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فصل دوم 

جهان اجتماعی 
 
١ــ جهان اجتماعی و جهان طبیعی
٢ــ اجزا و الیه های جهان اجتماعی
٣ــ انواع جهان اجتماعی
٤ــ پیامدهای جهان اجتماعی
٥  ــ جهان های اجتماعی

انتظار می رود در پایان این فصل دانش آموز: 
 مفهوم »جهان اجتماعی« راتفسیر کند؛

 ویژگی های جهان اجتماعی را در مقایسه با جهان 
طبیعی تحلیل کند؛

 اجزا و الیه های جهان اجتماعی راتشریح کند؛
 فرصت ها و محدودیت های جهان اجتماعی را توضیح 

دهد؛
 انواع تفاوت ها و تغییرات جهان اجتماعی را بیان کند؛
 عناصر و مؤلفه های اساسی جهان اسالم را بیان کند؛

 انواع جهان های اجتماعی را نام ببرد.





درس هشتم

ویژگی های مشترک موجودات زنده 
موجودات جهان طبیعی را به زنده و غیر  زنده تقسیم کرده اند؛ منظور 
از موجودات زنده، گیاهان و حیوانات است. به نظر شما موجودات زنده چه 

ویژگی های مشترکی دارند؟

موجودات زنده را موجودات اندام واره یا ارگانیک می نامند. برخی از ویژگی های این دسته 

جهان اجتماعی
و جهان طبیعی
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از موجودات عبارتند از:
١ــ دارای  اندام و اعضای متفاوتی هستند، مثاًل گیاه 
دارای ریشه، ساقه و برگ است و بدن انسان، قلب، مغز، 

دست و … دارد.
٢ــ اعضای موجود زنده به یکدیگر وابسته اند و اغلب  
نمي توانند به صورت مستقل تداوم یابند و هریک از آنها 

برخی از نیازهای اعضای دیگر را تأمین می کند.
٣ــ اعضاء برای حفظ و تداوم حیات موجود زنده با 
یکدیگر عمل می کنند؛ از این رو، برخی از اعضا هنگامی که 
موجود زنده به آنها نیاز داشته باشد به وجود می آیند یا بعد 

از رفع نیاز موجود زنده از بین می روند.
٤ــ اعضا برای تأمین هدف مشترک خود از چینش و 

نظمی مناسب برخوردارند.
و  روابط  و  زنده  موجودات  اعضای  عضویت  ٥  ــ 
ساختار آنها تکوینی است؛ یعنی، براساس آگاهی و ارادة 
اعضا به وجود نمی آیند و به همین دلیل با ارادة اعضا تغییر 

نمی کنند.

نمونه بیاورید
در مراحل مختلف رشد موجودات زنده، بعضی از عضوها و اندام ها، بر حسب نیاز در بدنشان 
پدید می آید و پس از رفع آن نیاز از بین می روند. آیا می توانید بعضی از این اعضاء و اندام ها را 

نام ببرید؟

جهان اجتماعی در مقایسه با موجودات زنده 
برخی جهان اجتماعی انسان را به بدن موجودات زنده )ارگانیسم( تشبیه 

کرده اند؛ مانند سعدی که می گوید: »بنی آدم اعضای یک پیکرند«.
به نظر شما، آیا این تشبیه کامل است؟ اگر کامل نیست، چه تفاوتی بین 

موجود زنده و جهان اجتماعی انسان وجود دارد؟ 
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جهان اجتماعی همان نظام اجتماعی است١؛ این جهان بي شباهت با موجودات زنده نیست. 
برخی از ویژگی های موجود زنده در جهان اجتماعی نیز وجود دارد. جهان اجتماعی مانند بدن یک 
موجود زنده دارای اعضای مختلف است و این اعضا در ارتباط با هم از نوعی نظم برخوردارند. 
با وجود همة این شباهت ها، تفاوت های مهمی میان اندام واره ی موجود زنده با جهان 
اجتماعی وجود دارد. مهم ترین و اصلی  ترین تفاوت این است که نظم و چینش عناصر و اعضای 
جهان اجتماعی، طبیعی و تکوینی نیست، بلکه با اراده و آگاهی انسان تعریف  مي شود و با قرارداد 

و اعتبار انسان ها به وجود می آیند.
جهان اجتماعی بیش تر شبیه یک بازی گروهی است. در بازی گروهی مثل فوتبال، اعضای 
مختلفی باید شرکت داشته باشند، هویت هر عضو و کاری که او انجام می دهد، توسط بازیکنان 

تعریف شده یا مورد قبول واقع می شود و بر این اساس، بازی ادامه پیدا می کند.
کارگران، کشاورزان، دانش آموزان، معلمان و همچنین خرده نظام های اجتماعی مانند 
آموزش و پرورش، خانواده و …، اعضای جهان اجتماعی اند. انسان ها با پذیرش و قبول این 
عضویت به جهان اجتماعی راه مي یابند؛ نقش مربوط به خود را بر عهده می گیرند و از مزایا، 

حقوق و تکالیف مربوط به عضویت خود برخوردار می شوند.
براساس آنچه در درس هفتم گفتیم، تفاوت جهان اجتماعی با موجودات زنده در این است 

که جهان اجتماعی پدیده ای ارادی و اعتباری است؛ ولی موجود زنده، پدیده ای تکوینی است. 

