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 "بیداری اسالمی"سواالت کتاب 

 

 نهضت های اسالمی در صد ساله اخیر -فصل اول

 

باشد؟ آیا جهان یکی از موثرترین راههای اصالح جهان اسالم از دیدگاه شهید مطهری چه می .1

توان بدون بررسی و بازنگری بر عوامل انحطاط خود، مسیر اصالح و تکامل را اسالم می

 آغاز نماید؟

همه پیشروى و ترقّى در علوم و معارف و صنایع و نظامات، به مسلمانان پس از آنچطور شد  .2

 قهقرا برگشتند؟ مسؤول این انحطاط و سیر قهقرایى چیست و كیست؟

آیا افراد یا اقوام یا جریانات خاّصى سبب شدند كه مسلمین از مسیر اصلى خود كه به سوى  .3

 ترقّى و تكامل بود، منحرف شوند؟

طبیعت زمان این است كه سبب شده است تمدن درخشان و شکوفای اسالمی پس  آیا مقتضاى .4

از اینکه دورۀ محدود و معّینى از ترقّى و تعالى را طى کرده است، ناگزیر راه فنا و زوال و 

 انحطاط را بپیمایند؟

 آیا خود اسالم را باید مسؤول انحطاط مسلمین شناخت یا اسالم از این مسئولیت مبّراست؟ .5

آیا خصائص  باشند؟مسلمانان خود مسئول این انحطاط تمدن درخشان و باعظمت اسالمی مى آیا .6

 و ممیّزات روحى ملل اسالمى عامل انحطاط مسلمین بوده است؟

اند كه در طول تاریخ چهارده قرنى آیا عّلت انحطاط تمدن اسالمی، ملل و اقوام غیرمسلمان  .7

  اند؟كار داشته و اسالم، به انحاى مختلف، با مسلمانان سر

با توجه به شخصیت استاد مطهری که نیاز سنج و مسئله یاب بودند چه هدفی باعث شد که  .8

 استاد در بحبوحه انقالب بحث نهضت های صد ساله اخیر را مطرح کردند ؟ 

 ضرورت مطالعه و بررسی نهضت های اسالمی گذشته در چیست؟  .9

فعلی چه عملکردی باید داشته  جهت حفظ نظام و نهضت انقالب اسالمی در زمان .10

 باشیم ؟

 از دیدگاه شهید مطهری چگونه می توان از مصادره انقالب جلوگیری کرد ؟  .11

اصالح گری به معنای اصیل قرآنی به چه معنی است ؟ آیا مفهوم رایج اصالح طلبی  .12

 در جامعه امروز با مفهوم قرآنی اصالح طلبی مطابق و یا مغایر است؟ 

 با مسئله اسالم و مقتضیات زمان در چیست ؟ ارتباط اصالح گری .13
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آیا می توان ابعاد شخصیتی حضرت امام خمینی )رحمة هللا ( را در مقام یک مسلمان  .14

 مصلح در اجتماع مورد برررسی قرار داد؟ 

 نقش انقالب فرهنگی در اصالح گری جامعه چیست ؟ .15

ف و آرمان های به چه میزان عملکرد شورای عالی انقالب فرهنگی در راستای اهدا .16

 انقالب اسالمی بوده است ؟

آیا برنامه ریزی های شورای عالی انقالب فرهنگی هم گام با نیازهای نسل امروز  .17

 پیش می رود ؟

آیا مهندسی فرهنگ تنها باید توسط شورای عالی انقالب فرهنگی انجام پذیرد و یا   .18

 مردم هم در این رابطه نقشی دارند ؟ 

 جنبش های اسالمی صد ساله اخیر موثر بوده است ؟  چه عواملی در پیدایش   .19

 نهضت های بیداری اسالمی چه تاثیری در روابط بین جهان اسالم باسایر ملل دارند؟   .20

 موفقیت جنبش اسالمی در یک کشور به چه عواملی بستگی دارد ؟  .21
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 ماهیت و اهداف انقالب اسالمی  -فصل دوم

 

آیا انقالب به خودی خود راه خروج از مشکالت جامعه است یا باید برای رسیدن به وضع مطلوب پس  .1

 از انقالب کردن چاره دیگری اندیشید و برنامه ریزی کرد؟ 

خدا »راتوضیح دهید. و ربط و نسبت آن با مباحث « انقالب اسالمی»با توجه به تعریف انقالب  ارکان  .2

، «اسالم و مقتضیات  زمان»، «امر به معروف»، «جهاد»، «عدالت»، «آزادی»، «در زندگی انسان

 را تبیین نمایید.« اصل کیفیت استخدام وسیله»

