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همكاران عزيز
با سالم و احترام

علوم انساني و اجتماعي دانش هايى تمدني و فرهنگي اند. نظريه هاي علوم اجتماعي، با حوزه ي فرهنگ و هويّت، 
ارتباط متقابل و تآثير دوسويه  دارند. اين تأثير و تأثّر ضرورت توليد و توزيع نظريه هاي بومي و برآمده از فرهنگ جامعه 
را ايجاب مي كند. تحقق اين امر، مستلزم برخورد فّعال انديشمندان جامعه براي توليد دانش و توزيع آن در سطوح 

مختلف آموزشي و البته منوط به دانستن، خواستن و توانستن نوجوانان و جوانان امروز و فرداست.
تأثير دوسوية فرهنگ و نظريه هاي علوم اجتماعي، به علوم اجتماعى، پويايى و حيات خاصى مى بخشد. اما ممكن 
است در فرايند انتقال و آموزش، نظريه ها و فراورده هاي دورة خاصي در ذهن مخاطبان رسوخ كند و پويايي علوم 

اجتماعي و امكان مواجهة فّعال دانش آموزان با اين علوم را سلب نمايد.
دانش آموزان، نخستين مواجهة خود با دانش هاي جديد را در گذار از فرهنگ عمومي به فرهنگ علمي در 
درس هاى دورة متوسطه تجربه مي كنند. ماهيت اين درس ها، بايد به گونه اي باشد كه خّالقيت ذهني دانش آموزان را 
از بين نبرد و از متصّلب و مطلق شدن دانش جديد جلوگيرى كند. در غير اين صورت، ظرفيت هاي ذهني آنان براي 

برخورد فّعال با اين علوم در مقاطع باالتر زايل مي گردد.
 آموزش علوم اجتماعي بايد با ايجاد علقه و عالقه، فرصت مواجهة فّعال و خالق دانش آموزان را با اين علوم 
فراهم كند و براي نوآوري علمي ترغيب كننده و تشجيع كننده باشد. بر ماست زمينة اين برخورد فّعال و شورانگيز را 
فراهم آوريم. مؤلفان كتاب تالش كرده اند در اين راستا گام بردارند. اين تالش بدون خّالقيت ها و نوآورى هاى شما به 



سرانجام نمى رسد. 
كتاب دانش آموز در سه فصل و هجده درس تنظيم شده است: فصل اول دانش آموزان را با علوم انسانى و علوم 
اجتماعى آشنا مى كند؛ تفاوت اين علوم را با علوم ديگر ازجمله علوم طبيعى (تجربى) بيان مى كند ، اهميت علوم انسانى 

و تاريخچة علوم اجتماعى و پيشينة آن را بازگو مى كند. 
در فصل دوم دانش آموزان با موضوع علوم اجتماعى يعنى «جهان اجتماعى» آشنا مى شوند. از يك سو تشابه و 
تفاوت جهان اجتماعى را با جهان طبيعى درمى يابند و از ديگر سو، به شباهت ها و تفاوت هايى كه جهان هاى اجتماعى 
مختلف با هم دارند پى مى برند. هم چنين با انواع جهان هاى اجتماعى كه داراى فرهنگ ها و تمدن هاى متقاوت اند آشنا 

مى شوند.
فصل سوم انواع مختلف شناخت اجتماعى را بازگو مى كند. تفاوت شناخت عمومى و شناخت علمى را دربارة 
جامعه بيان مى كند.به دانش آموزان مى آموزد؛ شناخت علمى سطوح و مراتب مختلفى دارد و هر جهان اجتماعى سطح 
و نوعى از شناخت اجتماعى را مى پذيرد. در پايان، برخى از ويژگى هاى شناخت اجتماعى متناسب با جهان اجتماعى 

اسالم، ارائه مى شود. 
استفادة مطلوب دانش آموزان از كتاب، مستلزم حضور فّعال آنان در كالس درس و استفاده از دانسته ها و تجربه هاى 
ارزشمند شماست. اميد است، با روش هاى فّعال ياددهىـ  يادگيرى و ارزش يابى  هاي هدفمند اين فرصت را غنيمت 
شماريد. يادآوري اين نكته ضروري است كه در مواردي براي تصريح مطلب، محتواي كتاب برجسته، شماره گذاري و 
خالصه شده است. انتظار مي رود اين گونه مطالب بستر و بهانة آزمون هاي حافظه مدار قرار نگيرند. بلكه تالش همة ما 
بر اين باشد كه دانش آموزان در مسائل و موضوعات مطرح شده شريك و سهيم شوند و متناسب با توان و قابليت هاي 

خود در آن ها تأمل نمايند.
بر اين باوريم معلم مهمترين عامل تأمين و تحقق برنامة درسي است. شاهد هستيم يادگيري از طريق كتاب اهميت 
خود را حفظ كرده است و كتاب هاي آموزشي همچنان نقش مؤثري دارند. از اين رو تدوين راهنماي معلم مطمح نظر 

گروه علوم اجتماعي دفتر برنامه ريزي و تأليف كتاب هاي درسي قرار گرفت. 
مستحضريد تدريس، فعاليتى ابتكارى و تجربى است. به همين دليل ارائة الگوى عمومى تدريس، حداقل نيازمند 
استقراء قابل قبولى از تجربه هاى واقعى تدريس مى باشد كه خود نيازمند اجراى سراسرى كتاب و دسترسى به ابتكارهاى 
علمى،آموزشى و هنرى شما همكاران ارجمند مى باشد. فقدان اين تجربه ها ما را برآن داشت تا به ارائة نمونه هايى 
پيشنهادى بسنده كنيم و بيشتر به برنامة كتاب و دانش هاى الزم براى تدريس آن بپردازيم. به اميد آن كه با استفاده از 

تجربه هاى واقعى همكاران، در فرصتى مناسب به الگويى قابل قبول براي ارائه به شما دست يابيم.

 با آرزوى توفيق و بهروزى شما
 «دفتر برنامه ريزى و تأليف كتاب هاى درسى»



بخش اول

كليــات





فصل اول
چكيده برنامه درسي
علوم اجتماعي دوره متوسطه



چكيده برنامه درسى علوم اجتماعى دوره متوسطه

مقدمه: اهميت روزافزون تعليم و تربيت در زندگي انسان ها باعث شد تا تالش هاي خطيري براي 
قاعده مند كردن آن صورت گيرد. برنامة درسي كه نقشه و راهنماى تعليم و تربيت در هر حوزة يادگيرى است 

درراستاي تحقق چنين امري مورد توجه قرار گرفته است.

1.  ضرورت و داليل تغيير برنامه درسي
برنامة درسى به مثابه پيكرى زنده، در پى يافته هاى علمى وآموزشى تازه و تغييرات عينى و واقعى، نيازمند 

بازنگرى و اصالح مستمراست. عوامل ذهنى و عينى مؤثر در تغيير برنامة درسى به شرح زير است:

1-1- تجربه برنامه هاي قبلي:
تغيير يك برنامة درسي عمدتاً نتيجه بازخوردهاي تجربه برنامة درسي قبلي است كه در قالب  ارزيابي ها، 
شوراي  كارشناسان  و  منتقدان  و  ،صاحب نظران  دبيران  خانواده ها،  دانش آموزان،  انتقادات  و  پيشنهادات 
برنامه ريزي و تأليف هر گروه درسي نمودار مي شود. نتايج وارسى ها، داورى ها، نظرسنجي ها و پيشنهادات 
حاصل از اجراى آخرين برنامه و پيدايش مسائل و نيازهاى روشى و اجتماعى جديد  تغيير برنامة درسى اين 

حوزه را ضرورى ساخته است. 
 2-1- رويكرد فرهنگىـ  تربيتى:1

 سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى با اتخاذ رويكرد فرهنگى ـ تربيتى بنا دارد در فرايند تعليم و 
تربيت  براى خود رسالتى ويژه تعريف نمايد. رويكرد فرهنگي _ تربيتي را نبايد در عرض رويكردهاي نظري 
و تخصصي قرار داد. بر اساس اين رويكرد، تحقق انسان و جامعة مطلوب، متناسب با بنيان هاي فرهنگي 
جامعه اسالمي ايران، هدفي اساسي است كه هويت همة عناصر و اركان فرايند تعليم و تربيت را تعريف و 
تعيين مي كند؛ اين رويكرد در تمام برنامه هاى درسى نمودار خواهد شد.ضرورت برقراري ارتباط عمودي و 
افقي با ساير دروس و مقاطع تحصيلي متناسب با رويكرد فرهنگي- تربيتي سازمان، بازنگري برنامه درسي 
علوم اجتماعي را ضروري مي نمايد. اگرچه اين رويكرد با آموزش علوم اجتماعي به دليل نقش هويت ساز 

آن نسبت ويژه برقرار مي كند.

3-1-  تغييرات اجتماعي
تغيير برنامة درسي علوم اجتماعي ناظر به تغيير موضوع اين علوم است. پديده هاي اجتماعي به عنوان 

1.  براي آشنايي بيشتر رجوع كنيد به: نويد، مهدي و همكاران (1389) برنامه ريزي فرهنگي تربيتي، تهران: انتشارات دفتر برنامه ريزي 
و تأليف. 
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موضوع علوم اجتماعي دچار تغييرات مداوم مي شوند . نيازها و مسائل اجتماعي تازه و ضرورت توصيف و 
تبيين مناسب آن ها پديدار مي شوند. كتاب درسى بايد ناظر به زيست جهان و محيط زندگى دانش آموزان باشد 

و به تبع تغييرات اجتماعي ناگزير از بازانديشى و بازنويسى است.

4-1- تغيير مستمر و مداوم مباني نظري علوم اجتماعي
بنيان هاي نظري علوم اجتماعي بنا به علل وجودي و شناختي به سرعت تغيير مي يابند. تجربه نشان داده 
است كه نظريه هاى رايج و مقبول در حوزة علوم اجتماعى در دهه هاى مختلف تغيير كرده و شتاب تغييرات 
در دهه هاى اخير نيز بيشتر شده است. بازخواني و بازكاوي اين تغييرات براي جلوگيري از تأخير و پس 
افتادگي نسبت به ادبيات نظري رايج ؛ از داليل تغيير برنامة درسي علوم اجتماعي است.  اهميت اين وجه با 
عنايت به اين امر كه ويژگي كتاب درسي رسوب و انجماد دانش است نمايان تر مي شود. خودآگاهي نسبت به 
اين مسأله و بازخواني مكرر آن، از رسوب قالب هاي ذهني معين در مخاطبان برنامه درسي جلوگيري مي كند 

و آن ها را براي مواجهةفعال با جهان امروز و دانش موجود مهيا مي سازد.

5-1- فاصله زياد ميان وضعيت موجود و مطلوب علوم اجتماعي
نظريه هاي علوم اجتماعي با حوزه فرهنگ عمومي و هويت جامعه رابطه ديالكتيك دارند . تأثير و تأثر اين 
دو (نظريه و فرهنگ) ضرورت توليد و توزيع نظريه هاي بومي و برآمده از فرهنگ جامعه را ايجاب مي كند. 
هويت ديني و انقالبي جامعة ما و فاصله وضعيت موجود علوم و وضعيت مطلوب آن تجديد نظر مستمر 
و فّعال را براي  برآمدن از بنيان هاي كنوني علوم و رسيدن به رويكرد نظري بومي ضروري مي سازد. اين 
امر ضرورت شتاب تحوالت نظرى علوم اجتماعى را در محيط بومى ايران بيشتركرده و اين شتاب به سهم 
خود دليل مضاعفى براى پويايى متون درسى اين رشتة آموزشي است.پركردن شكاف بين وضعيت موجود 
و مطلوب علوم اجتماعى مستلزم برخورد فعال نخبگان براي توليد نظريه و توزيع آن در سطوح مختلف 
آموزشى و آگاه نمودن و توجه دادن آينده سازان جامعه به اين رسالت بزرگ است. باگذشت سه دهه از 
پيروزي انقالب اسالمي تالش عالمانه و مجدانه براي تحقق اين آرمان ضرورتي گريز ناپذير و عدول از آن 
توجيه ناپذيراست. كتاب درسي بايد به سهم خود در يادآوري ضرورت نضج و رونق يك جامعه خودآگاه 

نقش داشته باشد.

2.  ضرورت وكاركرد دروس علوم اجتماعي
1- 2- آموزش علوم اجتماعي ( جامعه شناسي،مردم شناسي،جمعيت شناسي، ارتباطات، علوم سياسي 
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چكيده برنامه درسى علوم اجتماعى دوره متوسطه

و...) آشنايي دانش آموزان با يكي از شاخه هاي تاثيرگذار دانش بشري است .  
2- 2-  اين حوزه در بازيابي و احياي هويت تمدني دنياي اسالم(هويت بخشي اسالمي - ايراني) و 

ساخت افقي روشن پيشاروي جامعه ايران اسالمي قابليت هايي دارد.
3-2-  علوم اجتماعي براي نشان دادن پيوند وثيق زندگي اجتماعي با معنويت ديني ،به عنوان يك  

ضرورت در  زندگي جمعي و روابط اجتماعي انسان ها ظرفيت هاي مناسبي دارد.
4-2-  اين حوزه  بستر مناسبي براي آشنايي دانش آموزان با ابعاد اجتماعي اسالم و  مؤلفه هاي آن، در 

جهت  تعميق ارزش ها وهنجارها است.
5-5-  فراهم نمودن زمينه ي  تغييرات و اصالحات اجتماعي درجامعه با استفاده از رابطه دوسوية دانش 

اجتماعي با  فرهنگ عمومي يكي از كاركردهاي علوم اجتماعي است.
6- 2- زمينه سازي براي اصالح نظام آموزشي كشور با رويكرد انتقادي و توجه دادن به بازانديشي و 

اصالح آن از ظرفيت هاي بالقوه علوم اجتماعي است.
7- 2- آشنايي دانش آموزان با زمينه ها و پيشينه هاي تاريخي و بومي دانش اجتماعي از داليل ارائه علوم 

اجتماعي در دورة متوسطه است.
8-2-  ايجاد تمهيد براي دوره هاي آموزش عالي و سطوح باالتر و هدايت دانش آموزان  به سمت علوم 

انساني از طريق معرفي مناسب علوم اجتماعي،در دوره متوسطه ضروري است.

3.  اصول حاكم بر برنامه درسي
 درتدوين عناصر و مؤلفه هاي برنامه درسي علوم اجتماعي اصولي مطمح نظر است كه به اختصار به 

اساسي ترين آن ها اشاره مي شود:
1-3- رويكرد تربيتي – فرهنگي  داشته باشد؛ به دليل ارتباط مستقيم دانش و بينش اجتماعي با شخصيت 
و منش دانش آموزان، رسالت نظري و تربيتي اين درس غيرقابل تفكيك هستند . رسالت علوم اجتماعي در 

دوره متوسطه تربيت اجتماعي بر اساس آموزه هاي ديني است.
2-3- ناظر به ابعاد فرهنگي و تاريخي ايراني- اسالمي باشد و با استفاده از شواهد و قرائن بومي تدوين 

شده باشد.
3-3- پيشينه تاريخي و تمدني دانش اجتماعي را مطمح نظر داشته باشد؛ به منابع و متون تاريخي 

كالسيك، آيات ، روايات ارجاع دهد و از آن ها بهره ببرد.
4-3- نگاه جهاني داشته باشد؛ تعريف جغرافياي جهاني بر اساس محوريت دنياي اسالم ، به عنوان يك 

قطب تمدني، بادر نظر گرفتن  فرهنگ بومي از كاركردهاي بي بديل علوم اجتماعي است.
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چكيده برنامه درسى علوم اجتماعى دوره متوسطه

 5-3- علم زده نباشد؛  علوم اجتماعي بايد برخورد فّعال و انتقادي با فضاي علم مدرن داشته باشد. و 
در نشان دادن هويت ايدئولوژيك دانش هاي موجود دريغ نكند و در راستاي ايجاد زمينه هاي الزم براي بنياد 

نهادن هويت علم ديني اجتماعي گام بردارد.
6-3- ترغيب كننده براي نظريه پردازي، خالقيت ونوآوري علمي باشد؛ زيرا  آيندة نظرية اجتماعي در 

گرو توليد علم و نظريه پردازي است.
7-3- منزلت بخش علوم اجتماعي باشد؛ آموزش دانش اجتماعي بايد در ترفيع منزلت و جايگاه دانش 

اجتماعي در رابطه با ساير معارف بشري نقش مهمي ايفا كند.
آموزشي،   فراورده هاي  اصلي  مخاطبان  باشد؛  دانش آموزان  عاليق  و  نيازها  قابليت ها،  به  ناظر   -3-8

دانش آموزان هستند.
 9-3- ناظر به مسايل اجتماعي باشد؛در هر جامعه اي  بنا به شرايط و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، سياسي 
و اقتصادي، مسائل اجتماعي ويژه اي وجود دارد. شناخت اين مسائل و روش هاي برخورد مناسب با آن ها 

براي يافتن راه هاي برون رفت، از دغدغه هاي جدي آموزش دانش اجتماعي است .
10-3- نسبت به مسائل اجتماعي اصالح گر باشد؛ آموزش برخورد مسئوالنه و متعهدانه به جامعه و 
مسائل آن و ايجاد توان شناختي و نگرشي در دانش آموزان براي اصالح مسايل اجتماعي از كاركردهاي مهم 

دانش اجتماعي است.
11-3- رويكرد انتقادي داشته باشد؛ رويكرد انتقادي مقدمه و پيش نياز برخورد اصالحي به جهان ، جامعه 
و خويشتن است. تقويت رويكرد انتقادي از مقيد شدن غير آگاهانة مخاطبان برنامه به تخته بندهاي اجتماعي 

و شناختي جلوگيري مي كند.
12-3- با موضوع خود ضديت نداشته باشد؛ دانش اجتماعي در برخورد با جامعه و موضوعات اجتماعي  

ضمن حفظ رويكرد انتقادي و اصالحي نبايد پرخاشگرانه عمل كند.
13-3- ترسيم گر افق روشني باشد؛ كتاب درسي بايد افق روشن، انگيزه بخش و رفيعي در قالب  اهداف 
كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت پيش روي جامعه و فرزندان اين مرز و بوم ترسيم نمايد. تشريح و تبيين 

خيزش تمدن اسالمي در اين مورد راه گشاست.
14-3- اميد بخش باشد؛ دانش اجتماعي بايد زمينه دروني سازي اين اصل اساسي را در افراد جامعه فراهم 

آورد كه اميد را در هيچ شرايطي نبايد از دست داد و حيات يك جامعه در گرو اميد است.
15-3- ناظر به سند چشم انداز نظام جمهوري اسالمي ايران باشد؛ سند چشم انداز نظام جمهوري 
اسالمي ايران از اسناد باالدستي برنامه درسي دانش اجتماعي در دورة متوسطه است و كمك به تحقق اهداف 

سند مزبور مطمح نظر آموزش علوم اجتماعي است.
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چكيده برنامه درسى علوم اجتماعى دوره متوسطه

4.  رويكرد برنامه 
در هر برنامه درسي ، مجموعه اي از ديدگاه ها و بنيادهاي نظري براي چگونگي تهيه ، توليد ،توزيع  و ارائه 

مفاهيم، موضوعات و مسايل آن برنامه، وجود دارد كه در اصطالح  به آن رويكرد2 گفته مي شود.
رويكرد، ناظر به ديدگاه و تصور بنياني برنامه نسبت به مسائل و پديده هاي اجتماعي است.  بر اساس 
مباني هستي شناسي و معرفت شناسي خاص خود و در چارچوب روش شناسي بنيادين آن شكل گرفته و 
حاكم بر چارچوب نظري برنامه است. برنامه درسي علوم اجتماعي ضمن اشراف بر نظريه هاي مدرن و الهام  
گرفتن از مفاهيم و مباحث آن ها ،چارچوب نظري و تحليلي خود را متناسب با هستي شناسي و معرفت شناسي 

ديني و اسالمي سازمان مي بخشد. 
روش هاي  به  اتكا  از  ميداني  روش هاي  و  تجربي  دستاوردهاي  از  استفاده  ضمن  رويكردي  چنين 
پوزيتويستي خودداري كرده و با انتقاد از آن تالش مي كند با توجه به حيات، آگاهي و مسئوليت انساني ، 

پديده هاي اجتماعي را فراتر از امور طبيعي  همچون هستي هاي انساني معنادار توصيف و تبيين كند.
اين رويكرد مباني هستي شناختي و انسان شناختي خود را متناسب با آموزه هاي اسالمي و قرآني و 
هماهنگ با آن برگزيده و براين اساس از سطوح مختلف عقالنيت تجربي، نظري، عملي و استنباطي كه ناظر 

به آموزه هاي وحياني است استفاده مي كند. 
در اين رويكرد ضمن توجه به تفاوت هاي تجربه ،تاريخ و فرهنگ بشري و نقش تأثيرگذار و سازنده آن 
به فطرت انساني و هويت مشترك و الهي آن تأكيد مي شود و با قبول تبيين پذيري  پديده هاي اجتماعي از 
تقليل علل به سطوح دنيوي و مادي پرهيز مي شود و حضور ساحت هاي متعالي و معنوي عالم مدنظر است. 
و ضمن استفاده از عقل تجربي با استناد به آموزه هاي اسالمي و فلسفه هاي ايراني از عقل نظري، متافيزيكي 
و عملي بهره برده و با تأكيد بر نقش معرفتي و شناختي وحي از آموزه هاي دين و عقل استنباطي كه ناظر به 
متن مي باشد نيز استفاده مي كند. اين رويكرد ابعاد هنجاري و انتقادي خود را با استفاده از منابع معرفتي خود 

سامان مي بخشد.
رويكرد برنامه از زمينه هاي فلسفي و ذخيره هاي مطالعاتي مسلمانان در حوزه مسائل اجتماعي استفاده كرده 

و بدين ترتيب افق هاي تدوين و شكل گيري نظريات بومي و اسالمي را به روي دانش آموزان مي گشايد.

5.  اهداف كلي برنامه ي درسي علوم اجتماعي 
متخصصان تعليم و تربيت گونه شناسي هاي متعددي از اهداف آموزشي ارائه كرده اند؛ در يكي از اين 

2. aprouach
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گونه ها، اهداف آموزشي به سه حيطه ي دانشي، نگرشي، مهارتي تقسيم مي شوند. از اين ديدگاه، اهداف برنامه 
علوم اجتماعي در سه سطح دانشي، نگرشي و مهارتي قابل ارائه مي باشد:

اهداف كلي برنامه ي علوم اجتماعي دوره متوسطه

اهداف

دانشي

آشنايي با مفاهيم و بينش هاي اجتماعي
آشنايي با مسائل و موضوعات اجتماعي

شناخت آرمان هاي اجتماعي اسالم

نگرشي

ايجاد عالقه همراه با برخورد فعال نسبت به دانش اجتماعي و كاربرد آن در 
زندگي

تعميق روحيه  اصالحي و مواجهة متعهدانه با مسائل اجتماعي
تقويت نگرش مثبت نسبت به آرمان هاي اجتماعي اسالم

تعميق  اخالق اجتماعي و باال بردن حساسيت هاي اجتماعي دانش آموزان
تقويت و تعميق هويت ملي(اسالمي- ايراني)

مهارتي

توانايي در استفاده از مفاهيم اجتماعي در تحليل موضوعات و مسائل اجتماعي
توانايي انجام تحقيقات ساده در موضوعات علوم اجتماعي

آرمان هاي  تحقق  منظور  به  اجتماعي  مختلف  عرصه هاي  در  فعال  حضور 
اجتماعي

تقويت مهارت هاي ارتباطي اجتماعي(برقراري ارتباط با ديگران،همكاري،احترام 
به ديگران،مشورت، تحمل آراي ديگران و ...)
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اهداف كتاب جامعه شناسي پايه دوم دبيرستانـ  فصل اول

اهداف

دانشي

آشنايى دانش آموز با:
ـ كنش انساني به عنوان موضوع علوم انساني
ـ تفاوت موضوع علوم انسانى با علوم طبيعى

ـ جايگاه كنش ها و معانى آن ها در علوم انسانى و اجتماعي
ـ تاريخچة اجمالى علوم اجتماعي و ديدگاه هاى مختلف آن

ـ علوم نظرى و علوم عملى

نگرشي

ـ زمينه سازي براي مواجهة خالق دانش آموزان با علوم اجتماعي
ـ ايجاد و تقويت نگرش مثبت، نسبت به تالش هاي علمي تاريخي و بومي

ـ ايجاد همدلي با انديشمندان جهان اسالم
ـ مصونيت بخشي نسبت به تسلط نگرش اثبات گرايانه به علوم اجتماعي

ـ ايجاد خودآگاهي اجتماعي

مهارتي

- توانايي در نگاه تاريخي به تحوالت علوم اجتماعي
- توانايي تشخيص انگاره هاي مختلف علوم اجتماعي

- به كارگيري مفاهيم مختلف اجتماعي
- آماده سازي ذهني براي حضور فعال و تأثيرگذار اجتماعي
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جدول وسعت و توالي مفاهيم كتاب جامعه شناسي پايه دوم دبيرستانـ  فصل اول
تعميم هامفاهيمعنوان

علوم 
اجتماعي

علوم انسانى و 
علوم طبيعي 

ـ علوم انساني با علوم طبيعي تفاوت دارند.
ـ تفاوت اين علوم به نوع موضوعات آن هاست.

ـ موضوعات علوم انساني با اراده و آگاهي انسان پديد مي آيند.
ـ كنش انساني فعاليت آگاهانه و ارادي انسان ها است.

ـ ويژگي هاي كنش انساني: آگاهانه، ارادي، هدفدار ومعنادار بودن.

علوم اجتماعى

- كنش اجتماعي، رفتار معنادار معطوف به ديگري است.
- نظام اجتماعي برآيند كنش هاي متقابل اجتماعي است.
- موضوع علوم اجتماعى كنش و نظام اجتماعي است.

- علوم انساني را در قرن نوزدهم شبيه به علوم طبيعي مي دانستند.(كنت و فيزيك 
اجتماعي)

- ديلتاي از اولين متفكرين مدرن است كه به تفاوت موضوع علوم اجتماعي و 
طبيعي توجه نمود. 

- (كنت، ديلتاى، فارابى، عالمه طباطبايى)

حكمت عملى 
و  حكمت 

نظرى

ـ انديشمندان اجتماعي از ديرباز به تفاوت نوع موضوع علوم انساني با موضوعات 
علوم ديگر واقف بودند.

ـ متفكرين مسلمان به تفاوت نوع موضوع علوم انساني با موضوعات ديگر علوم، 
آگاه بودند.

ـ تقسيم علوم به علوم نظري و عملي در جهان اسالم ناظر به تفاوت موضوعي 
علوم انساني و غيرآن است.

19



چكيده برنامه درسى علوم اجتماعى دوره متوسطه

اهداف كتاب جامعه شناسي پايه دوم دبيرستانـ  فصل دوم

اهداف

دانشي

آشنايى دانش آموز با:
ـ هويت جهان اجتماعى

ـ گوناگوني جهان اجتماعى
ـ گونه شناسي هاي جهان هاى اجتماعى

ـ جهان هاى معنوى و سكوالر؛ جهان هاى بسته و باز؛ جهان هاى سه گانه كنت؛ 
دوگانه دوركيم؛ دوگانه سن سيمون ؛جامعه و اجتماع تونيس؛ بدوى و حضرى 

ابن خلدون؛ فاضله و جاهله فارابي
ـ نگاه هاى خطى و غيرخطى به جهان هاى اجتماعى

نگرشي

ـ احساس مسئوليت انساني نسبت به پديده ها و  مسايل اجتماعي
ـ زمينه سازي براي ايجاد و تقويت روحيه اصالحي و مواجهه متعهدانه با مسايل 

اجتماعي
ـ ايجاد و تقويت انگيزه هاي تاريخي و جهاني

مهارتي

- كسب توانايي در نگرش كالن به مسايل اجتماعي
- توانايي در پيگيري پيامدهاي ضروري واقعيت هاي اجتماعي
- توانايي در برقراري تناسب ميان جهان هاي اجتماعي مختلف

- زمينه سازي براي حضور خّالق در فعاليت هاي تمدني
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جدول وسعت و توالي مفاهيم كتاب جامعه شناسي پايه دوم دبيرستانـ  فصل دوم
تعميم هامفاهيمعنوان

جهان  
اجتماعى

جهان اجتماعى 
و جهان طبيعي

ـ جهان هاي غير انساني از هويتي ثابت و يكسان برخوردارند.
 ـ جهان اجتماعي هويتي بين االذهاني دارد.

ـ هر نظام اجتماعي با اجزا و اليه هاي خود جهاني را كه متفاوت با جهان 
طبيعي است شكل مي دهد.

ـ جهان اجتماعي مي تواند صورت هاي متنوع و مختلفي پيدا كند.
ـ تنوع جهان اجتماعي، به تنوع كنش ها، هنجارها،ارزش ها و آرمان ها و عقايد 

بازمي گردد.
ـ هرجهان اجتماعي الزامات،پيامدهاي تكويني و غيرارادي مربوط به  خود 

را دارد.

انواع جهان هاى 
اجتماعى

ـ جهان اجتماعي داراي اجزا، سطوح و اليه هاي مختلف است.
ـ نمادها، ارزش ها، آرمان ها و عقايد،كنش هاى انسانى اجزاء جهان اجتماعي 

هستند.
ـ اليه ها و سطوح مختلف جهان اجتماعي با يكديگرتناسب دارند.

گونه شناسي 
جهان هاى 
اجتماعى

تقسيم  انواعي  به  متفاوتي  معيارهاي  براساس  را  اجتماعي  جهان هاي  ـ 
كرده اند.

ـ  برخي از انديشمندان ،تنوع جهان هاي اجتماعي را به صورت محدود و 
جبري دانسته اند.

ترسيم  را  اجتماعي  جهان هاي  از  متنوعي  صورت هاي  متفكرين  از  برخي  ـ 
كرده اند.  
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اهداف كتاب جامعه شناسي پايه دوم دبيرستانـ  فصل سوم

اهداف

دانشي

آشنايى دانش آموز با:
تفاوت شناخت عمومى و شناخت علمي و نسبت آن ها
انواع شناخت علمي: وحيانى، عقالنى،حسى ،اساطيرى

تناسب شناخت اجتماعي با جهان اجتماعي
شناخت حسى و تجربى به عنوان شناخت علمى جهان غرب

عقالنيت و علوم اجتماعى در جهان اسالم
جايگاه و اهميت شناخت تجربى و عقلى در نگاه قرآن

نگرشي

ايجاد انگيزه براي بر خورد فّعال و خالق با شناخت اجتماعي
ايجاد نشاط و شورآفريني علمي در دانش آموز

ايجاد انگيزه براي توليد دانش تاريخي و تمدني متناسب با جهان اسالم
ايجاد نگرش خّالق و انتقادي نسبت به شناخت اجتماعي معاصر

مهارتي

- توانايي امتيازگذاردن بين انواع شناخت هاي اجتماعي
- توانايي شناخت رويكردهاي كالن درعلوم  اجتماعي
- زمينه سازي براي استفاده از مفاهيم اجتماعي قرآني
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جدول وسعت و توالي مفاهيم كتاب جامعه شناسي پايه دوم دبيرستانـ  فصل سوم
تعميم هامفاهيمعنوان

شناخِت 
اجتماعى

شناخت عمومي 
و شناخت علمي

 - شناخت علمي با شناخت عمومي متفاوت است.
 - جهان اجتماعي از شناخت علمي دانشمندان تأثير مي پذيرد.

انواع 
شناخت علمي

 - درباره شناخت علمي ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد.
 - شناخت هاي تجربي، عقلي و وحياني از انواع شناخت اجتماعي هستند.

شناخت 
اجتماعى تجربى

 - جهان اجتماعي موجود شناخت علمي را شناخت تجربي مي داند.
شده  مسلط  نوزدهم  قرن  از  موجود  اجتماعي  درجهان  تجربه گرايانه  نگاه   - 

است.
 - سلطه ي جامعه شناسي تجربي، پيامد جهان اجتماعي است.
 - دانش تجربي محدوديت هاي فراواني را به دنبال مي آورد.

شناخت 
اجتماعى عقلي

 - برخي از متفكرين شناخت علمي را محدود به شناخت تجربي مي كنند.
 - متفكرين دنياي اسالم عالوه بر شناخت تجربي شناخت عقلي را نيز معتبر 

مي دانستند
 - مطالعات بسياري از انديشمندان اجتماعي معاصر به شناخت تجربي محدود 

نمي شود 

شناخت 
اجتماعى شهودي

 - شناخت علمي جامعه به شناخت حسي و عقلي محدود نمي شود.
 - وحي و نقل نيز به تبيين علمي مسايل اجتماعي مي پردازد.

 - قرآن كريم بسياري از قوانين جهان اجتماعي را بازگو مي كند.
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6.  تحليل اهداف برنامه ي علوم اجتماعي
تعيين و تأمين اهداف يك برنامه درسى مستلزم مطالعه عميق و دقيق مراجع و منابع چهارگانه زير است:.

اعتقادات و ارزش ها، جامعه، دانش آموزان، دانش.

 اعتقادات و ارزش ها:
اعتقادات و ارزش ها بنيادي ترين سطح فرهنگ يك  جامعه هستند. اعتقادات در هويت  نظرِى علم دخيل 
مى شود و ساختار نظريه هاى علمى را تعيين مى كند. اعتقادات در وصول و كشف حقيقت نقش بنيادين و 
مبنايى دارد. الية اعتقادى، ساحت متافيزيك علم را تأمين مي كند؛  اصول و مبانى روش شناختى بنيادين علم 
را پديد آورده و افق مواجهه با حقيقت را مشخص مى كند. ارزش هاى اجتماعى جهت دهى ارزشى و نگرشى 
برنامه را تعيين مى كند. توحيد و آرمان ها و ارزش هاي برآمده از آن، بنيان اين اليه ي فرهنگ در جامعة ما را 

شكل  مي دهد.

 جامعه:
جامعه در دو محور عمدة زير با برنامة درسى علوم اجتماعي دورة متوسطه ارتباط مى يابد:

1 - نيازهاى اجتماعى:
علوم اجتماعي دوره متوسطه با  انتقال ارزش ها و هنجارها به دانش آموزان، در فرايند جامعه پذيرى  به 
عنوان يكى از بارزترين نيازهاى جامعه و همچنين تربيت نيروهاي متخصص و حرفه اي مورد نياز آن ايفاي 

نقش مي كند.    
2 - مسائل اجتماعى: 

رسالت دانش اجتماعي، شناسايى و گره گشايى از مسائل اجتماعى به معناى عام آن مى باشد. 

دانش آموزان:
 اينكه داده هاي آموزشي براي چه كسي، با چه خصوصياتي، با چه ميزان توانايي ذهني و با چه عاليق و 

نيازهايي تهيه مي شود، امري است اساسي كه در تأمين اهداف يك برنامه درسى بايد مورد توجه قرار گيرد.

 دانش: 
علوم اجتماعي( مردم شناسي، جامعه  شناسي، علوم سياسي ، ارتباطات ...) حوزه دانشي برنامه درسى 
و  جامعه  ارزش ها،  و  (اعتقادات  منابع  ساير  اقتضائات  به  توجه  با  را  برنامه  محتواى   كه  است.  حاضر 
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دانش آموزان) تشكيل مى دهد. در تشريح چگونگى تعامل دانش اجتماعى و ساير مؤلفه هاى برنامه در تعيين 
اهداف، محورهاى زير قابل توجه است:

1.بينش اجتماعي  
2.تربيت اجتماعي

3.ارتباط دانش  با فرهنگ عمومى
4.انتخاب ديدگاه مناسب براي تحليل اجتماعى(توجه به ديدگاه هاي فرهنگي و  بومي)

5.تعامل انسان با موقعيت هاي متنوع اجتماعي

7.  روش هاي ياددهيـ  يادگيري
از مراحل مهم طراحي آموزشي، انتخاب روش تدريس است. معلم بعد از انتخاب محتوا و قبل از تعيين 
وسيله، بايد خط مشي و روش مناسب تدريس خود را انتخاب كند. به مجموعه تدابير منظمي كه براي رسيدن 

به هدف، با توجه به شرايط و امكانات اتخاذ مي شود "روش تدريس" گويند.
تدريس امري  ابتكاري  و تجربي  است  و نوآوري  و ابداع  از رموز موفّقيّت  در آن  محسوب مي شود. 
مي توان از الگوي عمومي تدريس باويژگي هاي زير ياد كرد در اين الگو فرآيند تدريس به پنج مرحله تقسيم 

مي شود: 
1) تعيين هدف هاي تدريس و هدف هاي رفتاري: معلم بايد هدف هاي تدريس خود را به صورتي عيني 

و قابل اندازه گيري تعريف و مشخص كند. 
2) تعيين رفتار ورودي و ارزشيابي تشخيصي: اصطالح رفتار ورودي در اينجا منعكس  كننده كليه 
يادگيري هاي گذشته دانش آموزان، توانايي هاي عقلي، وضع انگيزشي و برخي عوامل اجتماعي و اقتصادي 

مؤثر در يادگيري و ميزان رشد آنان است.
3) تعيين شيوه ها و وسايل تدريس: در اين مرحله معلم بايد با آگاهي از شرايط و موقعيت آموزشي 
يكي از روش هاي تدريس را انتخاب كند و وسايل تدريس را با توجه به مفاهيم و شرايط و ويژگي هاي 

دانش آموزان برگزيند. 
4) سازماندهي شرايط و موقعيت آموزشي: معلم بايد قادر باشد كه با ابتكار و خالقيت، از امكانات 

موجود، در امر تدريس و تحقق اهداف آموزشي حداكثر استفاده را ببرد. 
5) ارزشيابي و سنجش عملكرد: معلم در اين مرحله عالوه بر ارزشيابي هاي معمولي مي تواند عملكرد 
شاگردان را در موقعيت هاي متعدد، مانند انجام دادن پروژه، شركت در فعاليت هاي آموزشي و... را ارزيابي كند 

و در صورت عدم موفقيت با توجه به نتايج ارزشيابي به ترميم و اصالح مراحل قبلي الگو اقدام كند. 
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1-7- اصول ياددهي- يادگيري
با تأكيد بر ابتكاري و تجربي بودن تدريس مي توان گفت  در فرايند تدريس ، بعضي  اصول  علمي  وجود 
دارد كه  از علومي  مانند روان شناسي  تربيتي ، روان شناسي  يادگيري ، برنامه ريزي  درسي  و... گرفته  شده  است . 

رعايت  پاره اي از اين اصول  در فرايند تدريس راه گشا و چه بسا ضروري است:
- اصل  هماهنگي  ميان  روش  تدريس  و اهداف 
- اصل  هماهنگي  ميان  روش  تدريس  و محتوا

- اصل  هماهنگي  ميان  روش  تدريس  و ارزش يابي 
- اصل  توّجه  به  آثار تربيتي و پرورشي  در انتخاب  روش  تدريس 

- اصل  تناسب  روش  تدريس  با امكانات  و رسانه هاي آموزشي موجود
- اصل  هماهنگي  روش  تدريس  با ويژگى هاي  دانش آموزان 

- اصل  توّجه  به  امكان  مشاركت  يادگيرنده  در انتخاب  روش  تدريس 
- اصل  توّجه  به  مهارت هاي  حرفه اي  دبيران

- اصل  تناسب  روش  تدريس  با جمعيت  كالس 
- اصل  تناسب  روش  تدريس  با زمان  تدريس 

- اصل  تناسب  روش  تدريس  با فضا
- توّجه  به  اصل  جامع نگري  در انتخاب  روش  تدريس 

 به طور كّلي  معّلم  در انتخاب  روش  تدريس  بايد از خود بپرسد: با چه هدف و  منظوري ، براي  كدام  
دانش آموزان، وتحت  چه  شرايطي ، بايد براي انتخاب روش  تدريس اقدام كنم. 

 سپس  به  انتخاب  روش  تدريس  مناسب  بپردازد.آن چه  مسلم  است  اين  است  كه  در تدريس  دروس  
علوم اجتماعي  نمي توان  يك  روش  خاص  را انتخاب  كرد و آن را به  دبيران  توصيه  نمود ؛ زيرا هريك  از 
روش ها، ويژگي ها  و محدوديت هاي  خاصي  را ايجاب  مي كند و بهتر است  براي  رسيدن  به  اهداف  آموزشي  

و تربيتي  از روش هاي  مختلف  تدريس  استفاده  كرد.
تأكيد برنامه بر استفاده  از روش هاي  فّعال  يادهي- يادگيري است. تالش مي كنيم نوعي گونه شناسي از 
روش هاي تدريس كه در حوزة علوم اجتماعي كاربرد دارند ارائه كنيم تا شما همكاران بتوانيد به صورت 

عملي از اين روش ها استفاده كنيد.

2-7- شيوه هاي فعال ياددهي - يادگيري 
از مهم ترين  روش هاي  فّعال  تدريس  كه  در آموزش  دروس  علوم اجتماعي  مي توان  از آن ها استفاده  كرد، 
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به  موارد زير اشاره  مي شود:
1- حل  مسئله 

2- بحث  گروهي 
3- پرسش  و پاسخ 

4- بارش  مغزي  ( ذهن انگيزي )
5- همياري  ازطريق  تدريس  اعضاي  تيم 

6- همياري  ازطريق  طرح  كارايي  تيم 
1-2- 7- حل  مسئله 

  در اين  روش ، با ارائة   پرسش هايي  از طرف  معّلم ، يادگيرندگان  در موقعيتي  مسئله دار قرار مي گيرند 
و يا خود را در چنين  موقعيتي  مي يابند.پرسش هايى  كه  با تكرار آن چه  كه  دانش آموزان  قبًال ياد گرفته اند، نتوانند 
آن ها را جواب  دهند؛ يعني  پرسش هايى  كه  دانش آموزان  را به  انديشيدن  وادار كند. حل  مسئله  را مي توان  
به صورت  فرايندي  درنظر گرفت  كه  به  وسيلة   آن ، يادگيرنده  تركيبي  از قواعد پيش تر آموخته  شده  را كشف  
مي كند و مي تواند براي  رسيدن  به  راه  حلي  براي  يك  موقعيت  جديد از آن ها بهره  گيرد و در طي  اين  فرايند به  
يادگيري  جديد نايل  شود. اين  موضوع  تازه  آموخته  شده ، يك  قاعده  يا قانون  مرحلة  باالتر است  كه  يادگيرنده  

را قادر مي سازد ساير مسائل  از اين  نوع  را حل  كند.

مراحل  تدريس :
  1- ارائه  و بيان  مسئله 

  2- ارائة   فرضيه 
 3- تقسيم  دانش آموزان  به  گروه هاي  چندنفره  يا به صورت  انفرادي  براي  ارائه  و بررسي  راه حل هاي  

موجود
4- ارائه ي  گزارش  هر گروه  در مورد راه حل  پيشنهادي 

 5- تأييد يا رد فرضيات  باتوّجه  به  مباحث  مطرح  شده  توسط  گروه ها (مرحلة نتيجه گيري )
 6- تعميم  فرضيات  تأييد شده  به  موارد مشابه 

2-2- 7- بارش  مغزي 
  در اين  روش كه به آن روش ايده هاي آني يا روش ذهن انگيزي هم گفته مي شود ، دانش آموزان  
با آزادي  تمام ، كلية   مطالبي  را كه  درمورد موضوع  به  ذهنشان  مي رسد، فوراً بيان  مي كنند. بنابراين ، دانش آموز 
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به طور ناخودآگاه  و فوري  از يافته ها و دانسته هاي  قبلي  خود استفاده  مي كند و آن ها را به  كالس  ارائه  مي دهد 
و به تدريج  دانش آموزان ، مجموعة   جمالت  و كلماتي  را بيان  مي كنند كه  تمامي آن ها در كنار يكديگر مي تواند 
بخش  عمده اي  از مطالب  مرتبط  با سرفصل  مربوطه  را ارائه  دهد. روش  بيان  افكار و ايده هاي  آني  را مي توان  
به  كار برد تا به  دانسته هاي  دانش آموزان  از يك  مطلب  پي   برد، متن  كتاب  درسي  را غناي  بيش تري  بخشيد و 
دريافت  دانش آموزان  را از يك  موضوع ، ارزش يابي  كرده  و باالخره  دانش آموزان  را تشويق  نمود تا در فضايي  

دوستانه  به  مبادله  و ارائة   دانش ها و دانسته هاي  خود بپردازند.

