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 چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب موضوع:   2جامعه شناسی  6درسنامه درس  عنوان:

 

 .مراحل فرهنگ معاصر غرب داردو پیشینه الف( بررسی 

 .گیری فرهنگ معاصر غرب شکل موثر درها، سازمانها و نهادهایی افراد، گروه  بررسیب( 

 

 

 .هاجهان غرب آن دوره چگونگی عبور های تاریخی فرهنگ غرب و  دورهالف( آشنایی دانش آموزان با 

 .گیری فرهنگ معاصر غرب شکل موثر درها، سازمانها و نهادهایی افراد، گروه  ب( آشنایی دانش آموزان با

 آثار فرهنگ جدید غرب در زندگی اجتماعی مردمج( توصیف و تحلیل 

 لیبرالیسم(  –جنگ های صلیبی  –غرب جدید  –رنسانس  –قرون وسطی  –) یونان و روم باستان  

 

 

 هاي تاريخي آنرنسانس و زمينه 
 :شود چهار دوره تقسیم میتاریخ فرهنگ غرب به 

 
 میالدی 5از ابتدا تا قرن  :تاریخیدوره    

 فرهنگ اساطیری داشتند ) خداوندگاران متکثر پرستیده می شدند.( :فرهنگنوع            

 
 میالدی 14 - 5قرون دوره تاریخی:               

غرب جدیدرنسانسقرون وسطییونان و روم باستان

محتواي 

 :نوشتاري کتاب
 2جامعه شناسی 

 

 سال تحصيلي:
99 - 1400 

 به نام خدا

 معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

 دفتر آموزش متوسطه نظري

 علوم اجتماعي و دبيرخانه راهبري کشوري

 سواد رسانه اي 

 توليد شده در استان خراسان جنوبي

 دوم فصل:

 ششم درس:

  نام طراح:

 علیرضا اسماعیلی

سرگروه علوم اجتماعی )

 (شهرستان درمیان

 یونان و روم باستان 

 قرون وسطی 

 اهداف درس
 

درس نتظاراتا  

 

درسشريح ت  
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 دینی مسیحیت که با دعوت به توحید شکل گرفته بود.نوع فرهنگ:              

 رهبران مذهبی فرهنگ مسیحیت بودند.          آباء کلیسا:

    در خود دنیوی  رویکردبا کردند اما  طی قرون وسطی، از شعارها و مفاهیم معنوی و توحیدی استفاده می 

گرفتند و  کردند. آنها به نام خداوند، بندگان خدا را به بندگی می ریسمِ را دنبال میالدنیاگرایی و سکوعمل 

 .انداختندهمچنین به بهانه ایمان و وحی، عقل را از اعتبار می 

 

 

توحید دور تثلیث از ابعاد عقالنی  مسیحیت آمیخته با رویکردهای اساطیری شد و با قبول در سطح اندیشه و نظر: -1

   .ماند

مسیحیان و آباء کلیسا در تعامل با فرهنگ امپراتوری روم، به سوی نوعی دنیاگرایی گام  :در سطح زندگی و عمل -2

 کرد برداشتند. کلیسا در این مقطع، عملکرد دنیوی خود را در پوشش معنوی و دینی توجیه می

 میالدی( در قرون وسطی میان مسلمانان و مسیحیان اتفاق افتاد. 1291 – 1095 )        :جنگ ها صلیبی

 سبب شد تا در دوران رنسانس،  -2 .های فرو ریختن اقتدار کلیسا را فراهم کرد زمینه -1پیامدها:  

 -3. پادشاهان و قدرتهای محلی به عنوان رقی ِ بان دنی ِ ا طلب کلیسا، فرصت بروز و ظهور پیدا کنند

رقیبان به دلیل رویکرد دنیوی خود و برای حذف کلیسا، به جای انتقاد به عملکرد آباء کلیسا به این 

