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دانشآموزانعزيز
سالم

 از اين كه رشتة علوم انساني را انتخاب كرده ايد خوشحاليم و به شما تبريك مي گوييم؛ انتخابي زيباست كه 
رسالتي سنگين به دنبال دارد. بدانيد آيندة فرهنگ و تمدن ايراني- اسالمي، مرهون كاوش ها و تالش هاي فعلي شما 
خواهد بود. در راستاي تحّقق اين رسالت بزرگ، تالش ما بر اين بوده تا زمينة مواجهة فّعال و پرشور شما با علوم 

انساني و اجتماعي فراهم گردد. 
سال گذشته دركتاب مطالعات اجتماعي با مطالب و مسايل علوم اجتماعي به طور كلي آشنا شديد. امسال و 

سال هاي آينده، آن مطالب را با تفصيل بيشتري خواهيد خواند.
 كتاب حاضر در 3 فصل و 18 درس تنظيم شده است: 

فصل اول شما را با علومانسانيوعلوماجتماعي آشنا مي كند ؛ تفاوت اين علوم را با علوم ديگر از جمله 
علوم طبيعي )تجربي( ارائه مي دهد و اهميت اين علوم ، تاريخچه و پيشينة آنها را بازگو مي كند.

 در فصل دوم با موضوع علوم اجتماعي يعني »جهاناجتماعي« آشنا مي شويد. از يك سو، تشابه و تفاوت 
جهان اجتماعي را با جهان طبيعي در مي يابيد و از سوي ديگر، به شباهت ها و تفاوت هايي كه جهان هاي اجتماعي 
مختلف با هم دارند پي مي بريد. همچنين با انواع جهان هاي اجتماعي كه داراي فرهنگ ها و تمدن هاي متفاوت اند آشنا 
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مي شويد.
 فصل سوم انواع مختلف شناختاجتماعي را بازگو مي كند. تفاوت شناخت عمومي و شناخت علمي دربارة 
جامعه را بيان مي كند. به ما مي آموزد، كه شناخت علمي سطوح و مراتب مختلفي دارد و هرجهان اجتماعي سطح و 
نوعي از شناخت اجتماعي را مي پذيرد. در پايان، برخي از ويژگي هاي شناخت اجتماعي متناسب با جهان اجتماعي 

اسالم، ارائه مي شود.
استفادة مطلوب از كتاب حاضر، مستلزم حضور فّعال و پرشور شما در كالس درس و بهره بردن از دانسته ها 
و تجربه هاي ارزشمند دبيران مي باشد. تالش كنيد، با همدلي و همراهي با دوستان و دبيران خود ، در مباحث كالس 
شركت كنيد. سعي كنيد خوب بشنويد، خوب بپرسيد، خوب بگوييد و خوب بنويسيد. اين مهارت ها در يادگيري 
و ياددهي در همة حوزه ها به ويژه علوم انساني بسيار حياتي و تأثير گذارند. بنابراين، در كسب اين مهارت ها بسيار 

بكوشيد.     
 در اين راستا، فعاليت هاي زير در كتاب براي شما تعيين شده است:  

هر درس به سه بخش تقسيم شده است. در ابتداي هر بخش با خط درشت، پرسشي طرح شده كه هدف   •
آن برانگيختن كنجكاوي شما است. با دقت، اين پرسش را بخوانيد. پيش از ورود به مطلب و مطالعة آن، با استفاده از 
دانسته ها و تجربه هاي خود، براي اين پرسش پاسخي فراهم كنيد. پس از مطالعة متن، پاسخ خود را با پاسخ كتاب 

مقايسه كنيد. 
•  ضمن هر درس ، فعاليت هايي با عناوين مختلف مانند؛ »گفت و گو كنيد« ، »نمونه بياوريد«، »دليل بياوريد« 
و... گنجانده شده است. اين فعاليت ها را با نظارت و هدايت دبيران خود، در جريان گفت و گوهاي كالسي انجام 

دهيد.
صفحه پاياني هر درس، داراي سه بخش »مفاهيمكليدي«، »خالصهكنيد« و »آنچهازايندرسآموختيم«   •

مي باشد:
1.  مفاهيم كليدي: هر درس دربارة يك مفهوم كليدي و چند مفهوم فرعي تأليف شده است. تالش كنيد، 

مجموعة مفاهيم اصلي و فرعي را بيابيد. 
2.  خالصه كنيد: تالش كنيد، ابتدا پرسش هاي مهمي را كه اين درس، در پي پاسخ دادن به آنهاست ، پيدا كنيد تا 
بتوانيد مطالب مهم تر را از مطالب كم اهميت تر تشخيص دهيد. براي راهنمايي بيشتر، مي توان گفت شما در اين بخش 

يا مفاهيم كليدي را تعريف مي كنيد يا رابطة آنها را در قالب يك گزاره يا يك جمله نشان مي دهيد.
آنچه از اين درس آموختيم: در اين بخش، خود را در جايگاه معلمان و مؤلفان قرار دهيد تا بگوييد و   .3
بنويسيد. وقتي با قصد آموزش به ديگران، درس را بخوانيد آن را بهتر و عميق تر مي فهميد و وقتي بنويسيد، بهتر فكر 

مي كنيد؛ چراكه به تعبيري، تا دست به نوشتن نگيرد، مغز به انديشيدن نياغازد!
                      نوشتن ز گفتن مهمتر شناس              به گاه نوشتن به جا آر هوش

 نوشته هاي خود را بخوانيد و نوشته هاي ديگران را هم خوب گوش كنيد، آنها را با يكديگر مقايسه كنيد و با 
هدايت دبير خود، بهترين آنها را انتخاب كنيد و به نام نويسندة آن در اين قسمت بنويسيد.

   تصوير ها ، جدول ها و نمودارها در انتقال محتواي درس ها به شما كمك مي كنند. به آنها توجه كنيد و اگر 
عالقه مند بوديد، تصويرهاي مناسبي كه مطلوب مي دانيد به ما پيشنهاد كنيد.

   ارزشيابي اين درس، به دو شكل زير انجام مي شود: 
ارزشيابيمستمركهشاملمواردزيراست:  .1

حضور فعال و پرشور در كالس و شركت در بحث و گفت و گوهاي گروهي  •
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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  •

ارزشيابيپايانهرنيمسالكهبهصورتكتبيوبراساسبارمبنديمشخصانجامميشود.  .2

باآرزويبهروزيوسالمتيشما                           
»گروهعلوماجتماعيدفترتأليفكتابهاىدرسىابتدايىومتوسطهنظرى«
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همكارانعزيز
با سالم و احترام

علوم انساني و اجتماعي دانش هايی تمدني و فرهنگي اند. نظريه هاي علوم اجتماعي با حوزة فرهنگ و هويّت، 
ارتباط متقابل و تأثير 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 اين دانش ها، پويايی و حيات خاّصی می بخشد. اّما ممكن 
است  در فرايند انتقال وآموزش، نظريه ها و فراورده هاي دورة خاصی در ذهن مخاطبان رسوخ كند و پويايی علوم 

اجتماعی 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 های دورة متوسطه تجربه مي كنند. ماهيت اين درس ها، بايد به گونه اي باشد كه خاّلقيت ذهني دانش آموزان را 
از بين نبرد و از متصّلب و مطلق شدن دانش جديد جلوگيری 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 خاّلق دانش آموزان را با اين علوم 
فراهم كند و براي نوآوري علمي، ترغيب كننده و تشجيع كننده باشد. برماست زمينة اين برخورد فّعال و شورانگيز را 
فراهم آوريم. مؤلفان كتاب تالش كرده اند در اين راستا گام بردارند كه البته بدون خاّلقيت  و نوآوری های شما اين 

تالش به سرانجام نمی رسد. 
استفادة مطلوب از كتاب، مستلزم حضور فّعال دانش آموزان در كالس درس و استفاده از دانسته ها و تجربه های 
ارزشمند شماست. اميد است با روش های فّعال ياددهیـ  يادگيری و ارزش يابی های هدفمند، اين فرصت را غنيمت 

شماريد.
يادآوريايننكتهضرورياستكهدرموارديبرايتصريحمطلب،محتوايكتاببرجسته،شمارهگذاري
وخالصهشدهاست.انتظارميروداينگونهمطالببستروبهانةآزمونهايحافظهمدارقرارنگيرند.بلكهتالش
همةمابراينباشدكهدانشآموزاندرمسائلوموضوعاتمطرحشدهشريكوسهيمشوندومتناسبباتوان

وقابليتهايخوددرآنهاتأملنمايند.  
با همكاری جمعی از همكاران شما، راهنمای معّلمی برای اين كتاب تدوين شده، كه می تواند در فرايند تعليم 

و تربيت به كار آيد. 

باآرزوىتوفيقوبهروزىشما
»دفترتأليفكتابهاىدرسىابتدايىومتوسطهنظرى«

ه
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علوم اجتماعی 
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انتظارمىروددرپاياناينفصلدانشآموز:
 كنش انسانی، ويژگی ها و پيامدهای آن را تحليل كند؛ 
 تفاوت علوم انسانی و علوم طبيعی را تشخيص دهد؛ 

 اهميت و فايدة علوم انسانی را تحليل كند؛
 كنش اجتماعی و پيامدهای آن را بشناسد؛

 نسبت علوم انسانی و علوم اجتماعی را تفسير كند؛
 به علوم انسانی و علوم اجتماعی عالقه مند باشد؛

 تاريخچة اجمالی جامعه شناسی و گونه های مختلف 
آن را تشريح كند؛

 پيشينة علوم اجتماعی در جهان اسالم را توضيح دهد. 





کنش انسانی

 تعريف کنش1 انسانی
اگر به اطراف خود بنگریم، متوجه می شویم که هر کس و هر چیز 
در  حال انجام کاري است. خود ما نیز در همه حال به فعالیتی مشغولیم؛ 
حتی در  خلوت دربارة امور مختلف فکر می کنیم. به نظر شما، فعالیت های 

انسانی چه تفاوت هایی با فعالیت های موجودات دیگر دارد؟ 

در جه��ان، تمامی موجودات کاری انجام می دهند؛ ابر در آس��مان حرکت می کند، آب در 
جویبار روان اس��ت، درخت برگ و بار می دهد، خون در رگ های آدمی می چرخد، کش��اورز به 

درس اول

1� عمل و کردار انسان
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کش��ت و زرع می پردازد و ما نیز به کار و کوش��ش و فعالیت های روزانة خود می پردازیم... اّما 
فعالیت انسان ها با فعالیت موجودات دیگر تفاوت دارد. به فعالیتی که انسان انجام می دهد »کنش 
انسانی« می گویند. کنش انسانی با اراده و آگاهی انسان انجام می شود. یک نویسنده یا هنرمند با 

آگاهی و اراده می نویسد یا اثر هنری خلق می کند.
ازاین تعریف مش��خص می ش��ود، بس��یاری از فعالیت هایی که در بدن انسان نیز انجام 
می گیرد، کنش انس��انی نیس��تند؛ مانند: ضربان قلب آدمی یا رشد سلول های بدن؛ زیرا این گونه 

فعالیت ها با  اراده و آگاهی انسان انجام نمی شوند.
از انواع کنش انساني مي توان به کنش دروني مانند ادراك و تفکر و کنش بيروني مانند 

راه رفتن و نشستن اشاره کرد.

نمونه بياوريد

     سه کنش انسانی که در کالس انجام داده اید بیان کنید. 
     برای هر یک از انواع کنش های درونی و بیرونی، مثال بیاورید. 

ويژگی های  کنش انسانی 
کنش انسانی با فعالیت های 
از  دارد.  تفاوت های��ی  طبیع��ی 
این تفاوت ه��ا می توان به عنوان 
ویژگی های کنش انسانی یاد کرد. 
آیا می توانید چند ویژگی از کنش 

انسانی را   بیان کنید؟ 

برخ�ی از مهم تري�ن ويژگی ه�ای 
کنش انسان عبارت اند از: 

1�� آگاهانه ب�ودن: آگاهانه بودن 
کنش انسان به این معناست که فعالیت به 
آگاهی آدمی وابس��ته است؛ به گونه ای که 
هرگاه آن آگاه��ی از بین برود، کنش نیز 
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ادامه نخواهد یافت؛ مانند سخن گفتن که یکی از کنش هاي روزمرة انسان هاست. اگر ما آگاهی خود 
را نسبت به کلمات و معانی آن ها از دست بدهیم، از گفتار باز می مانیم. از این رو بچه ها به علّت 

عدم آگاهي از کلمات، نمی توانند حرف بزنند.
٢�� ارادی بودن: کنش انسانی تنها با آگاهی انسان پدید نمی آید، انسان عالوه بر آگاهی، باید 
انجام فعالیتی را اراده و انتخاب کند. کارهایی که بدون اراده از انس��ان سر می زند، کنش انسانی 
خوانده نمی شوند. ممکن است فردی به صحیح بودن کاری آگاه باشد ولی تصمیم به انجام آن 

نگیرد یا برعکس به غلط بودن کاری آگاه باشد ولی تصمیم بگیرد آن را انجام دهد. 

٣�� هدفدار بودن: هر فعالیت انس��ان با قصد و هدف خاصی انجام می ش��ود؛ هرچند این 
فعالیت ه��ا در برخی موارد به مقصود نمی رس��د. فردی که به رودخان��ه ای قدم می گذارد قصد 
ماهی گیری دارد یا می خواهد سردی و گرمی آب را متوجه شود یا می خواهد از رودخانه عبور 

کند و...
٤ �� معنادار بودن: کنش انس��انی با توجه به آگاهی ای که براس��اس آن شکل می گیرد و 
هدفی که دنبال می کند، دارای معنای خاصی است؛ به همین دلیل، کنش های انسانی را بدون توجه 
به معنای آن ها نمی توانیم بشناسیم؛ برای نمونه سخن گفتن فقط صداهایی نیست که با اراده و 
آگاهی از دهان خارج می شوند، بلکه مجموعه معناهایی است که به وسیلة صداها به دیگری منتقل 

می شود. 
 همچنین اگر یکی از دانش آموزان در کالس درس، دست خود را باال بیاورد به معنای اجازه 

خواستن از معلم است.
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٥  �� تناسب داشتن با موقعيت های زمانی، مکانی و اجتماعی:کنش انساني در موقعیت هاي 
مختلف تفاوت دارد. برای مثال، کنش یک فرد در دوران کودکی با کنش او در دوران بزرگ سالی 

فرق دارد؛ یا چگونگی برخورد آدمی با آشنایان، با برخورد او با افراد نا آشنا تفاوت می کند. 