 مراحل  تدريس 
 1- ارائة   يك  عنوان  (موضوع ) از سوي  معّلم  به  دانش آموزان 

 2- بيان  فوري  مطالب ، كلمات  و جمالتي  درمورد عنوان  از طرف  دانش آموزان
 3- نوشتن  مطالب  دانش آموزان  بر روي  تخته  سياه  توسط  معلم 

 4- جمع بندي  مطالب 
 5- نتيجه گيري 

 در اين  روش  قوانين  خاصي  وجود دارد كه  عبارت اند از:
 1- انتقاد ممنوع  است ؛ زيرا هدف  از بارش  فكري  اين  است  كه  در كمترين  زمان ، بيشترين  ايده ها توليد 
شود و در صورتي  كه  اين  فرايند با انتقاد يا اظهارنظر درمورد ايده ها (هنگام  توليدشان ) قطع  شود، اين  هدف  

تحقق  نمي يابد.
 2- از رواني  تفّكر استقبال  مي شود. ايده ها هرچه  بكرتر باشد بهتر است .

 3- تركيب  و بهبود ايده ها دنبال  مي شود و اعضاي  گروه  تشويق  مي شوند از ايده هاي  يكديگر استفاده  
كنند و آن ها را باهم  تركيب  كنند.

 4- كميت  موردنظر است . هرچه  ايده ها بيشتر باشد، شانس  رسيدن  به  بهترين  راه حل  بيشتر است .

3-2- 7- پرسش  و پاسخ 
پرسش  و پاسخ ، روشي  است  كه  معّلم  به  وسيلة   آن ، شاگرد را به  تفّكر دربارة   مفهومي  جديد يا بيان  مطلبي  
تشويق  مي كند. در اين  روش ، شاگرد تالش  مي كند با كوشش هاي  ذهني ، از معلوم  به  مجهول  حركت  كند. 
معّلم  در اين  روش  هنگام  جلب  توّجه  شاگرد به  مطلب  يا درس  جديد و تدريس  آن ، مستقيماً به  بيان  مطالب  
نمي پردازد بلكه  با طرح  سؤال هاي  برنامه ريزي  شده ، فّعاليّت  ذهني  شاگردان  را در مسير مطالعه  و مفاهيم  
جديد قرار داده ، آن  را هدايت  مي كند تا خودشان  به  كشف  مفاهيم  جديد توفيق  يابند. اين  روش ، براي  مرور 
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مطالبي  كه  قبًال آموخته  شده  و يا ارزش يابي  ميزان  دركي  كه  شاگردان  از مفهوم  درس  دارند و براي  پرورش  
قدرت  تفّكر و استدالل  آن ها بسيار روش  مؤثري  است؛  اما سؤاالت  بايد باتوّجه  به  زمينه هاي  علمي  شاگردان  
طرح  گردند و به گونه اي  مطرح  شوند كه  توّجه  آنان  را برانگيزد و ذهن  را به  حركت  درآورد. در كالس هاي  
پرجمعيت ، معّلم  بايد ترتيبي  اتخاذ كند كه  همة   شاگردان  در جريان  فّعاليّت هاي  آموزشي  قرار گيرند و فعاالنه  
به  انديشه  و پرسش  و پاسخ  بپردازند. از طرف  ديگر، معّلم  بايد به  شاگردان  فرصت  كافي  براي  تفّكر و تأمل  

و پاسخ  دادن  بدهد.
 روش  پرسش  و پاسخ  بر 3 اصل  متكي  است :

 1- وجود سؤال  يا مسئله 
 2- طرح  سؤال هاي  متوالي  براي  تداوم  فّعاليّت هاي  ذهني  توسط  معّلم  و دانش آموزان 

 3- هدايت  تالش  ذهن ، براي  كشف  آگاهانه  مسئله  به طوري  كه  نتيجة   آن  به  خالقيت  فكري  و كسب  
دانش  منجر شود.

 مراحل  تدريس 
1- انتخاب  عنوان  توسط  معّلم : معّلم  در اين  مرحله ، سؤالي  را بر روي  تخته  سياه  مي نويسد. موفّقيّت  اين  
روش  اغلب  به  سؤاالتي  بستگي  دارد كه  معّلم  در پي  يكديگر مطرح  مي كند. معموالً معّلمان  براي  تشويق  و 
درگيري  دانش آموزان  به  ورود به  بحث ، ابتدا از سؤاالت  پيش پا افتاده  شروع  مي كنند يا از سؤاالتي  كه  همة   
دانش آموزان  پاسخ  آن ها را مي دانند سپس ، نوبت  به  سؤاالتي  مي رسد كه  به  سطوح  شناختي  و ادراكي  عميق تر 

و وسيع تري  نياز دارند.
2- ارائة   پاسخ  از سوي  دانش آموزان : اگر دانش آموزان ، آمادگي  ذهني  كاملي  درباره ي  موضوع  نداشته  
باشند، مي توان  به  آن ها فرصتي  داد تا دربارة   موضوع  فكر كرده  يا اطالعاتي  جمع آوري  كنند و در يك  زمان  

معين  (مثًال جلسة   بعدي ) بحث  و گفت وگو صورت  گيرد.
3- نتيجه گيري : در اين  مرحله ، نكات  مهم  سؤاالت  دوباره  مورد مرور قرار مي گيرد و اين  موارد بر روي  
تابلوي  كالس  يادداشت  مي شود. نكات  مثبت  يا منفي  را مي توان  در تابلو دسته بندي  كرد. دانش آموزان  بايد 
تشويق  شوند تا نتيجه گيري  را خود انجام  داده  و باتوّجه  به  نكاتي  كه  روي  تابلو نوشته  شده  است ، تعميم هايي  

به عمل  آورند.

4-2- 7- بحث  گروهي 
روش  بحث  گروهي ، گفت وگويي  سنجيده  و منظم  دربارة   موضوعي  خاص  و مورد عالقة  مشترك  
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شركت كنندگان  در بحث  است . موضوع  مطرح  شده  براي  بحث ، بايد متناسب  با اّطالعات  و تجربيات  
دانش آموز باشد تا او بتواند نظريات  خود را مطرح  كند. همچنين  يكي  از بهترين  موارد استفاده  بحث  گروهي  
در موضوعات  و مفاهيمي  است  كه  ممكن  است  به  علت  كثرت  معاني  و كاربرد مختلف  آن ها ابهامي  در ذهن  
دانش آموزان  به وجود آمده  باشد. يا اين  كه  دانش آموزان  در آن  باره  دچار پيشداوري  باشند. در اين  روش ، 
دانش آموزان  با شركت  فعال  در فّعاليّت هاي  كالمي ، ابعاد مختلف  يك  مسئله  را مورد بحث  قرار مي دهند و 
در پايان  نسبت  به  آن  شناخت  عميق تري  به دست  مي آورند. همچنين  درك  مي كنند كه  ديگران  نيز نظرياتي  
دارند و بايد به  نظريات  آنان  احترام  گذاشت . استدالل  كردن  و گوش  دادن  به  حرف هاي  ديگران  را مي آموزند 
و داراي  روحية   تحمل  آراء مي گردند. همچنين  ازطريق  بحث  گروهي ، روابط  گروهي  را تمرين  مي كنند. در 
اين  روش ، وظيفة   اصلي  معّلم ، تحليل  و ارزش يابي  جريان  بحث ، منطق ، سازمان  و صحت  مطالب  گفته  شده  
است . البته  او مي تواند نقش  هدايت كنندة   بحث  را داشته  باشد و هرجا كه  بحث  به  بن بست  برسد يا از مسير 
اصلي  خارج  شود، آن  را به  مسير اصلي  هدايت  كند. همچنين  بايد مراقب  باشد كه  افراد به  خصوصي ، بحث  
را به  خود اختصاص  ندهند. به  عبارت  ديگر، معّلم  بايد همة   دانش آموزان  را به  شركت  در بحث  و گفت وگو 

تشويق  كند.

 مراحل  تدريس 
1- انتخاب  موضوع  مورد بحث 

2- بيان  هدف هاي  آموزشي  بحث 
 3- ابراز نظر همة   اعضا دربارة   موضوع  موردبحث 

 4- انتخاب  دو نمونه  پاسخ  كه  يكي  به  پاسخ  مسئلة   مورد بحث  نزديك تر و ديگري  دورتر است  با ذكر 
دليل  توسط  دانش آموزان  مطرح كننده .

 5- نظرخواهي  از دانش آموزان  دربارة   پاسخي  كه  به  نظر مناسب  است  و انجام  بحث  و گفت وگو در اين  
زمينه .

 6- هدايت  جريان  بحث  به  سوي  پاسخ  مناسب  و نتيجه گيري  از بحث .
 7- ارزش يابي  فّعاليّت هاي  دانش آموزان  شركت كننده  در بحث .

5-2- 7- همياري   (تدريس اعضاي تيم)
در اين  روش ، كلية  دانش آموزان  به  جاي  معّلم  در تدريس  شركت  دارند. ويژگي  اصلي  اين  روش ، 

مشاركت  فعال  دانش آموزان  در انتقال  مفاهيم  و مطالب  درسي  به  ساير دانش آموزان  مي باشد.
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در يادگيري  ازطريق  همياري ، تفاوت  افراد گروه  باعث  كارآمد شدن  يادگيري  مي شود. يكي  از هدف هاي  
يادگيري  ازطريق  اين  روش  اين  است  كه  دانش آموزان  ياد بگيرند با هر كسي  كار كنند و از اين  طريق  موجب  
باال رفتن  پيشرفت  تحصيلي  دانش آموزان ، ايجاد ارتباط  مثبت  و انتقال  تجاربي  به  آن ها مي شود كه  براي  توسعة   
اجتماعي ، رواني  و شناختي  سالم  به  آن  نياز دارند. وقتي  دانش آموزان  براي  رسيدن  به  هدف  مشتركي  كار 
مي كنند، فّعاليّت  آموزشي  تبديل  به  فعاليتي  مي شود كه  تمام  همساالن  به  آن  ارزش  مي دهند و دانش آموزان  

عالقه مند مي شوند تا به  يادگيري  همديگر كمك  كنند.

 مراحل  تدريس 
 1- تشكيل  گروه هاي 6 نفره 

 2- تقسيم  درس  به  اجزاي  مختلف 
 3- خواندن  هر بخش  توسط  يكي  از اعضاي  گروه 

 4- بحث  و بررسي  پيرامون  مطالب  هر بخش  توسط  اعضايي  از هر گروه  كه  آن  بخش  مشترك  را مطالعه  
كرده اند (تشكيل  گروه  تخصصي )

 5- بازگشت  هر فرد به  گروه خود
 6- توضيح  براي  هم  گروهي ها به  نوبت  (از آن جا كه  تنها راه  يادگيري  بخش ها، شنيدن  دقيق  توضيحات  

هم تيمي هاست ، انگيزه ي  توّجه  به  مطالب  و كار هم تيم ها در سايرين  تقويت  مي شود)

6-2- 7- همياري(كارايي  تيم) 
 دو فرضية   اساسي  شيوه ي كارايي  تيم  را مي سازد:

 1- نتيجة   دو فكر يا بيش تر از يك  فكر بهتر و مؤثّرتر است . هر شخص  مي تواند آن چه  را مي داند براي  
ديگران  توضيح  دهد و همه  مي توانند از يكديگر بياموزند.

 2- براي  دانش آموزان ، شركت  فعال  در يادگيري ، ايجاد انگيزه مى كند. و انگيزه  بر يادگيري  اثر مثبت  دارد.
 در اين  روش  موضوع  درسي  در قالب  متن  ارائه  مي شود بعد پرسش هايي  داده  مي شود كه  محتوا را تحت  
پوشش  قرار مي دهد. مي توان  دو نوع  سؤال  طرح  كرد كه  يكي  را در خود طرح  يادگيري  و ديگري  را در پس  
آزمون  به منظور ارزيابي  درك  فردي  مورد استفاده  قرار داد. پرسش  يا پرسش ها  بايد طوري  طرح  شوند كه  از 
دانش آموز بخواهد موضوع  درسي  را به گونه اي  به كار ببرد، نتيجه گيري  كند و يا از اصولي  كه  قبًال ارائه  شده ، 
استنباطي  داشته  باشد. بنابراين ، پرسش ها بايد طوري  باشند كه  گرفتن  نمرة   خوب  نتيجة   گوش   دادن ، تفّكر 

كردن ، مباحثه ، ارزيابي  شواهد و... باشد.
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 پاسخگويي  به  چنين  پرسش هايي ، ذاتاً پاداش دهنده  هستند؛ همان طور كه  اكثر مردم  از جدال  لفظي  لّذت  
مي برند. بهترين  وسيله براي  اندازه گيري تحقق هدف هاي  يادگيري ، ابزاري  است  كه  دانش آموزان  آن  را تاحد 
متعارفي  سخت  بدانند؛ زيرا اگر آزمون  خيلي  سخت  باشد، ممكن  است  هيچ  كس  نتواند پاسخ  را پيدا كند و 

اگر خيلي  آسان  باشد، بحثي  صورت  نمي گيرد چون  همة  دانش آموزان  جواب  را مي دانند.

 مراحل  تدريس 
 1- متن  درسي  براي  مطالعة   فردي  دانش آموزان مشخص مي شود  وسؤال  يا سؤاالت  دراختيار آنان  

قرارمي گيرد تا پاسخ  دهند.
 2- پس  از پاسخ گويي  فردي  به  سؤاالت ، در تيم ها بحث  صورت  مي گيرد تا اعضاي  تيم  دربارة   بهترين  
پاسخ  به  هر سؤال  به  توافق  برسند. معيار اعتبار اين  است  كه  پاسخ  به  آن  چه  در متن  آمده  است  و يا از آن  استنباط  
مي شود، مطابقت  كند. در جريان  بحث،  اعضاي  تيم  بايد تفاوت  بين  «من  با آن  مخالفم » و «تو اشتباه  مي كني » را 
به  خاطر داشته  باشند. پس  از پايان  بحث ، پاسخ  پرسش ها   ارائه  مي شود و به  پاسخ هاي  فردي  از فّعاليّت  اوليه  

و پاسخ هاي  توافقي  تيم  توسط  دانش آموزان .

8. ارزش يابي 
 ارزش يابي  فرايندي  است  كه  تعيين  مي كند هدف هاي  موردنظر به  چه  ميزاني  تحقق  يافته  ويا در حال  
تحقق  يافتن  هستند. بنابراين ، چگونگي  ارزش يابي  بايد متناسب  با اهداف  و انتظارات  آموزشي  تعيين  گردد و 
روش ها و ابزارهاي  آن  بايد به گونه اي  انتخاب  شوند كه  امكان  اندازه گيري  و قضاوت  درمورد ميزان  تغييرات  

حاصل  را در دانش ها، نگرش ها، ارزش ها و مهارت هاي  دانش آموزان  ميسر سازند.
 در رويكرد جديد آموزش  علوم اجتماعي ، اهداف  در سه  حيطة «دانش ، مهارت  و نگرش » مطرح  مي شوند. 
بديهي  است  وقتي  اهداف  در اين  سه  زمينة  اصلي  موردنظر برنامه ي  درسي  باشد، ارزش يابي  پيشرفت  تحصيلي  

دانش آموزان  نيز بايد به  صورتي  طراحي  شود كه  ناظر بر هر سه  زمينة  فوق الذكر باشد. 

 اهميت ارزش يابي در آموزش 
در گذشته ،ارزش يابي در پايان چرخه آموزش انجام مي شد و معلم به تأثير آموزش پس از انجام آن توجه 

داشت. اگر چه به ارزش يابي توجه مي شد، اما ارزش يابي، با محدوديت هاي زيادي مواجه بود .
اما در الگوي جديد، ارزش  يابي در هر مقطعي از فرايند آموزش انجام مي گيرد تا بتوان  با يافته هاي جديد، 

محتوا را در صورت داشتن كاستي هاي احتمالي، اصالح وحتي مفيدتر ساخت .    
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مراحل ارزش يابي      
مرحله اول: آماده سازي؛ بايد به اين پرسش پاسخ داد كه چه چيزي و در كدام حيطة شناختي، نگرشي و 

مهارتي و در چه سطحي از يادگيري، ارزش يابي صورت مي گيرد.
 مرحله دوم: سنجش و اندازه گيري؛ با تعيين و انتخاب ابزار اندازه گيري ( مشاهده رفتار وچك ليست، 
مصاحبه ، آزمون كتبي يا عملي) تصميم گيري مي شود كه اين ابزارها چگونه، چه وقت، و دركجا استفاده 

مي شوند. 
 مرحله سوم: قضاوت؛ اطالعات حاصل از سنجش و اندازه گيري، تفسير شده و در بارة پيشرفت تحصيلي 

قضاوت مي شود. در اين مرحله، عملكرد  قبلي با عملكرد فعلي دانش آموز مقايسه و قضاوت مي شود .
  مرحله پاياني: بازخورد و اصالح:  نتايج ارزشيابي بايد در اصالح و بهبود رفتار متوليان(دانش آموزان، 
مربيان و اولياء و...) و فرايند تعليم و تربيت اثرگذار باشد؛ يعني براي فرايند ياددهيـ  يادگيري داللت هايي 

داشته باشد.

انواع  ارزش يابي 
1–  ارزشيابي تشخيصي يا ورودي (آغازين )3:

 اين نوع از ارزش يابي به منظور آگاهي از توانايي ها وآمادگي هاي قبلي دانش آموز براي شروع مناسب فرايند 
ياددهي- يادگيري و جبران كاستي هاي احتمالي آنان در آغاز سال تحصيلي، با يك مبحث درسي انجام مي گيرد.  

2- ارزش يابي تكويني/ مستمر: 
 نوعي  از ارزش يابي  است كه ميزان  پيشرفت  يادگيرنده  را در هر مرحله  از تدريس،  به طور انفرادي  يا 

گروهي،  در طول  ترم يا نيم سال،  معين  مي كند و شامل  موارد زيرمى باشد:
-  ميزان  همكاري در فّعاليّت ها و بحث هاي  گروهي ، 

-  انجام  دادن  فّعاليّت هاي  خارج  از كالس، 
-  داشتن  دفتر كار منظم  براي  انجام  فّعاليّت ها،

-  انجام  دادن  كارهاي  اختياري  مانند ابتكارهاي  علمي  ، ادبي  و هنري ،
-  نتايج حاصل از آزمون هاي  شفاهي  و كتبي  تدريجي .

3- ارزش يابي  پاياني : 
در ارزش يابي  پاياني  يا تراكمي ، مجموعة  آموخته هاي  دانش آموزان  در طول  يك  دورة  آموزشي  تعيين  
مي گردد، و هدف  آن  تعيين سطح يادگيري دانش آموزان از طريق نمره  دادن  به  آن ها  براي  ارتقااز يك  مرحلة   

3. preassessment 

33



چكيده برنامه درسى علوم اجتماعى دوره متوسطه

آموزشي  به  مرحله ي  آموزشي  ديگر و قضاوت  در مورد اثربخشي  كار معّلم  و برنامة  درسي  يا مقايسة   برنامه هاي  
مختلف  درسي  با يكديگر مي باشد.

انواع ارزشيابي
نوع ارزشيابى ابعاد 

پايانىموردمقايسه تكوينى/ مرحله اى تشخيصى
- تعيين ميزان تحقق 

هدف هاى نهايى آموزشى
- تشخيص مهارت هاى 

آموخته شده
- تعيين استعدادها و 

پيش بينى موفقيت در كالس ها 
يادوره هاى بعدى

- تعيين ميزان محقق شدن 
هدف هاى جزيى رفتارى در 

هر مرحله از درس
- تعيين اشتباهات و 

اشكاالت آموزشى هر يك از 
دانش آموزان

- تعيين معلومات و رفتار 
ورودى دانش آموز

-كشف كمبودهاى آموزشى 
دانش آموز

كشف عوامل كمبود و 
تصميم گيرى درباره نوع 

آموزش الزم

اهداف

- پايان برنامة يك واحد 
درسى يا تحصيلى

- ضمن فرايند آموزشى و 
فراگيرى

- پيش از شروع تدريس يا 
آغاز اجراى برنامة آموزشى

- ضمن تدريس ولى پيش از 
شروع هر مرحلة جديد

موارد 
استفاده و 

كاربرد

- پرسش هاى كلى مربوط به 
هدف هاى نهايى يا آزمون هاى 

جامع
- پرسش هايى براى ارزش يابى 

كلى هدف هاى جزئى

- پرسش هايى براى سنجش 
هدف ها و مفاهيم ويژه هر 

درس

- پرسش هايى كه درك 
مباحث پيشين و حاضر را 

مى سنجندو تفسير نتايج 
آزمون ها

- آزمون هاى ميزان شدة 
تشخيصى(مانند آزمون سنجش 

استعداد)
مشاهده و مطالعه فردى

نوع پرسش 
و آزمون

شيوه هاى اجراى ارزش يابى تكوينى(مستمر/ مرحله اى):
از بين اين سه روش ارزش يابى كه مكمل يكديگرند، با توجه به اهميتى كه ارزش يابى مستمر در تدريس 

اين درس دارد در اين قسمت به بررسى اجراى آن مى پردازيم.
روش هاى پيشنهادى براى اجراى ارزش يابى تكوينى(مستمر)به شرح زير است:

1- ثبت رويدادهاى مهم از عملكرد دانش آموزان در يك مجموعه
2-انجام پروژه هاى فردى و گروهى

3-اجراى نمايش
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4- مشاهده و استفاده از آن در اندازه گيرى
5- يادداشت رويدادهاى مهم عاطفى روانى و حركتى دانش آموزان

6- اظهار نظرهاى كتبى و شفاهى معلم
7- ارائة كارهاى عملى به دانش آموزان

8- انجام دادن آزمون هاى عينى و بسته پاسخ
9- استفاده از سؤ االت شفاهى

10- استفاده از سؤاالت تشريحى به صورت توصيفى، تحليلى، تبيينى و خالصه نويسى
11- مشاركت دانش آموز در ارزش يابى از خود يا ديگران.

قبل از ارائة  شيوه ها، الزم است به اين نكته توجه شود كه اين شيوه ها از هدف هاى دورة  تحصيلى، سطح 
سنى دانش آموزان ، موضوع و محتواى دروس، روش هاى تدريس معلم، تعداد دانش آموزان كالس و عوامل 

ديگر تأثير مى پذيرد و دبير بايد با توجه به اين شرايط، شيوة  ارزيابى را انتخاب كند.
1- ثبت رويدادهاى مهم از عملكرد دانش آموزان در مجموعه اى به نام كارپوشه:

اين مجموعه، شامل ارائه يك تصوير كلي از موفقيت هاى شاگرد، توانايى ها، نقاط ضعف و قوت، و 
پيشرفت او در طول زمان است. در اين روش، دانش آموز براى نشان دادن توانايى ها و پيشرفت كار خود، 
مثال ها و نمونه هايى از جريان كار خود را كه در طول سال، نوبت امتحانى يا نيم سال تحصيلى انجام داده با 
خود به كالس مى آورد و براى ارزشيابى در اختيار معلم قرار مى دهد. اين روش شامل آرشيوى از اسناد و 

مدارك مربوط به رشد ياد گيرنده در زمينه  هايى كه معرف پيشرفت واقعى او هستند، است.
2- انجام دادن پروژه ى فردى يا گروهى

پروژه، كوشش علمى دانش آموز (يا دانش آموزان) را درحيطة مورد عالقة خودش نشان مى دهد. پروژه 
به دانش آموز اين امكان را مى دهد تا آزمايش كند به دنبال راه حل هايى بگردد و مهم تر ازهمه دربارة  خود و 

دنياى اطراف خود مطالعه كند.
پروژة گروهى مستلزم شركت گروه در برنامه ريزى تحقيق، بحث گروهى و ارائة  محصول است.

3- اجراى نمايش
در نمايش دانش آموز يا دانش آموزان مهارت هاى تازه ياد گرفته شده يا مهارت هايى را كه آموزش ديده اند 

به  نمايش مى گذارند و نمايش آن ها مورد ارزيابى و سنجش قرار مى گيرد.
4- مشاهده و استفاده از آن در ارزش يابى

متخصصان چهار شيوه ى مشاهده را به شرح زير ارائه نموده اند.
الف- مقياس درجه بندى: نقاط روى مقياس توصيف مى شوند. توصيف ها عبارت هايى اند كه به صورت 
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رفتارى نشان مى دهند كه دانش آموز مورد مشاهده در مراحل مختلف مقياس چگونه عمل مى نمايد.
ب- چك ليست ها(فهرست هاي بازبينى):در فرم ها و برگه ها، فهرستى از رفتارهايى كه قرار است 
مورد ارزش يابى قرار گيرند، تهيه مى شود. رفتارها مورد مشاهده قرار مى گيرند و ارزش يابى آن به صورت 

كمى(نمره)يا توصيفى(خوب،متوسط و... )تعيين مى شود.
پ- سوابق تراكمى:به كمك اين روش ها تمام پاسخ هاى فردى در خالل مدت معينى در نظرگرفته 
مى شود، اطالعات جمع آورى و در مورد پيشرفت تحصيلى دانش آموز در موضوع خاص اظهار نظر شده و 

ميزان پيشرفت او ارزش گذارى مى شود.
ت- يادداشت رويدادهاى مهم: از اين روش معموالً براى اندازه گيرى نتايج عاطفى و روانىـ  حركتى 
مى توان استفاده كرد؛ كه از ارزشيابي آموزشي متفاوت است. ارزشيابى آموزشى شامل توصيف واقعى از 
رويدادها و اتفاقات معنادارى است كه معلم در نتيجه ى مشاهده از رفتار دانش آموز و در جريان آموزش، 

يادداشت مى كند.
5- روش يادداشت هاى روزانه

در اين روش، از دانش آموز خواسته مى شود تا احساسات، تجارب  يادگيرى، فعاليت هاى كالسى و ... را 
به طور روزانه يادداشت كند و براى ارزيابى در اختيار معلم قرار دهد يا يادداشت هاى روزانة خود را در كالس 

توضيح دهد، تبيين كند و به بحث بگذارد.
6- اظهار نظرهاى كتبى و شفاهى معلم درباره ى بهبود عملكرد دانش آموز و پرهيز از نمره

اين روش، شامل اظهار نظرهايى است كه معلم به صورت توصيفى دربارة  دانش  آموز انجام مى دهد. اين 
اظهارنظرها مى توانند به صورت شفاهى به دانش آموز يا ولى وى برسد يا در محلى نگهدارى شود.

7- ارائه ى كارهاى عملى به دانش آموزان
بر اساس دروس و محتواى ارائه شده و به منظور تثبيت يادگيرى و شناسايى و ارزش يابى ميزان يادگيرى، 
انجام دادن كارهايى به دانش آموزان واگذار مى شود. با توجه به سن دانش آموزان، موقعيت، شرايط و محتواى 
دوره و پاية تحصيلى كارهاى عملى نيز متفاوت وگوناگون است. مواردى مانند تهية نشريه، جمع آورى 
اطالعات و تهية  گزارش ، ساخت ابزار، مطالعة  كتب، خالصه نويسى، شركت در جلسات خاص و... از 

جمله كارهاى عملى است.
8- انجام دادن آزمون هاى عينى يا بسته پاسخ 

از انواع آزمون هاى عينى يا بسته پاسخ (چندگزينه اى، جوركردنى، صحيح ـ  غلط)و آزمون هاى كوتاه پاسخ 
به صورت كتبى استفاده مى شود.

9- استفاده از پرسش هاى شفاهى
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در اين روش معلمان به تناسب محتواى درس و نحوة آموزش، از دانش آموزان پرسش هايى را به صورت 
شفاهى مى پرسند.اين روش بيشترين استفاده را دركالس هاى آموزشى در نظام ما داراست و به دليل سهولت 

در طرح، اجرا و...، معموالً از آن استفاده مى شود.
10- استفاده از پرسش هاى تشريحى به صورت توصيفى، تحليلى، تبيينى و خالصه نويسى

در اين روش، يك يا چند پرسش تشريحى براى دانش آموزان مطرح مى شود و از آن ها خواسته مى شود 
تا پاسخ پرسش ها را به صورت هاى توصيفى، تحليلى، تبيينى و خالصه نويسى بنويسند.

11- مشاركت دادن دانش آموزان در ارزشيابى از خود و يا ديگران
در اين روش، زمينه هايى فراهم مى شود تا دانش آموزان كار خود يا هم كالسى هايشان را مورد ارزش يابى 
قرار دهند. نمونه ساده آن، تعويض برگه هاى پاسخ دانش آموزان به يك سوال يا مجموعه اي از سواالت است 

كه تصحيح آن توسط دانش آموزان با راهنمايى كلى معلم صورت مى گيرد.
با توجه به آنچه گفته شد، معلم بر حسب اهداف ارزش يابى از تركيبى از آزمون هاى مختلف مى تواند 

استفاده كند و بهتر است ارزش  يابى خود را به يك روش محدود نسازد.
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نمونه ها

1- زمان بندى تدريس ساليانه(پيشنهادى)

جدول زمان بندى تدريس ساليانه(پيشنهادى)
ارزشيابىموضوع تدريسشمارة جلسه

ارزشيابى آغازين (ورودى)تدريس درس اول :كنش انسانى1

2
مرور فعاليت هاى درس اولتدريس درس دوم: علوم انسانى

كنترل و نظارت بر صفحة تحكيم يادگيرى(صفحة خروجى)درس اول
كنترل و نظارت بر فرايند يادگيرى درس دوم براساس روش تدريس آن

3
مرور فعاليت هاى درس دومتدريس درس سوم: اهميت علوم انسانى

كنترل و نظارت بر صفحة تحكيم يادگيرى درس دوم
كنترل و نظارت بر فرايند يادگيرى درس سوم براساس روش تدريس آن

4
بررسى مشكالت يادگيرى دانش آموزان و 

جمع بندى سه درس گذشته
مرور فعاليت هاى درس سوم

كنترل و نظارت بر صفحة تحكيم يادگيرى درس سوم
آزمون كتبى

5
اعالم نتايج آزمون و  ارائه رهنمود به دانش آموزانتدريس درس چهارم: كنش اجتماعى

كنترل و نظارت بر فرايند يادگيرى درس چهارم براساس روش تدريس آن

مرور فعاليت هاى درس چهارمتدريس درس پنجم: علوم انسانى6
كنترل و نظارت بر صفحة تحكيم يادگيرى درس چهارم

كنترل و نظارت بر فرايند يادگيرى درس پنجم براساس روش تدريس آن

تدريس درس ششم: تاريخچة 7
جامعه شناسى

مرور فعاليت هاى درس پنجم
كنترل و نظارت بر صفحة تحكيم يادگيرى درس پنجم

كنترل و نظارت بر فرايند يادگيرى درس ششم براساس روش تدريس آن

مرور فعاليت هاى درس ششمتدريس درس هفتم: پيشينة علوم اجتماعى8
كنترل و نظارت بر صفحة تحكيم يادگيرى درس ششم

كنترل و نظارت بر فرايند يادگيرى درس هفتم براساس روش تدريس آن

9
بررسى مشكالت يادگيرى دانش آموزان و 

جمع بندى سه درس گذشته
مرور فعاليت هاى درس هفتم

كنترل و نظارت بر صفحة تحكيم يادگيرى درس هفتم
آزمون كتبى

اعالم نتايج آزمون و ارائه رهنمود به دانش آموزانتدريس درس هشتم: جهان اجتماعى10
كنترل و نظارت بر فرايند يادگيرى درس هشتم براساس روش تدريس آن

11
تدريس درس نهم: انواع جهان هاى 

اجتماعى
مرور فعاليت هاى درس هفتم

كنترل و نظارت بر صفحة تحكيم يادگيرى درس هفتم
كنترل و نظارت بر فرايند يادگيرى درس نهم براساس روش تدريس آن

بررسى مشكالت يادگيرى دانش آموزان و 12
جمع بندى فصل اول

مرور فعاليت هاى درس هشتم
كنترل و نظارت بر صفحة تحكيم يادگيرى درس هشتم

آزمون نيم سال اول
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ارزشيابىموضوع تدريسشمارة جلسه

13
تدريس درس دهم : اجزا و عناصر جهان 

اجتماعى
ارزشيابى آغازين (ورودى) و يادآورى درس هشتم و نهم

كنترل و نظارت بر فرايند يادگيرى درس دهم براساس روش تدريس آن

14
تدريس درس يازدهم: پيامدهاى جهان 

اجتماعى
مرور فعاليت هاى درس دهم

كنترل و نظارت بر صفحة تحكيم يادگيرى درس دهم
كنترل و نظارت بر فرايند يادگيرى درس يازدهم براساس روش تدريس آن

15
تدريس درس دوازدهم: جهان هاى 

اجتماعى
مرور فعاليت هاى درس يازدهم

كنترل و نظارت بر صفحة تحكيم يادگيرى  درس يازدهم
كنترل و نظارت بر فرايند يادگيرى درس دوازدهم براساس روش تدريس آن

16
بررسى مشكالت يادگيرى دانش آموزان و 

جمع بندى فصل دوم
مرور فعاليت هاى درس دوازدهم

كنترل و نظارت بر صفحة تحكيم يادگيرى درس دوازدهم
آزمون كتبى

17
اعالم نتايج آزمون و ارائه رهنمود به دانش      آموزانتدريس درس سيزدهم: شناخت اجتماعى

كنترل و نظارت بر فرايند يادگيرى درس سيزدهم براساس روش تدريس آن

18
تدريس درس چهاردهم: انواع شناخت 

علمى
مرور فعاليت هاى درس سيزدهم

كنترل و نظارت بر صفحة تحكيم يادگيرى درس سيزدهم
كنترل و نظارت بر فرايند يادگيرى درس چهاردهم براساس روش تدريس آن

19
بررسى مشكالت يادگيرى دانش آموزان و 

جمع بندى دو درس گذشته
مرور فعاليت هاى درس چهاردهم

كنترل و نظارت بر صفحة تحكيم يادگيرى درس چهاردهم
آزمون كتبى

20
تدريس درس پانزدهم: شناخت اجتماعى 

تجربى
اعالم نتايج آزمون و ارائه رهنمود به دانش آموزان 

كنترل و نظارت بر فرايند يادگيرى درس پانزدهم براساس روش تدريس آن

21

تدريس درس شانزدهم: شناخت اجتماعى 
عقلى

مرور فعاليت هاى درس پانزدهم
كنترل و نظارت بر صفحة تحكيم يادگيرى درس پانزدهم

كنترل و نظارت بر فرايند يادگيرى درس شانزدهم براساس روش تدريس آن

22
تدريس درس هفدهم: شناخت اجتماعى 

شهودى
مرور فعاليت هاى درس شانزدهم

كنترل و نظارت بر صفحة تحكيم يادگيرى  درس شانزدهم
كنترل و نظارت بر فرايند يادگيرى درس هفدهم براساس روش تدريس آن

23

بررسى مشكالت يادگيرى دانش آموزان و 
جمع بندى سه درس گذشته

مرور فعاليت هاى درس هفدهم
كنترل و نظارت بر صفحة تحكيم يادگيرى درس هفدهم

آزمون كتبى

تدريس درس هيجدهم: شناخت اجتماعى 24
قرآن

اعالم نتايج آزمون و ارائه رهنمود به دانش آموزان
كنترل و نظارت بر فرايند يادگيرى درس هيجدهم براساس روش تدريس آن

25
بررسى مشكالت يادگيرى دانش آموزان و 

جمع بندى فصل سوم
مرور فعاليت هاى درس هيجدهم

كنترل و نظارت بر صفحة تحكيم يادگيرى درس هيجدهم آن

آزمون نيم سال دوم
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2- بارم بندي كتاب
ـ  ارزش يابي پاياني درس جامعه شناسي(1)چاپ1389

جبرانينوبت دومنوبت اولدرس هافصل ها

فصل اول

2/5اول

47/5

1/5دوم
2/5سوم
2/5چهارم
2پنجم
2ششم
2هفتم

فصل دوم

2/5هشتم
1

6 2/5نهم
02دهم
02يازدهم
02دوازدهم

فصل سوم

01/56/5سيزدهم
01/5چهاردهم
01/5پانزدهم
01/5شانزدهم
01/5هفدهم
01/5هيجدهم

20نمره20نمره20نمرهجمع
تذكرات:

1. فعاليت ها بخشي از محتواي هر درس محسوب مي شود كه در ارزشيابي بايد مورد توجه قرار گيرد.
2. تعداد پرسش ها، حداقل 14 و حداكثر 18 مورد باشد.

3. براي هر پرسش حداقل 0/5 و حداكثر2 نمره منظور شود.
4. در ارزشيابي از انواع پرسش ها استفاده شود.

5. در نوبت اول و دوم، نمره نهايي دانش آموز از جمع 20 نمره ارزش يابى مستمر و 20 نمره ارزش يابي 
پاياني به دست مي آيد.
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ـ  ارزش يابي مستمر
حضور فعال و پرشور در كالس و شركت در بحث و گفت و گوهاي گروهي  •

انجام فعاليت هاي كالسي  •
همكاري در كارهاي گروهي  •

پرسش هاي كالسي  به صورت كتبي و شفاهي  •
انجام دادن كارهاي اختياري مانند: فعاليت هاي پژوهشي، نوآوري ها و خالقيت هاي  علمي، ادبي و هنري  •

براي راهنمايي بيشتر در رابطه با ارزش يابي مستمر به ستون دوم جدول زمانبندي تدريس ساليانه مراجعه 
كنيد.

3- چارچوب مشترك درس ها و اجزاء آنها
1. عنوان اصلى: هر درس يك عنوان اصلى دارد. شما مى توانيد پس از پايان درس از دانش آموزان 
بخواهيد عناوين بهتر و جذاب ترى براى جايگزينى آن ها معرفى نمايند. در صورت دريافت پيشنهاد مطلوبى،  

دانش آموزان را هرطور صالح مى دانيد تشويق كنيد.  
2. عناوين فرعى : هر درس به سه بخش و هر بخش با يك عنوان فرعى معرفى شده است. درمجموع 

هر درس سه عنوان فرعى دارد.
3. پرسش ورودى :ذيل هر عنوان فرعى پرسشى با كلمات درشت طرح شده است. محتواى ذيل آن 
پاسخ به اين پرسش را دنبال مى كند. تالش شده است تا آنجايى كه امكان دارد بنا به ظرفيت موضوع و توان 
و سليقة مؤلفان اين پرسش جذابيتى داشته باشد تا كنجكاوى دانش آموزان را برانگيزاند. به هنگام خواندن آن 
در كالس از دانش آموزان بخواهيد به آن بيانديشند و از دانسته هاى خود براى آن پاسخى بيابند و در ذهن 

خود ترسيم نمايند. در پايان پاسخ خود را با پاسخ كتاب مقايسه كنند.
4. فعاليت ها: پايان هر بخش فعاليت هايى با اشكال مختلف طرح شده است. هدف اين نوع فعاليت ها 
متفاوت است. در مواردى براى تحكيم يادگيرى آورده شده اند. در مواردى ياددهىـ  يادگيرى مطالب مكملى 
مورد نظر بوده كه فرصت ارائه آن ها در متن درس نبوده است و در صورت ارائه ى آن ها بحث طوالنى و 
خسته كننده مى شد. در اين موارد با مشاركت دانش آموزان محتواى مناسب را تهيه و در كالس گفت وگو كنيد. 
5. محتواى اصلى :منظور متن هايى است كه ذيل عناوين فرعى آمده است. تالش شده است تا حد 
امكان متن دربارة يك مفهوم اصلى تدوين شود و تا حد ممكن از تعدد و تنوع مفاهيم پيش گيرى شود. البته 
هر مفهوم اصلى مفاهيم فرعى خاصى با خود به همراه دارد. تصاوير، نمودارها و جداول جزء محتواي درس 

محسوب مي شوند.
6. صفحة تحكيم يادگيري(خروجي): صفحه پايانى هر درس داراى سه نوع فعاليت براى تحكيم 
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نمونه ها

يادگيرى است كه بايد در قالب كلمه، جمله و بند تدوين شوند. در اين صفحه دانش آموزان ياد مى گيرند تا 
مطالب اصلى درس را پيدا كنند و با فهم رابطه ى آن ها جمالتى بسازند. و از تركيب اين جمالت به يك بند، 
مطلب منسجم برسند. اين نوع تمرين زمينه سازى براى آشنا شدن دانش آموزان با ساختار صورى و محتوايى 

نظريه است. يادآورى مي شود عادت دادن دانش آموزان به نوشتن از اهداف اصلى اين نوع فعاليت است.   

4-الگوهاي تدريس
مقدمه

تدريس فعاليتى ابتكارى و تجربى است. از اين  رو ارائة الگوهاى عمومى تدريس نيازمند حزم و دقت 
بيشتر يا حداقل استقراء قابل قبولى از تجربه هاى واقعى تدريس است. با هدف ارائة يك الگوى پيشنهادى، 
سه تجربة تدريس از همكاران ارجمند را به اختصار آورده ايم. جدولي كه تحت عنوان «چارچوب آموزشي 
درس ها» معرفي شده و اجزاي آن براي همة درس ها مشترك است. يعني؛ شما همكاران ارجمند هر گونه 
روش تدريسي را مناسب تشخيص داديد و درصدد استفاده از آن برآمديد ضروري است محتواي همه 

ستون هاي اين جدول را مشخص و تكميل كنيد.
ما بنا به اقتضائات و شرايط موجود اين جدول را براي نمونه در مورد درس هاي اول سه فصل يعني؛ 
درس هاي اول، هشتم و سيزدهم كتاب اجرا كرده ايم و اميدواريم روش پيشنهادي براي درس هاي ديگر آن 
فصل نيز مناسب باشد؛ اگر چه اين روش ها پيشنهادي است. بايد دانست با تغيير روش تدريس، محتواي 
ستون هاي فعاليت هاي يادگيري، مواد و تجهيزات و روش هاي ارزشيابي متناسب با روش انتخاب شده تغيير 
مي كند. همكاران ارجمند مى توانند روش هاى ترجيحى خود را براى تدريس هر درس جهت استفاده ساير 

همكاران ارائه دهند. از ابتكارات و پيشنهاداتشان استقبال مى شود.

1-  درس اول: كنش انساني
مقدمه

جدول زير و اجزاي آن براي تمام درس ها مشترك است. براي تكميل ستون هاي اول تا سوم آن مي توان 
از بخش «تشريح درس ها» در همين كتاب استفاده كرد و با تشخيص و تعيين روش تدريس، متناسب با آن، 
ستون هاي بعدي تعيين و تكميل مي گردد. براي نمونه ما در اين درس متناسب با روش تدريس اتخاذ شده، 

ستون هاي بعدي جدول را به شرح ذيل تكميل نموده ايم.
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جدول چارچوب آموزشي درس يك 
عنوان

فعاليت هاي روش تدريسمفاهيمـ  مهارت هااهداف(موضوع)
يادگيري

مواد و 
تجهيزات

روشهاي 
ارزشيابي

عنوان اصلي:
كنش انساني

عناوين فرعي:
ـ تعريف كنش 

انساني
ـ ويژگي هاي 
كنش انساني

ـ پيامدهاي كنش 
انساني

ا نتظار مى رود 
دانش آموز پس 

از يادگيري  اين 
درس :

ـ مفهوم كنش 
انساني را تعريف 

كند.
ـ انواع كنش انساني 

را  احصا نمايد.
ـ تفاوت كنش 

انساني را با فعاليت 
ساير موجودات با 
ذكر مثال تشريح 

نمايد.
ـ ويژگي هاي كنش 

انساني را  با مثال 
توضيح دهد.