تحلیل کنید
       شما در جهان اجتماعی خود، چه نقش هایی بر عهده دارید و از چه مزایایی برخوردارید؟ 

      به چه دلیل جهان اجتماعی پدیده ای طبیعی و تکوینی نیست؟

١ـ در سالهاي باالتر با مفاهیم جهان اجتماعي و نظام اجتماعي بیشتر آشنا مي شویم.
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فرهنگ و بازتولید جهان اجتماعی 
زندگی موجودات زنده طّی نسل های مختلف از طریق صفات ارثی تداوم پیدا 

می کند؛ به نظر شما جهان اجتماعی چگونه تداوم می یابد؟

جهان اجتماعی و نظم آن، پدیده اي طبیعی و تکوینی نیست بلکه هستی  آگاهانه اي دارد. 
به عالوه آگاهی و شناختی که جهان اجتماعی براساس آن شکل می گیرد، یک آگاهی  فردی و 

خصوصی نیست بلکه نوعی آگاهی مشترک و عمومی است. 
همان گونه که در یک بازی جمعی بازیکنان نمی توانند نسبت به قواعد بازی یا عضویت 
دیگران بی اطالع باشند؛ یا قواعد و عضویت آنان را نپذیرند، در کنش های اجتماعی نیز کنشگران 

نمی توانند نسبت به حضور دیگران و جایگاه و نقش آنان، بی توجه و غافل باشند.

در زمین فوتبال بازیکنان، داوران و تماشاگران قواعد بازی را می دانند. عضویت و نقش 
یکدیگر را می شناسند. بدون این مجموعة  شناخت ها، بازی فوتبال ممکن نیست. زندگی اجتماعی نیز 
با چنین شناخت هایی  ممکن می شود. شاید تا به حال توجه کرده اید که وقتی با غریبه ای برخورد 
می کنید در ابتدا حرف چندانی برای گفتن با یکدیگر ندارید، ولی بعداً با یکی دو پرسش )مانند شما 
چه کاره اید؟ یا اهل کجا هستید؟( سر گفت و  گو را باز می کنید. هدف شما از این پرسش ها پی بردن 

به نقش و جایگاه طرف مقابل و پیدایش آگاهی مشترک برای تعامل با یکدیگر است.
در تعریفي، می توان گفت: به مجموعة شناخت مشترکی که جهان اجتماعی براساس آن 

شکل می گیرد، »فرهنگ« گفته می شود.
فرهنگ از طریق صفات ارثی از یک نسل به نسل دیگر منتقل نمی شود بلکه به وسیلة آموزش، 

تعلیم و تربیت، انتقال پیدا می کند.
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هرگاه یک نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ کند یا نتواند آن را به نسل بعد منتقل سازد، 
جهان اجتماعی آن فرو می ریزد یا دگرگون می شود. هر جامعه طّی نسل های مختلف، با انتقال 

فرهنگ خود به بازتولید خویش می پردازد. 

گفت   و  گو کنید
      کدام بخش از فرهنگ توسط خانواده و کدام بخش توسط مدرسه انتقال پیدا می کند؟ 

نمونه هایی را بیان کنید.
      شیوة انتقال فرهنگ مربوط به حرفه ها در جوامع گذشته و امروز چه تغییراتی کرده است؟ 
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درس نهم

اجزا و الیه هاي
جهان اجتماعي

اجزای جهان اجتماعی 
جهان  متفاوت اند،  اجزای  دارای  اندام  واره،  موجودات  که  همان گونه 
اجتماعی نیز اجزای مختلفی دارد. دانشمندان این اجزا را به صورت های 

مختلفی تقسیم کرده اند. شما این کار را چگونه انجام می دهید؟

تقسیم براساس نظام اجتماعی: در سال گذشته، با مفهوم نظام اجتماعی آشنا شدیم و 
آموختیم که پدیده های اجتماعی را براساس خرده نظام ها می توان تقسیم کرد. خرده  نظام هایی که 

تاکنون با آنها آشنا شده ایم، عبارت اند از: اقتصادی، سیاسی، خانواده و آموزش. 
هر پدیدة اجتماعی به یکی از این خرده  نظام ها مربوط می شود. مثاًل کاال پدیدة اجتماعی 

مربوط به نظام اقتصادی و ازدواج، پدیدة اجتماعی مربوط به نظام خانواده است.
تقسیم براساس اندازه و دامنه: برخی از دانشمندان پدیده های اجتماعی را براساس اندازه 
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                            کالن

عینی                                                ذهنی

                            خرد

و دامنة آنها، تقسیم  می کنند. در این تقسیم بندی می توان پیوستاری ترسیم کرد که در یک سوی 
این پیوستار، پدیده های خرد، مثل کنش های اجتماعی افراد و در سوی دیگر پدیده های کالن، مثل 

نظام اجتماعی قرار دارند و در میانة پیوستار، پدیده هایی که دامنة متوسط دارند، قرار می گیرند.
                           خرد                                                  کالن

