
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: جامعه شناسی 2 / درس 14

پیام غدیر

صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید. - 1
- جنبش عدالت خانه فعالیت رقابت آمیز در جهت اصالح ساختار بود.

- جنبش تنباکو یک انقالب اجتماعی است.
- جنبش عدالت خانه از نظر فقه اجتماعی و سیاسی یک حکومت آرمانی است.

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

مشروطه از دیدگاه فقه اجتماعی و سیاسی شیعه چگونه حکومتی بود و مشکل جنبش عدالت خانه چه بود؟ - 2

یک نظام آرمانی بود و در مقایسه با نظام استبدادي ترجیح داده شده است.
- رفتار عادالنه را بر کسانی تحمیل می کرد که با معیارهاي الهی به قدرت نرسیده بودند.

یک نظام آرمانی و مشروع نیست و در مقایسه با نظام استبدادي ترجیح داده شده است.
- رفتار عادالنه را بر کسانی تحمیل می کرد که با معیارهاي الهی به قدرت نرسیده بودند.

یک نوع حاکمیت آرمانی بود که می توانست استبداد را کاهش دهد - تبعیت از حق نمی کرد و خواست و اراده الهی در آن نبود.

یک نوع حاکمیت آرمانی بود که می توانست استبداد را کاهش دهد -خواست و اراده افرادي که تحت نفوذ غرب بودند حاکم بود.

جدول زیر را کامل کنید. - 3
  تدوین رساله هاي جهادیه    همکاري با حاکم نامشروع در حد واجبات نظامیه   د
جنبش تنباکوبج

الفتغییر ساختار سیاسی  انقالب اجتماعی   

انقالب مشروطه - مقاومت منفی - اصالح رفتار حاکمان یا ساختار حکومت - انقالب مشروطه

جنبش عدالت خانه - فعالیت رقابت آمیز - اصالح رفتار حاکمان یا ساختار حکومت - انقالب مشروطه

انقالب مشروطه - اصالح رفتار حاکمان با ساختار حکومت - فعالیت رقابت آمیز - مقاومت منفی

انقالب مشروطه - اصالح رفتار حاکمان با ساختار حکومت - مقاومت منفی - فعالیت رقابت آمیز

به  ترتیب در کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر در رابطه با جنبش عدالتخانه ذکر شده است؟  - 4
- هدف این جنبش چه بود؟ 

- این جنبش حاکمیت را از مدار استبداد به  کدام مدار منتقل می  ساخت؟ 
- این جنبش از چه جهت یک انقالب اجتماعی محسوب می  گردید؟ 

- با اوج گیري این جنبش، کدام گروه به  آن  پیوستند؟

اصالح رفتار پادشاه ـ مدار مشروطیت ـ تغییر ساختار اجتماعی ـ عالمان مسلمان

اصالح شیوة زمامداري پادشاه ـ مدار عدالت ـ تغییر ساختار سیاسی ـ منورالفکران غرب زده

اصالح شیوة زمام مسلمان داري پادشاه ـ مدار مشروطیت ـ تغییر ساختار اجتماعی ـ عالمان 

اصالح رفتار پادشاه ـ مدار عدالت ـ تغییر ساختار سیاسی، اجتماعی ـ منورالفکران غرب زده
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در رابطه با تفاوت هاي انقالب اسالمی ایران با انقالب هاي آزادي بخش، کدام گزینه نادرست است؟ - 5

در جهان دو قطبی قرن بیستم، برخالف اغلب انقالب هاي آزادي  بخش که در مقابله با بلوك غرب و در حمایت از بلوك شرق بوده اند، انقالب اسالمی ایران به  دلیل عدم تعلق به 
بلوك شرق، موضع گیري ضد مارکسیستی داشت و از آغاز جهت گیري ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی نیز پیدا کرده بود. 

انقالب هاي آزادي  بخش در چارچوب نظریه ها و مکاتب چپ بودند تا بلکه بتوانند مسائل و بحران هاي جهان غرب که به  وجـود آمـده بـود را حـل نمایند ولی انقالب اسالمی بدون
تعلق به  مکاتب و فلسفه هاي سیاسی غرب، از آموزه هاي اسالمی براي حل بحران ها بهره برد. 

