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 .......................................................................................................................................«رنسانس وزمینه های تاریخی آن» 

                                                                                                               آن ریشه دارد.  .......................فرهنگ معاصر غرب در -1

                         گذشته تاریخی                                                                                                                 

 ؟دوره تقسیم می شودچندتاریخ فرهنگ غرب به -2

 یونان و روم باستان، قرون وسطی، رنسانس و غرب جدید.

                                                       رنسانس به چه معناست ؟                                                                                                        -3
                                             .                                               است« تولد دوباره» و« تجدید حیات» رنسانس به معناي

      چه قرونی راشامل می شود؟                                                                                                       غرب رنسانس درفرهنگ-4
                                                                                             شود.  شانزدهم میالدي را شامل میاز قرن چهاردهم تا 

                                                دلیل نام گذاری قرون چهاردهم تاشانزدهم میالدی درفرهنگ غرب به رنسانس چیست؟-5

                                    دلیل نام گذاري این دوره به رنسانس، این است که غرب در این زمان به فرهنگ یونان و روم بازگشت .

                                                                  فرهنگ یونان وروم باستان،وفرهنگ قرون وسطی چگونه بود؟               -6
 است.مسیحیت فرهنگ دینی بود امّا فرهنگ قرون وسطی ، اساطیريفرهنگ یونان و روم باستان، فرهنگ 

 سیحیت با دعوت به توحید شکل گرفت.شدند اما فرهنگ م ر پرستیده میدر فرهنگ اساطیري یونان و روم، خداوندگاران متکثّ

                                                            طی قرون وسطی عملکردآباءکلیساچگونه بود؟                                                                                       -7
  از شعارها و مِفاهیم معنوي و توحیدي استفاده می کردند اما رویکرد دنیوي داشتند و دنیاگرایی طی قرون وسطی، آباء کلیسا

گرفتند و همچنین به بهانه ایمان  گی میکردند. آنها به نام خداوند، بندگان خدا را به بند و سکوالریسم در عمل را دنبال می
                                                                                                                                                               انداختند. و وحی، عقل را از اعتبار می

         چه عواملی زمینه های فروریختن اقتدارکلیسارافراهم کرد؟                                                                         -8
هاي فرو ریختن اقتدار کلیسا را فراهم کرد.  ، زمینهباالخره فتح قسطنطنیهو مواجهۀ اروپاییان با مسلمانان ، هاي صلیبی جنگ

؟                                                                                           فروریختن اقتدارکلیساچه پیامدی به دنبال داشت-9
حلی به عنوان رقیبانِ دنیا طلبِ کلیسا، فرو ریختن اقتدار کلیسا سبب شد تا در دوران رنسانس، پادشاهان و قدرت هاي م

فرصت بروز و ظهور پیدا کنند. این رقیبان به دلیل رویکرد دنیوي خود و براي حذف کلیسا، به جاي انتقاد به عملکرد آباء 
                                                                                         .ین را در امور دنیوي انکار کردندکلیسا به تدریج دخالت د

                        انکارکردند؟ را درامورمعنویدخالت دین ،چراپادشاهان وقدرت های محلی به عنوان رقیبان دنیاطلب کلیسا-11

ن را در ی، به جاي انتقاد به عملکرد آباء کلیسا به تدریج دخالت ددلیل رویکرد دنیوي خود و براي حذف کلیسااین رقیبان به 
 .   امور دنیوي انکار کردند

ششم:چگونگی تکوین فرهنگ معاصرغرب درس 
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11-رویکرددنیوی به عالم دردوره رنسانس،درکدام سطوح فرهنگ غرب آشکارشد؟

آمیز مذهبی حرکتهاي اعتراض  و همچنین در قالب  سیاست  ،اقتصاد،  هنر  در دوران رنسانس رویکرد دنیوي به عالم، در سطح 

آشکارشد.

12-رویکردنیوی به عالم،چه تغییراتی درهنرفرهنگ غرب ایجادکرد؟

دادند. انسان اهمیت  و دنیوي  ابعاد جسمانی  هنرمندان دوران رنسانس با بازگشت به هنر یونان، به 

ارباب-رعیتی فراهم شد؟)تغییرات رنسانس ( 13-چگونه دردوره رنسانس زمینه های عبورازاقتصادکشاورزی 

درزمینه اقتصاد

آمد. باالال گرفتن تب طالال، زمینه هاي عبور از اقتصاد کشاورزي ارباب ـ رعیتی فراهم  و  ،کشف آِمریکا  رشد تجارت  با 

14-دردوره رنسانس درفرهنگ غرب،چه تغییراتی درزمینه سیاست ایجادشد؟

آمیز کشیشانی حمایت کردند که هاي اعتراض  شاهزادگان اروپایی به رقابت با قدرت کلیسا پرداختند و در این جهت از حرکت 

با قدرت پاپ مخالف بودند.

............................پدید آمدند. های اعتراض آمیز مذهبی)پروتستانتیسم(در جهت  15-حرکت 

اصالالح دینی

رنسانس درفرهنگ غرب ایجادشدچندنوع بودند؟ با جریان دنیاگرا تقابل نداشتند. 16-حرکت های مذهبی که دردوره 

داشتند و ها، فقط با قدرت پاپ مخالفت  الف(بخشی از این حرکت 

ب(بخشی دیگر رویکرد معنوي داشتند و در تقابل با جریان دنیاگرا قرار گرفتند.

