
چرا قدرت هایی مانند سلجوقیان، مغوالن ، عثمانی و... مانع از آن می شدند که ظرفیت ها و ارزش های اجتماعی   -8

زیرا این قدرت ها درچارچوب عادات تاریخی وفرهنگ قومی  جواب:فرهنگ ا سالمی به طور  کامل آشکارشود؟  

وقبیله ای رفتار می کردند. 

بخش هایی از جوامع ا سالمی را تحت  -1یراتی برفرهنگ ا سالمی داشته است ؟  جواب : دوره استعمار چه تاث -7

رجال سیاسی  جوامع ا سالمی را ازطریق  قدرت  نظامی و صنعتی    -2نفوذ سیاسی ، نظامی خود درآوردند. 

های غربی  قدرت سیاسی قومی وقبیله ای جوامع ا سالمی را ازطریق سازش با دولت -3  1مقهورخوساختند. 

باقدرت  استعمارگران پیوند زدند. 

وقتی استبداد ایلی وقومی با استبداد  منظورازاستبداد استعماری چیست ؟ چگونه به وجودذ آمد؟ جواب : -11

استعمارگران غربی پیوند خورد استبدادجدیدی که جنبه استعماری داشت به وجودآمد . 

مقاومت  -1 جواب :چه ویژگی هایی برخورداراست ؟   درمراحل  گسترش فرهنگ ا سالمی عصربیداری  از -11

متفکران اسالمی خطرات سلطه فرهنگ غرب وفراموشی فرهنگ وهویت ا سالمی را  -2دربرابرنفوذ وسلطه غرب 

باروی کارآمدن انقالب ا سالمی مکاتب وروش های  غربی مقابله با  سلطه استعمار) ناسیونالیسم ،   -3گوشزدکردند. 

مرحله نوینی درگسترش فرهنگ ا سالمی  با الهام ازانقالب ایران به  -4، مارکسیسم ( کنارگذاشته شد.ملی گرایی 

  وجود آمد.

وت اخ جواب :کدام بخش ازارزش های اجتماعی اسالم باحاکمیت های قومی قبیله ای نادیده گرفته می شود؟ -12

م درتاریخ پس ازاسالم به تدریج ارزش های فوق ک)متاسفانه  اسالمی ،عدالت،تقوا،قانون گرایی،اتحاد،همبستگی

تقواکم رنگ شدوارزش های خونی ونژادی رشدکرد.  تبعیض ها جای عدالت راگرفت . زهد  رنگ شدند.مثال

وساده زیستی  به تجمالت تبدیل شد . برابری وبرادری  به قوم مداری تبدیل شد . استبداد ایلی وقبیله ای جای 

آزادی راگرفت. (

با مذهب  استبداد قومی  ایلی  جواب :.  د استبداد ایلی قاجاررابااستبداد استعماری رضاخان مقایسه کنیدعملکر -13

درگیری نداشت وشاهان ظاهرا دینی بودند امااستبداد استعماری  رضاخان  چون درراستای تامین نیازهای مادی 

. غرب بود پوشش ظاهری دینی هم نداشت ومستقیمابادین مبارزه می کرد 

صرفاتعلق خاطرووابستگی به  جواب:ناسیونالیسم چیست؟چه تاثیراتی درجهان اسالم داشته است؟   -14

عناصرسرزمین،نژاد،قومیت وزبان داشتن که هویت ملت راتعیین کند. وحدت امت ا سالمی مخدوش بود. هویت 

سازی سکوالر بود . اختالفات نژادی افزایش یافته بود . مقاومت  اسالمی ضعیف شده بود .

پنجمسواالت  وفعالیت های درس 

برای شناخت دقیق وعمیق نظام جهانی وچگونگی پیدایش آنجواب :  راشناخت؟چرابایدفرهنگ معاصرغرب  -1

الیه های بنیادین وریشککه فرهنگ هسککتندکه عقایدوارزش هاجواب : فرهنگ ازچه الیه هایی تشکککیل شککده اسککت؟  -2

رابه حرکت وامی دارند.،ظاهری ورویی  فرهنگ  )هنجارها،نمادها،رفتارها(طحیس همانندروحی  الیه 

 پنج قرن اخیردراروپاجواب: فرهنگ جدید غرب ازچه زمانی شکل گرفت؟  -3



ه جهان هستی نگاه بجواب: چیست؟  پرسش های اساسی که عقایدبنیادین هرفرهنگ درصددپاسخگویی به آنهاست -4