انقالب هاي آزادي  بخش در مقابله با استعمار جدید و حذف کارگزاران غیرمستقیم غرب موفق می  شدند ولی در قطع وابستگی فرهنگی توفیقی نداشتند و از جهت استعمار فرانو،
مرعوب و مقهور استعمار گران بودند اما انقالب ایران تنها یک انقالب سیاسی نبود بلکه هویتی، فرهنگی و تمدنی داشت. 

محمدرضا شاه توانست همۀ جنبش هاي چریکی و نیرو هاي چپ را سرکوب کند اما انقالب اسالمی ایران با توجه به  اینکه از عمق روابط مـردم بـا مرجعیت دینی پدید آمده بود همه
اقشار و گروه هاي جامعه را در بر می  گرفت و یک انقالب فرا گیر مردمی بود.

به ترتیب کدام یک از گزینه هاي زیر در رابطه با جنبش عدالتخانه، درست و در رابطه با ویژگی هاي نخستین بیدارگران اسالمی نادرست است؟ - 6

هدف جنبش عدالتخانه تنها اصالح رفتار خاصی از پادشاه نبود؛ بلکه اصالح شیوة زمامداري پادشاه بود. - خواستار استقالل سیاسی و اقتصادي جوامع اسالمی بودند.

با اوج گیري جنبش عدالتخانه، عالمان مسلمان به آن پیوستند و در جریان بست نشینی در سفارتخانۀ انگلستان، نام مشروطه را براي آن برگزیدند. - به دنبال اصالح رفتار دولت 
هاي اسالمی بودند.

جنبش عدالتخانه از آن جهت که ساختار اجتماعی جامعه را تغییر می داد، یک انقالب سیاسی بود. - با فرهنگ غرب آشنایی عمیقی داشتند.

جنبش عدالتخانه با توجه به شرایط داخلی و خارجی، در پی تأسیس مجلسی بود که قوانین عادالنۀ الهی را تدوین کند. - خطر غرب را بیشتر در قدرت اقتصادي و فرهنگی آن می 
دیدند.

به ترتیب، هر یک از این وقایع با کدام دوران تاریخی ارتباط دارند؟ - 7
- شکل گیري حقوق طبیعی بشر

- تغییر عملکرد مردم از موضع مقاومت منفی به فعالیت رقابت آمیز
- خودداري از مقابله با قحطی ایرلند

قبل از رنسانس - مشروطه - جنگ جهانی دوم قرون وسطی - جنبش تنباکو - جنگ جهانی اول

انقالب فرانسه - جنبش عدالتخانه - قبل از انقالب صنعتی رنسانس - انقالب اسالمی - حاکمیت لیبرالیسم اقتصادي

جدول را کامل کنید: - 8

نمونۀ تاریخیویژگی فعالیت اجتماعی سیاسی
همکاري با حاکم نامشروع در حّد واجبات نظامیه

ب
تغییر ساختار سیاسی

ج
جنبش تنباکو

الف

انقالب مشروطه - اصالح رفتار حاکمان - تدوین رسالۀ جهادیه

جنبش تنباکو - اصالح ساختار حکومت - حکم میرزاي شیرازي

جنبش عدالتخانه - مقاومت منفی - اقدامات سید جمال الدین اسدآبادي

اصالحات امیرکبیر - اصالح ساختار حکومت - حضور فعال عالمان دینی در مقابله با روسیۀ تزاري
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به ترتیب این موارد عملکرد چه کسانی و چه جریاناتی بود؟ - 9
- بازشدن راه استثمار براي صاحبان ثروت

- موفق شدن در مقابله با استعمار قدیم
- مخدوش ساختن استقالل سیاسی و اقتصادي جوامع اسالمی

لیبرالیسم - انقالب هاي آزادي بخش - منورالفکران غرب گرا نظام سلطه - انقالب اسالمی ایران - روشنفکران چپ

بازارهاي مشترك منطقه اي - بیدارگران اسالمی - کشورهاي استعمارگر امپریالیسم - کشورهاي زیر نفوذ بلوك شرق - کانون هاي ثروت و قدرت

به ترتیب کدام یک از گزینه هاي زیر در رابطه با روشنفکران چپ نادرست، و در رابطه با انقالب هاي آزادي بخش درست است؟ - 10

نسل دوم از غرب گرایان کشورهاي اسالمی که با عنوان روشنفکران چپ کشورهاي اسالمی شناخته می شوند، با اعتراض به حرکت هاي سیاسی نسل اول می نگرند. - این انقالب ها
در قطع وابستگی اقتصادي و فرهنگی توفیقی نداشتند.

اعتراض روشنفکران چپ به روشنفکران نسل اول از نوع اعتراضاتی است که طی قرن بیستم در کشورهاي غربی نسبت به عملکرد سیاسی نظام هاي سرمایه داري شکل گرفت -
انقالب هاي آزادي بخش در جهت از بین بردن سلطۀ اقتصادي کشورهاي غربی عمل می کردند.

روشنفکران چپ حرکت هاي خود را در چارچوب اندیشه هاي ناسیونالیستی، سوسیالیستی و لیبرالیستی سازمان می دادند. - انقالب هاي آزادي بخش نتوانستند جایگاه کشورشان را
از حاشیۀ قطب هاي سیاسی و اقتصادي جهان خارج کنند.

حرکت هاي اعتراض آمیز روشنفکران چپ کشورهاي مسلمان، اغلب مورد حمایت هاي بلوك شرق قرار می گرفت. - این انقالب ها در مقابله با استعمار نو و حذف کارگزاران
مستقیم غرب موفق می شدند.

چه تعداد از عبارات زیر غلط است؟ - 11
الف) رهبران دینی پس از شکست مشروطه، از موضع مقاومت منفی به موضع فعالیت رقابت آمیز برگشتند.

ب) بازگرداندن موضع مقاومت منفی به فعالیت رقابت آمیز از سوي امام خمینی (ره)، با اعتراض به کاپیتوالسیون آغاز شد و در حد یک حرکت اصالحی ماند.
ج) انقالب اسالمی، آخرین انقالب قرن بیستم است و این قرن را قرن انقالب هاي آزادي بخش می دانند.

د) از بین بردن سلطۀ سیاسی کشورهاي غربی یکی از شباهت هاي انقالب اسالمی با جنبش هاي آزادي بخش قرن بیستم بود.
هـ) در قرن بیستم، جنبش هاي آزادي بخش در بسیاري از کشورهاي جهان سوم آفریقا و آسیاي جنوب شرقی و آمریکاي التین شکل گرفت.

چهار یک سه دو

کدام گزینه در ارتباط با تفاوت انقالب اسالمی ایران با انقالب هاي آزادي بخش قرن بیستم نادرست می باشد؟ - 12

انقالب اسالمی از همان ابتدا موضع ضدصهیونیستی و ضدمارکسیستی خود را اعالم کرد؛ ولی انقالب هاي آزادي بخش در جهان دوقطبی قرن بیستم مورد حمایت بلوك شرق قرار
گرفتند.

انقالب هاي آزادي بخش در چارچوب نظریه ها و مکاتب چپ شکل می گرفتند که براي حل بحران هاي جهان غرب به وجود آمده بودند؛ ولی انقالب اسالمی ایران هیچ تعلقی به
فلسفه ها و مکاتب سیاسی غرب نداشت.

انقالب هاي آزادي بخش نتوانستند جایگاه کشورشان را از حاشیۀ قطب هاي سیاسی و اقتصادي جهان خارج کنند؛ اما انقالب اسالمی ایران، انقالبی سیاسی بود که با هویت فرهنگی و
تمدنی خود در داخل قطب بندي سیاسی شرق و غرب، یک قطب بندي جدید سیاسی به وجود آورد.

انقالب اسالمی یک انقالب فراگیر مردمی با مرجعیت و رهبري دینی بود و همۀ اقشار و گروه هاي جامعه را دربر گرفت؛ ولی انقالب آزادي بخش اغلب با جنبش هاي چریکی گروه 
ها و احزاب مختلف شکل می گرفتند.
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کدام گزینه به ترتیب پاسخ صحیح هریک از سؤاالت زیر می باشد؟ - 13
الف) تصویر روبه رو که در رابطه با دیدار ارتشبد طوفانیان، معاون وزیر جنگ حکومت پهلوي با موشه دایان وزیر اسرائیل است، مرتبط با کدام گزینه می 

باشد و این دیدار به چه منظوري انجام شد؟  ب) در رابطه با مشکل عدالتخانه کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف) هنگام شروع حرکت انقالبی امام خمینی (ره)، شاه تحت حمایت دولت هاي غربی بود و مأموریت حفظ امنیت منطقه را برعهده داشت. - همکاري مشترك نظامی ب) رفتار
عادالنه را به کسانی تحمیل می کرد که عالم به عدالت نبودند و عمل به عدالت به قدر کافی در شخصیت آنان نهادینه نشده بود.