تفسير کنيد

بوق زدن یک کنش انسانی است. آیا این کنش در همة موقعیت ها، معنایی یکسان دارد؟ سه معنا 
برای آن ذکر کنید.

پيامدهای کنش انسانی
انس��ان ها کن��ش خود را با آگاه��ي و اراده انج��ام می دهند. هر کنش 
آث��ار و پیامدهایی دارد. آیا پیامدهای کنش   نیز وابس��ته ب��ه آگاهي و اراده 

انسان هاست؟ 

کنش انسانی دو نوع پيامد دارد: 
اول: پيامدهای ارادی؛ این نوع پیامدها به ارادة افراد انسانی یعنی خود کنشگر یا افراد دیگر 

وابسته است.

٥



دوم: پیامده��ای طبیعی یا غیرارادی؛ این 
نوع پیامدها به ارادة فرد انسانی وابستگی ندارد. 
دانش آموزی کتاب درس��ی خ��ود را به 
درستی مطالعه می کند، اّول این که مطالب درس 
را ب��ه خوبی یاد می گیرد؛ دوم به پرس��ش هاي 
آزمون پاسخ می دهد. معلم نیز متناسب با تالش 
او نمرة قبول��ی می دهد و او به کالس باالتر راه 

پیدا می کند.
یاد گرفت��ن درس ه��ا، پیام��د طبیعی و 
غی��ر ارادی فعالیت اوس��ت. اّما پاس��خ دادن به 
پرسش های امتحانی و دادن نمرة خوب توسط 
معلم، پیامد ارادی کنش اوست که اولی به ارادة 

خود او و دومی به ارادة معلم وابسته است.  
پیامده��ای طبیع��ی و غی��ر ارادی کنش 
انسانی قطعی است؛ یعنی حتماً انجام می شود، 
ولی پیامدهایی که به ارادة انسان ها وابسته است 
احتمالی اس��ت؛ یعنی ممکن اس��ت انجام بشود 
یا انجام نش��ود. در بس��یاری از موارد، آدمیان 
کنش های خود را با توجه به پیامدهای ارادی و 

غیر ارادی آن انجام می دهند. 

تحليل کنيد

  آب این جوی به سرچشمه نمی گردد باز
          بهتر آن است که غفلت نکنیم از آغاز  
  پیامدهای سحر خیزی یا ورزش صبحگاهی 

3

2

1
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مفاهيم کليدي

آنچه از اين درس آموختيم

خالصه کنيد

   اصطالحات و مفاهیم اساسی 
درس را در این قسمت بنویسید:

خالصه کنید: مطالب مهم درس را در قالب جمله یا گزاره بنویسید1. در این قسمت 
مفاهیم کلیدی را تعریف می کنید یا ارتباط آن ها را دو به دو نشان می دهید.

در این قسمت می توانید جمله ها و گزاره هایی را که در قسمت »خالصه  کنید« نوشته اید با هم  ترکیب کنید و در قالب یک بند یا 
پاراگراف بنویسید. 

فرض کنید می خواهید مطالبی را که در این درس یاد گرفته اید به زبان و قلم خودتان به دیگران آموزش دهید. در کالس 
نوشته های خود را بخوانید و با راهنمایی دبیر خود، بهترین آن ها را انتخاب کنید و به نام نویسندة آن، در کتاب خود بنویسید. 

1�� برای پیدا کردن مطالب مهم درس از خود بپرسید این درس به دنبال پاسخ به چه پرسش هایی است.

کنش انسانی، ................

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

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

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

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

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

� فعاليتی که انسان با اراده و آگاهی انجام می دهد، 
کنش انسانی است. 

.......................................................................................... �

.......................................................................................... �
........................................................................................... �
.......................................................................................... �
.......................................................................................... �

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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علوم انساني

درس دوم

تعريف علوم انسانی 
شما امسال رشتة تحصیلی علوم انسانی را انتخاب کرده اید.آیا تاکنون 

دربارة آن اندیشیده اید؟ شما چگونه علوم انسانی را تعریف می کنید؟

هر علمی دربارة موضوع خاصی بحث می کند؛ و به همین دلیل، بس��یاری از دانش��مندان 
تفاوت علوم را به تفاوت موضوع آن ها دانس��ته اند و براین اساس، می توان گفت علوم انسانی به 
علومی گفته می شود که موضوع آنها، کنش انسانی است؛ یعنی، دربارة کنش های انسان ها و آثار 

و پیامدهای آن ها بحث می کند. 
علوم انس��انی از فعالیت هاي غیرارادی انسان ها 
بحث نمی کند؛ زیرا فعالیت هاي غیرارادی، کنش انسانی 
نیس��تند. علومی که به این پدیده ها می پردازند، با آن که 
دربارة انسان بحث می کنند، جزء علوم انسانی نیستند؛ 
مانند علم پزشکی که به بدن انسان و سالمتی و بیماری 

آن می پردازد. 

پاسخ دهيد
      دو مورد از دانش هایی را  که جزء علوم انسانی 

هستند، نام ببرید  و دلیل انتخاب خود را بیان کنید. 
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 تفاوت علوم انسانی و علوم طبيعی

بسیاری از دوستان شما، رشتة علوم طبیعی )تجربی( را انتخاب کرده اند. به 
نظر شما چه تفاوتی بین علوم انسانی و علوم طبیعی وجود دارد؟ در درس گذشته 
به تعریف کنش انسانی پی بردیم، این تعریف، شما را در پاسخ به این پرسش کمک 

می کند.

علوم انسانی و علوم طبیعی موضوعات متفاوتی دارند. موضوعات علوم انسانی همان گونه 
که پیش از این دانستید کنش های انسانی است و حال آن که موضوعات علوم طبیعی، پدیده های 

جهان طبیعی است. 
کنش انسانی چون با اراده و آگاهی انسان انجام می شود دارای هدف و معنایی خاص است 
و به همین دلیل شناخت آن بدون فهم هدف و معنای آن ممکن نیست. اّما پدیده های طبیعی مستقل 
از معانی و اهدافي هستند که انسان ها در نظر می گیرند؛ یعنی به تصمیم و اقدام انسان ها وابسته 
نیستند. بنابراین شناخت آن ها نیز مستقل از  اهداف و اغراض انسان  هاست. تفاوت علوم انسانی و 

علوم طبیعی را از تفاوت نگاه هاي زبان شناس و فیزیکدان به صدای یک انسان می توان دریافت.

تفسير کنيد
      به نظر شما تفاوت نگاه یک فیزیک دان و یک زبان شناس به صدای یک انسان چیست؟
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تفاوت علوم انسانی و متافيزيك
همه با نام فلسفه یا متافیزیک آشنا هستیم به نظر شما آیا فلسفه جزء یکی از 

دو دستة علوم طبیعی یا علوم انسانی است یا آن که علمی مستقل است؟

موضوع علوم طبیعی و فلسفه با هم تفاوت دارد. موضوع علوم طبیعی موجودات طبیعی 
اس��ت. علوم طبیعی، قوانین طبیعت و موجودات طبیعی را شناسایی می کنند.مثاًل زیست شناسی 

دربارة موجودات زنده بحث می کند و موجود زنده را دارای 
ویژگی هایی مانند حرکت، تغذیه و رشد می داند.

موضوع علوم انس��انی و فلس��فه نیز با هم تفاوت 
دارد. موضوع علوم انس��انی، کنش انسانی و پیامدهای آن 
می باشد.علوم انسانی قوانین مربوط به کنش های انسانی 
را م��ورد مطالعه قرار می دهد. مث��اًل اقتصاد به کنش های 
اقتصادی همچون تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات 
می پردازد؛ در حالی که موضوع فلسفه، اصل وجود است؛ 
یعنی به موجودی خاص مانند موجودی طبیعی و انسانی 
نمی پردازد بلکه قوانین کلی موجودات را شناسایی می کند. 
این قوانین ش��امل همة موجودات می ش��ود و مخصوص 

موجودات طبیعی یا انس��انی نیست؛ مانند: قانون علّیت. قانون علّیت به این معنا است که خود به 
خود اتفاقی درعالم رخ نمی دهد و هر پدیده ای که واقع می شود، دارای علّت است. 

بنابراین فلسفه نه جزء علوم طبیعی است و نه جزء علوم انسانی؛ بلکه خود دانشی مستقل 
است.

پاسخ دهيد
      با تکمیل جدول زیر تمایز میان علوم را توضیح دهید.

فلسفهعلوم انسانيعلوم طبیعيانواع علوم

موضوع

      آیا قوانین فلسفی همان گونه که بر موجودات طبیعی جریان دارد بر کنش های انسانی نیز 
جاری است؟
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علوم انسانی، ................

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

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

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

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

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

� علوم انسانی دربارة کنش های انسانی و آثار و 
پيامدهای آن ها بحث می کند. 

.......................................................................................... �

.......................................................................................... �
........................................................................................... �
.......................................................................................... �
.......................................................................................... �
.......................................................................................... �

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

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

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

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

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

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

آنچه از اين درس آموختيم

مفاهيم کليدي
خالصه کنيد
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اهميت 
علوم انسانی 

درس سوم

 آيندة شغلی
 انتخاب رشته تحصیلی یکی از تصمیم های مهم زندگی ماست. هنگام 
انتخاب رشته، دانش آموزان رشته های مختلف را با یکدیگر مقایسه می کنند 
و با توجه به عوامل مختلفی چون عالقة خود و نیازهای جامعه می کوشند تا 
رشته ای را که اهمیت بیشتري دارد، انتخاب کنند. به نظر شما، علوم انسانی از 

اهمیت بیشتری برخوردارند یا علوم طبیعی؟ 
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وقتی یک رشتة علمی را با رشته ای دیگر مقایسه 
مي کنیم، برای تش��خیص اهمّیت و برت��ری یکی از آن 
دو، نیازمند معیار و مالکی هس��تیم تا آن دو رشته را 
ارزیابی کنیم. برای مقایسة علوم انسانی و علوم طبیعی، 
معیاره��ای مختلفی وج��ود دارد. براس��اس برخی از 
معیارها علوم طبیعی و براساس معیارهای دیگر علوم 

انسانی از اهمیت بیشتری برخوردارند. 
بسیاری از خانواده ها، وقتي مي خواهند رشته های 
علمی را با یکدیگر مقایس��ه کنند بیشتر با مالك آیندة 
شغلی، به داوری می پردازند و هر رشته ای را که از نظر 
اجتماعی و اقتصادی و فرصت های شغلی آیندة بهتری 

داشته باشد ترجیح می دهند. 
معیار و مالك آیندة ش��غلی را محیط اجتماعی 
تعیین می کند و با تغییر ش��رایط محیط��ی تغییر پیدا 

مي کند. 
بعضی از رش��ته ها در برخی جوامع از فرصت 
شغلی و شأن اجتماعی مناسبی برخوردارند، درحالی 
که همان رشته ها در جوامعی دیگر، آیندة شغلی خوبی 
ندارند و زمینة اجتماعی مناسبی برایشان فراهم نیست. 

تحليل کنيد
       رشته هایی را نشان دهید که طّی سالیان مختلف، فرصت های شغلی آن ها تفاوت کرده باشد. 

دلیل آن را بیان کنید. 
        به نظر شما، در بین رشته های علوم انسانی، کدام رشته از آیندة شغلی بهتری برخوردار 

است؟ 
        آیا مالك دیگری غیر از فرصت و آینده شغلی برای مقایسة علوم طبیعی و علوم انسانی 

می توانید بیان کنید.
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فوايد علوم طبيعي 
رشته های علمی را براساس فایده ای که برای انسان دارند می توان 
رتبه بندی کرد.به نظرمی رسد شما با فایده های علوم طبیعی آشنا هستید. 

آیا می توانید چند فایدة علوم طبیعی را نام ببرید؟

می دانیم که موضوع علوم طبیعی عالم طبیعت است. این دسته از علوم با شناخت طبیعت، 
قدرت پیش بینی و پیشگیری از حوادث طبیعی را برای انسان فراهم می آورند و او را بر عالم 

طبیعت مسلط می گردانند.
بنابراين می توان گفت فايده  های علوم طبيعی عبارت اند از: 

1�� شناخت طبیعت 
٢�� پیش بینی حوادث طبیعی برای پیش گیری و تسلط بر طبیعت 

٣�� رهاسازی انسان از محدودیت هاي طبیعت.
به علوم طبیعی، به دلیل اینکه ابزار تس��لط انسان بر طبیعت و وسیلة رهاسازی انسان از 

محدودیت های طبیعی اند، »علوم ابزاری« می گویند. 

تحقيق کنيد
       چگونگی انتش��ار و پیامدهای یک بیماری همه گیر را در گذشته مطالعه کنید و نشان دهید 

انسان ها چگونه توانستند این نوع بیماری ها را مهار کنند. 
        به نظر شما رابطة مطلوب انسان و طبیعت چگونه رابطه ای است؟

فوايد علوم انسانی 
با فواید علوم طبیعی آشنا شدید. شما دانش آموزان رشتة علوم 

انسانی چه شناختی از فواید علوم انسانی دارید؟

می توان گفت فايده های علوم انسانی عبارت اند از: 
1�� شناخت و فهم معانی کنش های آدمیان

٢�� شناسایی عواملی که بر زندگی انسان و کنش های او تأثیر دارند یا پیش بینی کنش ها و 
پیامدهای آن ها برای پیش گیری.
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٣�� شناخت فضیلت، عدالت، سعادت و راه  صحیح زندگی و داوري دربارة کنش های خوب 
و بد انسان ها. 

