بود.

بیدارگران نخستین، خطر غرب را بیشتر در رفتار و قدرت سیاسی و اقتصادي آن می دیدند. - منورالفکران غرب گرا مانند بیدارگران اسالمی، خواستار اصالح رفتار دولت هاي
اسالمی بودند.

ضمن آشنایی عمیق با فرهنگ غرب، به خطر کشورهاي غربی براي جوامع اسالمی توجه می کردند. - منورالفکران غرب گرا حضور سیاسی و اقتصادي کشورهاي استعمارگر را یک
فرصت می دانستند.

حضور فعال عالمان دینی در مقابله با روسیۀ تزاري و تدوین رساله هاي جهادیه، نمونه هایی از حرکت هاي نخستین بیدارگران اسالمی در سطح جهان اسالم است. نسبت به
کشورهاي استعمارگر احساس خطر می کردند.

تمامی موارد ذکر شده در کدام گزینه نادرست است؟ - 13
الف) جهان غرب ابتدا با عمیق ترین الیه هاي هویتی خود با سایر جهان هاي اجتماعی از جمله جهان اسالم مواجه شد.

ب) از ابتداي رویارویی جهان اسالم با غرب متجدد، جریان هاي فکري و اجتماعی متفاوتی در جهان اسالم شکل گرفت.
ج) فقاهت و عدالت دو عنصر برتر در فرهنگ اسالمی، اغلب در حاشیۀ مناسبات نقش پررنگی داشت.

د) نسل دوم روشنفکران، تحت تأثیر جریان هاي لیبرالیستی، نسبت به رویکرد اقتصادي نسل اول روشنفکران معترض بودند.
هـ) استبداد استعماري به دنبال حکومت منورالفکران غرب گرا در کشورهاي اسالمی به وجود آمد.

هـ - ب - ج الف - ج - د هـ - د - ب الف - ب - هـ

چند مورد از عبارات زیر پیرامون نخستین بیدارگران اسالمی درست است؟ - 14
- دلیل قدرتمندي جوامع غربی را عملکرد آنان که همان عملکرد مورد توجه اسالم نیز بود، می دانستند.

- حرکت ها و جنبش هایی را بر علیه دولت هاي اسالمی وابسته به غرب به وجود آوردند.
- خطر غرب را در ابعاد دنیوي فرهنگ آنان (غرب) می دیدند.

- حکم میرزاي شیرازي در تحریم تنباکو، نمونه اي از حرکت هاي نخستین بیدارگران اسالمی بود.
- به دنبال اصالح بهتر دولت هاي غربی بودند.

- بیداري را در بازگشت به اسالم و عمل به آن می دانستند.

سه پنج چهار دو
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کدام گزینه در ارتباط با نخستین بیدارگران اسالمی نادرست است؟ - 15

استقالل خواهی سیاسی و اقتصادي و متوجه خطر کشورهاي غربی براي کشورهاي اسالمی بودن، از ویژگی هاي نخستین بیدارگران اسالمی است.

بیدارگران اسالمی، رویکرد اعتراض آمیزي به غرب مبتنی بر درك عمیق و مطالعات خود دربارة فرهنگ غرب داشتند.

قدرت سیاسی، نظامی، اقتصادي و جاذبه هاي دنیوي جهان غرب، دولتمردان اسالمی را شیفته و مرعوب خود ساخته بود.

دولت کشورهاي مسلمان به میزان دوري از سنت هاي دینی و اسالمی، آسیب پذیري بیشتري در برابر کشورهاي غربی پیدا می کردند.

کدام گزینه در ارتباط با منورالفکران و روشنفکران غرب گرا نادرست است؟ - 16

مورد نفرت بودن مفهوم امت  اسالمی و عدم مشاهدة بیداري در بازگشت به اسالم، از ویژگی هاي منورالفکران غرب گراست.

منورالفکران غرب گرا در نهایت و در آخرین گام هاي خود از ضرورت اصالح در دولت هاي کشورهاي اسالمی خود سخن گفتند.

اتکاي حاکمان سکوالر بر قدرت جهانی استعمار بود.

آتاتورك در ترکیه، رضاخان در ایران و امان اهللا خان در افغانستان سه نمونه از قدرت هاي سکوالري اند.

ویژگی هاي زیر به ترتیب در مورد کدام گرایش فکري است؟ - 17
- اعتراضاتی که طّی قرن بیستم در کشورهاي غربی نسبت به عملکرد اقتصادي نظام هاي لیبرالیستی و سرمایه داري شکل گرفت، اندیشه هاي خود را در

پوشش دینی بیان می داشتند.
- آن ها خواستار اصالح رفتار دولت هاي اسالمی بودند؛ ساختارهاي اجتماعی پیشین را حذف و ساختارهاي اجتماعی جدید ایجاد کردند.