ـ توانايي  شناخت 
معاني كنش هاي 

روزانه خود و 
ديگران را كسب 

كند.
ـ پيامدهاي كنش 

انساني و انواع آن   
را تحليل نمايد.

ـ به  نقش آگاهي 
و اراده در انجام  

اعمال خود واقف 
باشد.

ـ در انجام فعاليت ها 
و اعمال خود  به 

پيامدهاي آن  توجه 
داشته باشد.

ـ خود را در انجام  
رفتار و كردارش 
مسئول  و متعهد 

بداند.
ـ به انجام اعمال  

آگاهانه  و هدفدار  
رغبت نشان دهد.

كنش انساني، كنش 
بيروني، كنش دروني، 

كنش فردي، كنش 
اجتماعي

 ويژگي هاي كنش 
انساني:  آگاهانه 

بودن، ارادي بودن، 
هدف دار بودن، 
معنا دار بودن.  

پيامدهاي 
كنش انساني:   

پيامدهاي ارادي ، 
پيامدهاي غير ارادي

مشورت كردن، 
گفت وگو كردن، 

تحليل كردن، داوري 
كردن، نقد كردن، 

گوش دادن، در ميان 
جمع سخن گفتن

پرسش و پاسخ 
با استفاده از 
تحليل يك 

داستان 

فعاليت 
دانش آموزان:

ـ خواندن داستان
ـ تعريف داستان
ـ گفت و گو و 

مشورت
ـ پاسخ به 
پرسش ها

ـ مشاركت در 
تحليل داستان

ـ مشاركت در 
گفت و گوها

ـ مشاركت در 
انجام فعاليت هاي 

كتاب
ـ خواندن متن 

كتاب
ـ استخراج 

مفاهيم كليدي 
درس،

ـ نوشتن خالصه 
درس

فعاليت معلم:
ـ تهيه داستان

ـ تهيه و توزيع 
پرسش ها
ـ نوشتن 

چكيده هاي 
پاسخ هاي 
دانش آموزان

ـ نتيجه گيري 
از پاسخ هاي 
دانش آموزان

ـ منابع الزم 
براي انتخاب و 
معرفي ( داستان 

يا فيلم)
ـ كتابخانه

ـ پرسش نامه 
(برگة پرسش ها) 
ـ ابزار الزم براي 

تهيه و تكثير 
پرسش ها

ـ وسايل الزم 
براي نمايش 

فيلم
ـ كتاب درسي

ـ تخته و ماژيك 

ـ پرسش شفاهى 
به صورت فردي 

و گروهي
ـ پرسش 

كتبي(تشريحى 
و ...)

ـ ثبت عملكرد 
دانش آموزان
ـ چك ليست
ـ خودارزيابى 
دانش آموزان

* اين جدول براى آموزش ساير درس هاى فصل اول پيشنهاد مى شود.
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شرح فرايند تدريس
�  مرحله اول: توزيع داستان  

همكاران عزيز گاهى با خالقيت خود مى توانيد مطالب دشوارى را در قالب داستانى ساده به راحتى به 
دانش آموزان منتقل كنيد. مفاهيم كليدى اين درس يعنى ويژگى هاى كنش انسانى و پيامدهاى آن در قالب 
داستانى بسيارساده نوشته شده است. ابتدا داستان را به دانش آموزان بدهيد و پنج دقيقه فرصت دهيد تا آن را 

بخوانند. سپس برگه سواالت را به آنان بدهيد تا پرسش ها ر ا پاسخ دهند.
يادآورى: يادتان باشد رمان ها، فيلم ها، وقايع تاريخى، سياسى، اجتماعى حاوى مطالب جذاب و كارآمدى 
براى تدريس هستند كه مى توانيد از آن ها بهره ببريد. به طور مثال با استفاده فيلم هايى نظير «پارك وى» و 
«روانى» و ... مفهوم كنش انسانى را مي توانيد به آسانى تدريس كنيد. هم چنين مشورت با دبيران درس هاى 

ادبيات، هنر و تاريخ براى دستيابى به داستان مناسب توصيه مى شود.
• داستان 

از هنگامي كه اتوبوس از مقابل در مدرسه حركت كرد تا زماني كه دانش آموزان وسايل اردو را پايين 
گذاشتندمدت زيادي طول كشيد. در اين مدت دانش آموزان يكسره درباره ي اين اردوي تفريحي حرف زدند 
و نقشه كشيدند. به محض برپايي چادر و آماده ساختن بساط چاي دانش آموزان دور معلم خود جمع شدند 
تا در جريان برنامه ى اردو قرار گيرند. آقاي محمودي بعد از اينكه برنامه زمانبندي اردو را براي دانش آموزان 
توضيح داد به آن ها گفت: سعى كنيد در طبيعت خوب ببينيد و همه چيز را به دقت مشاهده كنيد، گوش كنيد، 
بچشيد و ريه هاي خود را از هواي تازه پر كنيد. لمس كردن جوانه هاي سر شاخه هاي يك درخت به قدري 
تأمل برانگيز است كه ممكن است يك روز فكري شما را پر كند . اّما دقت كنيد لذت بردن از طبيعت را با 

آلوده كردن آن اشتباه نگيريد ! 
يكي از بچه ها گفت: آقاي محمودي اي كاش زماني را اختصاص مي دادي تا همه با هم زباله هاي موجود 

در طبيعت را جمع آوري كنيم.
آقاي محمودي گفت من از تصميم هاي جمعي شما استقبال مي كنم در صورتي كه بچه ها هم موافق باشند 

فكر خوبي است . 
نويد به رضا گفت : اول سري به رودخانه بزنيم كه صداي پرخروشش اجازه نداد خوب به صحبت هاي 

آقا معلم گوش كنيم.رضا گفت من هم موافقم، رودخانه هياهويى دارد! 
رضا و نويد به كنار رودخانه آمدند . صداي خروشان رودخانه به زحمت اجازه مي داد كه آن ها صداي يكديگر 

را بشنوند. قطرات آب به شدت خود را به سنگ هاي درون رودخانه مي كوبيدند وهزار قطره مي شدند.
 رضا دستش را درون آب رودخانه فرو برد و گفت: آب خنك رودخانه به شدت هوس انگيز است در 
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اين فصل سال و گرماي بي سابقه آن خيلي بايد خود دار بود كه به شنا فكر نكرد . 
نويدگفت: به نظرم آقا معلم خيلي قضيه را بزرگ كرده. به نظر نمى رسد خطر چنداني داشته باشد . 

رضا لبخندي زد و گفت: نويد هيچ مي دانستي كه تو فقط يك بار مي تواني در آب يك رودخانه شنا 
كني؟ 

نويد ابرو باال انداخت و گفت: منظورت اين است كه حتماً غرق مي شوم . 
رضا دستش را در هوا تكان داد و گفت: نه نه منظورم اصًال اين نيست. هر آدمي تنها يكبار مي تواند در 

آب يك رودخانه شنا كند. 
نويد گفت : چطور امكان دارد در حالي كه من و اصًال همه آدم ها مي توانيم بارها و بارها در آب رودخانه 

شنا كنيم . 
رضا گفت: بدن تو مدام در حال تغيير و دگرگوني است. سلول هايي كه مي ميرند و سلول هاي جديد كه 
جاي آن ها را مي گيرد. آب رودخانه هم مدام در حال تغيير است. براي همين هر كس تنها يكبار مي تواند در 
آب يك رودخانه شنا كند. براي بار دوم، هم بدن فرد عوض شده و هم آب رودخانه ! جهان هستي همواره 
در حال فعاليت است و اين فعاليت باعث دگرگوني و تغيير در آن مي شود . «و كل يوم هو فى شأن»دست 

خدا هر لحظه دركارى است! هر دم از اين باغ برى مى رسد تازه تر از تازه ترى مى رسد.
اما اين فعاليت ها با هم تفاوت دارند .فعاليت ما آدم ها از فعاليت ساير موجودات متفاوت است. قدم 
گذاشتن تو در آب رودخانه يا شنا كردن تو با حركت آب رودخانه يا حتي رشد سلول هاي بدن و ضربان 

قلب تو متفاوت است. 
نويد گفت: اين ر اكه قدم گذاشتن من در آب رودخانه با حركت آب رودخانه يا رشد و شكوفايي 
درختان متفاوت است قبول دارم. اما به نظر مي رسد قدم گذاشتن در رودخانه با رشد سلول هاي بدن و ضربان 

قلبم با هم تفاوتي نداشته باشد چرا كه هر دو در بدن من اتفاق مي افتد. 
رضا شاخة درختي را از روي زمين برداشت و به دقت به آن نگاه كرد و گفت : اشتباه نكن ! تو زماني كه 
قصد داري درون آب قدم بگذاري اين كار را با آگاهي و اراده انجام مي دهي. اگر تو نخواهى در آب رودخانه 
قدم نخواهى گذاشت. اما اگر توجه كرده باشي هيچگاه نمي تواني جلوي ضربان قلبت يا رشد سلول هاي 

بدنت را بگيري . تو به طور طبيعى اراد ه اي درباره اين گونه  فعاليت ها كه در بدن تو انجام مي شود نداري.
نويد گفت: عجب قضيه حساس و ظريفي. من هيچگاه به اين موضوع فكر نكرده بودم. 

رضا گفت: كنش نام رفتارهايي است كه ما از روى آگاهي و اراده انجام مي دهيم. البته كنش هاى ما 
انسان  ها، ويژگي هاي ديگري هم دارند مثل هدفدار بودن و معنادار بودن ! 

نويد گفت: مثًال من وقتي در آب رودخانه قدم مي گذارم يا هدفم اين است كه شنا كنم؛ عمق آب را 
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بسنجم يا سردي و گرمي آن را ، يا ماهي بگيرم و... .
رضا: دقيقاً درست گفتى. كه البته ممكن است به هدفت هم نرسي! اما با آگاهي و اراده به اين كار دست 
زده اي.  حاال تصور كن دو نفر را كه يكي در حال غرق شدن است و ديگري در حال شنا كردن. هر دوى 
اين ها دست و پاي خود را تكان مي دهند اّما تو به خوبي مي فهمي كه يكي در حال شنا كردن است و ديگري 

در حال غرق شدن! 
نويد گفت: فهميدم  اگر ما حركاتى از خود نشان دهيم يا صداهايى از دهان خود خارج كنيم كه طرف 

مقابلمان از آن چيزي نفهمد اين حركات و صداها براى او معنايى ندارد! 
رضا گفت: درست گفتي آفرين .

راستي كه آقاى محمودى حرف خوبي زد. درست ديدن طبيعت مي تواند يك روز فكري انسان را پر 
كند. 

نويد گفت : اصًال فراموش كرديم كه براي تفريح آمده ايم اي كاش قالب ماهي گيري مي آورديم شايد 
مي توانستيم چند ماهي براي ناهار بگيريم. 

رضا گفت: ماهي گيري تحرك و جنب و جوشى ندارد من بيشتر دوست داشتم رودخانه آرام بود تا 
مي توانستيم تني به آب بزينم كه از قديم گفته  اند عقل سالم در بدن سالم! 

نويد گفت:يعني ورزش كردن باعث مي شود فكر انسان هم سالم بماند! 
رضا گفت:آفرين نويد خوب گفتي. نتيجه ى طبيعى ورزش كردن سالم ماندن جسمي و فكري بدن انسان 
است. اين نتيجه نيازى به تصميم و اراده ى كسى ندارد و حتماً رخ مى دهد. اما خوب است بداني همين 
ورزش كردن نتايج ارادي هم دارد كه به خواست آدم ها بستگى دارد. براي مثال اگر من در مسابقه  اي ورزشي 
شركت كنم برنده شدن يا نشدن من به خواست خودم، به خواست داور و ساير شركت كنندگان و ... بستگي 
دارد . پس ممكن است من برنده بشوم يا برنده نشوم اين نتيجة  ارادي ورزش كردن است. يعنى بايد آدم ها 

اراده كنند تا رخ بدهد و اگرآدم ها نخواهند رخ نمى دهد.
كنش ها و كردارهاى ما نتايج قطعى و احتمالى دارند به همين خاطر ما معموالً پيش از انجام هر كنشي به 

نتايج آن توجه مي كنيم بعد آن را انجام مي دهيم. 
نويد با خنده گفت: پس شايد به همين خاطر است كه انسان ها به حسابگري معروفند. بهتر است برويم 

و كمي به آقا معلم كمك كنيم تا شايد آخر سال پيامد ارادي كمك كردنمان را ببينيم! 

� مرحله دوم:  توزيع «پرسش ها»
يادآورى: پرسش ها را با توجه به سليقه خود مى توانيد يكجا بين دانش آموزان توزيع كنيد يا به تفكيك 
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مفاهيم درسى، جداگانه توزيع كنيد و بعد از توضيح هرمفهوم ،پرسش هاى مربوط به مفهوم بعدى را به دانش 
آموزان تحويل دهيد. 

1. با توجه به گفت و گوى رضا و نويد بگوييد كدام يك از فعاليت هاى زير با اراده و آگاهى انجام مى 
شود؟

نفس عميق كشيدن، لمس جوانه هاى سرشاخه هاى يك درخت، لذت بردن از طبيعت، صداى پرخروش 
رودخانه، كوبيده شدن آب رودخانه به سنگ هاى بستر رودخانه، هوس انگيز بودن آب خنك رودخانه، تكان 

دادن دست در هوا، مردن سلول هاى قديمى و روييدن سلول هاى جديد در بدن، سازوكار تنفس.
2. وقتى كسى به آب رودخانه قدم مى گذارد ممكن است چه اهداف ديگرى غير از مواردى كه در داستان 

ذكر شده داشته باشد؟
3. از هريك از اتفاق هاى زير چه برداشتى مى كنيد؟ علت برداشت خود را بنويسيد. در برابر هريك چه 

واكنشى از خود بروز مى دهيد؟ هدف و معناى هر مورد را بگوييد.
الف: جوانى با چهره اى غمگين آرام آرام وارد رودخانه  اى وحشى مى شود.

ب: كودكى سه ساله با چهره اى شيطنت آميز دوان دوان وارد رودخانه اى خروشان مى شود.
ج: گوزنى دوان دوان وارد رودخانه مى شود.

د:فردى قوى هيكل و عضالنى با عزمى راسخ در رودخانه اى شيرجه مى زند.
4.  چگونه متوجه مى شويم شخصى در حال غرق شدن است يا در حال شنا كردن ؟

5. چرا ما انسان  ها از صداها و اداهاى حيوانات سر در نمى آوريم؟
6. با توجه به گفت وگوى رضا و نويد چه نتايج ارادى و غيرارادى براى ورزش كردن مى توانيد 

بنويسيد؟
7. به نظر شما لذت بردن از طبيعت يك فعاليت فردى است يا اجتماعى چرا؟

�  مرحله سوم
پس از پاسخ دادن دانش آموزان به پرسش ها  با مشاركت آن ها مرورى بر پاسخ ها داشته باشيد و مفاهيم 
درس را از پاسخ هاى آن ها نتيجه گيرى كنيد. مى توانيد پاسخ ها را به صورت اختصارى روى تخته سياه كالس 
بنويسيد و آن ها را براى رسيدن به مفاهيم اساسى درس تنظيم كنيد. در اين قسمت مى بايست مفهوم كنش 

انسانى و ويژگى هاى آن را به دانش آموزان انتقال داده باشيد.    

49



نمونه ها

� مرحله چهارم:
مى توانيد از دانش آموزان بپرسيد حاال كه دانستيم كنش هاى ما با آگاهى و اراده انجام مى شوند آيا نتايج 
آن ها هم به آگاهى و اراده ما وابسته است. يعنى آيا نتايج و پيامدهاى آن نيز كنش انسانى هستند كه خود ما يا 
ديگر انسان ها بايد انجام دهند؟ تمامى فعاليت  ها پيامدهايى دارند. پيامد برخورد آب با صخره فرسايش صخره 
است. پيامد ورود به رودخانة  وحشى اگر شناگر نباشيم برخورد با سنگ هاى درون رودخانه و احيانا غرق 
شدن است اين پيامد غيرارادى است. انسان بر اين پيامد كنترلى ندارد و نمى تواند تصميم بگيرد غرق بشود 
يا نه.  توجه كنيم كه آيا پيامدها از جنس كنش انسانى با ويژگى هاى آن است كه در اين صورت تحقق آن به 
اراده و آگاهى انسان ها وابسته است و فرد انسانى بايد به انجام يا عدم انجام آن اقدام نمايد در غير اين صورت 

فعاليتى طبيعى و تكوينى است كه به حكم ضرورت انجام مى شود.

� مرحله پنجم
متن كتاب در كالس خوانده شود و فعاليت ها با دانش آموزان گفت و گو شود. و از دانش آموزان خواسته 
شود فعاليت هاى ضمن درس و فعاليت هاى تحكيم يادگيرى (صفحه پايانى يا خروجى)را در خارج از كالس 
انجام دهند. در جلسه آينده  به طور مستقل و رسمى فعاليت ها را در كالس بررسى كنيد و دوباره با هدايت 

خود و مشاركت دانش آموزان انجام دهيد. 

 درس هشتم: جهان اجتماعى و جهان طبيعي
مقدمه

جدول زير و اجزاي آن براي تمام درس ها مشترك است. براي تكميل ستون هاي اول تا سوم آن مي توان 
از بخش «تشريح درس ها» در همين كتاب استفاده كرد و با تشخيص و تعيين روش تدريس، متناسب با آن 
ستون هاي بعدي تعيين و تكميل مي گردد. براي نمونه ما در اين درس متناسب با روش تدريس اتخاذ شده، 

ستون هاي بعدي جدول را به شرح ذيل تكميل نموده ايم.
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جدول چارچوب آموزشي درس هشتم
عنوان

فعاليت هاي روش تدريسمفاهيمـ  مهارت هااهداف(موضوع)
يادگيري

مواد و 
تجهيزات

روشهاي 
ارزشيابي

عنوان اصلي:
جهان طبيعى و 
جهان اجتماعى

عناوين فرعي:
ـ ويژگى هاى 

مشترك 
موجودات زنده

ـ جهان اجتماعى 
در مقايسه با 

موجودات زنده
ـ فرهنگ و 

بازتوليد جهان 
اجتماعى

ـ با مفاهيم جهان 
طبيعي و جهان 

اجتماعي آشنا باشد
ـ با مقايسه 

موجودات زنده 
و جهان اجتماعي 

تفاوت و تشابه آن ها 
را تشريح نمايد
ـ مفهوم جهان 

اجتماعي راتحليل 
كند

ـ  هويت اعتباري 
جهان اجتماعي و 

هويت تكويني جهان 
طبيعي را تشخيص 

دهد
ـ نقش افراد انساني 
را در تكوين، تداوم 

و تغيير جهان 
اجتماعي بازشناسد.

ـ نقش اراده و 
آگاهي انساني را در 

شكل گيري جهان 
اجتماعي تحليل كند.
ـ تعريفي از فرهنگ 

ه كند ارا
ـ نقش آگاهي 
مشترك را در 

شكل گيري زندگي 
اجتماعي با مثال 

توضيح دهد
ـ اهميت فرهنگ را 
در استمرار و تداوم 

جهان اجتماعي 
تشريح كند.

ـ خود را در تداوم و 
تغيير جهان اجتماعي 
سهيم بداند و نسبت 
به آن احساس تعهد 

كند
ـ  پاسداشت فرهنگ، 

اصالح و انتقال آن 
را به نسل هاي بعد 

مهم  بداند

جهان طبيعي،
جهان اجتماعي، 
هويت اعتباري، 

فرهنگ، بازتوليد 
اجتماعي،

اراده و آگاهي،
آگاهي مشترك، 

ارگانيسم، اندام واره،
عضويت، نقش، مزايا

ـ روش كارايى 
اعضا تيم

ـ پرسش و 
پاسخ

ـ بارش مغزى

فعاليت 
دانش آموزان:
ـ مطالعه درس

طراحى و ساخت 
پوستر( دست ساز 

يا چاپى)
ـ گفت وگو و 

مشورت
ـ مشاركت در 
انجام فعاليت ها
ـ ارائه درس 
با استفاده از 
پوسترهاى 
طراحى شده
ـ استخراج 

مفاهيم كليدي 
درس

ـ نوشتن خالصه 
درس

فعاليت معلم:
ـ تعيين 

موضوعات 
درس 

ـ گروه بندى 
دانش آموزان

ـ طراحى 
و ساخت 

پوستر(دست ساز 
يا چاپى)

ـ توضيح نكات 
مهم درس در 
صورت نياز

ـ تشريح روش 
مقايسه و توضيح 

مقايسه كامل و 
ناقص 

ـ كتابخانه
ـ مقواى بزرگ

ـ وسايل 
رنگ آميزى
ـ كامپيوتر

ـ پرسش نامه 
(برگة پرسش ها) 
ـ تخته و ماژيك 

ـ پرسش به 
صورت فردي و 

گروهي
ـ پرسش 

كتبي(از انواع 
پرسش ها استفاده 

مى شود)
ـ ثبت عملكرد 

دانش آموزان
ـ چك ليست
ـ خودارزيابى 
دانش آموزان

ـ ارزيابى 
فعاليت هاى 

عملى و هنرى 
دانش آموزان

* اين جدول براى آموزش ساير درس هاى فصل دوم پيشنهاد مى شود.
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مسئلة اجتماعى مرتبط با موضوع
 اصطالح «جبر اجتماعى» را همگان شنيده ايم اين واژه به ما مى گويد جهان اجتماعى از پيش ساخته و 
پرداخته شده و قوانين مخصوص به خود را دارد و اراده انسان ها در برابر آنها تاب مقاومت ندارد. اين باور 
مي تواند به بى انگيزگى افراد انساني  براى مشاركت فعال در جهان اجتماعى منتهى شود. چرا كه فرد جهان 
اجتماعى را مانعى بزرگ در مقابل خود مى بيند كه جلوى عمل او را مى گيرد و او قدرت رويارويى با اين 

مانع را ندارد.
در حالى كه وقتى بدانيم جهان اجتماعى حاصل آگاهى و شناخت ما انسان هاست و ما انسان ها هستيم كه 
با كنش هاى خود جهان اجتماعى را مى سازيم و اگر مانعى وجود دارد اين مانع حاصل كنش هاى افراد جامعه 
است و من بعنوان يك فرد در جامعه در شكل گيرى اين جهان اجتماعى كه بصورت مانعى بر سر راهم قرار 
گرفته سهيم هستم و در برابر آن مسئولم: بيشتر افراد مسئول جامعه هستند نه جامعه مسئول افراد انساني. 

شرح فرايند تدريس:
به دو شيوه مى توانيد اين درس را اجرا كنيد. اگر به اندازة  كافى وقت داريد شيوه ى «الف» را اجرا كنيد و 

اگر از بودجه بندي ساليانه عقب هستيد و فرصت كافى در اختيار نداريد با شيوه ى «ب» كار كنيد.
ابتدا شيوه  ى الف را توضيح مى دهيم:

شيوه ى الف:
در اين شيوه هر گروه از دانش آموزان يك قسمت از درس را بايد بوسيله ى طراحى پوستر و همانند 
پوسترهايى كه در سمينارها ارائه مى شود براى دانش آموزان ديگر توضيح دهد. براى اجراى اين طرح درس به 
دو تك زنگ مجزا نياز داريد. تك زنگ آخر جلسه  ى اول براى خواندن درس و طراحى پوستر و تك زنگ 

اول جلسه ى بعد براى ارائه ى درس (ارائه سمينار).
� مرحله اول (الف)

ابتدا درس را موضوع بندى كنيد. اين درس به 5 موضوع زير قابل تقسيم بندى است:
1. ويژگى هاى مشترك موجودات زنده كدام اند؟

2. شباهت هاى جهان اجتماعى به موجودات زنده كدام  اند؟
3. تفاوت هاى جهان اجتماعى با موجودات زنده كدام اند؟

4. جهان اجتماعى چگونه تداوم پيدا مى  كند؟ نقش آگاهى در باز توليد جهان اجتماعى را توضيح دهيد.
5. مقايسه كردن چه اثرى بر يادگيرى دارد؟ آيا هر مقايسه  اى درست است؟ در مقايسه به چه نكاتى بايد 

توجه نمود؟
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تذكر 1: اگر تعداد دانش آموزان كالس زياد است مى توانيد يك موضوعى را به دو گروه بدهيد تا حس 
رقابت هم در كالس ايجاد شود.

تذكر 2: پرسش چهار كمى مشكل است و شايد دانش آموزان به تنهايى نتوانند به جواب برسند. لذا بهتر 
است مطالب يا  پرسش هايي از قبل تهيه كرده و براى مطالعه به آن ها بدهيد: همانند پرسش هايي كه در بحث 

ديوارى «س» مطرح شده است.
تذكر 3: علت طرح پرسش 5 اين است كه دانش آموزان براى يك مقايسة درست بايد با مفهوم مقايسه 
و ويژگى  هاى آن آشنا باشند. آن ها بايد بدانند مقايسه تخيل را بكار مى اندازد تا با همانند كردن پديده ها با هم 
بهتر ياد بگيرند و مقايسه تنها همانند كردن پديده ها نيست بلكه تأكيد بر وجوه تفاوت مى تواند مهمتر باشد. در 
مقايسه توجه صرف وجوه در پديده را با هم مقايسه كرده آن ها بطور كلى بايد بدانند چه مقايسه اى صحيح و 
چه مقايسه اى نادرست است. پيشنهاد مى  شود براى رسيدن به اين مطالب ابتدا به دانش آموزان شعر معروف 
«حكايت مرد بقال و طوطى و روغن ريختن طوطى در دكان» از موالنا را بدهيد و از آنان بخواهيد خطاهاى 
مقايسه را از اين شعر در بياورند سپس با  مراجعه به اينترنت يا كتابخانه مطالبى در مورد مقايسه و اثرش بر 

يادگيرى در بياورند و ادامة  كار خود را با توجه به اين مطالب انجام دهند.
� مرحله دوم (الف)

گروه بندى دانش آموزان: (10 دقيقه)
موضوعات را به برد بزنيد و از دانش آموزان بخواهيد به پنج گروه تقسيم شوند (انتخاب گروه را به خود 
دانش آموزان واگذار كنيد) و هرگروه يك موضوع را انتخاب كنند. دانش آموزان بايد سعى كنند گروهى تشكيل 

دهند كه شامل افراد زير باشد:
1- فردى كه طراحى و نقاشى بلد است.

 .(Photo shop  Word) 2- فردى آشنا با كار كامپيوتر
3- فردى با بيان جذاب.

4- فردى كه درك باال در درس ها دارد.
5- فردى با خط خوش.
) مرحله ى سوم (الف)
خواندن درس (10 دقيقه)

در اين مرحله هر گروه بايد كل درس را بخواند و مطالب مربوط به موضوع خود را از درس استخراج 
كند واعضاي گروه در مورد آن با يكديگر به بحث و گفتگو بپردازند تا موضوع كامًال روشن شود. تذكر: به 

سؤاالت دانش آموزان پاسخ دهيد و مطمئن شويد درس را خوب فهميده اند.
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� مرحله ى چهارم (الف)
طراحى پوستر (15 دقيقه)

15 دقيقه آخر اعضاى گروه بايد سعى كنند براى طراحى پوستر با هم مشورت و تقسيم كار كنند و آنها 
تا جلسة  بعد فرصت دارند پوستر خود را آماده كنند.

تذكر 1: روش تهيه پوستر و استانداردهاى پوسترسازى و ابعاد آن را از قبيل تهيه و بين گروهها توزيع 
كنيد. دانش آموزان مي توانند دو نوع پوستر تهيه كنند: پوستر دست ساز يا پوستر چاپى.

تذكر 2: دانش آموزان بايد قبل از چاپ نهايى پوستر از صحت مطالب خود مطمئن شوند. بنابراين بايد 
مطالب را حتماً به  تأييد شما معلم گرامى برسانند.

� مرحله ى پنجم (الف):
در سالن گردهمايى مدرسه به هر گروه ميز و مكانى براى نصب پوستر اختصاص دهيد، 5 دقيقه فرصت 
دهيد تا دانش آموزان پوسترها را تماشا كنند و مطالب روى آن را بخوانند. سپس هر گروه 7 دقيقه فرصت دارد 

تا مطالب خود را ارائه دهد. (4 دقيقه ارائه و 3 دقيقه پاسخگويى به پرسش ها)
� مرحله ى ششم (الف)

5 دقيقه به دانش آموزان فرصت دهيد تا هر يك كل مطالب درس را به طور خالصه بر روي كاغذى 
بنويسند و به شما تحويل دهند. تا دريابيد ميزان يادگيرى با اين روش چقدر بوده است؟

� مرحله ى هفتم (الف)
در صورت نياز در عرض 5 دقيقه خودتان درس را جمع بندى كرده و توضيحات الزم را بدهيد.

� مرحله ى هشتم (الف) به پرسش  هاي كتاب پاسخ دهيد

شيوه ى ب
در اين شيوه خودتان به جاى دانش  آموز پوسترهايى مرتبط با مفاهيم درس تهيه كنيد و از روزهاى قبل 
(حدوداً دو هفته قبل) به ترتيب موضوع آن ها را بر بردهاى كالس يا راهرو نصب نماييد و با طرح پرسش هايي 

در كنار آن و گذاشتن كاغذهايى براى پاسخگويى دانش آموزان، تدريس را به طور غيرمستقيم آغاز كنيد.
تذكر 1: معموالً دانش آموزان در آغاز اين طرح، مطالب بى ربط زيادي برايتان مى نويسند. در پايان هر 
مرحله شما مى توانيد پاسخ هاى بى ربط را جداكنيد و بر روى مقوايى بچسبانيد و دركنار آن پاسخ هاى مربوط 
را به تفكيِك درست و نادرست بودن بر مقوايى ديگر چسبانده تا دانش آموزان ضمن مشاهدة  پاسخ هاى 
درست نحوة  برخورد دانش آموزان با يك مطلب جدى را مالحظه كنند. مطمئن باشيد در جلسات بعدى 

حجم مشاركت بچه ها به شدت باال مى  رود و در عوض از ميزان جواب هاى نامربوط كاسته مى شود.
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تذكر 2: براى هر مرحله 3 روز در نظر بگيريد و 2 روز براى نوشتن نظرات بچه ها و يك روز براى 
مشاهدة  پاسخ هاى درست و نادرست.

� مرحله ى اول(ب)
تصاويرى از اعضاى مختلف بدن انسان به طور مجزا تهيه و بر ديوار بچسبانيد

                                                               
ريه خون گلبولهاى سفيد معده پا دست مغز چشم دهان

مطلب زير را با خطى خوش روى مقوا بنويسيد و كنار تصاوير بچسبانيد
دانشمندان همواره براى پاسخگويى به پرسش جامعه چيست، جامعه را به 
اعضاى بدن انسان يا موجودات زنده ى ديگر تشبيه كرده اند. اگر هر عضو از 
بدن معادل يك عضو يا بخشى از جامعه باشد فكر مى  كنى هر يك از اعضاى 
باال نشان دهنده ى كداميك از اعضاى جامعه خود هستند. پاسخ خود را بر روى 

كاغذ مربوطه بنويس!
تذكر: در اين مرحله هدف اين است كه دانش آموز بخش هاى جهان اجتماعى را به خاطر بياورد (نقش ها 

و خرده نظام ها. دقيق بودن يا نبودن تطابق آن ها اهميت درجه اول ندارد) 
ب مرحله ى دوم (ب)

موضوع اول ويژگى  هاى مشترك موجودات زنده است. براى هر يك از اين ويژگى ها پوسترى تهيه كنيد 
و به برد بچسبانيد همانند پوستر زير:

برگ، ساقه، ريشه، گل تصوير كامل گياه
اندام مختلفش به طور مجزا تصوير كامل يك حيوان

تصوير كامل انسان اندام هاى مختلف 
موجودات اندام واره از اعضاى مختلف تشكيل شده اند

اعضاى موجودات زنده به صورت مستقل
از بين مى روند و وابسته بهم هستند

55



نمونه ها

موجودات اندام واره

قورباغه نوزاد قورباغه بالغ 

نوزاد بدون دندان كودك با دندان
                اعضاى جديد، اعضاى قديم                              چينش و نظم اعضا

تكويني بودن عضويت موجودات زنده

� مرحله سوم (ب)
بر روى زمين (زير تصاوير قبلى) 2 سؤال زير را با تيتر بسيار بزرگ بچسبانيد

شباهت هاى نظام اجتماعى با موجودات زنده را بر روى اين مقوا بنويسيد.

تفاوت هاى نظام اجتماعى با موجودات زنده درچيست؟ + پوستر

ب مرحله ى چهارم (ب)
بحث ديوارى (فرهنگ و باز توليد جهان اجتماعى)

مقواهاى زير را بر روى ديوار بچسبانيد و منتظر پاسخ بچه ها باشيد.
به نظر شما:

در  پيش  سال  در100  پيتزا  چرا 
اكنون  ولى  نداشت  وجود  ايران 

وجود دارد؟

كال جوش چيست؟

تداوم  امروز  به  تا  فارسى  زبان  چرا 
شده  منسوخ  آگروبا  زبان  ولى  يافته 

است؟
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� مرحله ى پنجم (ب)
براى تدريس پرسش 5 در مقايسه ابياتى از شعر مرد بقال و طوطى موالنا را انتخاب كرده و بر روى 

ديوارها نصب كنيد و از بچه ها بخواهيد مفهوم ابيات را در برگه هاى مخصوص توضيح دهند. ابياتى نظير:

گر چه ماند در نبشتش شير و شيركار پاكان را  قياس  از  خود  مگير
ــى ز ابدال  حق  آگاه  شدجمله عالم زين  سبب گمراه  شد  كم كس
ــتند ــا  برداش ــا  انبي ــرى  ب ــتندهمس ــود پنداش ــو خ ــا را همچ اولي

ليك شد زان نيش  و  زين  ديگر  عسلهر دو  گون  زنبور خوردند از محل
زين يكى سرگين شد و زان مشك نابهر  دو  گون  آهو گيا  خوردند  و  آب

ــباه  بين ــاله   راه   بينصد هزاران اين چنين اش ــان   هفتاد   س فرقش
ــدى زو جدا ــن خورد گردد پلي ــور  خدااي ــردد همه  ن ــورد گ آن خ
آب تلخ  و  آب  شيرين  را   صناستهر دو صورت  گر  بهم  ماند  رواست
 او  شناسد آب  خوش  از  شوره  آبجزكه صاحب ذوت كى شناسد بياب
هر   دو  را   بر   مكر   بندارد   اساسسحر    را   با   معجزه   كرده    قياس

ر مرحله ى ششم (ب)
از دانش آموزان بخواهيد به طور گروهى مطالبى را كه از پوسترها و بحث  هاى ديوارى فهميده اند را 

بنويسند و به شما تحويل دهند تا شما بتوانيد نتايج كار خود را ارزيابى كنيد.
ر مرحله ى هفتم آخر (ب)

براى جمع  بندى درس ابتدا مفهوم مقايسه را با توجه به شعر كمى توضيح دهيد و اگر الزم بود كمى در 
مورد دروس توضيح داده و به سؤاالت دانش آموزان و سؤاالت كتاب پاسخ دهيد.

تذكر خيلى مهم: در پوسترها و بحث هاى ديوارى اصًال شما وارد بحث و گفتگوى بچه ها نشويد. گفتگو 
را به خود دانش  آموزان واگذار كنيد. شما كارى كه براى هدايت بچه  ها الزم است انجام دهيد اين است كه در 
پايان هر مرحله و قبل از شروع مرحله ى بعد جواب هاى مربوط را از نامربوط و درست و نادرست را جدا كرده 

و روى مقواهاى جداگانه چسبانده و به ديوار نصب كرده تا بچه ها بفهمند جوابشان درست بوده يا خير.
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درس سيزدهم:  شناخت اجتماعى
مقدمه

جدول زير و اجزاي آن براي تمام درس ها مشترك است. براي تكميل ستون هاي اول تا سوم آن مي توان 
از بخش «تشريح درس ها» در همين كتاب استفاده كرد و با تشخيص و تعيين روش تدريس، متناسب با آن 
ستون هاي بعدي تعيين و تكميل مي گردد. براي نمونه ما در اين درس متناسب با روش تدريس اتخاذ شده 

ستون هاي بعدي جدول را به شرح ذيل تكميل نموده ايم.
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جدول چارچوب آموزشي درس سيزدهم
عنوان

فعاليت هاي روش تدريسمفاهيمـ  مهارت هااهداف(موضوع)
يادگيري

مواد و 
تجهيزات

روشهاي 
ارزشيابي

عنوان اصلي:
شناخت اجتماعى

عناوين فرعي:
ـ شناخت 

عمومى
ـ شناخت علمى
ـ رابطه شناخت 

عمومى و 
شناخت علمى

 انتظار مى رود 
دانش  آموز پس از 

يادگيري اين درس:
ـ به ضروررت 

شناخت اجتماعي 
در تكوين و تداوم 

زندگي اجتماعي 
آشنا باشد

ـ انواع شناخت 
اجتماعي را 

بازشناسد.
ـ  شناخت عمومي 
و ويژگي هاي آن را 

تشريح كند.
ـ شناخت علمي و 
ويژگي  هاي آن را 

تشريح كند.
ـ اهميت شناخت 
عمومي در زندگي 
اجتماعي را تحليل 

نمايد
ـ اهميت شناخت 

علمي را در زندگي 
انسان ها تشريح 

نمايد
ـ تفاوت ها و 

شباهت هاي شناخت 
علمي و شناخت 
عمومي را بشناسد
ـ رابطه شناخت 
علمي و شناخت 
عمومي را تحليل 

نمايد
ـ عالقه بيشتري به 
بررسي و دقت در 

شناخت عمومي 
نشان دهد

ـ براي مشاركت 
و سهيم شدن در 

توليد شناخت علمي 
رغبت نشان دهد.

شناخت اجتماعي، 
شناخت عمومي 

يا عرفي، اندوخته 
مشترك، شناخت 

علمي، رابطه شناخت 
عمومي و شناخت 
علمي، طرح مسأله، 

پيشگيري، كشف 
حقيقت، آگاهانه 

بودن، استدالل وتأمل

ـ روش پروژه 
ـ روش پرسش 

و پاسخ
ـ روش بحث 

گروهى

فعاليت 
دانش آموزان:

ـ مصاحبه 
ـ رجوع به 
كتابخانه و 

يافتن پاسخ هاى 
صحيح

ـ مقايسه 
پاسخ هاى ناشى 

از مصاحبه و 
پروژه

ـ گفت وگو و 
مشورت

ـ خواندن متن 
كتاب

ـ استخراج 
مفاهيم كليدي 

درس
ـ نوشتن خالصه 

درس

فعاليت معلم:
ـ تهيه و تدوين 

پرسش ها
ـ راهنمايى 
و هدايت 

دانش آموزان
ـ كمك به 

دانش آموزان در 
مقايسه پاسخ هاى 

حاصل از 
روش ها

ـ نتيجه گيري 
از پاسخ هاي 
دانش آموزان

ـ گروهبندى 
دانش آموزان براى 

بحث گروهى

ـ اينترنت
ـ كتابخانه

ـ پرسش نامه
ـ كتاب درسي 

ـ پرسش به 
صورت فردي و 

گروهي
ـ پرسش 

كتبي(از انواع 
پرسش ها استفاده 

مى شود)
ـ ثبت عملكرد 

دانش آموزان
ـ چك ليست
ـ خودارزيابى 
دانش آموزان

ـ ارزيابى 
فعاليت هاى 

عملى و هنرى 
دانش آموزان

ـ ارزيابى 
پروژه ها 

* اين جدول براى آموزش ساير درس هاى فصل سوم نيز پيشنهاد مى شود.
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مسائل اجتماعى مرتبط با موضوع:
مسئله ى اول:

گفته مى شود ميانگين مطالعه در كشور ما روزانه حدود 20 دقيقه براى هر فرد است. در حالى كه در 
بسيارى از كشورها ميانگين مطالعه حدود 5 الى 8 ساعت در روز است. آنچه اين آمار به ما مى گويد اين 
است كه در جامعه ى ما افراد بيشتر شناخت و آگاهى خود را نه از طريق مطالعه بلكه بطور شفاهى و سينه 
به سينه به دست مى  آورند. انتقال شفاهى و سينه به سينه  ى مطالب مختلف مى تواند غيردقيق و عاميانه منتقل 
شود. نتيجة اين مدل شناخت پيدا كردن، اين است كه در بسيارى از موارد شنيده هاى ما از واقعيت و حقيقت 

دور مى شود. 
درك تمايز شناخت عمومى از شناخت علمى دانش  آموزان را به اين فهم مى   رساند كه براى دست يابى 
به حقايق و واقعيات به شناختى فراتر از شناخت عمومى نياز دارند و شناخت عمومى خود را نبايد مساوى 

با حقيقت و واقعيت بدانند.
مسئله ى دوم:

مبحث تخصص گرايي و نقاط قوت و ضعف آن (جامعه  شناسي كار و شغل)
بسيارند كسانى كه خود را در همة  حوزه  ها و رشته ها صاحب نظر مى  دانند و شناخت عمومى خود را 

برشناخت تخصصى افراد متخصص ترجيح مى دهند.
به طور مثال مصرف بيش از حد مسكن ها و آنتى بيوتيك ها دركشورمان با مصرف دارو بدون مجوز پزشك 
يكى از مشكالت اجتماعى ماست كه ناشى از ارجح دانستن شناخت عمومى خود بر شناخت افراد متخصص 

است
دانش آموز با درك تمايز شناخت عمومى و شناخت علمى بايد به اين باور و عملكرد برسد كه با وجود 
اين كه شناخت عمومى خوبى در امور مختلف دارد ولى به تخصص  ها و گستردگى دانش احترام مى گذارد و 

در موارد مختلف از شناخت تخصصى بهره مى  گيرد.

 شرح فرايند تدريس:
� مرحله اول:«مصاحبه»

براى اين درس از جلسة  قبل به دانش   آموزان تكليف دهيد كه هر كدام حداقل از 5 نفر سئواالت زير 
را بپرسند و پاسخ ها را يادداشت كنند. تذكر: بهتر است پاسخ گويان از سنين متفاوت (پير، ميانسال، جوان) 

انتخاب شوند.
«سؤاالت»                           پاسخ                             منبع خبر
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1- زنان و مردان به چه ميزان مسئول جنسيت فرزندان هستند؟ 
2- آب دقيقاً در چند درجه به جوش مي آيد؟.

3- خودكشى ها بيشتردر شرايط بحران اقتصادى رخ مى دهد يا رفاه اقتصادى؟
... -4

� مرحله ى دوم «تحقيق براى يافتن پاسخ هاى صحيح»
دانش آموزان را گروه بندى كرده و به سايت مدرسه برده و از آنان بخواهيد پاسخ سئواالت را از اينترنت 

جستجو كنند و نتايج را يادداشت نمايند (.تذكر: يادداشت كردن منابع يادشان نرود)
 به دانش آموزان يادآورى كنيد هر آنچه در اينترنت وجود دارد درست و قابل اطمينان نيست و حتى المقدور 

بايد از سايت هاى علمى و معتبر استفاده نمايند.
ال مرحله ى سوم

دانش آموزان را به كتابخانه برده و از آنان بخواهيد با مراجعه به منابع معتبر پاسخ هاى بدست آمده از 
اينترنت را جستجو كنند.
ال مرحله ى چهارم

سپس دانش آموزان بايد پاسخ هاى معتبر و علمى بدست آمده را با پاسخ هايى كه از مردم گرفته اند مقايسه 
كنند و تفاوت  هاى آن ها را بيان كنند.

