اهداف کتاب
انتظار میرود دانشآموز با مشارکت در موقعیتهای یاددهی ـ یادگیری این کتاب ،شایستگیهای
زیر را کسب نماید:

 .1به معناداری کنش آدمی پی ببرد ،پیامدهای احتمالی کنشها را پیشبینی کند و از اثرگذاری
اعضای جامعه بر پدیدههای اجتماعی و همچنین اثرپذیری آنها از این پدیدهها آگاهی یابد.
 .2مفاهیم جامعه و فرهنگ را بشناسد ،از تفاوت و تنوع جوامع و فرهنگ ها آگاه شود و
فرهنگ ها را بر اساس مالک های صحیح ،نقد و ارزیابی کند و نسبت به گسترش فرهنگ حق
و تحقق آرمان های آن احساس مسئولیت نماید.
 .3به عوامل مؤثر در شکل گیری هویت خود آگاه شود ،و برای هویت یابی مطلوب تالش نماید.
 .4نقش جامعه پذیری و کنترل اجتماعی را در بازتولید هویت فرهنگی جامعه دریابد و فرصت ها
و محدودیت های جوامع مختلف را برای تحرک اجتماعی و پیدایش هویت های جدید نقد و
ارزیابی کند.
 . 5علل درونی و بیرونی تحوالت فرهنگی را بشناسد ،این تحوالت را ارزیابی کند و خود را
نسبت به سرنوشت تحوالت هویتی مسئول بداند.
 . 6هویت ایرانی ،اسالمی و انقالبی را افتخارآمیز بداند و برای تداوم و تقویت آن تالش نماید.
 .7با ابعاد فرهنگی ،سیاسی ،جمعیتی و اقتصادی هویت ایران آشنا شود.
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درس ا ّول

کنشهای ما
کنش ما انسانها چه ویژگیهایی دارد؟
تمامی مخلوقات در جهان کاری انجام میدهند؛
هر ذره که هست ،اگر غباری است

در پردۀ مملکت به کاری است

ماه به دور زمین میچرخد ،ابرها در آسمان حرکت میکنند ،آب در جویبار روان است،
درخت برگ و بار میدهد ،قلب میتپد ،خون در رگهای آدمی جریان دارد ،کشاورز کشت

و زرع میکند و دانشآموز مطالب درسی را در ذهن مرور میکند .به نظر شما ،فعالیتهای
انسان چه تفاوتی با فعالیتهای مخلوقات دیگر دارد؟

ما پیادهروی میکنیم ،شادی میکنیم ،مسواک میزنیم ،درس میخوانیم ،ورزش میکنیم،

نقاشی میکشیم ،نماز میخوانیم و فعالیتهای دیگری انجام میدهیم .در زبان فارسی برای

فعالیتهای انسان ،اسمهای گوناگونی مانند کار ،عمل ،فعل ،رفتار ،کردار و کنش وجود
دارد و برای انجامدهندگان این فعالیتها نیز اسامی مختلفی مانند کارگر ،کارمند ،کارگزار،

کارفرما و عامل بهکار میرود.

در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام میدهدُ « ،کنش» و به انجامدهندة آن «کنشگر»
میگویند.

کنش ویژگیهایی دارد که آن را از فعالیت سایر مخلوقات متمایز میکند .به نظر شما ،این
ویژگیها کداماند؟
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وقتی برای اولین بار می خواهید از کاالیی پیچیده مانند دوربین عکاسی یا تلفن همراه استفاده
کنید ،به دفترچۀ راهنمای آن مراجعه می کنید ولی پس از آن ،دیگر سراغی از دفترچۀ راهنما
نمی گیرید؛ مگر اینکه مشکلی پیش بیاید .چرا؟
کنش ،آگاهانه است؛ یعنی کنش وابسته به آگاهی آدمی است و بدون آگاهی انجام نمی شود.

برای مثال ،سخن گفتن یک کنش است .اگر ما آگاهی خود را نسبت به کلمات و معانی آنها
از دست بدهیم ،از گفتار باز می مانیم .از این رو فردی که از واژگان و دستور یک زبان آگاهی
ندارد ،نمی تواند با آن زبان سخن بگوید.
بخوانیم و بدانیم
تا آگاهی نباشد کنشی صورت نمیگیرد .آیا کنش انسانها همیشه براساس آگاهی صحیح صورت
میگیرد؟ و آیا افراد در همه موارد به آگاهی موجود در کنشهایشان توجه دارند و از آن با خبرند؟
در حکایت زیر تأمل کنید:
روزی شخص بزرگی که از آشنایان سقراط بود با هیجان نزد او آمد و گفت :سقراط! میدانی
دربارۀ یکی از شاگردانت چه شنیدهام؟
ـ سقراط پاسخ داد :لحظهای درنگ کن! آیا کام ً
ال مطمئنی آنچه میخواهی به من بگویی حقیقت
دارد؟
ـ نه فقط شنیدهام.
ـ سقراط گفت :پس واقعا نمیدانی خبر درست است یا نادرست! آیا آنچه میخواهی در مورد
شاگردم به من بگویی خبر خوبی است؟
ـ نه برعکس!
ـ پس میخواهی خبر بدهی بگویی که از آن مطمئن نیستی؟ حاال بگو ببینم آنچه میخواهی به
من بگویی برای من سودمند است؟
فرد پاسخ داد :نه واقع ًا!...
ـ سقراط از این پرسش و پاسخها نتیجه گرفت و گفت :اگر میخواهی چیزی را به من بگویی که
نه حقیقت دارد ،نه خوب است و نه حتی سودمند پس اص ً
ال چرا آن را به من میگویی!

