پرسمان
دروس معارف اسالمی

انقالب اسالمی

معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسالمی
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی
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استاد محترم
سالم علیکم
با احترام ،در راستای اجرایی شدن اسناد باالدستی یکی از
فعالیت های مهم و مؤثر نهاد ،رصد شبهات و پاسخگویی
مناسب و بههنگام دانشگاهیان می باشد.
همچنین ترویج فرهنگ پرسشگری و پاسخیابی در
کالسهای دروس معارف اسالمی به نشاط علمی و دینی
دانشگاهیان و تعمیق باورهای اعتقادی و مصونیت در برابر
جریانات زاویهدار با دین و انقالب ،کمک شایان توجهی
خواهد داشت.
اداره مشاوره و پاسخ پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی ،در
نظر دارد مجموعهای از پرسشهای دارای فراوانی و پرتکرار
در میان دانشجویان و متناسب با سرفصلهای دروس معارف
را آمادهسازی و با ارائه پاسخهای مناسب با شأن علمی و
حوصله دانشجویی ،در اختیار اساتید محترم دروس معارف
جهت بهرهگیری قرار دهد.
با توجه به تجربیات ارزشمند جنابعالی ،همکاری در موارد
ذیل موجب مزید امتنان است:
 .1حدود 15دقیقه از وقت کالس جهت مشارکت دانشجویان
و ارائه تحقیق براساس پرسشهای پیشنهادی سرفصلها
و دیگر پرسشهای دانشجویی برنامهریزی شود.
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 .2با اشراف علمی اساتید محترم ،جمعبندی تحقیق کالسی
انجام گیرد و حاصل تحقیق میتواند بهعنوان یک پرسش
و پاسخ برگزیده مرتبط با سرفصل برای طرح سؤاالت
آزمون پایان نیمسال دارای اولویت باشد.
 .3برای ارائه تحقیق با هماهنگی گروه علمی معارف نمره
مناسب منظور شود.
 .4در صورتی که درباره اصالحیه و تکمیل پرسش و
پاسخها

پیشنهاداتی

در

دارید،

آدرس

( )www.Porseman.com/maarefدرج فرمایید.
 .5برای مشاهده و دانلود جزوات «پرسمان دروس معارف»
به

آدرس

()www.Porseman.com/maaref

مراجعه

فرمایید.
 .6برای جستوجوی لفظی پرسش و پاسخها به آدرس

( )www.Porseman.org/qمراجعه نمایید.
با تشکر

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی
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سرفصل اول :مفاهیم وکلیات
 -1-1تعریف فرهنگ ،تاریخ ،نظام اجتماعی و نهادها ،قدرت ،حاکمیت و ...
س -1انقالب چه مفهوم و جایگاهی در قرآن و آموزه های اسالمی دارد؟
س -2گفتمان انقالب اسالمی چیست؟ شاخصه های انقالب اسالمی از دیدگاه
حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری کدامند؟ انقالبی گری چه ضرورت و شاخصه
هایی دارد؟
س -3مهمترین تفاوت انقالب اسالمی با دیگر انقالب های معاصر چیست؟
سواالت تکمیلی:
انگیزه اصلی امام خمینی از قیام علیه طاغوت چه بود؟ (مبارزه با طاغوت ،مبارزه با اسرائیل،
مبارزه با استعمار و یا همه موارد)
به چه علت علیرغم وجود نارضایتی ها در کشورهای غربی ،شاهد پدیده انقالب نیستیم؟

 -2-1انقالب و تغییرات اجتماعی و نظریه ها
س -1مهمترین نظریه های مطرح پیرامون انقالب اسالمی کدامند؟ کدام نظریه با
واقعیت همخوانی بیشتری دارد؟
س -2منشأ ناکامی غربی ها در تحلیل انقالب اسالمی ایران چیست؟ چرا از ابتدای
شکل گیری نهضت امام(ره) تا به امروز نتوانستند از تحوالت ایران اسالمی درک و
پیش بینی درستی داشته باشند؟
س -3تغییرات اجتماعی ایجاد شده توسط انقالب اسالمی چیست؟
سواالت تکمیلی:
تحوالت فرهنگی و سیاسی که توسط انقالب به وجود آمده کدام است؟
برخی مدعی هستند که انقالب اسالمی ایران در قالب چارچوب نظری ارایه شده در خصوص
انقالب ها نمی گنجد این مدعی را بیشتر توضیح دهید.
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سرفصل دوم :زمینه های فرهنگی ،تاریخی و سیاسی جامعه معاصر ایران
س -1دالیل اهمیت ایران برای کشورهای خارجی از جمله انگلیس و روسیه و سپس
امریکا چه بود؟ پیامد حضور استعمارگران بر کشورمان همانند فرقه سازی ،قراردادهای
استعماری و دولت سازی مدرن و عواقب آن ،تحلیل شود؟ آیا حضور کشورهای استعمارگر
باعث دگرگونی در چهره فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی کشورهای مستعمره می شود؟