باشد؟ چرا امام خمینی )ره( در نظام جمهوری اسالمی ایران چه می« جمهوریت»و « اسالمیت»نقش   .3

تواند شائبۀ الگوبرداری از نمی« جمهوری اسالمی ایران»بر جمهوریت نظام اصرار داشتند؟ آیا عنوان 

از دیدگاه « عقالنیت»و « جمهوریت»نظام دموکراسی در غرب را بدنبال داشته باشد؟ رابطه میان 

 اسالم چیست؟

 با توجه به عوامل چهارگانه )ماهیت، هدف، رهبری و آفات(، انقالب اسالمی ایران را تحلیل نمایید.  .4

های صدسالۀ اخیر است که با رویکرد مان نهضتبیداری اسالمی، سه موج دارد، موج اول که ه .5

انقالب و »ایجاد گردید، موج دوم که در راس آن، انقالب اسالمی ایران است، با رویکرد « اصالحی»

هایی از آن در دو دهۀ اخیر، در کشورهای اسالمی ایجاد شد و تداوم دارد و موج سوم که بارقه« جهاد

شود، با رویکرد ر، مصر، بحرین، اردن و دیگر کشورها دیده میدر نقاط مختلف جهان از جمله الجزای

 شناسی کنید. گردد. از دیدگاه شهید مطهری، این سه موج را آسیبدنبال می« مشارکت و جهاد»

 دانید؟ترین مصلح قرن اخیر را چه میشرایط موفقیت امام خمینی )ره( به عنوان بزرگ  .6

-های اساسی ظلم، به عنوان مؤلفه«نهضت انتظار»و « نهضت عاشورا»در مکتب تشیع، دو مؤلفه  .7

یابد. از عینیت می« ولی فقیه»شود که در پرتو حکومت ستیزی و نهضت بیداری اسالمی قلمداد می

 های انقالبی و اصالحی شیعی با سایر مذاهب اسالمی را تحلیل نمایید. این منظر تفاوت میان حرکت

-ب اسالمی در راستای تحقق بیداری اسالمی در جهان و ایجاد جریانها و آفات انقالبه نظر شما آسیب .8

 های اصالحی و انقالبی در میان مسلمانان جهان چه بوده است؟ 

ایده و طرح مورد نظر شما  برای اینکه هر یک از ما بتوانیم در هر جایگاهی که قرار داریم اعم از  .9

زشک، و فعال در عرصه رسانه،... در موج آموز، دانشجو، معلم، استاد دانشگاه، مهندس، پدانش

بیداری اسالمی سهیم بشویم، و بنا به تعبیر امام خمیتی )ره( از عهدۀ ایفای رسالت صادر کردن انقالب 

 باشد؟اسالمی به جهان برآییم، چه می
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افاتی که شهید مطهری برای این انقالب پیش بینی کردند را نام برده و با وضع موجود تطبیق  .10

 سه افت دیگر که انقالب گرفتار انان است را با راه حل نام ببرید.—نمایید

با توجه به عوامل چهارگانه )ماهیت، هدف، رهبری و آفات(، انقالب اسالمی ایران را تحلیل  .11

 نمایید. 

افاتی که شهید مطهری برای این انقالب پیش بینی کردند را نام برده و با وضع موجود تطبیق  .12

 دیگر که انقالب گرفتار انان است را با راه حل نام ببرید.سه افت —نمایید

های ، به عنوان مؤلفه«نهضت انتظار»و « نهضت عاشورا»در مکتب تشیع، دو مؤلفه  .13

عینیت « ولی فقیه»شود که در پرتو حکومت ستیزی و نهضت بیداری اسالمی قلمداد میاساسی ظلم

قالبی و اصالحی شیعی با سایر مذاهب اسالمی را تحلیل های انیابد. از این منظر تفاوت میان حرکتمی

 نمایید. 

باشد؟ چرا امام در نظام جمهوری اسالمی ایران چه می« جمهوریت»و « اسالمیت»نقش  .14

تواند شائبۀ نمی« جمهوری اسالمی ایران»خمینی )ره( بر جمهوریت نظام اصرار داشتند؟ آیا عنوان 

و « جمهوریت»ب را بدنبال داشته باشد؟ رابطه میان الگوبرداری از نظام دموکراسی در غر

 از دیدگاه اسالم چیست؟« عقالنیت»

آفاتی که شهید مطهری برای این انقالب پیش بینی کردند را نام برده و با وضع موجود تطبیق  .15

 سه افت دیگر که انقالب گرفتار انان است را با راه حل نام ببرید.—نمایید

برای اینکه هر یک از ما بتوانیم در هر جایگاهی که قرار داریم  ایده و طرح مورد نظر شما  .16