٤�� انتقاد از کنش های ناپسند و ظالمانة انسان ها.
٥ �� رها کردن و آزاد سازی انسان ها از ظلم ها و اسارت هایی که در اثر کنش های انسان ها 

پدید می آید. 
٦ �� نشان دادن شیوة صحیح استفاده از علوم طبیعی و دانش های ابزاری. 

علوم انسانی به دلیل اینکه به فهم معانی کنش های انسانی مي پردازند، »علوم تفهمی« نامیده 
می ش��وند. و از این نظر که به انتقاد از کنش های ناپسند آدمیان مي پردازند، »علوم انتقادی« نیز 

می گویند. 

با توجه به فواید متفاوتی که علوم طبیعی و انسانی دارند، به نظر شما اهمیت کدام دسته از 
علوم بیشتر است. 

علوم طبیعی همچون ابزاری هس��تند که در دست انسان قرار دارند. انسان با این ابزار بر 

 خانه عامري ها، کاشان
پله هاي سنگي مسیر را نش��ان مي دهند و پله هاي چوبي ابزاري هستند 

براي آسان تر پیمودن این مسیر.
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عالم طبیعت مسلط می ش��ود. علوم انسانی همانند چراغی هستند که راه صحیح استفاده از این 
ابزار را به انسان نشان  می دهند. اگر علوم طبیعی در مسیر ارزش ها و فضیلت هایی قرار گیرند که 
توسط علوم انسانی شناخته می شوند وسیلة رسیدن انسان به عدالت و سعادت می گردند. علوم 
طبیعی بدون اس��تفاده از علوم انسانی ممکن اس��ت وسیلة فساد و تباهی انسان و جهان شوند. 

علوم طبیعی اگر دچار مشکل شوند قدرت تصرف انسان در طبیعت محدود می شود. اّما اگر علوم 
انسانی گرفتار مشکل شوند انسان از تدبیر زندگی خود و از شناخت ارزش ها و آرمان هایی که 

باید دنبال نماید باز می ماند. 
هنگامی که خود انسان به بحران گمراهی گرفتار شود، علوم ابزاری او نه تنها مشکلی را حل 
نمی کنند بلکه بر مشکالت او می افزایند. علوم انسانی به سبب این که راه استفاده از طبیعت و علوم 

طبیعی را نشان می دهند نسبت به علوم طبیعی از اهمیت بیشتری برخوردارند. 

داوري  کنيد
       برخی از مفاسد و خطرهایی را که در اثر توسعة یک جانبه ی علوم طبیعی پیش آمده است، 

فهرست کنید. 
        شما برای مقایسة علوم طبیعی و علوم انسانی کدام معیار را بهتر می دانید؟ 

الف( فرصت و آیندة شغلی
ب( فواید علوم
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علوم ابزاری، علوم 
انتقادی، ..................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

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

� مقايسة علوم انسانی و علوم طبيعی براساس مالک های 
متفاوتی صورت می گيرد.
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............................................................................................................................................................

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

آنچه از اين درس آموختيم

مفاهيم کليدي
خالصه کنيد
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کنش اجتماعي
درس چهارم

 تعريف کنش اجتماعی
اجتماعی است. در  انسان موجودی  یاد گرفتیم که  در سال گذشته 
درس های گذشته نیز با معنای کنش انسانی آشنا شدیم. به نظر شما این 

دانسته های قبلی شما چه ارتباطی با »کنش اجتماعی« دارند؟ 

ما به دوست خود سالم می کنیم؛ یا پاسخ سالم او را می دهیم. با ورود معلم به کالس از 
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جا برمی خیزیم. هنگام ورود به کالس یا سوار شدن اتوبوس حّق تقدم را رعایت می کنیم و به هم 
تعارف می کنیم. کنش هایی که با توجه به دیگران انجام می دهیم، »کنش اجتماعی« خوانده می شود. 
کنش اجتماعی نوعی از کنش انسانی است. پیش از این گفتیم کنش انسانی آگاهانه و ارادی است. 
اجتماعی بودن کنش به این اس��ت که آگاه��ی و ارادة آدمی ناظر به دیگران و ویژگی ها و اعمال 

آن هاست.
لباس پوشیدن شما درمنزل با بیرون ازمنزل متفاوت است؛ زیرا شما در پوشیدن لباس، به 
نظر دیگران دربارة خودتان اهمیت می دهید.آدمی برای آواز خواندن خیابان را انتخاب نمی کند؛ چرا 

که احتمال می دهد دیگران به او اعتراض 
کنند یا حداقل با نگاه های معنی دار به او 
بفهمانند که خیابان جای آواز خواندن 
نیس��ت. از این رو، شاید در جایی آواز 
بخواند که کس��ی نباش��د؛ یا موقعیت 
مناسبی برای آواز خواندن باشد. این ها 
مواردی از کنش های اجتماعی هستند. 
همچنین باال رفتن فردی از دیوار خانه 
دیگران، حتی اگرکسي در خیابان نباشد 

و او را نبیند یک کنش اجتماعی است. 

نمونه بياوريد
         دو مورد از کنش های اجتماعی را که امروز انجام داده اید، نام ببرید.

          این دو کنش با توجه به چه کس��ی و براس��اس چه ش��ناخت و برداشتی از او انجام شده 
است؟ 

           نیت و هدف شما از این دو کنش چه بوده است؟ 

پديده های اجتماعی 
شما با پدیده هاي اجتماعي بسیاري س��روکار دارید. آیا مي توانید به 

بعضي از آنها اشاره کنید؟ پدیده هاي اجتماعي چگونه تعریف مي شود؟
 کنش هاي اجتماعي و پیامدهایي که به دنبال دارند همان پدیده هاي اجتماعي اند.
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 هنجارها و ارزش های اجتماعی، جامعه پذیری و کنترل اجتماعی، نقش، خرده نظام و نظام 
اجتماع��ی ازجملة پدیده های اجتماعی اند که در کتاب »مطالعات اجتماعی« با مفاهیم آن ها آش��نا 
شدیم. کنش اجتماعی نخستین پدیدة اجتماعی است. پدیده های اجتماعی دیگر، آثار و پیامدهای 

کنش اجتماعی انسان اند؛ مثاًل: 
هنجار اجتماعی، شیوة کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. 

ارزش های اجتماعی، آن دسته از ارزش هایی هستند که مورد توجه و پذیرش همگان بوده 

و افراد یک جامعه نسبت به آنها گرایش و تمایل دارند. 
اگر کنش اجتماعی نباشد، هیچ هنجاری شکل نمی گیرد و هیچ یک از ارزش ها و آرمان های 

اجتماعی مانند حقیقت، عدالت، امنیت، آزادی و سعادت محقق نمی شوند. 
فردی که به تنهایی در اتاقی س��یگار می کش��د در حال انجام یک کنش انسانی است. حال 
اگر فرد دیگری وارد اتاق ش��ود سیگار کشیدن او یک کنش اجتماعی می شود و پای هنجارها و 
ارزش ها را به میان می آورد. او می تواند برای رعایت حقوق دیگری )تحقق یک ارزش( سیگار خود 

را خاموش کند )پیدایش یک هنجار(.
هنجارها و ارزش ها بعد از آنکه از طریق کنش های اجتماعی انس��ان ها تحقق پیدا کنند، از 
س��ویی، با تعلیم و تربیت، تش��ویق و تنبیه، پدیده ها ی جامعه پذیری و کنترل اجتماعی را ایجاد 
می کنند. براي مثال آشنا کردن افراد جامعه با آسیب هاي سیگار کشیدن مصداق جامعه پذیري و 
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ممنوعیت این کنش در مکانهاي عمومي، نمونة کنترل اجتماعي است.
هنجارها و ارزش ها از سوی دیگر با تعیین انتظارات و توقعات زمینة الزم را برای نقش های 
اجتماعی به وجود می آورند و نظام اجتماعی خرد و کالن نیز به وسیلة کنش های اجتماعی متقابل 

شکل می گیرد. 

تمرين کنيد
     پدیده ه��ای اجتماعی نامبرده در درس را با اس��تفاده از کتاب »مطالعات اجتماعی« تعریف 

کنید. 
        خرد ترین و کالن ترین پدیدة اجتماعی کدامند؟

نظام اجتماعی 
پدیده های اجتماعی مستقل از یکدیگر تحقق پیدا نمی کنند. هریک از 
آن ها در بعضي از دیگر پدیده ها تأثیر می گذارند  و از بعضی تأثیر می پذیرد. 

آیا می توانید برخی از مناسبات پدیده های اجتماعی را ذکر کنید؟ 
 

هریک از پدیده های اجتماعی در تناس��ب با دیگر پدیده های اجتماعی شکل می گیرد. مثاًل، 
هرکنش با هنجارهای خاصی سازگار است. در جامعه ای که نوعی از هنجارهای اجتماعی استقرار 

یافته است کنش هایی که ناسازگار با آن هنجارها باشند، نابهنجار شمرده می شوند. 
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هر کنش براس��اس نّیت، هدف و معنای خاصی ش��کل می گیرد. نّیت و هدف کنش��گر با 
ارزش های موردنظر او مناس��بت دارد. ارزش های اجتماع��ی �� که همان ارزش های مورد قبول 

جامعه است �� نیز کنش های متناسب با خود را مي طلبند.

ارزش��هاي اجتماعي از کنش هایی حمایت می کنند که متناسب با آن ها باشند و کنش هایی 
را که متناس��ب با ارزش های ناش��ناخته و مغایر باشند، کنترل می کنند؛ یعنی، کنترل اجتماعی و 

جامعه پذیری نیز، متناسب با باورها، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است. 
نظام اجتماعی برآیند س��ایر پدیده های اجتماعی اس��ت. در ای��ن نظام، پدیده های مختلف 

اجتماعی دارای تأثیر و تأثر متقابل هستند. 
اگر پدیده های خرد اجتماعی از نس��بتی هماهنگ برخوردار باشند، نظام اجتماعی کالن از 
انسجام برخوردار است و اگر پدیده های خرد، از جمله خرده نظام ها، مثل نظام تعلیم و تربیت و 
نظام اقتصادی و سیاسی، ناسازگار عمل کنند، نظام اجتماعی کالن، متناسب با آن ناسازگاری ها 

دستخوش تغییراتی خواهد شد.

تحقيق کنيد
      نظام قومی و قبیله ای با چه نوع ارزش هایی سازگار است؟ برخی از آن ارزش ها را نام ببرید. 

دو هنجار و کنش اجتماعی متناسب با این نظام را بیان کنید. 
      ارزش عدالت، با چه هنجارهایی در زمینة آموزشی سازگار است؟ 

22



پديدة  اجتماعی؛ 
کنش اجتماعی؛ .....................
...................................................
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...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

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

� کنش اجتماعی، نوعی کنش انسانی است که با توجه به 
ديگران انجام می شود.
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علوم  اجتماعي
درس پنجم

تعريف علوم اجتماعی
هر علمی، از جهات مختل��ف، با علوم دیگر تمایز دارد؛ مانند موضوع، 
هدف و روش. علوم اجتماعی را نیز با همین معیارها از دانش ها و علوم دیگر 

می توان بازشناخت. به نظر شما، تعریف علوم اجتماعی چیست؟

بس��یاری از دانشمندان، علوم اجتماعی را براساس موضوع آن تعریف کرده اند. در درس 
قبل با کنش اجتماعی آش��نا شدیم و دانستیم سایر پدیده های اجتماعی، نتیجه و پیامد کنش های 
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اجتماعی هستند.می توان علوم اجتماعی را شناخت کنش اجتماعی انسان و پیامدهای آن تعریف 
کرد. این تعریف عالوه بر آن که کنش اجتماعی انسان را در برمی گیرد، پدیده های اجتماعی دیگر 

از جمله نظام های خرد و کالن اجتماعی را نیز شامل می شود.
علوم اجتماعی را می توان علم به پدیده ها و واقعیت های اجتماعی نیز تعریف کرد.

تفسير کنيد
گفتیم کنش انسانی و پیامدهای آن موضوع علوم انسانی و کنش اجتماعی و پیامدهای آن موضوع 

علوم اجتماعی هستند. با مقایسة دو شکل زیر نسبت علوم انسانی و  علوم اجتماعی را پیدا کنید.

اهميت علوم اجتماعی
با توجه به آنچه در درس سوم دربارة اهمیت علوم انسانی بیان شد 

اهمیت علوم اجتماعی را چگونه ارزیابی می کنید؟

موضوع علوم انسانی کنش های انسانی، و موضوع علوم اجتماعی کنش های اجتماعی انسان 
است؛ بنابراین موضوع علوم انسانی عام تر از موضوع علوم اجتماعی است. در نتیجه علوم اجتماعی 

بخشی از علوم انسانی محسوب می شود و همة فواید علوم انسانی را داراست.
فایده های علوم اجتماعی:

اول: شناس��ایی کنش های اجتماعی انسان ها، قدرت پیش بینی نس��بت به آثار و پیامدهای 
فعالیت ه��ای اجتماعی را پدید می آورد و از این جهت، نقش علوم ابزاری را ایفا می کند. البته قدرت 
پیش بینی علوم اجتماعی به دلیل آگاهانه و ارادی بودن کنش هاي انس��اني و تنوع آنها از پیچیدگی 

بیشتری نسبت به علوم طبیعی برخوردار است.
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دوم: علوم اجتماعی با فهم معانی کنش های دیگران، امکان همدلی و همراهی با آنان را پدید 
می آورد.

سوم: در علوم اجتماعی ظرفیت داوری دربارة هنجارها و ارزش های رفتاری خود و دیگران 
و به دنبال آن امکان انتقاد نسبت به خطاهای رفتاری و اجتماعی وجود دارد. علوم اجتماعی با داوری 
و انتقاد دربارة کنش های اجتماعی، فرصت واکنش و موضع گیری اجتماعی مناس��ب و صحیح را 

برای دانشمند فراهم می آورد.