س -2روحانیون چه اهدافی در مبارزه با استعمار داشتند؟ دستاوردهای این مبارزات
چه بود؟ آیا علما با صنعت ،علوم و پیشرفت کشور مخالف بودند؟
س -3در سیر تحوالت تاریخی و سیاسی ایران نقش عوامل مختلف همانند تفکرات
جدید غربی و مشکالت داخلی و خارجی ،دین و روحانیت ،جریان اصولی – اجتهادی
چگونه بررسی و تحلیل می شود؟
سواالت تکمیلی:
فساد دستگاه حکومت پهلوی ،تبعیض ها و فاصله طبقاتی به وجود آمده زمینه اجتماعی بسیار
مؤثری در سقوط حکومت پهلوی و پیروزی انقالب اسالمی داشت؟
سیره و سنت امام در رابطه با حضور و نقش روحانیت در عرصه سیاسی و قدرت را ینویسید.

سرفصل سوم  :مشروطه و عوامل تأثیرگذار در آن
س -1انحراف و شکست نهایی مشروطه چه بود؟ چرا انقالب مشروطه به نتیجه نرسید؟
نقش رهبر تا چه اندازه تاثیرگذار بوده است؟
س -2چرا برخی علما با مشروطه مخالف بودند؟ چرا شیخ فضل اهلل نوری با سایر علمای
مشروطه خواه مخالف بود؟ (در رابطه با نقش شیخ فضلاهلل نوری در نهضت مشروطیت،
برخی این شبهه را مطرح میکنند که ایشان در جریان به توپ بسته شدن مجلس توسط
محمدعلی شاه ،یکی از مشوقین و طرفداران انجام این کار بوده است و یا اینکه حادثه بانک
در زمان قاجار ،به نوعی به اشتباه ایشان در فروش زمین به استعمارگران خارجی اتفاق
افتاده است .این موضوعات تا چه حد صحت دارند؟
س -3چرا نهضت مشروطه از تحوالت مهم تاریخ کشور محسوب می گردد؟
سواالت تکمیلی:
زمینه های مشروطه چیست؟ سخن اصلی مشروطهچیها چه بود؟
چرا اکثر افراد جامعه از جمله فرزند شیخ فضل اهلل نوری از اعدام پدرش دفاع می کردند؟
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سرفصل چهارم  :تحلیل تحوالت اجتماعی و سیاسی پس از مشروطه
 -1-4کودتای  1299و تاسیس سلسله پهلوی ،زمینه و عوامل داخلی و خارجی
س -1کودتای اسفند  1299توسط چه کسانی صورت گرفت؟ نقش و اهداف
انگلیس در این کودتا چه بود؟
س -2آیا واقعاً میشه مستند ثابت کرد که در جنگ جهانی اول حدود  9میلیون
ایرانی کشته شدن؟ واقعاً انگلیس باعث و بانی آن بوده؟ آیا این قحطی بزرگ و
هولوکاست بزرگ ایرانی رخ داده یا نه؟
س -3رضاخان چگونه فردی بود و دوران حکومت او از منظر سیاسی فرهنگی و
اقتصادی و ...چگونه نقد می شود و اینکه برخی ادعا می کنند دوران حکومت
رضاخان دوران رونق صنعت و پیشرفت کشور و مبارزه با خرافات بوده ،چقدر
واقعیت دارد؟ اساساً مدرن سازی های رضا خان ،راه آهن و صنایع سنگین و ،...به
نفع کشور بود یا در راستای خواسته های غرب؟ خدمت بود یا خیانت؟
سواالت تکمیلی:
مخالفت رضاخان با دین ،روحانیت و شعائر مذهبی (عزاداری ها و )...چه مصادیقی دارد؟ با
چه هدفی انجام می شد؟
اشتباهات رضاشاه و محمدرضا شاه پهلوی که هر دو تا آن را تکرار کرده و منجر به سقوط
آنان شد؟

