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 فصـل اولـ  جـهان اجتــماعي

  انتظـار مي رود در پايـان اين فصـل دانش آمــوز:

.................... .1

با مطالعه اين فصل و انجام فعالیت های آن پی می بريد که
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تصویر فضای شهر و روستا در کنار هم

شاه انوشیروان به موسم دی /رفت بیرون ز شهر بهر شکار/  در رس راه دید مزرعه ای/  که در آن بود مردم 

بسیار/  اندر آن دشت پیرمردی دید/ که گذشته است عمر او ز نود/  دانه جوز در زمین می کاشت/ که به فصل 

بهار سبز شود/ گفت کرسی به پیرمرد حریص/  که: »چرا حرص می زنی چندین؟/  پایه ای تو بر لب گور است/  

تو کنون جوز می کنی به زمین/  جوز ده سال عمر می خواهد/  که قوی گردد و به بار آید/  تو که بعد از دو 

روز خواهی مرد/ گردکان کشتنت چه کار آید؟« / مرد دهقان به شاه کرسی گفت:/ » مردم از کاشنت زیان نربند/  

دگران کاشتند و ما خوردیم/  ما بکاریم و دیگران بخورند«

یکی از جامعه  شناسان به پرسش باال این گونه پاسخ می  دهد که سهم مردگان در ساخنت جهان اجتامعی بیشرت از 

سهم زندگان است؛ یعنی سهم پیشنیان ما در ساخنت جهان اجتامعی بیشرت از خود ماست. همچنان که سهم ما 

در ساخنت جهان آیندگان بیش از خود آنهاست. شام چگونه فکر می  کنید؟

 کالس درس خود را به دقت بررسی کنید و سهم خودتان، همعرصان و پیشینیان را در شکل گیری آن شناسایی 

کنید. سهم کدام یک قابل انکار است؟

«پیامدهای جهان  اجتماعی»
        «درهايی که جهان اجتماعی، به روی ما،

  می  گشايد و درهايی که می  بندد» 

درس 6 

آیا جهان اجتماعی صرفاً تابع خواست 
و اراده افراد است؟

افراد  که  شد  بیان  گذشته  درس   های  در 
اجتماعی  به کنش  اراده خود  و  آگاهی  با  انسانی 
جهان  ساختن  در  کنش   ها  همین  با  و  می  پردازند 
این  آیا  می  کنند.  مشارکت  آن  تداوم  و  اجتماعی 
هرگونه  می  توانیم  همواره  ما  که  معناست  بدان 
بخواهیم جهان اجتماعی را بسازیم یا تغییر دهیم؟ 
بر  که  دارد  پیامدهایی  اجتماعی  جهان  اینکه  یا 

اراده و فعالیت   های ما اثر می  گذارد؟
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خانه در غار نشييني/ كوچ نشيني خانه در غار نشييني/ كوچ نشيني 

افراد  اراده  و  آگاهی  با  اجتماعی  جهان 
انسانی پدید می  آید. ولی این پدیده، پس از آنکه با 
کنش انسان تحقق پیدا کرد، پیامدها و الزام   هایی 
را به دنبال می  آورد که وابسته به قرارداد و اراده 
تک تک افراد نیست. این پیامدها خود موقعیت 
برای  را  محدودیت   ها(  و  )فرصت   ها  جدیدی 

کنش   ها و انتخاب   های بعدی ما فراهم می  آورد.
رفتار  و  انسان  ها  کنش  تفاوت  از  قبالً  
و  ما  تفاوت   های  از  یکی  گفتیم؛  سخن  حیوانات 
حیوانات در خانه  سازی آشکار می  شود. حیوانات 
هم مثل ما انسان ها که به خانه و سرپناه نیاز داریم 
بیشتر حیوانات،  النه و سرپناه احتیاج دارند.  به 
حیوانات  خانه  می  سازند.  خانه  آنها،  همه  نه  و 
می  تواند در مکان، شکل، مصالح، استحکام و… 

