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ویمکنميبررسيآنپیدایشمکانوزمانازفارغراسکونتآمادةوشدهتکمیلساختمانیکگاهي
...ورنگ،شکلزیبایي،امکانات،طبقات،تعدادارتفاع،زیربنا،ازمثالًآوریم؛ميدستبهآنازاطالعاتي

مقاومتمیزاناستحکام،میزانمانندآنمشاهدهغیرقابلهایویژگيبهتوانیمميحتي.شویمميآگاه
گيچگونازودهیمميقراربررسيموردراساختماناحداثروندگاهيولي.بپردازیم...وزلزلهبرابردر

انجریدروشویمميهمراهساختمانسازندگانباگویاحالتایندر ِ.کنیمميسؤالآنشدنساخته
؛میگیریمقرارآنساختفرایندجزئیات

چهباومصالحيچهبودند،شریکآنساختندرکارگرانيومعمارانمهندسان،چهمیدانیممثالبرای
اگرت،اسداشتهمشخصينقشهاولازساختمانآیااست،رفتهکاربهساختمانایندرارزشيوکیفیت

دانیمبتوانیمميحتيانددادهتغییرراآنمواردیدریاشدهاجرادقیقصورتبهآیاداشتهاینقشه
اختهسبرایهایيفرصتوهامحدودیتچهوبودهچگونهشدهبناآنجایبهفعليساختمانکهمکاني
.استکردهایجادجدیدبنایشدن

فرهنگگذشتهدرسدر.دادقرارمطالعهموردمنظرهاهمینازتوانمينیزرافرهنگيجهانوفرهنگ
ونهچگاینکهاما.گفتیمسخنآنبنیادینهایارزشوباورهاازودادیمقراربررسيموردراغربمعاصر

ایندرکهاستدیگریمهمموضوعگرفت،شکلخاصيجغرافیایوتاریخدرهاویژگياینبافرهنگي
.پردازیمميآنبهدرس
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 را سپری نموده است؟هایي ای دارد و چه مراحل و دوره پیشینه فرهنگ معاصر غرب چه

 آن دخیل بوده اند؟ شکل گیری سازمان ها و نهادهایي در افراد ، گروه ها ، چه

:شودتاریخ فرهنگ غرب به چهار دوره تقسیم مي  
باستان که اساطیری بود و با غفلت از نگاه توحیدی خداوندگان متعدد در آنو روم فرهنگ یونان -1

.پرستیده مي شد 
اتوری روم توحیدشکل گرفته و دیني مسیحیت بودکه از پایان امپربا دعوت به وسطي که قرون فرهنگ -2

.میالدی تا سقوط امپراتوری روم شرقي یا امپراتوری بیزانس را شامل مي شود 5در قرن 
فرهنگ رنسانس که آغاز جهش فرهنگي غرب محسوب شده و عقاید سکوالر یسم و اومانیسم در آن-3

.میالدی مي باشد 16تا 14شکل مي گیرد که شامل قرون 
.فرهنگ غرب جدید که از زمان پیدایش فلسفه های روشنگری شکل گرفت و همچنان ادامه دارد -4

شکل گیری اقتصاد صنعتي–سازمان های فراماسونری و مبلغان مذهبي -شکل گیری قدرت های سکوالر 
شاهزادگان اروپایي و قدرت های محلي وکشیشاني مانند مارتین لوتر، فیلسوفاني چون کانت و دکارت ، -

.هنرمنداني چون میکل آنژ و دانشمنداني چون گالیله 
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دوره های تاریخي فرهنگ غرب 

جهان غرب چگونه از آن دوره  ها عبور کرد؟ 

.باستان وارد دوره قرون وسطی شداز دوره روم غربی و سقوط مسیحیت با پذیرش 
. شد رنسانس وارد دوره پروتستانتیسم با فروریختن اقتدارکلیسا و نهضت 

.ه جدید شدبا انقالب فرانسه و تشکیل قدرت های سکوالر و پیدایش فلسفه روشنگری  وارد دور

یونان 
غرب جدیدرنسانسقرون وسطي  رم باستان  و 
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یونان و روم باستانمورد نکاتي در 

. یونان، به ابعاد جسماني و دنیوی انسان اهمیت دادنددرهنر 

.بودفرهنگ این دوره فرهنگ اساطیری 

مي شدنددر فرهنگ اساطیری یونان و روم باستان با غفلت از نگاه توحیدی به عالم، خداوندگاران متکثر پرستیده
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قرون وسطیدرمورد نکاتی 