حتماً برای شما پیش آمده که در انجام کاری بر سر دوراهی قرار گرفته باشید؛ مثل اینکه پس
از برگشت از دبیرستان ،بهتر است ابتدا استراحت کنید و بعد تکالیف درسی خود را انجام دهید یا
برعکس .قرار گرفتن بر سر دوراهی ،یکی از ویژگی های کنش را نشان می دهد.آن ویژگی کدام است؟

کنش ،ارادی است .کنش به ارادة انسان وابسته است؛ یعنی تا اراده و خواست انسان نباشد،
کنش انجام نمی شود .پس ،برای انجام کنش عالوه بر آگاهی ،ارادة انسان نیز ضروری است؛
زیرا ممکن است فردی از کاری آگاه باشد اما تصمیم به انجام آن نگیرد.
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کنش ها ممکن است با اشتیاق یا با اکراه یا حتی از روی اضطرار و بنا به ضرورتی انجام شوند
ا ّما در هرحال ،ارادی اند .حتی فردی که از خطر می گریزد ،با ارادۀ خود این کنش را انجام
می دهد؛ او می توانست بماند ،با خطر روبه رو شود یا. ...
آیا فعالیت هایی مانند ضربان قلب ،گردش خون ،بسته شدن ناخودآگاه چشم در مواجهه با
خطر ،کنش محسوب می شوند؟ چرا؟
فردی از میان جمع برمی خیزد و پنجرة اتاق را باز می کند .اگر از او بپرسید چرا این کار را کردی،
چه می گوید؟
پرسش چرا چنین کاری کردی؟ را میتوان از هر کنشگری پرسید؛ زیرا
کنش ،هدفدار است.
ِ

انسان فعالیتهای خود را با قصد و هدف خاصی انجام میدهد ،اگرچه ممکن است همیشه به
آن هدف نرسد.
آیا انسانهای مختلف از انجام کنشهایشان ،هدفهای یکسانی دارند؟
با توجه به این ویژگیها ،کنش انسان ـ برخالف فعالیت سایر مخلوقات ـ «  معنادار» است .انسانها
با توجه به معنای کنش خود ،آن را انجام میدهند؛ مثال ً وقتی دانشآموزی در کالس ،دستش را
باال میآورد ،این کار را آگاهانه ،ارادی و هدفدار انجام میدهد و معنای آن اجازه خواستن از معلم
است .معلم نیز در صورتی میتواند به او پاسخ مناسب بدهد که معنای کنش او را بیابد.

انسانها در انجام کنش به معنای آن توجه دارند.

گفت وگوکنید
بوق زدن راننده ،یک کنش است .دربارة معناهای مختلف آن با یکدیگر گفتوگو
کنید.
یک رسم رایج در منطقه یا محله زندگی خودتان را بیابید و درباره معانی آن
گفتوگو کنید.

4

کنش ما چه آثار و پیامدهایی دارد؟
مدتی از شروع کالس سپری شده است .همه به درس توجه دارند .ناگهان دانشآموزی
درمیزند و اجازة ورود میخواهد .کنش او چه تغییراتی در کالس ایجاد میکند؟ دربارة آثار
و پیامدهای کنش او گفتوگو کنید .آیا میتوانید این پیامدها را دستهبندی کنید؟ به نظر
شما ،شناخت آثار و پیامدهای کنش انسان چه اهمیتی دارد؟

هر کنشی آثار و پیامدهایی دارد .آیا پیامدهای کنش نیز همانند خود کنش ،آگاهانه و ارادی اند؟
برخی از پیامدهای کنش به ارادة انسان ها ،یعنی خو ِد کنشگر یا افراد دیگر ،وابسته اند .به همین
سبب به آنها «پیامدهای ارادی» می گویند .این دسته از پیامدها خودشان کنش هستند و باید
کنشگری آنها را انجام دهد.
دانشجویی کتاب درسی خود را مطالعه می کند و در پی آن ،اوالً به سؤاالت امتحانی پاسخ
می دهد؛ ثانیاً استاد ،متناسب با تالش این دانشجو به او نمره می دهد .پاسخ دادن به سؤاالت
ش مطالعه کردن است که اولی به ارادة خود
امتحانی و نمره دادن استاد ،پیامدهای ارادی کن ِ
او و دومی به ارادة دیگری وابسته است.
فردی سالم میکند .پاسخ دادن یا پاسخ ندادن او پیامد ارادی کنش او محسوب میشود که به
ارادۀ جوابدهندۀ سالم وابسته است.
اما همة پیامدهای کنش اینگونه نیستند؛ یعنی به ارادة انسانها بستگی ندارند .به این پیامدها
«پیامدهای غیرارادی» میگویند .این دسته از پیامدها ،کنش نیستند که الزم باشد کنشگری
آنها را انجام دهد بلکه نتیجة طبیعی کنشاند.
وقتی شما پنجرهها را باز میکنید ،هوای کالس عوض میشود .فردی که وضو میگیرد ،دست
1
و صورتش پاکیزه میشود.