با خانه انسان  ها تفاوت  هایی داشته باشد. 
انسان  خانه  سازی  تفاوت  مهم  ترین  ولی 
انسان پس از ساختن  این است که  و حیوان در 
با شرایط خانه،  متناسب  می  شود  ناچار  خانه  اش 
ایجاد  کند.  تغییر  زندگی اش  شیوه  و  خود  در 
نشین،  کوچ  انسان  زندگی  شیوه  دلیل  همین  به 

یکجانشین، شهرنشین متفاوت می  شود. 
جهان اجتماعی همچون خانه  ای است که 
انسان  می  سازد؛ ولی پس از ساخته شدن، الزام   ها 

و پیامدهایی برای انسان  پدید می  آورد که رفتار و 
زندگی او را متأثر می  سازد.

دیده  جهانی  در  همواره  انسان   ها  ما 
می  گشاییم که توسط گذشتگان ما پدید آمده است؛ 
و  مقررات  قواعد،  ارزش   ها،  باورها،  که  جهانی 
هنجارها و نمادهای آن شکل گرفته  اند و به فعالیت 
نیز  ما  از  اّما هر یک  ما شکل می  دهند  اجتماعی 
یا  می  توانیم  بلکه  نیستیم  منفعل  کنش گری  صرفاً 
در جهت تداوم و بسط و توسعه این جهان حرکت 
کنیم یا در مسیر حرکت به سوی جهان اجتماعی 
اجتماعی  جهان  ساختن  برداریم.  گام  جدیدی 
اراده  و  آگاهی  و گسترش  پیدایش  نیازمند  جدید 
از  موجود  جهان  است  ممکن  و  است  نوین  ای 

بسط آن جلوگیری کند.
طریق  از  که  زمانی  تا  اجتماعی  جهان  هر 
پیامدهای  پابرجاست،  افراد  اجتماعی  مشارکت 
تغییر  با  است.  باقی  نیز  آن  الزامی  و  ضروری 
برداشته  آن  پی  در  و  موجود  اجتماعی  جهان 
جدیدی  اجتماعی  جهان  آن،  الزام  های  شدن 
شکل خواهد گرفت و الزام   های دیگری به دنبال 
می  آورد که بر فعالیت اجتماعی اعضای آن تأثیر 

می  گذارد.
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چه زمانی پلیس مسیرحرکت جاده چالوس به تهران را یک طرفه اعالم می  کند پیامدهای الزامی این فعالیت

تصمیم را ترشیح کنید.

پیامدهای جهان اجتماعی فرصت  اند یا 
محدودیت ؟

الزامی  پیامدهای  می  کنند  گمان  برخی 
و  است  افراد  محدود کننده  اجتماعی  جهان 
برخی دیگر معتقدند که فرصت   های جدیدی برای 
انسان پدید می  آورند. شما در این باره چگونه فکر 

می  کنید؟  

کودکي که از پشت حفاظ پنجره بیرون 
را نگاه مي کند.

هر خانه  ای نقشه ای دارد که معامری آن را در قالب در و دیوار بنا می  کند. بدون این اجزا، هیچ نقش  های بر 

روی زمین تبدیل به خانه واقعی منی شود. آیا یک خانه می  تواند تنها از در یا تنها از دیوار ساخته شده باشد؟ اگر 

رصفاً از دیوار ساخته شده باشد که ورود و خروج به آن غیرممکن می شود و اگر همه  اش در و پنجره باشد امنیت 

و آرامش اهل خانه را تأمین منی  کند. اگر درها را فرصت   ها و دیوارها را محدودیت   ها فرض کنیم هیچ خانه  ای 

بدون این فرصت   ها و محدودیت   ها ممکن منی  شود. جهان اجتامعی نیز در قالب فرصت   ها و محدودیت   ها تحقق 

می  یابد. منظور از فرصت   ها و محدودیت   های جهان اجتامعی چیست؟

قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را در نظر بگیرید. این قواعد را انسان   ها وضع می  کنند. 
اجرای این مقررات برای رانندگان و عابران محدودیت   هایی پدید می  آورد. آیا می  توانید بعضی از این 
محدودیت   ها را برشمارید؟ اّما فکر کرده  اید که اگر مقررات راهنمایی و رانندگی برداشته شود چه اتفاقی 

