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خود فراموشی و نادیده انگاشتن ابعاد
الیتناهی روح آدمی و بی توجهی
نسبت به استعدادهای بشر در پیمودن
سیر کماالت و فضایل اخالقی ،دردی
است که اغلب جوامع بشری بدان
مبتال گردیدهاند و حاکمیت تکنولوژی
و زندگی ماشینی و سلطة مادهگرایان و
دنیاپرستان بر بخش وسیعی از جهان از
یکسو ،و ناتوانی مکاتب و اندیشه  های
مختلف در ارائۀ مسیری روشن و
تفسیری مطمئن از انسان ،بر این سیر
قهقرایی و از خودبیگانگی افزودهاند.
در این میان تنها منادیان توحید و
انبیاء و پاسداران حریم ارزشها و
معنویتها بودهاند که تربیت انسان را
وجهة جهاد مستمر خویش قرار داده
و همنوا با چراغ عقل و ندای فطرت،
جامعۀ انسانی را به سوی کماالت و
ارزشهای متعالی هدایت کردهاند.
امام خمینی رحم ًْه اهلل علیه

کلیۀ حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن
به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی ،نمایش ،اقتباس،
تلخیص ،تبدیل ،ترجمه ،عکس برداری ،نقاشی ،تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و
نوع ،بدون کسب مجوز ،ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
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ُکنش های ما
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پدیده های اجتماعی
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جهان اجتماعی
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تشریح جهان اجتماعی

جهان های اجتماعی

کُنش ما انسان ها چه ویژگی هایی دارد؟
کنش ما چه آثار و پیامدهایی دارد؟
کنش اجتماعی چیست؟
پدیده های اجتماعی کداماند و چگونه شکل می گیرند؟
چه تص ّوری از جهان اجتماعی دارید؟
گسترة جهان اجتماعی کجاست؟
جهان اجتماعی از چه اجزایی تشکیل شده است؟
الیه های جهان اجتماعی کداماند؟
جهان اجتماعی یا جهان های اجتماعی؟
آیا جهان های اجتماعی ،تاریخ (سرگذشت و سرنوشت)

یکسانی دارند؟

آیا جهان اجتماعی صرف ًا تابع خواست و ارادۀ افراد است؟
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پیامدهای جهان اجتماعی

پیامدهای جهان اجتماعی فرصت اند یا محدودیت؟
فرصت ها و محدودیت های جهان متجدّد کدام اند؟
قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی کدام است؟

 7ارزیابی جهان های اجتماعی
فهـرسـت

جهان اجتماعی
اول
فصـل ّ

قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی را چگونه ارزیابی کنیم؟
آیا حق و باطل ،تابع جهانهای اجتماعی اند؟

در مورد هویت چه می دانید؟
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هویت فردی و اجتماعی
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باز تولید هویت اجتماعی
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تغییراتهویتاجتماعی
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تحوالت هویتی جهان اجتماعی
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ارتباط جهان های اجتماعی در چه صورتی به تحوالت
تحوالت هویتی جهان اجتماعی فرهنگی منجر می شود؟

ت فردی و اجتماعی چه نسبتی با هم دارند؟
هوی 
خودآگاهی یا ناخودآگاهی؟
جامعه پذیری چه نقشی در بازتولید هویت اجتماعی دارد؟
کنترل اجتماعی چه نقشی در بازتولید هویت اجتماعی دارد؟
تحرک اجتماعی چیست؟
فرصت ها و محدودیت های تغییرات هویتی کدام اند؟
هویت جهان اجتماعی چیست؟
فرایند تحوالت هویتی جهان اجتماعی چگونه است؟

ازخودبیگانگی فرهنگی چیست؟

فهـرسـت

هویـت

فصـل دوم
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هویت ایرانی

14

هویت ایرانی

هویت ایرانی در گذر زمان ،چه تحوالتی به خود دیده است؟
ت ایرانی دارد؟
انقالب اسالمی چه تأثیری بر هوی 