پیامدهای کنش

تقرب و نزدیکی به خداوند متعال( .امام رضا
١ـ وضو سه اثر دارد :نظافت جسم ،نشاط روح و ّ

)
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پیامدهای غیرارادی کنش قطعی هستند؛ یعنی حتماً انجام می شوند ولی پیامدهای ارادی
کنش احتمالی اند؛ یعنی ممکن است انجام بشوند یا نشوند .اگر فرد آنها را اراده کند ،انجام
می شوند و اگر آنها را نخواهد و اراده نکند ،انجام نمی گیرند.
معموال ً انسان ها کنش های خود را با توجه به پیامدهای ارادی و غیر ارادی آنها انجام می دهند
و از انجام برخی کنش ها ،به دلیل پیامدهای نامطلوبشان ،خودداری می کنند.
چه خوب است که شما هم در کنش هایتان تأمل کنید و ببینید تا چه اندازه به این امر مهم
توجه کرده اید.
ّ
بخوانیم و بدانیم
پندی خواست.
فردی با اصرار از رسول اکرم
پیامبر
به او فرمود   « :اگر بگویم بهکار میبندی؟»
آن فرد پاسخ داد  « :بله یا رسول اهلل!»
پیامبر
سه بار همین سؤال را از او پرسید و از او قول گرفت و توجه او را به مطلبی که
میخواست بگوید ،جلب کرد .سپس به او فرمود:
«هرگاه تصمیم به کاری گرفتی ،ا ّول در نتیجه و عاقبت آن کار تأمل کن؛ اگر دیدی نتیجه و
عاقبتش صحیح است ،آن را دنبال کن و اگر دیدی عاقبتش گمراهی و تباهی است ،از تصمیم
خود صرف نظر کن».
بهتر آن است که غفلت نکنیم از آغاز

آب این جوی به سرچشمه نمیگردد باز

هماندیشی کنید
آیۀ «آدمی در گرو عمل خویش است» (مدثر )38 :را تحلیل کنید.
پیامدهای ارادی و غیرارادی هریک از کنشهای زیر را مشخص کنید.
کنش

وابسته به ارادۀ کنشگر

وابسته به ارادۀ دیگری

ورزش حرفه ای و ورزشکار
حرفه ای شدن
..................................................

مورد تحسین و تشویق دیگران
قرار گرفتن
..................................................

تندرستی
...............

ترک آن یا معتاد شدن به آن

مورد نکوهش و بازخواست
دیگران قرار گرفتن
..................................................

آسیب و
بیماری
...............

رعایت حیا

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

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

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

کنترل خشم

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

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

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

ورزش کردن
سیگار و قلیان
کشیدن
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پیامدهای ارادی

پیامدهای
غیرارادی

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

مفـاهیـم اساسی
اصطالحات و مفاهیم اساسی درس را در
این قسمت بنویسید.
کنش.................................... ،
...........................................
..........................................
...........................................
...........................................
..........................................
..........................................
...........................................
..........................................
...........................................

خالصـه کنیـد
یعنی در این قسمت ،مفاهیم اساسی را تعریف کنید یا
ارتباط آنها را نشان دهید.
ـ کنش ،معنادار است.
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

آنچـه از ایـن درس آمـوختیـم
در این قسمت میتوانید جملههایی را که در قسمت «خالصه کنید» نوشتهاید ،با هم ترکیب کنید و در قالب یک
بند بنویسید.
فرض کنید میخواهید مطالبی را که در این درس یاد گرفتهاید به زبان و قلم خودتان به دیگران آموزش دهید.
نوشتههایتان را در کالس بخوانید؛ با راهنمایی دبیرتان ،بهترین آنها را انتخاب کنید و با ذکر نام نویسنده ،در کتاب
خود بنویسید.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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درس دوم

پدیدههای اجتماعی
کنش اجتماعی چیست؟
ما به دوست خود سالم میکنیم یا پاسخ سالم او را میدهیم .با ورود معلم به کالس

  تقدم را رعایت میکنیم و به همدیگر
از  جا   برمیخیزیم .هنگام سوار شدن به اتوبوس ،حق ّ

توجه میکنیم .با یکدیگر
تعارف میکنیم .هنگام گفتوگو ،به حرکات و سخنان طرف مقابل ّ
همکاری یا رقابت میکنیم .به دیدار بستگان میرویم و جویای احوالشان میشویم.
به نظر شما ویژگی مشترک این کنشها چیست؟

موقعیتی را در نظر بگیرید که به تنهایی مشغول خوردن غذا هستیم؛ دوستی وارد میشود.

چه تغییری در کنش ما رخ میدهد؟ لباس پوشیدن ما در موقعیتهای مختلف ،متفاوت
است؛ ما در پوشیدن لباس ،دیگران را در نظر میگیریم .با در نظر گرفتن دیگران ،کنش

فردی شما به یک کنش اجتماعی تبدیل میشود .منظور از کنش اجتماعی چیست؟

کنش اجتماعی ُخردترین پدیدۀ اجتماعی است.
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کنش ها انواعی دارند .برخی از آنها فردی و برخی اجتماعی اند .کنش اجتماعی نوعی کنش
است که با توجه به دیگران انجام می شود .در کنش اجتماعی ،اراده و آگاهی کنشگر ناظر به
دیگران ،ویژگی ها و اعمال آنهاست.
کنش اجتماعی فقط در حضور فیزیکی دیگران صورت نمی گیرد .وقتی راننده ای پشت چراغ
قرمز می ایستد ،مقرراتی را رعایت می کند که مورد قبول دیگران است .به همین سبب ،کنش
او اجتماعی است .رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در نیمه شب و به دور از چشم دیگران و
حتی دوربین های مخفی نیز یک کنش اجتماعی است.
به نظر شما ،کنش هایی که در حضور دیگران ولی بدون توجه به آنها انجام می گیرند ،کنش
اجتماعی اند؟ برای مثال ،فردی که در کالس درس حضور دارد ولی بی توجه به اطرافیان در
تخیل می کند ،کنشی اجتماعی انجام داده است؟
ذهن خود رودخانه ای خروشان را ّ