الف) منورالفکران غرب گرا با حمایت کشورهاي غربی خواستار تشکیل حکومت سکوالر در جوامع خود بودند. - ضرورت اصالحات در دولت هاي کشورهاي اسالمی ب) رفتار
عادالنه را به کسانی تحمیل می کرد که عالم و عامل به عدالت نبودند.

الف) هنگام شروع حرکت انقالبی امام خمینی (ره)، شاه تحت حمایت دولت هاي غربی بود و مأموریت حفظ امنیت منطقه را برعهده داشت. - ضرورت اصالحات در دولت هاي
کشورهاي اسالمی ب) عامالن به عدالت با معیارهاي الهی به قدرت نرسیده بودند.

الف) منورالفکران غرب گرا با حمایت کشورهاي غربی خواستار تشکیل حکومت سکوالر در جوامع خود بودند. همکاري مشترك نظامی ب) رفتار عادالنه را به کسانی تحمیل می 
کرد که گرچه عالم به عدالت بودند، ولی عمل به عدالت به قدر کافی در شخصیت آن ها نهادینه نشده بود.

به ترتیب در حکومت قاجار مقاومت منفی در چه هنگام به فعالیت رقابت آمیز تغییر کرد و منظور از فعالیت هاي رقابت آمیز چگونه فعالیت هایی بود؟ - 14

هنگامی که قاجار به دلیل قراردادهاي استعماري به اثرپذیري از دولت هاي استعماري روي آورد. - ورود فعال به عرصۀ زندگی سیاسی و نظامی در رقابت با قدرت حاکم

هنگامی که قاجار به دلیل اثرپذیري از دولت هاي استعماري به مقاومت در برابر بیگانگان روي آورد. - ورود فعال به عرصۀ زندگی سیاسی و نظامی در جهت تأیید قدرت حاکم و
حمایت از آن

هنگامی که قاجار به دلیل مقاومت در برابر بیگانگان به قراردادهاي استعماري روي آورد. - ورود فعال به عرصۀ زندگی اجتماعی و سیاسی در جهت تأیید قدرت حاکم و حمایت از
آن

هنگامی که قاجار به دلیل اثرپذیري از دولت هاي استعماري، به جاي مقاومت در برابر بیگانگان به قراردهاي استعماري روي آورد. - ورود فعال به عرصۀ زندگی اجتماعی و سیاسی
در رقابت با قدرت حاکم

کدام گزینه به سیر ایجاد جنبش عدالتخانه به درستی اشاره می کند؟ - 15

به وجود آوردن جنبش هایی براي اصالح رفتار حاکمان و ساختار حکومت از سوي نخستین بیدارگران اسالمی  همکاري با حکومت قاجاریه در حّد واجبات نظامیه  موفق بودن
جنبش تنباکو به عنوان فعالیت رقابت آمیز اصالحی  جنبش عدالتخانه

به وجود آوردن جنبش هایی براي اصالح رفتار حاکمان و ساختار حکومت از سوي نخستین بیدارگران اسالمی  تغییر دادن فعالیت هاي رقابت آمیز از اصالح رفتار به اصالح
ساختار با موفق بودن جنبش تنباکو  فعالیت هاي رقابت آمیز  جنبش عدالتخانه

اصالحی بودن حرکت رقابت آمیز عالمان دینی با حکومت قاجار  موفق بودن جنبش تنباکو به عنوان فعالیت رقابت آمیز اصالحی  تغییر دادن فعالیت هاي رقابت آمیز از اصالح
رفتار به اصالح ساختار با موفق بودن جنبش تنباکو  جنبش عدالتخانه

موفق بودن اصالحات ساختار عالمان دینی با حکومت قاجار  تغییر دادن فعالیت هاي رقابت آمیز از اصالح رفتار به اصالح ساختار با موفق بودن برخورد اصالحی عالمان دینی 
موفق بودن جنبش تنباکو  جنبش عدالتخانه