می  افتد؟ آیا در آن صورت رانندگان و عابران می  توانند با ایمنی تردد کنند؟
بنابراین مقررات راهنمایی و رانندگی با آن که محدودیت   هایی به وجود می  آورد، عمل کردن به 

آنها، فرصت رفت و آمد ایمن و سریع را نیز به دنبال دارد.
زبانی که مردم یک جامعه با آن صحبت می  کنند را در نظر بگیرید. این زبان، دستور و قواعد 
باید این قواعد را یاد بگیرند و در چارچوب  با آن زبان سخن می  گویند  پیچیده ای دارد. مردمی که 
آن حرف بزنند. آنها نمی  توانند هرگونه که دلشان بخواهد صداها، حرف  ها، کلمات و جمالت را به کار 
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ببرند. با این حال همین محدودیت   ها، فرصت ارتباط با هم زبانان و مبادله معانی پیچیده را فراهم می  آورد. 
 بخش   های مختلف جهان اجتماعی، فرصت   ها و محدودیت   هایی دارد. فرصت   ها و محدودیت   ها 
و  فرصت   ها  دقیق  تر  عبارت  به  نمی  شود.  محقق  دیگری  بدون  هیچکدام  و  وابسته  اند  یکدیگر  به 

محدودیت   ها دو روی یک سکه  اند. 
هر جهان اجتماعی نیز براساس عقاید و ارزش  های خود افق   ها و ظرفیت   های جدیدی را برای 

انسان فراهم می  کند و ممکن است ظرفیت   ها و توانمندی   های دیگر بشر را نادیده بگیرد.
جهان   های اجتماعی مختلف را می  توان براساس آرمان   ها و ارزش   های آنها و نیز فرصت   ها و 

محدودیت   هایی که به دنبال می  آورند، ارزیابی کرد.
برخی از جهان  های اجتماعی، استعدادهای معنوی انسان را نادیده می  گیرند یا فرصت شکوفایی 
فطرت آدمی را فراهم نمی  آورند. برخی دیگر مانع بسط ابعاد دنیوی وجود انسان می  شوند و نسبت 
نیازهای مادی و دنیوی انسان بی توجه اند و با رویکرد دنیاگریز خود، از توانمندی   های آدمی برای آباد 

کردن این جهان استفاده نمی  کنند.1 

١ــ زمین با انسان حیات می  یابد، انسان با روح، روح با عقل، عقل با علم، علم با عمل و عمل با اخالص، حیات می  یابد.)پیامبر اسالم( 

بیشتر بدانیــم

تار  عنکبوت(  سوره   ،41 می  کند.)آیه  توصیف  خانه   ها  سست رتین  را  عنکبوت  خانه  کریم  قرآن  در  سبحان  خداوند 

عنکبوت محکم ترین ماده بیولوژیک است که تاکنون مورد شناسایی قرار گرفته است؛ تارهای ابریشمی سازنده خانه 

عنکبوت از فوالد هم محکم ترند. یک تار بلند عنکبوت پیش از پاره شدن تا پنج برابر طول خود کشیده می شود و به 

همین خاطر دانشمندان، نام فوالد بیولوژیک را بر آن نهاده اند. اگر یک عنکبوت، تاری به ضخامت انگشت شست 

می ساخت می توانست یک هواپیام را به آسانی حمل کند. شکل خانه عنکبوت نیز شگفت  انگیز است. خانه عنکبوت 

به شکل دایره   های متحداملرکزی است که با شعاعی به هم متصل شده  اند و با چسبندگی خود توان به دام انداخنت 

با این حال چرا قرآن آن را سست  ترین خانه   ها توصیف کرده است؟ خانه عنکبوت و نه تارهای  حرشات را دارد. 