                              )کالس(                       )مدرسه(                        )نظام آموزشي(

تقسیم براساس ذهنی و عینی بودن: هیچ  یک از اجزای جهان اجتماعی بدون معنا نیست؛  
به همین دلیل، همه پدیده های اجتماعی، هویتی معنایی و ذهنی دارند، اّما همه ی پدیده های اجتماعی 
دارای ُبعد محسوس و عینی نیستند؛ پدیده های اجتماعی را از  جهت عینی و محسوس بودن یا 

ذهنی و نا محسوس بودن در یک پیوستار قرار می دهند. 
مانند:  دارند؛  قوی تری  محسوس  ُبعد  که   هستند  پدیده هایی  پیوستار،  سوی  یک  در 
ساختمان های مسکونی و اداری یا کنش های بیرونی و در سوی دیگر، پدیده های کاماًل ذهنی قرار 

می گیرند؛ مثل: عقاید، آرمان ها و ارزش های اجتماعی.

                         چراغ راهنما          مقررات راهنمایي و رانندگي           نظم

                           عینی                                                   ذهنی

تمرین کنید
ـ عینی تعیین کنید. ـ کالن و ذهنیـ  جایگاه پدیده های اجتماعی زیر را بر روی دو پیوستار خردـ 

شهر، هدیه دادن برای روز تولد یک دوست، عدالت اجتماعی،
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الیه های جهان اجتماعی 
اعضای متفاوت بدن موجود زنده اهمیت یکسانی ندارند. برخی مهم و 
برخي مهم ترند.مثاًل اهمیت قلب و مغز بیشتر از چشم و دست است. بدون 
چشم ودست می توان زنده ماند، اّما بدون قلب و مغز نمی توان زندگی کرد. 
آیا می دانید نسبت اجزای مختلف جهان اجتماعی چگونه است؟ آیا همة آنها 

اهمیتی یکسان دارند؟ 

در این درس، این مطلب را می آموزیم که اجزا و بخش های مختلف جهان اجتماعی دارای 
اهمیتی یکسان نیستند؛ بخش هایي به سهولت تغییر پیدا می کنند و تغییر آنها، تحولی مهم در جهان 
اجتماعی پدید نمی آورد؛ برخی می توانند حذف شوند و با حذف آنها جهان اجتماعی استمرار پیدا 
می کند؛ اّما بخش های دیگر نمی توانند حذف شوند، چون با حذف آنها، جهان اجتماعی فرو می ریزد 
و برخی از آنها به گونه ای  هستند که با تغییرشان، جهان اجتماعی نیز تغییر بنیادین پیدا می کند و 

به صورت جهانی جدید درمی آید.
به بخش هایی که امکان تغییر بیشتر داشته و نقش حیاتی و اساسی ندارند، »الیه های 
سطحی جهان اجتماعی« و به بخش هایی که تأثیر حیاتی و تعیین کننده برای جهان اجتماعی دارند، 

»الیه های عمیق و بنیادین جهان اجتماعی« می گوییم. 
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پاسخ دهید: 
کدام یک از پدیده های اجتماعی زیر، بر زندگی اجتماعی تأثیر حیاتی و تعیین کننده دارند:

خانواده، نظام تعلیم و تربیت، لهجه های مختلف زبان، آداب جشن تولد؟

نمادها و عقاید 
در الیه های عمیق جهان اجتماعی، اجزا و پدیده هایی قرار دارند که 
تأثیرات همه جانبه و فراگیر نسبت به دیگر اجزا دارند و کمتر در معرض تغییر 
و تحول قرار می گیرند؛ اّما الیه های سطحی، هم تأثیرات محدود تری دارند و 
هم بیشتر در معرض تغییرند. به نظر شما، عمیق ترین و سطحی ترین الیه های 

اجتماعی کدام اند؟  

شما می دانید که »از جای برخاستن« گاهی به معنای احترام کردن و گاهی به معنای اعتراض 
است. برخاستن هنگام ورود کسی، نشانة احترام به اوست و گاهی برخاستن در حین سخنرانی 
یک فرد، نشانة بی احترامی به او است و زماني برخاستن نمایندگان مجلس هنگام رأی دادن به 
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طرح ها و لوایح، نشانه ی تأیید بود.
به چیزی که به عنوان نشانه یا نمایندة پدیده دیگری به کار می رود نماد گفته می شود. 
انسان ها از نمادها اغلب برای انتقال معانی استفاده می کنند.زبان گفتاری و نوشتاری، بخشی از 
نمادهایی است که در کنش های انسانی مورد استفاده قرار می گیرد و از آشکارترین و سطحی ترین 

پدیده های اجتماعی  هستند.
هیچ جامعه ای بی نیاز از کنش ها و رفتارهای نمادین نیست، ولی نمادها برحسب شرایط در 
زمینه های مختلف قابل تغییرند و تغییر آنها تا زمانی که به تغییر در الیه های عمیق اجتماعی منجر 

نشود، موجب تحول و تغییر جهان اجتماعی نمی  شود.
عقاید و ارزش ها در الیه های عمیق قرار می گیرند. عمیق ترین الیة اجتماعی، عقاید کالنی 
هستند که بر آرمان ها و ارزش های اجتماعی تأثیر می گذارد. باور و اعتقادی که انسان نسبت به 
اصل جهان و جایگاه انسان در آن دارد و تفسیری که او از زندگی و مرگ خود دارد، عمیق ترین 

پدیده های اجتماعی اند. 
جامعه ای که جهان را به زندگی دنیا محدود می کند و دل به این جهان می سپارد، آرمان ها 
و ارزش ها، هنجارها و نمادهای خود را متناسب با آن شکل می دهد؛ اّما جامعه ای که جغرافیای 
هستی را فراتر از زندگی دنیا می بیند، جایگاه انسانی، آرمان ها، ارزش ها، حقوق و تکالیف او را 

متناسب با آن سازمان می دهد. 