برخی کنشها در حضور دیگران انجام نمیشوند ا ّما اجتماعیاند .در مقابل ،برخی کنشها با اینکه درحضور دیگران انجام میشوند،
فردی هستند.
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بخوانیم و بدانیم
هرگزوجودحاضرغایبشنیدهای

من در میان جمع و دلم جای دیگر است

روزی ابوعلیسینا در خانهاش نشسته بود و یکی از کتابهای افالطون ،دانشمند یونان باستان
را با لذت میخواند .او چند سال به دنبال این کتاب گشته بود تا سرانجام آن را بهدست آورده
بود و عجله داشت تا هرچه زودتر آن را مطالعه کند .هرچه بیشتر میخواند لذت بیشتری
میبرد و کنجکاوی او برای خواندن مابقی کتاب بیشتر میشد .ناگهان در خانه باز شد و یکی
از همسایگان وی قدم در خانه گذاشت و با دیدن ابوعلیسینا پرسید :همسایه عزیز چرا تنها
نشستهای؟ ابوعلیسینا که رشته افکارش پاره شده بود آهی کشید و گفت :تنها نبودم ،االن
تنها شدم!
نمونه بیاورید
برای شناخت عمیقتر کنش اجتماعی ،الزم است کمی بیشتر به واژۀ «دیگران» دقت کنید.
دیگران ،یعنی کسانی که کنشگران با توجه به آنها دست به کنش میزنند ،متفاوتاند .در اینجا
انواع مختلفی از دیگران ذکر شده است .تالش کنید در رابطه با هر کدام ،یک کنش اجتماعی
مثال بزنید.
غریبه /آشنا
دوست /دشمن
گذشتگان /معاصران /آیندگان
مؤمن /کافر /منافق
با این مثالها ،متوجه میشوید؛ کنشی که ناظر به هرکدام از موارد باال صورت میگیرد ،آداب و
قواعد خاصی میخواهد .آیا تاکنون فکر کردهاید که این آداب چگونه شکل میگیرند ،چگونه
دوام میآورند یا تغییر میکنند؟
میدانید که کنشهای ما تنها در ارتباط با دیگران انجام نمیشوند .کنشهای ما در ارتباط با
خودمان ،خلقت (طبیعت و ماوراء طبیعت) و خداوند متعال نیز صورت میگیرند .اگرچه انواع
کنش ما از یکدیگر اثر می پذیرند و بر یکدیگر اثر میگذارند و متناسب میشوند ولی هویت
هیچکدام از دست نمیرود.

(برای آشنایی با آداب برقراری ارتباط با دیگران ،میتوانید به کتاب مفاتیحالحیاه اثر آیتاهلل جوادی آملی
مراجعه کنید).
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افطار کنار مزار شهدا ،کنش ناظر به دیگران

پدیدههای اجتماعی کداماند و چگونه شکل میگیرند؟
به پدیدههای اطرافتان توجه کنید .با کمک دبیر خود تعدادی از آنها را روی تخته بنویسید.
برخی از پدیدههایی که نوشتهاید ،اجتماعیاند .آیا میتوانید آنها را مشخص کنید؟ چرا
این پدیدهها را اجتماعی میدانید؟ به نظر شما ،این پدیدهها چه ارتباطی با کنش اجتماعی
دارند؟

بانک ،مسجد ،پلیس ،مدرسه ،خانواده ،گروه دوستان ،نمادها ،هنجارها ،ارزش ها و باورهای
اجتماعی نمونه هایی از پدیده های اجتماعی هستند .به کنش اجتماعی و پیامدهای آن
«پدیدة اجتماعی» می گویند .کنش اجتماعی ُخردترین (کوچک ترین) پدیدۀ اجتماعی است
و سایر پدیده های اجتماعی ،آثار و پیامدهای آن هستند.
مثال ً فردی به تنهایی و با صدای دلخواه در اتاقی مطالعه می کند .حال اگر فرد دیگری وارد
اتاق شود ،مطالعة او به یک کنش اجتماعی تبدیل می شود و پای ارزش ها و هنجارهای
اجتماعی را به میان می آورد .چنین فردی برای رعایت حقوق دیگری (تحقق یک ارزش) باید
تا زمانی که او در اتاق حضور دارد ،آرام مطالعه کند (پیدایش یک هنجار).
هنجار اجتماعی ،شیوة انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است؛
مثال ً در هر جامعه ای احوالپرسی از دیگران شیوه های معینی دارد.
ارزش های اجتماعی آن دسته از پدیده های مطلوب و خواستنی هستند که مورد توجه و
پذیرش اند و افراد یک جامعه ،به آنها گرایش و تمایل دارند.
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اگر کنش اجتماعی نباشد ،هیچ هنجاری شکل نمی گیرد و هیچ یک از ارزش های اجتماعی،
مانند عدالت ،امنیت ،سعادت و آزادی ،محقق نمی شوند.
«ارزش ها از جنس هدف و مقصود هستند و هنجارها از جنس وسیله و راه رسیدن به ارزش ها هستند»