جمعیت هر جامعه چه رابطه ای با هویت آن دارد؟
منظور از هویت اقتصادی جامعه چیست؟

دانش آموزان عزیز
سالم
از اینکه تصمیم گرفتید رشتۀ ادبیات و علوم انسانی را برای ادامه تحصیل انتخاب کنید خوشحالیم
و این تصمیم و انتخاب را به شما تبریک میگوییم .انتخابی زیباست که رسالتی سنگین به دنبال
دارد .علوم انسانی مسیر شناختن و ساختن خویشتن ،دیگران و جوامع انسانی است.
رشتۀ ادبیات و علوم انسانی در دورۀ متوسطه ،دروس مختلفی دارد .جامعه شناسی یکی از
آنهاست که امسال و سال های آینده کم و بیش با مباحث آن آشنا می شوید.
کتاب حاضر در دو فصل و  14درس تنظیم شده است.
فصل اول روایت زندگی اجتماعی انسان هاست .در این فصل می خوانید که انسان ها براساس
آگاهی و اراده عمل می کنند و در ارتباط با هم ،جهان اجتماعی را پدید می آورند .جهان اجتماعی
با ایجاد فرصت ها و محدودیت هایی روابط انسان ها را با طبیعت ،ماورای طبیعت ،دیگران و
خودشان سامان می بخشد و از این طریق زندگی مشترک آنها را ممکن می سازد .از آنجا که
آگاهی ها و اراده ها متفاوت اند ،جهان های اجتماعی گوناگونی شکل می گیرند که شیوه های زندگی
متفاوتی پدید می آورند .سپس مالک هایی برای نقد و ارزیابی جهان های اجتماعی معرفی می شود
تا شما بتوانید با استفاده از آنها درباره جهان های اجتماعی داوری کنید.
فصل دوم روایت هویت یا «کیستی؟» انسان هاست .در این فصل ابتدا از ابعاد فردی و اجتماعی
هویت سخن می گوییم که ما را به بررسی رابطه فرد و جهان اجتماعی می کشاند .هویت اجتماعی
افراد ،حاصل عضویت آنها در جهان اجتماعی و هویت جهان اجتماعی حاصل فرهنگ آن است.
هویت اجتماعی افراد و هویت فرهنگی جهان اجتماعی به یکدیگر وابسته اند .از این رو تداوم و
تحول هویت جهان اجتماعی مطرح می شود و هویت ایرانی در گذر زمان بررسی می گردد.
استفاده مطلوب از کتاب حاضر مستلزم حضور ف ّعال و پرشور شما در کالس درس و بهره بردن از
دانستهها و تجربههای ارزشمند دبیران میباشد .تالش کنید با همدلی و همراهی با دوستان و دبیران
خود در مباحث کالس شرکت کنید .سعی کنید خوب بشنوید ،خوب بخوانید ،خوب بگویید ،خوب
بپرسید و خوب بنویسید .در این راستا فعالیتهای زیر در کتاب گنجانده شده است:
هر درس به دو یا سه بخش تقسیم شده است .در هر بخش ،موقعیت یادگیری طراحی شده
که هدف آن برانگیختن عالقه و کنجکاوی شماست .پرسش های مطرح شده در این موقعیت
یادگیری را با دقت بخوانید و با استفاده از دانسته ها و تجربه های خود به آنها پاسخ دهید و پس
از مطالعه متن درس ،پاسخ های اولیه خود را با پاسخ های کتاب مقایسه کنید.
در هر درس ،فعالیتهایی با عناوین مختلف مانند «گفتوگو کنید»« ،نمونه بیاورید»« ،تأمل
کنید» و  ...وجود دارد .این فعالیتها را با نظارت و هدایت دبیران محترم در جریان کالس انجام دهید.
«بخوانیم و بدانیم» راهی است برای عالقه مند کردن شما به مطالعه بیشتر .چه خوب است

به جای مراجعه به «کتاب های کمک درسی» غیرمفید از «کتاب های غیردرسی»
مفید استفاده کنید تا در دانسته ها و تجربه های علما و اندیشمندان شریک شوید.
تصویرها ،جدول ها و نمودارها در انتقال محتوای درس ها به شما کمک می کنند .در آنها تأمل
کنید و اگر عالقه مند بودید تصویرهایی را که مناسب می دانید به ما پیشنهاد دهید.
صفحه پایانی هر درس شامل سه بخش «مفاهیم کلیدی»« ،خالصه کنید»« ،آنچه از این
درس آموختیم» است:
1ـ مفاهیم کلیدی :هر درس درباره یک مفهوم کلیدی و چند مفهوم فرعی تألیف شده است.
سعی کنید مجموعه مفاهیم اصلی و فرعی آن را بیابید.
2ـ خالصه کنید :ابتدا پرسش های مهمی را که هر درس در پی پاسخ دادن به آنهاست ،پیدا
کنید تا بتوانید مطالب مهم را از مطالبی که اهمیت کمتری دارند تشخیص دهید .می توان گفت
شما در این بخش یا مفاهیم کلیدی را تعریف می کنید یا رابطه آنها را در قالب یک گزاره یا جمله
می نویسید.
3ـ آنچه از این درس آموختیم :در این بخش ،خود را در جایگاه معلمان و مؤلفان کتاب قرار
دهید .وقتی با قصد آموزش به دیگران ،درس را بخوانید آن را بهتر و عمیق تر می فهمید و وقتی
بنویسید ،بهتر فکر می کنید .نوشته های خود را بخوانید و به نوشته های دیگران هم خوب گوش
کنید ،آنها را با یکدیگر مقایسه کنید و با هدایت دبیر خود بهترین نوشته را انتخاب کنید و به نام
نویسنده آن در این قسمت بنویسید.
ارزشیابی این درس ،به دو شکل زیر انجام می شود.
الف) ارزشیابی مستمر که شامل موارد زیر می شود:
 حضور فعال و پرشور در کالس و شرکت در بحث و گفت وگوهای کالسی
 انجام فعالیت های کالسی
 همکاری در کارهای گروهی
 پرسش های کالسی به صورت کتبی و شفاهی (این پرسش ها از تمامی عناصر کتاب از جمله
«بخوانیم و بدانیم» صورت می گیرد)
 انجام فعالیت های پژوهشی ،نوآوری ها و خالقیت های علمی ،ادبی و هنری
ب) ارزشیابی پایان هر نیم سال که به صورت کتبی و براساس بارم بندی مشخص انجام می شود.
شورای برنامه ریزی علوم اجتماعی ،دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری

