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 آیا چالش های جهانی پایان می یابند؟-1

 چالش های جهانی به تدریج یکی از پس از دیگری آشکار می شوند، اغلب پایان نمی یابند و چالش های پیشین علی رغم -خیر

بروز چالش های جدید، همچنان باقی می مانند. برای مثال اگر چه چالش فقر و غنا در قرن هجدهم بروز کرد، اما همچنان 

 پابرجاست.

 ظاهر شدند؟ ترتیبیچالش های غرب به چه  -2

و... ظاهر می  معرفتی، معنوی، اخلاقی، عاطفیو.... رخ می دهند و سپس چالش های  اقتصادی، سیاسی، نظامیابتدا چالش های 

 شوند.

 ؟علت چالش های فرهنگ غرب چیست -3

یزند. علت این چالش ها این چالش ها در مواجهه با سایر فرهنگ ها به وجود نمی آیند و همگی از عمق فرهنگ غرب بر می خ

 درونی است.

  ؟نندباید چگونه عمل ک اجهه با آثار جهانی چالش هادر مو غیرغربیفرهنگ های   -4

برای مهار چالش ها همان راهی را بروند که جهان غرب می رود و چاره این چالش ها و درمان این درد ها را از غرب نباید 

 «.کوری، کور دیگر را هدایت کند هر دو به چاه خواهند افتاد» بخواهند که اگر 

 ؟غرب برای مواجهه با چالش ها استفاده کنند ینباید از روش ها غیر غربیچرا فرهنگ های  -5

این چالش ها در مواجهه با سایر فرهنگ ها به وجود نمی آیند و همگی از عمق فرهنگ غرب بر می خیزند. علت این چالش  زیرا

 ها درونی است نه بیرونی که غرب بتواند آن را به دیگر فرهنگ ها نسبت دهد.

 فرهنگ اند. عمیق ترو برخی مربوط به لایه های  سطحی ترا مربوط لایه های نکته: برخی چالش ه

 سکولاریسم، اومانیسم و روشنگریعمیق ترین لایه فرهنگ معاصر غرب و روح و شالوده آن کدام است؟ -6

 ؟ بر می خیزندچالش های جهانی از کدام لایه هویتی تمام  -7

 (اومانیسم و روشنگریسکولاریسم، )عمیق ترین لایه فرهنگ معاصر غرب

 ؟ اختصاص دارندبحران های معرفتی و معنوی به کدام لایه هویتی -8

 (سکولاریسم، اومانیسم و روشنگری) عمیق ترین لایه فرهنگ معاصر غرب

 

 

 ..........................................  101..........صفحه  ............................................................                                                   

 ساکتاب مقدس و شهود آباء کلیقرون وسطی، معتبرترین راه شناخت جهان چه بود؟  فرهنگ در -9

 عقل و تجربهدر فرهنگ قرون وسطی، کدام راه شناخت نادیده گرفته می شد؟ -10

 

 مقدمه

 

 بخوانیم و بدانیم: بحران معرفتی

 (9-52)سوالات 
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 چگونه شکل گرفت؟بحران معرفتی دوره رنسانس  -11

در فرهنگ قرون وسطی، کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا معتبرترین راه شناخت جهان بود و به موازات آن، شناخت از راه عقل 

 شد. در دوران رنسانس این روش معرفتی مورد تردید قرار گرفت و به تدریج به بحران معرفتی انجامید.و تجربه نادیده گرفته می 

 ؟چه راهی در پیش گرفت بحران معرفتی دوره رنسانسجهان غرب برای برون رفت از  -12

علمی نادیده می  برای برون رفت از این بحران، به سوی نوعی روشنگری پیش رفت که جایگاه وحی و شهود را در شناخت

 انگاشت و به شناخت از راه عقل و تجربه بسنده کرد.

 پس از رنسانس، شناخت عقلی و تجربی تا چه زمانی معتبر بود؟ -13

شناخت عقلی جدید بیش از دو سده، دوام نیاورد. به همین دلیل در قرن نوزدهم و بیستم، شناخت حسی و تجربی تنها راه 

 شناخت علمی قلمداد می شد. 

 ؟از روش تجربی استفاده می کردند با چه هدفیدر قرن نوزدهم، جامعه شناسان  -14

پیامبران از طریق وحی درباره جامعه بشری بیان کرده اند یا عالمان با جامعه شناسان به دنبال آن بودند تا درباره حقایقی که 

 استدلال های عقلی به آن رسیده اند، با روش حسی و تجربی داوری کنند.