تحليل کنيد
فرض کنید شما شاهد نزاع و درگیری میان دو کشور، دو قبیله در منطقه ای یا دو فرد در خیابانی 
هستید. چگونه می توانید فواید علوم اجتماعی را در بررسی، ارزیابی وحل یکی از این درگیری ها 

نشان دهید؟

   

شاخه هاي علوم اجتماعی
موضوعاتی که دارای اجزاء و ابعاد مختلف اند، با توجه به ابعاد یا اجزای 
خود، دانش های مختلفی را پیرامون خود به وجود می آورند؛ مانند بدن انسان 
که تخصص های گوناگونی دربارة اعضای آن پدید می آید. کنش اجتماعی 
انسان نیز به لحاظ پیامدهای خرد و کالن آن، شاخه ها و دانش های اجتماعی 
متفاوتی را به دنبال می آورد. آیا می توانید برخی از دانش هایی را که پیرامون 
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پدیده های اجتماعی شکل می گیرند نام ببرید؟
از جمله رش��ته هایی که اینک پیرامون پدیده های اجتماعی وج��ود دارد و در محیط های 
آموزش��ی مختلف فّعال هس��تند عبارت اند از: اقتصاد، حقوق ، سیاست، تاریخ، باستان شناسی، 
مردم شناسی، جامعه شناسی، جمعیت شناس��ی، زبان شناسی، مدیریت، روان شناسی اجتماعی، 

جغرافیای انسانی و ….
اقتصاد: علم مربوط به کنش های اقتصادی انس��ان در زمینه های تولید، توزیع، مبادله و 

مصرف است. این کنش ها، نظام اقتصادی را پدید می آورند.
حقوق: علم به آن دسته از قواعد زندگی اجتماعی است که ضمانت اجراي رسمي دارند و 

بخشی از روابط اجتماعی افراد را تعیین می کنند. 

سياست: علم ادارة جامعه یا علم به پدیدة قدرت و حکومت است که یکی از خرده نظام های 
اجتماعی است.
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تاريخ: علمی است که پدیده های اجتماعی را به لحاظ زمانی بررسي می کند.
باستان شناس�ی:  واقعیت های انس��انی و اجتماعی را از گذشتة دورتر، براساس آثار و 

بقایای انساني جست وجو می کند.

مردم شناس�ی: کنش اجتماع��ی و روابط اقوام محلی و گروه های نژادی و همچنین ابعاد 
فرهنگی جوامع پیشین و جوامع شهری را مطالعه می کند.

جامعه شناسی: با مردم شناسی وجوه مشترك فراوانی دارد. بیشتر به جوامع معاصر و 
مدرن می پردازد. در این علم، رشته های فرعی فراوانی به وجود آمده است که به بخش های مختلف 
زندگی اجتماعی بش��ر مي پردازند؛ مانند: جامعه شناس��ی شهری، جامعه شناسی کار و صنعت، 

جامعه شناسی روستایی و جامعه شناسی علم.
براساس تعاریف بعضی از جامعه شناسان، جامعه شناسی را شناخت کنش اجتماعی انسان 
و بعضی دیگر شناخت نظام های اجتماعی دانسته اند. گروه اول به پدیده های اجتماعی خرد، یعنی 
کنش اجتماعی نظر دارند، به جامعه شناسی آنان، جامعه شناسی خرد می گویند. به جامعه شناسي 
گروه دوم که پدیده های اجتماعی کالن را موردنظر قرار داده اند، جامعه شناسی کالن گفته می شود. 
البته جامعه شناس��ی می تواند پدیده های اجتماعی را در هر دو سطح خرد و کالن مورد بررسی 

قرار دهد.

تحليل کنيد
علمی را نام ببرید که براساس تعریف ارائه شده از علوم انسانی، در حوزه علوم انسانی باشد ولی 

جزء علوم اجتماعی نباشد.
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تاريخچة
جامعه شناسي

درس ششم

جامعه شناسی پوزيتيويستی
علوم اجتماعی در طول تاریخ اندیشة بشری به صورت های گوناگون 
حضور داش��ته است؛ در قرن نوزدهم میالدی، صورت جدیدی از این دانش 
با نام جامعه شناس��ی متولد ش��د. ویژگی های جامعه شناسی قرن نوزدهم 

چیست؟
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در قرن نوزدهم، نوعی از حس گرایی که شناخت علمی را به دانش حسی و تجربی محدود 
می کرد، غالب ش��د. این جریان را »اثبات گرایی« یا »پوزیتیویسم« می نامند. با غلبة اثبات گرایی و 
رشد علوم طبیعی، نوع جدیدی از دانش اجتماعی که الگو و روش خود را از علوم طبیعی می گرفت 

به وجود آمد.
اگوست کنت )18٥7 � 1798م(  که بنیان گذار این نوع از دانش 
اجتماعی شناخته می شود، در ابتدا با تأثیرپذیری از علوم طبیعی، 
این دانش را »فیزیک اجتماعی« خواند و سپس لفظ »جامعه شناسی« 

را برای آن برگزید.
موض��وع، روش و هدف این دان��ش را می توان به صورت 

زیر بیان کرد:
موضوع: جامعه شناس��ی ق��رن نوزدهم موض��وع خود، 
یعن��ی جامعه و پدیده ه��ای اجتماعی، را مانند یک��ی از پدیده های 

انداموار طبیعی، در نظر می گرفت و تفاوت میان موضوع علوم طبیعی و علوم اجتماعی را نادیده 
می انگاشت.

روش: جامعه شناسی پوزیتیویستی، روش صرفاً حسی و تجربی را به عنوان روش علمی 
به رسمیت می شناخت. براساس این دیدگاه، کسانی که از منابع معرفتی عقل و وحی برای شناخت 
عالم استفاده کنند، از شناخت علمی بهره ای ندارند؛ و دانش اجتماعی پیشینیان نیز به دلیل استفاده 

از این منابع، غیرعلمی است.

هدف: در قرن نوزدهم، با غلبة رویکرد دنیوی در جامعة صنعتی جدید، ارزش ها و هنجارهای 
پیشین جامعه دچار تزلزل شده بود. هدف جامعه شناسی در آن مقطع، شناخت پدیده های اجتماعی 

برای پیش بینی و کنترل آنها بود.

 آزمايشگاه ويلهلم وونت

وونت با الگوپذیري از علوم طبیعي نخستین آزمایشگاه روانشناسي 
را در سال 1879 در دانشگاه الیپزیک تأسیس کرد. اعتقاد او این 
بود که ذهن و رفتار انسان مانند مواد شیمیایي مي تواند موضوع 
تحلیل تجربي قرار گیرد. بعضي از اندیشمندان علوم اجتماعي متأثر 
از روش و سبک کار آزمایشگاه ایشان بوده اند.
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تحليل کنيد
      جامعه شناسی در قرن نوزدهم الگوی خود را از کدام دسته از علوم می گرفت؟

      چرا در قرن نوزدهم میالدی، از منظر جامعه شناسي پوزیتیویستي دانش اجتماعی پیشینیان 
غیرعلمی دانسته شد؟

جامعه شناسی تفّهمی
در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، با آن که  روش تجربی 
همچنان به عنوان روش اصلی شناخت علمی مورد پذیرش جامعه علمی بود، 
تعدیل هایی در جامعه شناسی به وجود آمد و با این تعدیل ها، نوع جدیدی 
از جامعه شناسی شکل گرفت که به آن »جامعه شناسی تفهمی« می گویند. 

خصوصیات این نوع از جامعه شناسی چیست؟

دیلتای متفکر آلمانی )191٢��18٣٣م.( با توجه به ویژگی های 
کنش هاي انس��انی و معنادار بودن آنها، به تفاوت موضوعات علوم 

انسانی و علوم طبیعی، پی برد.
 ماک��س وب��ر، جامعه ش��ناس آلمان��ی )19٢0 �18٦٤م.( با 
تأثیرپذیری از دیلتای توانست نوع جدیدی از جامعه شناسی را بنیان 
گذارد که کمتر از علوم طبیعی الگو می گرفت. خصوصیات این نوع از 
جامعه شناسی را از جهت موضوع، روش و هدف می توان به صورت 

زیر بیان کرد:
موضوع: او موضوع جامعه شناس��ی را کنش های اجتماعی انسان معّرفی کرد. براساس 
این دیدگاه، موضوع جامعه شناس��ی از نوع موضوعات طبیعی نیس��ت که فقط با مش��اهده و 
آزمون ش��ناخته شود بلکه رفتارهای معناداری است که فقط از طریق فهم و دریافت معانی آنها 
شناخته می شوند. به علت توجهی که ماکس وبر به ضرورت فهم معانی رفتار کنشگران داشت، 

جامعه شناسی او را »جامعه شناسی تفهمی« می نامند.
روش: ماکس وبر با آن که همچنان به حس و تجربه به عنوان شاخص اصلی شناخت علمی 

اهمیت می داد، به دو نکته مهم توجه کرد:
اّول �� ذهن و عقل انسان در جریان شناخت تأثیر فعال دارد.

دیلتاي متفکر آلماني
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دوم �� شناخت علمی به روش تجربی محدودیت هایی دارد. از نظر او، جامعه شناسی علمی 
به دلیل خصلت تجربی خود، نمی تواند داوری های ارزش��ی کند، و دربارة آرمان ها و ارزش های 

اجتماعی جوامع مختلف قضاوت نماید یا آنکه از جامعة آرمانی سخن بگوید.
هدف: در جامعه شناسی تفهمی، هدف، داوری ارزشی و انتقادی نسبت به ارزش ها در نظام 

اجتماعی نیست بلکه فهم پدیده های اجتماعی برای پیش بینی و کنترل آن هاست.
در این نگاه، جامعه شناسی مانند علوم طبیعی بیشتر جنبة ابزاری پیدا می کند.

تحليل کنيد
چرا جامعه شناسی تفّهمی نمی تواند داوری ارزشی داشته باشد؟

جامعه شناسی انتقادی
جامعه شناسی از پایان قرن نوزدهم با توجه به تفاوت »موضوع« خود، 
از علوم طبیعی فاصله گرفت و طّی قرن بیستم با توجه به تفاوت »روش« 
خود نیز به تدریج به روش های غیرتجربی اهمیت داد. این امر، نوع جدیدی از 

جامعه شناسی را که جامعه شناسی انتقادی نامیده می شود، پدید آورد.

ویژگی های جامعه شناسی انتقادی چیست؟
جامعه شناس��ی انتقادی و دیدگاه های پایان قرن بیس��تم با جامعه شناسی قرن نوزدهم 

تفاوت هایی از نظر موضوع، روش و هدف پیدا کرده است.
موضوع: جامعه شناس��ی انتقادی مانند جامعه شناس��ی تفّهمی، موضوع خود را از نوع 

موضوعات طبیعی نمی داند بلکه به کنش های انسانی و نقش آگاهی و اراده در آن توجه دارد.

 صحنه اي از فيلم 
عصر جديد چارلي چاپلين
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روش: این نوع جامعه شناسی به شناخت حسی و تجربی بسنده نمی کند بلکه سطوح دیگری 
از معرفت و عقالنیت را �� که در فرهنگ و عرف اجتماعی بشر حضور دارد �� برای شناخت علمی 
به رسمیت می شناسد؛ به همین دلیل، داوری های ارزشی را نیز �� با آن که معیاری تجربی ندارند   �� 
جزء علوم اجتماعی می داند. جامعه شناسی، این بخش از دانش یعنی داوری های ارزشی خود را با 

روش ها واستدالل های غیرحسی و غیرتجربی دنبال می کند.
هدف: جامعه شناسی انتقادی، فقط یک علم ابزاری نیست تا در خدمت وضع موجود و به 
پیش بینی و پیش گیری حوادث مش��غول باشد بلکه دانشی است که با داوری نسبت به ارزش ها 
و هنجارها، توصیه های خود را جهت گذار از نظام موجود به سوی نظام مطلوب، انجام می دهد. 
از این دیدگاه، جامعه شناسی پوزیتیویستی و تفّهمی، دیدگاه هایی محافظه کارانه اند؛ زیرا قادر به 
داوری نس��بت به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی نیستند و به همین دلیل به شرایط موجود تن 

می دهند.

مقايسه کنيد
با کامل کردن جدول زیر شباهت ها و تفاوت های جامعه شناسی پوزیتیویستی، تفّهمی و انتقادی 

را توضیح دهید.
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جامعه شناسی 
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�  جامعه شناسی پوزيتيويستی در قرن نوزدهم دراثر 
غلبة حس گرايی و محدود کردن شناخت علمی به شناخت 

حسی و تجربی، به وجود آمد.
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پيشينة  علوم اجتماعی 
در يونان و
جهان اسالم

درس هفتم

موضوع و اهميت علوم اجتماعی
علوم اجتماعی قبل از قرن نوزدهم نیز در تاریخ اندیشة بشری به صورت 
یک دانش مستقل حضور داشت. بسیاری از دانشمندان در طبقه بندی علوم، 
جایگاه ویژه ای برای آن قائل بودند. این جایگاه نشان دهندة نحوة نگاه آنان به 
موضوع این دانش هم بود، موضوع دانش اجتماعی و اهمیت آن قبل از قرن 

نوزدهم چه بوده است؟

قبل از غلبة حس گرایی، برخی از دانشمندان جهان اسالم،  مانند فارابی، ابن سینا و همچنین 

ارسطوفارابيابن سینا
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قبل از آنان اندیشمندان یونانی چون ارسطو، علوم را در یک تقسیم بندی کالن، براساس موضوع 
آنها به دو دسته تقسیم می کردند:

اّول: علوم نظری
دوم: علوم عملی.

علم نظری، به هر علم و دانش��ی مي گویند که موضوع آن مستقل از اراده و آگاهی انسان 
اس��ت، و علم عملی، به دانشی گفته می شود که موضوع آن با اراده و آگاهی انسان پدید می آید. 

علوم عملی در این تعریف معنایی معادل با علوم انسانی دارد.
از نظر آنان، علوم نظری به علوم طبیعی یا تجربی منحصر نمی ش��ود و دارای سه بخش 

اصلی است:
اّول: علمی که به قوانین عام هستی می پردازد و آن را متافیزیک یا فلسفه  به معنای خاص 

می نامند.
دوم: علمی که موضوع آن اندازه و مقدار است؛ این بخش از علم شامل دانش های ریاضی 

می شود.
س��وم: دانشی که موضوع آن موجودات مادی و طبیعی اس��ت. این دانش را علم طبیعی 

می نامند.
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علوم عملی نیز که همان علوم انسانی است، به سه بخش تقسیم می شود:
اّول: علم اخالق

دوم: علم خانواده و تدبیر منزل
سوم: علم جامعه )سیاست( و تدبیر ُمُدن.