نمونه بیاورید
در نظام خانواده برای عقاید، ارزش ها، هنجارها و نمادها یک مثال بیاورید:
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نماد؛ ........................................
...................................................
...................................................
..................................................
...................................................
...................................................
..................................................
...................................................

..................

خرده  نظام های  براساس  می توان  را  اجتماعی  جهان  ـ 
مختلف آن تقسیم کرد. 

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

آنچه از این درس آموختیم

مفاهیم کلیدي
خالصه کنید
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درس دهم

جهان هاي اجتماعي
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گوناگونی جهان اجتماعی
همکاری اعضای موجودات اندامواره، طّی نسل های مختلف، واحد و 
یکسان است. همکاری حیواناتی که به صورت جمعی زندگی می کنند طّی 
عصرهای متمادی تفاوت نمی کند. مثاًل زنبور عسل از هزاران سال قبل تاکنون 
با نظامی واحد زندگي می کند. آیا جهان اجتماعی انسان نیز شکلی واحد دارد؟ 

آیا ما  انسان ها تنها یک نوع جهان اجتماعی داریم؟ 

همة ما در جهان اجتماعی متولد می شویم و پس از ما نیز جهان اجتماعی همچنان وجود 
دارد. اگر ما فقط جهانی را ببینیم که در آن متولد شده ایم، شاید گمان کنیم که جهان اجتماعی 
دارای شکل واحدی است و صورت های متنوعی ندارد. هنگامی که چشم خود را بر جوامع دیگری 
می گشاییم که هم اینک در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند؛ یا هنگامی که به تاریخ گذشتة خود 
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رجوع مي کنیم و جهان خود را با آنان مقایسه مي نماییم، به سرعت به تنوع جهان های اجتماعی 
پی می بریم.

انسان هایی که در مکانها و زمان های گوناگون زندگی می کنند، همکاری و تعامل اعضای 
بدن آنها مشابه و یکسان است، برای مثال، خون در رگ های همه با ضربان قلب جریان پیدا 
می کند. ریه اکسیژن هوا را جذب می کند. حیواناتی هم که در اطراف انسان ها زندگی می کنند، در 
هر جا که باشند، شیوة زندگی مشابهی دارند، اّما انسان ها کنش های اجتماعی مختلفی دارند و در 

جهان های مختلفی زندگی می کنند. 
دلیل تفاوت همکاری اعضا و اجزای جهان اجتماعی انسان ها با موجودات دیگر این است که 

رفتار آن موجودات ناآگاهانه یا غریزی است.
جهان اجتماعی بر دوش انسان آگاه و برخوردار از خالّقیت استوار است. انسان در قبال 
فرهنگی که از طریق آموزش و تربیت به او منتقل می شود، فقط موجودی منفعل و پذیرنده نیست؛ 
بلکه کنشگری فّعال و تأثیرگذار نیز هست. تنوع معرفت انسان ها و همچنین تنوع اراده و اختیار آنها 

سبب پیدایش جهان های مختلف می شود.  

مقایسه کنید 
»آپارتاید« جامعه ای مبتنی بر تبعیض نژادی است. ارزش های انسانی جهان اجتماعی اسالم را با 

ارزش های انسانی جامعة مبتنی بر آپارتاید مقایسه کنید.  
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تغییرات جهان اجتماعی 
تفاوت های فراوانی در جهان اجتماعی وجود دارد و تغییرات بسیاری 
درون آن رخ می دهد؛ نسل ها همواره در حال تغییرند، شیوه و سبک زندگی 
همواره تغییر پیدا می کند، نظام های سیاسی متحول می شوند و انقالب های 
اجتماعی شکل می گیرند. آیا با هریک از این تغییرات، جهان اجتماعی جدیدی 

به وجود می آید؟ 

هر تغییري را که در زندگی اجتماعی رخ می دهد، نمی توان از نوع  تغییر جهان اجتماعی، 
دانست. یک جهان اجتماعی واحد، تحوالت و صورت های مختلفی را در درون خود می پذیرد.
جمعیت یک جامعه کم یا زیاد می شود؛ اقتصاد آن رشد یا افول می کند و زبان و لهجة مردم 
دگرگون می شود، اّما جهان اجتماعی هویت خود را حفظ می کند و گاه نیز جمعیت ثابت می ماند، 
درآمد ملی  تغییر نمی کند و زبان متحول نمی شود؛ اّما تفاوت های دیگری به وجود می آید که نشان 