 روش تجربی ؟ جامعه شناسی قرن نوزدهم، کدام روش را به عنوان راه درست شناخت جهان هستی می دانست-15

 جامعه شناسی قرن نوزدهم، نسبت به آگاهی ها و علوم دیگر جوامع )غیرغربی(، چه دیدگاهی داشت؟-16

 آن ها را غیرعلمی می دانست.

 توجیه می کرد؟ خود و دیگرانبرای  را در دیگر جوامع حضور استعماریغرب چگونه -17

القا می کرد که پیروی از فرهنگ غرب تنها راه پیشرفت  نخبگان جوامع غیرغربی، این مطلب را به علم مدرنغرب با ترویج معنای 

 و توسعه دیگر فرهنگ هاست.

 رنسانس( چگونه آغاز شد؟ معرفتی دوره بحران معرفتی جدید )پس از بحران-18

ی جدید هنگامی آغاز شد که محدودیت های علمی دانش تجربی و همچنین وابستگی آن به معرفت های غیرتجربی بحران معرفت

 و غیرحسی آشکار شد.

 چه تاثیری بر شناخت تجربی گذاشت؟ نیمه اول قرن بیستمبحران معرفتی در -19

ارزشی دست شست و روشنگری مدرن به در نیمه اول قرن بیستم، با روشن شدن محدودیت های علم تجربی، علم از داوری 

 امور طبیعی محدود شد.

 .................................................................................011..............................................................................صفحه...............
 چه تاثیری بر شناخت تجربی گذاشت؟ قرن بیستم دومیمه نبحران معرفتی در  -20

علم مدرن زیر سوال رفت. همچنین  تجربی دارای مبانی غیرتجربی است، در نیمه دوم قرن بیستم، با روشن شدن اینکه علم

آشکار شد که علوم تجربی در صورتی که از مبادی و مبانی مختلف استفاده کنند، صورت های متفاوتی خواهند داشت. بنابراین 

ت نیست بلکه تفسیرهای متناسب با فرهنگ های دیگر نیز می تواند وجود داشته علم تجربی تنها تفسیر ممکن از جهان طبیع

 باشد. 

 کدام پرسش باعث شد بحران معرفتی و علمی در دو بعد ظاهر شود؟-21

 ینا پرسش از مبادی علوم تجربی غربی، در حقیقت پرسش از بنیان های هویتی فرهنگ غرب یعنی لایه های عمیق آن بود. 

 .بحران معرفتی و علمی در دو بعد ظاهر شود پرسش باعث شد

 ؟ بحران معرفتی و علمی در چند بعد ظاهر شد-22

 الف( افول روشنگری و شکل گیری جریان های پست مدرن

 ب( ناسازگاری بین ابعاد معرفتی با نیازهای اقتصادی و سیاسی جهان غرب
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 ؟می چیست در جریان بحران معرفتی و عل« افول روشنگری »منظور از  -23

لی و .علمی قلمداد نمی شد ،روشنگری مدرن از قرن نوزدهم صورتی تجربی پیدا کرده بود و بر اساس آن، شناخت غیر تجربی

تجربی مخدوش شد و -پس از اینکه مشخص شد علم تجربی به معرفت های غیرتجربی وابسته است، استقلال معرفت علمی

 هویت روشنگرانه آن مورد تردید قرار گرفت. تردید در روشنگری به منزله تردید در هویت معرفت شناختی جهان مدرن بود. 

 ؟ چیست« پسامدرن  دانشمندان »منظور از  -24

که در اصل روشنگری علم مدرن تردید کرده اند، پسامدرن می خوانند چرا که از اصول جهان مدرن عبور کرده اند  دانشمندانی

 و به فراسوی آن راه برده اند.

را در ارتباط با مفهوم بحران « ناسازگاری بین ابعاد معرفتی با نیازهای اقتصادی و سیاسی جهان غرب »  -25

 ؟شرح دهید علمی-معرفتی

مدرن هنگامی در اصول و مبانی فرهنگ غرب تردید کردند که سیاست و اقتصاد جهان غرب، ابعاد جهانی پیدا کرده متفکران پسا

مدرن این ظرفیت را ندارند. ناتوانی جهان غرب برای را توجیه کند اما اندیشه های پسا جهانی خود رو نیازمند علمی بود که حضو

لمی ع-ایطی که اقتصاد و سیاست اش به این حضور نیاز دارند، بعد دیگری از بحران معرفتیتوجیه حضور جهانی خود، در شر

 است.
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 ؟ در فرهنگ مدرن، گرایش ها و رفتارهای دینی چه جایگاهی دارد -26

در فرهنگ مدرن، سکولاریسم به صورت آشکار مطرح شد. در این فرهنگ، گرایش ها و رفتارهای دینی تنها با توجیه دنیوی 

 امکان مطرح شدن دارند.