تقسیم بندی فوق نشان می دهد که متفکران مسلمان و برخی از اندیشمندان یونان از دیرباز 
با علوم انسانی و اجتماعی آشنایی داشته و تفاوت این علوم را با علوم طبیعی، ریاضی و هم چنین 

متافیزیک در نظر داشته اند.
 

با هم بينديشيد
      تفاوت علوم نظری و علوم عملی را بیان کنید.

      متافیزیک )فلسفه به معنای خاص( جزء کدام دسته از علوم است؟ 
      علوم انسانی و اجتماعی جزء علوم نظری اند یا علوم عملی؟ دلیل آن را بیان کنید.

علم تدبير ُمُدن
متفکران مسلمان با شناخت تفاوت موضوع علم عملی و نظری، دانش 
اجتماعی را شبیه علوم طبیعی نمی دانستند و به همین دلیل، دانش اجتماعی 
آنان از نوع جامعه شناسی پوزیتیویستی نیست. آنان به دلیل این که شناخت 
علمی را به شناخت حسی و تجربی محدود و مقّید نمی کنند، به محدودیت های 
جامعه شناسی تفّهمی نیز گرفتار نمی شوند. اینک جای این پرسش هست که 

دانش اجتماعی آنان چه تفاوت هایی با جامعه شناسی انتقادی دارد؟

جامعه شناس��ی انتقادی در روش خود از محدود کردن شناخت علمی به شناخت تجربی 
فاصله می گیرد. با فراتر رفتن از محدودة علم تجربی و ابزاری سطوح دیگری از علم را که توان 
داوری ارزشی و هنجاری داشته باشد، جستجو مي کند. ولي در این راستا با مشکل مواجه می شود؛ 
زیرا از نشان دادن معیار و میزانی که فراتر از محصوالت اجتماعی و تاریخی انسان بوده و برای 
همگان معتبر باشد باز می ماند؛ اما متفکرانی که در مباحث فلسفی خود، عقل را نیز هم چون حس 
و تجربه به عنوان یک ابزار مستقل معرفتی به رسمیت می شناسند، برای داوری ارزشی و هنجاری 
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مشکلی ندارند. آنان همان گونه که علوم را به دو بخش نظری و عملی تقسیم می کنند، عقل را نیز 
به نظری و عملی تقسیم می کنند.

عقل نظری قوه اي است که به شناخت هستی ها می پردازد. این قوه به کمک حس و با روش 
تجربی، هستی های طبیعی را می شناسد و به طور مستقل و با روش تجریدی1، احکام ریاضی و 

متافیزیکی را درمی یابد.
 در مقابل، عقل عملی قوه اي اس��ت که  بایدها و نبایدها و احکام ارزش��ی را می شناسد و 

دربارة ارزش های فردی و اجتماعی داوری می کند؛ مانند تشخیِص خوبِي عدالت و بدِي ظلم.
علم اجتماعی هنگامی که با استفاده از عقل و وحی توان داوری دربارة ارزش های اجتماعی 
را پیدا مي کند، با حفظ هویت علمی خود وظیفة تدبیر اجتماعی را نیز بر عهده می گیرد؛ از این رو،  

فارابی علم اجتماعی را علم تدبیر ُمُدن، یعنی علم تدبیر جوامع می نامد.

تفسير کنيد
تفاوت عقل عملی با عقل نظری چیست و عقل عملی چه تأثیری بر علوم اجتماعی دارد؟

 عالمه طباطبايي
سید محمد حسین طباطبایی مشهور به عاّلمه )1٢81 
- 1٣٦0ه� .ش( یکي از فیلس��وفان و مفسران بزرگ 
جهان اس��الم در س��ه قرن اخیر بوده است. اهمیت 
ایش��ان به لحاظ علمی در احیای حکمت و فلسفه و 
تفسیر است. تفسیر المیزان، اصول فلسفه و روش 
رئالیسم و مباحثات ایشان با شرق شناس فرانسوي 
هانري کربن از آثار ماندگار ایشان است. 
عالمه طباطبایي از فیلس��وفاني اس��ت ک��ه امتداد 
اندیشه هاي فلسفي خود را در قلمرو و علوم اجتماعي 
نیز پي مي گیرد. ایش��ان با طرح ابعاد فلسفي مبحث 
اعتباریات، از آن در تبیین واقعیت هاي اجتماعي بهره 
مي برد. 

1 � در مراحل شکل گیري مفاهیم کلي، توانایي ذهن در جدا کردن جنبه هاي مشترك از جنبه هاي غیر مشترك 
مفاهیم »تجرید« نامیده مي شود.
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عقل عملی و پديده های اعتباری
عقل عملی نه تنها مشکالت جامعه شناسی را برای داوری های ارزشی و 
فعالیت تدبیری حل می کند، بلکه راز تفاوت پدیده های اجتماعی و انسانی را با 
پدیده های طبیعی نیز می گشاید. به نظر شما، پدیده های اجتماعی چه تفاوتی با 

سایر موجودات دارند؟این پدیده ها چگونه به وجود می آیند؟

پیش از این دانستیم علوم عملی که شامل علوم انسانی و اجتماعی هستند، دربارة هستی ها 
و موجوداتی بحث می کنند که با اراده و آگاهی انسان ایجاد می شوند و علوم دیگر �� که از آن ها 

با عنوان علوم نظری یاد شد �� دربارة سایر موجودات بحث می کنند.
عالمه طباطبایی، فیلس��وف معاصر جهان اس��الم، کاوش هایی دربارة عقل نظری و عقل 
عملی انجام داده اس��ت. از نظر ایشان عقل عملی انسان را در انجام عملش یاری می رساند و در 
این مسیر پدیده هایی را ایجاد و اعتبار می کند. این پدیده ها در علوم عملی، یعنی علوم انسانی و 
اجتماعی، بررسی می شوند. او چنین پدیده هایی را که با قرارداد و اعتبار عقل عملی ایجاد می شوند 

»اعتباریات« می نامد؛ مانند گروه، خانواده، جامعه و قواعد و مقرراتی که انسان ها وضع می کنند.
اعتباریات یا پدیده هایی که با اعتبار عقل عملی ایجاد می ش��وند دارای دو ویژگی هستند: 
) 1( به خواس��ت و ارادة انسان به وجود می آیند؛ ) ٢( دارای آثار و پیامدهای غیرارادی و تکوینی 

هستند  

هم انديشي کنيد
       دو پدیدة اعتباری نام ببرید و یک اثر و پیامد غیراعتباری برای هر کدام ذکر کنید.

       آیا موجودات طبیعی مانند اش��یا، جانوران و گیاهان از پدیده های اعتباری هس��تند؟ دلیل 
بیاورید.
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علوم نظری؛ علوم عملي،...

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

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

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

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

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

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

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

ـ قبل از غلبة حس گرایی، دانشمندان علوم را به دو بخش 
نظری و عملی تقسیم کرده اند.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آنچه از این درس آموختیم

مفاهیم کلیدي
خالصه کنید
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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؟ 

48
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ـ موجودات زنده، دارای اعضای وابسته به یکدیگرند.
ـ ............................................................................................................
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آنچه از این درس آموختیم

مفاهیم کلیدي
خالصه کنید
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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.  

58



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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جهان متجدد ؛ ........................

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

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

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

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

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

ـ جهان اجتماعی پس از به وجود آمدن، پیامدهایی غیرارادی 
دارد.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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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جهان دنیوی ؛ .......................
...................................................
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...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

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

ـ براساس نگاه تک خطی به تاریخ، همه ی جوامع مسیر 
واحدی را طی می کنند.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آنچه از این درس آموختیم

مفاهیم کلیدي
خالصه کنید

75



فصل سوم 

شناخت اجتماعي 

١ــ شناخت اجتماعی
٢ــ انواع شناخت علمی
٣ــ شناخت اجتماعی تجربی
٤ــ شناخت اجتماعی عقلی
٥ــ شناخت اجتماعی شهودی
٦ــ شناخت اجتماعی در قرآن

انتظار می رود در پایان این فصل دانش آموز: 
 شناخت عمومی را از شناخت علمی بازشناسد و 

رابطه آن ها را تحلیل کند.
 انواع شناخت علمی را در مقایسة با هم تشریح کند.

 ویژگیهاي شناخت اجتماعی تجربی و توانمندی ها و 
کاستی های آن را بشناسد.

 ویژگیهاي شناخت اجتماعی عقلی و توانمند ی ها و 
کاستی های آن را بداند.

 شناخت اجتماعی شهودی و انواع آن را بشناسد.
 رابطه شناخت اجتماعی و جهان اجتماعی را تحلیل 

کند.
 شناخت اجتماعی متناسب با جهان اجتماعی اسالم را 

تشریح کند.





درس سیزدهم

شناخت  اجتماعی

شناخت عمومی 
آگاهی و شناخت، دروازة  ورود انسان به جهان اجتماعی است.انسان ها 
دربارة جهان اجتماعی خود، دانستني هاي  فراوانی دارند. شناخت اجتماعی 
انواعی دارد که عام ترین و گسترده ترین نوع آن، فهم عرفی یا شناخت عمومی 

است. دربارة شناخت عمومی چه می دانیم؟

ما اغلب از شناختی که نسبت به کنش هاي خود داریم و از اهمیت و نقشي که این شناخت در 
زندگی ما دارد غافلیم. به کنش های روزانة خود مانند راه رفتن، تلفن زدن، رانندگی، احوال پرسی، 
خرید و کارهای پیچیده ی دیگردقت کنیم. شاید در نگاه اّول گمان کنیم این کارها به طور طبیعی و 

78



بدون شناخت خاصی انجام می شود؛ یا ممکن است فکر کنیم شناختی که برای این کارها داریم، 
چندان مهم نیست! 

فرض کنید به پیشنهاد دوستی به یک میهمانی وارد شوید که در آن کسی را نمی شناسید. 
در چنین موقعیتی دقت و احتیاط شما بیشتر می شود؛ پیش از انجام هرکاری فکر می کنید. حتی 
به اینکه چگونه راه بروید و چگونه حرف بزنید می اندیشید. متوجه می شوید حتی در راه رفتن 
و حرف زدن شما شناخت هایی وجود دارد که در زندگی روزمره، به سبب عادت از نگاه و توجه 

شما پنهان است. 
مست آب و پیش روی اوست آن         انـدر آب و  بی خبر ز  آب روان  
چون گهر در بحر گــوید بحر کو         و آن خیال چون صدف دیوار او  

هیچ یک از کنش های اجتماعی ما بدون آگاهی انجام نمی شود. اگر این آگاهی نباشد، زندگی 
اجتماعی انسان ها مختل می شود و جهان اجتماعی از بین می رود.

در سال گذشته از آگاهی و شناخت عمومی با نام شناخت حاصل از زندگی یاد کردیم؛ زیرا 
انسان این نوع شناخت را در طول زندگی خود به دست می آورد.

ما انسان ها با وارد شدن به جهانی که دیگران در آن به سر می برند، در مجموعه ای از 
شناخت ها با آنها شریک می شویم. این شناخت های مشترک که همان شناخت عمومی است، 
اندوختة مشترکی از دانش ها و آگاهی هاست که هنگام تعامل با دیگران، از آن استفاده می کنیم.ما 

دربارة این شناخت کمتر می اندیشیم و بیشتر، از آن استفاده می کنیم و آن را به کار می بریم.

تأمل کنید
به نظر شما، فراگیری شناخت عمومی در کدام مقطع از زندگی آغاز می شود و تا چه زمانی ادامه 

پیدا می کند؟

شناخت علمی 
شناخت عمومی برای زندگی اجتماعی مانند هوا برای زندگی انسان  
ضروري است. انسان همواره از هوا استفاده می کند اّما در اغلب موارد متوجه 
آن نیست و از اهمیت آن در زندگی اش غافل است. ما هنگامی متوجه  وجود 
هوا می شویم که در آن تغییری رخ دهد و به خصوص زماني که، مشکلی در 

تنفس به وجود آید. انسان ها چگونه متوجه شناخت عمومی می شوند؟
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افراد جامعه هنگامی متوجه شناخت عمومی می شوند و دربارة آن می اندیشند که در  
کاربرد و استفاده از آن دچار مشکل شوند؛ مثاًل، ما وقتی در جمعی قرار می گیریم که زبان ما را 
متوجه نمی شوند و ما نیز با زبان آنان آشنا نیستیم، متوجه  شناخت خود نسبت به زبان می شویم 

و به تفاوت زبان خود و زبان آنها پی می بریم و دربارة این تفاوت می اندیشیم. 
با  پرسش از شناخت عمومی، شناخت علمی نسبت به جهان اجتماعی آغاز می شود.

ویژگی های شناخت علمی در مقایسه با شناخت عمومی عبارت است از:
١ــ آگاهانه بودن: شناخت علمی، آگاهانه دنبال می شود اّما شناخت عمومی اغلب به صورت 
ناخودآگاه و بدون  این که متوجه یادگیری آن شویم، در جریان زندگی اجتماعی حاصل می شود.

٢ــ تأمل و استدالل: شناخت علمی از طریق تأمل و تفکر دنبال می شود، حال آن  که شناخت 
عمومی، فهمی است که در جریان زندگی اجتماعی و استفاده از اندوختة معرفتی جامعه  حاصل 

می شود.
٣ــ جست وجوی واقعیت: شناخت علمی برای کشف واقعیت و شناخت درست و نادرست 
بودن امور و پدیده ها است، حال آن که شناخت عمومی بیشتر برای استفادة عملی و زندگی در 
جهان اجتماعی است. البته شناخت علمي نیز فواید عملي دارد اّما در درجه اول به دنبال کشف امور 

واقعي است. مانند علوم پایه و علوم مهندسي.

مقایسه کنید
 زبان یک پدیدة اجتماعی است. شناخت عمومی و علمی نسبت به این پدیده را مقایسه کنید.