ال مرحله ى پنجم
1- حاال ذهن دانش آموزان كامًال آماده شده است تا با مفهوم شناخت عمومى و شناخت علمى آشنا شود.
با استناد به مراحل باال به دانش آموزان بگوييد ما بسيارى از دانسته هاى خود را نه از طريق جست وجوى علمى 
بلكه از طريق شناخت عمومى يعنى شناخت حاصل از زندگى كردن در جهانى كه ديگران در آن زندگى 

مى كنند بدست آورده ايم.
پاسخ صحيح پرسش هايي كه به دانش آموزان براي مصاحبه و پروژه داده ايد را با آن ها در ميان بگذاريد 

(يا به روش سخنراني و يا هم پرسش و پاسخ )  
بعد از توضيحات باال اين دو شناخت را با هم مقايسه كنيد و ويژگى هاى هر يك را ذكر كنيد.

همة  كنش هاى انسانى با آگاهى انجام مى شود. (روش پرسش و پاسخ)
2- از دانش آموزان بخواهيد مجموعه شناخت خود در مورد «راه رفتن» را بگويند و شما آن ها را بر روى 

تخته بنويسيد.
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نمونة پاسخ دانش آموزان:
ـ براى راه رفتن پا الزم داريم.

ـ راه رفتن با دويدن تفاوت دارد.
عجله داشتن براى تأخير نداشتن
 فرار كردن يا تعقيب كسى كردن

 ورزش كردن يا بازى كردن
ـ دويدن با اهداف مختلف انجام مى گيرد

راى رفتن به جايى
براى ورزش كردن ـ راه رفتن با اهداف مختلف صورت مى گيرد

 رژه رفتن
 موقرانه
عجوالنه
 قلدرانه

شل راه رفتن
با اطوار راه رفتن

ـ انواع راه رفتن 

در بيمارستان
در كتابخانه
در خيابان
در مترو

ـ در مكان هاى مختلف مى دانيم چگونه بايد راه برويم

با افراد غريبه
  با دوستان
  با همسر

 با رهگذران ديگر
 با نامحرم

ـ رعايت حريم در راه رفتن با ديگران
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از دانش آموزان بپرسيد مجموعه شناخت ما در مورد راه رفتن را چگونه بدست آورده ايم آگاهانه و با تأمل 
و از روى استدالل يا حاصل زندگى ما با ديگر انسان هاست؟

ما اين شناخت را از جهانى كه در آن زندگى مى كنيم و در تعامل با ديگران بدست آورده ايم. ما از 
مشاهدة واكنش اعتراضى افراد حاضر در كتابخانه به كسى كه با سر و صدا در كتابخانه راه مى رود در مى يابيم 
در كتابخانه چگونه بايد رفتار كنيم. اين اندوخته در جامعه مى ماند و به نسل هاى بعدى هم منتقل مى شود. 
شايد كسى هيچ وقت با اين صحنه مواجه نشود ولى مى داند كه سر و صدا در كتابخانه مجاز نيست و باعث 

اعتراض ديگران مى شود. چون اين شناخت و آگاهى در جامعه اندوخته شده است و باقى مانده است.
هم چنين اين مثال نشان مى دهد كنش هاى انسانى هميشه با آگاهى و شناخت انجام مى گيرد. ما براى انجام 

كنش ساده اى مثل راه رفتن مجموعه دانشى داريم كه بدون آن راه رفتن مان دچار اختالل مى شده.
از دانش آموزان بپرسيد اگر كسى در مورد رعايت «حريم» در راه رفتن چيزى نداند چه اتفاقى مى افتد 
مثًال اگر در پياده رويى خلوت به فاصله ى 30 سانتى مترى از فرد جلويى مسافتى طوالنى را نسبت سر او طى 
كند چه اتفاقى خواهد افتاد؟ آيا فرد جلويى مشكوك و يا با حالت ترس به عقب بر نخواهد برگشت؟! يا 
اگر كسى در مورد رعايت «حريم نامحرم» بين مسلمانان چيزى نداند و اين فاصله را رعايت نكند چه اتفاقى 

خواهد افتاد؟
3- شناخت علمى چرا و چگونه آغاز مى شود؟

روش بحث گروهى:
بچه ها را گروه بندى كنيد و بگوييد بر سر اين موضوع بحث كنند: فعاليت پاياني درس 13 ص 92.

شناخت علمى وقتى شروع مى شود كه شناخت عمومى دچار مشكل مى شود . تا وقتى كه شناخت 
عمومى به نيازهاى ما پاسخ مى دهد بنا به عادت به آن بسنده مى كنيم. وقتى مساله يا مشكل تازه  اى پديد آيد كه 
با عادت هاى ما ناسازگار باشد و با اندوخته  هاى دانشى موجود نتوان به آن ها پاسخى داد و از آن مشكل رهايى 
يافت بستر پيدايش شناخت علمى فراهم مى شود. وقتى جامعه با مسأله  اى خاص مواجه مى شود، زمينه ى رشد 
علمى نسبت به آن مسأله بوجود مى آيد. هنگامى كه جامعه درگير جنگ و مسائل آن مى شود، زمينه و بستر 
الزم براى رشد علوم مرتبط با جنگ و مسائل و پيامدهاى آن فراهم مى شود.  در طول جنگ جهانى، با توجه 
به ماهيت اين جنگ ها، توليد و تكثير انبوه تسليحات نظامى، جنگ افزارهاى داراى توان ويرانى بسيار زياد و 
كشتار انبوه مانند بمب هاى اتمى و شيميايى و تجهيزات نظامى دور برد مورد توجه قرار گرفت. بنابراين علوم 
مرتبط با ساخت تجهيزات و ادوات نظامى توسعه ى فراوان يافت. اطالعات هواشناسى و مبادالت بين المللى 
اساسى بود. بنابراين پيدايش علم هواشناسى در جنگ جهانى اول و بلوغ آن در جنگ جهانى دوم بود.شناخت 
توان بخشى و كار درمانى براى مجروجان جنگى و صنعت حمل و نقل و ترابرى (ساخت هواپيما، خودرو، 
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راه آهن و ...)، علوم ارتباطى و مخابرات مانند تلفن، بيسيم و ... حوزه ى علوم استراتژيك و دفاعى، مهندسى 
صنايع و ... از علومى بودند كه در اين دوران با توجه به نياز جامعه رشد و گسترش بسيار يافتند. 

� مرحله ى آخر:
متن درس را دركالس بخوانيد و  دانش آموزان را براي انجام فعاليت هاي درس راهنمايي كنيد.
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فصل اول 

علوم اجتماعى 
 
1 ــ كنش انسانى 
2 ــ علوم انسانى 
3ــ اهميت علوم انسانى 
4 ــ كنش اجتماعى

5ــ علوم اجتماعى 
6ــ تاريخچة جامعه شناسى 
ـ پيشينة علوم اجتماعى در  7 ـ
يونان و جهان اسالم 





درس اول

كنش انساني

ا نتظار مي رود دانش آموز پس از يادگيري اين درس:
1. مفهوم كنش انساني را تعريف كند.
2. انواع كنش انساني را  احصا نمايد.

3. تفاوت كنش انساني را با فعاليت ساير موجودات با ذكر مثال تشريح نمايد.
4. ويژگي هاي كنش انساني را  با مثال توضيح دهد.

5. توانايي شناخت معاني كنش هاي روزانه خود و ديگران را كسب كند.  
6. پيامدهاي كنش انساني و انواع آن  را تحليل نمايد. 

7. به  نقش آگاهي و اراده در انجام  اعمال خود واقف باشد.
8. در انجام فعاليت ها و اعمال خود  به پيامدهاي آن توجه داشته باشد.

9. خود را در انجام  رفتار و كردارش مسئول  و متعهد بداند.
10.به  انجام اعمال  آگاهانه  و هدفدار  رغبت نشان دهد. 

مفاهيم كليدي

اهداف

كنش انساني ،كنش بيروني، كنش دروني،كنش فردي، كنش 
اجتماعي، ويژگي هاي كنش انساني:  آگاهانه بودن ، ارادي بودن، 

هدف دار بودن ، معنادار بودن.  پيامدهاي كنش انساني : پيامدهاي 
ارادي ، پيامدهاي غير ارادي



فعاليت هاى كتاب را مى توان به دو دسته تقسيم نمود. دستة اول فعاليت هايى هستند كه هدف آن ها، 
يادآورى و تحكيم يادگيرى است و پاسخ آن ها در متن كتاب موجود است و دانش آموز مى تواند با اندكى 
دقت و تأمل به پاسخ آن ها دست يابد. دستة دوم آن هايى هستند كه هدفشان ارائة محتوايى فراتر از متن كتاب 
بوده و انجام آن ها نيازمند مطالعة و تحقيق مستقلى است. در هر دو دسته نقش معلم هدايت و راهنمايى 
دانش آموزان براى انجام فعاليت هاست. براى ايجاد وحدت رويه پاسخى براى فعاليت ها تهيه شده است. الزم 

نيست عين اين پاسخ ها يه دانش آموزان منتقل شود.    

نمونه بياوريد
     سه كنش انسانى كه در كالس انجام داده ايد بيان كنيد. 

     براى هر يك از انواع كنش هاى درونى، بيرونى، فردى و اجتماعى نمونه اى بيان كنيد.

كنش درونى: فكر كردن به انتخاب شغل مناسب در آينده – پيش بينى نتيجه ى مسابقه – انديشيدن به آنچه 
امروز انجام داده ايد و ...

  كنش بيرونى: كار با كامپيوتر، دست دادن، لبخند زدن، رانندگى، تماشاى تلوزيون و ...
  كنش فردى: استراحت كردن، مطالعه كردن، دوش گرفتن و ...

  كنش اجتماعى: گفتگو كردن، دست دادن، تبريك گفتن، به گردش رفتن با دوستان.

تفسير كنيد
      بوق زدن يك كنش انسانى است. آيا اين كنش در همه ى موارد، معنايى يكسان دارد؟ سه 

معنا براى آن ذكر كنيد.

1- آزمايش و تنظيم صداي بوق؛
2- تنوع و رفع خستگي؛

3- با ريتمي خاص براي لذت بردن؛ 
4- هشدار دادن به عابر پياده؛

5- هشدار دادن و اعالم حضور نسبت به وسيله نقليه ديگر؛

فعاليت ها
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6- دعوت عابر پياده به سوارشدن؛
7- سالم كردن به دوست؛

8- اظهار تشكر از  راننده اي كه به او اجازه عبور داده است؛
9-  اعتراض نسبت به  راننده اي كه حق تقدم او را رعايت نكرده است؛

10- اظهار شادماني به همراه  ديگراني كه در يك مراسم عروسي شركت كرده اند.

تحليل كنيد
بهتر آن است كه غفلت نكنيم از آغاز        آب اين جوى به سرچشمه نمى گردد باز  

      پيامدهاى سحر خيزى يا ورزش صبحگاهى را تحليل كنيد. 

 آب اين جوى به سرچشمه نمى گردد باز                        بهتر آن است كه غفلت نكنيم از آغاز
  كنش انسانى داراى پيامدهايى است.  پيش از انجام كارها بايد به پيامدهاى آن ها هم توجه داشت. نتايج 
و پيامدهاي اعمال ما يا خود كنش انساني هستند كه دو حالت دارد: يا به اراده خود ما وابسته است كه بايد 
خود آن ها را انجام دهيم يا به اراده ي افراد ديگر وابسته است كه مي توانند انجام بدهند يا انجام ندهند؛ در نتيجه 
وقوع آن ها احتمالي است.  پاره اي از نتايج از جنس كنش انساني نيستند يعني به خواست و اراده انسان ها 

وابسته نيستند و به صورت طبيعي و خود به خودي اتفاق مي افتند. 
سحرخيزى: نشاط و شادابى، استفاده از هواى سالم – داشتن مطالعات صبحگاهى يا ورزش كردن

ورزش صبحگاهى: سالمت جسم و روان، تندرستى، افزايش طول عمر –  مورد تحسين خانواده و 
دوستان قرار گرفتن.

 
1-    موضوع علوم انسانى

علوم انسانى كدام علوم هستند؟ چه تفاوت هايى با ساير علوم دارند؟ آيا متافيزيك جزء علوم انسانى 
است؟ چه نسبتى بين علوم انسانى و ديگر علوم برقرار است؟ روش علوم انسانى، فايده و اهميت آن چيست؟ 
آيا بين علوم انسانى و علوم اجتماعى تفاوتى وجود دارد؟  پاسخ به اين پرسش ها مقدمة ورود به مباحث 
گسترده ترى در حوزه علوم اجتماعى و جامعه شناسى خواهد بود. در ابتدا به مهم ترين عامل امتياز علوم 
انسانى، يعنى موضوع آن پرداخته مى شود.كنش انسانى موضوع علوم انسانى است. با شناخت خصوصيات 

كنش انسانى راه پاسخگويى به پرسش هاى ياد شده هموار مى گردد.

دانستني ها
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علوم به داليل مختلف از هم متمايز مى شوند. از مهمترين عواملي كه مي تواند علت تفاوت علوم باشد، 
موضوع علوم است. روش، هدف، فايده و اثر نيز از جمله تمايزات ديگر علوم محسوب مى شوند.

 كنش انساني موضوع مشترك بين علوم انساني است. علوم انساني دربارة كنش هاي انساني و آثار و 
پيامدهاي آن ها بحث مي كنند.

فعاليتي كه انسان انجام مي دهد، كنش انساني است. كنش انساني با اراده و آگاهي انسان انجام مي شود. 
كارى كه در محدوده وجود انساني انجام مي شود اگر با اراده و آگاهي انسان نباشد، كنش انساني نيست؛ مثل 

ضربان قلب آدمي و فعاليت دستگاه گوارش. كنش انساني مي تواند به اقسام مختلفى تقسيم شود:
كنش هاي دروني و بيروني، يا كنش هاي فردي و اجتماعي. تفكر يك كنش دروني است و راه رفتن،كنش 

بيروني است. غذا خوردن يك كنش فردي و سخن گفتن با ديگري يك كنش اجتماعي است. 

2- ويژگي هاي كنش انساني 
كنش هاي انساني به دليل اين كه فعاليت هايي هستند كه انسان ها درمواجهه با امور مختلف انجام مي دهند، 

با كارهاي طبيعي تفاوت دارند. كنش ها داراي ويژگيهايي هستند كه مهمترين آن  ها عبارتند از:
اول: آگاهانه بودن؛ كنش انساني وابسته به آگاهي و معرفت آدمي است، به گونه اي كه بدون آگاهي 
انجام نمي شود. كارهايي كه انسان به آن ها آگاهي دارد و لكن وابسته به آگاهي انسان نيستند، كنش انساني 

محسوب نمى شوند. سخن گفتن كنش انساني است، زيرا 
هرگاه انسان آگاهي خود را نسبت به كلماتي كه مي گويد 
از دست بدهد، از سخن باز مي ماند. وزش باد و روشن 
بودن روز كنش انساني نيست؛ زيرا جهل انسان نسبت به 

اين امور موجب ازبين رفتن آن ها نمي شود.
دوم: ارادي بودن؛ كنش انساني وابسته به اراده و عزم 
انسان است. فعاليت هايي كه بدون اراده از انسان صادر 
مي شوند، كنش انساني نيستند. گردش خون با آن كه در 
بدن انسان انجام صورت مي گيرد كنش انساني نيست ولي 
نوشتن عبارات و يا خواندن عبارت نوشته شده به دليل 

اين كه با اراده آدمي انجام مي شود، كنش انساني است.
اراده  انسان  كه  را  هركاري  بودن؛  هدف دار  سوم: 
مي كند با هدف  خاصي انجام مي دهد. هرچند هدف هاي 

71 درس اول؛ كنش انساني



انسان بسيار متنوع است. برخي از آن ها 
مي شود  انتخاب  متفكرانه  و  عاقالنه 
و بعضي از طريق عادت و انسي كه 
انسان با آن ها دارد. بسياري از كنش ها 
نيز ممكن است به هدف و مقصودي 

كه كنش گر دارد، نرسد. 
انساني  كنش  بودن؛  معنادار   چهارم: 

هدف  و  مي شود  انجام  آگاهانه  اين كه  به دليل 
خاصي را دنبال مي كند، همواره با معناي خاصي همراه 

است. معنايي كه در كنش وجود دارد و كنش گر با توجه  
به آن فعاليت خود را انجام مي دهد، در حكم روح و جان 
كنش است و به همين دليل كنش هاي انساني را بدون توجه 
به معناي آن ها نمي توانيم بشناسيم. كساني كه تنها ظاهر كنش 

را مي بينند و به معناي آن توجه نمي كنند و يا معناي آن را 
درست نمي شناسند، در حقيقت به شناخت كنش نمي رسند. 

چون  مكاني؛كنش ها  و  زماني  موقعيتهاي  با  داشتن  تناسب  پنجم: 
رفتارهاي آگاهانه اى هستند كه براي رسيدن به هدف هاي خاصي انجام مي شوند، 

درشرايط مختلف تغييرپذيرند؛ زيرا هم آگاهي و هدف هاي انساني در شرايط 
مختلف ممكن است تفاوت كند و هم انسان براي رسيدن  به يك هدف واحد در 

شرايط متفاوت نمي تواند يكسان عمل كند ؛ براي مثال، رفتار انسان در دوره هاى 
مختلف عمر و يا رفتار او در موقعيت هاي خطرناك و امن فرق مي كند. 

3- نمونه اي از كنش انساني
انساني است. بوق ماشين گاه  كنش  نمونة خوبي از يك  بوق زدن 

به عنوان يك پديده طبيعي مورد مطالعه قرار مي گيرد و گاه به عنوان يك 
كنش انساني. صداي بوق به عنوان يك پديدة طبيعي صوتي است كه 

موج معيني دارد. فيزيك دان به دنبال شناخت طول موج آزاد 
و ويژگى هايى از اين قبيل است.
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بوق ماشين وقتى به عنوان يك كنش موردنظر قرار گيرد به ويژگى هاى طبيعى آن توجه نمى شود، بلكه 
ويژگى هاى مربوط به كنش بودن آن منظور مى گردد. بوق زدن به عنوان يك كنش همه ويژگى هاى پنج گانه 

ياد شده را داراست.
انسان گاه به تنهايي بوق ماشين را به صدا در مي آورد. در اين هنگام يك كنش فردي بيروني رخ مي دهد. 

او ممكن است اين كار را براي اهدافي نظير اهداف زير انجام دهد:
1- آزمايش و تنظيم صداي بوق؛

2- تنوع و رفع خستگي؛
3- با ريتمي خاص براي لذت بردن. 

انسان گاه در حال رانندگي و عبور از خيابان بوق مي زند، اين كار او كه با آگاهي و اراده انجام مي شود، 
يك كنش اجتماعي است. اين كنش ممكن است با اهدافي ازقبيل اهداف زير انجام شود:

1- هشدار دادن به عابر پياده؛
2- هشدار دادن و اعالم حضور نسبت به وسيله نقليه ديگر؛

3- دعوت عابر پياده به سوارشدن؛
4- سالم كردن به دوست؛

5- اظهار تشكر از راننده  اي كه به او اجازه عبور داده است؛
6- اظهار و بيان اعتراض نسبت به وسيله نقليه اي  كه رعايت حق تقدم او را نكرده است؛

7- اظهار شادماني به همراه ديگراني كه در يك مراسم عروسي شركت كرده اند.  هريك از موارد فوق و 
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موارد ديگر مي تواند هدف بوق زدن باشد. هريك از هدف هاي ياد 
شده، بخشي از معناي مستقيمي است كه دركنش بوق زدن وجود 
دارد. كنش گر هريك از اين معاني را به تناسب موقعيت زماني و 
مكاني و اجتماعي خود اراده و قصد مي كند و افراد مختلف نيز 
معنا را براساس همان موقعيت ها تشخيص مي دهند. برخي از معاني 
كنش انساني، ممكن است موردنظر كنش گر بوده و حتي هدف او 
باشد و بعضي از آن ها مي تواند الزمه كنش بوده و توسط ديگران 

شناخته شود. 

4- پيامدهاي كنش انساني 
كنش هاي انساني فعاليت هايي هستند كه با اراده و آگاهي انسان 

انجام مي شوند. براي كنش ها پيامدها و آثاري است.
پيامدهاي كنش هاي انساني را به اقسامي مي توان تقسيم كرد؛ از 

جمله آن ها تقسيم به پيامدهاي ارادي و غيرارادي است.
پيامدهاي ارادي؛ پيامدهايي است كه ازنوع كنش هاي انساني 

است.
پيامدهاي غير ارادي؛ پيامدهايي است كه از نوع كنش انساني 
نيست. پيامدهاي نوع اول با اراده و آگاهي انسان انجام مي شود. 
پيامدي كه ازنوع كنش انساني است، ممكن است توسط فردي كه 
كنش اوليه را انجام داده صورت گيرد يا توسط غير او ا نجام  شود. 
پيامدهاي نوع دوم آثار تكويني و طبيعي كنش انساني هستند. 
پيامدهاي تكويني و غيرارادي قابل تخلف نيستند، يعني حتما انجام 
مي شوند. پيامدهايي كه از نوع كنش انساني به شمار مى آيند، وابسته 

به اراده انسان ها هستند و امكان تخلف از آن ها وجود دارد. 
راننده هاي كه مسير تهران - مشهد را طي مي كند از استان سمنان 
عبور مي كند. او در هنگام حركت ممكن است با سرعت غيرمجاز 
حركت كند. خروج از استان تهران با سرعت غيرمجاز يك فعاليت و 

كنش انساني است. بر اين كنش، سه نوع پيامد مترتب مي شود:

3

2

1
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پيامد اول: نزديك شدن به مشهد؛
پيامددوم: جريمه پليس؛

پيامد سوم: عبور از سمنان.
پيامد اول: امري تكويني، غيرارادي و غيرقابل تخلف است و پيامد دوم و سوم پيامدهايي از نوع كنش 
انساني هستند و به همين دليل قابل تخلفند. تفاوت پيامد دوم و سوم اين است كه پيامد دوم فعاليت و كنشي 
است كه توسط شخصي غير از كنش گر اول انجام مي شود و پيامد سوم، كنشي است كه توسط كنش گر اول 

رخ مي دهد.
پيامدهاي كنش ها تقسيمات ديگري نيز مي توانند داشته باشند؛ مثل تقسيم به پيامدهاي فردي و اجتماعي 
و يا تقسيم به پيامدهاي دنيوي و اخروي. پيامدهاي فردي، پيامدهايي است كه به شخص كنش گر بازمي گردد. 
مراد از پيامدهاي اجتماعي پيامدهايي است كه نسبت به ديگران رخ مي دهد. پيامدهاي دنيوي پيامدهاي اين 

جهاني و ظاهري است و پيامدهاي اخروي، پيامدهاي عميق تر و پنهان است.
انسان ها اغلب كنش هاي خود را با توجه به پيامد هاي آن ، انتخاب كرده وانجام مي دهند يا آن كه از 

كنش هاي فراواني به دليل پيامد هاي غيرمطلوب آن اجتناب مي ورزند. 
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درس دوم

 علوم انساني

ا نتظار مي رود دانش آموز پس از يادگيري اين درس:
1. از علوم انساني تعريفي ارائه كند.

2.   با "موضوع" به عنوان يكي از مالك هاي  شناخت علوم و تمايز آن ها آشنا شود.
3.  تفاوت علوم انساني و علوم طبيعي را بر اساس موضوع آن ها تشخيص دهد.

4. منظور از معناداربودن موضوعات علوم انساني را - به عنوان وجه تمايز اين علوم از 
علوم طبيعي- درك كند.

5. با تعميق شناخت خود از علوم انساني ، به اين رشته تحصيلي بيش از بيش رغبت 
نشان دهد .

6.  تفاوت موضوع علوم انساني ، علوم طبيعي و متافيزيك را تشخيص دهد.  
7.  انگيزه الزم را براي تفكر منسجم و نظام مند درمورد علوم انساني كسب كرده باشد.  

مفاهيم كليدي

اهداف

علوم طبيعي ،علوم انساني، فلسفه يا متافيزيك ، موضوع علوم 
طبيعي ، موضوع علوم انساني، موضوع متافيزيك ، قوانين يا 

احكام طبيعي، قوانين يا احكام  انساني، قوانين  عام هستي



 

پاسخ دهيد
      دو مورد ازدانش هايى را كه جزء علوم انسانى اند، شناسايى كنيد و دليل انتخاب خود 

را بيان كنيد.

سياست، اقتصاد
موضوع مورد مطالعه ي اين علوم، كنش انسان ها، آثار و پيامدهاى آن است.

تفسير كنيد
      به نظر شما تفاوت نگاه يك فيزيك دان و يك زبان شناس به صداى يك انسان چيست؟

  توجه فيزيك دان معطوف به ابعاد طبيعى و فيزيكى صدا، مانند: فركانس، بلندى، طول موج، ارتعاشات، 
زير و بمى صدا و ... مي باشد. ولى زبان شناس به ابعاد انسانى صدا مى پردازد. به اهداف و معانى اى كه انسان ها 
در صداها در نظر دارند،توجه مى كند. تغيير الگوهاى صدا در طول زمان، ساختار و معانى صداها، الگوهاى 
صوتى، آواها و... را مد نظر دارد. بنابراين فيزيك دان با وجوه فيزيكى و طبيعى صدا و زبان شناس با وجوه 

انسانى صدا مانند معاني، اهداف و مقاصد انساني صداها سر و كار دارد. 

پاسخ دهيد
      آيا قوانين فلسفى همان گونه كه بر موجودات طبيعى جريان دارد بر كنش هاى انسانى 

نيز جارى است؟ 
       به غير از اصل عّليت يك قانون فلسفى ديگر را كه نسبت به همه موجودات صادق باشد 

نام ببريد. 

قوانين فلسفى قوانينى كلى هستند؛ و به دليل عموميت خود شامل همه ى موجودات مى شوند؛  يعني هم 
بر موجودات طبيعي حا كم اند و هم  بر پديده هايي كه به اراده و آگاهي انسان وابسته هستند، جارى مى باشند. 
موضوعات علوم انسانى نيز مانند موضوعات علوم طبيعى محكوم به قواعد فلسفى هستند.همان گونه كه هيچ 

يك از پديده هاى طبيعى بدون علت نيست هيچ يك از پديده هاى انسانى نيز بدون علت نمى باشد.

فعاليت ها
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اصل واقعيت:  يعنى حكم به اينكه واقعيتى وجود دارد و هستى يك امر موهوم، پندارى و خيالى نيست. 
اگر عالم طبيعت و عالم هستى وهمى و خيالى باشد، تمام دانش ها، ارزش علمى و حقيقى خود را از دست 
مى دهند. فيلسوف با قبول اصل وجود اين عالم، زمينه را فراهم مى كند تا دانش هاى طبيعى با تكيه بر اين اصل، 

ارزش معرفتى و علمى مسائل خود را پيدا كنند.
اصل استحالة جمع نقيضين. اجتماع نقيضين محال است. يعنى بود و نبود يك شئى با يكديگر جمع 

نمى شود. يك شئى نمى تواند هم باشد و هم نباشد.
اصل سنخيّت: بين علت و معلول پيوند و ربطى ويژه و خا ص وجود دارد. از هر علتى هر معلول و هر 
معلولى از هر علتى صادر نمى شود؛ وگرنه تصادف و اتفاق در جهان جايز خواهد بود. الزمة اين اصل آن 

است كه عللى كه داراى طبيعت و حقيقت مشترك هستند، معلول هاى مشابه دارند.

 علوم انساني
1_   تعريف علوم انساني

  در درس گذشته با موضوع علوم انساني يعني كنش انساني آشنا شديم. در اين درس به تعريف علوم انساني 
و تفاوت آن با علوم طبيعي مي پردازيم.

بسياري از افراد، فلسفه و متافيزيك را جزء علوم انساني مي دانند. در اين  درس، تفاوت علوم انساني با دانش 
فلسفي نيز بازگو مي شود.

در مباحث آينده به جايگاه علوم انساني در قياس با ساير علوم پرداخته خواهد شد.
مهمترين عاملي كه علوم را از يكديگر متمايز مي كند، موضوع آن  هاست و به همين دليل بسياري از دانشمندان 
تفاوت علوم را در موضوعاتشان دانسته اند و علوم را با نظر به موضوعات آن  ها تعريف كرده اند. از آنجا كه 
موضوع علوم انساني كنش انساني است، علوم انساني را مي توان دانش هايي تعريف كرد كه درباره كنش  هاي 
انساني و احكام، آثار و پي آمد هاي آن  ها بحث مي كنند. به بيان ديگر، علوم انساني را مي توان علم به پديده ها و 
موضوعاتي دانست كه با اراده و آگاهي انسان تحقق مي يابند؛مثل: علم اخالق  و حقوق. علوم انساني درباره 
فعاليت هاي غيرارادي انسان ها بحث نمي كنند؛ زيرا اين گونه از فعاليت ها كنش انساني نيستند. علومي كه درباره 
كار هاي غيرارادي انسان بحث مي كنند، جزء علوم انساني به حساب نمي آيند؛ مانند علم پزشكي كه به سالمت 

و بيمارى انسان مي پردازد.

دانستني ها
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2ـ  تفاوت علوم انساني و طبيعي
علوم طبيعي درباره موجودات طبيعي بحث مي كنند. موجودات طبيعي به اراده و آگاهي انسان وابسته نيستند. 
اين موجودات صرف نظر از آگاهي و خواست ما  وجود دارند. ما مي توانيم آن  ها را بشناسيم و از آن  ها براي 
خواسته  هاي خود استفاده كنيم. استفاده اي كه ما از موجودات طبيعي مي كنيم و تصرفي كه در آن  ها انجام 

مي دهيم، كنش انساني است؛ اما خود آن موجودات واقعيت هاي مستقل، غيرارادي و امور تكويني هستند. 
بحث از نحوة تعامل ما با حقايق طبيعي، از مباحث علوم انساني است، اّما بحث از احكام و قوانين مربوط 

به خود موجودات طبيعي، از مباحث علوم طبيعي است. مانند: علم فيزيك و يا گياه شناسي.

3ـ  دو معناي عام و خاص فلسفه
 ما با كلمه فلسفه آشنا هستيم .اين لفظ به دومعناي عام و خاص به كار مي رود. معناي عام فلسفه، معرفت 

علمي است و در مقابل آن، معرفت  هاي غير علمي قرار دارد؛ مانند شعر و خطابه.
فلسفه در معناي عام اسم جنس براي همه علوم است. در گذشته فلسفه اغلب به معناي عام به كار مي رفت و 
در نتيجه هنگامي كه گفته مي شد فلسفه رياضي، فلسفه طبيعي و يا فلسفه اخالق مراد علم رياضي، علم طبيعي 

و يا علم اخالق بود.
فلسفه در معناي خاص، يك علم ويژه است كه از آن با عنوان متافيزيك نيز ياد مي شود.

فيزيك به معناي طبيعت است و متافيزيك به معناي ماوراء طبيعت يا مابعدالطبيعه. علوم طبيعي، همان گونه 
كه بيان شد، به موجودات طبيعي مي پردازند. برخي فكر مي كنند متافيزيك درباره موجودات غيرطبيعي بحث 
مي كند. اما اين گمان درستى نيست. علم متافيزيك، درباره احكام عام موجودات ،يعني درباره احكامي بحث 
مي كند كه مربوط به خصوصيت طبيعي يا فوق طبيعي بودن  موجودات نيست، بلكه درباره اصل موجود 
بودن 4 آن هاست. اين دسته از احكام، چون مربوط به اصل موجود بودن اشيا است، شامل موجودات طبيعي 
و موجودات غيرطبيعي مي شود. پس علم متافيزيك علمي نيست كه فقط احكام موجودات فوق طبيعي يا 

غيرطبيعي را بيان كند.
احكام متافيزيكي احكام و قواعد عام موجودات است و به همين دليل موجودات طبيعي نيز از احكام اين 
علم پيروي مي كنند؛ مانند حكم به عليت. قانون عليت به اين معناست كه هر پديده اي علتي دارد.اين قانون شامل 
پديده  هاي طبيعي و غيرطبيعي مي شود. دانشمندان علوم طبيعي چون به جريان اين قاعده فلسفي نسبت به هر 
موجودي و از جمله موجودات طبيعي باور دارند، بعد از مشاهده هر پديده طبيعي، شناخت علت يا علل آن را 

دنبال مي كنند. بنابراين نفي اين قاعده فلسفي سرنوشت همه علوم و از جمله علوم طبيعي را تغيير مي دهد.

4. دقت شود كه مابعد الطبيعه به شناخت موجودات – فقط و فقط از آن جهت كه هستند و «هستي» دارند – مي پردازد.
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4ـ  نسبت فلسفه با علوم انساني
فلسفه به معناي عام، مترادف با علم است و اگر فلسفه به اين معنا به كار برده شود ،علوم انساني نيز بخشي 
از فلسفه يعني بخشي از علم هستند. اما فلسفه به معناي خاص ، به معناي متافيزيك است و متافيزيك يك دانش 
و علم خاص است. اينك اين پرسش پيش مى آيد كه : آيا فلسفه به معناي خاص نسبتي با علوم انساني دارد؟ 
آيا فلسفه به معناي متافيزيك نظير علوم طبيعي مغاير با علوم انساني است يا آن كه فلسفه جزو علوم انساني 
است؟ امروزه بسياري فلسفه را به علوم انساني ملحق مي كنند. در طبقه بندي علوم نيز، اين رشته را در زمره 
علوم انساني قرار مي دهند، اما براساس تعريفي كه از علوم انساني و همچنين براساس تعريفي كه از معناي 
خاص فلسفه شد، ما نمي توانيم فلسفه را جزء علوم انساني بدانيم. زيرا فلسفه از احكام عام موجودات بحث 
مي كند و علوم انساني، از احكام موجودات خاص، يعني از احكام موجوداتي كه با اراده انسان ايجاد مي شوند. 
فلسفه، احكام مربوط به اصل موجود بودن اشيا را بيان مي كند و موجودات اين بخش  به دليل اين كه موجود 
هستند، از احكام خود برخوردارند؛ يعني در اين دسته از احكام خود وامدار اراده و آگاهي انسان نيستند. حال 
آن كه علوم انساني درباره احكام موجوداتي بحث مي كنند كه در مسير خواست و اراده آدميان شكل گرفته اند. 
بنابراين فلسفه به معناي خاص، يعني علم متافيزيك  و همانند فيزيك و علوم طبيعي، متفاوت با علوم انساني 
است. احكام فلسفي به دليل عموميت خود، همه موجودات و از جمله موجوداتي را كه وابسته به اراده و 
آگاهي انسان هستند، فرا مي گيرند. البته احكام مربوط به علوم انساني، تنها شامل موجوداتي مي شود كه انسان، 
آن  ها را ايجاد مي كند. به همين دليل موضوعات علوم انساني نظير موضوعات علوم طبيعي، محكوم به قواعد 
فلسفي هستند و دانشمندان اين علوم ناگزير در محدودة موضوع خود نيز از احكام عام فلسفي پيروي مي كنند. 
گستردگي و شمول احكام فلسفي نسبت به همة موجودات، نقش برتر و تأثيرگذار علم متافيزيك و يا فلسفه 

به معناي خاص را نسبت به ساير علوم و از جمله علوم انساني نشان مي دهد. 

 متافيزيك و علوم انساني
1ـ  علوم نظري و علوم عملي 

  در بحث گذشته براساس تعريفي كه از علوم انساني ارائه شد، به تفاوت آن با علوم طبيعي پي برديم. علوم 
انساني دربارة كنش ها و فعاليت هاي انساني و به بيان ديگر درباره هستي هايي بحث مي كند كه وابسته به اراده 

و آگاهي آدميان هستند، و ديگر علوم درباره موجوداتي بحث مي كنند كه قائم به اراده انسان ها نيستند.
توجه به تفاوت فوق از ديرباز مورد توجه فيلسوفان يونان و دانشمندان جهان اسالم بوده است. تقسيم 
معناي عام فلسفه يا حكمت- و يا علم -  به دو بخش نظري و عملي براساس توجه به تفاوت علوم انساني با 
ساير علوم بوده است. فلسفه و علوم نظري و يا حكمت نظري شامل دانش هايي مي شده است كه موضوعات 
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آن ها، صرف نظر از اراده انسان وجود داشته و علوم يا حكمت عملي شامل دانش هايي مي شده كه انسان 
موضوعات آن ها را ايجاد مي كرده است.

لكن انسان در علوم نظري بيننده و شنونده حقيقت است در علوم عملي خالق و آفرينندة آن. علوم نظري 
براي فهم واقعيت است و علوم عملي جهت خلق واقعيت. آدمي اگر از علوم نظري بي بهره باشد از ادراك 
حقيقت محروم مي ماند و اگر از علوم عملي بهره مند نباشد يا آن كه رفتار خود را براساس اين دسته از علوم 
سازمان نبخشد، از حقيقت دور مانده، رفتار و كرداري باطل و خطا خواهد داشت. درباره تفاوت علوم طبيعى 
و انسانى و يا حكمت نظري و عملي با اندكي تسامح مي توان گفت، علوم نظري درباره هست ها و علوم 
عملي درباره بايدها كاوش مي كنند. به عبارت ديگر علوم عملي درباره بايسته  ها و نبايسته هاي رفتار آدميان و 

درباره احكام مربوط به كردار انسان ها بحث مي كند.

2ـ   علوم انساني  در طبقه بندي علوم
در قرن نوزدهم به برخي از داليل، كه مهمترين آن ها، غلبه حس گرايي و غلبه علوم طبيعي و تجربي بر دانش 
بشر غربي بود، تفاوت موضوع دانش علوم انساني و ديگر دانش ها مورد غفلت بسياري از دانشمندان قرار 
گرفت. آن ها با ا لگو قراردادن علوم طبيعي، علوم انساني را نيز در امتداد علوم طبيعي و مانند آن ها مي دانستند، 
ولكن اين غفلت نيز ديري نپاييد. ديلتاي از جمله نظريه پردازاني بود كه  تفاوت موضوع در علوم انساني و 
علوم طبيعي را مورد تأكيد قرار داد. او خصلت معنادار بودن و آگاهانه بودن موضوعات علوم انساني را بازگو 

كرد.
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بعد از ديلتاي به تدريج تفكيك بين علوم انساني و علوم طبيعي مورد قبول دانشمندان قرار گرفت. البته اين 
تفكيك به قلمرو علوم طبيعي و تجربي محدود شد و تفاوت علوم انساني با ديگر علوم خصوصا با متافيزيك  

مغفول ماند يا آن كه اين تفكيك پذيرفته نشد.
بازتاب تفكيك ناقص علوم انساني از ديگر علوم را در طبقه بندي  هاي علمي رايج مي توان ديد. اينك در 
طبقه بندي علوم اغلب متافيزيك و فلسفه به معناي خاص آن به علوم انساني ملحق مي شود، همچنين الهيات 
كه به بحث از آغاز و انجام جهان مي پردازد و مباحث آن از سنخ مباحثي متافيزيكي است، در زمره علوم 

انساني قرار داده مي شود.
در اين نوع طبقه بندي دانش هايي كه در قبال علوم انساني قرار مي گيرند، بيشتر دانش  هاي طبيعي و تجربي 

هستند؛ مانند: علوم پزشكي، علوم كاربردي، علوم فني و مهندسي و علوم پايه.
اين دسته از علوم بيشتر خصلت تجربي و طبيعي دارند و تفاوت آن ها يا به لحاظ موضوعات آن ها يا از جهت 
سطح و اليه تحقيق است. علوم پايه به مباحث بنيادي تر طبيعي مي پردازد كه استفاده عملي مستقيمي ندارند 
و ديگر دانش هاي تجربي از نتايج آن ها بهره مي برند.به همين دليل علوم پايه نوعي سرمايه گذاري براي ديگر 

دانش هاي تجربي است.

3ـ  الحاق فلسفه به علوم انساني به منزله مرگ متافيزيك
الحاق فلسفه و متافيزيك به مجموعه هاي آموزشي و پژوهشي علوم انساني، اگر صرفا  ناشي از داليل 
اجرايي و مديريتي باشد، آسيب چنداني را به دنبال نمي آورد، بلكه گاه ضروري و الزم هم خواهد بود. اما اگر 
اين الحاق نتيجة طبقه بندي علوم و داليل مربوط به آن باشد، برنوعي خاص از جهان بيني و هستي شناسي 
و حتي بر نوعي از معرفت شناسي و انسان شناسي داللت دارد؛ زيرا پس از توجه به اين كه علوم انساني به 
موضوعاتي مي پردازد كه هويت و معناي آن ها با اراده و آگاهي انسان ها معين مي شوند و اعتبار پيدا مى كنند، 
الحاق فلسفه به علوم انساني، به معناي اين خواهد بود كه موضوع فلسفه و متافيزيك پديده اي صرفا انساني 
است؛يعني فلسفه موضوعي ندارد كه صرف نظر از ادراك و اراده انسان قابليت تحقق داشته باشد، بلكه فلسفه 
درباره موضوعاتي بحث مي كند كه در ظرف عقيده و باور آدميان ظهور و بروز يافته، بر عمل و رفتار او 
تأثيرگذار هستند. فلسفه و متافيزيك در اين رويكرد بيشتر حوزه عقايد و كنش ها و رفتار هاي عميق و باطني 

آدميان را جست وجو مي كند.
اين ديدگاه صراحتاً مرگ متافيزيك را اعالم مي كند.در اين ديدگاه، اصل وجود و هستي از عرصة  نظر 
و آگاهي غايب  است. ريشة اين ديدگاه را در برخى فلسفه ها بايد جست. در فلسفه كانت، كه پرداختن به 
حقيقت وجود از دوش فلسفه برداشته شده است. يا فلسفه هوسرل، كه  بحث از وجود را در تعليقه اي نانوشته 
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گذارده و آنرا به پرانتزي ناگشودني سپرده است .و يا ماترياليست هاي قرن نوزدهم و پوزيتيويست هاي خام، كه 
هستي و وجود را به افق موجودات طبيعي و تجربي تقليل داده اند و در نتيجه پرداختن به مباحث متافيزيك 
را مهمل و بي معنا دانسته اند سرانجام  همچون فيلسوفان پسامدرن، كه متافيزيك و فلسفه و در نتيجه الهيات 
و عقايد ديني را در رديف اساطير و ايدئولوژي هاي بشري قرار مى دهند آن را پديده اي فرهنگي و تاريخي و 

دست ساخته اي صرفاً انساني مي دانند.

4ـ  متافيزيك و علوم انساني ناظر بر آن
حكايت تقليل دانش فلسفي به قلمرو علوم انساني و پي آمد هاي تاريخي، فرهنگي و تمدني آن، حكايت 
رنج و دردي است كه اين مجموعة  مطالب را تاب تحمل و امكان گنجايش آن نيست. لكن از اين نكته ناگفته 
نبايد گذشت كه الحاق فلسفه به علوم انساني به منزله حذف متافيزيك و نفي آن است. اما قبول متافيزيك و 
قرار دادن آن در حوزه علوم نظري نه به معناي نفي اصل علوم انساني و نه مستلزم حذف آن بخش از علوم 
انساني است كه ، به بحث درباره رفتار و كنش انسان با علم متافيزيك و پي آمد هاي مربوط به آن مى پردازد؛ 
همان گونه كه قرار گرفتن علوم طبيعي در محدودة علوم نظري مستلزم نفي بخشي از علوم انساني نيست 
كه درباره علوم طبيعي - و نه موضوعات طبيعي - مي انديشند(مانند جامعه شناسى علم، تاريخ علم، آموزش 

فيزيك و...).
عالمان علوم انساني همان گونه كه از منظرمعرفت و دانش مربوط به خود، بدون آن كه منكر هويت مستقل 
علوم طبيعي باشند، مي توانند به جامعه شناسي علم و مديريت راهبردي معرفت علمي و مانند آن بپردازند، 
بدون انكار متافيزيك و علم فلسفه نيز مي توانند، درباره اين دانش از آن جهت كه فراگيري و آموزش آن، 
كنش و فعل انساني است، بينديشند. دانش هايي مثل تاريخ فلسفه و يا مطالعات اجتماعي و فرهنگي مربوط 

به علم متافيزيك، نمونه هايي از اين نوع علوم انساني است. 
نتيجه اين كه  در پرداختن علوم انساني به متافيزيك و ساير علوم نظري اشكالى وجود ندارد بلكه  مشكل 
در تقليل دادن علوم نظري از جمله متافيزيك به علوم انساني است. اين تقليل در هر بخشي از علوم نظري كه  
اتفاق بيفتد، به دور كردن انسان از حقيقت مربوط به آن علم، و قرار دادن او در موضع آفريننده آن حقيقت 

منجر مي شود.
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درس سوم 

اهميت علوم 
انساني

ا نتظار مي رود دانش آموز پس از يادگيري اين درس:
1.  با ”معيار ” و مالك فايده براي ارزيابي علوم آشنا شود.

2.   توان نقد و ارزيابي معيارهاي مقايسه علوم مختلف و رشته هاي تحصيلي را كسب 
كند.  

3.  فوايد علوم انساني راتوضيح دهد.
4.  فوايد علوم طبيعي را نام ببرد.

5.  با مفاهيم ” علوم ابزاري“ ، علوم تفهمي“ و ”علوم انتقادي“ آشنا باشد.
6.  با آگاهي به فوايد علوم انساني، شوق و رغبت به ادامه تحصيل در او افزايش يابد.

7.  توانايي مقدماتي ارزيابي و نقد كنش هاي ناپسند خود و ديگران راكسب كرده باشد 
8.  داليل اهميت و  اولويت بيشتر علوم انساني را نسبت به علوم طبيعي تشريح نمايد.

9.  آسيب هاي كاربرد يك جانبه ي علوم طبيعي و عدم توجه به فضيلت هاي انساني را 
تشريح كند.

10. رابطه مطلوب انسان و طبيعت را از نگاه خود توصيف نمايد. 

مفاهيم كليدي

اهداف

مالك ارزيابي،  فرصت شغلي، فوايد علوم ، فوايد علوم 
طبيعي،فوايد علوم انساني، علوم ابزاري، علوم تفهمي، علوم 

انتقادي،  پيش بيني، پيش گيري،ارزش گذاري، فهم معاني، همدلي، 
انتقاد از كنش هاي ناپسند، 



تحليل كنيد
       رشته هايى را نشان دهيد كه طّى ساليان مختلف، فرصت هاى شغلى آن ها تفاوت كرده باشد. 

دليل آن را بيان كنيد. 
        به نظر شما، در بين رشته هاى علوم انسانى، كدام رشته از آينده ى شغلى بهترى برخوردار 

است؟ 
        آيا مالك ديگرى غير از فرصت و آينده شغلى براى مقايسه ى علوم طبيعى و علوم انسانى 

مى توانيد بيان كنيد.

• بازار كار پزشكي در دهة 60 در مقايسه با بازار كار پزشكي در حال حاضر تغيير يافته است ؛ به دليل تربيت 
فراوان نيرو و اشباع بازار كار تمايل به تحصيل در رشته پزشكي نسبت به دهه 60كاهش يافته است. در حال 
حا ضر زمينه ى كارى مناسب براى فارغ التحصيالن رشتة پزشكي در شهرهاى بزرگ فراهم نيست. اگرچه 

مناطق محروم هنوز به خدمات پزشكان نياز مبرم دارند. 
• به نظر مى رسد رشته هاي حقوق، روان شناسي، حسابداري در گروه علوم انسانى به سبب بازار كار مناسب تر  

از رشته هاى پرطرفدار باشند.
• علوم را بر اساس فوايدى كه براى انسان دارند  و يا براساس جايگاهى كه در سلسله ى علوم دارند مى توان 

مقايسه كرد.

تحقيق كنيد
       چگونگى انتشــار و پيامدهاى يك بيمارى همه گير را در گذشته مطالعه كنيد و نشان دهيد 

انسان ها چگونه توانستند اين نوع بيمارى ها را مهار كنند. 
        به نظر شما رابطه ى مطلوب انسان و طبيعت چگونه رابطه اى است؟

• طاعون ( مرگ سياه): مرضى عفونى و همه گير است و عامل آن نوعى باكترى است كه توسط موشها سرايت 
مى كند. پس از مرگ موشها، انگل موشها كه نوعى كك است به جستجوى ميزبان مى گردد و از طريق استنشاق 

ذرات پراكنده با سرفه از فرد مبتال به طاعون به فرد سالم سرايت مى كند.
  در طول تاريخ اروپا از همه گيرى طاعون فراوان سخن به ميان آمده است. در سال هاى 1346 تا 1349 نيمى 

فعاليت ها

85 درس سوم؛ اهميت علوم انساني



از مردم اروپا مبتال و تلف شدند. پيش از اين زمان، يعنى در سال 7 م، اين بيمارى در كمتر از چهار ماه 250 
ميليون نفر در اروپا را كشت. گاهى اوقات از هر سه نفر، يك نفر تلف مى شد. آنقدر مرگ و مير باال بود كه 
مردم قادر به كفن و دفن مردگان و مراقبت از بيماران نبودند. گاهى بيمارانى كه مرگ خود را نزديك مى ديدند 

قبل از آنكه در حال احتضار بيفتند، گور خود را مى كندند و گاه در داخل قبر به انتظار مى نشستند.
  رهايى از اين بيمارى مخوف:

   در سال 1348م براى مبارزه با اين بيمارى كه بخش بزرگى از جمعيت اروپا را نابود كرد، مردم با لباسهاى 
مخصوص همه جاى بدن خود را مى پوشاندند و صورتك هايى با منقار دراز حاوى مواد معطر به صورت مى 
زدند و معتقد بودند با اين تمهيدات از ورود بيمارى به بدن جلوگيرى مى كنند و در كوچه ها و خيابانها آتش 

روشن مى كردند و در خانه ها و دروازه ى شهرها را مى بستند تا از ورود بيمارى جلوگيرى شود.
  به تدريج با پيشرفت در وضع بهداشت عمومى و پزشكى ودرمان سالهاست كه موارد جديد اين بيمارى ديده 

نشده است. ميكروب اين بيمارى در سال 1894 م توسط پرس كشف شد. 
انواع ارتباط انسان: 

• ارتباط با خدا:  موجودى متناهى در برابر موجودى ال يتناهى 
• ارتباط با خود...   
• ارتباط با طبيعت... 
• ارتباط با ديگران...

  انسان از يك سو بايد طبيعت را بشناسد و حوادث طبيعى را پيش بينى نمايد تا به پيشگيرى و تسلط بر 
طبيعت دست يابد و آن را كنترل نمايد. از سوي ديگر با شناخت طبيعت و پيش بينى و كنترل طبيعت مي تواند 
از محدوديت هاى عالم طبيعت رها شود. ولى بايد از تمرد و گردنكشي در برابر طبيعت خودداري كند و 
خود را يگانه قدرت در طبيعت نداند و با بيرحمى به بهره كشى از آن نپردازد، بلكه در شناخت عالم طبيعت 

و استفاده از آن، شيوه هاى صحيح را  مراعات نمايد. 

داوري  كنيد
       برخى از مفاسد و خطرهايى را كه در اثر توسعه ى يك جانبه ى علوم طبيعى پيش آمده 

است، فهرست كنيد. 
        شما براى مقايسه ى علوم طبيعى و علوم انسانى كدام معيار را بهتر مى دانيد؟ 

الف) فرصت و آينده شغلى
ب) فوايد علوم براى انسان
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• بهره كشى صرف از طبيعت و تخريب محيط زيست و ايجاد بحران هاي زيست محيطي، استفاده ابزاري قدرت هاي 
بزرگ از علم و تكنولوژي، بروز جنگ ها و توسعه ى ساز و كار جنگ ها، انحطاط اخالقي در بسياري از عرصه هاي 

كاربرد علوم طبيعي
• معيار وضعيت شغلى مقيد به شرايط و زودگذر است و در شرايط مختلف تغيير پيدا مى كند و اگر مالك انتخاب 
رشته قرارگيرد براساس منافع فردى و شخصى است و حال آن كه معيار فوايد علم ثابت و هميشگى است و اگر 
براى انتخاب رشته مورد توجه قرار گيرد آثار انسانى و اجتماعى بيشترى به دنبال مى آورند. كسانى كه داراى 

احساس مسئوليت اجتماعى يا احساسات عالى انسانى دارند معيار فوايد را ترجيح مى دهند. 

هنگامي كه به سنجش و مقايسه علوم انساني با ساير علوم مي پردازيم، نيازمند به معيار و مالكي هستيم كه 
سنجش بر اساس آن انجام گيرد. معيار ها و مالك  هاي متفاوتي براي مقايسه علوم انساني با ديگر علوم وجود دارد 
و افراد مختلف با انگيزه  هاي متفاوتي كه دارند، براساس معيار هاي موردنظر خود اين مقايسه را انجام مي دهند. از 
جمله معيار هايي كه براي سنجش علوم انساني با علوم طبيعي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد، عبارتند از: فرصت 

شغلي و شأن اجتماعي؛ فايده علوم

 فرصت شغلى و شان اجتماعى
اولين باري كه افراد در موقعيت سنجش بين علوم انساني و ديگر علوم قرار مي گيرند، در دوران دبيرستان است. 
دانش آموزان در سال اول دبيرستان، ناگزير از سنجش بين علوم انساني و ديگر رشته  ها هستند. از اواخر سال اول، 
مسئولين دبيرستان جلسات مشاوره را براي كمك به دانش آموزان تشكيل مي دهند و اولياي دانش آموزان نيز آنان را 
در اين تصميم كمك مي كنند. عوامل مختلفي در انتخاب دانش آموزان نقش دارد. به نظر مي رسد مهمترين عواملي 

دانستني ها
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كه در اين سنجش اثرگذار است فرصت  هاي شغلي، درآمد اقتصادي و شأن اجتماعي است. خانواده  ها بيشتر مايل 
هستند فرزندانشان در رشته اي تحصيل كنند كه از آينده شغلي و يا شأن اجتماعي بهتري برخوردار است.

آينده شغلي و مسائل اجتماعي، معيار و مالكي است كه مربوط به خود علم نيست؛ بلكه مربوط به شرايط 
اجتماعي است. هر جامعه اي به تناسب نظام و نياز  هاي اجتماعي صادق و يا كاذب خود، شرايط شغلي بهتري را 
براي برخي از رشته  ها ايجاد مي كند. در برخي از كشور ها علوم انساني از شأن اجتماعي و همچنين آينده شغلي 
بهتري برخوردارند. در كشور هاي جهان سوم، علوم مهندسي و يا پزشكي از موقعيت بهتري بهره مندند. شأن 

اجتماعي و يا فرصت شغلي مالكي است كه در شرايط محيطي و فرهنگي تغيير مي كند
در ايران در سال  هاي دهه شصت، رشته هاى علوم پزشكي از موقعيتي برتر نسبت به ساير علوم برخوردار 

بودند و در سال  هاي اخير برخي از رشته  هاي ديگر جاي آن را گرفته اند.

 فوايد علوم
معيار ديگري كه براي سنجش علوم مي تواند مورد استفاده قرار گيرد، فايده علوم در زندگي بشري است. معيار 

فايده علم از معيار شأن اجتماعي و يا فرصت شغلي با  ثبات تر مى باشد.
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الف- فوايد علوم طبيعى
براي علوم طبيعي فوايدي را مي توان ذكر كرد كه مهمترين آن ها عبارتند از:

1ـ شناخت طبيعت؛ شناخت حقيقت  از مهمترين فوايد هر علم است. انسان بر حسب فطرت خود به دنبال 
كشف حقيقت است. اين فايده در هر علمي متوجه موضوع همان علم مي شود و به دليل اين كه پديده  هاي طبيعي 

موضوع علوم طبيعي هستند، فايده علوم طبيعي، شناخت عالم طبيعت است.
2ـ پيش بيني حوادث طبيعي؛ جهت پيش گيري و تسلط بر آن. عالم طبيعت به گونه اي است كه انسان پس از 
شناخت، قدرت پيش بيني حوادث آن را پيدا مي كند. در صورتي كه آن حوادث مطابق خواسته او نباشد، تا حد 

زيادي مي تواند در جهت كنترل و پيش گيري آن حوادث مؤثر باشد.
3ـ ر هاسازي انسان از اسارت طبيعت؛ به هر مقدار كه انسان به شناخت حقايق طبيعي نايل شود و توان 
پيش بيني و كنترل حوادث طبيعي را پيدا كند، از محدوديت هايي كه عالم طبيعت براي او به وجود مي آورد، ر ها 
مي شود. بنابراين يكي از فوايد ديگر علوم طبيعي، ر هاسازي انسان از محدوديت هاي عالم طبيعي است. به همين 
دليل است كه علوم طبيعي را علوم ابزاري مي گويند، زيرا ابزار تسلط انسان بر طبيعت و وسيله ر هاسازي او از 

قيد  هاي طبيعي است. عقالنيتي را كه در شناخت اين علوم به كار مى رود، عقالنيت ابزاري مي نامند.

ب- فوايد علوم انساني
براي علوم انساني نيز فوايدي وجود دارد.برخي از آن ها عبارتند:

1ـ شناخت معاني كنش  هاي انسان ها ؛
شناخت حقيقت در حوزه علوم انساني متوجه موضوع اين علوم، يعني كنش  هاي انسان ها است، و چون كنش 
و رفتار آدميان ارادي بوده و با هدف و معاني موردنظر كنش گران پديد مي آيند، شناخت حقيقت آن ها، مستلزم 

فهم معاني كنش  ها مى باشد.
2ـ پيش بيني كنش  ها و پيامد هاي آن ها جهت پيش گيري و كنترل كنش هاي نامناسب و غيرمطلوب ؛ 

به علوم انساني به دليل اين كه عهده دار فهم كنش  هاي انساني هستند، علوم تفهمي گفته مى شود.. با شناخت 
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معاني و اهداف موردنظر كنش گران، امكان پيش بيني مسير آيندة كنش فراهم مي آيد؛ هرچند به دليل اين كه كنش گران 
موجودات مختارى هستند، اين بخش از پيش بيني، مشروط به ثبات شخصيت و هدف كنش گران است. عالوه بر 
اين، با شناخت هر كنش راه شناخت پيامد هاي الزامي كنش  هاي انجام شده نيز هموار مي شود.پيش بيني كنش  هاي 
آينده و يا پيامد هاي كنش  هاي انجام شده، بصيرت الزم را جهت چگونگي مواجهه با موقعيت فعلي نصيب انسان 

مي كند و اين بصيرت در انتخاب كنش  هاي بعدي او مؤثر واقع مي شود.
3ـ ايجاد تحول در كنش  هاي انساني و ديالكتيك با موضوع خود:تأثيري كه شناخت كنش  هاي موجود و 
پيامد هاي مربوط به آن در بصيرت انسان و تصميم گيري نسبت به كنش  هاي بعدي مي گذارد، به نوعي ديالكتيك و 
رابطه متقابل بين علوم انساني با موضوعات مربوط به اين علوم منجر مي شود. يعني اين دانش در هويت موضوع 
و تغيير آن اثرگذار است. اين نوع از رابطه متقابل بين علوم طبيعي و موضوع آن ها وجود ندارد. علوم طبيعي با 
آن كه به عنوان دانش ابزاري قدرت تسلط انسان بر طبيعت و تغيير آن را به دنبال مي آورند، هويت و ماهيت موضوع 
خود را تغيير نمي دهند. تسلط دانشمند علوم طبيعي بر موضوع مطالعه خود تسلطي بيروني است و تسلط عالم 

علوم انساني بر كنش  هايي كه توسط او انجام مي شود، تسلطي دروني است.
4ـ شناخت فضيلت،  عدالت، سعادت و راه صحيح زندگي و ارزش گذاري درباره كنش  هاي خوب و بد 
انسان ها: علوم انساني، تنها به فهم كنش  هاي انسان ها و شناخت پيامد هاي ضروري اين كنش  ها و به پيش بيني 
كنش  هاي بعدي اكتفا نمي كنند. اين علوم براساس برخي از مباني معرفت شناختي توان ارزش داوري علمي نسبت 
به كنش  هاي موجود را دارا هستند. علوم انساني عالوه بر شناخت واقعيت هاي تحقق يافته، به شناخت آرمان ها و 
حقايقي كه بايستة  تحقق هستند، مي پردازند و راه هاي وصول به آن حقايق را ارائه مي دهند. اين در حالى است 

كه براساس آن حقايق درباره خوب و بد بودن آن چه موجود است نيز داوري مي كنند.
داوري هنجاري و ارزشي علوم انساني درباره كنش  هاي انساني، موجب مي شود تا به اين دسته از علوم به 

اعتبار رويكرد  ها و نظريه  هاي ارزشي و هنجاري آن، علوم و يا دانش  هاي هنجاري و ارزشي گويند.
5ـ انتقاد از كنش  هاي ناپسند و ظالمانه انسان ها: ارزش گذاري درباره كنش  هاي انساني كه براساس شناخت 
آرمان هاي انساني و اجتماعي صورت مى گيرد، امكان انتقاد از كنش  هاي ناپسند و ظالمانه را فراهم مي آورد. به اين 
علوم به دليل اين كه به انتقاد از كنش  هاي ناپسند آدميان مي پردازند، علوم انتقادي نيز مي گويند و عقالنيتي را كه در 

شناخت اين علوم به كار مي رود، عقالنيت انتقادي مي نامند.
6ـ ر ها كردن و آزادسازي از ظلم  ها و اسارت هايي كه در اثر كنش انسان ها پديد مي آيد؛ 

اين علوم به دليل گفت   وگو و تعاملي كه با موضوع خود دارند، با تبيين هويت وحقيقت كنش  هاي آدميان، 
اموري را كه در اثر جهل و ناآگاهي انسان ها رسوب يافته باشند، متزلزل ساخته و مسير آزادي و ر هايي انسان را 

از ظلم  ها و اسارت هايي كه با رفتار و عمل آدميان پديد آمده، هموار مي سازند.
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7ـ نشان دادن شيوه صحيح استفاده از علوم طبيعي و دانش  هاي ابزاري ؛
موجودات عالم طبيعي موجوداتي نيستند كه با اراده و آگاهي انسان تحقق يابند. انسان تنها مي تواند اين حقايق 
را بشناسد و درباره آن ها تصرف كند. بنابراين حقايق طبيعي كار و كنش انسان نيستند، اما اقدام براي شناخت عالم 
طبيعت و استفاده از آن، كار و فعل انساني است و علوم انساني دانش  هايي محسوب مى شوند كه مديريت تعليم 

و تعلم را بر عهده دارند و شيوه  هاي تصرف در عالم طبيعت را نيز نشان مي دهند.  

3ـ مقايسه فوايد علوم انساني و علوم طبيعي
  علوم انساني و طبيعي فوايد مشتركى نيز دارند؛ مثل شناخت حقيقت، قدرت پيش بيني حوادث، براي 

پيش گيري از آن  هاو ر هايي بخشي. 
فوايد مشتركي كه براي علوم طبيعي و انساني وجود دارد، به رغم مشابهتي كه با يكديگر دارند، يكسان نيستند، 
و تفاوت اين فوايد مشترك مربوط به موضوع آن  هاست. فوايد مشترك ذكر شده در علوم طبيعي به موضوعات 
طبيعي مربوط مى شود و در علوم انساني به كنش  هاي انساني و امور مرتبط با آن. علوم طبيعي به دنبال شناخت 
حقيقت عالم طبيعت هستند و اين علوم قدرت انسان را بر طبيعت تأمين مي كنند و يا آن كه انسان را از جبر هاي 
عالم طبيعت ر هايي مي بخشند. اما علوم انساني حقيقت كنش ها و رفتار هاي انساني را شناسايي مي كنند و به قدر 
توان خود قدرت پيش بيني و پيش گيري كنش ها و يا پيامد هاي مربوط به آن ها را به دنبال مي آورند، و همچنين 

انسان را از بند ها و قيد هايي كه توسط خود او پديد آمده اند، ر هايي مي بخشند، مثل اخالق محيط زيست.
علوم انساني، عالوه بر فوايد مشترك، از برخي فوايد اختصاصي نيز برخوردارند. داوري هنجاري، ارزش گذاري، 

و رويكرد انتقادي از فوايد مخصوص علوم انساني است و علوم طبيعي فاقد اين نوع از فوايد و آثار هستند. 
علوم انساني به دليل اين كه راه صحيح استفاده از طبيعت و علوم ابزاري را نشان مي دهند، از جايگاهي برتر 
و تعيين كننده نسبت به علوم طبيعي برخوردارند. علوم انساني همچون چراغي هستند كه در دست انسان قرار 
مي گيرند. اين چراغ اگر در دست ارزش  ها و فضيلت  هايي قرار گيرند كه توسط علوم انساني شناخته مي شوند، 
انسان را در رسيدن به عدالت و سعادت كمك مي كنند و اگر در دست رذايل و مانند آن قرار گيرند، وسيله تباهي 

انسان و جهان مي شوند. انسان با اين چراغ راه استفاده صحيح از علوم طبيعي و ابزاري را پيدا مي كند. 

 روش علوم انساني و علوم طبيعي 
ـ  تفاوت روش علوم انساني و علوم طبيعي 1

علوم انساني و علوم طبيعي را براساس روش شناخت و سطح عقالنيتي كه در آن ها به كار مي رود نيز مي توان 
با هم مقايسه كرد. برخي از علوم از روش  هاي گسترده تر و عقالنيتي عميق تر بهره مي برند. 
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روش هر علم متناسب با موضوع آن است و به همين دليل، تفاوت روش علوم انساني و علوم طبيعي متأثر 
از تفاوت موضوع آن هاست. 

موضوعات علوم طبيعي امور محسوس هستند و روش علوم طبيعي نيز به تناسب اين گونه موضوعات، روش 
تجربي است و به همين دليل علوم طبيعي را علوم تجربي نيز مي نامند. در اين دسته از علوم، معرفت حسي نقش 

مهمي دارد و قواعد عقلي نيز براي سامان دادن به دريافت  هاي محسوس به كار گرفته مي شوند. 
موضوع علوم انساني كنش  هاي انساني است.كنش  هاي انساني عالوه بر ظواهر و پيامد هاي محسوس داراي 

معاني و انگيزه  هاي غيرمحسوس نيز هستند. در اين علوم از هر دو روش   تجربي و غيرتجربي استفاده مي شود. 
در علوم انساني با آن كه معرفت حسي نقش مهمي دارد، اما شناخت عقلي، نقش اساسي تر ايفا مي كند. 

در اين علوم عقالنيت آدمي معاني كنش  ها، انگيزه  ها و نيت  هاي افراد را شناسايي كرده و در معرض داوري 
قرار مي دهد. عقالنيت آدمي با داوري  هاي ارزشي خود به انتقاد از كنش  هاي ناشايست مى پردازد. عقالنيتي كه در 
علوم انساني به كار مي رود به دليل كاربرد انتقادي آن، عقالنيت انتقادي نيز ناميده مي شود. بنابراين در علوم انساني 

عالوه بر معرفت حسي و عقالنيت تجربي از عقالنيت انتقادي نيز استفاده مي شود. 
دانش  هاي طبيعي برخالف علوم انساني، ظرفيت ارزش گذاري و رويكرد  هاي انتقادي را ندارند. يك عالم 
طبيعي موضوع علم خود و آثار آن را شناسايي مي كند ولى هيچ گاه دربارة آثار موضوعات مورد مطالعه خود دست 
به داوري ارزشي و يا انتقادي نمي زند، و در مسير مطالعات خود گزاره هنجاري بيان نمي كند؛ مثال عالم شيمي 
خاصيت عناصر را كشف مي كند ولى هيچ گاه نسبت به خواص عناصر انتقادي نمي كند. اما عالم اخالق عالوه  بر 

شناخت اوصاف نفساني انسان درباره خوب و بد بودن آن ها نيز داوري مي كند.
 روش  هايي كه براي فهم كنش  هاي انساني و معاني مربوط به آن ها و براي داوري ارزشي و انتقادي نسبت به 
كنش  ها به كار مي رود، به مراتب گسترده تر از روش  هاي تجربي است و به همين دليل در علوم انساني از سطوح 

عميق تر عقالنيت كه فراتر از عقالنيت ابزاري است، استفاده مي شود. 

2ـ  تأثير مباني معرفت شناختي در روش شناسي علوم
بدون شك موضوع هر علم، يكي ازمهمترين عواملي است كه در نوع روش آن تأثيرگذار است، اما موضوع 
تنها عامل تعيين كننده روش نيست. عوامل ديگري نيز در تعيين روش علوم مؤثر هستند؛ مباني معرفت شناختي از 

جمله اين عوامل است. 
تفاوت هاي روش شناختي كه بين علوم طبيعي و انساني بيان شد، تفاوت هايي است كه هم اينك كم و بيش 
مورد وفاق و قبول جامعه علمي است و يا دست كم تفاوت هايي است كه در دهه  هاي اخير حاميان جدي دارد. 
جامعه علمي دنياى غرب در نيمه دوم قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم اين سطح از تفاوت روشي بين علوم 
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مختلف معرفتي با يكديگر، تنوع و اختالف روشي علوم انساني و علوم طبيعي برجسته شد و اينك، با غلبه 
رويكرد هاي هرمنوتيكي و پسامدرن و مرجعيت يافتن عقل عرفي نسبت به حوزه  هاي مختلف معرفتي، ديگربار 

فاصله روش شناختي علوم طبيعي و انساني كمتر مي شود.
 هرچند اين بار فاصله به نفع علوم انساني كاهش پيدا مي كند و البته در اين رويكرد، پيوست روش شناختي 
علوم طبيعي به حوزه علوم انساني به نفي تكثر روش شناختي علوم و از جمله علوم طبيعي منجر نمي شود، بلكه 

علوم طبيعي نيز مانند علوم انساني با نوعي از تكثر روش شناختي مواجه مي شوند.

4ـ  بازبيني و بازخواني روش  هاي علمي 
تجربه تأثير مباني معرفت شناختي در روش هاي علوم مختلف، زمينه بازبيني و بازخواني و مقايسة روش هاي 
علوم طبيعي و انساني را براساس مباني معرفت شناختي متعلق به حوزه فرهنگي و تمدني جهان اسالم را فراهم 

مي آورد. 
اگر به رسميت شناختن عقالنيت انتقادي و هنجاري در حاشيه مرجعيت عقل عرفي و مانند آن تفسير جديدي 
از روش هاي علوم طبيعي و علوم انساني را به دنبال مي آورد، به رسميت شناختن عقل متافيزيكي، عقل عملي، عقل 
نظري، عقل قدسي، عقل فعال، عقل مستفاد، عقل سرخ و مهمتر از همه به رسميت شناختن وحي الهي به عنوان 

يك منبع  علمي براي شناخت و تفسير عالم و آدم، چه تأثيري را در روش  هاي علمي به دنبال خواهد آورد؟ 



درس چهارم

ا نتظار مي رود دانش آموز پس از يادگيري اين درس:
1. كنش اجتماعي را با توجه به فعاليت هاي روزانة  خود توضيح دهد.

2. كنش انساني را از كنش اجتماعي باز شناسد.
3. منظور از پديده هاي اجتماعي را بداند.

4.  رابطة  كنش اجتماعي را با ساير پديده هاي اجتماعي بداند.
5. چگونگي تكوين بعضي از پديده هاي اجتماعي را توضيح دهد. 

6. تعدادي از پديده هاي اجتماعي را نام ببرد .
7. نظام اجتماعي  راتعريف كند.

8.  نقش  پديده هاي  اجتماعي را در شكل گيري نظام اجتماعي  توضيح دهد.
9.  اهميت و جايگاه  ديگران را در انجام اعمال خود بشناسد.

10. انگيزه و عالقة  بيشتري براي همكاري و مشاركت با ديگران داشته باشد. 

مفاهيم كليدي

اهداف

كنش اجتماعي، پديده ي اجتماعي،ارتباط پديده هاي اجتماعي، نظام 
اجتماعي، ارزش ها، هنجارها، جامعه پذيري، كنترل اجتماعي، 

كنش اجتماعي



 

نمونه بياوريد
         دو مورد از كنش هاى اجتماعى را كه امروز انجام داده ايد، نام ببريد.

          اين دو كنش با توجه به چه كســى و براســاس چه شــناخت و برداشتى از او انجام شده 
است؟ 

           نيت و هدف شما از اين دو كنش چه بوده است؟ 

 گذشتن از كنار ديگران در خيابان – گفتگو با دوستان
• اين دو كنش با توجه به ديگران انجام شده اند. اعمال و حركات طرف مقابل و اعمال خودمان نسبت به 

ديگران مورد توجه قرا مى گيرد.
• هنگامي كه در خيا بان از كنار ديگران مي گذريم، نگاه هاي مختصري رد و بدل مى شود و وقتى به هم نزديكتر 
مى شويم هر يك به سويى نگاه مى كنيم. نوعى بى توجهى نسبت به يكديگر داريم. يعنى ديگرى را ناديده نمى 
گيريم و به ديگرى نشان مى دهيم كه حضور او را درك كرده ايم و از انجام هر حركتى كه مزا حمت آميز 
تلقى مى شود، اجتناب مى كنيم. در مورد گفتگو با دوستان، حركات و صحبت هاى طرف مقابل مورد توجه 
است؛ يعني با توجه به درك طرف مقابل و نوع كنش هاى او، واكنش نشان مى دهيم و نوع  صحبت خود را 
انتخاب مي كنيم و ادامه مى دهيم. حركات چهره، كلمات، طرز بيان و معانى آنچه در گفتگو بيان شده را مّد 

نظر داريم.
• در مورد اول، رسيدن به مقصد مورد نظر و در مورد دوم، اظهار محبت و جلب دوستى آن ها و مواردى از 

اين قبيل. 

تمرين كنيد
     پديده هاى اجتماعى نامبرده در درس را با استفاده از كتاب «مطالعات اجتماعى» تعريف 

كنيد. 
        خرد ترين و كالن ترين پديده ى اجتماعى كدامند؟

كنش  هاى اجتماعى و نظام هاي اجتماعى .

فعاليت ها
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تحقيق كنيد
      نظام قومى و قبيله اى با چه نوع ارزش هايى سازگار است؟ برخى از آن ارزش ها را نام ببريد. 

دو هنجار و كنش اجتماعى مناسب با اين نظام را بيان كنيد. 
      ارزش عدالت، با چه نوع هنجارهايى در زمينه ى آموزشى سازگار است؟ 

• نژاد و خون. برادرت را يارى كن؛ حتى اگر ظالم باشد. در چنين جوامعى اگر كسى از قبيله اى فرد ديگرى را 
بكشد همه اعضاى قبيله قاتل، مقصر شناخته مى شوند و با همه افراد قبيله دشمني مي كنند.

• عدالت: محروم نشدن از خدمات آموزشى به دليل جنسيت، نژاد و قوميت و... . بر طبق اين اصل همه افراد 
بايد از خدمات آموزشى يكسان برخوردار باشند. در توزيع خدمات تحصيلي ميان دانش آموزان نبايد  تبعيض 
ناروايي وجود داشته  باشد. آموزش و پرورش سازوكار بازتوليد نابرابري ها در جامعه نباشد. اولياي آموزش و 

پرورش در رفتار با دانش آموزان تبعيض ناروايي قايل نشوند. و....

1-كنش  اجتماعي 
  كنش انساني فعاليت ارادي و آگا هانه انسان است. كنش اجتماعي بخشي از كنش انساني است كه 
با در نظر گرفتن ديگران انجام مي شود. ما به دوست خود سالم مي كنيم و يا پاسخ سالم او را مي دهيم، 
به هنگام ورود به ساختمان با يكديگر تعارف كرده و ديگري را مقدم برخود مي داريم. از نظر ديگران 
درباره خود مطلع مي شويم و يا در مورد آن ها اظهارنظر مي كنيم، به بيان عقايد و نظريات خود مي پردازيم. 
با يكديگر براي رسيدن به اهداف خود همكاري مي كنيم و گاه نيز براي وصول به هدف خود به رقابت 
با ديگران برمي خيزيم. در تعامل با ديگران از هنجار ها و قوانين پذيرفته شده و مورد قبول جامعه تبعيت 

مي كنيم و... همه اين امور از كنش هاي اجتماعي انسان هستند.
هركنش اجتماعي ناظر به اشخاص، افراد و يا امور و واقعيت هايي است كه در متن كنش ديگران 
تحقق يافته و يا انتظار تحقق آن ها مي رود. راننده اي كه مقررات راهنمايي و رانندگي را در نيمه شب و به 
دور از چشم ديگران رعايت مي كند، با آن كه مستقيماً در تعامل روياروي و چهره به چهره با افراد ديگر 
نيست، فعاليت او يك كنش اجتماعي به شمار مي رود، زيرا مقرراتي را رعايت مي كند كه مورد توافق او 

و ديگران است. 

دانستني ها
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2- اختيار، جبر و اضطرار 
در اينجا الزم است درباره سه مفهوم اختيار، جبر و اضطرار كمى توضيح دهيم. كنش هاي انسان 
به طور عام و كنش هاي اجتماعي انسان به طور خاص همواره ارادي و اختياري است. اراده و اختيار انسان 
بر مدار آگاهي و انگيزه او شكل مي گيرد. انسان هرگز نمي تواند كاري را انجام دهد ولى بدان آگاهي 

نداشته باشد. يا آن كه به رغم آگاهي، انگيزه اي براي انجام آن ندارد.
انسان هرگز به جبر كاري را انجام نمي دهد، و كاري كه حقيقتاً انسان به آن مجبور باشد، كار انسان 
نيست؛ زيرا انسان هنگامي مجبور خواهد بود كه ديگران با زور و قدرت او را وادار به انجام كارى نمايند. 
مانند اين كه او را از جايي به جاي ديگر منتقل كنند. فردي كه با قدرت ديگران جابه جا مي شود، انجام 
دهنده كار نيست؛ بلكه مورد كار است و به همين دليل كار را در حقيقت به او نمي توان نسبت داد. فعاليت 
و كنش نقل و انتقال مربوط به كساني است كه خود دست به انتقال مي زنند، و كنش آنان بدون شك 
ارادي و اختياري است. اگرانسان در اثر تهديد ديگران و يا حتي در اثر برخي از تهديد هاي طبيعي نظير 
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خراب شدن ديواري كه در كنار آن نشسته است، كنشي را انجام دهد، در اين حال كنش اجتماعي  يا غير 
اجتماعي او، با آن كه به اضطرار انجام مي شود، همچنان فعاليتي ارادي است. فردي كه از كنار ديوارحركت 
مى كند؛ براي اين كه در اثر فرسودگي بر سر او خراب نشود و يا به دليل اين كه ديگران آن را برسر او 
خراب نكنند،  با آن كه مضطر به انتقال است، عملي ارادي و اختياري انجام مي دهد. او هنگامي كه در كنار 
ديوار نشسته است، به دو مطلب علم دارد؛ اول: اگر تداوم نشستن را انتخاب كند، ديوار بر سر او خراب 
خواهد شد و جان خود را از دست داده و يا آن كه مجروح مي شود.  دوم: اگر از پاي ديوار بگريزد، جان 

به سالمت مي برد. او بر اساس اين دو علم و در چهارچوب انديشه و آگاهي خود و براساس انگيزه و 
هدفي كه براي زندگي و سالمت دارد، دور شدن  از پاي ديوار را انتخاب كرده و انجام مي دهد.

ما در بسياري از كنش هاي اجتماعي، براساس شناختي كه از كنش هاي ديگران داريم، با اشتياق يا 
با اضطرار و اكراه كنش خود را انجام مي دهيم و هنگامي كه كاري را به اضطرار و اكراه انجام مي دهيم، 

همچنان با اختيار و اراده خود كاري مي كنيم.
عالمه طباطبايي (ره)  با چنين تحليلي، انسان را همواره فاعل به اختيار مي داند و فاعل به جبر را از 

اقسام فاعل حذف مي كند.
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3- پديده هاي اجتماعي
پديده هر امري است كه براي انسان رخ نموده و ظاهر مي شود. پديده ها به دو قسم انساني و 
غيرانساني تقسيم مي شوند. پديده هاي غيرانساني، شامل امور طبيعي و فوق طبيعي و يا فيزيكي و 
متافيزيكي مي شوند؛ و اما پديده هاي انساني، اموري هستند كه در حوزه يا حيات انساني و با رفتار و كنش 

انساني ظاهر مي شوند.
پديده هاي اجتماعي بخشي از پديده هاي انساني هستند؛ اين پديده ها شامل كنش هاي اجتماعي و 

پيامد هايي مي شوند كه كنش هاي اجتماعي به دنبال مي آورند و با كنش اجتماعي انسان تحقق مي يابند.
هنجار ها، ارزش هاي اجتماعي واقعيت هايي نظير جامعه پذيري، كنترل اجتماعي، تقسيم كار، نقش، 
خرده نظام و نظام اجتماعي پديده هاي اجتماعي هستند؛ زيرا هيچ يك از اين امور جداي از كنش اجتماعي 

انسان نيست.
هنجار اجتماعي شيوة  كنش اجتماعي است كه مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است.

ارزش هاي اجتماعي اموري هستند كه مورد توجه، درخواست و پذيرش افراد بوده و همگان نسبت 
به آن ها گرايش و تمايل دارند.

تقسيم كار پديده اي است كه انسان ها آن را براي تأمين نياز ها و اهداف مختلف خود به وجود 
مي آورند. نقش هاي اجتماعي با الگو هاي رفتاري مختلفي كه در اثر تقسيم كار به وجود مي آيد، شكل 
مي گيرند و مجموعه نقش هاي متقابل به هم پيوسته كه در جهت رسيدن به اهداف و ارزش هاي اجتماعي 

خاص پديد مي آيند، نظام اجتماعي را به وجود مي آورند.
اگر كنش اجتماعي نباشد، نه روش و الگويي براي رفتار تحقق پيدا مي كند و نه ارزش هايي مانند 
حقيقت، عدالت، امنيت، آزادي و سعادت مورد توجه قرار مي گيرند تا تحقق آن ها،  هدف و انگيزه كنش 

باشد.
هنجار ها و ارزش ها پس از آن كه از مسير كنش هاي اجتماعي انسان ها، تحقق اجتماعي پيدا كنند، با 

آموزش، پرورش، تشويق و تنبيه دو پديده جامعه پذيري و كنترل اجتماعي را آشكار مي سازند.
پديده هاي اجتماعي اقسام مختلفي دارند؛ برخي از آن ها، مانند كنش هاي اجتماعي افراد، خرد و 
كوچك بوده و بعضي ديگر، نظير نظام اجتماعي، كالن و گسترده اند. پديده هاي خرد به دايره و حوزه 
كوچكي از زندگي اجتماعي محدود مي شوند، ولي پديده هاي كالن ابعاد مختلف زندگي اجتماعي را در 

بر مي گيرند.

99 درس چهارم؛ كنش اجتماعي



4- نظام اجتماعي
پديده هاي خرد و كالن اجتماعي، به طور گسسته و جداي از يكديگر شكل نمي گيرند؛ بلكه هريك 
از پديده ها در برخي ديگر اثرگذارده و يا از آن ها اثر مي پذيرد.تأثير و تأثر متقابل پديده هاي اجتماعي بر 
يكديگر موجب مي شود تا آن ها در تناسب با يكديگر شكل گيرند و نسبت بين آن ها رابطة ضرورى 
و اجتناب ناپذير برقرار شود. مثًال، هركنش اجتماعي با هر نوع هنجار سازگار نيست و در جامعه اي كه 
هنجار هاي خاصي در آن شكل گرفته و استقرار يافته است، كنش هاي ناسازگار با آن هنجار ها ضرورتًا ، 

نابهنجار شمرده مي شوند.

هر كنش براساس نيت، هدف و معناي خاصي كه موردنظر كنش گر است، شكل مي گيرد، و نيت و 
هدف كنش گر با ارزش هاي موردنظر او سازگار است. همچنين ارزش هاي اجتماعي كه ارزش هاي مورد 
قبول جامعه هستند، مقتضي كنش ها و رفتار هاي متناسب با خود هستند و اين ارزش ها، كنش هايي را 

حمايت مي كنند كه مناسب با آن ها باشند يا دست كم مغايرت و ناسازگاري با آن ها نداشته باشند.
ارزش هاي اجتماعي كنش هاي ناسازگاري را كه با ارزش هاي رقيب سازگار باشند، كنترل مي كنند؛ 

بنابراين كنترل اجتماعي و جامعه پذيري هر جامعه متناسب با ارزش هاي موجود در آن شكل مي گيرد.
نظام اجتماعي نيز برآيند پديده هاي اجتماعي درون آن است. اگر پديده هاي خرد اجتماعي كه نظام 
اجتماعي را شكل مي دهند از نسبتي هماهنگ برخوردار باشند، نظام اجتماعي از انسجام و استقرار 
برخوردار است. اگر پديده هاي خرد و از جمله خرده نظام ها مثل نظام آموزش و پرورش يا نظام فرهنگي، 
اقتصادي يا سياسي ناسازگار باشند، نظام كالن اجتماعي نيز متناسب با اين ناسازگاري ها با درگيري ، 

ستيز ها يا رقابت هاي دروني مواجه شده و تغييراتي را تجربه خواهد كرد. 
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تناسب بين عناصر و پديده هاي درون نظام هاي اجتماعي را در جوامع و فرهنگ هاي مختلف مي توان 
دنبال كرد؛ مثًال نظام قومي و قبيله اي، با ارزش هاي نژادي و خوني قوام مي يابد. نظام معرفتي متناسب با 
اين نظام مشتمل بر علومي نظير علم االنساب و دانش هايي است كه پيوند تاريخي قوم و قبيله را حفظ 
مي كنند، نظام حقوقي آن بر مدار پيمان ها و روابط قبايل مختلف سازمان پيدا مي كند و نظام اقتصادي و 
سياسي آن ها نيز متناسب با همين روابط، شكل مي گيرد. ارزش هاي اجتماعي نظام قبيله اي در ادبيات و 

عباراتي بيان مي شود، كه بر كمك به برادر خود فرمان مي دهد، هرچند كه آن برادر ظلم كرده باشد.
هنجار ها و ارزش هاي نظام قبيله اي با هنجار ها و ارزش هايي كه بر محور عدالت، حقيقت و كرامت 
انساني سازمان يافته باشد، ناسازگار است و كنش هايي كه براساس اين دسته از اهداف و ارزش ها شكل 

گيرند با مقاومت نظام قبيله اي، مواجه مي شود . 

101 درس چهارم؛ كنش اجتماعي



درس پنجم

علوم اجتماعي

ا نتظار مي رود دانش آموز پس از يادگيري اين درس:
1- تعريفي از علوم اجتماعي ارائه كند.

2- نسبت علوم انساني و علوم اجتماعي را توضيح دهد.
3- فوايد علوم اجتماعي را با مثال تشريح كند.

4- با توجه به اهميت و فوايد علوم اجتماعي، نسبت به آن رغبت نشان دهد.
5- توانايي الزم براي داوري درباره خطاهاي فردي و اجتماعي را در خود، فراهم كرده 

باشد .
6- توانايي هاي  نقد كنش هاي فردي و اجتماعي را كسب كرده باشد.

7- تشابه و تفاوت شاخه هاي مختلف علوم اجتماعي را به اجمال توضيح دهد.
8- بعضي از رشته  هاي علوم اجتماعي را نام ببرد.

9- با مفاهيم جامعه شناسي خرد و كالن آشنا باشد.

