
https://www.tafrihicenter.ir/edu


درطبیعت راتنهابافنون وروش های طبیعی انجام می دهد و دیدگاه معنوی به طبیعت  نگاه سکوالر به طبیعت تصرف

 راکودکانه می پندارد.

 به تدریج به حوزه های مختلف جواب :به چه حوزه های دیگری منتقل شده است؟ بحران وچالش  زیست محیطی  -18

 روابط انسانی واجتماعی نیز منتقل شده است.

اعتراض -2کنفرانس های بین المللی -1 جواب :نش هایی پدیدآورده است؟ آسیب های زیست محیطی چه واک -17

 مردمی که جنبش های اجتماعی  طرفداران محیط زیست رابه وجودآورده است . 

جنبش های اجتماعی که درواکنش به آسیب های زیست محیطی پدیدآمداین بحران راناشی ازچه چیزی می  -21

الف(ناشی از فرهنگ مدرن جامعه غربی وبسترهای معرفتی  جواب :دانند ؟ چه راهکاری برای آن ارائه می کنند؟ 

 ازریشه های معرفتی فرهنگ مدرن غرب،انتقادآن.                    ب(با بازگشت به رویکردهای معنوی به طبیعت

چه راهکارهایی برای مهاربحران های زیست محیطی درسطوح مختلف فردی ،محلی ،ملی،منطقه ای وجهانی  -21

ب وخاک آ پاسخ:فردی: استفاده بهینه ازمنابع وامکانات اقتصادی وجلوگیری ازاتالف منابع  پیشنهادمی کنید:

واستفاده از وسایل نقلیه  عمومی .... ملی : تشویق ورونق شبکه های  وانرژی و...محلی: گسترش فضای سبز وحمل

مترو،اتوبوس های برقی،ایجادمحدودیت های ترددوسایل تک سرنشین،اجباری کردن استفاده ازفیلترها 

وستن جهانی: پیدرکارخانجات و... منطقه ای: توزیع مناسب منابع آبی مشترک،همکاری های درمهارریزگردها و...  

 معاهده پاریس ورعایت مفادآن ،کاهش تولیدگازهای گلخانه ای و...به 

 12سواالت درس 

یکی پس ازدیگری بدون اینکه چالش های پیشین چالش های جهانی به چه ترتیبی روی می دهند؟ پاسخ : -1

 پایان پذیرفته باشند. ابتداچالش های اقتصادی،سیاسی ،نظامی وسپس معرفتی ،معنوی،اخالقی ،عاطفی و...

علت های درونی نه بیرونی ،بنابراین نمی توانندعلت آن علت اصلی چالش های فرهنگ غرب چیست؟ پاسخ :  -2

 رابه دیگران نسبت دهند.علت چالش های غرب الیه های عمیق سکوالریستی،اومانیستی وروشنگری غرب است.

یت ه معنون نیازفطری بچرادرپایان قرن بیستم باردیگرشاهد گرایش به دین ومعنویت هستیم؟ پاسخ : انسا -3

،حقیقت ونیروهای ماورایی داردوبدون توجه به این نیازهای فطری دچاربحران معنویت شدوجهت برون 

 رفت ازاین بحران مجددا به سوی معنویت بازگشت.

رایش ،  گ)سکوالریستی(رویکرددنیوی واین جهانی جواب :بود؟  فرهنگ مدرن غربی دارای چه ویژگی هایی -4

حوزه های تخصصی داشتند.ها ورفتارهای دینی تنهاباتوجیه وپوشش دنیوی امکان مطرح شدن 

هنر،اقتصاد،سیاست وعلم سکوالرودنیوی شدامافرهنگ عمومی جامعه غربی،آن هم درمحدوده زندگی 

 خصوص همچنان دینی باقی ماند.

دین طی قرن بیستم از آخرین جواب : بود؟غلط برخی جامعه شناسان غربی  درخصوص دین چه گمان وباور  -5

ولی درسال های پایانی قرن بیستم نه فرهنگ عمومی نیزبیرون خواهدرفت ،عرصه حضورخودیعنی ازقلمرو 

زندگی  ه سطوح مختلفتنها دین ازفرهنگ عمومی خارج نشدبلکه شاهدبازگشت مجددنگاه معنوی ودینی ب

 انسان ها بودند.



بابحران معنویت درفرهنگ غرب  درسالهای پایانی قرن بیستم جواب : چیست؟ منظورازمفهوم پساسکوالریسم -9

وح مختلف زندگی انسان ها هستیم که از آن به  افول طشاهد بازگشت مجدد نگاه معنوی ودینی درس

 سکوالریسم یا پساسکوالریسم یاد می کنند.

نیاز فطری آدمی به حقایق :جواب مهم ترین علت تداوم باورهای دینی ومعنوی درزندگی انسان چیست؟  -9

قدسی وماوراءطبیعی است . یک فرهنگ  عالوه برپاسخ به نیازهای جسمانی ودنیوی انسان باید به نیازهای 

 نشوند. بحران معنوی و پوچ گرایی معنوی وقدسی اونیزپاسخ دهد تادچار

دن به دسی  واصالت بخشیچون با انکار حقایق قجواب :چرافرهنگ غرب به آرمان های انقالب فرانسه نرسید؟  -8

 انسان دنیوی به پوچ گرایی یاس وناامیدی ومرگ آرمان ها وامیدها)آزادی و آرامش ( منجرشد. 

برخی ازنخبگان  -1جواب :گریز ورویگردانی از سکوالریسم درجوامع غربی چه پیامدهای به دنبال داشت ؟  -7

مهاجران ساکن کشورهای غیرغربی که  -2جهان غرب درجست وجوی سنت های قدسی ودینی فعال شدند. 

بازار معنویت های  -3درقرن بیستم مقهورفرهنگ مدرن بودند به سوی هویت دینی خودفراخوانده شدند.

نند خرافه پرستی ،شیطان کاذب ودروغین برای غارت میراث درهم ریخته روشنگری مدرن رونق گرفت.)ما

 پرستی ،عرفان های سرخ پوستی و...(

درسازمان ملل شکل گرفت ؟چرادرقرن بیستم چنین نشستی اتفاق  21چرااجالس هزاره ادیان درآغازقرن  -11

چون درقرن بیستم هنوز رویگردانی از سکوالریسم گسترش  فراگیرنیافته بود  ووارد مراحل  جواب : نیافتاد ؟

 نشده بودیم.پساسکوالریسم 
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چگونه است ؟ پاسخ: جهان اسالم درعصربیداری اسالمی به عنوان یک قطب جایگاه جهان اسالم درعصربیداری  -1

فرهنگی وتمدنی ظاهرمی شود.عبورازچالش های جهان امروزرابه بشریت نویدمی دهدوبا مخاطب قراردادن 

 توحیدی رافراهم می آورد. فطرت الهی تمامی انسان ها،مقدمات شکل گیری جهانی

 هیجان انگیزترین لحظه هرپدیده اجتماعی چه زمانی است؟ پاسخ : آغاز شکل گیری آن پدیده ی اجتماعی -2

یه المواجهه جهان غرب با جهان اسالم چگونه بوده است ؟ پاسخ : جهان غرب ابتدا  باسطحی ترین وظاهری ترین  -3

اوری(باسایرجهان های اجتماعی ازجمله جهان اسالم روبه های هویتی خود)وجوه نظامی،سیاسی،اقتصادی،فن

 روشداماالیه های عمیق ترفرهنگ جهان غرب ازچشم سایراعضای جهان اجتماعی ازجمله جهان اسالم پنهان ماند.

هنگامی که قدرت های سیاسی جهان نخستین رویارویی غرب متجددباجهان اسالم چه هنگامی رخ داد؟ پاسخ : -4

 عایت ظواهراسالمی ،استبدادهای قومی وقبیله ای داشتند.اسالم ،علی رغم ر

 واب:جبود؟   برچه اساسینخستین  رویارویی اندیشمندان وعالمان دینی با  قدرت های سیاسی جهان اسالم  -5

 براساس ضرورت حفظ امنیت با آن ها تعامل می کردند. 

 فقاهت  ،   عدالت  جواب:کدام مفاهیم  فرهنگ اسالمی درحاشیه قدرت های قومی مهجوروناتوان  مانده بود؟  -9

قدرت های سیاسی جهان اسالم   -1 جواب:جهان اسالم درنخستین رویارویی با غرب متجدد درچه شرایطی بود ؟  -9

ارتباط عالمان دینی  با حاکمانشان -2 بااستفاده از مفاهیم دینی   به صورت قومی وقبیله ای عمل می کردند.

رجال   -4آسیب پذیری بیشتری نسبت به کشورهای غربی پیداکرده بودند.   -3درحدضرورت حفظ امنیت بود. 