آن سست ترین خانه هاست؛ زیرا عنکبوت را نه از گرمای خورشید محافظت می کند و نه از رسمای زمستان؛ سایه 

کافی ایجاد منی کند و در برابر باران، تند باد و خطر مهاجامن قادر به محافظت از عنکبوت نیست. خانه عنکبوت 

از دوستی و مهربانی نیز تهی است؛ در برخی انواع عنکبوت ها جنس ماده، جنس نر را می  کشد. در برخی حالت ها 

عنکبوت ماده بی رحامنه بچه های خود را می خورد. وقتی بچه عنکبوت ها از تخم بیرون می آیند، خود را در یک مکان 

بسیار شلوغ در داخل کیسه تخم می بینند؛ این خواهرها و برادرها به خاطر غذا یا فضا با هم درگیر شده یکدیگر 

را می کشند. خانه عنکبوت وحشی ترین خانه ها است که در آن خربی از پیوندهای خویشاوندی و عاطفی نیست. 

بدین  ترتیب از مرغوب  ترین مصالح و اشکال، سست  ترین خانه بنا می  شود. خداوند خلقت عنکبوت و خانه  اش را 

مذمت منی  کند بلکه از آن برای مقایسه استفاده می  کند. خداوند زندگی انسان   هایی را که غیر خدا را به دوستی و 

رسپرستی می  گیرند همچون کسانی می  داند که به خانه  سستی همچون خانه عنکبوت پناه برده اند.
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ارتباط با جهان ماوراء طبيعي ارتباط با جهان ماوراء طبيعي

سه تصوير آسمان خراش ها/ توليد اسلحه 
و بمب اتم/ پل ها و تونل هاي زير آب/ 

پرتاب ماهواره به فضا/ محوريت پول در 
جهان غرب/ تنهايي انسان مدرن

 فرصت   ها و محدودیت   های جهان اجتامعی به صورت حقوق و تکالیف افراد ظاهر می  شوند. حقوق فعالیت

برای شناخت عمیق تر  به یکدیگر وابسته  اند و هیچکدام بدون دیگری محقق منی  شوند.  تکالیف  و 

فرصت   ها و محدودیت   های جهان اجتامعی، پاره  ای از حقوق و تکالیف خود را به عنوان عضو خانواده 

و عضو کالس درس برشامرید. 

 سعدی در شعر زیر چه فرصت   ها و محدودیت   هایی را بر می  شامرد.

هزاران در از خلق بر خود ببندی/ گرت باز باشد دری آسامنی

سفرهای ِعلوی کند مرغ جانت/ گر از چنرب آز بازش پرانی

گر از باغ انست گیاهی برآید/ گیاهت مناید گل بوستانی

صدف وار باید زبان درکشیدن/که وقتی که حاجت بود ُدر چکانی

همه عمر تلخی کشیدست سعدی /که نامش برآمد به شیرین زبانی

محدودیت   های  و  فرصت   هــا  نمونه: 
جهان متجدّد کدام  اند؟

از  بعد  غرب  متجدد،  جهان  از  منظور 
اخیر  چهارصدسال  غرب  جهان  یعنی  رنسانس 
است. اندیشمندان مختلف درباره ویژگی   های این 
جهان اجتماعی گفت  وگوهای بسیاری کرده  اند و 
فرصت ها و محدودیت   هایی را که این جهان برای 
بشریت به وجود آورده است، برشمرده  اند. به نظر 

شما ویژگی   های این جهان کدام  اند؟  
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جهان   های اجتامعی را براساس نوع فرهنگ آنها )عقاید و ارزش   ها( به دو نوع دنیوی و معنوی تقسیم می  کنند. 

به فرهنگ دنیوی »فرهنگ سکوالر« نیز می  گویند و منظور از آن فرهنگی است که عقاید و ارزش   های آن مربوط 

به همین جهان است. در این فرهنگ جهان دیگر انکار می  شود و یا در محدوده منافعی که برای خواسته   های این 

جهانی برش دارد، پذیرفته می  شود. جهان دنیوی همه ظرفیت   ها و استعدادهای انسان را در خدمت دنیا 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 سایه حیات برتر، 

مقدس و متعالی می  گرداند. انسان در این فرهنگ از محدوده مرزهای این جهان عبور کرده، چهره ی آسامنی و 

ملکوتی پیدا می  کند. 