مفاهيم كليدي

اهداف

علوم اجتماعي ، شاخه هاي علوم اجتماعي، اهميت علوم اجتماعي، 
جامعه شناسي خرد، جامعه شناسي كالن، فوايد علوم اجتماعي، 

پيش بيني، فهم معاني، همدلي، داوري و انتقاد، كنش هاي ناپسند، 
كنش هاي ظالمانه



تفسير كنيد
      كنـش انسـانى و پيامدهـاى آن را موضـوع علوم انسـانى دانسـتيم. كنش اجتماعى و 
پيامدهاى آن را موضوع علوم اجتماعى معرفى كرديم. با مقايسه ى دو شكل زير نسبت علوم 

انسانى و  علوم اجتماعى را پيدا كنيد

 موضوع علوم انسانى كنش هاى انسانى و موضوع علوم اجتماعى كنش هاى اجتماعى است. پس موضوع 
علوم انسانى عام تر از موضوع علوم اجتماعى است. در نتيجه علوم اجتماعى بخشى از علوم انسانى است و  

زير مجموعه ى آن  به حساب مي آيد. 

تحليل كنيد
      فرض كنيد شـما شـاهد نزاع و درگيرى ميان دو كشور، دو قبيله در منطقه اى يا دو فرد 
در خيابانى هستيد. چگونه مى توانيد فوايد علوم اجتماعى را در بررسى، ارزيابى وحل يكى از 

اين درگيرى ها نشان دهيد؟
      فرض كنيد شـما درباره گروهى نوجوان كه روزها به گدايى مشـغول اند و شـب ها در 
خيابان هاى شهر مى خوابند مطالعه مى كنيد. چگونه مى توانيد فوايد علوم اجتماعى را در اين 

مطالعه نشان دهيد.

هدف از اين فعاليت بررسي رابطة محقق علوم اجتماعي با موضوع مورد مطالعة خود در مقايسه با 
دانشمند علوم طبيعي است.

فعاليت ها
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1. شناسايي علل و عوامل موثر بر درگيري و منازعه. البته بايد توجه داشت به علت پيچيدگي كنش هاي 
انساني پيش بيني و پيش گيري در اين علوم بسيار پيچيده تر و دشوارتر از پديده هاي طبيعي است.

2. فهم معنا و مفهومى كه طرفين درگير در نزاع، از انجام چنين كنشى در ذهن دارند. با فهم معاني و مقاصد 
طرف هاي درگير در نزاع، محقق مي تواند حقيقت كنش را آن گونه كه كنش گران انجام مى دهند دريابد.

3. بررسى نزاع از زاوية ارزش هاى انسانى و هنجارهاي اجتماعي و داورى و انتقاد نسبت به شرايط موثر 
در نزاع و  طرف  هاي  درگير. 

و در نهايت اتخاذ موضع  گيرى مناسب و ارائة راه حل و راهكار مطلوب
1. شناسايي پديدة تكدى گرى، عوامل و شرايط موثر بر آن (پيدا كردن علت )

2. مى توان خود را به جاى اين نوجوانان قرار داد و قصد و نيت آن ها را از تكدى گرى فهميد.(جستجوي 
دليل)

3.  داورى ارزشي دربارة  تكدى گرى و گدايان و عوامل و شرايط موثر بر آن  متناسب با سهم هركدام 
در شكل  گيري اين پديده.

  در نهايت اتخاذ موضع گيرى مناسب و ارائة  راه  حل و راهكار مطلوب

تحليل كنيد
        علمى را نام ببريد كه براساس تعريف ارائه شده از علوم انسانى، در حوزه علوم انسانى 

باشد ولى جزء علوم اجتماعى نباشد.
         به نظر شما ادبيات جزء كدام دسته از علوم است؟ دليل شما چيست؟

روان شناسي: علمي است كه به بررسى كنش انسانى مى پردازد؛ ولى كنش انسان را به صورت فردى 
مورد مطالعه قرار مى دهد. روانشناسى فعاليت هاى روانى فرد و عوامل تشكيل دهندة آن مانند هوش، حافظه، 
ادراك، تداعى معانى و ... را بررسى مى كند. البته فعاليت هاى روانى و رفتار انسان نمى  تواند بيرون از محيط 
اجتماعى و طبيعى او تصور شود. بنابراين علوم اجتماعي و روانشناسى در مطالعات خود نمى توانند از كمك 

و همكارى يكديگر بى نياز باشند.
ادبيات در حوزة  علوم اجتماعى قرار دارد. موضوع ادبيات را انسان ها مى  سازند. ادبيات براى برقرارى 

ارتباط و پيوند اجتماعى ميان انسان هاست و شالوده و بنيان آن زبان است. زبان پديده اي اجتماعي است.
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مقدمه: علوم درجة دوم
بحث دربارة يك علم غيراز بحثي است كه در آن علم مطرح مي شود، و بر همين قياس  بحث دربارة 
علوم اجتماعي متفاوت از خودعلوم اجتماعي است. علوم اجتماعي و انساني، علومي هستند كه موضوع 
آنها پديده هاي اجتماعي و انساني است. اما موضوع علم و دانشي كه دربارة خودِ علوم اجتماعي 
مي انديشد، كنش هاي انساني و يا پديده هاي اجتماعي و انساني نيست، بلكه موضوع آن، علومي است 
كه به اين پديده ها مي پردازند، يعني علوم اجتماعي موضوع علمي هستند كه دربارة علوم اجتماعي 
مي انديشد. به علمي كه موضوع آن يك علم ديگر باشد، علم درجة دوم گفته مي شود، بنابراين مباحثي 

كه دربارة علوم اجتماعي مطرح مي شود، از علوم درجة دوم به حساب مي آيد.
دربارة هر علم و از جمله دربارة علوم اجتماعي از ابعاد و زواياي مختلف مي توان بحث كرد: تاريخ و 
تحوالت اين علوم، روش كاربرد اين علوم نسبت به موضوعات مربوط به آن ها، روش توليد نظريه، 
داد وستد وتعامل اين علوم با ديگر علوم از جملة اين موارد است. همچنين مبادي، اصول موضوعه و 
بخشي از اين علوم را كه از مباحث فلسفي و متافيزيكي اخذ مي شوند، مى توان شناسايي كرد. پيوند و 
ارتباط اين علوم را با زمينه هاي اجتماعي، تاريخي، فرهنگي وتمدني آنها مي توان موضوع مطالعات خود 
قرار داد و از مالك هاي هشت گانة  علم مانند موضوع، روش، غايت و فايده و تاريخ علم مي توان 

سخن گفت.

 تعريف علوم اجتماعي 
  علوم گوناگون گرچه در علم بودن با يكديگر اشتراك دارند، اما از جهات مختلفي متمايزهستند. اگر 

علوم تمايزاتي  نداشته باشند،  به صورت رشته هاي مختلف در نمي آيند.
درباره علت تمايز علوم، مباحث و نظريات فراواني بيان شده است. مهمترين عواملى كه سبب تمايز علوم 
مي شوند عبارتند از: موضوع، هدف و روش. مهمترين اين عامل ها كه علوم بر اساس آن نسبت به يكديگر 
تمايز پيدا مي كنند، موضوع آن ها ست. علوم اجتماعي را نيز بر اساس موضوعي كه دارند از ديگر دانش ها 

و علوم مي توان بازشناخت. 
علوم اجتماعي را با توجه به موضوع آن ها، مي توان علم به كنش اجتماعي انسان و پيامدهاي آن دانست. 
 كنش اجتماعي خردترين و نخستين پديده اجتماعي است.  پيامدهاي اجتماعي پديده هاي اجتماعي خرد 
و كالن را شامل مي شود. علوم اجتماعي را مي توان علم به پديده ها و واقعيت هاي اجتماعي نيز تعريف 

دانستني ها
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كرد؛ ولي تعريف اول به دليل اين كه جايگاه كنش اجتماعي و نقش تعيين كنندة آن را نشان مي دهد، از 
تفصيل بيشتري برخوردار است.

 علم اجتماعي خرد و كالن
برخي از جامعه شناسان مانند ماكس وبر علم اجتماعي را علم به كنش اجتماعي انسان و بعضي ديگر 
مانندپارسنز آن را علم به ساختار و نظام اجتماعي دانسته اند. هر دو گروه به پديده هاي اجتماعي نظر 
دوخته اند، با اين تفاوت كه گروه نخست، پديده هاي اجتماعي خرد و گروه دوم پديده هاي اجتماعي كالن 
را در كانون توجه خود قرار داده اند. علم اجتماعي كساني كه پديده هاي اجتماعي خرد را موضوع علم 
خود مي دانند، علم اجتماعي خرد و دانش كساني كه پديده هاي اجتماعي كالن را موضوع علم اجتماعي 
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قرار مي دهند، علم اجتماعي كالن ناميده مي شود . جامعه شناساني كه مطالعات خود را به پديده هاي خرد 
اجتماعي محدود مي كنند،  از پديده هاي كالن و تأثيراتي كه اين پديده ها بر كنش هاي اجتماعي افراد   غافل 
مي مانند. اين گروه اغلب نظام اجتماعي و ابعاد كالن فرهنگي و تمدني آن را ناديده انگاشته ، يا اين كه آن  
را به فعاليت ها و كنش هاي اجتماعي افراد تقليل مي دهند. در نزد اين گروه، علم اجتماعي به روان شناسي 
اجتماعي افراد نزديك مي شود. جامعه شناسي رفتاري و نظريه تبادل، نمونه اي از جامعه شناسي خرد است. 

در نظريه تبادل، جامعه به برايند  رفتار و عمل آدميان تقليل داده مي شود. 
جامعه شناساني كه حوزة مطالعات علم اجتماعي را به پديده هاي اجتماعي كالن محدود مي كنند ،در طرف 
مقابل گروه قبل قرار مي گيرند .اين گروه نقش افراد و كنش هاي اجتماعي آنان را ضعيف و كم اهميت 
مي دانند. از نظر اين گروه، فرد و كنش هاي او بيشتر تحت تأثير پديده هاي اجتماعي كالن شكل مي گيرد. 
آنان آگاهي، اراده و كنش هاي افراد را محصول پديده هاي كالن اجتماعي دانسته و هويت مستقلي را كه 
فرد مي تواند داشته باشد و تأثيري را كه فرد براي تغيير نظام اجتماعي و مانند آن دارد و مسئوليتي را كه 
متوجه افراد است،  ناديده مي گيرند. نظريه كاركرد گرايي ساختي نمونه اي از علم اجتماعي كالن است. در 

نظريه كاركرد گرايي ساختي، هويت افراد به جايگاه و موقعيت اجتماعي آنان بازمي گردد.

 مباني و پيش فرض هاي تعاريف مختلف 
تفاوت دو ديدگاهى كه علم اجتماعي را به ابعاد خرد و كالن آن تقليل مي دهند، ريشه در ديدگاه ها و 
مباني انسان شناختي و هستي شناختي آنان دارد.كساني كه براي انسان هويتي مستقل قايل هستند، مسائل 
جامعه شناسي خرد را نمي توانند ناديده بگيرند و كساني كه براي جامعه و نظام اجتماعي، وجود حقيقي و 
مستقل قايل مي شوند، پديده هاي كالن اجتماعي و اثري كه بر كنش و رفتار افراد دارد را نمي توانند ناديده 
بگيرند.اگر علم اجتماعي علم به پديده هاي اجتماعي و علم به كنش اجتماعي و پيامدهاي خرد و كالن 
آن تعريف شود، اين علم مي تواند ابعاد خرد و كالن زندگي اجتماعي را مورد بررسي قرار دهد. در اين 
ديدگاه نظريه ها تلفيق نظرياتي هستند كه به هر دو بعد علم اجتماعي توجه كرده و مي كوشند تا تأثيري 
را كه فرد در تكوين نظام اجتماعي دارد، آثاري كه نظام اجتماعي به دنبال مي آورد و اضطرارهايي را كه 
فرد در مقابل نظام اجتماعي پيدا مي كند،  شناسايي كنند. به لحاظ منطقي، كساني مي توانند به رويكردها و 
نظريات تلفيقي روي آورند كه از بنيان هاي هستي شناختي و انسان شناختي مناسب با آن برخوردار باشند.  
شهيد مطهري با طرح مبناي اصالت فرد و جامعه كوشيده است تا مباني الزم را براي تدوين نظرياتي آماده 

سازد كه پديده هاي اجتماعي خرد و كالن را مورد مطالعه قرار دهند.
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 تعاريف سه گانه 
از آن چه درباره تعريف علم اجتماعي بيان شده، دانسته مي شود: اوال؛ اين علم را بر اساس موضوع آ ن 
مي توان تعريف كرد و ثانيا تعاريفي را كه بر اساس موضوع اين علم ارائه مي شوند، به سه گونه مي توان 

تقسيم كرد: 
اول:  تعريفي كه به پديده هاي اجتماعي خرد نظر دارد. اين تعريف ابعاد كالن اجتماعي را ناديده 
مى گيرد. نظرياتي كه با پذيرش اين گونه تعريف شكل مي گيرند، بيشتر به مسايل خرد اجتماعي نظر دارند 
و توان تحليل موضوعات و مسايل كالن اجتماعي را ندارند يا آن كه اين موضوعات را به كنش هاي 

اجتماعي افراد تقليل مي دهند. 
دوم: تعريفي كه نظر به پديده هاي اجتماعي كالن دارد. اين گونه تعريف، تأثير افراد و كنش هاي آنان 

را در تكوين تغييرات و تحوالت اجتماعي ناديده  مي گيرد.
سوم:  تعريفي كه كنش اجتماعي و پيامدهاي خرد و كالن آن را موردتوجه قرار مي دهد و به ابعاد 

مختلف پديده هاي اجتماعي نظر مي كند.
هرنوع از تعاريف سه گانه فوق با نوعي از انسان شناسي و با مبنايي خاص نسبت به هستي و وجود 
جامعه تالزم دارد. دانشمندان علوم اجتماعي با قبول هر يك از اين تعاريف به سوي مباني مربوط به 
تعريف گام بر مي دارند.  آنان كه نسبت به مباني تعريف خود صاحب نظر هم نباشند، آن را ناگزير به عنوان 

اصل موضوعي، الگو،  سرمشق و پارادايم حاكم بر تعريف خود مي پذيرند. 
 

 جايگاه علوم اجتماعي
1- علوم انساني وعلوم اجتماعي

  برخي علوم انساني و علوم اجتماعي را به يك معنا و مفهوم واحد به كار مي برند و بعضي ديگر موضوع 
علوم انساني و علوم اجتماعي را به عنوان امور انساني، موضوعي واحد مي دانند و تفاوت اين دو را به روش آن ها 
ربط مي دهند. آن ها علوم اجتماعي را علومي مي دانند كه روش هاي كمي و كيفي را به گونه اي تجربي و مشابه با 
علوم پايه و دانش هاي تجربي به كار مي برند و علوم انساني را شامل آن دسته  از دانش هاي دانشگاهي مي دانند كه با 
روش هاي تحليلي، انتقادي  به امور انساني و جنبه هاي انساني جهان مي پردازند. براساس اين تعريف، دانش هايي 
نظير هنر، فلسفه علوم اجتماعي و مطالعات فرهنگي در زمرة علوم انساني و دانش هايي مانند جمعيت شناسي، 
جغرافياي انساني يا جامعه شناسي و مردم شناسي تا هنگامي كه به معناي تجربي علم و الگوي دانش هاي طبيعي 
پايبند باشند، در رديف علوم اجتماعي قرار مي گيرند.براساس تعريف مورد نظر ما، علوم انساني به موجودات و 
هستي هايي مي پردازند كه از مسير اراده و آگاهي انسان پديد مي آيند. به بيان ديگر، موضوع اين علوم كنش هاي 
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انساني و پيامدهاي آن و علوم اجتماعي مطالعه درباره كنش هاي اجتماعي انسان و لوازم و عوارض مربوط به آن 
است. تعريف اخير نشان مي دهد، نسبت بين علوم انساني و علوم اجتماعي نسبت عموم و خصوص مطلق است. 

يعني علوم اجتماعي زيرمجموعه علوم انساني هستند، اما برخي از علوم انساني در زمره علوم اجتماعي نيستند.
تفكيك مفهومي فوق به لحاظ واقعي و خارجي هنگامي مي تواند در جهان خارج رخ دهدكه برخي از كنش هاي 
انساني بتوانند به صورت غيراجتماعي واقع شوند و كساني كه براساس مباني هستي شناختي و انسان شناختي خود، 
هستي جامعه را مستقل از وجود افراد در نظر گرفته و وجود انساني را به واقعيت اجتماعي آن فرو مي كاهند، 
نمي توانند مطالعات انساني كه صورت و سيرتي اجتماعي نداشته باشد، پيدا كنند. در اين فرض علوم انساني 

نمي تواند مصاديقي فراتر از مصاديق علوم اجتماعي  داشته باشد.

2- فوايد علوم اجتماعي
اگر علوم انساني و اجتماعي به يك معنا به كاربرده شوند يا علوم اجتماعي با پرداختن به كنش هاي اجتماعي 
انسان و عوارض مربوط به آن، زيرمجموعه علوم انساني باشد، همة آن چه درباره فوايد علوم اجتماعي گفته مي شود، 
نسبت به علوم انساني نيز صادق است. فايده هاي علوم اجتماعي را بر اين اساس به اختصار در سه بخش زير 

مي توان خالصه كرد:

1- علوم اجتماعي با شناسايي كنش هاي اجتماعي انسان ها قدرت پيش بيني، پيش گيري نسبت به فعاليت هاي 
اجتماعي را به دنبال مي آورند. علوم اجتماعي از اين جهت نقشي مشابه با علوم ابزاري دارند. با اين تفاوت كه قدرت 
پيش بيني در علوم اجتماعي به دليل آگاهانه و ارادي بودن موضوع اين علوم و به دليل تنوعي كه رفتارهاي اجتماعي 

انسان مي توانند داشته باشند، از پيچيدگي بيشتري در قياس با علوم طبيعي برخوردار است.
2- علوم اجتماعي با فهم معاني كنش هاي ديگران امكان همدلي و همراهي با آن ها را پديد مي آورند و روابط 
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اجتماعي انسان ها را توسعه مي بخشند.
3- در علوم اجتماعي ظرفيت داوري هنجاري و ارزشي نسبت به رفتارهاي اجتماعي انسان ها وجود دارد و 

به دنبال آن، امكان انتقاد نسبت به فعاليت ها و پديده هاي اجتماعي را دارند.
پر واضح است كه فايده سوم براي علوم اجتماعي در صورتي وجود خواهد داشت كه علوم اجتماعي به علومي 
نظير علوم پايه و طبيعي تشبيه نشوند و به روش هاي تجربي مقيد نباشند. علوم اجتماعي اگر به معنايي از علم مقيد 
شوند كه در نيمة دوم قرن نوزدهم و نيمة اول قرن بيستم به كار گرفته شد، توان ارزش داوري و رويكرد انتقادي 

نسبت به موضوعات اجتماعي را نخواهد داشت.
اگر تفاوت علوم اجتماعي و انساني  اين باشدكه علوم اجتماعي به روش هاي كاربردي تجربي مقيد هستند و 
علوم انساني از روش هاي تحليلي و انتقادي استفاده مي كنند، در اين صورت فايده سوم مختص به علوم انساني 

خواهد بود.

3- علوم اجتماعي و فرهنگ
علوم اجتماعي اعم از اين كه به روش تجربي مقيد شوند يا آن كه رويكرد ارزشي و انتقادي داشته باشند، در 
موضوع مورد مطالعه خود، يعني جامعه و آگاهي اجتماعي، تأثيرگذارند يعنى آن را تثبيت و محكم كرده يا آن كه 
در معرض تزلزل قرار داده و تغيير مي دهند. زيرا موضوع اين علوم، كنش اجتماعي انسان است و كنش اجتماعي 
با اراده انسان شكل مي گيرد و اراده انسان بر مدار معرفت و آگاهي او سازمان مي يابد . علم اجتماعي معرفت و 
آگاهي انسان را نسبت به كنش هاي اجتماعي انسان و پديده هاي اجتماعي ياتثبيت كرده و تعميق مي بخشد يا آن كه 
آن را تغيير داده و دگرگون مي كند و چون معرفت و آگاهي بستر اراده و عمل انسان است، هر نوع تغييري در اين 
معرفت، زمينه تحولي در اراده مبتني بر آن را فراهم مي آورد. در صورتي كه تغيير معرفت به تحولي در اراده و عمل 
كنش گران منجر شود، موضوع مطالعات و دانش اجتماعي تغيير پيدا مي كند. تغييري كه از طريق علوم اجتماعي 
در موضوعات اجتماعي پديد مي آيد، غير از تغييري است كه از طريق علوم طبيعي در موضوعات طبيعي مي تواند 
ايجاد شود. انسان با شناخت طبيعت ممكن است نحوه رفتار خود با طبيعت را تغيير دهد و شيوه تصرف خود 
در طبيعت را دگرگون سازد يا حتي ممكن است امكان تصرف در طبيعت را به دست آورد. ولي تصرف در يك 
موضوع، غير از تغيير هويت موضوع و احكام و خواص آن است. علوم اجتماعي مي تواند به تغيير هويت جامعه اي 
منجر شود كه از آن بهره مي برد و يا آن را ايجاد مي كند. تغيير آگاهي اگر به تغيير اراده و كنش منجر شود، نوع 
رفتار و به دنبال آن نوع ساختار و نظام اجتماعي را دگرگون مي سازد و احكام و لوازم هر نوع از كنش و نظام هاي 

اجتماعي با ديگر انواع آن تفاوت دارد.
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4- علوم اجتماعي و تاريخ
تأثير علوم اجتماعي بر فرهنگ و جامعه يك سويه و يك طرفه نيست؛ بلكه جامعه، آگاهي و اراده مشترك 

اجتماعي كه در فرهنگ تبلور مي يابد، از ابعاد مختلف بر علوم اجتماعي تأثير مي گذارد.

هر فرهنگ و جامعه اي به تناسب معرفت و رفتاري كه دارد با چالش ها و مسائل داخلي و خارجي خاصي 
مواجه مي شود. اين مسايل پرسش هاي ويژه اي را به دنبال مي آورد و پرسش هاي اجتماعي زمينة شكل گيري يا 
توسعه و بسط دانش و علوم اجتماعي را به وجود مي آورد. فرهنگ براي حل مسايل و مشكالت خود به روش هاي 
گوناگون اجتماعي از جامعه علمي حمايت مي كند و امكانات اقتصادي، سياسي، امنيتي و انساني را براي نهاد علمي 
فراهم مي آورد. فرهنگ با استفاده از ذخيره معرفتي خود بسياري از بنيان ها و اصول موضوعي علم مانند بنيان هاي  
هستي شناختي( انتولوژيك) و معرفت شناختي( اپيستمولوژيك) را براي جامعه علمي تأمين مي كند و دانشمندان 

علوم اجتماعي روش هاي بنيادين توليد نظريات علمي را با استفاده از اين مباني به دست مي آورند.
فرهنگ در مواردي كه نظريات علمي سبب تأثيرات گسترده و عميق در موضوع مورد مطالعه خود مي شوند، 
به مقاومت مي پردازد و به سهولت تسليم نمي شود. چالش بين فرهنگ و علوم اجتماعي، در مواردي كه نظريات 

علمي از بنيان هاي معرفتي متعلق به حوزه هاي فرهنگي رقيب تغذيه كرده باشند، بيشتر مي شود.
علوم اجتماعي به دليل تعامل مستمري كه با فرهنگ دارند، به گونه اي مضاعف خصلتي تاريخي پيدا مي كنند؛ 
به اين معنا كه علوم اجتماعي متناسب با ظرفيت هاي تاريخي فرهنگ شكل گرفته و همگام با تحوالت تاريخي آن 

حركت كرده و دگرگون مي شوند .

5. شاخه ها و رشته  هاي علوم اجتماعي   
موضوعاتي كه داراي ابعاد و اجزاي مختلف هستند، با توجه به هر يك از ابعاد و اجزاي خود، 

رشته  هاي علمي جديد و يا آن كه حوزه ها و بخش  هاي متفاوتي از يك رشته واحد را پديد مي آورند.
مثال انسان موجودي است كه ساحت ها و ابعاد گوناگون دارد و همچنين هر يك از ساحت هاي 
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وجودي آن از اجزا و بخش  هاي مختلفي برخوردار است. نفس يا روح انسان يكي از ساحت  هاي 
وجودي آن بوده و بدن و جسم  ساحت ديگر از وجود اوست. هر يك از اين دو بخش، موضوعي براي 

علوم و دانش  هاي مربوط به آن محسوب مي شود.

بدن و جسم انسان موضوع علم پزشكي است. بدن داراي اجزاي مختلفي چون چشم، گوش و 
دستگاه گوارش بوده و هر يك از اين اجزاء، بخش خاصي از مطالعات پزشكي را به خود اختصاص 

مي دهد و گرايش و تخصص مربوط به خود را به دنبال مي آورد.
كنش اجتماعي و پيامد هاي مربوط به آن و به بيان ديگر، پديده  هاي اجتماعي، موضوع علم و دانش 
اجتماعي به شمار مي رود. پديده  هاي اجتماعي داراي اجزاء و ابعاد مختلف است و هر يك از اين بخش ها 
مي تواند شاخه، رشته يا حوزه مطالعاتي خاصي را به دنبال داشته باشد. برخي از رشته ها و دانش هايي 
كه اينك پيرامون موضوعات و پديده  هاي اجتماعي وجود دارند و در محيط  هاي آموزشي مختلف فعال 

هستند، عبارتند از تاريخ، باستان شناسي، اقتصاد، حقوق، سياست، جامعه شناسي، مردم شناسي و...
تاريخ؛ پديده  هاي اجتماعي را به لحاظ زماني دنبال مي كند.

باستان شناسي؛ واقعيت  هاي انساني و اجتماعي را از گذشته دور براساس آثار و بقاياي انساني 
جست وجو مي كند.
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اقتصاد؛ علم به رفتار هاي اقتصادي در زمينه  هاي توليد، توزيع ، مبادله و مصرف است. علم به مجموعه 
كنش هايي است كه نظام اقتصادي را پديد مي آورند و پديده هايي كه در آن ها كنش  هاي مزبور آشكار 

مي شود.
حقوق؛ علم به بخشي از قواعد زندگي اجتماعي است كه روابط اجتماعي افراد و احكام وضعي و 

تكليفي آن ها را تعيين مي كند.
سياست؛ علم به پديده قدرت و حكومت و خرده نظام اجتماعي مربوط به آن است.

مردم شناسي؛ رفتار اجتماعي، روابط اقوام محلي و گروه  هاي نژادي و ابعاد فرهنگي جوامع پيشين و 
حتي جوامع شهري را مطالعه مي كند.

جامعه شناسي با مردم شناسي وجوه مشترك فراواني دارد و بيشتر به جوامع معاصر و مدرن مي پردازد. 
در اين علم، حوزه  هاي مطالعاتي زيادي هست كه به بخش هاي مختلف زندگي اجتماعي بشر نظر دارد؛ 

مثل: جامعه شناسي شهر، روستا، كار و صنعت، علم و معرفت و غيره.

 6-  مردم شناسي و فرهنگ
همان گونه كه اشاره شد، بين جامعه شناسي و مردم شناسي وجوه اشتراك زيادي وجود دارد. تفاوت 
كه  مي شد  تعريف  اين گونه  ابتدا  بيستم،  اوايل قرن  نوزدهم و  جامعه شناسي در قرن  مردم شناسي و 
جامعه شناسان جوامع صنعتي و مدرن را موضوع مطالعات خويش قرار مي دهند و مردم شناسان به جوامع 

ماقبل مدرن مي پردازند.

مردم شناسان در قرن نوزدهم اغلب با نگاه تطورگرايانه به تاريخ و با اين پيش فرض كه جهان مدرن 
صورت تكامل يافتة جامعه بشري است، به ديگر جوامع مي نگريستند. آنان از بستر فرهنگي جهان مدرن 
به مطالعة ديگر جوامع مي پرداختند و آن جوامع را جوامعي مي دانستند كه در مسير تكاملي حركت بشر 
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به داليل تاريخي نتوانسته اند مراتب تكامل اجتماعي را طي كنند. تفاوت فرهنگي بين محيطي كه در آن 
مردم شناسي شكل گرفته بود با محيطي كه مردم شناسي به آن مي نگريست، موجب شد تا مردم شناسان قبل 
از جامعه شناسان حضور فرهنگ را احساس كنند و در نتيجه مطالعه فرهنگ را در دستور كار خود قرار 

دهند و به همين دليل، مردم شناسي قبل از جامعه شناسي به مطالعات فرهنگي نزديك شد.

جامعه شناسان به دليل اين كه پديده  هاي اجتماعي جوامعي را مطالعه مي كردند كه در آن زندگي 
مي كردند، فرهنگ مشتركي را كه بين آنان و موضوعات مورد مطالعه آنان وجود داشت، احساس 
نمي كردند يا اين كه فرهنگ به صورت يك مسئله، مشكل يا موضوع اجتماعي مورد توجه آنان قرار 
نمي گرفت؛ حال آن كه مردم شناسان به هنگام مواجهه با جوامع غيرغربي، قبل از هر چيز و قبل از آن كه 
با مسائل اجتماعي خاصي مواجه  شوند، با جوامعي برخورد مي كردند كه هويت فرهنگي مغاير با آنان 
داشتند و به همين دليل، فرهنگ پديد ه اي بود كه قبل از ديگر پديده هاي اجتماعي مورد توجه و نظر آنان 

قرار گرفت.
توجه به فرهنگ، مردم شناسان را به تدريج از توجه به فرهنگ هايي كه موضوع مطالعات آنان بود به 
فرهنگي معطوف ساخت كه ديگر فرهنگ ها را موضوع مطالعات خود ساخته بود و اين مسئله موجب 

شد تا مطالعه فرهنگ مدرن نيز در معرض نگاه مردم شناسي قرار گيرد.
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7- جامعه شناسي و جهان سوم
جامعه شناسان تا نيمة دوم قرن بيستم همچنان به مسائل و موضوعات خاص جوامع مدرن مثل 
صنعت، جنگ، كار و شغل، طبقات و تغييرات اجتماعي و... مي پرداختند. از نيمة دوم قرن به دليل 
مسائلي كه براي كشور هاي غيرغربي در مواجهه با حركت  هاي استقالل طلب جهان سوم پديد آمد، نظر 
آنان نخستين بار متوجه جوامع غيرغربي شد و از اين منظر، حوزه هايي مثل جامعه شناسي جهان سوم يا 
جامعه شناسي توسعه فعال شد. جامعه شناسان در نظر به مسايل كشور هاي توسعه نيافته، با آن كه براي 

نخستين بار به مسائلي مي پرداختندكه در خارج از حوزه جوامع مدرن بود ،اّما:
اوالً، در اين حوزه، فرهنگ جوامع غيرغربي همچنان مورد غفلت آنان بود. 

ثانياً، مسائل مورد توجه آنان مسائلي بود كه از مقايسه نهادها و بخش  هاي مختلف كشور هاي  جهان 
سوم با شاخص  هاي مربوط به كشور هاي صنعتي به چشم مي آمد. 

ثالثاً، راهكارهايي كه براي حل مسائل ارايه مي شد، اصول موضوعه و مبادي خود را از فضاي فرهنگي 
جهان مدرن اخذ مي كرد. يعني حوزه هايي نظير جامعه شناسي كشور هاي در حال توسعه اوالً، نسبت به 
بستر فرهنگي موضوعات مورد مطالعة خود بي توجه بودند و ثانياً، مسائل كشور هاي جهان سوم را از 
منظر فرهنگي اين كشورها مشاهده و فهم نمي كردند و ثالثاً، راهكار هاي متناسب با الگوها و سرمشق  هاي 

فرهنگ  هاي غيرغربي را دنبال نمي كردند .
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درس ششم

تاريخچه
جامعه شناسي

ا نتظار مي رود دانش آموز پس از يادگيري اين درس:
1- با سه معيار موضوع،روش و هدف براي ارزيابي علوم آشنا شود.

2- گونه هاي مختلف جامعه شناسي را نام ببرد.
3- تاريخچة جامعه شناسي را بطور مختصر توضيح دهد.

4-  ويژگي هاي جامعه شناسي  قرن نوزذهم را به اجمال توضيح دهد.
5-  روش جامعه شناسي قرن نوزدهم را نقد كند.

6-  ويژگي هاي جامعه شناسي تفهمي را بداند.
7-  ويژگي هاي جامعه شناسي انتقادي را بشناسد.

8- توان مقايسه گونه هاي مختلف جامعه شناسي را كسب كرده باشد.
9- دوري و نزديكي گونه هاي مختلف جامعه شناسي را از علوم طبيعي تحليل نمايد.

مفاهيم كليدي

اهداف

جامعه شناسي پوزيتيويستي، فيزيك اجتماعي ،  جامعه شناسي 
تفهمي، جامعه شناسي انتقادي ، موضوع ، روش ، هدف ، داوري 

ارزشي، نظام مطلوب



تحليل كنيد
      جامعه شناسى در قرن نوزدهم الگوى خود را از كدام دسته از علوم مى گرفت؟
      چرا در قرن نوزدهم ميالدى، دانش اجتماعى پيشينيان غيرعلمى دانسته شد؟

• در قرن نوزدهم نوعى از حس گرايى كه شناخت علمى را به دانش حسى و تجربى محدود مى كرد، 
غالب شد. با غلبه ى اثبات گرايى و رشد علوم تجربى، دانش اجتماعى نيز الگو و روش خود را از علوم طبيعى 

گرفت.
• توجه به طبيعت و علوم طبيعى و افزايش اعتبار و اقتدار دانش هاى حسى و تجربى از منزلت دانش هاى 
عقلى كاست. حس گرايى به عنوان يك جريان معرفتى جديد كه منكر ارزش معرفتى دانش هاى غيرحسى 
بود، بر اريكه قدرت نشست. فقط روش حسى و تجربى به عنوان روش علمى به رسميت شناخته شد. از 
اين ديدگاه كسانى كه از ابزار معرفتى عقالنى و وحيانى براى شناخت عالم استفاده مى كنند، از معرفت علمى 
بهره اى ندارند و به همين دليل دانش اجتماعى پيشينيان به دليل استفاده از اين ابزار معرفتى غيرعلمى خوانده 
شدند. مثًال از نظر كنت، دانش  پيشينيان به دليل استفاده از شناخت هاى شهودى، وحيانى و عقلى كه مربوط 

به پندارهاى  دوران كودكى و نوجوانى بشر هستند، علمى نيستند.

تحليل كنيد
       چرا جامعه شناسى تفّهمى نمى تواند داورى ارزشى داشته باشد؟

در ديدگاه تفهمى جامعه شناسى علمى به دليل خصلت تجربى خود نمى تواند داورى ارزشى داشته باشد. 
مى تواند ارزش ها را بصورت علمى بررسى كند ولى نمى تواند دربارة آرمان ها و ارزش هاى اجتماعى مختلف 
قضاوت كند يا آن كه از جامعة آرمانى سخن بگويد چون در غير اين صورت جامعه شناسى از حيطة علمى 

خود خارج مى شود.

فعاليت ها
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مقايسه كنيد
      با پر كردن جدول زير شباهت ها و تفاوت هاى جامعه شناسى پوزيتيويستى، تفّهمى و 

انتقادى را توضيح دهيد.

كنش هاى اجتماعى و 
معاني آن ها

 كنش هاى اجتماعى و 
معاني آن ها

پديده هاى اجتماعى مانند 
پديده هاي طبيعي

حس و تجربه + استدالل هاى 
غيرحسى و غيرتجربى بر  

اساس فرهنگ و عرف اجتماعى

حس و تجربه با تفهم 
(نگاه دروني براي 

دريافت معانى)

حس و تجربه 
(نگاه بيروني)

شناخت پديده ها ، داورى 
ارزشى و انتقاد از وضع 

موجود

 پيش بينى و كنترل  
پديده هاي اجتماعي مانند 

كنترل طبيعت

پيش بينى و كنترل  
پديده هاى اجتماعى مانند 

كنترل طبيعت

 

  1- دانش اجتماعي
آگاهي  مدار  بر  كه  است  پديده اي  اجتماعي  نظام 
اجتماعي شكل مي گيرد. هيچ كنش اجتماعي بدون نوعي 
آگاهي نسبت به آن كنش ايجاد نمي شود اما دانش اجتماعي 
به عنوان نوعي از معرفت و آگاهي كه كنش و رفتار اجتماعي 
و از جمله معرفت و آگاهي اجتماعي را موضوع نظر و 
مطالعه  قرار مي دهد، پديده اي متأخر از زندگي اجتماعي 

بشر است.
اين نوع از دانش، ناگزير هنگامي شكل مي گيرد كه 
انسان در مناسبات و روابط اجتماعي خود با مشكل مواجه 

شود.

دانستني ها
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 انسان دربارة مشكلي كه با آن برخورد مي كند، مي انديشد و براي حل آن تالش مي كند. انديشه درباره 
مسايل و موضوعات اجتماعي، تفكر و تدبر درباره كنش ها و رفتارهايي كه با ديگران انجام مي دهد يا ديگران 
نسبت به او انجام مي دهند و تأمل دربارة عوارض و لوازم فعاليت هاي اجتماعي، دانش و علوم اجتماعي را 

به دنبال مي آورد.
بشر در طول زندگي اجتماعي خود همواره با مشكالت و مسايلي مواجه بوده است كه در جريان 
همكاري هاي جمعي، تقسيم كار يا رويارويي با گروه هاي انساني به وجود مي  آمده اند و هميشه دربارة حل اين 
مسائل انديشيده و راه هايي را براي حل آن ها يافته است. اين مجموعه انديشه ها كه در هر جامعه به تناسب 

فرهنگ و تاريخ آن پديد آمده، آگاهي و دانش اجتماعي بشر را شكل داده است.

2- جامعه شناسي پوزيتيويستي 
دانش اجتماعي در طول تاريخ انديشه بشري به صورت هاي گوناگون  حضور داشته است. از قرن نوزدهم 
به تناسب زمينه هاي معرفت شناختي و بسترهاي هستي شناختي و انسان شناختي فرهنگ مدرن صورتي از 

اين دانش با نام جامعه شناسي - sociology - متولد شد. در قرن نوزدهم 
در مسير تحوالت روشنگري مدرن، پس از افول راسيوناليسم و عقل گرايي  
مدرن، نوعي از حس گرايي كه شناخت علمي را به دانش حسي و تجربي 
محدود مي كرد، غالب شد. اين جريان را اثبات گرايي يا پوزيتيويسم مي نامند. 
با غلبه اثبات گرايي و رشد علوم تجربي، دانش اجتماعي نيز الگو و روش 
خود را بايد از علوم طبيعي مي گرفت. اگوست كنت  ( متولد 1838) كه 
بنيان گذار اين نوع از دانش اجتماعي شناخته مي شود، در ابتدا با تأثيرپذيري 
از علوم طبيعي اين دانش را فيزيك اجتماعي ناميد و سپس لفظ جامعه شناسي 
را براي آن برگزيد.جامعه شناسي از ديدگاه كنت همه علوم اجتماعي را در 

برمي گرفت و معنايي معادل با آن داشت. اين دانش در عمل به شناخت پديده هاي جوامع مدرن محدود شد 
و به تدريج برخي از شاخه هاي آن نظير اقتصاد و سياست نيز به صورت دانش هاي مستقل در كنار آن حضور 

به هم رساندند. موضوع، هدف و روش اين دانش را به صورت زير مي توان بيان كرد.
موضوع: جامعه شناسي قرن نوزدهم موضوع خود يعني جامعه و پديده هاي اجتماعي را نظير يكي از 

پديده هاي انداموار طبيعي در نظر مي گرفت.
روش: جامعه شناسي پوزيتيويستي روش صرفاً حسي و تجربي را به عنوان روش علمي به رسميت 
مي شناخت. از اين ديدگاه، كساني كه از ابزار معرفتي عقالني و وحياني براي شناخت عالم استفاده كنند، از 
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معرفت علمي بهره اي ندارند. دانش اجتماعي پيشينيان نيز به دليل استفاده از اين ابزار  غيرعلمي بوده است.
هدف: در قرن نوزدهم با غلبه رويكرد دنيوي و سكوالر در جامعة صنعتي جديد، ارزش ها و هنجارهاي 
پيشين جامعه گرفتار تزلزل شده بود. هدف جامعه شناسي در اين مقطع شناخت پديده هاي اجتماعي براي 

پيش بيني و كنترل آن ها بود.

3- جامه شناسي تفهمي
از پايان قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم با آن كه روش تجربي و معناي پوزيتيويستي علم همچنان به عنوان 
روش و معناي اصلي شناخت علمي مورد پذيرش جامعه علمي بود، تعديل هايي در علم جامعه شناسي 
به وجود آمد و از اين رهگذر نوع جديدي از جامعه شناسي شكل گرفت كه به آن جامعه شناسي تفهمي 

مي گويند.
ديلتاي با توجه به ويژگي هاي كنش انساني و معنا دار بودن رفتارهاي آدميان به تفاوت موضوعات 
علوم انساني با موضوعات علوم طبيعي پي برده بود. ماكس وبر – جامعه شناس 
آلمانيـ  با تأثير پذيري از ديلتاي نوع جديدي از جامعه شناسي را بنيان گذارد 
كه كمتر از علوم طبيعي الگو مي گرفت. خصوصيات اين نوع از جامعه شناسي 

را به لحاظ موضوع، روش و هدف به صورت زير مي توان بيان كرد؛
موضوع: وبر موضوع جامعه شناسي را كنش اجتماعي انسان معرفي كرد. 
براساس اين ديدگاه  موضوع جامعه شناسي از نوع موضوعات طبيعي نيست تا 
فقط با مشاهده و آزمون شناخته شود، بلكه موضوع جامعه شناسي رفتارهاي 
معناداري است كه تنها از طريق فهم و دريافت معاني آن ها شناخته مي شوند. 
به دليل توجهي كه ماكس وبر به ضرورت فهم معاني فعاليت هاي كنش گران داشت، جامعه شناسي او را 

جامعه شناسي تفهمي مي نامند.
روش: وبر با آن كه همچنان به حس و تجربه عنوان شاخص اصلي شناخت علمي بها مي داد به دو نكته 

توجه كرد:
ذهن انسان در جريان شناخت تأثير فعال دارد.

شناخت تجربي محدوديت هايي دارد. از نظر او جامعه شناسي علمي به دليل خصلت تجربي خود نمي تواند 
داوري ارزشي كند و درباره آرمان ها و ارزش هاي اجتماعي مختلف قضاوت نمايد يا آن كه از جامعه آرماني 

سخن گويد.
هدف: در جامعه شناسي تفهمي هدف داوري ارزشي و انتقادي نسبت به ارزش ها و نظام اجتماعي نيست 

فصل اول؛ كنش اجتماعي و علوم اجتماعي 120



بلكه فهم پديده هاي اجتماعي جهت پيش بيني و كنترل آن هاست. در اين نگاه، جامعه شناسي نظير علوم تجربي 
خصلت ابزاري پيدا مي كند.

4-جامعه شناسي انتقادي
جامعه شناسي از قرن نوزدهم از جهت موضوع خود با علوم طبيعي فاصله گرفت و در طي قرن بيستم 
از جهت روش  نيز به تدريج به روش هاي غيرتجربي بها داد. اين امر نوع جديدي از جامعه شناسي را كه 

جامعه شناسي انتقادي ناميده مي شود، پديد آورد.
جامعه شناسي انتقادي و ديدگاه هاي پايان قرن بيستم تفاوت هايي با جامعه شناسي قبل از خود، از جهت 

موضوع روش و هدف پيدا كرد.

موضوع: جامعه شناسي انتقادي مانند جامعه شناسي تفهمي موضوع خود را از نوع موضوعات طبيعي 
نمي داند و به كنش هاي انساني و نقش اراده و آگاهي در آن ها توجه دارد.