 .تدریج دخالت دین را در امور دنیوی انکار کردند

 میالدی 16 – 14قرون دوره تاریخی:            

 آشکار شدن رویکرد دنیوی به عالمنوع فرهنگ:            

گذاری این دوره به رنسانس، این است که غرب در  دلیل نامکه است  «تولد دوباره «و« تجدید حیات« معنایبه  رنسانس

 .به فرهنگ یونان و روم بازگشتاین زمان 

به تفسیر گام برداشت و حذف پوشش دینی به سوی  برای بسط و گسترش ابعاد دنیوی خود،در دورة رنسانس فرهنگ غرب 

 .غیرتوحیدی فرهنگ یونان و روم باستان بازگشت

 

و  سیاست، اقتصاد، هنردر دوران رنسانس رویکرد دنیوی به عالم، در سطح   -1                     

 .آشکار شد آمیز مذهبیهای اعتراض  حرکتهمچنین در قالب 

 .اهمیت دادند ابعاد جسمانی و دنیوی انسان، به به هنر یونانبازگشت هنرمندان دوران رنسانس با  بعد هنری: -2

 عبور از اقتصاد کشاورزی ارباب ـ رعیتیهای  ، زمینهالگرفتن تب ط الباو  کشف آمریکا، رشد تجارتبا  بعد اقتصادی: -3

 .فراهم آمد

یوسط قرونپیامد تحریفات آباء کلیسا در   

 رنسانس

 مهمترین اتفاقات دوره رونسانس
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آمیز کشیشانی های اعتراض  حرکت رقابت با قدرت کلیسا پرداختند و در این جهت از شاهزادگان اروپایی به بعد سیاسی: -4

 .حمایت کردند که با قدرت پاپ مخالف بودند

ها،  ح دینی پدید آمدند. بخشی از این حرکتالدر جهت اص (پروتستانتیسم)آمیز مذهبی  های اعتراض حرکت بعد مذهبی: -5

ویکرد معنوی داشتند و در تقابل با جریان فقط با قدرت پاپ مخالفت داشتند و با جریان دنیاگرا تقابل نداشتند. بخشی دیگر ر

از اروپای مسیحی را از تسلط کلیسا  های نوع اول با حمایت قدرتهای محلی توانستند بخشیحرکت  .دنیاگرا قرار گرفتند

 .نکردندها و دیگر پروتستانها قرار گرفتند و امکان گسترش پیدا  های نوع دوم، مورد هجوم کاتولیك خارج سازند؛ ولی حرکت

 تا کنون 16قرن  دوره تاریخی:           

 از نظر فرهنگی و علمی با پیدایش فلسفه روشنگری آغاز شد.           

 

 گسترش آن، از طریق هنر و تفاسیر پروتستانی از دین در زندگی اجتماعی و فرهنگ عمومی  ر که پیش از الرویکرد سکو

 .های فرهنگ غرب را تسخیر کردیه الترین های روشنگری، عمیق پیدا کرده بود، با فلسفه گسترش 

 ،را فراهم آورد و فلسفههای روشنگری  فلسفه نه گسترشزمی دنیاگرایی رایج در سطح هنجارها، رفتارها و زندگی مردم 

داد و فرهنگ معاصر غرب  عمیق آن تسریهای  یهالهای سطحی فرهنگ غرب به  یهالریسم را از السکوهای روشنگری، 

 .را پدید آورد

 آثار فرهنگ جديد غرب در زندگي اجتماعي

و مسئولیت عبور  عالم حقیقت شناخت یفهعلم جدید با رویکرد دنیوی خود، دیگر وظ -1 :علم و فناوري و صنعت

انسان بر طبیعت تبدیل شد و از این جهت به بلکه به تدریج به ابزار تسلط  -2 انسان را از ملك به ملکوت برعهده نداشت

 -4در رویکرد جدید، علوم تجربی در بین علوم مختلف بیشترین اهمیت را پیدا کرد.  -3 .دستاوردهای شگرفی نائل آمد

 فناوری و صنعت، رهاورد این بخش از علوم بود.