 ؟ سکولاریسم در کدام حوزه های فرهنگ مدرن غربی اثرگذار بود -27

سکولاریسم به ترتیب در حوزه های هنر، اقتصاد، سیاست و علم ظاهر گردید و فرهنگ تخصصی هر یک از این حوزه ها سکولار 

 جامعه غربی، آن هم در محدوده زندگی خصوصی همچنان دینی باقی ماند. یو دنیوی شد، اما فرهنگ عموم

 فرهنگ های تخصصی و فرهنگ عمومی غرب چه نگرشی به دین دارند؟-28

 .ندفرهنگ های تخصصی: سکولار و دنیوی اند.                    فرهنگ عمومی: دینی باقی ماند

آیا این پیش بینی به واقعیت  پیش بینی برخی جامعه شناسان در مورد آینده دین در قرن بیستم چه بود؟-29

 انجامید؟

جامعه شناسان بر این گمان بودند که در قرن بیستم دین از آخرین عرصه حضور خود، یعنی قلمرو فرهنگ عمومی نیز برخی 

 اما واقعیت خلاف این پیش بینی را نشان داد. بیرون خواهد رفت.

 چیست؟« سکولاریسم پسا» یا « افول سکولاریسم» ر از منظو -30

 شاهد بازگشت مجدد نگاه معنوی عمومی مردم خارج نشد، بلکه سال های پایانی این قرنطی قرن بیستم نه تنها دین از فرهنگ 

« ولاریسمپسا سک»و دینی، به سطوح مختلف زندگی انسان ها بود. بعضی از این موج که نشانه بحران معنویت غرب است با عنوان 

 یاد کرده اند.« افول سکولاریسم» یا 

 دینی و معنوی در زندگی انسان چیست؟مهم ترین علت تداوم باورهای -31

 نیاز فطری آدمی به حقایق قدسی و ماوراء طبیعی 

 بحران معنویت
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 یک فرهنگ در مقابل نیازهای دنیوی و دینی انسان چه وظیفه ای دارد؟ -32

 یک فرهنگ علاوه بر آنکه به نیازهای جسمانی و دنیوی پاسخ می دهد، باید به نیازهای معنوی و قدسی او نیز پاسخ دهد.

 معنوی انسان بی توجهی کند به چه سرانجامی دچار می شود؟ یا فرهنگی که به ابعاد دنیوی-33

شکل  یزن بی توجهی به ابعاد دنیوی به بهانه رویکرد معنوی به بحران منجر می شود، غفلت از ابعاد معنوی به بهانه رویکرد دنیوی

 دیگری از بحران را به دنبال می آورد.

 توضیح دهید. ؟به آرمان های انقلاب فرانسه دست یابدبا انکار حقایق قدسی توانست رب فرهنگ غآیا  -34

نه تنها به آرمان های انقلاب فرانسه نرسید بلکه با اصالت بخشیدن به انسان دنیوی در قرن بیستم به پوچ گرایی، یأس،  -خیر

الگرد انقلاب فرانسه با سکوتی معنادار عبور ناامیدی و مرگ آرمان ها و امیدها انجامید. بدین ترتیب، جهان غرب از دویستمین س

 کرد.
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   ؟و رویگردانی از سکولاریسم در جوامع غربی چیستپیامدهای اجتماعی گریز  -35

 الف( برخی از نخبگان جهان غرب را به جستجوی سنت های قدسی و دینی واداشت.

 ب( مهاجران ساکن کشورهای غربی را که اغلب مقهور فرهنگ مدرن شده بودند، به سوی هویت دینی خود فراخواند.

ق بخشید زیرا هنگامی که سکه ای اعتبار پیدا می کند، بدل سازی آن رواج می پ( بازار معنویت های کاذب و دروغین را رون

 یابد.

