درس هفتم
علل تحوالت فرهنگی به چند دسته تقسیم می شوند ؟
علل تحوالت فرهنگی به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می شوند .
علل درونی یا به ابداعات و نواوری های مثبت و منفی افراد جامعه مربوط می شود یا به کاستی ها و بن
بست های موجود در فرهنگ جامعه باز می گردد .برای مثال اگر فرهنگ یک جامعه توان پاسخ گویی
به نیاز های طبیعی و جسمی یا فطری و معنوی انسان ها را نداشته باشد ان جامعه نشاط زندگی را از
دست می دهد و یا گرفتار یاس و نا امیدی می شود  .علل بیرونی تحوالت فرهنگی روبه رو شدن و
ارتباط جوامع با یکدیگر است .

خود باختگی فرهنگی را تعریف کنید ؟
در تعامل و دادوستد فرهنگی اعضای جوامع باید به طور فعال و خالق و با توجه به نیاز ها و مسا یل
خود با یکدیگر روبه رو شود  .اما اگر اعضای ان مبهوت و مقهور فرهنگ دیگر شوند و در نتیجه
حالت فعال و خالق خود را در گزینش عناصر فرهنگی ان جامعه از دست بدهند جامعه ی ان ها دچار
خودباختگی فرهنگی می شود و در این صورت عناصر فرهنگی جامعه دیگر را بدون تحقیق و گزینش
می پذیرد .

از خودبیگانگی را تعریف کنید ؟
در زبان فارسی بیگانه در مقابل خودی به کار می رود اما در مواردی ممکن است انسان با خودش
بیگانه شود به این وضعیت از خود خودبیگانگی می گویند .

از خودبیگانگی فرهنگی را تعریف کنید ؟
نه تنها افراد بلکه جوامع نیز ممکن است دچار از خودبیگانگی شوند که به ان از خودبیگانگی فرهنگی
گفته می شود به دلیل انکه هویت جوامع را فرهنگ ان ها تعیین می کند .

از خودبیگانگی تاریخی را تعریف کنید ؟
اگر یک جامعه فرهنگ تاریخی خود را فراموش کند دچار از خود بیگانگی تاریخی شده است  .جامعه
خودباخته ای که در مواجهه با جامعه ی دیگر هویت فرهنگی خود را از یاد می برد به این معنای از
خودبیگانگی گرفتار شده است .

از خودبیگانگی حقیقی را تعریف کنید ؟
اگر عقاید و ارزش های یک جامعه مانع اشنایی اعضای ان با حقیقت انسان و جهان شود ان جامعه دچار
از خودبیگانگی حقیقی ( فطری ) شده است .

درس هشتم
پیامد های انقالب اسالمی به چه شیوه هایی دسته بندی می شوند ؟
پیامد های کوتاه مدت  -میان مدت و بلند مدت  -یا پیامد های اقتصادی  -سیاسی -اجتماعی و فرهنگی

درس نهم
قدرت اجتماعی را تعریف کنید ؟
قدرت اجتماعی هنگامی پدیدار می شود که انسان برای رسیدن به اهداف خود بتواند بر اراده ی دیگران
تاثیر بگذارد و کار ارادی دیگران را به خدمت بگیرد  .کسانی که توان تاثیر گذاری بیشتری بر اراده
دیگران دارند از قدرت اجتماعی بیشتری بر خوردارند .

جلب تبعیت دیگران به چند صورت ممکن است ؟
تبعیت با کراهت  :تبعیتی است که ناشی از تهدید و ترس باشد .
تبعیت با رضایت  :تبعیتی است که با رضایت و میل درونی همراه است .

اقتدار را تعریف کنید ؟
قدرتی که بدون استفاده از تهدید و با رضایت طرف مقابل به دست می اید دارای مقبولیت است و قدرتی
که با مقبولیت همراه باشد و به صورت رسمی پذیرفته شده باشد اقتدار نامیده می شود .

انواع قدرت مشروع را نام ببرید ؟
اگر قدرت مطابق قانون و حکم الهی باشد مشروعیت حقیقی دارد اما اگر موافق با ایدیولوژی های
ساختگی بشری باشد مشروعیت دروغین دارد .