وفلسفه پیدایش جهان،نگاه به انسان وجایگاه انسان درجهان هستی،انواع شناخت ومعرفت وراه های رسیدن به 

معرفت چه می تواندباشد؟

 -1ریشه درعقاید وارزش های بنیادین  جواب:  ریشه رفتارها و هنجارهای فلسفی ، مذهبی  ومکاتب غربی کجاست؟ -5

انسان شناسانه  )ویژگی های انسان  -2هستی شناسانه } انواع جهان هستی) دنیوی، معنوی ، اساطیری و...({

معرفت شناسانه  }روش شناسی : ) ازچه راه   -3حقوق مادی ومعنوی و..(ازنظراراده،اختیار،فطرت ، خواسته هاو 

 هایی می توان به شناخت حقیقت وواقعیت رسید ؟ حس ، تجربه ، عقل ، شهود، وحی و... { دارد .

 واب:جمهم ترین ویژگی های  هستی شناسانه ، انسان شناسانه  ومعرفت شناسانه  عقایدبنیادین  جهان غرب چیست؟   -9

انسان شناسانه : اومانیسم  دربعدمعرفت شناسانه : روشنگری بعدهستی شناسانه : سکوالریسم . دربعددر

رویکرد دنیوی واین جهانی به هستی )  -1 جواب :ویژگی های عقایدبنیادین هستی شناسانه  جهان غرب  چیست؟   -9

ان ، ابعاد متافیریکی وفوق طبیعی جهان  ابعاد  معنوی انس  -3آرمان ها  دنیوی واین جهانی اند.  -2سکوالریسم ( 

فراموش شده اند)سکوالریسم آشکار (یا به  صورت گزینشی درحاشیه اهداف ونیازهای دنیوی  به خدمت گرفته می 

شوند ) سکوالریسم پنهان (

کلی ابعاد معنوی  درسکوالریسم آشکار به  جواب:سکوالریسم آشکار و سکوالریسم پنهان چه تفاوتی بایکدیگردارند؟  -8

انسان  متافیزیکی  جهان هستی  انکار می شود ولی درسکوالریسم پنهان  این ابعاد  نفی نمی شود فقط درخدمت 

نیازهای  دنیوی قرار می گیرد. 

ماتریالیستی )  تبسکوالریسم آشکار : مکا جواب :نمونه هاییی برای سکوالریسم آشکار وسکوالریسم پنهان بنویسید.  -7

 ماده گرایانه (  سکوالریسم پنهان : پروتستانتیسم ) نهضت دینی مسیحیان معترض به  کاتولیک ها (

درسکوالریسم پنهان  توجه به زندگی  -1  جواب :فرهنگ معنوی ودینی را با فرهنگ سکوالریسم مقایسه کنید .  -11

هدف  زندگی انسان   است ولی درفرهنگ  معنوی ، دنیا مادی درابعاد علمی ونظری غلبه دارد. دنیا ورفع نیازها 

درجهان معنوی افراد دنیاگرا از آشکارکردن نیت خودشان خودداری می کنند ولی درجهان  -2وسیله است. 

سکوالر افراد دیندار رفتارخودراتوجیه دنیوی می کنند . 

به باورهاوابعاد معنوی و دینی مسیحیت)کاتولیک  یاعتراض نهضت جواب :پروتستانتیسم چیست؟  -11

ها(بارویکردگزینشی 

دنیاگرایان درجهان دینی اهداف زندگی مادی    جواب : چگونه است؟ رفتاردنیاگرایان درجهان معنوی ودینی  -12

ودنیوی خودراآشکانمی سازندورفتاردنیوی خودرادرپوشش های معنوی پنهان می کنند.

دین داران ناگزیرهستندکه   جواب :سکوالرزندگی می کنندچگونه است؟  رفتاردین داران که درجهان  -13

هنجارهاورفتارهای دینی خودراباتفاسیردنیوی واین جهانی توجیه کنند.