رابطة شناخت عمومی وشناخت علمی
شناخت عمومی وشناخت علمی بر یکدیگر تأثیر می گذارند. اندیشمندان 
علوم اجتماعی دربارة تأثیر هر یک از این دو بر دیگری، بحث های فراوانی 

کرده اند. هر یک از این دو شناخت در دیگری چه اثری دارد؟

دربارة تأثیر شناخت علمی بر شناخت عمومی به سه مورد زیر می توان اشاره کرد:
١ــ حّل مشکالت: دانستیم انسان هنگامی متوجه شناخت عمومی می شود که فهم عرفی و 
شناخت عمومی در کارایی خود دچار مشکل شده باشد. شناخت علمی برای حّل چنین مشکالتي  

به کار می آید. 
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یا  درست  دربارة  و  است  حقیقت  کشف  دنبال  به  علمی  شناخت  حقیقت:  کشف  ٢ــ 
نادرست بودن  یا حق و باطل بودن شناخت عمومی داوری می کند.

٣ــ رشد فرهنگ: شناخت علمی با روشن کردن خطاهای شناخت عمومی، به تدریج به 
عرصة فهم عرفی و عمومی وارد می شود و از خطاهای شناخت عمومی کم می کند، به میزاني که 
نتایج شناخت علمی جذب شناخت عمومی می شود، فرهنگ عمومی از خرافات و باورهای غلط 

دور می شود.
دربارة تأثیر شناخت عمومی برشناخت علمی از موارد زیر می توان یاد کرد:

١ــ طرح پرسش: شناخت عمومی به تناسب مسائل و مشکالتی که با آن مواجه می شود، 
برای شناخت علمی پرسش و مسئله به وجود می آورد.

آن  به  نسبت  علمی  رشد  زمینة  می شود،  مطرح  مسئلة خاصی  جامعه   یک  در  وقتی 
مسئله به وجود می آید. مثاًل کاهش یا افزایش بی رویه جمعیت منطقه ای می تواند بستر فعالیت 

جمعیت شناسی را فراهم آورد.
٢ــ حمایت: شناخت عمومی به تناسب عقاید و ارزش هایی که در آن وجود دارد، ممکن 
است بخشی از شناخت علمی یا همة آن را مورد حمایت قرار دهد؛ در این صورت، شناخت عمومی 

نیز  به نوبة خود از ثمرات و آثار شناخت علمی بهره مي برد.
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٣ــ ایجاد محدودیت: شناخت عمومی در برخی از فرهنگ ها مانع پیدایش یا بسط شناخت 
علمی می شود. اگر عقاید و ارزش هایی که در شناخت عمومی وجود دارند با همة علوم یا برخی 

از آنها ناسازگار باشند، مانع از آموزش یا گسترش علمی می شوند.

پاسخ دهید
       چه نوع عقاید و ارزش هایی مانع از رشد و توسعة علم پزشکی می شوند؟ 

        طّی جنگ جهانی اّول و دوم، چه علومی توسعه پیدا کرد و چرا این علوم در آن  سال ها 
رشد کرد؟
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درس چهاردهم

انواع
 شناخت علمی

فرهنگ و علم 
ما می دانیم شناخت عمومی در جهان های اجتماعی مختلف، متفاوت 

است. آیا شناخت علمی نیز براساس فرهنگ های گوناگون تفاوت دارد؟

»ویروس آنفلوانزا علت بیماری است«، »کم شدن کاالی مورد نیاز سبب گرانی آن است«، 
»دو به اضافة سه پنج« و …؛ این قوانین علمی اگر درست اند به جامعه ای خاص و به اعتقادات و 

 رصدخانه مراغه
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ارزش های جوامع مختلف ارتباطی ندارد. اما جوامع مختلف بر اساس شناخت عمومی، اعتقادات، 
ارزش ها و نیازهای خود با قوانین علمی برخوردهایی متفاوت دارند.

همة جوامع، علومی را که به آن احتیاج دارند و با عقاید و ارزش هایشان مخالفت ندارد، 
به  سهولت می پذیرند و براي شناخت و کشف آنها اقدام و از آنها حمایت می کنند؛ و علومی را 
که به آنها نیاز ندارند، دنبال نمی کنند آن بخش هایی را که مخالف عقاید و باورهایشان باشد، 

نمی پذیرند.
وقتی شناخت عمومی با بخشی از شناخت علمی مخالف باشد، دو راه بیشتر وجود ندارد؛ یا 
شناخت عمومی جامعه تغییر می یابد واصالح می شود یا آن بخش از علوم انکار و طرد می شود.

بسیاری از فرهنگ ها  بر اساس شناخت عمومی خود، بخش هایی از شناخت علمی را انکار 
کرده و معنای علم را محدود ساخته اند؛ بعضی  از فرهنگ ها با هر نوع شناخت علمی مخالفت 
ورزیده اند؛ بعضی از فرهنگ ها نیز هیچ حقیقتی را قبول ندارند تا علم آن را جست وجو و کشف 

کنند.

هم اندیشی کنید
در یونان گروهی بوده اند که عالم را مثل خواب و پندار می دانستند. آنان حقیقت جهان را انکار 
می کردند؛ به این گروه »سوفسطایی« می گویند. آیا براساس عقیدة این گروه می توان شناخت 

علمی داشت؟

شناخت حسی وعقلی
جهان های اجتماعی براساس فرهنگ های گوناگونی که دارند، با شناخت 
علمی وبخش های مختلف آن برخوردی یکسان ندارند. بخش های مختلف 

شناخت علمی کدام اند؟

شناخت حسی، شناخت امور جزئی است؛ مثل دیدن دوست خود در خیابان یا معلم در 
کالس .

ابزار شناخت حسی، حواس آدمی است؛ مانند چشم و گوش.
منبع شناخت حسی،عالم طبیعت است، امور غیر طبیعی، محسوس نیستند.

روش شناخت حسی، مشاهده  و احساس با حواس مختلف است.
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شناخت عقلی:شناخت مسائل و قوانین کلی و عام است.
ابزار شناخت عقلی، عقل انسان است. این نوع شناخت بدون استفاده از این ابزار به دست 

نمی آید. برخی از حیوانات در بعضی از حواس خود قوی تر از انسان ها هستند. ولی از شناخت 
عقلی محرومند. انسان ها گاهی از همین ویژگی حیوانات برای به دام انداختن آنها استفاده می کنند.
حیواناتی که به دام می افتند علی رغم این که گاهی دام، بسیار ساده است، توان رهایی از آن را 

ندارند١.
منبع شناخت عقلی، حقایق طبیعی و غیر طبیعی است ٢. 

روش شناخت عقلی، تفکر واستدالل است.
انسان با تفکر و استدالل دربارة اموری که قباًل حس کرده است یا امور طبیعی که قابل 

حس کردن نیستند به شناخت عقلی دربارة آنها می رسد.
به استدالل های عقلی دربارة امور محسوس و طبیعی »استدالل تجربی« و به استدالل های 

عقلی دربارة امور غیر محسوس و غیر طبیعی »استدالل غیرتجربی یا تجریدی« می گویند.

جست وجو کنید
با توجه به آنچه در درس نهم دربارة تقسیم جهان اجتماعی به اجزای ذهنی و عینی خواندید، دو 
پدیدة اجتماعی را که از قلمرو شناخت حسی بیرون است و دو پدیدة اجتماعی را که جز با حس 

شناخته نمی شوند، پیدا کنید. 

١ـ  در کشور انگلستان ساالنه تعداد زیادي جوجه تیغي در بزرگراه ها و جاده هاي خارج از شهر در اثر برخورد با اتومبیل ها کشته 
مي شوند. این جوجه تیغي ها طبق غریزه در مقابل اتومبیل هایي که در جاده ها به سرعت رفت و آمد مي کنند به هنگام ترس در خود 
جمع مي شوند و به صورت یک گلوله در مي آیند. این عمل در طبیعت به آن ها کمک مي کند تا جانوران خطرناک نتوانند به آن ها 

صدمه بزنند ولي در برابر اتومبیل هاي تندرو محافظت نمي کند.
٢ ـ حقایق طبیعي مانند پدیده هاي محسوس و حقایق غیرطبیعي مانند قوانین علمي، قضایاي ریاضي و منطقي و نیز قوانین 

فلسفي.
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 شناخت شهودی
شناخت شهودی از انواع شناخت علمی است. فرهنگ های مختلف با این 
نوع شناخت برخوردی یکسان ندارند و برخی از فرهنگ ها، آن را غیر علمی 

می دانند. شناخت شهودی چیست و اقسام آن کدام اند؟ 

شناخت شهودی در هر سه معیار  ابزار، منبع و روش با شناخت حسی و عقلی تفاوت 
دارد. 

ابزار شناخت شهودی، دل و قلب آدمی است؛ انسان از درون خود بدون استفاده از ابزارهای 
حسی و عقلی بسیاری از امور محسوس و غیر محسوس را می شناسد.

مانند این که ما بدون کمک حس و فکر به غم و شادي درون خود یا محبت و تنفر نسبت 
به دیگري پي مي بریم. شناخت غریزی حیوانات نسبت به خیلی از امور مورد نیازشان از همین 
قبیل است؛ مثاًل،آنان اغلب دوست و دشمن خود را در نخستین برخورد و بدون تجربة قبلی 

می شناسند.
منبع شناخت شهودی، وحی و الهامات الهی و غیر الهی است.

وحی در معنای خاص نوعی شناخت شهودی بوده است که از طرف خداوند برای هدایت 
آدمیان به پیامبران اعطا شده است. به این معنای خاص »وحی تشریعی« نیز می گویند.
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الهامات می شود.  است که شامل همة  معنای عام وحی همان شناخت مرموز درونی 
وحی کننده در این معنای عام می تواند خداوند سبحان یا غیر او و از جمله شیطان باشد. خداوند 
سبحان به شیاطین نیز وحی را نسبت داده است١. وحی گیرنده نیز می تواند انسان یا غیر انسان  

باشد؛ مثاًل خداوند در قرآن، از وحی خود به زنبورعسل خبر داده است٢.
روش شناخت شهودی، مشاهده و استدالل نیست بلکه ریاضت، سلوک، تصفیه، تزکیه و 

باالخره نحوة رفتار و عمل آدمی است. هر نوع شهودی با نوعی خاص از سلوک همراه است.
شناخت شهودی انسان دارای انواع و مراتبی است. مهم ترین آنها، دو نوع رحمانی و 

شیطانی است.
شهودهای رحمانی، با وحی مستقیم الهی یا از طریق فرشتگان انجام می شود؛ انبیا و اولیای 

الهی از این نوع وحی بهره می برند.
شهودهای شیطانی، به وسیلة شیطان و برای فریب انسان رخ می دهد.

شناسایی کنید
      نمونه هایی را از شناخت هایی که حیوانات بدون استفاده از تجربه و استدالل دارند، به کالس 

معرفی کنید. 
      با پرکردن جدول زیر، تفاوت های انواع شناخت علمی را توضیح دهید.

                   

 ١ــ إّن الّشیاطیَن لَُیوحوَن إلی أولیائِهِم لُِیجادِلوُکم )سورة انعام، آیة ١٢١(؛ شیاطین به دوستان خود وحی می کنند تا با شما 
مجادله کنند. 

َجرِ َو مِّما َیْعرُِشون. )سورة نحل، آیة ٦٨(؛ و پروردگار تو به  ٢ــ َو أوحی َربَُّک إلی النَّحِل أِن اتَِّخذی مَِن الِجباِل ُبُیوتاً َو مَِن الشَّ
زنبور عسل وحی کرد تا از کوه ها و از درختان و داربست هایی که )مردم( می سازند، النه برگیر.
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شناخت علمی  ؛ ....................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

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

شناخت  با  مختلف  فرهنگ های  و  اجتماعی  جهان های  ـ 
علمی برخورد یکسان ندارند.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آنچه از این درس آموختیم

مفاهیم کلیدي
خالصه کنید
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درس پانزدهم

شناخت اجتماعِي 
تجربي

شناخت تجربی در جهان امروز
شناخت حسی و تجربی، بخشی از شناخت علمی است. جهان اجتماعی 
متجدد به دالیلی که ریشه در شناخت عمومی و فرهنگ آن دارد، در مقطعی 
از تاریخ خود، این بخش از شناخت علمی را مورد حمایت قرار داده است.این 

حادثه چگونه اتفاق افتاد و چه مسیری را دنبال کرد؟

اگر به یاد داشته باشید، در سال اول دبستان برای نخستین بار با درس علوم آشنا شدید. 
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در کتاب علوم دانش هایی را فراگرفتید که از ابزار حس، منبع طبیعت و روش مشاهده، آزمایش و 
تجربه استفاده می کنند.

ما امروزه در جهانی زندگی می کنیم که در آن فقط از شناخت های حسی و تجربی به اسم 
علم یاد می شود. در این جهان به شناختی که حسی و تجربی نباشد، »معرفت« گفته می شود. 
معنای تقسیم فوق این است که شناخت علمی شناختی است که با حس بتوان آن را  اثبات، یا ابطال 

کرد؛ یعنی درست یا نادرست بودن آن تنها با حس معلوم شود.
محدود کردن معنای علم به علم تجربی در تاریخ اندیشة بشر و حتی در جهان غرب سابقة 
چندانی ندارد و به نیمة دوم قرن نوزدهم باز می گردد. این تعریف از علم، از نیمة دوم قرن بیستم 

مورد تردید فیلسوفاني که در مورد علم تحقیق و مطالعه مي کنند، قرار گرفت.
دلیل فرهنگی و اجتماعی فراگیری و گسترش تعریف حسی از علم و علت تردید زود هنگام 

نسبت به این تعریف چیست؟ 
رویکرد دنیوی انسان معاصر عامل مهمی است که او را، هم به سوی حس گرایی و  هم به 
سوی انکار بخش های غیر تجربی و غیر حسی علوم، سوق داد؛ زیرا حس، ابزار دنیوی شناخت 
بشری است و نقطة قوت علوم حسی و تجربی نیز این است که انسان را در تسلّط بر عالم طبیعت 

یاری می کنند.
 علت تردید فیلسوفان علم درمحدود بودن علم به شناخت حسی، آگاهی آنان به این حقیقت 
است که شناخت حسی بدون استفاده از ذهن و عقل بشر نمی تواند سازمان پیدا کند و به صورت 

شناخت کلی علمی درآید.  
 