←←

←

←

←←

←←
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کدام گزینه به ترتیب پاسخ هریک از سؤاالت زیر می باشد؟ - 16
الف) در رابطه با ویژگی هاي انقالب اجتماعی کدام مورد درست می باشد؟

ب) یکی از نمونه هاي تاریخی مقاومت منفی کدام مورد است؟
پ) در رابطه با «حزب توده» کدام مورد صحیح است؟

الف) اصالح رفتار حکومت ب) جنبش تنباکو پ) این گروه به موازات نخستین بیدارگران به وجود آمدند که شیفتۀ فرهنگ غرب بودند و خواستار گذر از فرهنگ اسالمی و
پیوستن به فرهنگ غرب بودند.

تغییر ساختار سیاسی ب) تدوین رساله هاي جهادیه پ) از سازمان یافته ترین گروه هاي سیاسی چپ و مخالف شاه بود که با سرکوب گسترده از سوي حکومت پهلوي روبه رو شد.

الف) اصالح رفتار حکومت ب) جنبش تنباکو پ) از سازمان یافته ترین گروه هاي سیاسی چپ و مخالف شاه بود که با سرکوب گسترده از سوي حکومت پهلوي روبه رو شد.

الف) تغییر ساختار سیاسی ب) تدوین رساله هاي جهادیه پ) این گروه به موازات نخستین بیدارگران به وجود آمدند که شیفتۀ فرهنگ غرب بودند و خواستار گذر از فرهنگ
اسالمی و پیوستن به فرهنگ غرب بودند.

به  ترتیب کدام گزینه مبین فعالیت رقابت  آمیز امام خمینی ( ره) است و حاکمیت آرمانی دینی در اندیشۀ اجتماعی و سیاسی شیعی چگونه است؟ - 17

این فعالیت صرفًا یک فعالیت اصالحی در راستاي اصالح رفتار یا ساختار بود ـ حاکمیتی الهی است که به  وسـیلۀ پیـامبر (ص) و اهـل بیـت (ع) تحقق پیدا می  کند و در زمان غیبت
امام زمان (عج) اجراي روشمند احکام الهی، بر عهدة کسانی است که صرفًا با استعمار با هر شیوه و روشـی مقابله می  کنند.

این فعالیت در یک حرکت اصالحی رفتار یا ساختار متوقف شد و به  صورت یک حرکت انقالبی درآمد ـ حاکمیت الهی است که به وسیلۀ پیـامبر (ص) و اهل بیت (ع) تحقق پیدا
می کند و در زمان غیبت امام زمان (عج) اجراي روشمند احکام الهی، بر عهدة کسانی است که صرفًا با اسـتعمار با هر شیوه و روشی مقابله می  کنند.

این فعالیت در یک حرکت اصالحی رفتار یا ساختار متوقف نشد و به  صورت یک حرکت انقالبی درآمد ـ حـاکمیتی الهی اسـت کـه به وسـیلۀ پیامبر(ص) و اهل بیت (ع) تحقق پیدا
می کند و در زمان غیبت امام زمان (عج) اجراي روشمند احکام الهی وظیفۀ کسانی است که هم آگاه و عالم به  احکام و شرایط اجراي احکام باشند و هم به  آگاهی خود عامل باشند. 

این فعالیت صرفًا یک فعالیت اصالحی در راستاي اصالح رفتار یا ساختار بود ـ در اندیشه اجتماعی و سیاسی شیعی، حاکمیت الهی است که به  وسیلۀ پیامبر (ص) و اهل بیت (ع)
تحقق پیدا می  کند و در زمان غیبت امام زمان (عج) اجراي روشمند احکام الهی وظیفۀ کسانی می  شود کـه هم آگاه و عالم به  احکام و شرایط اجراي احکام باشند و هم به  آگاهی خود

عامل باشند.

به  ترتیب مشکل عدالتخانه این بود که رفتار عادالنه را بر کسانی تحمیل می  کرد که  .................. و انقالب اسالمی ایران، بازگشت مردم ایران به  حرکت - 18
ناتمامی بود که  ..................

قدرت را با شمشیر قوم و عشیره به  دست آورده بودند ـ در خرداد  شروع کرده بودند.

با معیار هاي الهی به  قدرت نرسیده بودند ـ در مشروطه آغاز کرده بودند.