از ظهور جهان اجتماعی جدید دارد. 
تفاوت هایی که مربوط به الیه های سطحی جهان اجتماعی باشد، از نوع تفاوت هایی است 
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که در درون یک جهان واحد واقع می شود؛ اّما تفاوت هایی که مربوط به الیه های عمیق جهان 
اجتماعی باشد و به عناصر ثابت و محوری آنها باز گردد، جزء تفاوت هایی است که یک جهان 

اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگر تبدیل می کند.
نوع  از  می گردد،  باز  اصلی  اعتقادات  و  آرمان ها  کالن،  ارزش های  به  که  تفاوت هایی 
تفاوت های میان جهان های اجتماعی مختلف است و تفاوت هایی که به حوزة نمادها، هنجارها و 
مانند آن باز می گردد، تا زمانی که ناشی از تغییرات عمیق تر نباشد یا به تفاوت در الیه های عمیق تر 

منجر نشود، درون یک جهان اجتماعی واحد باقی خواهند ماند.

گفت   و  گو کنید
در کالس دربارة سه نمونه از تفاوت های فرهنگی که درون جهان اجتماعی اسالم وجود دارد، 

گفت   و  گو کنید.

عناصر محوری جهان اسالم 
دانستیم در بدن هر موجود زنده، برخی از اعضا نقش حیاتی دارند؛ 
یعنی، اعضایی اند که زندگی و مرگ موجود زنده وابسته به آنهاست. در هر 
جهان اجتماعی نیز برخی از معانی نقش کلیدی و حیاتی دارند؛ آیا می توانید 

عناصر کلیدی جهان اسالم را شناسایی کنید؟

ما با نام جهان اسالم آشناییم و خود در درون این جهان زندگی مي کنیم. عناصر بنیادین 
و اصلی این جهان کدام اند؟ بدون شک زبان، نژاد و اموری از این قبیل را نمی توان در زمرة این 
عناصر دانست؛ زیرا زبان ها و نژادهای مختلفی در این جهان وجود دارد که قبل از ظهور اسالم 
وجود داشته اند؛ به طوری که اعراب به زبان عربی و ایرانیان قبل از اسالم به فارسی سخن 

می گفتند.
معانی محوری اسالم، همان مفاهیم و حقایقی اند که قبل از آن در جامعة جاهلی آن روز 
نبود و جامعة جاهلی در قبال آنها مقاومت می کرد و مفاهیم محوری جهان جاهلیت قبل از اسالم، 

همان معانی  است که اسالم آنها را از میان برد.
توحید و یکتاپرستی، عمیق ترین الیة اعتقادی جهان اسالم است. این معنا به نوبة خود، 
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خالفت و کرامت انسان و همچنین آیت و نشانه بودن جهان را نسبت به خداوند سبحان به دنبال 
آورد و ارزش ها و هنجارها و نمادهای بعدی را سازمان داد و معنا بخشید.

با آمدن مفاهیم و معانی بنیادین جهان اسالم، مفاهیم محوری جهان جاهلی شبه جزیرة 
عربستان یعنی شرک و بت پرستی و نگاه نژادی و قبیله ای به انسان فرو ریخت و نمادهای مربوط 

به آنها نیز در هم شکست.
معانی عمیق و بنیادین هر فرهنگ در حکم بنیان ها و سنگرهای اصلی آن فرهنگ اند. جهان 
اسالم با نابود کردن سنگرهای کلیدی جامعة جاهلی، سطوح و الیه هاي پایین جامعة جاهلی را 
در خدمت معانی عمیق و حیاتی خود قرار داد و از این طریق، زبان عربی نیز حامل کالم و بیان 

الهی شد. 

مقایسه کنید 
     دو ارزش اجتماعی جهان اسالم را در مقایسه با ارزش های اجتماعی جهان جاهلی قبل از 

اسالم بیان کنید.
     شعر زیر دو دسته ارزش را در مقابل هم نشان می دهد آنها را بیان کنید:

خــواه هندی، خواه ترک، یا عـرب مرد حجـی همره حاجی طـلب    
بنگر انـدر عـزم و در آهنگ او منگر اندر نقش و اندر رنگ او 
تو سفیدش خوان که همرنگ تو است گر سیاه است و هماهنگ تواست 

مولوي
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تنوع جهان های اجتماعی؛
جهان اجتماعی اسالم؛ ........
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

...............................

ـ انسان ها در جهان های اجتماعی مختلفی زندگی می کنند.  
ـ ............................................................................................................
ـ ............................................................................................................
ـ ............................................................................................................
ـ ............................................................................................................
ـ ............................................................................................................
ـ ............................................................................................................
ـ ............................................................................................................
ـ ............................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

آنچه از این درس آموختیم

مفاهیم کلیدي
خالصه کنید
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پیامدهای الزامی
در درس های گذشته دانستیم که انسان با اراده و آگاهی خود به کنش 
اجتماعی می پردازد و در ساخت جهان اجتماعی و باز تولید آن مشارکت 
می کند. آیا این حقیقت به این معناست که جهان اجتماعی فقط وابسته به اعتبار 
ماست و ما همواره می توانیم هرگونه که بخواهیم آن را با اعتبار و عمل خود 