نظام ساسی را تعریف کنید ؟

مجموعه ی سازو کارهایی که برای اعمال سیاست های جامعه وجود دارد نظام
سیاسی را تشکیل می دهد .
نظام های سیاسی را می توان بر اساس چه مالک هایی دسته بندی کرد ؟
 )1براساس تعداد افراد تاثیر گذار و تصمیم گیرنده
 )2بر اساس روش تصمیم گیری
 )3بر اساس دین مداری یا دنیامداری
نظام ساسی به چند دسته تقسیم می شود ؟
نظام هایی که در ان ها یک فرد حاکم است و تصمیم می گیرد .
نظام هایی که در ان ها اقلیتی تصمیم گیرنده است .
نظام هایی که در ان ها اکثریت مردم در سرنوشت سیاسی خود تاثیر گذارند .
بر اساس روش تصمیم گیری نظام سیاسی به چند دسته تقسیم می شود ؟
نظام هایی که در ان ها حاکم یا حاکمان بر اساس اهداف و اغراض و امیال خود تصمیم می گیرند
یعنی هر نوع تصمیمی را برای خود جایز می دانند یا انکه حاکم یا حاکمان براساس حقیقت و فضیلت
و با توجه به موازین عقلی تصمیم می گیرند .

دموکراسی را از نظر ارستو تعریف کنید ؟
ارسطو حاکمیت اکثریت را در صورتی که بر مدار خواسته های ان ها باشد دموکراسی می نامد
زیرا دموکراسی به معنای حاکمیت مردم است و در این نوع حاکمیت مردم بر اساس خواسته ها و
تمایالت خود حکومت می کنند .

جمهوری را از نظر ارستو تعریف تعریف کنید ؟
او حکومتی را که در ان اکثریت مردم براساس حقیقت و فضیلت حضور و فعالیت دارند جمهوری
می خواند .

فارابی نظام سیاسی را به چند دسته تقسیم می کند ؟

در دسته بندی فارابی از نظام سیاسی مدینه ی فاضله جامعه ای است که بر اساس قوانین الهی شکل
می گیرد  .او جوامعی را که ارمان ها و ارزش هایشان الهی و عقالنی نباشد جوامع جاهله می نامند
و ان ها را به اقسامی تقسیم می کند .

لیبرالیسم و دموکراسی در لغت به چه معنا است ؟
لیبرالیسم  :به معنای مباح دانستن همه ی امور برای انسان ها است .

دموکراسی  :به معنای حاکمیت مردم است .
نظام لیبرال دموکراسی چگونه نظامی است ؟
لیبرالیسم دموکراسی نوعی نظام سیاسی است که ادعا می کند با خواست و
اراده ی اکثریت مردم سازمان می یابد  .این نظام سیاسی هیچ حقیقت و
فضیلتی را به رسمیت نمی شناسد و حکومتی دنیوی و این جهانی است  .این
نظام سیاسی با فرهنگ جدید غرب که رویکردی دنیوی به عالم هستی دارد
سازگار است .
نظام جمهوری اسالمی یا مردم ساالری دینی چگونه نظامی است ؟
جمهوری اسالمی یا مردم ساالری دینی نوع دیگری از نظام سیاسی است که در جهان اجتماعی
اسالم مورد توجه قرار گرفته است  .عنوان جمهوری در این ترکیب به معنای به رسمیت شناختن
حضور موثر مردم در نظام سیاسی است و کلمه ی اسالمی نشان دهنده ی این است که فعالیت ها بر
اساس عقاید و ارزش های اسالمی سازمان پیدا می کنند  .در این نظام سیاسی قوانین و مقررات با
خواست مردم و ذیل اراده و مشیت الهی شکل می گیرند .

درس دهم
فرهنگ را تعریف کنید ؟
به مجموعه اگاهی ها و معانی مشترکی که جامعه بر اساس ان ساخته می شود فرهنگ می گویند .

ارتباط بین جامعه و فرهنگ را بنویسید ؟

اینکه هویت هر جامعه بر اساس فرهنگ ان شکل می گیرد  .بسط و گسترش یک جامعه از طریق
گسترش فرهنگ ان صورت می گیرد .

راه گسترش فرهنگ را نام ببرید ؟
راه گسترش هر فرهنگ شناختن و پذیرفتن و عمل کردن به ان است .

رابطه ی جمعیت و فرهنگ را بنویسید ؟
افزایش جمعیت یک جامعه زمینه ساز گسترش فرهنگ ان است  .کاهش جمعیت یک جامعه نیز به
محدود شدن گستره ی فرهنگ ان منجر می شود و امکان تسلط جوامع و فرهنگ های دیگر بر ان
جامعه را فراهم می اورد  .از این رو تامین جمعیت مناسب برای یک جامعه مسیله ای هویتی است .

سیاست های جمعیتی را توضیح دهید ؟
وقتی یک جامعه با کاهش یا افزایش جمعیت مواجه می شود نظام سیاسی ان برای حل مشکل جمعیت
چاره اندیشی می کند و با همراهی و همکاری مردم تدابیر و راه حل هایی را به اجرا در می اورد
که سیاست های جمعیتی نامیده می شود .