عالم به  عدالت بوده ولی عمل به  عدالت در شخصیت آن   ها نهادینه نشده بود ـ در مشروطه آغاز کرده بودند. 

قدرت را بدون حمایت دولت هاي استعمارگر به  دست آورده بودند ـ در خرداد  شروع کرده بودند.

42

42

فعالیت رقابت آمیز امام خمینی (ره) با چه چیزي آغاز شد و چه زمانی انقالب اسالمی اتفاق افتاد؟ - 19

اعتراض به کاپیتوالسیون - شاه در حاشیه دولت هاي غربی بود و روشنفکران چپ از صحنه رقابت هاي سیاسی داخلی حذف شده بود.

اعتراض به کاپیتوالسیون - جریان روشنفکري و قدرت هاي استعماري به بن بست رسیده بود.

اعتراض به انقالب سفید شاه - رهبران دینی بعد از شکست در مشروطه، از موضع فعالیت رقابت آمیز به موضع مقاومت منفی بازگشتند.

اعتراض به انقالب سفید شاه - شاه مأموریت حفظ امنیت خاورمیانه را بر عهده گرفته بود و منورالفکران از صحنه رقابت هاي سیاسی جهان حذف شده بود.
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کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح است؟ - 20

مقاومت منفی  فعالیت رقابت آمیز  انقالب مشروطه  حاکمیت استعماري رضاخان

فعالیت رقابت آمیز  مقاومت منفی  انقالب مشروطه  حاکمیت استعماري رضاخان

فعالیت رقابت آمیز  جنبش عدالت خانه  انقالب مشروطه  حاکمیت استعماري رضاخان

مقاومت منفی  انقالب مشروطه  جنبش عدالت خانه  حاکمیت استعماري رضاخان

←←←

←←←

←←←

←←←
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گزینه 3 - 1

- مشروطه از دیدگاه فقه اجتماعی و سیاسی شیعه یک نظام آرمانی و مشروع نیست و در مقایسه با نظام استبدادي ترجیح داده شده است. گزینه 2 - 2
- مشکل عدالت خانه این بود که فتار عادالنه را بر کسانی تحمیل می کرد که با معیارهاي الهی به قدرت نرسیده بودند.

الف: انقالب مشروطه گزینه 3 - 3
ب: اصالح رفتار حاکمان با ساختار حکومت

ج: فعالیت رقابت آمیز
د: مقاومت منفی

هدف جنبش عدالتخانه تنها اصالح کار یا رفتار خاصی از پادشاه نبود بلکه اصالح شـیوة زمامداري شاه بود و این حرکت، حاکمیت را از مدار اسـتبداد به  مـدار عـدالت منتقـل می  ساخت و گزینه 2 - 4
جنبش عدالتخانه از آن  جهت که ساختار سیاسی جامعه را تغییـر می داد، یک انقالب اجتماعی بود . با اوج  گیري جنبش عدالتخانه، منورالفکران غربزده به  آن  پیوستند و در جریان بست نشینی در

سفارت خانه انگلستان، نـام مشـروطه را بـراي آن  برگزیدند. 

انقالب هاي آزادي  بخش، در مقابله با استعمار قدیم و حـذف کـارگزاران مسـتقیم غـرب موفق می  شدند ولی در قطع وابستگی اقتصادي و فرهنگی توفیقی نداشـتند و از فـرداي پیروزي، گزینه 3 - 5
استعماربا دست کارگزاران این انقالبها، در چهرة استعمار نو باز می  گشت.

) درست - درست گزینۀ  گزینه 4 - 6

) نادرست - درست گزینۀ 

) نادرست - نادرست گزینۀ 

) درست - نادرست: فرهنگی  سیاسی گزینۀ 

- در فرهنگ دینی، حقوق انسانی مبتنی بر ربوبیت پرودگار و فطرت الهی انسان است. در قرون وسطی، رفتارهاي دنیوي توجیه دینی می شد. حرکت هاي اعتراض آمیز رنسانس، به جاي گزینه 3 - 7
بازگشت به سوي حقیقت الهی انسان، به رویگردانی از نگاه معنوي منجر شد. بدین ترتیب، به جاي حقوق فطري الهی انسان، حقوق طبیعی بشر شکل گرفت.