بسازیم؟  

درس یازدهم

پیامدهاي
جهان اجتماعي
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جهان اجتماعی از بستر اعتبار و خواسته های آدمیان پدید می آید و این پدیده، پس از آن 
که با کنش و رفتار انسان تحقق پیدا کرد، پیامدها و الزام هایي را به دنبال می آورد که به اعتبار و 
ارادة ما نیست؛ البته این پیامدها، موقعیت جدیدی برای کنش ها و انتخاب های بعدی ما به وجود 

می آورد.
انسان ها همواره در جهانی دیده می گشایند که توسط گذشتگان آنان پدید آمده است؛ 
در این جهان، باورها، عقاید، ارزش ها، قواعد، مقررات، هنجارها و نمادهای آن ها شکل گرفته اند. 
الزام ها و پیامدهای این جهان، سایة خود را بر وجود ما نیز می گستراند، اّما هر یک از ما صرفاً یک 
کنشگر منفعل نیستیم؛ بلکه می توانیم یا در جهت تداوم و بسط و توسعة این جهان حرکت کنیم یا 
در مسیر حرکت به سوی جهانی جدید گام برداریم. ساختن جهانی جدید نیازمند گسترش معرفت 

و آگاهی و ارادة نوین است و ممکن است جهان موجود، اجازة بسط آن را نیز ندهد.
تا زمانی که یک جهان اجتماعی از طریق مشارکت اجتماعی افراد پابرجاست، پیامدهای 
ضروری و الزامی آن نیز باقی است. با تغییر جهان اجتماعی موجود و برداشته شدن الزام های 
آن، جهان اجتماعی جدیدی شکل خواهد گرفت و به دنبال آن، الزام های دیگری به وجود می آید که 

بر فعالیت اجتماعی اعضای آن تأثیر می گذارد. 

تحلیل کنید
چه زمانی پلیس مسیر حرکت جادة چالوس به تهران را یک طرفه اعالم می کند. پیامدهای الزامی 

این امر را بیان کنید.
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فرصت ها و محدودیت ها 
آیا آثار و پیامدهای ضروری اعتبارات اجتماعی، محدود کنندة انسان 
است یا این که فرصت های جدیدی برای انسان پدید می آورد؟ دیدگاه های 

مختلفی در این باره وجود دارد. نظر شما در این زمینه چیست؟

در  را  رانندگی  و  راهنمایی  مقررات  و  قوانین 
انسان ها  اعتبار  و  اراده  به  قواعد  این  بگیرید.  نظر 
مقررات،  این  تحقق  که  است  بدیهی  می شوند.  وضع 
محدودیت هایی را برای رانندگان و عابران پدید می آورد. 
اّما آیا فکر کرده اید که اگر مقررات راهنمایی و رانندگی 
برداشته شود، چه اتفاقی می افتد؟ آیا رانندگان یا عابران 
می توانند با ایمنی تردد کنند؟ آیا زمان رسیدن به مقصد 

برای رانندگان کوتاه تر خواهد شد؟
که  آن  با  رانندگی  و  راهنمایی  مقررات 
محدودیت  هایی به وجود می آورد، عمل کردن به آنها، 

فرصت رفت و آمد ایمن و سریع را نیز به دنبال دارد.
هر بخشی از جهان اجتماعی، فرصت ها و محدودیت هایی دارد و هر جهان اجتماعی نیز 
براساس عقاید، آرمان ها و ارزش های مربوط به خود، افق ها و ظرفیت های جدیدی را برای انسان 

پدید می آورد و ممکن است ظرفیت ها و توانمندی های دیگر بشر را نادیده انگارد یا از بین ببرد.
می توان جهان های اجتماعی مختلف را براساس ارزش ها و آرمان های آن و نیز مطابق با 

پیامدها و نتایجی که به دنبال می آورند، ارزیابي کرد: 
برخی از جهان ها، استعدادهای »معنوی« انسان را نادیده می گیرند یا فرصت باروری و 
شکوفایی سطوح مختلف عقالنیت را فراهم نمی آورند. برخی دیگر، مانع از بسط »ابعاد دنیوی« 
وجود انسان می شوند و با رویکرد دنیاگریز خود، از توانمندی هاي آدمی برای آباد کردن این 

جهان استفاده نمی کنند. 

گفت و گو کنید 
با نگاه به تمدن های مختلف بشری، نمونه هایی از جهان های اجتماعی مختلف را نشان دهید.
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جهان متجدد 
غرب  جهان  یعنی  رنسانس،  از  بعد  غرب  متجدد،  جهان  از  منظور 
چهارصد سال اخیر است. نظریه پردازان وجامعه شناسان دربارة ویژگی های 
این جهان گفت   و گوهای بسیاری کرده اند و فرصت ها و محدودیت هایی را که 
این جهان برای بشریت به وجود آورده است، به بحث گذارده اند. به نظر شما، 

ویژگی های برجستة این جهان چیست؟ 

ماکس وبر دربارة ویژگی های مثبت و منفی این جهان به نکات 
زیر توجه کرده است:

اّول: رویکرد دنیوی و این جهانی؛ جهان غرب در جهت به 
خدمت گرفتن زندگی دنیوی و تسلط انسان بر این عالم گام برداشت و 