ارزش (هدف)

هنجار (شیوه و روش)

نظم

وسایلمان را در جای مناسب بگذاریم............................................................. ،

ادب

به دیگران سالم کنیم و سالم دیگران را پاسخ دهیم................................. ،

عفت

حجاب داشته باشیم (حفظ حریم)................................................................. ،

حجاب (حفظ حریم)

پوشش شرعی..................................................................................................... ،

ثروت

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

ارزش ها و هنجارهای اجتماعی از طریق کنش های اجتماعی تحقق می یابند و پدیده های
اجتماعی «جامعه پذیری» و «  کنترل اجتماعی» 1را ضروری می سازند تا ارزش ها و هنجارها را
از طریق تعلیم و تربیت ،تشویق و تنبیه به افراد منتقل کنند .افراد نیز با عمل کردن بر اساس
ارزش ها و هنجارها ،موجب تداوم و استمرار آنها می شوند.
تمامی پدیدههای اجتماعی خرد (  کوچک) و کالن (بزرگ) 2به همین طریق شکل میگیرند.

عقاید ،ارزشها و هنجارها از طریق جامعهپذیری و کنترل اجتماعی به افراد منتقل میشوند.

پدیدههای اجتماعی را انسانها در ارتباط با یکدیگر بهوجود میآورند و چون افراد با آگاهی ،اراده
و هدف عمل میکنند ،پدیدههای اجتماعی معنا دارند.
پدیدههای اجتماعی به مرور از انسانهایی که آنها را بهوجود آوردهاند ،مستقل میشوند و
فرصتها و محدودیتهایی را برای کنشها و زندگی انسانها ایجاد میکنند .این روند تا جایی
ادامه پیدا میکند که افراد احساس میکنند «پدیدههای اجتماعی» همانند «پدیدههای طبیعی»
1ـ با این پدیده ها در درس  6بیشتر آشنا می شوید.
2ـ پدیده های اجتماعی را می توان براساس اندازه و دامنه از یکدیگر تفکیک کرد .به این ترتیب می توان طیفی را در نظر
گرفت که در یک سوی آن پدیده های اجتماعی خرد مانند کنش اجتماعی و در سوی دیگر آن پدیده های کالن مانند
جامعه و فرهنگ قرار می گیرند.
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هستند .درحالیکه میدانید پدیدههای اجتماعی را انسانها خلق میکنند و نتیجه کنشهای
افراد هستند .ولی پدیدههای طبیعی را انسانها خلق نکردهاند.
بخوانیم و بدانیم
انسانها پدیدههای اجتماعی را برای رفع نیازها و تأمین سعادت خود پدید میآورند .ولی در
مواردی خود این پدیدهها اصل قرار میگیرند و بهجای اینکه در خدمت سعادت بشر باشند،
انسانها را به خدمت میگیرند؛ مث ً
ال مراسم عروسی ،مقدمه و روش اعالن ازدواج و تشکیل
خانواده است .ولی گاهی خود ،جای هدف مینشیند و با شرایط سخت ،هزینههای سنگین و
حاشیههای فراوانی که به همراه میآورد یکی از عوامل تأخیر ازدواج و موانع تشکیل خانواده
میگردد .شما در مورد سایر پدیدههای اجتماعی مانند پول و تکنولوژی تأمل کنید.

مقایسه کنید
کوه پدیدهای طبیعی و ساختمان اداری ،پدیدهای اجتماعی است .با مقایسۀ آنها
تفاوت پدیدههای طبیعی و اجتماعی را مشخص کنید.
معیار

کوه

ساختمان اداری

نقش انسان در پیدایش آن
معنادار بودن
محسوس بودن
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مفـاهیـم اساسی

خالصـه کنیـد

پدیدۀ اجتماعی.......................... ،
...........................................

ـ به کنشهای اجتماعی و پیامدهای آن ،پدیدة اجتماعی
میگویند.

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

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

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

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

...........................................
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...........................................................
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...........................................................
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...........................................................
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...........................................
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آنچـه از ایـن درس آمـوختیـم
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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درس سوم

جامعه و فرهنگ (جهان اجتماعی)

1

از جامعه و فرهنگ چه تصوری دارید؟
شما با دو واژة جامعه و فرهنگ آشنا هستید؛ در گفتوگوها از آنها استفاده میکنید و
معموالً آنها را با هم بهکار میبرید .بهنظر شما بین ایندو واژه چه تفاوتی وجود دارد و چه
نسبتی باهم دارند؟

وقتی به شهر جدیدی سفر میکنید ،افرادی را میبینید که با یکدیگر زندگی میکنند.

اگر مدتی در آن شهر بمانید و با آنها زندگی کنید ،به تدریج با شیوۀ زندگی و چگونگی
ارتباطات آنها آشنا میشوید .آنچه در نخستین برخورد مشاهده میکنید ،جامعه و آنچه
به تدریج میآموزید ،فرهنگ است.