- امام خمینی به عنوان یک مرجع دینی، مردم و عالمان را از موضِع مقاومت منفی به فعالیت رقابت آمیز بازگرداند. این فعالیِت رقابت آمیز، با اعتراض به کاپیتوالسیون و رفتار استعماري شاه آغاز شد،
ولی در حد یک حرکت اصالحی باقی نماند و به صورت یک حرکت انقالبی درآمد که حذف شاهنشاهی و تحقق حکومت اسالمی را به دنبال می کرد.

حاکمیت لیبرالیسم اقتصادي موجب آن شد که دولتمردان انگلیسی از جمله لرد جان راسل (پدربزرگ برتراند راسل، فیلسوف مشهور) از هر اقدامی براي مقابله با قحطی ایرلند خودداري کنند. این
قحطی باعث مرگ و مهاجرت نزدیک به یک و نیم میلیون نفر شد.

گزینه 1 - 8
نمونۀ تاریخیویژگیفعالیت هاي اجتماعی-سیاسی

همکاري با حاکم نامشروع درمقاومت منفی
حد واجبات نظامیه

تدوین رساله هاي جهادیه

اصالح رفتار حاکمان یا ساختارفعالیت رقابت آمیز اصالحی
حکومت

جنبش تنباکو

جنبش عدالتخانۀ انقالبتغییر ساختار سیاسیانقالب اجتماعی
مشروطه

- لیبرالیسم با تکیه بر شعار آزادي و خصوصًا آزادي اقتصادي راه استثمار را براي صاحبان ثروت باز کرده و عدالت را نادیده گرفته بود. گزینه 2 - 9
- انقالب هاي آزادي بخش در مقابله با استعمار قدیم و حذف کارگزاران مستقیم غرب موفق می شوند؛ ولی در قطع وابستگی اقتصادي و فرهنگی توفیقی نداشتند.

- رهاورد حکومت منورالفکران غرب گرا در کشورهاي اسالمی، استبداد استعماري است. استبداد استعماري به دلیل وابستگی به کشورهاي استعمارگر و عمل مطابق منافع این کشورها، استقالل سیاسی
و اقتصادي جوامع اسالمی را مخدوش می سازد و مقاومت هاي مردمی براي حفظ هویت اسالمی خود را نیز سرکوب می کند.

) درست - درست گزینۀ  گزینه 3 - 10

) نادرست - نادرست گزینۀ 
اعتراض روشنفکران چپ به روشنفکران نسل اول، از نوع اعتراضاتی است که طی قرن بیستم در کشورهاي غربی نسبت به عملکرد اقتصادي نظام هاي لیبرالیستی و سرمایه داري شکل گرفت. انقالب 

هاي آزادي بخش در جهت از بین بردن سلطۀ سیاسی کشورهاي غربی عمل می کردند.

) نادرست - درست گزینۀ 
روشنفکران چپ، حرکت هاي خود را در چارچوب اندیشه هاي ناسیونالیستی، سوسیالیستی و مارکسیستی سازمان می دادند.

) درست - نادرست گزینۀ 
انقالب هاي آزادي بخش در مقابله با استعمار قدیم و حذف کارگزاران مستقیم غرب موفق می شدند.

جنبش تنباکو ← فعالیت رقابت آمیز

. جنبش عدالت خانه ←از نظر فقه اجتماعی و سیاسی یک حکومت آرمانی نیست

⎫

⎭
⎬
⎪

⎪
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تشریح عبارات نادرست: گزینه 1 - 11
الف) رهبران دینی پس از شکست در مشروطه، از موضع فعالیت رقابت آمیز به موضع مقاومت منفی بازگشتند.

ب) این فعالیت رقابت آمیز با اعتراض به کاپیتوالسیون و رفتار استعماري شاه آغاز شد، ولی در حد یک حرکت اصالحی نماند و به صورت یک انقالب درآمد.

انقالب اسالمی تنها یک انقالبی سیاسی نبود. این انقالب بیرون از قطب بندي سیاسی شرق و غرب یک قطب بندي جدید فرهنگی به وجود آورد. گزینه 3 - 12

الف) تصویر در ارتباط با این موضوع است که هنگام شروع حرکت انقالبی امام خمینی (ره)، شاه تحت حمایت دولت هاي غربی بود و مأموریت حفظ امنیت منطقه را برعهده داشت. گزینه 1 - 13
این دیدار نیز به منظور همکاري مشترك نظامی انجام شد.