زمینه های تاریخی و معرفتی خود را نیز در این مسیر به کار گرفت.
دوم: افسون زدایی؛ منظور معنا زدایی و تقدس  زدایی از جهان 
است. جهانی که ما در آن زندگی می کنیم از مواد و موجودات خامی 
ساخته شده است که همه در اختیار و کنترل بشرند. به وسیلة او 

به کار می روند، دگرگون می شوند و به مصرف می رسند و دیگر هیچ گونه راز و رمز و قداستی 
ندارند. عناصر مقدس از این جهان طرد می شوند.  
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سوم: بسط و توسعة عقالنیت ابزاری؛ مراد از عقالنیت ابزاری، دانش ها و علوم تجربی 
است. این علوم با روش تجربی خود، قدرت پیش بینی و پیش گیری حوادث و مسائل طبیعی را به 

انسان می دهد.
چهارم: غلبة کنش های عقالنی معطوف به هدف1؛ مراد از عقالنیت در این عبارت، عقالنیت 
ابزاری و منظور از هدف، امور قابل دسترس در این جهان است؛ یعنی در این جهان، آدمیان متوجه 

اهداف دنیوی اند و برای رسیدن به این هدف ها از علوم تجربی استفاده می کنند.
پنجم: زوال عقالنیت ذاتی؛ منظور از عقالنیت ذاتی، سطحی از عقالنیت است که دربارة 
ارزش ها، آرمان ها و اهداف زندگی به تأمل مي پردازد. در جهان متجدد، متافیزیک و علومی که 

داوری های ارزشی می کنند از بین می روند.

ششم: قفس آهنین؛ یعنی، افرادی که قصد تسلط بر این جهان را دارند، به تدریج اسیر 
یک نظام اجتماعی برنامه ریزی شده ای می شوند که مثل یک قفس آهنین، همة ابعاد وجود آنان 
را احاطه می کند. ماکس وبر معتقد است: »انسان جهان متجدد نمی تواند از قفسی که برای خود 

می سازد، رهایی پیدا کند.« 

تحلیل کنید 
      به نظر شما، کدام یک از ویژگی های ذکر شده دربارة جهان متجدد، فرصت و کدام یک 

محدودیت است؟
      تصویری را که چارلی چاپلین در فیلم »عصر جدید« از انسان معاصر ارائه می دهد، تحلیل کنید.

 صحنه اي از فیلم 
عصر جدید چارلي چاپلین

١ ـ وبر از چهار کنش اجتماعي یاد مي کند: کنش عقالني معطوف به هدف، کنش عقالني معطوف به ارزش، کنش عاطفي، کنش 
سنتي. در نگاه او در جهان متجدد کنش هاي نوع اول عرصه را بر سایر کنش ها تنگ مي کند.  
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آنچه از این درس آموختیم

مفاهیم کلیدي
خالصه کنید
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درس دوازدهم

انواع جهان 
اجتماعي 

جهان های اجتماعی در طول هم
موجود زنده در مراحل مختلف رشد خود متفاوت می شود؛ مثاًل در 
دوره  ی میانسالی متفاوت از نوزادی و جوانی است. دو موجود زندة مختلف 
هم با یکدیگر تفاوت هایی دارند. به نظر شما تفاوت جوامع مختلف با هم شبیه 

کدام یک از موارد باالست؟

عده ای از جامعه شناسان معتقدند همة جوامع انسانی شبیه یکدیگرند. آنان معتقدند هر  
جامعة انسانی شبیه یک موجود زنده است که مراحل مختلف رشد را از دوران ابتدایی تا مراحل 
بزرگسالی طی می کند؛ همان گونه که موجود زنده در مراحل رشد خود، حالت های متفاوتی پیدا 
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می کند، تفاوت جوامع بشری با یکدیگر نیز از این قبیل است. برخی جوامع در مراحل اولیه به سر 
می برند و برخي دیگر، در مراتب پیشرفته قرار گرفته اند.

کسانی که برای همة جوامع مسیر مشابه و واحدی ترسیم می کنند، نگاه تک خطی به تاریخ 
دارند. در این دیدگاه، همة جوامع در یک خط و در طول یکدیگرند؛ بعضی از جوامع در این مسیر 
واحد، پیشتر هستند و بعضی در مقایسه با جوامع پیشرفته عقب مانده اند و جوامعی که به لحاظ 

تاریخی عقب مانده اند، باید جوامع پیشرفته را الگوی حرکت خود قرار دهند.
یکی از جامعه  شناسان، حرکت طولی جوامع بشری را به دو مقطع تقسیم می کند. او جوامع 
مقطع نخست را »جوامع مکانیکی« و جوامع مقطع دوم را که مربوط به عصر جدید است، »جوامع 
ارگانیکی« می نامد. در جوامع مکانیکی، تقسیم کار شکل نگرفته است یا تقسیم کار در حد ساده و 

ابتدایی است؛ ولی در جوامع ارگانیکی، تقسیم کار گسترده وجود دارد.

 
تحلیل کنید 

دیدگاه تک خطی برای جوامع پیشرفته، چه مسئولیت و رسالتی قائل است؟ نظریة استعمار را بر 
این اساس تحلیل کنید. 