 -2-4تحلیل و ساخت قدرت پهلوی دوم
س  1ـ نهضت ملی نفت با چه اهدافی و چگونه شکل گرفت؟ نقش آیت اهلل
کاشانی ،فدائیان اسالم و دکتر مصدق در ملی شدن صنعت نفت چه بود؟
س -2ماهیت  ،اهداف و عملکرد فدائیان اسالم چه بود آیا ترورهای فدائیان اسالم
از منظر دینی قابل تأیید بود؟
س -3زمینه ها و عوامل در کودتای  28مرداد چه بود؟ پیامدهای این کودتا در
زمینه تشدید استبداد محمدرضا و گسترش استعمار آمریکا ایران چه بود؟
سواالت تکمیلی:
چرا استعمار از ملی شدن صنعت نفت این همه هراس داشت؟
تحلیل انحرافات فکری و سیاسی جبهه ملی و نهضت آزادی؟
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 -3-4ملی شدن نفت و کودتای  28مرداد
س -1چگونه شد از دل جنبش مردمی ملی شدن صنعت نفت  ،کودتای 28مرداد
پدید آمد؟
س -2دالیل اختالف مصدق و کاشانی در ملی شدن صنعت نفت چه بود؟
س -3عملکرد آیت اهلل کاشانی در کودتای 28مرداد را تحلیل کنید؟
سواالت تکمیلی:
برخی مدعی هستند که ایت اهلل کاشانی به شاه نامه نوشت و از شاه برای برگشت به ایران
دعوت کرد این ادعا چقدر درست است؟
فعالیت های جمعیت فدائیان اسالم تروریستی بوده و چرا آیت اهلل کاشانی از ترورهای آنان
حمایت کرد؟

 -4-4نیروهای کاری – سیاسی مخالف رژیم پهلوی
س -1بزرگترین نیروهای مخالف رژیم پهلوی چه گروه هایی بودند؟ چه ایدئولوژی
داشتند؟ نقش هر کدام در مبارزات و پیروزی انقالب اسالمی به چه میزان بود؟
س-2چرا گروه های مخالف رژیم پهلوی تمایل به مبارزه مسلحانه پیدا کردند؟
س -3برخورد رژیم شاه با تظاهرکنندگان با برخورد جمهوری اسالمی با مخالفان و
فتنه گران چه تفاوتی دارد؟
سواالت تکمیلی:
نقش فدائیان اسالم چه بود؟ شخصیت شهید نواب صفوی و یارانشان چگونه بود؟
برخی معتقد هستند که مخاالفان حکومت پهلوی فقط روحانیون و مذهبی ها بودند و
حکومت پهلوی در میان قاطبه مرده مقبولیت داشت این مدعی درست است یا خیر؟
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سرفصل پنجم :امام خمینی و فرایند شکلگیری انقالب اسالمی(از)1357-1342
س  - 1با توجه به برخی روایات پیرامون ممنوعیت قیام قبل از ظهور ،اقدام امام
خمینی در ایجاد انقالب اسالمی و تشکیل حکومت چگونه قابل توجیه است؟ چرا
به نظر ایشان ،حفظ جمهوری اسالمی از حفظ امام عصر(عج) واجبتر است؟
س -2چرا تنها امام وارد مبارزه سیاسی شدند؟ چرا مراجع و شخصیت های بزرگ
دیگر همانند آیت اهلل بروجردی ،آیت اهلل خوئی و عالمه طباطبائی ،وارد مبارزه
سیاسی نشدند؟
س -3روشها ،راهبردها و کارکردهای رهبری امام خمینی(ره) در شکل گیری
انقالب اسالمی(از )1357-1342چه بود؟
سواالت تکمیلی:
آیا رژیم شاه و آمریکا نمی توانستند با ترور امام و کشتار گسترده انقالبیون و یا زدن
هواپیمای ایشان و خشونت بیشتر از وقوع انقالب اسالمی جلوگیری به عمل بیاورند؟
شخصیت علمی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی امام خمینی چگونه بود که توانست انقالبی به
این گستردگی را خلق کند؟