 نمونه هایی از معنویت های دروغین را نام ببرید. -36

 عرفان های شرقی و سرخ پوستی -انواع بازسازی شده ادیان-شیطان پرستی -خرافه پرستی

 

 

 

 )بالای صفحه( 100تصویر صفحه 

سمت راست تصویر، چهره هایی که در جهت های مقابل در حال نیایش هستند و انواع نمادهای مذهبی مختلف که در ذهن آن 

 ها ترسیم شده است، اشاره به بحران معنوی دارد. 

و تصویر یک اتم را می بینیم. ترکیب این  )علم(  science کلمهدر حال حرکت است  دماسنجروی  سمت چپ تصویر، فردی

از سمت چپ تصویر شروع می  خط مستقیمی که .(علم تجربی -علم مدرن) است ینشان دهنده مسیر و جهت گیری علم موارد

 -بحران معرفتی را منتقل می کند که با یک پیام ایناست  درآمده به شکل درهم پیچیده و آشفته ای سمت راستدر  شود

 مواجه هستیم.علمی 

 )پایین صفحه(100تصویر صفحه 

 ( نقاش هلندی 0۶1۶-0۶۵۱) پیتر بروگل

گر کوری ا»کند: این تابلو نقل قولی از انجیل را ترسیم می است. کوری عصاکش کور دگرهای وی یکی از مشهورترین نقاشی

ین نقاشی، شش مرد کور نماد کوری ا در(. 01-0۶ انجیل متی« )کور دیگری را هدایت کند، هر دو به مغاک خواهند افتاد

قد کوری برای نویر کتاب از این تص هستند که به جای دنبال کردن تعالیم مسیحیت به اهداف دنیوی و زمینی پرداخته اند.بشر

 غربی در تعقیب فرهنگ غرب استفاده کرده است.فرهنگ های غیر

 

 

 

 دوازدهمتحلیل تصاویر درس 
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 101تصاویر صفحه 

 روحانیون و با تایید خواندن کتاب مقدس  دانش و شناخت از طریقکه  دارد تصویر اشاره به دوران قرون وسطی سمت راست:

 حاصل می شد.کلیسا 

   او  بر تحول علم به دوران جدید اثر گذاشت.که  . دانشمند و مخترع ایتالیایی(0۶۵1-0۵11ری از گالیله )تصوی سمت چپ:

گردش زمین به دور خورشید و ثابت نبودن زمین اشاره داشت. به را در اثبات نظریه کوپرنیک ارایه کرد که ی علمی خود ایافته ه

د و او را به دادگاه کشان (م قرار داشتلزمین در مرکز عا از نظر کلیسا،)س خواندکلیسا این نظر را مخالف نص صریح کتاب مقد

یب از کلیسا شد و به این ترت نظرگالیله در دادگاه حاضر به پذیرش  .او حق انتخاب داد. و بین توبه کردن یا سوختن در آتش به

 .مرگ نجات یافت

 

 103تصاویر صفحه 

  دارد. جامعه غربی فرهنگ عمومیاشاره به حضور دین در عرصه 

عضویت کلیسا برای نوزادان تازه متولد شده )غسل تعمید در آیین کاتولیک برای نوزادان به  مراسم مربوط سمت راست:تصویر 

 و تازه مسیحیان اجرا می شود(.

 مراسم ازدواج در کلیسا تصویر وسط:

 مسیحی صلیبتصویری از یک قبرستان به همراه نماد  تصویر سمت چپ:

 

 104تصاویر صفحه 

 : د کتابمتن و رویکربا توجه به ز این تصاویر می توان داشت. های متفاوتی ابرداشت 

تصویر )تنها ظاهر انسانی را بازنمایی می کنند اینکه ه متعالی و انسانی خود وتهی شدن انسان از جنب تصویر سمت راست:

 . یا می توان مفهوم فروپاشی نهاد خانواده را نیز از این تصویر برداشت کرد.(سایه ها

 است و به پوچ گرایی رسیده است.ناامید  انسان مدرن که تنها و صویر سمت چپ:ت

 

 

 

 

 104گفتگو کنید صفحه 

لاریسم فراگیر می شود. وزیرا در قرن بیستم، پیش بینی می شد که دین از عرصه فرهنگ عمومی نیز خارج خواهد شد و سک

اما این پیش بینی محقق نشد و در مقابل جنبش های و فرقه های جدید دینی شکل گرفت. همین عوامل سبب توجه مجدد 

 به دین در قالب اجلاس هزاره ادیان در قرن بیست و یکم شد.

 

 دوازدهمپاسخ سوالات متن درس 
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