
  : چگونگی تکوین فرهنگ معاصرغربجامعه یازدهم6درس 

  استاد زهرا یزدی

 4دوره تاریخ فرهنگ غرب:   1.یونان و رم باستان    2.قرون وسطی     3.رنسانس         4.غرب جدید

 شعارهای معنویآباکلیسا همراه در حین استفاده از  سکوالریسم عملیرویکرد دنیوی و قرون وسطی:  

 از اعتبار انداختن عقل به بهانه ایمان و وحی 

 . فتح قسطنطنیه3.مواجهه اروپاییان و مسلمانان        2.جنگهای صلیبی       1فروپاشی اقتدار کلیسا :   

 پیامد تحریف در مسیحیت قرون وسطی 

 و دورماندن از ابعاد عقالنی توحيد  قبول تثلیث با رویکرد اساطيری و آميختن مسيحيتنظر:   و انديشه سطح در 

 کلیسا درپوشش معنوی توجیه عملکرد دنیویگام برداشتن به سمت دنیاگرایی و  در سطح عملی: 

  رنسانس 

 م16تا14 تولد دوباره = تجدید حیات / قرن 

 بود ( مسیحیت فرهنگ یونان و رم باستان اساطیری اما رنسانس دینی :تفاوت ) دلیل نام گذاری:برگشت غرب به فرهنگ یونان و روم باستان 

 درنتیجه ی فروپاشی اقتدار کلیسا  : و پادشاهان ظهور قدرتهای محلی 

 کردند.انکار آنان کلیسا را حذف نکردند اما دخالت دین در امور دنیوی را 

 {.حرکات اعتراض آمیزمذهبی  4.سیاست        3.اقتصاد        2. هنر      1}  :آشکارشدن رویکرد دنیوی در سطوح 

 1      هنر . 

   2        اقتصاد. 

 3  و حمایت از حرکات کشیشانی که مخالف پاپ بودند       رقابت شاهزادگان اروپایی با قدرت کلیسا: .سیاست 

 4  دو نوع بودند=پروتستانسیم } .حرکات اعتراض آمیزمذهبی 

 ................: موردحمایت قدرتهای محلی و در نتیجه: نداشتند تقابل دنیاگرا جریان با و داشتند مخالفت پاپ قدرت با : فقطنوع اول

 : مورد هجوم کاتولیک ها و پروتستان ها و در نتیجه:............... درتقابل با جریان دنیاگراو  معنوی نوع دوم: رویکرد     

 بازگشت و گام برداشتن برای حذف پوشش دینی باستان روم و یونان فرهنگ غيرتوحيدی تفسير به 
 فرهنگ جدید غرب 

  عقاید و ارزشها(   غرب تسخیر الیه های عمیقو  آغاز شد فلسفه های روشنگریباپیدایش( 

 گيری فرهنگ جدید رایج       گسترش فلسفه های روشنگری     تسری سکوالریسم به الیه های عميق      شکل دنياگرایی 

 فرهنگ دینی به فرهنگ دنيوی تبدیل 

 آثار فرهنگ جدید غرب در زندگی اجتماعی: 

 انسان بر طبیعت شد تسلط علم ابزار  :صنعت و فنّاوری و علم 

 فناوری و صنعت رهاورد علوم تجربی 

 انگلستان 18انقالب صنعتی : قرن 

 بود )فئودالیسم(رعیتی  ارباب اجتماعی روابط و کشاورزی مبنای بر وسطی قرون : اقتصاداقتصاد. 