بله افرادسعی می کنندارزش ها    جواب :آیا فرهنگ غالب جامعه درجهت گیری افرادتاثیردارد؟  -14

)همانندپاسخ های سواالت قبل(ای جامعه ای که درآن قراردارندمعرفی وتوجیه کنند.وعقایدخودراباهنجاره

دراین جهان   -1  جواب : ویژگی های انسان شناسانه عقاید بنیادین جهان غرب  ) اومانیسم ( را  بنویسید . -15

اصل  -3انسان  وظیفه تدبیر  معنوی  دراین جهان ندارد.   -2متکثر،انسان  موجودی دنیوی واین جهانی است . 



توجه به ابعاد دنیوی ،   -4درجهان ، انسان است که با اراده خود  به تصرف درموجودات  جهان می پردازد. 

یافته است. جسمانی  مادی انسان درهنر،ادبیات وحقوق بروز  

درفرهنگ معنوی  اصالت با خدااست.انسان نشانه   جواب:  فرهنگ اومانیسم رابافرهنگ معنوی مقایسه کنید.  -19

وخلیفه خدابرزمین است  وبردیگرموجودات برتری دارد. وکرامت او ناشی از نزدیک شدن به خدااست 

ی درخدمت به انسان است.امادراومانیسم   اصالت با انسان است نه خدا وزندگی  دنیوی هدف

هنرقرون وسطی برابعادمعنوی انسان تاکیددارد ونقاشان  جواب : هنرمدرن باهنرقرون وسطی چه تفاوتی دارد؟ -19

چهره های اسوه های انسانی رادرهاله ای ازقداست  ترسیم می کردندولی هنرمدرن برابعادجسمانی وزیبایی های 

بدنی انسان تمرکز می کنند . 

ستی حقوق  اومانی  جواب:  دراندیشه ی اومانیستی چه تفاوتی باحقوق انسان درفرهنگ دینی دارد؟حقوق بشر  -18

صورتی دنیوی براساس عادات وخواسته های طبیعی انسان دارد وانسان ها بدون نیاز به توجیه الهی وآسمانی  

ت الهی است وصورتی  خواسته های دنیوی  رامطرح می کنند ولی حقوق انسان درفرهنگ دینی براساس فطر

معنوی دارد وانسان ها خواسته های  دنیوی خودرامستقال دنبال نمی کنند واین خواسته های دنیوی درسایه ی 

ابعاد معنوی اظهارمی شود.)نفس پرستی هم درقالب   مفاهیم دینی پنهان می شود .(

: زیرا در فرهنگ دینی  افراد ب جوا چرا فرعون  درتوجیه رفتارش خودرادرزمره خداوندگاران قرارمی داد؟ -17

هواهای نفسانی خودرا درقالب مفاهیم الهی ودینی پنهان می کنند وآشکارا  خودرا انسانی دنیوی وطبیعی معرفی 

نمی کنند

 جواب: .منظورازروشنگری چیست ؟  روشنگری درمعنای عام  وروشنگری درمعنای خاص را توضیح دهید    -21

روشنگری یعنی با چه روش هایی به حقیقت وشناخت می رسیم ودراین راه باچه موانعی روبه رو هستیم . روشنگری 

به معنای عام  شناخت حقیقت براساس  راه  انبیا الهی ومتکی برعقل ، شهودووحی است. روشنگری درمعنای خاص 

مبتنی بر سکوالریسم واومانیسم متکی بر عقل گرایی حسی است.  

رویکردی عقل گرایانه 18و 19درقرون   جواب:روشنگری چه تاثیری بردانش وعلم مدرن داشته است؟  -21

پیداکرد  ودرحال حاضر باافول تجربه  تجربیصورتی حس گرایانه و   21و 17داشت درقرون  (راسیونالیستی )

گرایی بابحران معرفت شناختی روبه روشده است . 

روشنگری درمعنای عام   جواب :روشنگری درمعنای عام با روشنگری درمعنای خاص  چه تفاوت هایی دارد؟  -22

ازوحی وعقل تجریدی وتجربی اتفاده می کند وتفسیری دینی ازانسان ارائه می دهد وتحصیل  علم تقدس الهی 

علمی تجربی ، سکوالر  دارد  ولی روشنگری درمعنای خاص  چون شناخت را محدودبه حس وتجربه می کند

وناتوان ازداوری ارزشی به وجود می آورد. علمی که درخدمت خواسته های صرفا دنیوی انسان است . 