سرفصل ششم :ماهیت ،آرمان و نقش مردم و رهبری در پیروزی انقالب اسالمی
س -1معنای آرمانی بودن یک انقالب چیست؟ آرمان چه نقشی در انقالب ها و
جوامع بشری ایفا می کند؟ نسبت آن با واقعگرایی کدام است؟ آرمان ها و اهداف
انقالب اسالمی چه بود؟
س -2با توجه به حضور گسترده و همه جانبه طبقات مختلف اجتماعی در انقالب
اسالمی ،برخی از تحلیلگران انقالب اسالمی را براساس نظریه جامعه تودهوار تبیین
می کنند آیا این انقالب انقالبی تودهوار و پوپولیستی بود؟ واقعاً انقالب اسالمی،
شور و احساس بود یا آگاهی و معرفت؟
س -3در انقالب اسالمی که طیف ها و گروههای مختلف فکری از جمله ملیگراها،
مارکسیست ها ،تفکرات التقاطی ،نیروهای مذهبی و جریان روشنفکری دینی
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حضور دارند ،چرا رهبری شخصیت مذهبی امام خمینی مورد پذیرش عموم قرار
گرفت؟
سواالت تکمیلی:
چه علتی بیشترین اثر را در شکل گیری و پیروزی انقالب داشت؟ (مذهب ،رهبری،
فساد حکومت و )...مهمترین علت کدام است؟
هر یک از یاران مؤثر امام خمینی چه ویژگی هایی داشتند و نقش آنها و شیوه
مبارزه آنها چگونه بود؟ (شهید مطهری ،شهید مدنی ،شهید بهشتی ،شهید دستغیب،
آیت اهلل خامنهای و)...

سرفصل هفتم :بازتاب و تاثیرات انقالب اسالمی در جهان اسالم و دنیای معاصر
س -1مفهوم صدور انقالب که مورد تأکید امام بود ،چیست؟ انقالب اسالمی چه
راهکارهایی برای صدور خود برگزیده است؟ آیا صدور انقالب دخالت در امور
داخلی سایر کشورها محسوب نمی شود؟
س -2چرا انقالب اسالمی با نظام بینالمللی و ساختار نظام بینالملل در تقابل
است؟ آیا نمی توان به سازش رسید و دست از خصومت ها برداشت؟ علت دشمنی
و گفتن مرگ بر آمریکا چیست؟
س -3مگر سرزمین فلسطین محل فرمانروایان بنیاسرائیل مثل حضرت موسی و
حضرت سلیمان و محل زندگی یهودیان نبوده پس چرا امروزه ما قدس را برای
مسلمانان می دانیم؟ آیا نباید اعراب و یهودیان در کنار هم زندگی کنند؟
سواالت تکمیلی:
چرا امام خمینی و مقام معظم رهبری بر صدور انقالب تأکید دارند؟
با توجه به این همه مشکالت اقتصادی ،چرا باید برای صدور انقالب این همه هزینه کنیم؟
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سرفصل هشتم  :دستاوردها و چالش های انقالب اسالمی
س -1شاخصها و مالکهای سنجش پیشرفت انقالب اسالمی کدام است؟ این
شاخصها چگونه باعث پیشرفت ملت ایران شدهاند؟ الگوی پیشرفت کشور ،داخلی
است یا خارجی؟
س -2انقالب اسالمی در عرصه های مختلف (علمی و فن آوری های نوین،
فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و نظامی) چه دستاوردهایی داشته است؟ آیا نحوه
مدیریت و جهتگیریهای سیاسی کشور قبل و بعد از انقالب تغییر کرده است؟
س -3برخی معتقدند که اگر شاه هم بود با توجه به گذشت چند دهه او هم ایران
را به این پیشرفتها می رساند! آیا با همان دولت پهلوی نمی شد به این دستاوردها
رسید؟
سؤاالت تکمیلی:
چرا با وجود دستاوردهای شگرف و بیسابقه انقالب اسالمی و تالش های غیرقابل انکار از
سوی کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ،عده ای از مردم و حتی نخبگان از وضعیت موجود
اظهار نارضایتی می کنند؟
چرا در جامعه دینی و نظام اسالمی ما این همه مشکالت و مفاسد وجود دارد؟ آیا عدم
رعایت عدالت ،اختالس و فساد اقتصادی ،ریا ،نفاق و عدم شایسته ساالری ،باعث دلسردی
و دین گریزی جامعه و جوانان نمی شود؟
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بیانات مقام معظم رهبری:

ذهن جوان دانشجو ،ذهن پرسشگری است؛ این خیلی
چیز خوبی است.
بعضی خیال می کنند این نقطه ضعف است ،نه.
این نقطه خوب است.
بهترین کسانی که می توانند در مسایل دینی،
اعتقادی ،سیاسی ،معرفتی ،توحیدی ،پرسشگری کنند،
جوانان دانشجو هستند.
1385/8/23
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