رعیتی بود. نظام ارباب ـ رعیتی در غرب که  اقتصاد قرون وسطی بر مبنای کشاورزی و روابط اجتماعی ارباب ـ -1 اقتصاد:

های اربابان خود بودند و امکان  داری بود؛ زیرا کشاورزان، وابسته به زمین شود، نوعی برده از آن با عنوان فئودالیسم یاد می

بدین  -3وجود آورد؛  داران را به ، قشر جدید سرمایهرشد صنعتو به دنبال آن  گسترش تجارت  -2. جایی نداشتند جابه

کارگران ـ به روابط  ارباب ـ رعیتیمتحول شد و روابط  داری اقتصادِ صنعتیِ سرمایهبه  کشاورزیِ فئودالی اقتصادترتیب، 

 .تغییر یافت داران سرمایه

رفتارهای در قرون وسطی،  -2ت. انسان اسدر فرهنگ دینی، حقوق انسانی، مبتنی بر ربوبیت پروردگار  -1 حقوق بشر:

سوی حقیقت الهی انسان، به  آمیز رنسانس، به جای بازگشت به های اعتراض حرکت -3شد.  دنیوی، توجیه دینی می

   : جای حقوق فطری الهی انسان، حقوق طبیعی بشر شکل گرفت ترتیب، به بدین -4رویگردانی از نگاه معنوی منجر شد. 

 عقلو  وحیدو ابزار  داد و با انسان، ابعاد و نیازهای معنوی و دنیوی انسان را مورد توجه قرار می حقوق فطری الهی -5

 .شود ها و نیازهای صرفاً طبیعی و این جهانی او شناخته می بشر، با توجه به خواسته حقوق طبیعی -6شد ولی  شناخته می

 غرب جدید
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ال سیاسی کام یك نظام (ریسم، اومانیسم و روشنگریالسکو)های بنیادین غرب  متناسب با باورها و ارزش -1 سياست:

توانست به دنبال حاکمیت ارزشهای الهی باشد و نه میخواست عملکرد یا  چنین نظامی نه می -2دنیوی شکل گرفت. 

 به بخشیدن اصالت براساس که است جدیدی سیاسیه اندیش لیبرالیسم  -3د. ای دنیوی خود را توجیه دینی نمایخطاه

 .گیرد شکل می (اومانیسم) دنیوی انسان

 دنیوی انسان به بخشیدن اصالت براساس که است جدیدی ه سیاسیلیبرالیسم اندیش

 گیرد شکل می (اومانیسم)

 داند گذاری می قانون مبدأ را آدمی ٔەخواست و اراد    

 به کرده اند و این تعریف انسان خواست با قیاس در امور مهلیبرالیسم را جایز دانستن ه

 باشد او از مستقل که است متعالی مه ارزشهایآزادی انسان از ه معنای

های فلسفی روشنگری و تغییرات اجتماعی  ب فرانسه که ریشه در دوران رنسانس و اندیشهالانق

 ب لیبرال در جهان است.الب صنعتی دارد، نخستین انقالمربوط به انق

  .های دیگری شد که پس از چهار دهه، سراسر اروپا را فرا گرفت الهام بخش انقالبب، الاین انق 
. .......................... ..................................................................********.............................. .......................................................................................................................... 

 49کنید صفحه  حقیقت

های فرو ریختن اقتدار کلیسا را فراهم زمینه  چگونه قسطنطنیه، فتح و صلیبی های جنگ طول در مسلمانان با کلیسامواجه 

 ساخت؟ 

خرافات آباء کلیسا و در نهایت فتح  -2پیشرفت های علمی مسلمانان  -1آشنایی مسیحیان با مسلمانان آنان را متوجه 

 قسطنطنیه نیز باعث از بین رفتن تفکر تقدس و شکست ناپذیری آباء کلیسا شد.