روشنفکري التقاطی - منورالفکران غرب گرا بیدارگران اسالمی - روشنفکران غرب گرا

روشنفکران چپ کشورهاي اسالمی - بیدارگران اسالمی روشنفکران سوسیالیست و مارکسیست - روشنفکران غرب گرا

به  ترتیب، پاسخ هر یک از پرسش هاي زیر در کدام گزینه به  طور صحیح ذکر شده است؟  - 18
الف) استبداد استعماري رهاورد حکومت چه کسانی در کشور  هاي اسالمی بود؟ 

ب) در هم ریختن نظم پیشین در کشور هاي اسالمی توسط نسل اول غرب  گرایان به  چه بهانه اي انجام می  شود؟ 
ج) عامل شکل گیري نسل دوم غرب گرایان در کشور هاي اسالمی چه می باشد؟

منورالفکران غرب گرا ـ رسیدن به  جایگاه کشور  هاي غربی ـ شکل  گیري جریان هاي چپ در کشور هاي اروپایی نیز به  نوبۀ خود بر ذهـن و اندیشه غرب گرایان کشور هاي اسالمی
تأثیر می  گذارد و بدین ترتیب نسل دومی از غرب گرایان در کشور هاي اسالمی پدید می  آید. 

روشنفکران چپ ـ حفظ هویت خود ـ شکل گیري مقاومت هاي مردمی در کشور  هاي اسالمی براي حفظ هویت اسالمی خود و اعتراض به  اسـالم ستیزي و گریز حکومت هاي سکوالر
از بنیان هاي فکري اسالمی. 

منورالفکران غرب  گرا ـ رسیدن به  جایگاه کشور هاي غربی ـ شکل گیري اعتراض برخی از نخبگان در مقابل تبدیل شدِن کشورشـان به  کشـور هاي پیرامونی و شکل گیري
جریان هاي چپ در کشور هاي بلوك شرقی. 

روشن فکران چپ ـ استقالل سیاسی و اقتصادي ـ شکل گیري اعتراض برخی از نخبگان در مقابل وابستگی کشورشان به  کشـور هاي اسـتعماري و سرکوب مقاومت مردم براي حفظ
هویت اسالمی خود.
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با توجه به  ویژگی نسل دوم غرب گرایان در کشور هاي اسالمی، کدام گزینه نادرست است؟ - 19

با فروپاشی بلوك شرق و ازبین رفتن جاذبه هاي روشنفکري چپ در سطح جهانی، جریان منورالفکري در کشور هاي اسالمی نیز جاذبه خـود را از دست داد و غرب گرایان این
جوامع، دیگر بار به  اندیشه  هاي سوسیالیستی غربی روي آوردند.

روشنفکران چپ، حرکت هاي خود را در چارچوب اندیشه هاي ناسیونالیستی، سوسیالیستی و مارکسیستی سازمان می  دادنـد و حرکـت  هاي آن   ها اغلب مورد حمایت بلوك شرق
بود.

از آن جایی که برخی از روشنفکران چپ، حرکت هاي اجتماعی شان آشکارا به  صورت مکاتب غیـر توحیـدي مطـرح می  کردنـد و برخـی دیگـر از رویارویی مستقیم با باور هاي دینی
مردم خودداري می  کردند و در پوشش دینی، اندیشه هاي خود رابیان می  کردند، نوعی روشنفکري التقاطی چپ در کشور هاي اسالمی پدید آمد.

اندیشه  هاي التقاطی معموًال  آمیز ه اي از باور ها و ارزش هاي مکاتب و جهان بینی هاي مختلف همچـون لیبرالیسـم، سوسیالیسـم و مارکسیسـم را بـا عقاید اسالمی ادغام می  کنند بدون
اینکه به  مبانی متفاوت آن   ها توجه کنند پناه بردن به  اندیشه التقاطی به دلیل آن  است که دسترسی به  مکتـب و فرهنگ اصیل ندارند.

به ترتیب پاسخ هر یک از سؤاالت زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟ - 20
الف) فعالیت کدام شخص از نمونه حرکت هاي نخستین بیدارگران اسالمی در دیگر کشورهاي اسالمی شمرده می شود؟

ب) با توجه به ویژگی هاي نخستین بیدارگران اسالمی، کدام عبارت نادرست است؟ 
ج) به رغم رویکرد اعتراض آمیز نخستین بیدارگران اسالمی به غرب، ضعف اساسی آن ها چه بود؟

حکم میرزاي شیرازي در تحریم تنباکو - خواستار اصالح رفتار دولت هاي اسالمی بودند. - خطر غرب را در سلطه گري و قدرت سیاسی و اقتصادي می دانستند.