ود، نوعي طي قرون وسطي، آباء کلیسا به رغم آنکه از شعارها و مفاهیم معنوی و توحیدی استفاده مي کردند، با رویکرد دنیوی خ
.  دنیاگرایي و سکوالریسم عملي را دنبال مي  کردند

.گرفت فرهنگ قرون وسطي فرهنگ دیني مسیحیت بودکه با دعوت به توحید شکل 

.انداختندبه نام خداوند، بندگان خدا را به بندگي مي  گرفتند و همچنین به بهانه ایمان و وحي، عقل را از اعتبار ميآباء کلیسا 

.  د، زمینه  های فرو ریختن اقتدار کلیسا را فراهم کرفتح قسطنطنیهو باالخره مواجهه با مسلمانان ، جنگ  های صلیبي

های محلي به عنوان رقیبانو قدرت رنسانس پادشاهان دردوره همین امر موجب شد تا 
.کنند ، فرصت بروز و ظهور پیدا کلیسادنیا طلب 

اردچولي بود ؛ آورده را به دست هایي موفقیت فرهنگ اساطیری مسیحیت به عنوان یک دین توحیدی در جهت مقابله با 
.تحریف شد 
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مورد رنسانسنکاتي در 

.  این دورة شامل قرن چهاردهم تا شانزدهم میالدی مي  شود

رنسانس به معنای تجدید حیات و تولد دوباره است 

(بودامرهمیندورهاینگذارینامدلیل).بازگشتباستانرمویونانفرهنگبهدورهایندرغرب

. دراین دوران، پادشاهان وقدرت های محلي به عنوان رقیبان  دنیا طلب  کلیسا، فرصت بروز و ظهور یافتند 

کار آشمذهبيآمیز اعتراض های حرکت و همچنین در قالب سیاست، اقتصاد،هنر، در سطح رویکرد دنیوی به عالمدراین دوران 
.  شد

.بازگشت به هنر یونان، به ابعاد جسماني و دنیوی انسان اهمیت دادنددر این دوران با هنرمندان 

،رویکرد دنیوی خود و برای حذف کلیسادلیل این رقیبان به ِ
جای آنکه عملکرد آباء کلیسا را مورد انتقاد قرار دهند به تدریج دخالت دین در امور دنیوی را انکار کردند و به 

. ترتیب حرکتي دنیوی را آغاز نمودند که حتي به دنبال توجیه دیني و معنوی خود نیز نبودبدین  
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...........

باال گرفتن تب طالرشد تجارت کشف امریکا

ختند شاهزادگان اروپایي، به رقابت با قدرت کلیسا پردا
کشیشاني اعتراض آمیز و در این جهت از حرکت  های 

.  ندمي کردحمایت کردند که پیوند خود را با پاپ قطع 

 اصالح دیندر جهت مذهبي که اعتراض آمیز حرکتهای
. شوندشناخته ميپروتستانتیسمعنوان پدیدآمدند با 

از کرد عبارتندعواملي که زمینه های عبور از اقتصاد ارباب رعیتي را فراهم 
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حرکتهای 
اعتراض آمیز 

نوع اول 

حرکتهای 
اعتراض آمیز 

نوع دوم
با قدرت پاپ مخالفت داشتند 

با جریان دنیاگرا تقابل نداشتند

مورد حمایت قدرت های محلي بودند 

با قدرت پاپ مخالفت داشتند

در تقابل با جریان دنیاگرا قرار مي گرفتند

مورد هجوم کاتولیک ها و دیگر پروتستان ها قرار گرفتند

مسیحياز اروپای توانستند بخشي 
را از تسلط کلیسا خارج سازند

امکان گسترش پیدا نکردند
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خالفتمبهکهبودندهاپروتستانازگروهيهاآناباپتیست
انسرنسدورانازکهپرداختندایدنیاگرایانهجریانهایبا

.بودآمدهپدید
همراهيغربجهانبعدیجتماعياتحوالتباگروهاین

تهشناخهاآمیشعنوانباامروزکهآنهاازبخشي.نکردند
راخودزندگيشیوةامروز،تاشانزدهمقرنازشوندمي

هاستآناباپتیکشتارشاهداروپاتاریخ.اندندادهتغییر
استهبودهاپروتستاندیگروکاتولیکمسیحیانتوسط

.داردوجودآنهاازمحدودیهایگروهتنهاامروزهو

دار کلیسا ، مواجهه با مسلمانان در طول جنگ  های صلیبي و فتح قسطنطنیه، چگونه زمینه  های فرو ریختن اقتبه نظر شما
را فراهم ساخت؟