جهان معنوی دو نوع توحیدی و اساطیری دارد. فرهنگ اسالم و انبیای الهی تفسیری توحیدی و الهی از انسان 

ارائه می  دهند، اما فرهنگ اساطیری که به خداوندگاران و قدرت  های فوق طبیعی قائل است محصول انحراف 

برش از فرهنگ توحیدی است. فرهنگ اساطیری مانع شکوفایی فطرت آدمی می  شود.

جهان متجدد چه نوع جهان اجتامعی است و چه فرصت   ها و محدودیت   هایی دارد؟

یکی از متفکرانی که درباره ویژگی   های جهان متجدد اندیشیده، ماکس وبر جامعه  شناس آلمانی 
است. او فرصت   ها و محدودیت   هایی را برای این جهان اجتماعی بر می  شمارد؛ 

جهان متجدد، رویکرد دنیوی و این جهانی دارد و در جهت برخورداری از زندگی دنیوی و 
تسلط انسان بر این عالم گام برمی  دارد. در این جهان اجتماعی، آدمیان متوجه اهداف دنیوی  اند و 
برای رسیدن به این اهداف از علوم تجربی استفاده می  کنند. این علوم با روش تجربی و تکنولوژی 
حاصل از آن، قدرت پیش بینی و پیش گیری حوادث و مسائل طبیعی همانند بیماری ، زلزله، سیل و… را 

به انسان می  دهد1. »قوت افرنگ از علم و فن است/ از همین آتش، چراغش روشن است«2
در جهان متجدد کنش   هایی که اهداف دنیوی را با وسایل و ابزار علوم تجربی تعقیب می  کنند 
بر سایر  به دنیا، عرصه را  این دسته از کنش   های حسابگرانه معطوف  به شدت رواج می  یابند. رواج 
کنش   های انسانی مانند کنش   های عاطفی و اخالقی تنگ می  کنند. پیامد این نوع کنش   ها، افرادی را 
که قصد تسلط بر جهان را دارند به تدریج، اسیر یک نظام اجتماعی برنامه ریزی شده  می  کند که مثل 
قفس آهنین، همه ابعاد وجود آنان را احاطه می  کند و فرصت رهایی از این قفس خودساخته را از آنان 

می  گیرد.3

١ــ رشد علوم تجربی و تکنولوژی حاصل از آن برای تسلط بر طبیعت و جامعه را گسترش »عقالنیت ابزاری« می  گویند.
٢ــ اقبال الهوری

٣ــ از این روند به از دست رفتن اراده و آزادی انسان   ها یاد می  شود.
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در جهان متجدد، عناصر معنوی و مقدس طرد می  شوند و جهان از هیچ گونه معنا و قداستی 
برخوردار نیست. جهان صرفاً از مواد و موجودات خامی ساخته شده است که همه در اختیار و کنترل 
بشرند، به وسیله او به کار گرفته می  شوند، دگرگون می  شوند و به مصرف می  رسند و هیچ گونه قداستی 
ندارند. »در نگاهش آدمی آب و گل است/ کاروان زندگی بی منزل است«4. جهان متجّدد فقط علومی 
را که با روش   های تجربی به دست می  آیند علم می  داند و علومی را که از روش   های فراتجربی)عقالنی 
و وحیانی( استفاده می  کنند، علم نمی  شناسد. با افول این دسته از علوم، امکان ارزیابی ارزش  ها و 
آرمان   های بشری ــ که پدیده   های فراتجربی  اند و با علوم تجربی قابل مطالعه نیستند ــ به وسیله عقل از 

دست می  رود و داوری درباره این امور به تمایالت افراد و گروه   های متفرق سپرده می  شود.5

٤ــ اقبال الهوری
٥ ــ از این روند به زوال معنا و »عقالنیت ذاتی« یاد می  شود.

به نظر شام، کدام یک از ویژگی   های ذکر شده درباره جهان متجدد، فرصت و کدام یک محدودیت فعالیت

است؟ )اصواًل چگونه می  توان فرصت   ها و محدودیت   های یک جهان اجتامعی را مطالعه کرد؟(

فیلم عرص جدید را ببینید و تصویری را که چارلی چاپلین از انسان معارص ارائه می  کند را تفسیر کنید. 

)تصویر فیلم عرص جدید چارلی چاپلین(