اقدامات سید جمال الدین اسد آبادي و شاگردان او - خواستار استقالل فرهنگی جوامع اسالمی از کشورهاي غربی بودند. - آشنایی عمیق با فرهنگ غرب و ابعاد دنیوي آن نداشتند.

حرکت اصالحی امیرکبیر - قومیت هاي مختلف وحدت امت اسالمی و عزت جهان اسالم را درون امت واحد اسالمی به رسمیت می شناختند - معتقد بودند که قدرت جوامع غربی به
این دلیل است که عملکرد آنها اغلب همان است که مورد توجه اسالم نیز می باشد.

حضور فعال عالمان دینی در مقابل با روسیه تزاري و تدوین رسالۀ جهادیه - بیداري را بازگشت به اسالم و عمل به آن می دانستند - فقاهت و عدالت در حاشیۀ مناسبات قدرت هاي
قومی، مهجور باقی مانده بود.
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کشور هاي غربی  کشور هاي اسالمی گزینه 1 - 1
قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادي و جاذبه هاي دنیوي کشور هاي غربی، دولتمردان کشور هاي اسالمی را مرعوب و شیفتۀ فرهنگ غرب می ساخت و این مسئله عزت و استقالل کشور  گزینه 1 - 2
هاي اسالمی را تضعیف می کرد. استبداد استعماري به دلیل وابستگی به کشور هاي استعمارگر و عمل کردن مطابق منافع این کشور ها، استقالل سیاسی و اقتصادي جوامع اسالمی را مخدوش می ساخت و

مقاومت هاي مردمی براي حفظ هویت اسالمی خود را نیز سرکوب می کرد.
قسمت اول: درست گزینه 1 - 3

قسمت دوم: نادرست (بلوك غرب  بلوك شرق)
- برخی از آنان، آشکارا اندیشه هاي غیرتوحیدي را مطرح می کردند و برخی دیگر از رویارویی مستقیم با باور هاي دینی مردم خودداري می کردند.  گزینه 1 - 4

- حرکت هاي اجتماعی روشنفکران چپ، در چارچوب اندیشه هاي ناسیونالیستی، سوسیالیستی و مارکسیستی بود.

- مانند بیدارگران - نسبت به کشورهاي استعمارگر احساس خطر نمی کردند بلکه حضور سیاسی و اقتصادي آنان را فرصت می دانستند.  منورالفکران غرب گرا ویژگی هایی داشتند:  گزینه 4 - 5

- برخالف بیدارگران اسالمی، بیداري را بازگشت به اسالم نمی دانستند؛ بلکه راه نجات را در تقلید از رفتار فرنگیان می دیدند. مفهوم امت و اسالمی، خواستار اصالح رفتار دولت هاي اسالمی بودند. 
ملت اسالمی براي آن ها بی معنا یا منفور بود و در مقابل، به ناسیونالیسم که اندیشۀ قوم گرایانه غرب متجدد بود، روي آورده بودند.

الف) برخی روشنفکران چپ از رویارویی مستقیم با باورهاي دینی مردم خودداري می کردند؛ حتی گاهی اندیشه هاي خود را در پوشش دینی بیان می داشتند. گزینه 2 - 6
ب) روشنفکران چپ تا فروپاشی بلوك شرق، در کشورهاي اسالمی جاذبه داشتند.

پ) اعتراض روشنفکران چپ به روشنفکران نسل اول، به دلیل گریز آنان از بنیان هاي فکري اسالمی یا اسالم ستیزي آنان نیست، بلکه از نوع اعتراضاتی است که طّی قرن بیستم در کشورهاي غربی
نسبت به عملکرد اقتصادي نظام هاي لیبرالیستی و سرمایه داري شکل گرفت.

- درست گزینه 3 - 7

- نادرست: بیدارگران  منورالفکران
- نادرست: اقدامات سید جمال اسدآبادي و شاگردانش، خارج از ایران بود.

- درست
- درست گزینه 3 - 8

- نادرست: برخی از بیدارگران نخستین، دوري مسلمانان از عمل به اسالم را عامل ضعف جوامع اسالمی می دانستند.
- درست

- نادرست: برخی از بیداد گران اسالمی گمان می کردند که دلیل قدرتمندي جوامع غربی این است که عملکرد آن ها اغلب همان است که مورد توجه اسالم نیز می باشد.
- درست

الف: درست گزینه 3 - 9

ب: نادرست: مرکز  حاشیه

پ: نادرست: جاري ساختن فقاهت و عدالت  براساس ضرورت حفظ امنیت
ت: درست

- درست گزینه 4 - 10
- درست

- نادرست: همچنان در جایگاه  کشورهاي پیرامونی و استعمار زده باقی می ماندند.
- درست

الف) تا پیش از فروپاشی بلوك شرق، روشنفکران چپ در کشورهاي اسالمی جاذبه داشتند. جریان چپ حتی در کشورهایی که زیر نفوذ بلوك شرق قرار داشتند نیز یک جریان گزینه 1 - 11
اجتماعی تأثیرگذار بود.