به گسترش ورشد علم اسالم داشت ولي و با علوم جدید مخالفت وانجیل استواربود برپایه کتب عهد عتیق چون کلیسا 
سقوط قسطنطنیه باعث پایان امپراتوری . آشنا شدندگرایي با آزاد اندیشي و علم این جنگ ها دستور مي دهد و آنها از طریق 

.شد و به جامعه مسیحیت ضربه بزرگي وارد ساخت ( روم شرقي) بیزانس 
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فلسفة روشنگری چگونه در تاریخ فرهنگ غرب گسترش پیدا کرد؟ 

فیلسوفان روشنگری چه نقشي در شکل  گیری فرهنگ مدرن ایفا کردند؟ 

لسفهفگسترشزمینهمردمزندگيورفتارها،هنجارهاسطحدررایجگرایيدنیا
.آوردفراهمراروشنگریهای

تيوقکهبودندشدهزدهمسیحیتدینيازتسلطآنچنانعموميفرهنگومردم
آنیفتهشکردتوجهمستقلصورتبهانسانبهاندیشمندان،توسطسکوالریسم

.نفوذیافتجامعهعمیقودرسطوحشدند

فلسفة روشنگری
.  ودروشنگری در معنای خاص نوعي معرفت  شناسي است که با سکوالریسم و اومانیسم همراه مي  ش

.این منظومه، فلسفة روشنگری را مي سازد



YABANDEH

2

شم
 ش

س
در

تحریف مسیحیتپیامدهای

در سطح اندیشه و نظر

در سطح زندگي و عمل

عقالنيمسیحیت آمیخته با رویکردهای اساطیری شد و با قبول تثلیث از ابعاد
.توحید دور ماند

رایي گام مسیحیان و آباء کلیسا در تعامل با فرهنگ امپراتوری روم، به سوی نوعي دنیاگ
توجیه کلیسا در این مقطع، عملکرد دنیوی خود را در پوشش معنوی و دیني. برداشتند

.مي  کرد



YABANDEH

2

شم
 ش

س
در

آریوس روحاني اهل اسکندریه بر این باور بود عیسي  مخلوقي است که خداوند به واسطة او 

325درسال کنستانتین امپراتور روم . باور او، مخالفان و موافقاني داشت. را آفریده استجهان 

این شورا، آریوس را محکوم . م، براي بررسي باور او، دستور داد تا شوراي نیقیه تشکیل شود

کرد و با نفي مخلوق بودن عیسي ، او را خداي حقیقي از خداي حقیقي و هم ذات با خدا پنداشت 

یوس آرکتابهاي حکم کرد که هرکس کنستانتین .نداشتندو به لعن کساني پرداخت که این باور را 

اساطیري درعالم باور به خدا  بودن عیسی  براي او و کساني که . شودرا داشته باشد کشته مي 

شوراي نیقیه . قبل از مسیحیت به پرستش خداوندگاران محسوس عادت داشتند، مناسب  تر بود

341ماسدنیوس که در سال  هاي . به عنوان نخستین شوراي عمومي کلیساي جهاني شناخته شد

شوراي دیگري در سال . م اسقف قسطنطنیه بود، الوهیت روح  القدس را نمي  پذیرفت360ـ 

عقیدة او را محکوم کرد و بدین  ترتیب در دومین شوراي کلیسای جهانی اعالم شد، م 381

بابنا بر تثلیث، خداوند، عیسي  و روح  القدس. کاتولیک همچنان طرفدار تثلیث استکلیساي 

این عقیده که یک ذات واحد، سه شخص باشد، . آنکه سه شخص  اند، یک ذات و جوهر واحدند

مان این مسئله، کلیسا را به تقابل بین عقل و عقیده  اي که ای. باوری نبود که عقل آن را بپذیرد

. به آن را ضروري مي  دانست؛ یعني تقابل عقل و ایمان سوق داد
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بور از بازگشت در جهت پذیرش فرهنگ اساطیری باستاني نبود؛ بلکه برای عاین 
ي بودو پذیرش تفسیر غیر توحیدی فرهنگ یونان و روم باستان از هستمسیحیت 

؟بودچهرنسانسدورهدرباستانرومویونانفرهنگبهبازگشتازمنظور

در دورة رنسانس فرهنگ غرب برای بسط و گسترش ابعاد دنیوی خود، به سوی حذف پوشش 
.دیني گام برداشت و در نخستین قدم، به یونان و روم باستان بازگشت
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شد ؟ سکوالریسم در باورهای بنیادین این فرهنگ نهادینه چگونه 