 51صفحه  گفت و گو کنید

 .گیری فرهنگ معاصر غرب گفت و گو کنید های روشنگری در شکل دربارة نقش فلسفه

اروپا در دوران وسطی تغییراتی را در الیه های سطحی خود تجربه کرد که در دوران رنسانس با فلسفه روشنگری و روشنگرانی 

که فرهنگ دنیوی جایگزین  چون رسو و دکارت و ... این تغییرات به الیه های عمیق راه یافت و به تغییرات هویتی انجامید.

 فرهنگ دینی شد.

 53گفت و گو کنید صفحه 

  .های دینی، فلسفی، صنعتی، سیاسی و ترتیب تاریخی آنها را بیان کنید ت فرهنگی ـ اجتماعی غرب در زمینهالتحو

 سکوالریسم –نهضت پروتستانتیسم  –فرهنگ دینی مسیحیت  –فرهنگ اساطیری  دینی:

 انتقادی –تفهمی  –اثباتی  فلسفی:

 اختراع ماشین بخار و چاپ و انقالب صنعتی صنعتی:

 لیبرالیسم –قدرت گیری شاهزادگان محلی  –قدرت آباء کلیسا  -امپراتوری یونان و روم باستان   سیاسی:

 

فعاليت اسخ پ

هاي درس
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... ..........................................................................................***.............................*****......................................................................................................................... 

 گیردرا در بر می 1۸تا  16سانس دوری تاریخی قرن های رن .1

 برداشت .  دنیوی گام  پوشش حذف سوی به دینی خود،  ابعاد گسترش و بسط برای غرب فرهنگ رنسانس دورة در .2

 جنگ های صلیبی زمینه های فرو ریختن اقتدار کلیسا را فراهم کرد .3

 ماندمسیحیت با قبول تثلیث از ابعاد اخالقی توحید دور  .4

 در دوران جدید غرب اقتصاد فئودالی به اقتصاد سرمایه داری تبدیل گردید .5

 گذاری می داند اندیشه سیاسی نوین خواست و اراده آدمی را مبدا قانون .6

.................................................................................................................................................................................................................********....................... ............ 

 .شود  می آغاز ............................................ پیدایش با غرب جدید فرهنگ .1

 . ِ آمد فراهم رعیتی ـ اقتصاد ارباب از های عبور زمینه ..............................................، و ............................... تجارت، رشد با .2

 است........ ..................... فرهنگ وسطی......... بود و فرهنگ قرون .................... فرهنگ یونان و روم باستان فرهنگ .3

 شکل می گیرد ....................   شدند و فرهنگ مسیحیت با دعوت به.. پرستیده می...........در فرهنگ اساطیری یونان .... .4

 انسان اهمیت دادند .............................. ......... و.............. هنرمندان دوران رنسانس با بازگشت به هنر یونان بر ابعاد .5

 از ابعاد عقالنی توحید دور ماند .............. قبول مسیحیت آمیخته به رویکردهای اساطیری شد و با  وسطیدر فرهنگ  .6

 آغاز شد و به تدریج در دیگر کشورهای اروپایی گسترش یافت ............................  در قرن هجدهم انقالب صنعتی از .7

 ........ بود................. ......... و روابط اجتماعی................  مداراقتصاد قرون وسطا بر  .8

***..........................................................................................................................................................................*****.......................................................................... 

 ستون ب

 غرب جدید

 قرون وسطا

 رنسانس

 یونان و روم باستان

 ستون الف

 میالدی را شامل می شود 16تا  14تاریخی قرن 

 شدخداوندگاران متکثر پرستیده می

 سکوالریسم عملی را دنبال می کرد

سکوالریسم در عقاید بنیادین فرهنگ نهادینه شد
***..................................................................................................................................................................................................................................................*****. 