     تبدیل شد اقتصادِ کشاورزیِ فئودالی به اقتصادِ صنعتیِ سرمایه داری  ...................            .............             گسترش تجارت 

 حقوق بشر 

 شناخته ميشد: با عقل و وحی حقوق فطری الهی انسانپروردگار/ ربوبيت بر مبتنی انساني، حقوق دیني: فرهنگ 

 وسطي: توجيه دینی رفتارهای دنيوی قرون 

 خواسته های این جهانی و طبيعیبشر طبيعي حقوق رنسانس: رویگردانی از معنویت / شکل گيری : 

 



 (روشنگري و اومانيسم سكوالریسم،و متناسب باارزشهای بنیادی غرب) سکوالر کامالً سیاسی نظامسیاست در غرب جدید:   

 توجیه الهی هم نبود دنبال–الهی نبود  

 :  شکل گرفته براساس اومانيسم )اصالت به انسان دنيوی (جدید سیاسی اندیشۀ لیبرالیسم 

 متعالي هاي ارزش همۀ از انسان آزادي--انسان خواست با قياس در امور همۀ دانستن مباح 

 انقالب فرانسه جهان: در لیبرال انقالب نخستین 

 ريشه آن: 

 الهام بخش سایرانقالبها 

 گرفت فرا را اروپا سراسر دهه، چهار از پس 

 تست 

 99(هریک از عبارات زیر به ترتیب درکدام بخش ازجدول قرار میگیرد ؟  قلمچی فروردین 1

 د فلسفه های روشنگری الف لیبرالیسم

فروریختن اقتدار کلیسا سبب  ج

 ظهورآنان شد

با قبول آن مسیحیت از ابعاد  ب

 عقالنی توحید دورماند

 فرهنگ جدید غرب با پیدایش آن اغاز شد -

 مباح دانستن همه امور در قیاس باخواست انسان -

 تثلیث-رقیبان دنیاطلب کلیسا             -

 الف-د-ج-.ب4الف                     -د-ب-ج-3د                      -الف-ج-.ب2د                 -ب-ج-.الف1

 مشق شب

 کند؟می معین را زیر عبارات بودن غلط و صحیح ترتیببه کدام گزینه (1

 .انداختندمی اعتبار از را عقل وحی، و ایمان بهانۀ به کلیسا آباء وسطی قرون طی( الف

 .کرد تثبیت را کلیسا اقتدار مسلمانان با مواجهه و صلیبی هایجنگ( ب

 مخالفت داشتند.آمیز مذهبی تنها با قدرت پاپ های اعتراضج( بخشی از حرکت

 د( رقیبان دنیاطلب کلیسا برای حذف کلیسا ابتدا عملکرد آباء کلیسا را مورد انتقاد قرار دادند.

 غ -غ  -ص  -ص 1

 ص -ص  -غ  -غ 2

 غ -ص  -غ  -ص 3

 ص –غ  -ص  -غ 4



 کند؟ترتیب مشخص میگزینه صحیح و غلط بودن عبارات زیر را به(2

رغم استفاده از شعارهای معنوی با رویکرد دینی خود نوعی سکوالریسم یالف( آباء کلیسا در قرون وسطی عل

 کردند.عقلی را دنبال می

 معنی تجدید حیات و تولد دوباره است.ب( رنسانس به

ج( رویکرد سکوالر که ابتدا ازطریق علم تجربی در فرهنگ عمومی گسترش یافته بود با فلسفۀ روشنگری 

 را تسخیر کرد. های فرهنگ غربترین الیهعمیق

د( حقوق فطری الهی انسان تنها با نظریۀ ابعاد و نیازهای معنوی و با دو ابزار معرفتی وحی و عقل شناخته 

 شود.می

 ص -ص  -غ  -غ 1

 ص -غ  -ص  -غ 2

 غ -غ  -ص  -غ 3

 غ -غ  -ص  -ص 4

 است؟ نادرست های زیر در رابطه با رنسانسیک از گزینهکدام(3

 طلبِ کلیسا، فرصت بروز و ظهور پیدا کردند.عنوان رقیبانِ دنیاپادشاهان به در دوران رنسانس،1

رنسانس به معنای تجدید حیات و تولد دوباره است و دورۀ تاریخی از قرون چهاردهم تا شانزدهم میالدی را 2

 شود.شامل می

اد جسمانی و معنوی انسان در این زمان غرب به فرهنگ یونان و روم بازگشت و هنرمندان این دوران، به ابع3

 اهمیت دادند.

 آمیز مذهبی آشکار شد.های اعتراضدر دوارن رنسانس رویکرد دنیوی به عالم، در قالب حرکت4

 

 

 

 