روش: اين نوع جامعه شناسي به شناخت حسي و تجربي بسنده نمي كند و سطوح ديگري  ازشناخت  و 
عقالنيت را كه در فرهنگ و عرف اجتماعي بشر حضور دارند براي شناخت علمي به رسميت مي شناسد و به 
همين دليل به داوري هاي ارزشي با آن كه معياري تجربي ندارند، تن در مي دهد. جامعه شناسي انتقادي اين بخش 

از دانش يعني داوري هاي ارزشي خود را با روش ها و استدالل هاي غيرحسي و غيرتجربي دنبال مي كند.
هدف: جامعه شناسي انتقادي، تنها يك علم ابزاري نيست تا در خدمت وضع موجود به پيش بيني و 
پيشگيري حوادث مشغول باشد؛ بلكه دانشي است كه با داوري نسبت به ارزش ها و هنجارها توصيه هاي 
علمي خود را جهت  گذار از نظام اجتماعي موجود  به سوي نظام اجتماعي مطلوب انجام مي دهد. از نظر 
جامعه شناسى انتقادى، جامعه شناسي پوزيتيويستي و تفهمي نوعى جامعه شناسي محافظه كارانه هستند، زيرا 
قادر به داوري نسبت به ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي نيستند و در خدمت ارزش ها و هنجارهاي موجود 

قرار مي گيرند.
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درس هفتم

پيشينه علوم اجتماعي 
در يونان
و جهان اسالمي

ا نتظار مي رود دانش آموز پس از يادگيري اين درس:
1- تفاوت علوم نظري و علوم عملي را در تقسيم بندي علوم از نگاه متفكران مسلمان 

بداند. 
2- نسبت بين علوم عملي و علوم انساني را توضيح دهد.

3- توضيح دهد كه چرا علوم اجتماعي از نظر متفكران اسالمي، از نوع جامعه شناسي 
پوزيتويستي نيست .

4- بتواند عدم توفيق جامعه شناسي انتقادي را در داوري ارزشي و هنجاري، توضيح 
دهد.

5- توضيح دهدكه چرا  متفكران مسلمان از توان داوري ارزشي وهنجاري پديده هاي 
اجتماعي برخوردارند .

6- با مفاهيم عقل نظري و عقل عملي آشنا باشد.
7- با ديدگاه عّالمه طباطبايي در مورد عقل عملي آشنا باشد.

8- اعتباريات را با ذكر مثال تعريف كند.

مفاهيم كليدي

اهداف

علوم نظري، علوم عملي، عقل نظري، عقل عملي، پديده هاي 
اعتباري(اعتباريات) ، پديده هاي تكويني، علم اخالق، تدبير منزل 

(علم خانواده)،  تدبيرمدن( علم جامعه) .



با هم بيانديشيد
      تفاوت علوم نظرى و علوم عملى را بيان كنيد.

      متافيزيك (فلسفه به معناى خاص) جزء كدام دسته از علوم است؟ 
      علوم انسانى و اجتماعى جزء علوم نظرى يا عملى اند؟ دليل آن را بيان كنيد.

 علوم نظرى به دانش هايى گفته مي شود كه موضوع آن ها مستقل از اراده و آگاهى انسان هاست، ولي علوم 
عملى به دانش هايي گفته مى شود كه موضوع آن با اراده و آگاهى انسان پديد مى آيد.

متافيزيك يا فلسفة به معناى خاص، علمى است كه به قوانين عام هستى مى پردازد و جزء علوم نظرى 
است.

موضوع علوم انساني و با اراده و آگاهى انسان  ها پديد مى آيند و از اين نظر جزء علوم عملى اند.

تفسير كنيد
       تفـاوت عقـل عملـى با عقل نظرى چيسـت و عقل عملى چه تأثيـرى بر علوم اجتماعى 

دارد؟

  - عقل نظرى به شناخت هستى ها مى پردازد. اين عقل به كمك حس و با روش تجربى، هستى هاى 
طبيعى را مى شناسد و به طور مستقل و با روش تجريدى، احكام رياضى و متافيزيكى را درمى يابد. عقل 
عملى بايدها و نبايدها و احكام ارزشى را مى شناسد و دربارة ارزش هاى فردى و اجتماعى انسان ها داورى 
مى كند. علوم اجتماعى مى تواند با استفاده از عقل عملي دربارة ارزش هاى اجتماعى داورى كند. از اين رو عقل 
عملى تأثير مستقيم بر علوم اجتماعى دارد و مى  تواند مشكالت علوم اجتماعي را براى داورى هاى ارزشى و 

فعاليت هاي تدبيرى حل كند.

فعاليت ها
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هم انديشي كنيد
       دو پديده اعتبارى نام ببريد و يك اثر و پيامد غيراعتبارى براى هر كدام ذكر كنيد.

       آيا موجودات طبيعى مانند؛ اشيا، جانوران و گياهان از پديده هاى اعتبارى هستند؟ دليل 
بياوريد.

- كالس درس: آشنايى و دوستى با هم كالسى ها. مقررات راهنمايى و رانندگى: كم شدن تصادفات و 
تسهيل در رفت و آمد وسايل نقليه.

- خير زيرا با قرارداد و اعتبار عقل عملى ايجاد نشده اند و اين پديده ها مستقل از خواست و اراده انسان ها 
وجود دارند و عقل نظري صرفاً به شناخت آن  ها مي پردازد.

1. تفكرات پيشامدرن
  غلبه حس گرايي و آمپريسيسم در قرن نوزدهم، به تدريج به روشنگري مدرن خصلت جديدي بخشيد. 
معرفت روشنگر، دانشي شد كه از مسير شناخت تجربي به دست مي آمد و اين امر موجب شد تا شناخت 
علمي به شناخت تجربي و آزمون پذير محدود و مقيد شود . براساس اين ديدگاه ، شناخت هايي كه از ابزارهاي 
معرفتي غيرحسي و غيرتجربي استفاده مي كردند يا هويت معرفتي آن ها به طور مطلق انكار شد يا معرفتي 

غيرعلمي خوانده شدند.
تمايز بين علم(Science) و معرفت(Knowledeg ) به معناي تمايز بين آگاهي آزمون پذير و غير آن، 
تمايزي است كه در اثر غلبه جريان فوق پديد آمد. براساس اين تمايز، علم دانشي است كه از طريق تجربه 
به دست مي آيد و معرفت هر نوع آگاهي غيرتجربي را شامل مي شود. اعم از اين كه معرفتي ديني، عقلي، 
فلسفي، ايدئولوژيك، اساطيري يا غير آن باشد. غلبه آمپريسيسم، كلمه  علم را به سوي مصاديق تجربي آن 
منحرف ساخت و اين امر به نوبة خود علوم اجتماعي را به بخشي از آن، كه تجربي و آزمون پذير بود، محدود 

ساخت.
جامعه شناسي به عنوان يك علم تجربي و ديگر علوم هم افق با آن مانند مردم شناسي، اقتصاد و سياست 
براساس روش شناسي جديد، يكي پس از ديگري تجديد سازمان پيدا كردند. در حالي كه جامعه علمي تحت 

دانستني ها
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سيطره رويكرد تجربي به علم، از استعمال لفظ علم نسبت به علومي كه پيش از آن با روش هايي گسترده تر از 
روش تجربي نسبت به موضوعات اجتماعي شكل گرفته  بودند، خودداري ورزيد و همة آن دانش ها به دليل 
مقيد نبودن به روش تجربي، غيرعلمي خوانده شد. مجموعه هايي كه پيرامون مسائل و موضوعات اجتماعي 
بشر شكل گرفته بودند با عنوان انديشه ها و تفكرات اجتماعي شناخته شدند كه پيش از پيدايش تفكر علمي 

وجود داشته اند.

2. انديشه هاي پسامدرن
همان گونه كه مي دانيد جامعه شناسي پوزيتيويستي  در طي دو سده نوزدهم و بيستم به تبع تحوالتي كه در 

رويكرد پوزيتيويستي به علم به وجود آمد، تغييراتي را پذيرفت.
با روشن شدن محدوديت هاي شناخت تجربي در آغاز قرن بيستم، «جامعه شناسي تفهمي» پديد آمد. 
جامعه شناسي تفهمي تالش كرد تا از راه ادراِك مفاهيم و معاني ذهني به درك موضوعات اجتماعي نايل شود 
و اين معاني را از طريق شاخص هاي آزمون پذير، به گونه اي سازمان دهد كه با روش هاي پوزيتيويستي علم 

سازگار باشد.

در طي مباحثي كه در نيمه دوم قرن بيستم در حوزه فلسفه علم به وجود آمد، رويكرد پوزيتيويستي به 
علم و معاني تجربي علم به عنوان يك حوزه مستقل معرفتي درهم فرو ريخت و اين تحول، زمينه پيدايش 
نظريات هنجاري و انتقادي را در دانش و علوم اجتماعي به وجود آورد. محدود كردن تاريخ علوم اجتماعي به 
تاريخ دويست سال اخير تنها از منظر تعريف پوزيتيويستي علم ممكن است. اگر از اين افق به علوم اجتماعي 
نگاه شود، دانش اجتماعي پديده اي است كه در نيمه دوم قرن نوزدهم پس از غلبه نگاه پوزيتيويستي به 
علم به وجود آمد و در پايان قرن بيستم با حضور تبيين هاي هرمنوتيكي و رويكرد پسامدرن به علم و افول 

انگاره هاي پوزيتويستي ، راه زوال و نيستي را پيمود.
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3. مرگ يا استمرار جامعه شناسي
مرگ جامعه شناسي به عنوان يك علم، پديده اي است كه براساس نگاه تنگ و كوتاه پوزيتيويستي به 
معرفت علمي، ناگزير قابل طرح و پي گيري است؛ اما اگر علم به معناي تجربي آن محدود نشود، بسياري 
از تفكرات و انديشه هاي اجتماعي پيشين بشر كه از منظر علم مدرن به عنوان انديشه هاي ماقبل تاريخ علم 
شناخته مي شوند، هم چون بخش هاي ارزشمند و تأمل برانگيزي از علوم اجتماعي محسوب خواهند شد؛ 
همان گونه كه نظريه هاي انتقادي و هنجاري يا رويكردهاي پسامدرن در مسير تداوم و استمرار علوم اجتماعي 

قابل پي گيري هستند.
از اين ديدگاه، معرفت علمي جامعه به جامعه شناسي قرن نوزدهم و بيستم محدود نمي شود و جامعه شناسي 
اين دو سده، تنها بخشي از علوم اجتماعي است كه در شرايط تاريخي، فرهنگي و اجتماعي خاص خود با 
همه ضعف ها و مشكالت و بايستگي ها و كاستي هايش به وجود آمد، و اينك ناگزير از تغيير و تحول است. 
اگر علم اجتماعي به تجربي بودن مقيد نشود، همان گونه كه  تداوم و استمرار آن را پس از مرگ جامعه شناسي 
پوزيتيويستي مي توان دنبال كرد، پيشينة آن را نيز قبل از قرن نوزدهم، در دنياي اسالم، يونان و  بين ديگر 

فرهنگ ها و تمدن هاي بشري به صورت هاي مختلف و با مدل ها و روش هاي متفاوتي مي توان ديد.

4. تقيد يا عدم تقيد به تجربه
بايد توجه داشت كه نفي تقيد جامعه شناسي به روش هاي تجربي به معناي تقيد آن به غيرتجربي بودن 
نيست. زيرا قبل از قرن نوزدهم يا حتي پس از افول رويكرد غربي به علم، با روش هايي از علوم و از جمله 
در علوم اجتماعي مواجه مي شويم كه به رغم مقيد نبودن به روش هاي آزمون پذير و حسي، در بخش هايي از 
معرفت خود، از شيوه هاي تجربي و آزمون هاي حسي نيز استفاده مي كنند. هرچند كه اين آزمون ها، گسسته 

از نظام معرفتي مربوط به خود آن ها نيست. 
در فرآيند آزمون، برخالف آن چه آمپريست ها و حس گرايان مي پندارند، نه مشاهده عريان و گسسته از 
زمينه هاي معرفتي و ذهني انسان وجود دارد و نه آزمون بدون عقبه هاي معرفتي ديگر ممكن و ميسر است. 
به همين دليل، آزمون و تجربه با آن كه با واقعيت هاي محسوسي سروكار دارد، در همه شرايط نقش و اثري 
واحد و يكسان نداشته و نمي تواند داشته باشد. مثًال در قرآن كريم حس و شناخت حسي به عنوان يكي از 
مهمترين منابع معرفتي به رسميت شناخته مي شود. اما اين شناخت در دانش هاي طبيعي يا اجتماعي در فرآيند 
علمى و معرفتي به كار گرفته مي شود كه رويكرد پوزيتيويستي به علم، توان و تحمل آن را ندارد. قرآن كريم 
بادها را شاهد و نويد بر كاري مي گيرد كه خداوند سبحان در طبيعت، جهت بارور كردن گياهان انجام مي دهد: 
«َو اَرَسلنَا الّريَاَح لَواقَِح (حجر/22)» و نظر به حيوانات را مسير علم به كيفيت خلقت خداوند مي داند: «اَفال 
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يَنُظروَن اِلي االِبِِل َكيَف ُخلَِقت (غاشيه/17)» و مطالعه تاريخ و جامعه را بستر معرفت به سنن الهي معرفي 
مي كند، مشاهده ريزش باران سنگ بر قوم لوط را شاهد بر جريان سنت الهي نسبت به مجرمين مي داند: 
«َواَمَطرنَا َعَليهِم َمَطراً َفانُظر َكيَف كاَن عاقبَه الُمجرِمين (اعراف/84). ما بر آن ها باراني از سنگ فرستاديم پس 

به چگونگي عاقبت مجرمان بنگر.»
گزاره هايي كه در نگاه ديني با معرفت تجربي و حسي تحصيل مي شود، مبتني بر زمينه هاي معرفتي 
غيرتجربي است و البته بايد دانست، استنباط هايي كه علم مدرن از مشاهدات حسي و تجربي مي كند نيز 
برخالف آن چه كه پوزيتويست ها گمان مي بردند، مبتني بر گزاره هاي معرفتي ديگري است كه از طريق حس 

و تجربه به دست نمي آيند.   

 علوم اجتماعي در جهان اسالم

1- تاريخ گسترده علوم اجتماعي
  علم هنگامي كه وابسته به مبناي معرفت شناختي حس گرايي و آمپريسيسم نبوده و مقيد به آزمون حسي 

و تجربي  هم نباشد، ابايي از حسي بودن و تجربي بودن نيز ندارد و در اين صورت:
اوالً: علوم اجتماعي بااشتمال بر ابعاد تجربي و آزمون پذير از ساحت ها و افق  هاي غيرتجربي نيز مي تواند 

برخوردار باشد.
ثانياً: تاريخ علوم اجتماعي به تاريخ رويكرد پوزيتيويستي علم محدود نشده و تا ديگر دوره  هاي تاريخي 

و تمدني تداوم مي يابد.
ثالثاً: آنچه قبل از قرن نوزدهم به عنوان زمينه  هاي پيشين و سابق بر علم اجتماعي و جامعه شناسي مطرح 

مي شود، به عنوان پيشينه اين علم درآمده و در درون تاريخ علوم اجتماعي قرار مي گيرد.
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 با اين مبناى معرفت شناختى نه تنها  اين علم در مسير تداوم خود از مرز هاي پوزيتيويستي دانش و 
تنگنا هاي تاريخي آن عبور مي كند،  بلكه علوم اجتماعي با مرگ پوزيتيويسم، فرصت  هاي جديدي پيدا 

مي كند.
در اين نگاه، پيشينة تاريخ علوم اجتماعي در قرن نوزدهم به فعاليت  هاي آگوست كنت محدود نمي شود 
و بخش هاي وسيعي از مطالعات هگل را نيز كه با تأمالت عقلي پديد آمده است، فرا مي گيرد و پيشينه آن 
در تاريخ انديشه غرب در آثار كساني كه در اثر غلبه نگاه پوزيتيويستي به علم، به عنوان فيلسوفان اجتماعي 
ناميده مي شوند نيز دنبال مي شود و اين جريان تا بخش هايي از آثار افالطون و ارسطو و حتي قبل از آن تا 

متن اساطير يونان پيش مي رود. 

2- جريان ها و رشته هاي علوم اجتماعي
پيشينة علوم اجتماعي را به عنوان بخشي از تاريخ اين علوم در دنياي اسالم نيز مي توان جست وجو 
كرد. علوم اجتماعي در دنياي اسالم، ضمن آن كه از زمينه  هاي فرهنگي و تاريخي مشترك معناي علم در 
جهان اسالم برخوردارند، از بنيان هاي متفاوتي كه در درون اين فرهنگ مشترك پديد آمده  اثر پذيرفته است 
و جريان هاي علمي متعددي را كه گاه در عرض و يا طول يكديگر بوده و گاه نيز در مقابل يكديگر قرار 

مي گرفته اند، به وجود آورده اند.
برخي از اين جريان ها به صورت رشته  هاي علمي مدون و سازمان يافته و بعضي ديگر در متن فعاليت  هاي 
علمي گسترده تر يا در حاشيه آن ها مطرح شده اند وبنابراين ظرفيت بسط و گسترش آن ها به صورت دانش و 

علمي مستقل بارور نشده است. 
بعضي از جريان ها و رشته  هاي علمي مختلف علوم اجتماعي جهان اسالم عبارتند از:

1ـ تاريخ: تاريخ نگاري در دنياي اسالم، از سيرة ابن اسحاق و ابن هشام تا ناسخ التواريخ ميرزاتقي خان 
سپهر، به صورت علمي مستقل ظهور كرده است. اين علم از مباني كالمي، هستي شناختي و معرفت شناختي 

خاصي بهره مي برد كه آن را از تاريخ نگاري مدرن متمايز مي سازد.
2ـ تدبير مدن: به عنوان يك علم مستقل در جهان اسالم با فارابي آغاز مي شود و با استفاده از زمينه  هاي 

فلسفي مشائي، اشراقي و با حكمت متعاليه در طول تاريخ انديشة دنياي اسالم استمرار پيدا مي كند.
3ـ علم عمران: علمي اجتماعي است كه در عرض تدبير مدن، در مقطعي خاص از تاريخ انديشه اسالمي 
توسط ابن خلدون با استفاده از مباني كالمي اشعري شكل گرفت. جايگزيني مباني كالمي به جاي مباني 
فلسفي تنگناهايي را براي علم عمران در قياس با تدبير مدن پديد آورد. اين مباني برخي شباهت  هاي ظاهري 

و صوري بين علم عمران و جامعه شناسي مدرن به وجود آورده است.

فصل اول؛ كنش اجتماعي و علوم اجتماعي 128



4ـ فقه سياسي: بخش قابل توجهي از علم هنجاري دنياي اسالم را نسبت به زندگي اجتماعي پوشش 
مي دهد. اين علم در متن دانش فقهي به صورت باب  هاي مختلف تدوين شده است.

5ـ سياست نامه نويسي: دانشي خطابي است كه در عرض جريان ها و رشته  هاي مختلف علمي دنياي 
اسالم، شكل گرفته. وجه جامع سياست نامه نويسي در قبال ساير علوم، در روش خطابي و شعري آن است.

3- تدبير مدن در طبقه بندي علوم
از بين جريان ها و رشته  هاي ياد شده، علم تدبير مدن پرسابقه ترين و پردامنه ترين علم از مجموعه علوم 

اجتماعي دنياي اسالم است. اين علم از بستر فلسفي معرفت علمي جهان اسالم تغذيه كرده است.
فيلسوفان جهان اسالم نظير فيلسوفان يونان، فلسفه را در قبال خطابه، جدل، شعرو مغالطه و به معناي مطلق 
دانش برهاني ،اعم از تجربي يا غيرتجربي به كار مي بردندو اين معنا را  مرادف معرفت علمي مي گرفتندو به 

تناسب تقسيم بندي موضوعات علمي، به دو دسته تقسيم مي كردند؛
اول: فلسفه يا علم نظري، دوم: فلسفه يا علم عملي.

فلسفه يا علم نظري هر علمي است كه موضوع آن مستقل از اراده و آگاهي انسان وجود داردو فلسفه يا 
علم عملي هر علمي است كه موضوع آن با اراده و آگاهي انسان تحقق پيدا مي كند.

 فلسفه يا علم عملي در اين تعريف معنايي معادل با علوم انساني دارد.
از نظر فالسفة اسالمي علوم نظري داراي سه بخش اصلي است؛
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اول: علمي كه به احكام عام هستي مي پردازد و آن را متافيزيك يا فلسفه به معناي خاص مي گويند. 
دوم: علمي كه موضوع آن مقدار و اندازه است و دانش  هاي رياضي را در برمي گيرد.

سوم: علمي كه موضوع آن موجودات مادي و طبيعي است و آن را علم يا فلسفه طبيعي مي گويند. 
علوم عملي نيز سه بخش اصلي دارد؛

اول: علم اخالق؛
دوم: علم خانواده و تدبير منزل؛
سوم: علم جامعه و تدبير مدن.

تقسيم بندي فوق نشان مي دهد، متفكران مسلمان و برخي از  انديشمندان يونان از ديرباز با علوم انساني و 
اجتماعي آشنايي داشته، تفاوت اين علوم را با علوم طبيعي، رياضي و هم چنين با متافيزيك در نظر داشته اند.

4- تدبير مدن و جامعه شناسي انتقادي
متفكرين مسلمان با شناخت تفاوت موضوع علوم عملي و نظري، علم اجتماعي را شبيه علوم طبيعي 
نمي دانستند. و به همين دليل علم اجتماعي آنان كه از آن با عنوان تدبير مدن ياد مي كردند، از نوع جامعه 
شناسي پوزيتيويستي نيست. آنان به دليل اين كه شناخت علمي را محدود و مقيد به شناخت حسي و تجربي 
نمي كنند، به محدوديت  هاي جامعه شناسي تفهمي نيز گرفتار نمي شوند. اينك جاي اين پرسش هست كه: 

تفاوت علم اجتماعي آنان با جامعه شناسي انتقادي چيست؟ 
جامعه شناسي انتقادي هنگامي كه در روش خود از محدود كردن شناخت علمي به شناخت تجربي فاصله 
مي گيرد و با فراتر رفتن از محدوده عقالنيت ابزاري به دنبال سطوح ديگري از عقالنيت مي گرددكه توان 
داوري ارزشي و هنجاري داشته باشد، با مشكل مواجه مي شود؛ زيرا از نشان دادن معيار و ميزاني كه فراتر از 
محصوالت اجتماعي – تاريخي انسان بوده و براي همگان معتبر باشد باز مي ماند. اما براي متفكريني كه در 
مباحث فلسفي خود عقل را به عنوان يك موجود و يك منبع مستقل معرفتي به رسميت مي شناسند، چنين 
مشكلي وجود ندارد. آنان همان گونه كه علوم را به دو بخش نظري و عملي تقسيم مي كنند؛ عقل را نيز به دو 

قسم نظري و عملي تقسيم مي كنند. 
عقل نظري به شناخت هستي ها مي پردازد. اين عقل به كمك حس و با روش تجربي هستي  هاي طبيعي 

را مي شناسد و به طور مستقل و با روش تجريدي، احكام رياضي و طبيعي را درمي يابد. 
عقل عملي بايستي ها و احكام ارزشي را مي شناسدو به داورى درباره ارزش هاى فردى و اجتماعى انسان 

مى پردازد.
فارابي در مباحث فلسفي و متافيزيكي عهده دار اثبات عقل قدسي نيز مي شود. عقل قدسي منبعي است 
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كه در شناخت موجودات و ارزش هاي آن ها از وحي الهي بهره مي برد.
حضور عقل قدسي مسير تدبير مدن در جهان اسالم را از آن چه در يونان بوده است، ممتاز مي گرداند. علم 
اجتماعي هنگامي كه با استفاده از عقل عملي و وحي الهي توان داوري و انتقاد درباره ارزش ها و آرمان هاي 
اجتماعي پيدا كند،با حفظ هويت علمي خود، وظيفه تدبير اجتماعي را نيز برعهده مي گيرد و به همين دليل  

علم اجتماعي را علم تدبير و يا سياست مدن و جوامع ناميده مي شود.  
 

 آفاق علوم اجتماعي درجهان اسالم
1-  بازخواني نظريات اجتماعي جهان اسالم 

جهان اسالم همان گونه كه در تاريخ گذشته، علوم اجتماعي متناسب با خود را توليد كرده و از طريق 
آن زندگي خود را استمرار بخشيده است، اينك براي تداوم حيات تمدني خود نيازمند تفسير و تبيين مسائل 
جهان اجتماعي موجود از افق وجودي خود مي باشد و براي اين مهم از ظرفيت ها و ذخاير فعال اين علوم  

مي تواند استفاده كند.
فقه سياسي و اجتماعي جهان اسالم بخشي از ظرفيت زندة اين دانش است كه ابعاد هنجاري و انتقادي 
دانش اجتماعي مسلمين را پوشش مي دهد، و اين بخش از معرفت علمي هم اينك در فرايند مشروعيت و 
اقتدار اجتماعي جهان اسالم حضور فعال و تأثيرگذار دارد. اين دانش اثري كارامد براي بررسي اجتماعي و 
سياسي جامعه اسالمي دارد و از قدرتي شگرف جهت نقد مناسبات موجود امت اسالمي در سطح جهاني  

برخوردار است.
انديشة فلسفي، عرفاني و كالمي جهان اسالم نيز نيازهاي هستي شناختي و معرفت شناختي را براي 
سامان دهي و تأمين روشي بنيادين جهت توليد نظريات اجتماعي فراهم مي آورد و ذخاير معرفتي دانش 
اجتماعي مسلمين، فرصتي مناسب براي بازخواني، بسط و گسترش نظريات اجتماعي جهان اسالم ومواجهه 

با مسائل اجتماعي معاصر پديد مي آورد.
2- عالمه طباطبايي و اعتباريات

عالمه طباطبايي فيلسوف معاصر جهان اسالم با كاوش هايي كه پيرامون عقل نظري و عملي انجام داد، 
كار عقل عملي را ايجاد موجوداتي مي داند كه درعلوم عملي يعني در علوم انساني و اجتماعي از آنها بحث 
مي شود. او موجوداتي را كه با اعتبار عقل عملي تحقق پيدا مي كنند، اعتباريات مي نامد، مانند: خانواده، گروه، 

جامعه و يا قواعد و مقرراتي كه انسانها وضع مي كنند.
از نظر ايشان اعتباريات در مقابل امور غير اعتباري قرار دارند، به امور غير اعتباري حقايق تكويني نيز 

گفته مي شود.
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عقل عملي در مسير اراده و عزم انسان قرار داد و سرپرستي و هدايت عيني آن را برعهده مي گيرد.عقل 
عملي مربوط به بخش گرم وجود انسان است و عقل نظري هنگامي كه در مقابل اين معناي از عقل عملي قرار 
مي گيرد، به شناخت حقايقي مي پردازد كه به وساطت عقل عملي انسان و يا بدون اين واسطه ايجاد مي شوند؛ 
يعني كار عقل نظري، شناخت حقايق اعم از حقايق تكويني و حقايقي است كه با اعتبارات عقل عملي انسان 
ايجاد مي شوند. اگر كار عقل عملي عزم و اراده است، كار عقل نظري جزم و آگاهي است. بر اين اساس همة 

علوم، اعم از علوم نظري و عملي محصوالت عقل نظري هستند.

3-اعتبارات اجتماعي و غيراجتماعي
اعتباراتي كه عالمه طباطبايي از آن ها سخن مي گويد، غير از اعتبارات محضي است كه در مالعبات و 
بازي هاي خيال انجام مي شود. اعتبارات عقل عملي در متن واقعيت هاي انساني، اجتماعي، تاريخي و فرهنگي 
قرار مي گيرد. اين اعتبارات هم خود به وساطت اراده و عزم انساني موجود مي شوند و هم پي آمدهاي 

غيراعتباري و تكويني دارند.
اعتبارات عقل عملي با اعتبارات عقل نظري نيز تفاوت دارد. اعتبارات عقل نظري معقوالت ثانيه فلسفي 
يا منطقي هستند. اعتبارات عقل نظرى (مانند معقوالت اوليه كه معاني و مفاهيمي هستند كه از طريق حواس 
آدمي به دست مي آيند) مفاهيمى هستند كه با عزم و ارادة انسان پديد نمي آيند و آدمي خالق و وضع كنندة 
آن ها نيست؛ بلكه تنها شناسا و دريافت كننده آن ها است. انسان در قلمرو اعتبارات عقل نظري، شنونده و 

مستمع است و در قلمرو اعتبارات عقل عملي، خالق  و سازنده است.

 عالمه طباطبايي
سيد محمد حسين طباطبايى مشهور به عالمه (1281 - 
1360) يكى از مطرح ترين مفسران، فيلسوفان و متألهان 
جهان اسالم در سه قرن اخير بوده اند. اهميت ايشان به 
لحاظ علمى در احياى حكمت و فلسفه، و تفسير است.

ايشان با انتشار كتب فراوان و تربيت شاگردان برجسته 
نظير مرتضى مطهرى در دوران مواجهه با انديشه هاى 
غربى نظير ماركسيسم به انديشه دينى حياتى مجدد 
بخشيده، حتى در نشر آن در مغرب زمين نيز مى كوشد.

يكي از اثرات ماندگار عالمه، مباحثات وي با پروفسور 
كربن استاد دانشگاه و اسالم شناس غربي بود. مباحثه بين 
پروفسور كربن و عالمه طباطبايي از سال 1336 هجري 
 شمسي شروع شد و بيش از 20 سال ادامه پيدا كرد كه نتايج 
اين مباحثات به چهار زبان فارسي، عربي، فرانسه و انگليسي 
منتشر شده است.
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عالمه طباطبايي، اعتبارات عقل نظري را نيز بر دو قسم مى داند؛ اعتبارات قبل از اجتماع و اعتبارات بعد از 
اجتماع. اعتباريات بعد از اجتماع مربوط به زندگي اجتماعي بشر بوده و موضوع علوم اجتماعي هستند.

4-افق هاي فلسفي علوم اجتماعي
انديشه هاي فلسفي عالمه طباطبايي در تداوم تفكر فلسفي جهان اسالم، افق هاي جديدي را به روي علوم 

انساني و اجتماعي مي گشايد.
فرق گذاردن بين معاني اعتباري كه با عقل عملي ايجاد مي شود، با معاني و مفاهيم اعتباري يا غيراعتباري 
كه عقل نظري مي فهمد، مانع از اين مي شود، كه همة حقايق و معاني كه در معرض انديشة بشري قرار 

مي گيرند، در محدودة اعتبارات انساني باشند و به صورت پديده هاي تاريخي درآيند.
توجه به تفاوت عقل عملي و نظري فاصلة بين پديده هاي اجتماعي و علوم اجتماعي را نيز حفظ 

مي كند.
پديده هاي اجتماعي مصنوعات و محصوالتي هستند كه بر مدار كنش هاي انساني، يعني با ارادة و آگاهي 
آدميان بوجود مي آيند و علوم اجتماعي بخشي از دانش و معرفت آدمي است كه با تأمالت عقل نظري پديد 
مي آيند. اين بخشي از علوم حاصل نگاه عقل نظري نسبت به فعاليتهاي عقل عملي در موضوعات اجتماعي 

است.
تفكيك بين علوم اجتماعي و پديده هاي اجتماعي، مانع از تعامل  بين اين دو عرصه نيست. زيرا خالقيت 
و آفرينش عقل عملي و اعتبارات ارادي آن آگاهانه بوده و با نظر به تصويري كه عقل نظري از جهان ارائه 

مي دهد، انجام مي شود.   
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فصل دوم 

جهان اجتماعى 
 
1ــ جهان اجتماعى و جهان طبيعى
2ــ اجزا و اليه هاى جهان اجتماعى
3ــ انواع جهان اجتماعى
4ــ پيامدهاى جهان اجتماعى
5  ــ جهان هاى اجتماعى





درس هشتم

جهان طبيعي و 
جهان اجتماعي

ا نتظار مي رود دانش آموز پس از يادگيري اين درس:
1-  با مفاهيم جهان طبيعي و جهان اجتماعي آشنا باشد.

2- با مقايسه موجودات زنده و جهان اجتماعي تفاوت و تشابه آن ها را تشريح نمايد. 
3- مفهوم جهان اجتماعي راتحليل كند 

4-  هويت اعتباري جهان اجتماعي و هويت تكويني جهان طبيعي را تشخيص دهد.
 5- نقش افراد انساني را در تكوين، تداوم و تغيير جهان اجتماعي بازشناسد.
6- نقش اراده و آگاهي انساني را در شكل گيري جهان اجتماعي تحليل كند. 

7- تعريفي از فرهنگ ارائه كند.
8- نقش آگاهي مشترك را در شكل گيري زندگي اجتماعي با مثال توضيح دهد.

9- اهميت فرهنگ را در استمرار و تداوم جهان اجتماعي تشريح كند.
10-  خود را در، تداوم و تغيير جهان اجتماعي سهيم بداند و نسبت به آن احساس تعهد 

كند.
11-  پاسداشت فرهنگ، اصالح و انتقال آن را به نسل هاي بعد مهم  بداند.

مفاهيم كليدي

اهداف

جهان طبيعي، جهان اجتماعي،هويت اعتباري، فرهنگ، بازتوليد 
اجتماعي،اراده و آگاهي،آگاهي مشترك،ارگانيسم، اندام واره، 

عضويت، نقش، مزايا.



درس هشتم؛ جهان طبيعي و جهان اجتماعي

نمونه بياوريد
      در مراحل مختلف رشد موجودات زنده بنا به نياز آنان، بعضى اعضا و اندام در بدنشان 
پديد مى آيد و پس از رفع آن نياز از بين مى روند. آيا مى توانيد بعضى از اين اعضاء و اندام 

را نام ببريد.   

- نوزاد انسان: وجود بند ناف كه پس از به دنيا آمدن از بين مى رود. (بند ناف وسيله تغذيه نوزاد و عامل 
اتصال ميان «جفت» و مادر است .

  - ساير موجودات زنده: نوزاد قورباغه كه تا  زماني داراى آبشش و ُدم است و پس از رسيدن به مراحل 
رشد، دم و آبشش را از دست مى دهد و داراى شش مى گردد.

تحليل كنيد
       شما در جهان اجتماعى خود، چه نقش هايى بر عهده داريد و از چه مزايايى برخورداريد؟ 

      به چه دليل جهان اجتماعى پديده اى طبيعى و تكوينى نيست؟

مزايانقشنظام اجتماعيرديف
تأمين نيازهاى اساسى (مادى و معنوى)فرزنديخانواده1
استفاده از خدمات آموزشيدانش آموزيآموزش و پرورش2

     زيرا با اراده و آگاهى انسان تعريف مى شوند و با قرارداد و اعتبار انسان ها بوجود مى آيند. 

فعاليت ها
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گفت   و  گو كنيد: 
      كدام بخش از فرهنگ توسط خانواده و كدام بخش توسط مدرسه انتقال پيدا مى كند؟ 

نمونه هايى را بيان كنيد.
      شيوه ى انتقال فرهنگ مربوط به حرفه ها در جوامع گذشته و امروز چه تغييراتى كرده 

است؟ 

انتقال فرهنگ توسط خانواده و مدرسه: در همه فرهنگ ها خانواده عامل اصلى اجتماعى شدن كودك 
در دوران طفوليت است؛ اما از آنجا كه نظام هاى خانواده بسيار متفاوتند، دامنه تماس هايى كه كودك تجربه 
مي كند به هيچ وجه در فرهنگ هاى مختلف يكسان نيست. مادر معموالً مهمترين فرد در نخستين دوره زندگى 
كودك است. كودكان زبان و شيوه هاى رفتار به ويژه «رفتار پدر و مادرشان» را فرا مى گيرند. نگرش هاى فرد  
و بسيارى از ارزش ها  در خانواده به فرزندان منتقل مى  شود و فرد به يك احساس هويت شخصى و توانايى 

انديشه و عمل مستقل دست مى يابد.
فرهنگ از طريق مدرسه به شيوة رسمى، نگرش ها و هنجارها را به تدريج به كودك القاء مى كند. انتقال 
فرهنگ در مدرسه يك فرايند رسمى است. يك برنامه معين از دروسى كه بايد فرا گرفته شوند وجود دارد. 
مدارس، ارزش  هاى متفاوت فرهنگى، شيوه هاى نگرش فراگرفته شده را تقويت مى كنند و به بازسازى آن ها 
مى پردازند و يا همان  طور كه سال قبل آموختيد مى  توانند در تعارض با ارزش ها و هنجارهاى خانواده قرار 

بگيرند.
شيوه انتقال فرهنگ مربوط به حرفه ها: در گذشته حرفه ها و مشاغل از شاگردى در كنار استاد، دود چراغ 
خوردن، در طى يك فاصله زمانى طوالنى آموخته مى شدند (مانند نقاشى، سفالگرى)، اما امروزه تمامى آن ها 
نياز به تحصيالت و دوره  هاي آموزشي  دارند. مى توان يك حرفه را  در دو دوره زمانى در قالب جدول زير 

مقايسه كرد:
  حرفه نقاشى ساختمان ، نقشه كشى، معمارى و ... . 
گذشته امروزه

تا  مى شد  كار گذاشته  استاد  يك  نزد  به  كودكى  دوره  از 
كمى با شغل آشنا شود.

تا دوره متوسطه هيچ دوره عملى نمى گذارند و فقط در حد 
آشنايى نظري است.

هيچگونه تحصيالت رسمي و آكادميكي انجام نمي شود. هنرستان 4 دوره هاى  در  فوق  مثال  هاى  از  يك  هر  براى 
خاص وجود دارد.

به سوادي تا دوره متوسطه نظرى احتياج دارد. به سواد بااليى در سطح نظرى نياز ندارد.
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اصطالحات خاص حرفه در طى شاگردى آموخته مي شود. اصطالحات فني و تخصصي آن در كتاب هاى خاصى وجود 
دارد.

طى  تجربي را  مراحل  همين  خود  نظر  مورد  حرفه  استاد 
كرده.

استاد حرفه مورد نظر تحصيالت دانشگاهى دارد.

فرهنگ آن  بيشتر به شكل شفاهى و طّى زندگى روزمره و 
به صورت غير رسمي (شاگرد و استادى) منتقل مى شود..

فرهنگ حرفه مورد نظر به شكل گفتارى و نوشتارى و به 
صورت قاعده  مند و رسمى منتقل مى شود.

 جهان اجتماعي
1-    جهان حيوانات

 حيات و زندگي با تركيب آلي موجود انداموار از افق وجود گياهان و نباتات آغاز مي شود.گياهان همة 
ويژگيهاي جهان زنده را دارا هستند. نفس گياهي واقعيت جديدي است كه اعضا ى متكثر گياه را در يك 
وحدت ارگانيك جمع مي آورد. بدن حيوانات نيز از خصوصيات حيات گياهي برخوردار است لكن در 

حيوانات ويژگي جديدي است كه در حيات گياهي مشاهده نمي شود.
ويژگي جديدي كه حيوانات را از گياهان ممتاز مي كند، از يك سو احساس و ادراك است و از ديگر 
سو اراده و حركتي است كه براساس احساس و ادراك حيوان پديد مي آيد. نظم و ساختار موجود در جهان 
گياهان از طريق اراده و احساس آنان پديد نمي  آيد؛ اما عملكرد و رفتاري كه در محور حيات حيوان و در 

جهان حيوانات واقع مي شود، از طريق آگاهي و انگيزه حيواني موجود مي شود.
حيوانات براي تداوم حيات خود از ادراك و ارادة خويش نيز استفاده مي  كنند؛ حيوان گرسنگي خود را 
درك   مي كند، غذاي خود را مي شناسد، در جستجوي غذا حركت مي كند و در صورت نياز و امكان به شكار 

مي پردازد. نكته مهم اين است كه احساس و انگيزه حيوانات محدود، مشخص و جزئي است.

2-  ارتباط و تداخل جهان ها
عناصر بسيط و موجودات مركبي كه از تركيب چند عنصر به وجود مي آيند، گياهان و حيوانات، هر گروه با 
احكام مشتركي كه دارند، جهان واحدي را تشكيل مي دهند. جهان هاي مزبور با آن كه غير يكديگر هستند، 

گسسته از يكديگر نيستند. مرتبط با هم و بلكه متداخل هستند.
مركبات بدون عناصر بسيط پديد نمي  آيند و حضور واقعيتي كه با وجود عناصر پديد مي آيد، گسسته و بيرون 
از قلمرو عناصر نيست؛ بلكه واقعيت نو پديد جهان عناصر را تحت سيطره و نفوذ قرار مي دهد، به گونه اي 

دانستني ها
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كه مانع از بروز آثار آنان مي   شود.
مثًال آب واقعيتي جداي از عناصر تشكيل دهندة آن نيست و در كنار آن عناصر 
قرار نمي گيرد. آب با آن كه عين ئيدروژن و اكسيژن نيست، با آنها متحد است و 
آن دو را به گونه  اي تحت اشراف خود قرار مي دهد كه اثري مستقل براي آنها 

باقي نمي ماند.
نفس نباتي نيز با آن كه عين سلول هاي تشكيل  دهنده گياه نيست و قابليت تقليل 
به آنها را ندارد و با آن كه مانع از بروز آثار ويژه هر يك از سلول   ها نمي شود، 
يعني با جهان جماداتي كه قبل از آن موجود بوده و زمينة وجود آن را فراهم 
آورده اند، وحدت و يگانگي دارد، در متن آنها حضور داشته و بر آنها احاطه 
و اشراف نيز دارد. به گونه  اي كه وجود و آثار آنها را در مسير نيازهاي خود به 
استخدام مي  گيرد. اين نوع از رابطه بين نفس حيوان با بدن حيوان، كه از حيات 

گياهي برخوردار است، برقرار مى باشد.

3-  جهان انساني
حيات انساني بعد از حيات و زندگي حيواني پديد مي آيد و در طول آن قرار مي گيرد. همان گونه كه حيات 

حيواني در طول حيات گياهي بوده و محيط بر آن است.
واقعيتي كه موجب تمايزجهان انساني از جهان حيوانات و ديگر جهان هاي مادون آن مي گردد، مربوط به افق 
آگاهي و ارادة انساني است؛ يعني انسان، در اصل آگاهي و اراده با حيوانات مشترك است؛ولي سطح آگاهي 

و اراده او متفاوت و مغاير با اراده و آگاهي حيوانات در عين حال مسلط و محيط بر آن است.
آگاهي ويژة انسان ، آگاهي عقلي است؛ يعني معاني و حقايق كلي را درك مي كند. حقايق كلي، اختصاص به 

زمان و مكان خاصي نداشته و به اندازه و مقدار محدود نمى شوند. 
ادراك معاني كلي، حقيقت انساني را از افق زمان و مكان فراتر برده و امكان استدالل و برهان را براي آدمي 
فراهم مي آورد. مهمترين اثر اين ادراك در زبان و توان نطق آدمي آشكار مي شود. ساختار زبان آدمي پيش از 
آن   كه مرهون حنجره و قدرت تنوع صوتي آن باشد، مرهون قّوت ادراك عقلي اوست. ظرفيت حنجرة آدمي 
و رشد مربوط به آن مربوط به بخش حيواني جود انسان است؛ ولي ادراك معاني كلي، و در نتيجه پرداخت و 

ساخت نمادهاي صوتي كه حكايت از آن معاني داشته باشند، مربوط به قوه درك انسان است.
وجود اين سطح از آگاهي، ظرفيت ارادة آدمي را از محدودة ارادة حيواني فراتر مي برد. و انسان را قادر مي سازد 

تا تصميم هاي كلي و فراگير گرفته، اهداف و آرمان هاي فرازماني را دنبال كند.
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4- تركيب اتحادي جهان ها 
وابستگي و تداخل عوامل با يكديگر نوعي از تركيب را پديد مي آورد كه به آن تركيب حقيقي اتحادي 

گفته  مي شود.
تركيب حقيقي در قبال انواع ديگري از تركيبات نظير تركيب صناعي و يا تركيب اعتباري قرار دارد.