مقایسه کنید
معنای علم را در قرآن کریم و در فرهنگ اسالمی با معنایی که علم در قرن نوزدهم پیدا کرده است، 

مقایسه کنید و دربارة دلیل تفاوت معنای آن گفت وگو کنید.   

رویکرد تجربی به علوم اجتماعی 
بخشی از شناخت علمی جامعه، شناخت تجربی است. محدود کردن 
در  که  است  اجتماعی  پدیده ای  تجربی،  به شناخت  علمی جامعه  شناخت 
دوره ای خاص از جهان اجتماعی غرب رخ داده است. این پدیده در چه زمانی 

و چگونه رخ داد؟
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در جهانی که به دالیل فرهنگی و تاریخی، شناخت علمی به دانش حسی و تجربی محدود 
می شود، شناخت علمی جامعه نیز به بخش تجربی آن محدود می شود. هنگام غلبة دیدگاه حس 
گرایانه )قرن نوزدهم(، جامعه شناسی نه تنها با روش تجربی دنبال می شد بلکه موضوع آن نیز 

مانند موضوعات طبیعی مورد بررسی قرار می گرفت.
اگوست کنت معتقد بود شناختی که از راه حس و تجربه به دست نیامده باشد، شناخت 
علمی نیست. او شناخت های شهودی و وحیانی و همچنین شناخت عقلی را شناخت های غیر علمی 

می دانست و آنها را پندارهای مربوط به دوران کودکی و نوجوانی بشریت می خواند.

غلبة دیدگاه حس گرایانه سبب شد تا آگاهی های پیشین بشر نسبت به جامعة انسانی نیز 
به دلیل این که از روش های صرفاً حسی به دست نیامده بود یا از روش عقلی استفاده کرده بود، 
آگاهی های غیر علمی دانسته شود و جامعه شناسی، دانشی معرفی شود که صرفاً در قرن نوزدهم 

متولد شده است.
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بی تردید حس و تجربه یکی از راه های مهّم شناخت جهان خارج است و جامعه شناسانی که 
با روش حسی و تجربی به شناخت جهان اجتماعی می پرداختند، دستاوردها و اطالعات ارزشمندی  
را  به دست آوردند. مشکل حس گرایان در این است که راه های دیگری را که برای شناخت عالم و 
از جمله شناخت جهان اجتماعی وجود دارد، مورد غفلت یا انکار قرار دادند. محدود کردن شناخت 

علمی جامعه به شناخت تجربی، محدودیت هایی نیز برای علوم اجتماعی به وجود آورده است.

یادآوری کنید
با استفاده از مباحثی که در درس ششم دربارة تاریخ جامعه شناسی گذشت، محدودیت ها و 

مشکالت جامعه شناسی پوزیتیویستی را بازگویید.

رویکردهای َبعد تجربی
رویکرد  صرفاً حسی و تجربی به علوم اجتماعی مانند اصل حس گرایی 
علمی بیش از یک سده در جهان متجدد دوام نیاورد. با افول این رویکرد، علوم 

اجتماعی چه ویژگی هایی پیدا کرده است؟

رویکرد صرفاً حسی و تجربی به علوم اجتماعی با سه آسیب مهم مواجه است:

 مراحل عمل خیلي خوب  پیش رفت 
ولي متأسفانه بیمار مرد!
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اّول این که مانع شد جامعه شناسی نسبت به پدیده های اجتماعی داوری ارزشی و هنجاری 
کند و از این زاویه نسبت به پدیده ها یا نظام اجتماعی زبان به انتقاد بگشاید.

 دوم این که با حذف ابعاد ارزشی، علوم اجتماعی را به صورت یک علم ابزاری در ردیف 
علوم طبیعی قرار داد.

سوم  این که ابزاری دانستن علوم اجتماعی، امکان مقابلة جامعه شناسی با ارزش های حاکم 
را از بین برد و به آن خصلتی محافظه کارانه نسبت به جهان و نظام اجتماعی موجود بخشید.

جامعه شناسان انتقادی برای خارج کردن علوم اجتماعی از محدودیت هایی که جامعه شناسی 
تجربی گرفتار آن شده بود و همچنین برای گریز از مشکالت منطقی علم تجربی، ناگزیر به سطوح 

و بخش های دیگری از شناخت پناه بردند.
شناختی که جامعه شناسی انتقادی برای رفع کاستی های علم حسی و جامعه شناسی تجربی 
استفاده کرد، همان اندوختة اجتماعی شناخت بشری است که از آن با عنوان شناخت عمومی یاد 

کردیم که فهم عرفی یا عقل جمعی نیز نامیده می شود.
استفاده از این نوع شناخت و عقل، شناخت علمی را در حاشیة شناخت عمومی قرار می دهد 
و به آن ملحق می گرداند. در این حال، شناخت علمی به تبع شناخت عمومی سیار و متغیر می شود 
واین دیدگاه برخالف دیدگاهی خواهد بود که شناخت علمی را کاشف حقیقت و معیاری برای 

درست و نادرست بودن شناخت عمومی می داند.

تأمل کنید
براساس دیدگاه انتقادی، آیا شناخت علمی در جهان های اجتماعی و فرهنگ های مختلف یکسان 

خواهد بود؟

94



شناخت تجربی  ؛ .................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

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

ـ از نیمة دوم قرن نوزدهم، فقط شناخت حسی و تجربی را 
شناخت علمی نامیدند.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آنچه از این درس آموختیم

مفاهیم کلیدي
خالصه کنید
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درس شانزدهم

شناخت اجتماعِي 
عقلي

اقسام شناخت عقلی
شناخت عقلی بخشی از شناخت علمی است. شناخت عقلی نیز دارای 

مراتب و اقسام مختلفی است. اقسام شناخت عقلی کدام اند؟

عقل در دو معنای عام و خاص به کار می رود:
عقل در معنای وسیع و عام، ابزاري برای هر نوع شناخت و تالش علمی و ذهنی انسان 
است. عقل به این معنا، هم )١( ابزار شناخت امور کلی و غیر طبیعی است، هم )٢( ابزار شناخت 
ـ تجربی و هم )٣( ابزار  شناخت عمومی و عرفی است. به همین دلیل، برای شناخت حسی   حسیـ 
و تجربی، گاه از عبارت »عقل جزئی« و »عقل تجربی« یا »عقل ابزاری« استفاده می کنند و برای 

شناخت عمومی نیز گاه »عقل جمعی« یا »عقل عرفی« را به کار می برند.
عقل در معنای خاص فقط در تأمالت فکری و فعالیت های روشمند علمی و ذهنی ای حضور 

دارد که به درک حقایق کلی می پردازد.
عقل در معنای خاص ـ همان گونه که در درس هفتم دانستیم ــ به دو نوع نظری و عملی 
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تقسیم می شود؛
عقل نظری به شناخت هستی ها می پردازد و عقل عملی بایدها و نبایدها و احکام ارزشی را 

شناسایی می کند.

گفت وگو کنید
در درس ششم با سه نوع جامعه شناسی پوزیتیویستی، تفّهمی و انتقادی  آشنا شدیم. هریک از 

آنها از کدام نوع عقل استفاده می کنند؟ 

رویکرد عقلی به علوم اجتماعی
رویکرد عقلی به علوم اجتماعی در فرهنگ هایی ممکن است که شناخت 
عقلی در آنها مورد پذیرش قرار گرفته و حضور داشته باشد. کدام جوامع از 

شناخت عقلی بهره مند بوده اند؟

منظور از علوم اجتماعی عقلی، علومی است که ازمعنای خاص 
عقل، یعنی عقل نظری و عملی، استفاده کند. این معنا از علوم اجتماعی 
فقط مخصوص جوامعی است که عقالنیت به معنای خاص در آن جامعه 
پذیرفته شده باشد. معنای خاص عقالنیت در جهان غرب تا قبل از غلبة 
حس گرایی ــ یعنی تا نیمة اّول قرن نوزدهم ــ حضور داشته است. در 
جهان اسالم و همچنین در بخش هایی از جامعة یونان نیز عقل نظری و 
عملی مورد توجه قرار داشت و به همین دلیل، در این جوامع تفسیرها و 
تبیین های عقلی نسبت به پدیده های اجتماعی وجود داشت. کتاب سیاست 
از ارسطو، سیاست مدنیه از فارابی و برخی از آثار هگل)فیلسوف آلماني(، 

نمونه هایی از شناخت اجتماعی عقلی اند.
در  همچنین  و  باشد  غالب  آن  بر  حس گرایی  که  جوامعی  در 
فرهنگ هایی که شناخت عمومی جای عقل نظری و عملی را گرفته باشد، 

علوم اجتماعی عقلی نمی تواند وجود داشته باشد.
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یادآوری کنید
      با تأمل در درس هفتم، برخی از ویژگی های علوم اجتماعی عقلی را بیان کنید.

توانمندی ها و آسیب های رویکرد عقلی
علوم اجتماعی عقلی در مقایسه با علوم اجتماعی تجربی و انتقادی نقاط 
قوتی دارد. این نوع شناخت اجتماعی را برخی آسیب ها نیز تهدید می کند. 

توانمندی ها و آسیب های آن چیست؟

علم اجتماعی عقلی با استفاده از عقل نظری می تواند به شناخت ابعاد معنوی انسان و 
جهان بپردازد و براین اساس، سعادت و کمال آدمی را شناسایی کند. همچنین این علم مي تواند 
با استفاده از عقل عملی، ارزش ها و احکامی را که برای رسیدن به آرمان های انسانی مورد نیاز 
است، بشناسد. این علم با کمک حس و با استفاده از عقل تجربی و همچنین با کمک شناخت عمومی 

و فهم عرفی، دانش ابزاری مورد نیاز را برای تدبیر پدیده های اجتماعی فراهم می آورد.
علوم اجتماعی با رویکرد عقلی به دلیل توانمندی های فوق، قدرت داوری ارزشی و برخورد 
انتقادي نسبت به جوامع مختلف را داراست و به همین دلیل، این رویکرد، هیچ یک از آسیب های 

رویکرد تجربی به علوم اجتماعی را ندارد.
رویکرد عقلی به علوم اجتماعی به دلیل این که عقل نظری و عملی را به شناخت عمومی 

تنزل نمی دهد، ارزش شناخت علمی را نسبت به فرهنگ ها و جوامع مختلف حفظ می کند.
آسیب مّهم رویکرد عقلی هنگامی رخ می دهد که این رویکرد شناخت را فقط به معرفت عقلی 

محدود کند  و منکر ارزش علمی شناخت حسی و شهودی شود. 

بحث کنید
آیا شناخت عقلی بدون استفاده از شناخت حسی و تجربی می تواند دربارة جامعة  پیرامون خود 

اظهار نظر  کند؟

98



عقل  ؛ ......................................
...................................................
..................................................
..................................................
...................................................
..................................................
..................................................
...................................................

..................
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شناخت اجتماعِي 
شهودي

جهان اساطیری 
شناخت شهودی انواع و مراتب فراوانی دارد؛ یک نوع اصلی آن،شهود 
شیطانی است. این شناخت مربوط به کدام جهان است، و چه نسبتی با علوم 

عقلی و تجربی دارد؟

در درس دوازدهم، جهان های اجتماعی به دو نوع معنوی و دنیوی و نیز جهان معنوی به 
دو نوع اساطیری و توحیدی تقسیم شد.

انسان جهان اساطیری، هستی را در جهان طبیعت محدود نمی بیند بلکه به موجودات فوق 
طبیعی نیز قائل است. موجودات فوق طبیعی در عالم اساطیر به یک حقیقت متعالی و مقدس باز 

نمی گردند بلکه الهه های متفرق  و خداوندگان متعددند.
جهان اساطیری حاصل نگاه انحرافی انسان به موجودات فوق طبیعی است؛ همان گونه که 

نگاه دنیوی حاصل نگاه انحرافی انسان به موجودات طبیعی است.
در جهان اساطیری انسان ها به دنبال آن اند تا با استفاده از قدرت ها و نیروهای فوق طبیعی، 
نیازهای مادی و دنیوی خود را نیز تأمین کنند. آنان کنش های خود را با الهامات شیطانی و 
اندیشه های اسطوره ای سازمان می دهند و از این طریق، نظام اجتماعی، روابط اجتماعی و جنگ و 

صلح خود را با خواست و ارادة الهه ها و خداوندگاران متعدد پیوند می زنند.
در این جهان با همة مراتب عقالنیت مخالفت می شود و فقط شناخت عمومی یا عقل عرفی 

که اندوختة تاریخی جامعه و میراث فرهنگی گذشتگان است، محترم شمرده می شود.
در جهان اساطیر، عقل تجربی و ابزاری نیز ارزشی ندارد؛ زیرا انسان اسطوره ای سلطه بر 
طبیعت را از راه طبیعت دنبال نمی کند بلکه از طریق ارتباط با موجودات و نیروهای فوق طبیعی 
به دست می آورد و علومی که این ارتباط را تأمین می کنند، علوم غریبه مانند سحر، جادو، کهانت، 

نجوم و غیره هستند.
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تحقیق کنید
       بسیاری از فرهنگ ها در گذشتة تاریخ، فرهنگ های اساطیری اند، دربارة برخی از آنها تحقیق 

و با دوستان خود گفت و گو کنید.
       شیطان پرستی و عرفان های کاذب پدیده های مربوط به کدام جهان هستند؟ دربارة علل 

گسترش اخیر این دو پدیده در جهان متجدد گفت وگو کنید.