ب) مشکل عدالتخانه این بود که رفتار عادالنه را به کسانی تحمیل می کرد که با معیارهاي الهی به قدرت نرسیده بودند. عالم به عدالت نبودند و عمل به عدالت نیز به قدر کافی در شخصیت آن ها
نهادینه نشده بود.

هنگامی که قاجار به دلیل اثرپذیري از دولت هاي استعماري، به جاي مقاومت در برابر بیگانگان به قراردادهاي استعماري روي آوردند، «مقاومت منفی» به سوي «فعالیت رقابت آمیز» گزینه 4 - 14
تغییر کرد. منظور از فعالیت رقابت آمیز، ورود فعال به عرصۀ زندگی اجتماعی و سیاسی، نه در جهت تأیید قدرت حاکم و حمایت از آن، بلکه در رقابت با آن است.

برخورد رقابت آمیز عالمان دینی با حکومت قاجار، حرکتی اصالحی بود. آن ها براي اصالح برخی رفتارهاي پادشاهان قاجار تالش می کردند. جنبش تنباکو نمونه اي موفق از فعالیت  گزینه 3 - 15
هاي رقابت آمیز اصالحی است. این تجربۀ موفق، فعالیت هاي رقابت آمیز را اصالح رفتار به اصالح ساختار تغییر داد و به جنبش عدالتخانه منجر شد.

الف) از ویژگی هاي انقالب اجتماعی «تغییر ساختار سیاسی» می باشد. «اصالح ساختار حکومت» از جمله ویژگی هاي فعالیت رقابت آمیز اصالحی است. گزینه 2 - 16
ب) تدوین رساله هاي جهادیه از جمله نمونه هاي تاریخی مقاومت منفی است.

پ) حزب توده از سازمان یافته ترین گروه هاي سیاسی چپ و مخالف شاه بود که با سرکوب گسترده از سوي حکومت پهلوي روبه رو شد.

فعالیت رقابت آمیز امام خمینی (ره) گرچـه بـا اعتـراض به  کاپیتوالسـیون و رفتـار استعماري شاه آغاز شد، ولی در حد یک حرکت اصالحی یا ساختار متوقف نشد و به  صورت یک گزینه 3 - 17
حرکت انقالبی درآمد. حاکمیت آرمانی دینـی، در اندیشه اجتمـاعی و سیاسی شیعی، حاکمیت الهی است که به  وسیلۀ پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) تحقـق پیدا می  کند و در زمان غیبت امام زمان (عج)

اجراي روشمند احکام الهـی، وظیفـۀ کسانی می  شود که هم آگاه و عالم به  احکام و شرایط اجراي احکام باشـند و هـم به  آگاهی خود عامل باشند.

مشکل عدالت خانه این بود که رفتار عادالنه را بر کسانی تحمیل می  کرد که با معیار هاي الهی به  قدرت نرسیده بودند. آن   ها قدرت را با شمشیر قوم و عشـیرة بـا حمایـت دولت هاي گزینه 2 - 18
استعمارگر به  دست آورده بودند، عالم به  عدالت نبوده و عمل به  عدالت نیز به  قدر کافی در شخصیت آن   ها نهادینه نشده بود. انقالب اسـالمی ایـران، بازگشـت مردم ایران به  حرکت ناتمامی بود که

در مشروطه آغاز کرده بودند.

فعالیت رقابت آمیز امام خمینی (ره) با اعتراض به کاپیتوالسیون و رفتار استعماري شاه آغاز شد. گزینه 1 - 19
انقالب اسالمی زمانی آغاز شد که شاه در حاشیۀ دولت هاي غربی بود و روشنفکران چپ از صحنۀ رقابت هاي سیاسی داخلی حذف شده بودند.

مقاومت منفی  فعالیت رقابت آمیز  انقالب مشروطه  حاکمیت استعماري رضاخان گزینه 1 - 20←←←
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س 14
ی 2 / در

جامعه شناس
پیام غدیر



1 - 3
2 - 2
3 - 3

4 - 2
5 - 3
6 - 4

7 - 3
8 - 1
9 - 2

10 - 3
11 - 1
12 - 3

13 - 1
14 - 4
15 - 3

16 - 2
17 - 3
18 - 2

19 - 1
20 - 1
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