اعتقادبه وجودخدا بدون اینکه به پیامبر ، شریعت واحکامی  معتقد وپایبندباشند.  منظوراز دئیسم چیست ؟  جواب: -23

ثال اثردنیوی دارد م جواب: آیا بیان آثار دنیوی آنها اشکال دارد؟آیا عقاید ورفتارهای دینی آثار دنیوی نداردو -24

درماه رمضان خشونت کمترمی شود یا مصرف برخی کاالها کمترو مصرف بعضی بیشتر می شود . بیان اینهااشکالی 

ندارد . 



تباط  درصورتی که ار  جواب :  درچه صورتی پرداختن با آثار دنیوی عقاید ورفتارهای دینی مشکل ساز می شود؟ -25

بین آثار دنیایی دین بااراده ی الهی قطع شده باشد ودین فقط ازنظرمادی موردتوجه باشد نه ازنظر آخرت واراده 

ی الهی ودین  بازیچه ی  دنیوی نفس پرستان باشد. 

رفطرت ب حقوق بشر  دینی  مبتنی جواب :  بیان کنید . ادردوفرهنگ دینی وفرهنگ سکوالرتفاوت حقوق بشرر -29

انسان ومعنوی است مثال همه یادردین برادرتوهستند یادرخلقت.اماحقوق بشر اومانیستی   مبتنی برخواسته وعادات 

طبیعی و مادی گرایانه ی بشر است ونبایدبا  اصالت انسان  درافتاد پس  مثال حکم قصاص  قابل قبول نیست. 

نفی وحی  و  جواب : خودبه دئیسم منجر می شود ؟به چه دلیل روشنگری مدرن با رویکرد عقل گرایانه    -29

تاکیدبراین مطلب که باکمک عقل خودمان وبدون استفاده از روش عملی  می توان  خداراشناخت و درشناخت 

واقعیات فقط ازمعیارهای انسانی بایداستفاده کنیم . 

گرفتار  جهان غرب   جواب :ه روشد؟ ازپایان قرن بیستم بافول تجربه گرایی ،جهان غرب با چه بحران وچالشی روب -28

بحران معرفت شناختی شدکه امکان تشخیص درست یاغلط بودن باورها واندیشه ها وخوب وبدبودن هنجارها 

ورفتارهاازبشرسلب شد.

باروی 18و19درقرون  جواب : ویژگی های روشنگری غرب وپیامدهای آن رادرسه دوره زمانی مقایسه کنید. -27

ین بدون روی آوردن به دآوردن باعقل انسانی وتجربی به نفی عقل فراانسانی ووحیانی پرداختندکه نتیجه آن 

باتاکیدبرحس گرایی وطبیعت گرایی عقل ووحی راکنارگذاشتندکه 21و 17برنامه،کم تاثیر وبی خداشد.درقرون 

بیعت مادی شدکه درنهایت موجب اسارت انسان توسط نتیجه آن روی آوردن به دانشی ابزاری جهت تسلط برط

درپایان قرن بیستم گرایش تجربی انسان افول کردومنجربه بحران معرفتی ،هویتی فناوری ها وابزارخودش شد.

وسردرگمی انسان شد.

ناتوانی درتشخیص شناخت درست ازنادرست درباورها ،ارزش ها   جواب :منظورازبحران معرفتی غرب چه بود؟  -31

،عقاید ورفتارها

سواالت و فعالیت های  درس ششم

دوره رنسانس  -3قرون وسطی  -2یونان ورم باستان  -1جواب : تقسیم  می شود؟  تاریخ فرهنگ غرب به چنددوره -1

غرب جدید  -4

باپذیرش مسیحیت وسقوط روم غربی ازدوره  جواب :جهان غرب چگونه ازدوره های تاریخی خودعبورکرد؟  -2

فروریختن اقتدارکلیسا،کشف آمریکا ونهضت پروتستانتیسم وارددوره رنسانس دوره قرون وسطی شد.با باستان وارد

ملت ها وارددوره جدیدشد. –شد.باانقالب صنعتی ،رشدتجارت وعلم،پیدایش دولت 

 جواب :دوره باستان )یونان ورم(  باقرون وسطی چه تفاوت هایی دارد؟ فرهنگ  -3

 دوره ی باستان                                            قرون وسطی 

فرهنگ اساطیری                                         فرهنگ دینی مسیحیت

 پرستش خدایان متعدد                                 اعتقادبه توحید 

 نگاه متکثر به عالم                                         نگاه واحد به عالم 