تركيب صناعي، تركيبي مكانيكي است كه در صنايع از آن استفاده مي شود. يك ماشين اجزاء مختلفي دارد. 
هر يك از اين اجزا آثار مربوط به خود را دارند. مهندس براي توليد محصول مورد نظر خود با چينش و نظم 
اجزاء تركيبي صناعي را پديد مي آورد. در تركيب صناعي واقعيت نويني به غير از اجزاء وجود ندارد و آثاري 

كه از مركب صناعي ظاهر مي شود به اثر اجزاء آن قابل تقليل است. 
تركيب اعتباري نوعي چينش است كه به اعتبار ذهن آدمي بين مجموعه اي از اشياء  متكثر خارجي برقرار 
مي گردد. مانند وقتي كه انسان مجموعه اشيايي را كه در يك اتاق هستند به عنوان يك مجموعة واحد در نظر 

مي گيرد، در تركيب اعتباري نيز واقعيتي به غير از واقعيت اجزا در خارج وجود ندارد.
در تركيب حقيقي واقعيتي جديد پديد مي آيد اين واقعيت جديد اغلب از طريق آثاري شناخته مي شود كه 

قابل ارجاع به اجزاء نمي باشد. واقعيت جديدي كه در تركيب حقيقي به وجود مي  آيد:
اوال؛ً جداي از واقعيت هاي پيشين نيست، ثانياً؛  در عرض آن ها قرار نمي گيرد و ثالثاً؛ احاطه بر اجزاء سابق 
دارد. رابعاً؛ اين واقعيت جديد با اتحاد با واقعيت   هاي پيشين، واقعيت واحد ديگري را پديد مي   آورد كه به 

رغم اجزاء خود وحدتي حقيقي دارد.
در تركيب حقيقي، از واقعيتي كه بر اجزاء سابق افزوده مي شود و در طول آن  ها قرار مي  گيرد، به عنوان 

صورت جديد ياد مي  كنند و اجزاء سابق را ماده  اي مي  دانند كه اين صورت را قبول مي  كنند.
در تركيب اتحادي كار به پديد آمدن جزء صوري ختم نمي شود، بلكه ما با واقعيت نويني مواجه مي 
شويم كه مشتمل بر اجزاء صوري و مادي است. رابطه جزء مادي و صوري و تركيب آن ها مانند رابطة تز و 
آنتي تز و تركيب آن دو در انديشة هگل است. بلكه انديشة هگل در اين باب، الهام گرفته از مباحثي است كه 

از ديرباز دربارة تركيب حقيقي موجودات وجود داشته است.

 هستي جامعه از منظر حكمت متعاليه 
1- تركيب اجتماعي

صور معدني با عناصر بسيطي كه قبل از آن ها هستند، تركيب شده و مواد معدني مختلف را به وجود 
مي آورند. نفس نباتي با مركبات معدني تركيب شده و گياهان مختلف پديد مي  آيند. برخي از مركباتي كه 
از نفس گياهي برخوردارند و تركيبي ارگانيكي و اندام وار دارند،  براي پذيرش صورت جديد نقش ساده 
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را پيدا مي   كنند كه از آن با عنوان نفس حيواني ياد مي  شود و حيوان موجود واحدي است كه از تركيب اين 
صورت و ماده پديد مي آيد. برهمين قياس، موجودي كه از صورتي حيواني برخوردار شده، با داشتن برخي 
از خصوصيات، ظرفيت پذيرش صورت انساني را پيدا مي  كند. هر صورت جديدي كه به وجود مي آيد، در 
طول واقعيت مادي قبل از خود قرار گرفته و  در تركيب حقيقي با آن واقعيت، موجود جديدي را به وجود 
مي آورد كه آثار و احكام نويني دارد و ما در بسياري از موارد، حضور صورت جديد و وجود تركيب نوين 

را از طريق آثار نوپديد كشف مي كنيم.
آيا جامعه نيز ازصورت جديدي برخوردار است؟ آيا صورتي كه پس از پيدايش افراد انساني موجود 
مي شود با آن ها متحد مي گردد و از طريق تركيب حقيقي با افراد انساني، جامعه را به عنوان يك حقيقت واحد 
مي سازد؟ يا آن كه جامعه موجودي جديد نيست؛ بلكه بخشي از جهان انساني است؟ به بيان ديگر، آيا تركيب 

افراد انسان با يكديگر تركيبى اعتباري يا صناعي است يا تركيب حقيقي و اتحادي است؟
اگر تركيب اجتماعي انسان ها اعتباري باشد، حضور افراد انسان در يك جامعه از قبيل حضور اشياء 
مختلف در يك مكان واحد خواهد بود؛ و اگر تركيب آن ها صناعي باشد، حضور آن ها در جامعه نظير حضور 
اجزاء ماشين در يك ماشين است يعني افراد انسان با تأثير و تأثري كه در يك جامعه بريكديگر دارند، اهداف 
ويژه خود را دنبال مي  كنند، بدون آن كه واقعيتي جديد به وجود آمده باشد؛ و اگر تركيب آن ها حقيقي باشد، 
پديده اي جديد موجود شده است كه قابل تقليل به افراد نيست و در اين صورت جامعه، جهاني جديد 

است.

2-  عامل و ساختار
افراد هر جامعه را صرف نظر از ارتباطاتي كه با يكديگر دارند و اهدافي كه دنبال مي كنند، مي  توان به عنوان 
يك مجموعة واحد، از قبيل مجموعة لباس هايي كه در يك كمد هستند، اعتبار كرد. اما ترديدي نيست كه 
تركيب افراد هر جامعه به يك اعتبار ذهني محض محدود نمي شود، زيرا موقعيت هر فرد در جامعه اتفاقي و 
بدون هدف و مقصودي خاص نيست. هر يك از افراد در تعامالت اجتماعي خود، در جهت تأمين اهدافي 
كه دارد عمل مي كند. بنابراين تركيب اجتماعي افراد به يك تركيب اعتباري محدود نمي شود و ويژگي هاي 

تركيب صناعي نيز در آن وجود دارد.
اينك جاي اين پرسش هست كه تركيب اجتماعي افراد در محدودة يك تركيب صناعي است؟ يعني آيا 
روابط آن ها مانند روابط اجزاء ماشين با يكديگر است كه براي رسيدن به هدف يا اهداف افراد تنظيم شده 
است، به گونه اي كه واقعيتي جديد به غير از واقعيت افراد وجود ندارد، يا آن كه، ارتباط و تعامل آن ها، در اثر 

حضور واقعيتي است كه به وجود افراد متكثر قابل تقليل نيست؟
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در صورتي كه واقعيتي جديد نباشد، جامعه چيزي فراتر از  وجود افراد انساني نخواهد بود. براين اساس 
روابط موجود در يك جامعه گرچه فراتر از يك اعتبار محض است، ولي در نهايت به عملكرد و رفتار افرادي 
بازمي گردد، كه عمل خود را از مسير اراده و آگاهي در جهت رسيدن به اهداف و آرمان هاي خود سازمان 

مي  دهند.
مباحثي كه در تاريخ علوم اجتماعي پيرامون اصالت فرد و جامعه، يا اصالت عامل و ساختار مطرح 
مي شود، ناظر به همين مسأله است. جامعه شناسان مواضع مختلفي را براساس اصالت فرد، اصالت جامعه و يا 

رابطه متقابل عامل و ساختارها اتخاذ كرده اند.

3-  هستي جامعه
اصل وجود جامعه به عنوان يك موجود مستقل از فرد، مسأله اي نيست كه در دانش اجتماعي از آن بحث 
شود. دانش اجتماعي اگر بخواهد به روانشناسي اجتماعي و مانند آن تقليل پيدا نكند، وجود جامعه را به عنوان 
يك اصل موضوعي مفروض مي گيرد. اثبات وجود جامعه يا نفي آن با روش تجربي ممكن نيست،حكمت 
متعاليه اصول و قواعدي را بنا مي نهد كه براساس آن به اثبات وجود جامعه مي توان پرداخت. اصول ياد شده 

عبارتنداز:
1- اصالت وجود2- حركت اشتدادي وجود 3- جسمانيه الحدوث و روحانيه البقا بودن نفس 4- تجرد 

ادراكات بشري 5- اتحاد علم و عالم و معلوم 6- اتحاد عامل، عمل و معمول.
براساس اصول ياد شده حيات انساني با حركت وجودي و جوهري خود صورتهاي معدني، نباتي و حيواني 
را يكي پس از ديگري طي مي كند، تا آن كه به جهان انساني وارد مي شود و  به ادراك صور و معاني متنوعي 
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كه در قلمرو حيات انساني قابل وصول است، دسترسي پيدا مي  كند.
صور علمي، به دليل تجرد خود، مقيد به امور مادي نيستند و در آن ها تغيير و حركتي راه ندارد بلكه نفوس 

انساني با حركت خود به سوي آن ها راه مي سپارند.
نفوس انساني به دليل اتحاد عالم با معلوم، با متحد شدن به صورعلمي از يك سو، آن ها را به عرصه زندگي 
و حيات انساني وارد مي كنند، واز ديگرسو، از طريق وحدت با معلوم خود، با يكديگر وحدت و يگانگي 

پيدا مي كنند. 
صور علمي كه در حوزة زندگي مشترك انسان ها قرار مي گيرند، نقطه اتصال وحدت و يگانگي انسان هايي 
مي  شوند كه با آن ها وحدت پيدا مي كنند و به بيان ديگر اين صور در حكم روح و جان واحد براي نفوس 

متعددي مي شوند كه با آن ها اتصال وجودي پيدا مي كنند.
4-  ديالكتيك فرد و جامعه

اين برهان كه با استفاده از مباني حكمت  متعاليه مطرح مي شود، فروعات و مباحث بسياري را به همراه 
خود دارد كه درجاي خود بايد توضيح داده شود.

از جمله فروعاتي كه براي آن مي توان ذكر كرد، عبارتند از؛
اوالً: اين برهان وجود جامعه را به عنوان وجودي جداي از افراد و مغاير با آن ها اثبات نمي  كند؛ بلكه در 
اين برهان، جامعه تركيبي اتحادي با انسان ها دارد. آدميان در حكم ماده اي هستند كه از طريق معرفت و عمل 

با صورت نوعي جامعه، وحدت پيدا مي كنند.
ثانياً: صورت نوعي جامعه كه افراد متكثر جامعه را ذيل پوشش خود وحدت مي بخشد، از نوع صور 
معدني يا صور نباتي و گياهي نيست، يعني موجودي محكوم به احكام مادي نيست، بلكه صورتي مجرد و 

روحاني است و به همين دليل، افق وحدت و تركيب اعضاء جامعه، افقي معنوي و معرفتي است.
ثالثاً: تركيب اتحادي جامعه با افراد آن مانند تركيب عناصر بسيط با صور معدني نيست، تا اجزاء مادي 
تركيب آثار و خواص فرد را از دست بدهند. در اين تركيب، اجزاء مادي در ذيل صورت معنوي و در استخدام 
آن فعال مي شوند و صور مشترك علمي ، مسير اراده و عمل افرادي را كه با آن متحد شده اند به تناسب درجه 

و شدت اتحادي كه دارند، تعيين مي كنند.
رابعاً: افراد نه تنها پس از اتّحاد با صور علمي مضمحل و نابود نمي شوند، بلكه در حركت به سوي آن 
صور به گونه اي مختار و فعال، برخورد مي كنند و تا هنگامي كه در عالم طبعيت به سر مي برند امكان بازگشت 

و اعراض از آن صور را دارند.
خامساً: صورت اجتماعي پس از آن كه از طريق حركت افراد به عرصه زندگي انسان ها راه پيدا كرد، با 
سيطره و حضوري كه در مقام كثرت به هم مي رساند، ساختار و روابطي را ايجاد مي كند كه فرع بر حضور 
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آن است، يعني ساختار، كه وجودي رابطي و تعلقي دارد به هستي جامعه بازمي گردد، ولى وجود جامعه به 
ساختار قابل ارجاع نيست.

 فرهنگ و بازتوليد جهان اجتماعي
1- آگاهي و اعتبار 

صور علمي از طريق انسان از سپهر وجودي خود نازل مي شوند. اين صور در پرتو حضور خود، نظم و 
ساختاري را در بين افراد و اشخاصي برقرار مي سازند كه از طريق آنها، به عرصة حيات اجتماعي وارد شده اند. 
اين ساختار و نظم به دليل اين كه از مسير آگاهي و ارادة انسان ها تحقق پيدا مي كند، صورتي ارادي، قراردادي 

و اعتباري دارد.
ساختار قراردادي و اعتباري در قبال ساختار تكويني است .

ساختار يا نظام تكويني، ساختار و نظامي است كه با صرف نظر از آگاهي و اراده اجزاء و عناصر درون ساختار 
برقرارمي شود. ساختاري كه در زندگي انداموار گياهان است از اين قبيل است. بخش نباتي حيات حيواني و 

انساني، يعني بدن حيوان و يا بدن انسان نيز از ساختاري تكويني برخوردار است. 
معرفت و آگاهي حسي و خيالي در حيات حيواني نقش مهمي دارد. حيوانات رفتارها و فعاليت هاي روزانه 
خود را آگاهانه انجام مي دهند؛ لكن به دليل اين كه معرفت آن ها محدود بوده، اراده و انگيزة آن ها نيز غريزي 

و ناخودآگاه است، نظم و ساختار زندگي آن ها غريزي است.
در حيات انساني و اجتماعي، نظام و ساختار، چهره اي كامًال آگاهانه وارادي دارد.عناصر و اعضاي جهان 
اجتماعي و نظم و چينش آن ها طبيعي و تكويني نيستند، بلكه  با اراده و آگاهي انسان تعريف شده و با قرارداد، 

پذيرش، قبول و اعتبار انسان ها به وجود مي آيند.

2-  وجود و وحدت حقيقي 
بدن انسان موجودي طبيعي و تكويني است و ساختار و نظمي تكويني دارد و اراده انسان در حقيقت و 

هويت آن دخيل نيست. اما فرد انسان، به عنوان عضو اجتماع، يك پديدة قراردادي و اعتباري است.
جهان اجتماعي بيشتر شبيه يك بازي گروهي است و بلكه بازي گروهي بخشي از جهان اجتماعي است. 
در بازي گروهي مثل فوتبال اعضاي مختلفي بايد شركت داشته باشند. هويت هر عضو و كاري كه انجام 
مي دهد، توسط بازيكنان تعريف شده، و مورد قبول واقع مي شود و بر همان قياس نيز بازي ادامه پيدا مي 

كند.
كارگران، كشاورزان، دانش آموزان، معلمان و همچنين نهادهاي خرد و كالن اجتماعي نظير، خانواده، 
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آموزش وپرورش، اقتصاد و سياست، اعضاي خرد و كالن جهان اجتماعي هستند. انسان ها با پذيرش نقش و 
قبول عضويت به جهان اجتماعي وارد مي شوند و از حقوق و تكاليفي كه دربارة هر عضو تعيين شده است، 

برخوردار مي شوند.
هر يك از ما نيز در جهان اجتماعي، موقعيت خاصي را اشغال كرده، نقش عضو مربوط به همان موقعيت 

را به عهده مي گيريم و به تناسب موقعيتي كه داريم، از مزايا و حقوقي برخوردار مي شويم.
اعتباري و قراردادي بودن نظام و ساختار اجتماعي مانع از وجود و وحدت حقيقي آن نيست، زيرا وحدت 
اجزاء يك موجود مركب انداموار به كثرت عناصر تشكيل دهندة آن  و به كثرت ارتباطات و روابط موجود بين 
آن اجزاء نيست؛ بلكه به عامل واحدي است كه در طول امور متكثر قرار گرفته و آن ها را در تحت پوشش و 

اشراف خود به رفتاري هماهنگ و سازمان يافته، راه مي برد.

3ـ آگاهي و فرهنگ 
علت مشتركي كه وحدت افراد و رفتار آن ها را تأمين مي كند، از نوع عوامل مادي و طبيعي عالم كثرت 
نيست. اين علت همان گونه كه اشاره شد، صورتي از آگاهي است كه به وساطت انسان از سپهر وجودي 
خود نازل شده و به عرصة آگاهي مشترك اجتماعي راه يافته و اراده و رفتار عمومي جامعه را تحت تسخير و 

تصرف خود در آورده است. با اين بيان براي صور و حقايق علمي سه مرتبه مي توان در نظر گرفت؛

مرتبة نخست: مرتبة ذات و حقيقت اين صور است كه از آن با عنوان نفس االمر آن ها ياد مي شود. مراد از 
نفس االمر، امر يا شيئ در نفس و ذات خود است. صور حقايق علمي  صرف نظر از آگاهي انسان ها، روابط، 

مناسبات و احكامي كه دارند مربوط به زمان و مكاني خاص نيست.
مرتبه دوم: افراد انساني، با ديالكتيك، گفت وگو، تفكر، تمرين ... و باالخره با حركت و سلوك جوهري 

خود، به آن معاني راه مي برند، و براساس اتحاد عالم و معلوم با آن ها متحد مي شوند.
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صورت هاي علمي پس از اتحاد با افراد، بدون آن كه موطن و جايگاه نخست خود و احكام آن را ازدست 
بدهند،در مرتبه و جايگاه دوم يعني در عرصة ذهن، انديشه و به دنبال آن به دليل وحدتي كه فرد با عمل و 

اراده خود دارد، در عرصة عمل و رفتار انسان قرار مي گيرند.
مرتبه سوم: معاني و صور علمي به وساطت افراد انساني به عرصه زندگي مشترك آدميان وارد شده، و 
هويت بين االذهاني و عمومي پيدا مي كند. معاني در اين مقام از  قلمرو ذهن و رفتار فرد خارج شده، و به متن 
زندگي و رفتاراجتماعي وارد مي شوند و باورها، عادتها، نهادها و كنش هاي اجتماعي را تسخير مي كنند. اين 
مرتبه، مرتبة فرهنگ است، فرهنگ در حقيقت صورت تنزل يافته معناي به عرصة فهم عمومي و رفتارهاي 

مشترك و كنش هاي اجتماعي است.
4ـ بازتوليد جهان اجتماعي

 عنصر آگاهي و معرفت و به دنبال آن اراده و عزم در جهان جمادات و گياهان نقشي ندارد. عناصر و 
اجزاء گياه با حضور نفس نباتي و تحت اشراف آن و بدون آن  كه بدانند، تقسيم كار خود را انجام مي دهند، در 
جهان حيوانات گرچه آگاهي حسي تأثيرگذار است، و حيوانات به وساطت شناختي كه دارند كار و فعاليت 
خود را انجام مي دهند، ولي به دليل اين كه انديشه و انگيزة حيوان غريزي و محدود است، حيات حيواني به 
گونه اي مستمر و يكسان ادامه مي يابد. زندگي انسان و به دنبال آن جهان اجتماعي به وساطت آگاهي، اراده 
و اختيار انسان، تحقق پيدا مي كند. آگاهي و ارادة انسان برخالف حيوانات، غريزي، غيراكتسابي و محدود 
نيست. هيچ فردي نيازهاي فردي و شخصي خود را بدون آگاهي از آن ها و بدون عزم و اراده تأمين نمي كند. 
همانگونه كه در يك بازي جمعي اگر برخي از بازيكنان نسبت به قواعد يا نوع بازي و يا عضويت ديگران 
آگاه نباشند، يا قواعد و عضويت آنان را نپذيرند، بازي شكل نمي گيرد، در كنش ها و رفتارهاي اجتماعي نيز 
كنش گران نسبت به حضور ديگران و نقش آنان نمي توانند بي توجه و بي نظر باشند. تداوم زندگي فردي به 

آگاهي شخصي، و تداوم حيات و زندگي اجتماعي به آگاهي و معرفت مشترك و فرهنگ بستگى دارد.
آگاهي و ارادة  فرد و همچنين فرهنگ اجتماعي به گونه اي غريزي و از طريق صفات ارثي از يك نسل 
به نسل ديگر منتقل نمي شوند، بلكه  به وسيلة آموزش، تعليم و تربيت انتقال مي يابد. بنابراين هرگاه يك نسل 
نتواند فرهنگ خود را حفظ كند و يا نتواند آن را به نسل بعد منتقل سازد، جهان اجتماعي آن فرو ريخته و 

يا دگرگون مي شود.
هرجامعه در طي نسل هاي مختلف با انتقال فرهنگ خود به باز توليد خويش مي پردازد. برخي از بخش هاي 
جامعه در انتقال فرهنگ نقشي اساسي دارند. هر كدام از خانواده، مدرسه و نظام آموزشي هر كشور در انتقال 
بخشي از فرهنگ تأثيرگذار هستند. شيوه هاي انتقال فرهنگ در جوامع مختلف و يا در يك جامعة و احد به 

حسب زمانهاي مختلف تفاوت دارد.
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درس نهم

اجزاء و اليه هاي 
جهان اجتماعي

ا نتظار مي رود دانش آموز پس از يادگيري اين درس:
1-  خرده  نظام هاي اجتماعي جامعه را نام ببرد.

2- انواع پديده  هاي اجتماعي را از نظر اندازه و دامنه روي يك پيوستار نشان دهد.
3-  انواع پديده هاي اجتماعي را از نظر  ذهني و عيني روي يك پيوستار نشان دهد.

4-  ذهنيت و معنا را در تمام پديده هاي اجتماعي تشخيص دهد. 
5-  اليه هاي عميق و بنيادين جهان  اجتماعي ر ا از اليه هاي سطحي تشخيص دهد.

6-  نسبت و رابطه اليه   هاي بنيادين و اليه هاي سطحي جهان اجتماعي را بشناسد.
7-  اهميت اليه  هاي بنيادين و سطحي جهان اجتماعي را تحليل نمايد.

8-  مصاديق عقايد،ارزش ها، هنجارها و نمادها را در خرده نظام هاي مختلف جهان 
اجتماعي بيابد. 

9-  نماد را با ذكر مثال تعريف نمايد.
10- مراتب و جايگاه عقايد، ارزش ها، هنجارها و نمادها را بازشناسد.

مفاهيم كليدي

اهداف

 عقايد ،ارزش ها ،هنجارها، نمادها،ا جزا ء جهان اجتماعي، اجزاءخرد 
و كالن، اجزا ء ذهني و عيني،  نظام هاي اجتماعي، اليه هاي عميق، 

اليه هاي سطحي



                          كالن

عينى                                              ذهنى

                           خرد

تمرين كنيد
      جايگاه پديده هاى اجتماعى زير را بر روى دو پيوستار خرد ــ كالن و ذهنى ــ عينى 

تعيين كنيد.
شهر، هديه دادن براى روز تولد يك دوست، عدالت اجتماعى،

شهر         عدالت اجتماعى     

                                       هديه دادن براى روز تولد يك دوست

  پديده عينى :پديده هايى كه بعد محسوس قوى ترى دارند.
  پديده ذهنى :پديده هايى كه  نامحسوس هستند.

  پديده ُخرد :كنش هاى افراد، پديده هايى كه اندازه و دامنه كوچكى دارند.

پاسخ دهيد: 
     كدام يك از پديده هاى اجتماعى زير بر زندگى اجتماعى تأثير حياتى و تعيين كننده 

دارند؟
خانواده، نظام تعليم و تربيت، لهجه هاى مختلف زبان، آداب جشن تولد

نظام خانواده و سپس نظام تعليم و تربيت بر زندگى اجتماعى تأثير حياتى و تعيين كننده دارند و با تغيير 
آن ها جهان اجتماعى تغيير بنيادين پيدا مى كند و به صورت جهانى جديد در مى آيد و با حذف آن ها جهان 

اجتماعى فرو مى ريزد. چنين پديده هايي جزء اليه هاى عميق و بنيادين جهان اجتماعى هستند.
لهجه هاى مختلف زبان از منطقه به منطقة ديگر يا از قومى به قوم ديگر تفاوت پيدا مى كند. در يك جهان 

فعاليت ها
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اجتماعي واحد، گاهي لهجه هاي زباني متفاوت وجود دارد.  آداب جشن تولد نيز به همان صورت مى تواند 
تغيير كند يا قسمت  هايى از آن حذف شود، در هر حالت جهان اجتماعى استمرار مى يابد. به چنين بخش هايى 

كه امكان تغيير بيشتر داشته و نقش حياتى و اساسى ندارند اليه هاى سطحى جهان اجتماعى مى گوييم.

نمونه بياوريد
      در نظام خانواده براى عقايد، ارزش ها، هنجارها و نمادها يك مثال بياوريد:

حلقه ازدواج،  جشن عروسى، پوشيدن لباس سفيد.
وز رفتارهاى دگرخواهانه ى بيشتر توسط زنان )

خواستگارى كردن، احترام به پدر و مادر، محبت به فرزندان
عمل به سنت رسول خدا الزم است. تشكيل خانواده مستحب است. تالش 

پدر خانواده براى توسعة خانواده مانند جهاد در راه خداست.
ازدواج  سنت رسول خداست. خانواده مقدس است. 

طالق مورد غضب الهى است.

 اجزاء و اليه هاي جهان اجتماعي
1- اجزاء مختلف

موجودات انداموار و زنده داراي اجزاء و اليه هاي متفاوت هستند . اين اجزاء و اليه ها به رغم اختالفاتي 
كه دارند در يك تركيب حقيقي از وحدتي واقعي بهره مي برند.

اجزاء و بخش هاي گوناگون را به اعتبارات مختلف به صورت هاي متنوعي مي توان تقسيم كرد. برخي از 
تقسيمات به اعتبار بخشهاي كالني هستندكه نقش واحدي را در تداوم حيات و زندگي موجود زنده بر عهده 
مي گيرند؛ مثالً  در گياه بخش ها و اعضاي مهمي مانند ريشه، ساقه و برگ وجود دارد. هر جزء از اجزاء هر 
سلولي از سلول هاي گياه در اين تقسيم بندي متعلق به يكي از اين بخش ها است. در حيوان نيز دستگاه گوارش، 

مغز واعصاب، قلب، چشم، گوش، دست وپا، هر كدام عضوي است كه بخشي از اجزاء بدن را در برمي گيرد.

دانستني ها
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تقسيمات ديگر، اجزاء موجود زنده را به حسب مقدار و اندازة و يا به اعتبار محسوس و عيني بودن يا 
انتزاعي و ذهني بود ن و يا به اعتبار اهميت و جايگاهي كه در سيستم بدن دارند، مي توان انجام داد.

برخي از اجزاء موجود زنده، خرد و كوچك و بعضي ديگر كالن و بزرگ هستند. بخشي از آن ها، 
محسوس و عيني بوده و برخي ديگر، با تأمالت ذهني شناخته شده و به كمك عقل انتزاع مي گردند. قسمتي 

از اجزا براي موجود زنده نقش حياتي و تعيين كننده دارند و بخشى ديگر به اين درجه از اهميت نيستند.

2- نظام هاي اجتماعي
پديده هاي اجتماعي را همانند پديده هايي كه در محدودة يك موجود زنده حضور دارند، به صورت هاي 
مختلف تقسيم مي كنند. يكي از رايج ترين آن ها تقسيمي است كه در ابعاد كالن انجام مي شود. مثًال يك جامعه 
را به حسب مناطق جغرافيايي، به چند بخش و مركز و يا به چند استان تقسيم مي كنند و به دنبال آن، اجزاء 
ديگر جامعه را در ارتباط با آن ها در نظر مي گيرند. هنگامي كه يك كشور به چند استان تقسيم مي شود، شهرها، 
روستاها و سازمان هاي اجتماعي و حتي افراد و اشخاص با انتساب به هر يك از اين بخش ها شناخته شده  و 
معرفي مي شوند. در اين تقسيم برخي از پديده ها نيزممكن است  هويت فرابخشي پيدا كنند. مثًال، بخشي از 

سازمان هاي دولتي، نسبت به بخش هاي متفاوت در اولويت قرار گرفته و تعريف مي شوند.
برخي از جامعه شناسان هر جامعه را به تناسب نظام هايي تقسيم كرده اند كه هر يك بخشي از نيازهاي اجتماعي 
را تأمين مي كنند. آن ها نظام هاي كوچك تر و به دنبال آن اشخاص و كنش هاي اجتماعي آنان را در ذيل اين 

نظام ها، شناسايي نموده و از نظام اجتماعي وسيع تري كه همة آن نظامها را پوشش مي دهند، ياد كرده اند.
 پارسنز، جامعه شناس آمريكايي، جامعه را به چهار نظام اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي تقسيم كرده 

است .
براي هر يك از آن ها، اهداف، نقش ها، هنجارها و ارزش هاي ويژه اي در نظر گرفته است، و هريك از آن ها 
را در حكم يك عضو كالن از اعضاي جامعة كل ديده است. او پديده هاي اجتماعي ديگر را در ارتباط با اين 

مجموعه هاي كالن تفسير و تحليل كرده است.

3- اجزاء خرد و كالن
پديده هاي اجتماعي را از جهت حجم و اندازة آن ها نيز به دو بخش خرد و كالن مي توان تقسيم كرد. 
تقسيم پديده هاي اجتماعي به خرد و كالن، يك پيوستاري را به وجود مي  آورد كه در يك سوي آن خردترين 
و در سوي ديگر كالن ترين پديده ها قرار مي  گيرد. و بين دو سوي پيوستار ، پديده هاي اجتماعي زيادي قرار  

مي گيرد كه جايگاه آن ها در قياس با دو طرف طيف، به تناسب حجم و گستردگي آن ها تعيين مي شود.
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كنش هاي افراد انساني و آگاهي و اراده اي كه در كنش حضور دارد، از خردترين پديده هاي اجتماعي به 
حساب مي آيند. نظام كالن اجتماعي، بلكه نظام هاي جهاني، با همة عناصر، اجزاء، ارتباطات و پيچيدگي هايي 

كه در درون آن است، به عنوان بزرگ ترين و كالن ترين پديده هاي اجتماعي شناخته مي شوند.
كنش هاي متقابل، نمادها، هنجارها، گروه ها، سازمان ها، نهادها، عقايد، آرمان ها و جوامع از ديگر پديده هايي 

هستند كه در درون اين طيف قرار مي گيرند.
بسياري از انديشمندان اجتماعي به اين طيف توجه داشته اند. برخي از نظريه هاى اجتماعي، ناظر به 
پديده هاي خرد  هستند و پديده هاي كالن را به افق آنها تقليل مى دهند؛ و برخي ديگر از نظريه ها به پديده هاي 
كالن نظر دوخته و يا آن كه پديده هاي خرد را به پديده هاي كالن ارجاع داده اند. نظريه هاي نوع اول، نظريه هاي 
خرد و نظريه هاي نوع دوم نظريه هاي كالن ناميده مي شوند. برخي از نظريه ها كوشيده اند سطوح مختلف خرد 

و  كالن را در خود جمع كنند.
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4- پديده هاي عيني و ذهني 
تقسيم پديده هاي اجتماعي به عيني و ذهني، خالي از نوعي تسامح نيست؛ زيرا هيچ يك از اجزاء جهان    
اجتماعي بدون معناي و برداشتي انساني از آن، به قلمرو زندگي اجتماعي وارد نمي شود. مثًال ساختمان از آن  
جهت كه سنگ وسيمان و آهن است، پديده اي اجتماعي نيست ؛ بلكه پديده اي طبيعي است و از اين جهت 
نيز موضوع علوم طبيعي قرار مي گيرد. ساختمان از آن جهت پديده اي اجتماعي است كه به عنوان خانه، محل 

كار و مدرسه  به صورت بخشي از شهر لحاظ مي شود.
پديده هاي ناخواسته و غيرمترقبه طبيعي و يا اجتماعي مانند  زلزله، تصادف و يا بحران هاي اقتصادي 
و سياسي نيز از آن جهت به جهان اجتماعي تعلق دارند كه بر قلمرو معاني زيستي انسان تأثيرگذار هستند. 
بنابراين پديده هاي اجتماعي همواره از يك بعد معرفتي و ذهني برخوردارند ولي همة آن ها داراي بعد 
محسوس نيستند. پديده هاي اجتماعي را از اين نظر كه داراي بعد محسوس و عيني باشند، يا نباشند، به دو 
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بخش عيني و ذهني مي توان تقسيم كرد. 
اين تقسيم نيز پيوستاري را به وجود مي آورد، كه در ميان آن پديده هاي مختلف به تناسب گستردگي ابعاد 
محسوس و جسماني خود در آن قرار مي گيرند. برخي از پديده ها نظيرفرهنگ، عقايد و آرمان ها كامًال عقلي 
و غير محسوس هستند و برخى نظير ساخت و نظام اجتماعي از اموري هستند كه ذهن و عقل با مفاهيم 
انتزاعي به آن ها  پي مي برد. بعضي ديگر همانند كنش و رفتار افراد، معماري و تكنولوژي داراي مصاديق حسي 

و جسماني مي باشند.
بسياري از جامعه شناسان به تقسيم پديده هاي اجتماعي در سطوح ذهني و عيني توجه داشته اند. جايگاه    
پديده هاي اجتماعي را در نموداري كه مركب از دو پيوستار خرد- كالن و ذهني – عيني باشند، مي توان 

ترسيم كرد.

5- لوازم و مناسبات معاني 
معاني مختلف به رغم تفاوتى كه دارند، به طور كامل گسسته از يكديگر نيستند. نحوة ارتباط  آن ها نيز 
يكسان نيست؛ برخي از آن ها مالزم با يكديگرند و بعضي ديگر تضاد و يا تناقص و يا تنافي دارند و برخي 

هم با يكديگر جمع مي شوند.
معناي مثلث را در نظر بگيريد، مجموعة پيوسته اي از مفاهيم به وساطت يكديگر با معناي مثلث پيوند 
مي خورند. كشف ارتباط اين دسته از مفاهيم و تبيين چگونگي ارتباط آن ها علم گسترده اي مانند دانش مثلثات 

را به دنبال مي آورد.
لوازم معاني دوگونه هستند؛ برخي صرف نظر از اصل وجود آن ها الزمة معنا هستند ، مثًال زوجيت الزمة 
عدد دو يا چهار است و ذهن به اين مالزمه حكم مي كند. بدون اينكه وجود عدد دو را در نظر بگيرد و برهمين 

قياس ناطق بودن الزمة معناي انسان است.
برخي از لوازم و مناسبات مربوط به خود معنا نيستند؛ بلكه الزمة وجود و تحقق آن است، مانند سوزانندگي 

كه الزمه آتشي است كه در خارج تحقق يافته است.
روابطي كه معاني به دليل وجود خود پيدا مي كنند نيز به چند دسته تقسيم مي شوند؛ برخي از آن ها، الزمة 
نوعي خاص از وجود ذهني يا وجود عيني آن است، مثًال مفهوم  ترشي، هنگامي كه به وجود ذهني، موجود 
شود، ترشح بزاق دهان را به دنبال مي آورد و معناي ترشي هنگامي كه در خارج موجود مي شود اثر اسيدي 

نسبت به فلزات دارد.
برخي از لوازم با آن كه الزمة خود معنا نيستند و الزمة وجود آن هستند، الزمه وجود خاصي نمي باشند. 
يعني  معنا در هر موطني كه تحقق داشته باشد، آن الزم را داراست. اين دسته از لوازم يا نسبت ها، مانند 
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نسبت ها و لوازم نوع اول همواره همراه معاني حضور دارند.

6- مناسبات پديده هاي اجتماعي
بخش ها و اجزاء مختلف جهان اجتماعي نيز هويت معنايي دارند، و اين معاني مربوط به هر بخش از 
جهان اجتماعي كه باشند روابط خاصي با يكديگر دارند. برخي از آن ها نسبت ضروري با يكديگر دارند. به 
گونه اي كه ذهن از طريق هر يك از آن ها به ديگري پي مي برد. و برخي ديگر با يكديگر تنافي دارند. چنانكه 
حضور يكي دليل بر فقدان ديگري است.برخي از اين معاني در قياس با ديگري حالت انضمامي دارند و 

بعضي ديگر تحليلي و انتزاعي هستند.
روابط ياد شده گاه در مرتبة ذات معاني است و گاه به اعتبار وجود آن هاست. وجود معنا در قلمرو حيات 

انساني گاه وجود ذهني فرد است و گاه هويت بين االذهاني و اجتماعي دارد.
معاني در جهان اجتماعي وجودي مستقل از وجود انساني ندارند و آثار عيني و خارجي آن ها به وساطت 
حضوري است كه در عرصة آگاهي و ارادة انساني پيدا مي كنند. يك آرمان تا قبل از آن كه در معرض آگاهي 
انساني قرار گيرد، احكام و لوازم منطقي خود را دارد. مثًال عدالت، آرماني است كه به حسب ذات خود با 
معناي ظلم سازگار نيست و مالزم با مفهوم حقيقت يا فضيلت است. اين مفهوم اگر در جهان عيني و تكويني 
تحقق داشته باشد، گونة خاصي از مناسبات و روابط را در بين اجزاء جهان به دنبال مي آورد. عدالت هنگامي 
كه به عرصة آگاهي و عمل فرد وارد مي شود در يك فرايند تاريخي، مجموعة منظم و پيوسته اي از فضايل 
را رقم مي زند. علم اخالق به كاوش پيرامون اين مجموعه مي پردازد. عدالت، هنگامي كه از طريق فرد به 
قلمرو زندگي اجتماعي وارد مي شود، مجموعه  اي از سازمان ها، نهادها، مناسبات و روابط را به همراه خود 
مي آورد. و بسياري از واقعيت هاي ظالمانه اي را كه در جهان اجتماعي مي توانند تحقق داشته باشند، از بين 
مي برد. علم اجتماعي دانشي است كه به شناخت احكام و مناسبات معاني اي مي پردازد كه در جهان اجتماعي 

به وجودآمده اند.

7- اليه هاي اجتماعي 
پديده هاي اجتماعي در روابط و مناسبات معنايي خود، شبيه اجزاء و اعضاي موجودات زنده و انداموار 

رفتار مي كنند.
هر يك از اعضاي متكثر و مختلف موجودات زنده وظيفة خاصى انجام مي دهند و كار كردي مختص 

به خود دارند.
هر عضو به دليل هدفي كه دنبال مي كند به وجود مي آيد. هدف مشترك اعضا و بخش هاي مختلف 
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موجود زنده، تداوم حيات و زندگي آن است.  با آن كه اعضاي مختلف موجود زنده در خدمت هدفي واحد 
عمل مي كنند، نقش آن ها در تأمين آن هدف يكسان نيست. وجود برخي از آن ها براي تداوم موجود زنده الزم 
و حياتي است و وجود برخي ديگر مفيد و مناسب است. مثًال قلب و مغز دو عضو حياتي موجود زنده هستند، 

ولى چشم و گوش و دست و ديگر اعضا با آن كه مورد نياز هستند به اهميت آن دو عضو نيستند.
اجزاء به هم پيوستة جهان اجتماعي نيز در تأمين  زندگي اجتماعي نقش يكسان ندارند، برخي از آن ها، 
نقش حياتي دارند، به گونه اي كه حذف يا تغيير آن ها به حذف يا تغيير نظام اجتماعي منجر مي شود. بعضي 
ديگر نقشي كم اهميت دارند. براي برخي از اجزاء بديل و جايگزيني مي توان در نظر گرفت و بعضي ديگر 

جايگزيني نمي توانند داشته باشند.
برخي از اجزاء خرد يا كالن اجتماعي، در مقاطعي خاص از فرايند زندگي اجتماعي پديد مي آيند و در 
مقاطعي ديگر حضور آنان غيرضروري و نا كارآمد است و برهمين قياس، برخي از پديده هاي اجتماعي 
مناسباتي ناسازگار با ديگر پديده هاي اجتماعى تحقق يافته دارند. اين پديده ها كه براي زندگي اجتماعي 

آسيب زا هستند، از ناحية ديگر اجزاء و عناصر دفع يا رفع مي گردند.
پديده هايي كه نقش حياتي براي زندگي اجتماعي داشته باشند ،در اليه ها و سطوح بنيادين اجتماعي قرار    

مي گيرند و پديده هايي كه نقش مقطعي يا غيرحياتي دارند، در اليه ها و سطوح غير بنيادين، واقع مي شوند.

8- هويت و اليه هاي بنيادين 
در اليه هاي عميق و بنيادين جهان اجتماعي، اجزاء و پديده هايي قرار دارند كه تأثيرات همه جانبه و فراگير 
نسبت به ديگر اجزاء دارند و كمتر در معرض تغيير و تحول قرار مي گيرند. هويت جهان اجتماعي با اين دسته 

از پديده ها پيوند مي خورد.
پديده هايي كه در اليه هاي غير بنيادين و غير عميق جهان اجتماعي قرار دارند، هم تأثيرات محدودتري 
دارند و هم بيشتر در معرض تغيير قرار مي گيرند. برخي از اين پديده ها در مقاطع زماني خاصي به وجود 
مى آيند و در مقطعي ديگر از بين مي روند و براي برخي از آن ها به سهولت مي توان بديل هاي مناسبي پيدا 

كرد.
نمادها، كنش ها، هنجارها، ارزش ها و عقايد و... در اليه هاي مختلفي از جهان اجتماعي قرار مي گيرند.

جهان اجتماعي بدون حضور نمادهاي مختلف نمي تواند تحقق پيدا كند .انسان معاني مورد نظر خود را 
در زندگي اجتماعي از طريق نمادها آشكار كرده و منتقل مي سازد.

از جاي برخاستن گاهي به معناي احترام و گاه به معناي اعتراض است. برخاستن هنگام ورود كسي نشانة 
احترام به اوست و برخاستن نمايندگان مجلس هنگام رأي دادن به برخي از طرح ها و لوايح نشانة تأييد است. 
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نماد، اعتبار كردن يك چيزي به جاي چيز ديگر است. و آدميان از اين گونه اعتبارات، اغلب براي انتقال و 
اظهار معاني استفاده مى كنند. زبان گفتاري و نوشتاري از نمادهايي هستند كه در كنش انساني مورد استفاه قرار 
مي گيرد. با آن كه جهان اجتماعي بدون حضور نمادها مختل مي گر دد، نماد بودن هر شي براي چيز ديگر امري 
غير بنيادين و متغيراست. اهميت برخي از نمادها به اهميت معنايي است كه نماد از آن حكايت دارد. نمادها 
بنا به شرايط در زمينه هاي مختلف قابل تغييرند و تغيير آن ها ، تا زماني كه با تغيير در اليه هاي عميق اجتماعي 

همراه نباشد موجب تغيير جهان اجتماعي نمي شود.
قرار     افراد  اجتماعي  كنش هاي  از  عميق تر  اليه هايي  در  كه  هستند  پديد ه هايي  ارزش ها،  و  هنجارها 
مي گيرند. عميق ترين اليه هاي اجتماعي عقايدي هستند كه بر آرمان ها و ارزش هاي اجتماعي و بر نمادها و 

كنش هاي انساني تأثير مي گذارند.
باور و اعتقادي كه انسان نسبت به اصل جهان و جايگاهش در آن دارد و تفسيري كه انسان از زندگي و 

مرگ خود دارد ،از بنيادي ترين پديده هاي اجتماعي هستند.
جامعه اي كه جهان را به زندگي دنيا محدود كند و دل به اين جهان سپرده باشد، آرمان ها، ارزش ها، 
هنجارها و نمادهاي خود را متناسب با آن شكل مي دهد و جامعه اي كه جغرافياي هستي را فراتر از زندگي 

دنيا مي بيند، جايگاه انساني، آرمان ها، ارزش ها، حقوق و تكاليف خود را متناسب با آن سازمان مى دهد.

ايران

هنگ كنگبرزيل

اوگاندا
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