ب) منورالفکران غرب گرا در قدم هاي نخست از ضرورت اصالحات در دولت هاي کشورهاي اسالمی خود سخن می گفتند.
ج) آنان به ناسیونالیسم که اندیشۀ سیاسی قوم گرایانۀ غرب متجدد بود، روي آورده بودند و بیداري را در تقلید از فرهنگ فرنگیان می دیدند. آن ها مانند بیدارگران اسالمی خواستار اصالح رفتار

دولت ها در کشورهاي اسالمی بودند.

) درست - نادرست گزینۀ  گزینه 3 - 12
مفهوم امت و ملت اسالمی براي منورالفکران غرب گرا مفهومی بی معنا یا منفور بود و در مقابل، به ناسیونالیسم که اندیشۀ سیاسی قوم گرایانۀ غرب متجدد بود، روي آورده بودند.

) درست - درست گزینۀ 

) نادرست - درست گزینۀ 
بیدارگران نخستین، به رغم رویکرد اعتراض آمیز به غرب، آشنایی عمیق با فرهنگ غرب نداشتند.

) نادرست - نادرست گزینۀ 
حضور فعال عالمان دینی در مقابله با روسیۀ تزاري و تدوین رساله هاي جهادیه، نمونه هایی از حرکت هاي نخستین بیدارگران اسالمی در ایران است. - منورالفکران غرب گرا نسبت به کشورهاي

استعمارگر احساس خطر نمی کردند.
تشریح عبارات نادرست: گزینه 3 - 13

الف) جهان غرب ابتدا با سطحی ترین و ظاهري ترین الیه هاي هویتی خود با سایر جهان هاي اجتماعی مواجه شد.
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ج) دو عنصر برتر در فرهنگ اسالمی اغلب در حاشیۀ مناسبات قدرت هاي قومی باقی مانده بودند.
د) نسل دوم روشنفکران تحت تأثیر جریان هاي چپ در کشورهاي اروپایی بودند. نوع اعتراضات آن ها، از نوع اعتراضاتی بود که طی قرن بیستم در کشورهاي غربی نسبت به عملکرد اقتصادي نظام 

هاي لیبرالیستی و سرمایه داري شکل می گرفت.

تشریح عبارات نادرست: گزینه 4 - 14
- حرکت ها و جنبش هایی را در مقابله با غرب به وجود آوردند.

- خطر غرب را بیشتر در سلطه گري و قدرت سیاسی و اقتصادي آن می دیدند.
- به دنبال اصالح رفتار دولت هاي اسالمی بودند.

نخستین بیدارگران اسالمی با وجود رویکرد اعتراض آمیز به غرب از فرهنگ غرب، شناخت عمیقی نداشتند. گزینه 2 - 15

آخرین گام  قدم هاي نخست گزینه 2 - 16

- روشنفکران التقاطی - منورالفکران غرب گرا گزینه 2 - 17

گزینه 1 «الف»: رهاورد حکومت منـورالفکـران غـرب گرا در کشـور هاي اسـالمی، اسـتبداد استعماري است.  - 18
«ب»: در هم ریختن نظم پیشین به  بهانه رسیدن به  جایگاه کشـور هاي غربـی انجام می  شود. 

«ج»: شکل گیري جریان هاي چپ در کشور هاي اروپایی نیز به  نوبه خـود، بـر ذهـن و اندیشه غرب  گرایان کشور هاي اسالمی تأثیر می  گذارد و بدین ترتیب، نسـل دومـی از غرب گرایان در این
کشور ها پدید می  آید که با اعتراض به  حرکت هاي سیاسـی نسـل اول می  نگرد. 

با فروپاشی بلوك شرق و ازبین رفتن جاذبه هاي روشـنفکري چـپ در سـطح جهـانی، جریان نسل دوم از غرب  گرایان یعنی «روشنفکران» نه « منورالفکران» جاذبه خـود را از دست گزینه 1 - 19
دادند و غرب گرایان دیگر بار به  اندیشه هاي لیبرالیستی غربی روي آوردند. 

الف) اقدامات سید جمال الدین اسد آبادي و شاگردان او در دیگر کشور هاي اسالمی نمونه اي از حرکت هاي نخستین بیدارگران اسالمی است. گزینه 2 - 20
ب) بیدارگران اسالمی به خطر جوامع غربی براي جوامع اسالمی توجه داشتند و خواستار استقالل اقتصادي و سیاسی جوامع اسالمی بودند.

ج) بیدارگران نخستین، به رغم رویکرد اعتراض آمیز به غرب، آشنایی عمیق با فرهنگ غرب و ابعاد دنیوي آن نداشتند.
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