جهان توحیدی 
انبیاء و اولیای الهی از وحی و الهامات الهی بهره می برند. این نوع شهود 
چه عقاید و آرمان هایی را به دنبال می آورد و چه تصویری را از انسان و 

جهان ترسیم می کند؟  در این جهان، عقل چه جایگاهی دارد؟

توحید در کانون جهانی است که انبیای الهی معرفی می کنند. اعتقاد به توحید، اعتقاد به یک 
موجود مقّدس است. مقدس بودن به معنای منزه بودن از صفات نقص،مانند جهل و ناتوانی، و 
منزه بودن از صفات کمالی است که با نقص همراه باشد؛ مثل علم محدود یا قدرت محدود. موجود 

مقّدس همة کماالت را به نحو نا محدود داراست.
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موجودی که همة کماالت را به صورت نامحدود داراست، واحد و یگانه است. او نام های 
فراوانی دارد که بر اوصاف و کماالت مختلف وی داللت می کنند؛ مانند عالم، قادر، حّی، رازق، 

قّدوس، … و اهلل نامی است که بر همة این اوصاف داللت می کند.
اعتقاد به توحید مانع از این می شود که دیگر موجودات مستقل از علم، قدرت، اراده و صفات 
دیگر او باشند؛ زیرا استقالل آنها، به معنای محدود بودن او خواهد بود. همة موجوداتی که در 
عالم طبیعت و غیر آن اند، آیات و نشانه های اویند. این آیات و نشانه ها از نزد او آمده و به سوی 

او باز می گردند.
در این جهان، انسان بزرگترین آیت و نشانة خداوند است؛ یعنی، موجودی است که بیشتر 

از موجودات دیگر می تواند نام ها و صفات او را آشکار سازد.
جهانی که مخلوق خداوند است، بر  اساس حکمت آفریده شده است. اّولین مخلوق خداوند در 
این جهان، عقل است و خداوند موجودات دیگر را براساس آن آفریده است؛ بنابراین، نظام جهان 

نیز عقالنی است.
سعادت و رستگاری انسانی نیز در بازگشت به سوی خداوند و نزدیک شدن به آن هستی 

قدسی است.

گفت و گو کنید
دربارة علم و عقل در جهان توحیدی مطالعه کنید و در کالس با  هم گفت و گو کنید.

علوم وحیانی 
شناخت وحیانی انبیاـ  علیهم السالمـ  مهم ترین بخش از شناخت علمی 
در جهان توحیدی است. این شناخت ازکدام منبع استفاده می کند و چه ارتباطی 

با شناخت عقلی و حسی دارد؟

ـ ناظر به مسائلی است که برای بشر در زندگی این  ـ علیهم السالمـ  شناخت وحیانی انبیاـ 
جهان و در فرهنگ و شناخت عمومی وجود دارد. پیامبران برای حّل مشکالت و رفع موانع و 
گشودن بندهایی آمده اند که نظام های اجتماعی در راه رشد و تعالی انسان به وجود آورده اند. 
وحی الهی با آنکه نظر به مسائل طبیعی و مشکالت اجتماعی بشر دارد، از منبع طبیعت یا شناخت 
عمومی و اموری از این قبیل بهره نمي گیرد، بلکه از منبع شناخت وحیانی و علم و ارادة الهی استفاده 
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می کند. وحی از نزد خداوند نازل می شود و به همین دلیل به آن »علم لََدنی« نیز می گویند.
شناخت وحیانی با شناخت و علم عقالنی مخالفتی ندارد. وحی الهی انسان را به استفاده از 
ـ از جمله کارهایی که برای پیامبران بیان می کند این است  ـ علیه السالمـ  عقل نیز فرامی خواند. علیـ 

که آنان آمده اند تا دفینه های عقل انسان ها را برانگیزانند. )خطبه اول نهج البالغه(
شناخت وحیانی، حس را نیز به عنوان یکی از ابزارهای شناخت مورد توجه قرار می دهد. 

انبیاء الهی، انسان ها را از وسوسه ها و شهودهای شیطانی برحذر می دارند و این نوع از 
شناخت را معتبر نمی دانند و شناخت عمومی را نیز که میراث گذشتگان است تا آن جا که با مراتب 

مختلف شناخت عقلی یا شناخت وحیانی مخالفت نداشته باشد، قبول می کنند.

مقایسه کنید
تفاوت برخورد جهان توحیدی و جهان های اساطیری را با مراتب مختلف شناخت  )شهودي، عقلي 

و تجربي( مقایسه کنید.
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روش شناخت اجتماعی
قرآن کریم در بسیاری از آیات به مسائل اجتماعی پرداخته است و انسان ها 
را نیز به تأمل در پدیده های اجتماعی فرمان داده است. دیدگاه و روش مورد نظر 

قرآن برای شناخت اجتماعی چیست؟

جهانی را که قرآن برای انسان ترسیم می کند، جهان توحیدی است. در این جهان، همة 
موجودات و مخلوقات، آیات و نشانه های خداوند سبحان اند و به همین دلیل، همة علوم به شناخت 
آیات الهی می پردازند. علوم طبیعی آیات آفاقی )نشانه های طبیعی( و علوم انسانی آیات انفسی 
)نشانه های انسانی( و علوم اجتماعی، آیات  اجتماعی خداوند را شناسایی می کنند و به همین 
دلیل، علم وسیلة نزدیک شدن انسان به خداوند و خشوع در برابر اوست و تحصیل علم از برترین 

عبادت هاست.
از منظر قرآن، شناخت اجتماعی با سه ابزار حس، عقل و وحی به دست می آید. قرآن کریم 

درس هجدهم

شناخت اجتماعِي
قرآن
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همان گونه که از مشاهدة پدیده های عالم طبیعت سخن می گوید، به  توجه و دّقت در پدیده های 
اجتماعی نیز فرمان می دهد1 و در برخی آیات نیز انسان ها را به دلیل این که در سرنوشت اقوام و 

جوامع تعقل نمی کردند، نکوهش می کند2.
قرآن کریم برخی از شناخت های اجتماعی را از طریق وحی در دسترس بشر قرار می دهد. 
عالوه بر این دانش هایی که خداوند متعال از راه وحی به بشر می آموزد، دانش هایی است که برای 
تأمین سعادت بشر مورد نیاز است ولی انسان از راه حس و عقل نمی تواند یاد بگیرد. خداوند 
سبحان دربارة این گونه از دانش ها به پیامبر خود می فرماید: »و َعلََّمَک َما لَْم َتُکن َتْعلَُم؛ خداوند به 

تو چیزی را آموخت که از نزد خود نمی توانستی بیاموزی«3.
 نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت       به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد

شناخت اجتماعی قرآن به دلیل استفاده از وحی و مراتب مختلف عقل بشری، به  مراتب 
مشاهده و توصیف یا شناخت قوانین اجتماعی محدود نمی شود بلکه ابعاد ارزشی، هنجاری و 

انتقادی نیز دارد.  

تأمل کنید
دربارة نحوة برخورد قرآن با دانش های اجتماعی تأمل کنید. برای این فعالیت مناسب است به 

تفسیر آیاتي که در این بخش به آنها اشاره شد مراجعه کنید. 

جامعه در قرآن 
قرآن کریم براساس دیدگاه توحیدی نسبت به انسان و جهان، تصویری 
از جامعة انسانی ارائه داده و برخی از اصول و قوانین حاکم بر جوامع را بیان 
می کند. تصویر قرآنی از جامعة انسانی چیست؟ احکام و قوانین حاکم بر آن 

چگونه است؟

در تصویری که قرآن از جامعة انسانی ترسیم می کند، ویژگی های زیر را می توان دید:
1ــ تأثیر فرد بر جامعه: جامعه براساس خواست و ارادة انسان ها شکل می گیرد و خداوند 
جامعه را براساس تغییری که انسان ها در نفس و جان خود ایجاد می کنند، تغییر می دهد.»إِنَّ اهلَل 

1. سوره غافر، آیه 82؛ أََفلَْم َیسیُرواْ في الرِض َفَینْظُرواْ َکْیَف َکاَن َعاقَِبُه الَّذِیَن مِن َقْبلِهِْم َکاُنواْ َیْکِسُبوَن.
ْصبِحیَِن * و بِألَّْیِل أَفاَل َتْعقُِلوَن. وَن َعلَْیهِم مُّ 2. سورة صافات ، آیات  139ــ 138؛ َو إِنَُّکْم لََتُمرُّ

3. سوره نساء، آیة 113.

..
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ُِّروا َما بَِأنُفِسهِْم1؛ یعنی، به درستی که خداوند قومی را تغییر نمی دهد، مگر  ُِّر َما بَِقْومٍ َحتَّي ُیَغی َل ُیَغی
آن که خود را تغییر دهند«.

2ــ زندگی و حیات جامعه: هر جامعه با آنکه نتیجة کار آدمی است، از زندگی و حیاتی 
برخوردار است و از احکام و قوانینی پیروی می کند. این احکام پیامدهای الزامی جامعه بوده و به 

اختیار انسان ها نیستند.
3ــ اسارت انسان در نظام ظالمانه: جوامعي که براساس کنش های ظالمانه و مجرمانة 
انسان ها شکل می گیرند، مانند زنجیرهایی  هستند که بر گردن آدمیان افکنده می شوند و خداوند 

پیامبران را برای برداشتن این زنجیرها2 و برقراری عدالت و قسط3 می فرستد.
4ــ حق محور بودن جامعة توحیدی: جامعة توحیدی مبتني بر فطرت انسان4 است و راه 
سعادت معنوی و جاودانة انسان را هموار می کند. این جامعه  بر مدار عقاید و آداب گذشتگان 
سازمان نمی یابد بلکه با نقد عقالنی تاریخ گذشتگان و عبرت آموزی از کردار آنان بر محور حقیقت 

شکل می گیرد5.

گفت  و  گو کنید
دربارة رابطة فرد و جامعه از دیدگاه قرآن گفت  و گو کنید.

سنت های اجتماعی 
و  آیات  از  و  خداوند  مخلوق  نیز  انسانی  جامعة   توحیدی،  نگاه  در 
نشانه های اوست. قرآن کریم از قوانین و احکام جوامع با نام سنت های الهی 

یاد می  کند. سنت های الهی جامعه کدام اند؟

پیامدهای الزامی کنش های اجتماعی انسان ها همان قوانینی هستند که در زندگی اجتماعی 
وجود دارند. قرآن کریم از این قوانین با نام »سنت های الهی« یاد می کند.

از نظر قرآن کریم، سنت های الهی جامعه عام و غیرقابل تغییرند؛ »َفلَن َتِجَد لُِسنَّهًِْ اهللِ َتْبدِیاًل َو 
لَن َتِجَد لُِسنَّهًِْ اهللِ َتْحِویال6؛ یعنی، برای سنت الهی تبدیل و تغییر وجود ندارد.«

1. سوره رعد، آیه 11. 
؛ َو َیَضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم و ألْْغاَلَل. 2. سوره اعراف، آیه 157 

ِّناِت َو أَنَزلْنا َمَعُهُم الْکتاَب َو الْمیَزاَن لَِیقوُم النَّاُس بِالْقِْسِط. 3. سوره حدید، آیه 25 ؛ لََقْد أَْرَسلَْنا بِالَْبی
4. سوره روم، آیه 30 ؛ َفَأقْم َوْجَهَک لِلّدیِن َحنیِفاً فِْطَرَت اهللِ التَِّي َفَطَر النَّاَس َعلَْیها.

5. سوره بقره، آیه 170 ؛ أََولَْو َکاَن َءابآُؤُهْم َلَیْعقُِلوَن َشیئاً وَل َیْهَتُدوَن.
6. سوره فاطر، آیه 43.
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برخی از سنت های الهی که در قرآن بیان شده اند، عبارت اند از:
١ــ سنت ظهور و سقوط امت ها: هر جامعه و فرهنگی براساس ظرفیت ها و توانمندی هایی که 
دارد، از حیات مخصوص به خود برخوردار است و 
بر همان اساس نیز مدت عمر آن مشخص می شود. 
هًٍْ أََجٌل١؛ هر  قرآن کریم در این باره می فرماید: »لُِکّل اُمَّ

امتی را دوره و اجلی معین است.«
٢ــ سنت امتحان و ابتالی الهی: انسان ها 
در جوامع مختلف براساس اختیار و ارادة خود 
کنش ها و نظام هاي اجتماعی را شکل می دهند و از 

این طریق در معرض امتحان و آزمایش قرار می گیرند.
٣ــ سنت ارسال رسل )فرستادن پیامبران(: هر جامعه ای عالوه بر آن که از سطوح 
مختلف عقالنیت برای داوری نسبت به ارزش ها، هنجارها، آرمان ها و رفتارها برخوردار است، از 

وحی الهی نیز بهره مند است. آیات بسیاری از این 
هًٍْ َرُسوٌل٢؛ هر  سنت الهی یاد می کند؛ مثل »و لُِکِلّ أُمَّ

امتی را پیامبری است«.
از دیگر سنت ها عبارت اند از: سنت مجازات، 

استدراج٣، مکر و پیروزی حق بر باطل
برخی از متفکران اسالمی دربارة سنت های 
اجتماعی و تاریخی در قرآن کریم، کتاب هایی را 

تألیف کرده اند؛ مانند: »سنت های تاریخ در قرآن« اثر شهید آیت اهلل سید محمد   باقر صدر و کتاب 
»سنت های اجتماعی در قرآن کریم« اثر دکتر احمد حامد مقدم.

در کتاب »دین و زندگی« سال چهارم متوسطه نیز با برخی از سنن اجتماعی قرآن آشنا 
خواهید شد.

تأمل کنید
تجربه شناخته شوند،  و  توسط عقل  اگر  بر جامعه  قوانین حاکم  آیا  قرآنی،  بینش  براساس 

ازسنت های الهی اند؟ دلیل خود را بیان کنید.

١. سوره یونس، آیه49.
٢. سوره یونس، آیه 47.

٣. خداوند گاهي به گمراهاني که راه باطل مي پیمایند و با حق دشمني مي ورزند فرصت ها و امکاناتي مي دهد و آن ها خود با استفادة 
غلط از همین امکانات، بیشتر در فساد فرو مي روند و به تدریج به هالکت ابدي نزدیک مي شوند.
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مفاهیم کلیدي
خالصه کنید

سنت های اجتماعی  ؛ ..........

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

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

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

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

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

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

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

ـ قرآن کریم از قوانین زندگی اجتماعی به سنت های الهی 
یاد می کند.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آنچه از این درس آموختیم
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