چرا؟ های مذهبی ایجادشده دوره رنسانس درفرهنگ غرب،گسترش پیداکردند؟  17-کدام نوع حرکت 

داشتند و با جریان دنیاگرا تقابل نداشتند«با هاي مذهبی که، فقط با قدرت پاپ مخالفت  حرکت  هاي نوع اول»  حرکت 

توانستند بخشی از اروپاي مسیحی را از تسلط کلیسا خارج سازند. حمایت قدرت های محلی 

چرا؟ های مذهبی ایجادشده دوره رنسانس درفرهنگ غرب،امکان گسترش پیدانکردند؟  کدام نوع حرکت   -18

هجوم رویکرد معنوي داشتند و در تقابل با جریان دنیاگرا قرار گرفتند.«،مورد  حرکت هایی که  هاي نوع دوم»  حرکت 

قرار گرفتند و امکان گسترش پیدا نکردند. کاتولیک ها و دیگر پروتستان ها 

»رابطه فلسفه روشنگری وفرهنگ جدیدغرب«...................................................................................................................

19-روشنگری درمعنای خاص نوعی معرفت شناسی است که با....................و......................همراه می شود.
سکوالالریسم واومانیسم

با غفلت از نگاه توحیدی به عالم،....................پرستیده می شدند. 21-در فرهنگ اساطیری یونان و روم باستان 
خداوندگاران متکثّر

چه پیامدهایی به دنبال داشت؟ تحریفاتی که در مسیحیت قرون وسطی رخ داد  از ابعاد عقالالنی توحید دور ماند. 21- 

در سطح اندیشه و نظر، مسیحیت آمیخته با رویکردهاي اساطیري شد و با قبول تثلیث

در سطح زندگی و عمل، مسیحیان و آباء کلیسا در تعامل با فرهنگ امپراتوري روم، به سوي نوعی دنیاگرایی گام برداشتند
کرد. .کلیسا در این مقطع، عملکرد دنیوي خود را در پوشش معنوي و دینی توجیه می 

22-دردوره رنسانس فرهنگ غرب باچه هدفی به فرهنگ یونان وروم باستان بازگشت؟
بسط و گسترش ابعاد دنیوي خود، به سوي حذف پوشش دینی گام برداشت و به تفسیر در دورة رنسانس فرهنگ غرب براي 
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غیرتوحیدي فرهنگ یونان و روم باستان بازگشت.

23-فرهنگ جدیدغرب چگونه آغازمی شود؟
شود. آغاز می  هاي روشنگري  فلسفه  فرهنگ جدید غرب با پیدایش 

24-رویکردسکوالالالالرچگونه عمیق ترین الالالالیه های فرهنگ غرب راتسخیرکرد؟
گسترش رویکرد سکوالالالالر که پیش از آن، از طریق هنر و تفاسیر پروتستانی از دین در زندگی اجتماعی و فرهنگ عمومی 

هاي فرهنگ غرب را تسخیر کرد.دنیاگرایی رایج در سطح هنجارها، ترین الالالالیه  هاي روشنگري، عمیق  فلسفه   کرده بود، با 
پیدا

هاي روشنگري، سکوالالالالریسم را از الالالالیه هاي روشنگري را فراهم آورد و فلسفه   و زندگی مردم، زمینۀ گسترش فلسفه 
رفتارها

غرب را پدید آورد. هاي سطحی فرهنگ غرب به الالالالیه هاي عمیق آن تسري داد و فرهنگ معاصر 

25-چه عاملی زمینه های گسترش فلسفه های روشنگری رافراهم آورد؟
هاي روشنگري را فراهم آورد. دنیاگرایی رایج در سطح هنجارها، رفتارها و زندگی مردم، زمینۀ گسترش فلسفه 

»آثارفرهنگ جدیدغرب درزندگی اجتماعی«...................................................................................................................
آشکارکردند؟ درچه عرصه هایی  آثارخودرا  26-عقایدوارزش های بنیادین غرب، 

هاي علم و فنّاوري و هاي جدید به تدریج در عرصه  عقاید و ارزش هاي بنیادین غرب آثار خود را از طریق هنر ،دین و فلسفه 
صنعت، اقتصاد، حقوق و سیاست آشکار کردند.

27-فرهنگ جدیدغرب چه تغییری درزمینه علم ایجادکرد؟
علم جدید با رویکرد دنیوي خود، دیگر وظیفۀ شناخت حقیقت عالم و مسئولیت عبور انسان را از ملک به ملکوت برعهده

رویکرد نداشت؛ بلکه به تدریج به ابزار تسلط انسان بر طبیعت تبدیل شد و از این جهت به دستاوردهاي شگرفی نائل آمد.در 
جدید ،علوم تجربی در بین علوم مختلف بیشترین اهمیت را پیدا کرد. فنّاوري و صنعت، رهاورد این بخش از علوم بود.