یرتفاسو هنررویکرد سکوالر و دنیوی که پیش از آن، از طریق 
نگ فرهدر زندگي اجتماعي و فرهنگ عمومي پروتستاني از دین 

رین ت، عمیق روشنگریهای فلسفه پیدا کرده بود، با گسترش 
ریسم بدین ترتیب، سکوال. کردرا تسخیر الیه های فرهنگ غرب 

.در باورهای بنیادین این فرهنگ نهادینه شد

هایگسترش فلسفه ، زمینة هنجارها، رفتارها و زندگي مردمسطح در دنیاگرایيرایج شدن 
.را فراهم آورد روشنگری

ح فرهنگ غرب به سطسطح عملي و ظاهری را از سکوالریسم، فلسفه های روشنگری سپس 
.آن تسری داد و فرهنگ معاصر غرب را پدید آوردو عمیق نظری 

؟آمدپدیدچگونهغربمعاصرفرهنگ
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تغییراتوقتيدانستیدوشدیدآشنافرهنگيجهانواجتماعيجهاندرعمیقوسطحيتغییراتباقبال
ویتهتغییراتدچارفرهنگآن،برسدآنبنیادینوعمیقهایالیهبهفرهنگیکسطحيهایالیهاز
(شودميتبدیلدنیویفرهنگیکبهدینيمثال).شودميی

 و کنیدگفت و گمعاصرغرب فرهنگ گیری روشنگری در شکل های دربارة نقش فلسفه دانسته ها به کمک این.

گ غرب را اروپای قرون وسطي ، طي فرایند رنسانس تغییراتي را تجربه کرد که ابتدا الیه های سطحي فرهن
کرد قل منتبنیادین روشنگری این تغییرات را به الیه های عمیق و ظهور فلسفه های دچار تحول ساخت اما 

.و غرب دچار تحوالت هویتي شد و فرهنگ دیني به فرهنگ دنیوی تغییر ماهیت داد 
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،هتنبههاریشهازوگردیدنمودارمردماجتماعيزندگيدرتدریجبهغربجدیدفرهنگآثار
.رسیدهابرگهاوشاخه
ردتدریجبهجدیدهایفلسفهودینهنر،طریقازراآثارخودغرببنیادینهایارزشوعقاید
.کردآشکارسیاستوحقوق،اقتصاد،صنعت،آوریفنوعلمهایعرصه

این حرکت چگونه طي شد؟

ان برعلم وظیفه شناخت حقیقت عالم وتعالي انسان را ازدست داد وبه صورت وسیله ای برای تسلط انس•
.طبیعت در آمد وبیش تر از همه به علوم تجربي توجه شد 

انقالب صنعتي از انگلستان آغاز شد و به ت18رهاورد توجه به علوم تجربي فناوری و صنعت بود و در قرن •
.دریج به دیگر کشورهای اروپایي گسترش یافت 

وابط رعیتي قرون وسطي به اقتصاد صنعتي سرمایه داری و ر-اقتصاد کشاورزی و روابط اجتماعي ارباب •
.سرمایه دار تغییر یافت –اجتماعي کارگر 

.حقوق فطری و الهي انسان جای خود را به حقوق طبیعي داد •

.نظام سیاسي سکوالر که متناسب با فرهنگ سکوالر غرب بود شکل گرفت •
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نعت تاثیر فرهنگ جدید غرب برعلم و فن آوری و ص

ولیت علم جدید با رویکرد دنیوی خود، دیگر وظیفة شناخت حقیقت عالم و مسئ
سلط ابزار تعبور انسان را از ملک به ملکوت برعهده نداشت بلکه به تدریج به 

.تبدیل شدانسان بر طبیعت 

را پیدا در بین علوم مختلف بیشترین اهمیتعلوم تجربي در این رویکرد جدید 
.کردند 

یگر ددر تدریج و  به  شد آغاز  انگلستاناز  انقالب صنعتي  ،  هجدهم  قرن در 
اروپایي گسترش یافتکشورهای 

دستیابي به فناوری و صنعت

.غرب به دستاوردهای شگرفي دست یابد



YABANDEH

2

شم
 ش

س
در

ادتاثیر فرهنگ جدید غرب بر اقتص

قتصادافرهنگ جدید غرب بود اما اقتصاد در ارباب ـ رعیتي ،اجتماعي روابط و کشاورزیبر مدار قرون وسطي اقتصاد
.  دار تغییر یافت سرمایه -کارگر و روابط اجتماعي به صنعتي سرمایه داری 