جهان های اجتماعی در عرض هم 
کسانی که جوامع را مانند موجودات متفاوت در عرض یکدیگر مي بینند، 
اختالف جوامع را چگونه تفسیر می کنند؟ آیا براساس این دیدگاه مراحل رشد 

و تحول جوامع مختلف شبیه یکدیگرند؟

عده ای از اندیشمندان اجتماعی به تفاوت موضوع علوم اجتماعی و علوم طبیعی توجه 
کرده اند. آنان می گویند پدیده های اجتماعی سرشار از معانی متفاوت اند. این معانی می توانند 

جهان ابتدایي جهان متجدد

71



صورت های مختلفی داشته باشند و هر یک، جهانی متناسب با خود را به وجود آورد.
هر جهان اجتماعی، فرهنگ و تمدن مناسب خود را به وجود می آورد. بر اساس این دیدگاه، 

جهان های اجتماعی مختلف در عرض یکدیگرند نه در طول هم.
فرهنگ ها و تمدن ها براساس آرمان ها و ارزش های خود، تحوالتی را دنبال می کنند و 
مقاطع مختلفی را می پیمایند. مسیر این تحوالت یکسان نیست. برخی از آنها زمانی دراز تداوم پیدا 

می کنند و بعضی دیگر پس از مدتی از بین می روند.
جوامعی که متعلق به فرهنگ های مختلف  هستند، با روابط متقابلی که دارند می توانند از 
تجربیات یکدیگر استفاده کنند؛ اما هیچ یک از آنها با حفظ هویت خود نمی تواند مسیر فرهنگ دیگر 
را ادامه دهد. فرهنگ سالم و فّعال همانند موجود زنده با جهان اطراف خود برخورد می کند. چنین 
فرهنگی مطابق با نیاز خود بخش هایی از فرهنگ هاي دیگر را انتخاب می کند؛ و در صورتی که الزم 

باشد تغییراتی را در آنها به وجود می آورد و سپس از آنها استفاده می کند.
مردم شناسان از فرهنگ ها و تمدن های متفاوتی که در عرض یکدیگر قرار دارند یاد کرده اند، 

مثل فرهنگ ها و تمدنهاي غرب، اسالم، چین و هند. 

بیندیشید 
فرهنگی که بدون انتخاب و گزینش، بخش هایی از فرهنگ دیگر را تقلید کند، چه سرنوشتی خواهد 

داشت؟ 
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جهان های معنوی و دنیوی 
جهان های اجتماعی را مي توان براساس فرهنگ و نوع اعتقادات، آرمان ها 
و ارزش های آنها به اقسامی تقسیم کرد. این تقسیم بندي را چگونه می توان 

انجام داد؟

از جمله تقسیماتی که دربارة جهان های اجتماعی براساس نوع فرهنگ و اعتقادات آنها 
می توان انجام داد، تقسیم به دو جهان دنیوی و معنوی است.

فرهنگ دنیوی را »فرهنگ سکوالر« نیز می  گویند و مراد از آن، فرهنگی است که عقاید، 
آرمان ها و ارزش های آن مربوط به این جهان است. در این فرهنگ، جهان دیگر انکار می شود و یا 

در محدودة منافعی که برای خواسته های این جهانی بشر دارد، پذیرفته می شود. 
جامعة سکوالر همة ظرفیت ها و استعدادهای انسان را در خدمت این جهان به کار می گیرد 

و ظرفیت ها و خواسته های معنوی انسان ها را به فراموشی می سپارد.
فرهنگ معنوی، جغرافیای هستی را فراتر از جغرافیای طبیعت می بیند و زندگی این جهان را 
در سایة حیات زندگی برتر، مقدس و متعالی می گرداند. انسان در این فرهنگ از محدودة مرزهای 
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این جهان عبور کرده، چهره ای آسمانی و ملکوتی پیدا می کند.
جامعة سکوالر و دنیوی انواع مختلفی دارد. غرب بعد از رنسانس با همة جوامع متفاوتی که 

در آن پدید آمده است، هویت سکوالر و دنیوی دارد.
جامعة مقدس و معنوی را به دو صورت توحیدی و اساطیری می توان تقسیم کرد. فرهنگ  
اسالم و فرهنگ انبیای الهی تفسیر توحیدی و الهی از انسان ارائه می دهند، اما فرهنگ اساطیری 
که به خداوندگان و قدرت های فوق طبیعی قائل است، محصول انحراف بشر از فرهنگ توحیدی و 

خروج انسان از جهانی است که به فطرت و آفرینش او متعلق است.
جهان های اجتماعی بشر را براساس صادق یا کاذب بودن عقاید، ارزش ها و آرمان های 
آنها،  مي توان به دو نوع حق و باطل تقسیم کرد. چنانکه قرآن کریم حرکت های اجتماعی بشر را 

به دو جریان حق و باطل تقسیم می کند.

 
گفت  و  گو کنید 

با راهنمایی معلم خود دو نظام اجتماعی سکوالر که طّی قرن بیستم، جهان را به دو قطب تقسیم 
می کردندـ   نام ببرید و تفاوت و شباهتهاي آنها را بیان کنید.
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