 ؟دام دوره تاریخی فرهنگ غرب خداندگاران متکثر پرستیده می شد ک در .1

 د( فرهنگ رنسانس  ج( فرهنگ مسیحیت  ب(  فرهنگ قرون وسطی الف( فرهنگ اساطیری

گسترش رویکرد سکوالر  –فرو ریختن اقتدار کلیسا  -نهادینه شدن سکوالریس در عمیق ترین الیه های فرهنگ غرب   .2

 یب مربوط به کدام دوره تاریخی فرهنگ غرب است؟در زندگی اجتماعی به ترت

قرون وسطی                                   –غرب جدید  –ب( رنسانس            رنسانس                  -قرون وسطی  –الف( غرب جدید 

 قرون وسطی –جدید  غرب –رنسانس                                     د( قرون وسطی  -رنسانس  –ج( غرب جدید 

 اقتصاد (( است؟ –کدام مورد زیر به ترتیب به آثار فرهنگ جدید غرب در زمینه )) علم و فناوری  .3

 اقتصاد صنعتی سرمایه داری                                 –الف( اهمیت علوم تجربی و طبیعی 

 اقتصاد صنعتی سرمایه داری                                    –ب( شناخت حقیقت عالم 

 اقتصاد کشاورزی ارباب رعیتی                              –ج( اهمیت علوم طبیعی و تجربی 

تاليفيسواالت   
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 اقتصاد کشاورزی ارباب رعیتی –د( شناخت حقیقت عالم 

رهنگ دینی مسیحیت بود و در آن آباء کلیسا کدام دوره تاریخی فرهنگ غرب دوره ای را شامل می شود که دارای ف .4

 دارای قدرت و نفوذ زیادی بودند؟

 د( فرهنگ جدید غرب  ج( رنسانس  ب( قرون وسطی  الف( یونان و روم باستان

 شد. اتفاق افتاد و  باعث انحراف در زمینه  ........................... قبول تثلیث در فرهنگ مسیحیت توسط .................... .5

 اندیشه و نظر                                  –زندگی و عمل                                ب( حاکمان محلی  –الف( حاکمان محلی 

 اندیشه و نظر –زندگی و عمل                                        د( آباء کلیسا  –ج( آباء کلیسا 
***..................................................................................................................................................................................................................................................*****..  

 اهیم زیر را تعریف کنیدمف .1

 لیبرالیسم      رنسانس

 ؟دوره های تاریخی فرهنگ غرب کدامند .2

 ؟در یونان و روم باستان و قرون وسطا چه فرهنگی بر روباه حاکم شد .3

 ؟ارزش های بنیادین غرب در رنسانس بعد از آن از چه طریقی آثار خود را ظاهر ساخت .4

 ؟جدید غرب در دوران رنسانس چه بودرهآورد علوم طبیعی و تجربی در رویکرد  .5

 ؟های اقتدار حکم حاکمیت کلیسا را در هم ریختچه عاملی زمینه .6
***..................................................................................................................................................................................................................................................*****..  

 فرهنگ قرون وسطی مقایسه کنید: هنگ یونان و روم باستان را بافر .1

 ؟رویکرد کلیسا در قرون وسطا به مذهب چگونه بود .2

 ؟رویکرد مذهب در دوره رنسانس چگونه بود .3

 ؟فرو ریختن اقتدار کلیسا چه پیامدی به دنبال داشت .4

 ؟تحریفاتی که در دین مسیح رخ داد دو پیامد را به دنبال داشت توضیح دهید .5

 ؟روشنگری در معنای مدرن آن چگونه در تاریخ فرهنگ غرب گسترش پیدا کرد .6

 ؟یکی از آثار ارزشهای بنیادین غرب در دوره رنسانس علم فناوری و صنعت است آن را شرح دهید .7

 ؟اقتصاد در دوره رنسانس و قرون وسطی را با یکدیگر مقایسه کنید .8

 ؟یکدیگر مقایسه کنیدحقوق بشر در دوره رنسانس و فرهنگ دینی را با  .9

 ؟آثار ارزشهای بنیادین در غرب در دوره رنسانس بر روی سیاست است آن را توضیح دهید .10

حرکت های اعتراض آمیز مذهبی که به عنوان پروتستانتیسم شناخته می شود به دو دسته تقسیم می شوند آنها را  .11

 ؟شرح داده و نتیجه این حرکت ها را بنویسید

***..................................................................................................................................................................................................................................................*****..  