1ـ    جامعه و فرهنگ جدا از یکدیگر نیستند .جامعه و فرهنگ را « جهان اجتماعی» می نامند .جامعه را می توان به منزلۀ
سخت افزار و فرهنگ را به منزلۀ نرم افزار آن در نظر گرفت.
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«جامعه» به گروهی از انسانها گفته میشود که برای سالیان متمادی با یکدیگر زندگی میکنند.
«فرهنگ» شیوۀ زندگی گروهی از انسان هاست که با یکدیگر زندگی می کنند.
خوراکی ها ،پوشش ها ،گویش ها ،آداب و رسوم عروسی و عزاداری ،آداب معاشرت ،شیوه های
گذران اوقات فراغت ،شیوه های یاددهی و یادگیری ،ارزش ها و باورهای اخالقی ،نگرش به عالم
و آدم و ...از مصادیق فرهنگ به شمار می آیند.
فرهنگ الیه ها و سطوح متفاوتی دارد؛ برخی از این الیه ها سطحی تر و بیرونی هستند مانند
نمادها و هنجارها .ارزش ها و عقاید الیه های عمیق تر فرهنگ هستند .الیه های سطحی امکان
تغییر بیشتری دارند .الیه های عمیق کمتر در معرض تغییر قرار می گیرند و تأثیرات همه جانبه
و فراگیر دارند و در مقایسه با هنجارها و نمادها اهمیت بیشتری دارند .به همین دلیل،
تغییرات اساسی در الیه های عمیق فرهنگ آن را به فرهنگ دیگری تبدیل می کند.

آداب و رسوم ،بازیهای محلی ،صنایع دستی و خوراکیها از مصادیق فرهنگاند.

جامعه بدون فرهنگ وجود ندارد .فرهنگ نیز بدون جامعه پدید نمیآید .جامعه و فرهنگ را
میتوان به جسم و جان انسان تشبیه کرد .جامعه مانند جسم و کالبد ،و فرهنگ همانند جان
و روح است.
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جوامع مختلف ،شیوههای متفاوتی برای زندگی دارند و دلیل تفاوت آنها این است که فرهنگ
آموختنی است 1و از راه آموزش و تربیت از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود .به همین دلیل
فرهنگ را آگاهی و شناخت مشترک نیز مینامند.
در یک جامعه نیز شیوة زندگی مردم در همۀ مناطق یکسان نیست.
همۀ ما ایران را کشور خود می دانیم؛ از حق و حقیقت دفاع می کنیم ،راست گویی را ارج می نهیم،
ظلم و بی عدالتی را بد می شماریم ،احترام به بزرگ ترها را الزم می دانیم و انسان های فداکار را
تحسین می کنیم اما همة ما در سراسر کشور با گویش و لهجه واحدی سخن نمی گوییم .مردم
هر شهر ،خصوصیات اخالقی و رفتاری ویژه ای دارند و هر صنف دارای ارزش ها ،مقررات ،دانش ها
خاصی است.
و مهارت های ّ
آن بخش از فرهنگ که همة مردم یک جامعه در آن اشتراک دارند« ،فرهنگ عمومی» و
بخش هایی که مربوط به یک قوم ،قشر ،صنف یا گروه است« ،خرده فرهنگ» نامیده می شود.

بخشی از آداب و رسوم ازدواج و عروسی در میان تمامی اعضای جامعۀ ما مشترک است ولی مردم مناطق
مختلف آداب و رسوم مخصوص به خود را نیز دارند.

خردهفرهنگهایی که درون یک فرهنگ عمومی قرار دارند ،اغلب با فرهنگ عمومی سازگارند.
درمواردی ممکن است عقاید ،ارزشها ،هنجارها و مهارتهای درون یک خردهفرهنگ ،ناسازگار
و مخالف با فرهنگ عمومی باشد .در اینصورت ،این خردهفرهنگ را «  ضد فرهنگ» مینامند.
خردهفرهنگ گروههایی که انحراف اجتماعی دارند ،مانند بزهکاران ،سارقان و ...ضد فرهنگ
1ـ فرهنگ از طریق وراثت (ژن ها) از نسلی به نسل دیگر منتقل نمی شود .هرگاه یک نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ
کند یا نتواند آن را به نسل بعد منتقل سازد ،جهان اجتماعی فرو می ریزد یا به جهان اجتماعی دیگری تبدیل می شود.
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است .خردهفرهنگهای سازگار با فرهنگ عمومی را خردهفرهنگ موافق میگویند .مثل
خردهفرهنگهای مربوط به اصناف مختلف درون یک جامعه.

خرده فرهنگ اقوام و اصناف مختلف ،اغلب خرده فرهنگ موافق و خرده فرهنگ اوباش و گدایان،
ضدفرهنگ است.

گفت وگوکنید
وقتی وارد جامعهای میشوید چگونه به مسلمان بودن یا مسلمان نبودن آنها
پی میبرید؟ از ویژگیهای فرهنگ اسالمی چند مورد را نام ببرید.
بادوستانخوددربارةویژگیهایفرهنگعمومیایرانی   ـ        اسالمیوخردهفرهنگهای
رایج درون این فرهنگ عمومی گفتوگو کنید.