،کدام علوم بیشترین اهمیت راپیداکردورهاوردآن چه بود؟ 28-دررویکردجدیدفرهنگ غرب 
فنّاوري و صنعت، رهاورد این بخش از علوم در بین علوم مختلف بیشترین اهمیت را پیدا کرد.  رویکرد جدید ،علوم تجربی  در 

بود.

29-انقالالالالب صنعتی ازچه قرنی وازکدام کشورآغازشد؟
آغاز شد و به تدریج در دیگر کشورهاي اروپایی گسترش یافت. انگلستان  از  قرن هجدهم، انقالالالالب صنعتی  در 

31-اقتصادقرون وسطی برمبنای چه چیزی بود؟
بود. روابط اجتماعی ارباب ـ رعیتی  و  کشاورزي  اقتصاد قرون وسطی بر مبناي 

درغرب چه نام داشت؟ وچرانوعی برده داری بود؟ –رعیتی  31-نظام ارباب 
داري بود؛ زیرا کشاورزان، وابسته به زمین شود، نوعی برده  یاد می  فئودالیسم  نظام ارباب ـ رعیتی در غرب که از آن با عنوان 

جایی نداشتند. هاي اربابان خود بودند و امکان جابه 

32-چه عواملی باعث شداقتصادکشاورزی فئودالی به اقتصادصنعتی سرمایه داری متحول شودوروابط ارباب-

رعیتی به روابط کارگران-سرمایه داران تغییریابد؟
ترتیب، اقتصادِ کشاورزيِ فئودالی وجود آورد؛ بدین  داران را به  رشد صنعت، قشر جدید سرمایه  و به دنبال آن  تجارت  گسترش 

داري متحول شد و روابط ارباب ـ رعیتی به روابط کارگران ـ سرمایه داران تغییر یافت. به اقتصادِ صنعتیِ سرمایه 

33-درفرهنگ دینی حقوق انسان مبتنی برچیست؟
در فرهنگ دینی، حقوق انسانی، مبتنی بر ربوبیت پروردگارو فطرت الهی انسان است .

34-چرادردوران رنسانس به جای حقوق فطری الهی انسان،حقوق طبیعی بشرشکل گرفت؟
آمیز رنسانس، به جاي بازگشت به سوي حقیقت هاي اعتراض  شد. حرکت  در قرون وسطی، رفتارهاي دنیوي، توجیه دینی می 

انسان، حقوق طبیعی بشر شکل ترتیب ،به جاي حقوق فطري الهی  الهی انسان، به رویگردانی از نگاه معنوي منجر شد. بدین 
گرفت.

داد؟ 35-حقوق فطری الهی انسان،کدام ابعادونیازهای انسان راموردتوجه قرارمی 
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حقوق فطري الهی انسان، ابعاد و نیازهاي معنوي و دنیوي انسان را مورد توجه قرار می داد.

36-حقوق فطری الهی انسان،باچه ابزاری شناخته می شد؟
شد. شناخته می  عقل  و  وحی  با دو ابزار 

37-حقوق طبیعی بشرچگونه شناخته می شود؟
شود. او شناخته می  نیازهاي صرفاً طبیعی و این جهانی  و  ها  خواسته  حقوق طبیعی بشر، با توجه به 

38-نظام سیاسی که متناسب باباورهاارزش های بنیادین غرب شکل گرفت چگونه بود؟
دنیوي شکل گرفت. )سکوالالریسم، اومانیسم و روشنگري(یک نظام سیاسی کامالالً   با باورها و ارزش هاي بنیادین غرب 

متناسب
توانست به دنبال حاکمیت ارزش هاي الهی باشد و نه می خواست عملکرد یا خطاهاي دنیوي خود را چنین نظامی نه می 

توجیه دینی نماید.

چگونه شکل می گیرد؟ 39-لیبرالیسم 
)اومانیسم(شکل می گیرد و خواست و لیبرالیسم اندیشۀ سیاسی جدیدي است که براساس اصالت بخشیدن به انسان دنیوي 

داند . مبدأ قانونگذاري می  ارادة آدمی را 

41-لیبرالیسم چه چیزی رامبداقانون گذاری می داند؟
خواست و ارادة آدمی

41-منظورازلیبرالیسم چیست؟
اند. این به معناي آزادي انسان از همۀ ارزش هاي لیبرالیسم را جایز دانستن همۀ امور در قیاس با خواست انسان تعریف کرده 

متعالی است که مستقل از او باشد.

42-نخستین انقالالب لیبرال جهان،کدام انقالالب می باشد؟
انقالالب فرانسه

43-ریشه های شکل گیری انقالالب فرانسه چه بود؟
دارد، مربوط به انقالالب صنعتی  تغییرات اجتماعی  و  هاي فلسفی روشنگري  اندیشه  و  دوران رنسانس  ریشه در  انقالالب فرانسه 

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

قرارگرفت که علم وآزاداندیشی جزو واجبات آن درآن زمان کلیسایی که مملوازخرافات بودوعلم راقبول نداشت درمقابل مسلمانانی 
هابودهمین اختالالف باعث ضعف عقیدتی مسیحیان گشت.
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