آموز، دانشجو، معلم، استاد دانشگاه، مهندس، پزشک، و فعال در عرصه رسانه،... در اعم از دانش

موج بیداری اسالمی سهیم بشویم، و بنا به تعبیر امام خمیتی )ره( از عهدۀ ایفای رسالت صادر کردن 

 باشد؟جهان برآییم، چه میانقالب اسالمی به 

اگر اکثریت در جامعه به یک موضوع رأی مثبت داد آیا باید لزوماً در جامعه اجرا بشود یا  .17

 خیر؟ به عبارتی اعتبار جمهوریت تا کجاست؟ 

 اگر اکثریت در جامعه به موضوعی رای مثبت داد آیا نظارت استصوابی جا دارد؟ .18

 اکثریت بر ضد اسالم مخالفت کند؟تواند با آیا اقلیتی به نام اسالم می .19

 نظام اسالمی اصرار کردند؟« جمهوریت»چرا امام خمینی )ره( بر  .20

 جمله معروف حضرت امام خمینی )رحمة هللا(: میزان رأی ملت است، به چه معنی است؟  .21

آیا « و قالب است و اسالمیت ماهیت و هویت انقالب است جمهوریت شکل»با توجه به اینکه  .22

 تواند ماهیت انقالب را عوض کند یا خیر؟در انقالب اسالمی جمهوریت )شکل و قالب( می

 آیا بهتر نیست به جای جمهوری اسالمی حکومت اسالمی داشته باشیم؟ .23



5 
 

، «اسالمیجمهوری دمکراتیک »علی رغم توجیه برخی روشنگران در بکار بردن اصطالح  .24

کردند؟علت تأکید حضرت امام بر چرا حضرت امام خمینی از بکار بردن این لفظ خودداری می

 چیست؟ « جمهوری اسالمی»لفظ

« اکثرهم ال یعقلون»در جامعه مدنی اصل بر رأی اکثریت مردم است. این قانون با نظر قرآن .25

 چگونه قابل جمع است؟ 

تواند انسان را به سعادت برساند، یا جمعی می در نظام جمهوریت آیا صرف اعتماد به عقل .26

 که انسان نیازمند به نقشه راه است؟این

ای توان گفت در نظام جمهوری اسالمی، اسالم اصل و هدف است و جمهوریت وسیلهآیا می .27

 برای حفظ اسالم است؟ 

در خبر است با رأی فردی که آیا رأی یک فرد روستایی که از بسیاری از مسایل روز بی .28

 کند؟ پایتخت آگاه به مسایل سیاسی است برابری می

 شود؟ استعمار فرهنگی یک کشور توسط کشور دیگر چگونه انجام می .29

توان فرهنگ را در مهندسی فرهنگ در کالم مقام معظم رهبری به چه معناست؟چگونه می .30

 راستای انقالب فرهنگی مهندسی کرد؟ 

سال توان حکومتی را بر مبنای اصول  1400ز گذشت آیا اسالم این قابلیت را دارد که بعد ا .31

 سال پیش پاسخگوی نیازهای اجتماعی بشر امروز را داشت؟  1400اسالمی بنا کند؟ آیا اسالم 

 

از دیدگاه جامعه شناسانه آیا نفس وقوع یک انقالب مذهبی، خود به خود حاکی از انقالب در  .32

 ین هدفی داشته باشد یا نداشته باشد؟ سایر جهات نیست؟ صرف نظر از اینکه خود مذهب چن

 ها در چیست؟ منشأ و ریشه انقالب   .33

 تواند ضامن تداوم انقالب باشد؟اجرای عدالت در جامعه تا چه حد می .34

پذیرد و برای انسان و ابعاد مختلف از نظر با توجه به این مسئله که اسالم اصالت انسان را می .35

توجه به شمول مفهوم استضعاف که در کلمات دیگر نظیر شود، و نیز با معنوی و مادی قایل می

-شود و در حقیقت در برگیرنده همه ابعاد مختلف روح انسان است، آیا نمیاستثمار و استبداد دیده می

 داند؟  ها را طبقه مستضعف میتوان نتیجه گرفت که قرآن خاستگاه نهضت

-دموکراسی و سوسیالیسم نام دارد نمیآیا تلفیق آگاهانه از دو دستاورد تاریخ فکر بشر که  .36

های التقاطی پاسخگوی نیاز باشد؟ آیا مکتبتواند راه سعادت بشر را تأمین کند تا انسان از وحی بی