فئودالیسم

می شودعنوان فئودالیسم یاد با در غرب نظام ارباب ـ رعیتی از 

ان امکبودند و وابستهخودزمین  های اربابان به کشاوزران، 
.و نقل و انتقال نداشتندجابه جایي  

زیرابودفراگیرداریبردهنوعيفئودالیسم

گسترش تجارت

رشد صنعت

قشر سرمایه دار

چگونگي پیدایش قشر سرمایه دار
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حراست از است و برایفطرت الهي انسان و ربوبیت پروردگار در فرهنگ دیني، حقوق انساني، مبتني بر 
.  او شکل مي گیردکرامت ذاتي و خالفت انسان 

.  قرون وسطي، رفتارهای دنیوی نظام فئودالي، توجیه دیني مي  شددر 
از نگاه رنسانس، به جای بازگشت به سوی حقیقت الهي انسان، به رویگردانيآمیز اعتراض حرکت های 

.  معنوی منجر شد
.گرفت ترتیب به جای حقوق فطری الهي انسان، حقوق طبیعي بشر شکل بدین  

:بشرحقوق

تفاوت حقوق فطری با حقوق طبیعی 

ان انسدنیوی ومعنوی نیازهای به توجه انسان با حقوق فطری الهي 
ود  مي ششناخته عقلو  وحي ابزار معرفتي دو  و با شکل مي گیرد 

ا نیازهای صرفخواسته ها و به توجه  با ، طبیعي  بشر حقوق ولي  
.  شناخته مي  شودطبیعي و این جهاني  
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که فرهنگي را پدید آورد( یعني سکوالریسم، اومانیسم و روشنگری)باورها و ارزش های بنیادین غرب 
فرهنگ بدیهي است نظام سیاسي متناسب با این. فرو بست شناخت حقیقت الهي انسان و جهان را بر راه 

.  خود نباشددنیوی و توجیه دیني خطاهای دنبال حاکمیت ارزش های الهي نظامي سکوالر بود که به 
خواست ه انسان، نویني به نام لیبرالیسم شکل گرفت که با اصالت بخشیدن بسیاسي در این رهگذر اندیشة 

.  مي دانستقانون گذاریو ارادة آدمي را مبدأ 

:سیاست

لیبرالیسم

.اندمباح دانستن همة امور در قیاس با خواست انسان تعریف کرده 
ت  باشد آزاد اسمستقل از او متعالي که از همة ارزش های یعني انسان 

.  ارزش هایي است که به خواست او شکل مي  گیردهمه مبدأ و انسان 
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.استانقالب لیبرال در تاریخ تحوالت اجتماعي جهان نخستین انقالب فرانسه 

الهام بخش انقالب های دیگری شد که پس از چهار دهه، سراسر اروپا را فرا گرفتانقالب فرانسه ، 

عوامل موثر برشکل گیری انقالب فرانسه

فرهنگي دوران رنسانس های حرکت 

فلسفي روشنگری های اندیشه 

تغییرات اجتماعي مربوط به انقالب صنعتي 



YABANDEH

2

شم
 ش

س
در

اریخيتترتیبوسیاسيصنعتي،فلسفي،،دینيهایزمینهدرغرباجتماعيـفرهنگيتحوالت
.کنیدبیانراآنها

 ه چشود ، سطحي و بیروني  آن بسنده های صرفاً به سطوح و الیه فرهنگ  یک تحلیل  و  بررسي  اگر در
ها و کاستي  هایي درپي دارد؟نارسایي  

ریسمسکوال-نهضت پروتستانتیسم –فرهنگ دیني مسیحیت –فرهنگ اساطیری یوناني : دیني •

.شناخت سطحي و ناقص از فرهنگ به دست مي آید •
.نقاط ضعف و قوت آن فرهنگ برای ما قابل شناسایي نیست •
.در تبادل فرهنگي به دلیل شناخت ناقص دچار آسیب مي شویم •
.به دلیل بي اطالعي از الیه های عمیق امکان الگو برداری مناسب وجود ندارد •

فه جدیدفلس–( قرون وسطي)فلسفه اکوالستیک –... ( سقراط و افالطون و ) فلسفه یونان باستان : فلسفه •
(تعقلي ، آمپریستي و انتقادی ) 

جامعه صنعتي–وقوع انقالب صنعتي –ما قبل صنعتي : صنعت •

لیبرالیسم–حکومت دیني مسیحیت –امپراتوری یونان و روم باستان : سیاست •