ببینیم و بدانیم
مجموعۀ مستند «  برای مهمانی» آیینهای ماه مبارک رمضان در مناطق مختلف ایران را معرفی
میکند .با مشاهدة هر قسمت از این مجموعه ،با خرده فرهنگهای رایج در ماه رمضان در یکی
از شهرها یا روستاهای ایران آشنا میشوید.
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جامعه و فرهنگ (جهان اجتماعی) چه الزاماتی دارد؟
آموختید که انسانها با آگاهی و ارادة خود به کنش اجتماعی میپردازند و با همین کنشها
در ساختن جامعه و فرهنگ و تداوم آن مشارکت میکنند ،ا ّما آیا این بدان معناست که ما
همواره میتوانیم هرطور که بخواهیم جهان اجتماعی (جامعه و فرهنگ) را بسازیم یا تغییر
دهیم یا اینکه جامعه و فرهنگ پس از آنکه پدید آمد ،الزامهایی دارد که بر کنشهای ما
تأثیر میگذارد؟

یکی از جامعهشناسان (اگوست کنت) معتقد است که سهم مردگان در ساختن جامعه بیشتر
پیشینیان ما در ساختن جامعه ،بیشتر از ما بوده است.
از سهم زندگان است؛ یعنی سهم
ِ
همچنان که سهم ما در ساختن جامعه و فرهنگ آیندگان ،بیش از آیندگان است .شما در اینباره
چه فکر   میکنید؟
ما انسان ها در جامعه و فرهنگی دیده می گشاییم که توسط گذشتگان ما پدید آمده است.
جامعه ای که باورها ،ارزش ها ،هنجارها و نمادهای آن شکل گرفته اند و به فعالیت های اجتماعی
ما شکل می دهند؛ اما هریک از ما صرفاً کنشگری منفعل و مجبور نیستیم بلکه می توانیم یا
در جهت تداوم ،گسترش و پیشرفت این جهان اجتماعی حرکت کنیم یا در مسیر حرکت به
سوی جهان اجتماعی جدیدی گام برداریم.

تا زمانی که هر جامعه و فرهنگی از طریق مشارکت اجتماعی افراد پابرجاست ،الزامات آن نیز
باقی است .با تغییر جامعه و فرهنگ موجود و در پی آن برداشته شدن الزام هایش ،فرهنگ
جدیدی شکل می گیرد و پیامدهای دیگری به دنبال می آورد.
این فرصتها و محدودیتها به یکدیگر وابستهاند و هیچکدام بدون دیگری محقق نمیشوند.
به  عبارت دقیقتر ،فرصتها و محدودیتها دو روی یک سکهاند.
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بخوانیم و بدانیم
هر خانهای نقشهای دارد که یک معمار ،آن را در قالب در و دیوار بنا میکند .بدون این اجزا ،هیچ
نقشهای بر روی زمین تبدیل به خانۀ واقعی نمیشود .آیا یک خانه میتواند تنها از در ،یا تنها
از دیوار ساخته شده باشد؟ اگر صرف ًا از دیوار ساخته شده باشد ،ورود و خروج به آن غیرممکن
میشود و اگر همهاش در و پنجره باشد ،امنیت و آرامش اهل خانه را تأمین نمیکند .اگر درها
و دیوارها را فرصتها و محدودیتهای خانه فرض کنیم ،هیچ خانهای بدون این فرصتها و
محدودیتها ممکن نمیشود .جهان اجتماعی نیز در قالب فرصتها و محدودیتها تحقق
مییابد.

قوانین 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 ولی با وجود این محدودیت ها،
عمل کردن به آنها فرصت رفت و آمد ایمن و سریع را نیز به دنبال دارد.
به زبانی که مردم یک جامعه با آن صحبت میکنند توجه کنید .زبان ،دستور و قواعد پیچیدهای
دارد .مردمی که با آن سخن میگویند ،باید قواعدش را بیاموزند و در چارچوب آن حرف بزنند.
آنها نمیتوانند هرگونه که دلشان بخواهد صداها ،حرفها ،کلمات و جمالت را بهکار ببرند .با این
حال همین محدودیتها ،فرصت ارتباط با همزبانان و مبادلۀ معانی پیچیده را فراهم میآورد.
جوامع 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 جوامع براساس عقاید و ارزش هایشان استعدادهای معنوی انسان را نادیده می گیرند و
یا فرصت شکوفایی فطرت آدمی را فراهم نمی آورند .برخی دیگر ،مانع بسط ابعاد دنیوی وجود
انسان می شوند و نسبت به 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.
بخوانیم و بدانیم
فرهنگها به دو نوع دنیوی و معنوی تقسیم میشوند:
به فرهنگ دنیوی «فرهنگ سکوالر» نیز میگویند و منظور از آن ،فرهنگی است که عقاید
جهان دیگر انکار میشود یا در
و ارزشهای آن ،مربوط به همین جهان است .در این فرهنگ،
ِ
جهانی بشر دارد ،پذیرفته میشود .فرهنگ دنیوی
محدودۀ منافعی که برای خواستههای این
ِ
همۀ ظرفیتها و استعدادهای انسان را در خدمت دنیا به کار میگیرد و ظرفیتها و خواستههای
معنوی انسانها را به فراموشی میسپارد.
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فرهنگ معنوی ،هستی را فراتر از طبیعت میبیند و زندگی این جهان را در سایۀ حیات برتر،
مقدس و متعالی میگرداند .انسان در این فرهنگ از محدودۀ مرزهای این جهان عبور کرده،
ّ
چهرهای آسمانی و ملکوتی پیدا میکند.
فرهنگ معنوی دو نوع توحیدی و اساطیری دارد .فرهنگ اسالم و انبیای الهی که تفسیری
ِ
فرهنگ اساطیری ،به
توحیدی و الهی از انسان ارائه میدهند ،فرهنگ توحیدی است ،اما
خداوندگاران و قدرتهای فوقطبیعی قائل است و محصول انحراف بشر از فرهنگ توحیدی
است.
1
فرهنگ جدید غرب فرهنگی دنیوی است .در این فرهنگ آدمیان در جهت برخورداری از
زندگی دنیوی و تسلط بر این عالم گام برمیدارند و دارای اهداف دنیوی هستند و برای رسیدن
به این اهداف از علوم تجربی استفاده میکنند.