 نیاز اجتماعی بشر هستند یا خیر؟ 

 توان تحلیل کرد؟ویژگی این انقالب در چیست؟ انقالب ایران را چگونه می  .37
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 های جهان در چیست؟ ایران با دیگر انقالبوجه تمایز و وجه اشتراک انقالب  .38

توان انقالب و دستاوردهای آن را حفظ کرد و سیر انقالب را همچنان تداوم بخشید، چگونه می .39

 آن چنانکه اوضاع نه به حال اول برگردد و نه به وضع نامطلوب کشانده شود؟ 

 از منظر شهید مطهری چه راهی منجر به نابودی انقالب می شود ؟  .40

 ابل و تفاوت معنایی حکومت اسالمی و جمهوری اسالمی در چیست؟ تق  .41

 آیا پس از ظهور،امام زمان حکومت اسالمی تشکیل خواهند داد یا جمهوری اسالمی؟  .42

های بیداری اسالمی چه تأثیری در روابط بین جهان اسالم با سایر ملل دارند؟ چگونه نهضت  .43

 آن نمود؟   های حاصل ازتوان نهایت بهره را از فرصتمی

های اسالمی( چه وظایفی در پیشبرد های دانشجویی خارج از کشور)بطور خاص انجمنجنبش .44

 اهداف اسالم در سطح جهان دارد؟ 

 تفاوت و تقابل معنایی دولت و حکومت، امت و ملت چگونه قابل حل است؟ .45

مقبولیت،عدم آورد و عدم رابطه مقبولیت و مشروعیت ـ آیا مقبولیت، مشروعیت می .46

ای که هیچ کدام موفق به تشکیل مشروعیت،اگر مبنای مشروعیت مقبولیت است والیت و امامت ائمه

 شود؟حکومت بعد از امیر المؤمنین )ع( نشدند چگونه توجیه می

 

جایگاه رأی و نظر مردم در نظام اسالمی کجاست؟ در صورت تعارض خواست مردم با مبانی  .47

 شرعی تکلیف چیست؟ 

 ها تشخیص مقبولیت نظام در نگاه مردم چیست؟هنشان .48

با توجه به عوامل چهارگانه )ماهیت، هدف، رهبری و آفات(، انقالب اسالمی ایران را تحلیل  .49

 نمایید. 

افاتی که شهید مطهری برای این انقالب پیش بینی کردند را نام برده و با وضع موجود تطبیق  .50

 انان است را با راه حل نام ببرید.سه افت دیگر که انقالب گرفتار —نمایید

نقش  .51

باشد؟ چرا امام خمینی )ره( بر در نظام جمهوری اسالمی ایران چه می« جمهوریت»و « اسالمیت»

تواند شائبۀ الگوبرداری از نمی« جمهوری اسالمی ایران»جمهوریت نظام اصرار داشتند؟ آیا عنوان 

از دیدگاه « عقالنیت»و « جمهوریت»بطه میان نظام دموکراسی در غرب را بدنبال داشته باشد؟ را

 اسالم چیست؟
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 نقش روحانیت در انقالب اسالمی   -صل سومف

 نقش روحانیت در پیروزی یک نهضت به چه میزان است ؟  .1

 به چه دلیل استعمار سعی در منزوی کردن  علما در جامعه داشتند؟  .2

آیا مهم ترین وظیفه یک روحانی تنها در دعوت مردم به عبادات خالصه می شود؟ و یا وظایف   .3

 خطیری بر دوش این قشر نهاده شده است ؟ 

 آیا می توان برای  هدف های نهضت جدا از اهداف روحانیت ، حالتی متصور شد ؟  .4

 نقش علما در صیانت و بیداری اسالمی چیست ؟  .5

 نشگاه را تبیین نمایید ؟ جایگاه وحدت حوزه و دا .6

به چه میزان ساختار امروزی حوزه های علمیه و تدریس دروس آن به طالب ، با نیازهای امروزی  .7

 مردم هماهنگی دارد؟ 

آیا باید در ساختار امروزی حوزه های علمیه با توجه به مقتضیات زمانه تجدیدنظر کرد یا خیر؟  .8

 ضرورت بازنگری و تجدیدنظر در این باره تا حد است ؟ 

 مزایا و نواقص حوزه های علمیه را جهت تعالی این نهاد مردمی بیان فرمایید ؟  .9

 تفاوت روحانیت شیعه و سنی در چیست ؟  .10

 ن حمایت های مردمی را نماد  قدرت روحانیت دانست ؟ آیا می توا .11

آیا لزوما باید رهبری جامعه اسالمی در اختیار روحانیت باشد و یا می توان سکان جامع  .12

 اسالمی را به افراد دیگر سپرد ؟ 

 

 