آمیز مذهبی در جهت اصالح دینی پدید آمدند بخشی از این حرکت ها که تنها با های اعتراضدوران رنسانس حرکت در .1

 «92 سراسری کنکور»       .......................  و بخشی دیگر که رویکرد معنوی داشتند......................  قدرت با مخالفت داشتند

مورد هجوم کاتولیك ها  - محلی توانستند بخشی از اروپای مسیحی را از تسلط کلیسا خارج سازندبا حمایت قدرت های الف( 

 و پروتستان ها قرار گرفتند و امکان گسترش پیدا نکردند
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با جریان دنیا گروی  - با جریان دنیا گروی تقابل داشتند و نتوانستند اروپای مسیحی را از تسلط کلیسا خارج سازند ب( 

 داشتند و مورد هجوم کاتولیك ها و پروتستان ها قرار گرفتندتقابل 

به سبب هجوم  - نغمه مایت در قدرت های معلولین توانستند بخشی از اروپای مسیحی را از حاالت کلیسا خارج سازندج( 

 کاتولیك ها و پروتستان ها امکان گسترش پیدا کردند

های محلی توانستند با حمایت قدرت - فتند و امکان گسترش پیدا نکردندمورد هجوم کاتولیك ها و پروتستان ها قرار گر د( 

 بخشی از اروپای مسیحی را از تسلط کلیسا خارج سازند 

 را شامل می شود، در قرن ............. تا .............. به معنای تجدید حیات و تولد دوباره است و دوره تاریخی قرون  . ................... 2

 «91کنکور خارج از کشور » .  انقالب صنعتی از......... شروع شد و به تدریج در دیگر کشورهای اروپایی گسترش یافت........... ....

 لیبرالیسم چهاردهم شانزدهم هفدهم انگلستانب(   رسانس شانزدهم و هجدهم هجدهم فرانسه الف( 

 لیبرالیسم شانزدهم هجدهم هفدهم فرانسه د(  رنسانس چهاردهم شانزدهم و هجدهم انگلستان ج(

علم و فناوری و کدام یك در رابطه با ارزشهای بنیادین غرب در رنسانس در عرصه سیاست درست نیست اما در عرصه . 3

 «95کنکور خارج از کشور »                                                                                             صنعت درست است؟ 

علم جدید با رویکرد  - بنای حقوق طبیعی و خواسته های دنیایی تنظیم می کرداندیشه سیاسی جدید خود را بر م الف(

 دنیای خود دیگر وظیفه شناخت حقیقت عالم و مسئولیت عبور انسان از مردم به ملکوت را بر عهده نداشت

در قرن هجدهم انقالب صنعتی از  - کامالً سکوالر و دنیوی و این جهانی داشتنظام سیاسی که شکل گرفته صورتی ب( 

 انگلستان آغاز شد و به تدریج در دیگر کشورهای اروپایی گسترش یافت

در رویکرد جدید علوم طبیعی و تجربی در بین علوم   -اومانیسم اندیشه سیاسی جدیدی بود که از این رهگذر گرفت ج(

 را پیدا کرد و فناوری و صنعت رهاورد این بخش از علوم بود مختلف بیشترین اهمیت

در رویکرد جدید فناوری و  - کندقوانین نظام ریشه درخواست و اراده ای دارد که مستقل از ابعاد آسمانی و الهی عمل می د(

 .از علوم بودندصنعت در بین علوم مختلف بیشترین اهمیت را پیدا کردند و علوم طبیعی و تجربی رهاورد این بخش 
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