ایستگاه فضایی بینالمللی ،فضایی برای کار،
پژوهش و زندگی فضانوردان در مدار نزدیک زمین
است .گسترش فناوری از فرصتهای فرهنگ غرب
است.

فیلم سینمایی «عصر جدید» ،ناامیدی مردم از
وضعیت اقتصادی در دورۀ رکود بزرگ و همچنین،
گرفتار شدن آنها در روزمرگیهای دنیای مدرن را
به تصویر میکشد.

گفت وگوکنید
با راهنمایی دبیر خود ،دربارة دو فرهنگ متفاوت و فرصتها و محدودیتهایی که
برای بشریت به همراه داشتهاند ،گفتوگو کنید.

1ـ فرهنگ دنیوی غرب را جهان متجدد یا جهان مدرن نیز می نامند و منظور از آن ،غرب پس از رنسانس یعنی غرب
چهارصد سال اخیر می باشد.
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درس چهارم

ارزیابی فرهنگها

منظور از فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی چیست؟
مردمی که در یک جامعه زندگی میکنند ،اهداف ،آرمانها و ارزشهای مشترکی دارند؛
اهدافی مانند رفع نیازهای اولیه ،آزادی ،عدالت ،امنیت ،عزت و پیشرفت ،دفاع از مظلومان

و...

وقتی مردم مطابق آرمانها عمل کنند ،آرمانها به واقعیت تبدیل میشوند ،ولی آیا مردم
همواره مطابق آرمانهای جامعۀ خود عمل میکنند؟
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انسان ها اغلب خدمت به همنوعان ،رعایت مقررات ،احترام به پدر و مادر ،راستگویی و
امانت داری را خوب و پسندیده می دانند و خیانت ،دروغ گویی ،ظلم ،رشوه و دزدی را ناپسند
و ناروا می شمارند .به نظر شما ،آیا مردم همواره مطابق آنچه خوب می دانند ،عمل می کنند یا
گاهی برخی رفتارهایشان برخالف ارزش ها و هنجارهایی است که از آنها طرف داری می کنند؟
ارزشهایی که مردم یک جامعه از آن جانبداری میکنند و رعایت آن را الزم میدانند اما در
عمل ممکن است آن را نادیده بگیرند« ،فرهنگ آرمانی »١نامیده میشود .آن بخش از فرهنگ
که مردم به آن عمل میکنند« ،فرهنگ واقعی» نام دارد و جهان اجتماعی را میسازد.
مرز و محدودة فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی بر اساس عمل مردم تغییر میکند .هر اندازه مردم
مطابق آرمانها و ارزشها عمل کنند ،به همان اندازه ،آرمانها وارد فرهنگ واقعی میشوند اما
اگر مردم به آرمانها و ارزشهایی که رعایت آنها در فرهنگ آرمانی الزم دانسته میشود عمل
نکنند ،فرهنگ واقعی از فرهنگ آرمانی فاصله میگیرد.

شهید بهروز مرادی (معلم هنرمند و از رزمندگان مقاومت  45روزۀ
خرمشهر) و همرزمانش جلوی مسجد جامع خرمشهر

محل شهادت شهید رسول حیدری اولین شهید ایرانی در بوسنی
و هرزگوین سال 72

برنامه ریزان فرهنگی در هر جامعه تالش می کنند که از طریق
تعلیم و تربیت ،زمینة تحقق هر چه بیشتر فرهنگ آرمانی و
ورود آن به قلمرو فرهنگ واقعی را فراهم کنند.

فرهنگ
واقعی

فرهنگ
آرمانی

١ـ آرمان ها و قلمرو آرمانی همان نظام معیار فرهنگ است که بسیاری کم و بیش به آن عمل می کنند و برخی هم آن
را مراعات نمی کنند.
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بخوانیم و بدانیم
از درس اول به یاد دارید که سخن گفتن یک کنش است ولی برخی سخنانشان را جزء اعمالشان
به حساب نمیآورند .از این رو به پیامدهای آن توجه نمیکنند و به جای آنکه متعهد شوند ،تنها
وعده میدهند.
این افراد ممکن است از آرمانها و ارزشها سخن بگویند ولی در عمل به آنها پایبند نباشند.
قرآن کریم به این افراد اینگونه خطاب میکند« :ای کسانی که ایمان آوردهاید ،چرا سخنی
میگویید که به آن عمل نمیکنید؟ نزد خدا بسی ناپسند است سخنی بگویید که به آن عمل
نمیکنید .خداوند کسانی را دوست میدارد که در صفی واحد ،همانند سدی مستحکم ،در راه
او قیام میکنند» (صف ٣ :و.)٤
نمونه بیاورید
در جدول زیر ،سه نمونه از آرمانهای جامعۀ خود را بنویسید که کمابیش بیرون از فرهنگ
واقعی یا درون آن قرار گرفتهاند.
آرمان ها
بیرون از فرهنگ واقعی

درون فرهنگ واقعی

ساده زیستی

احترام به پدر و مادر

ناپسند بودن اسراف و تبذیر

استکبارستیزی

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

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

منظور از فرهنگ حق و فرهنگ باطل چیست؟
واقعیتهای هر جامعه را میتوان بر اساس آرمانهای آن ارزیابی کرد؛ اگر مردمی مطابق
آرمانهای خود عمل کنند ،فاصله میان فرهنگ واقعی و آرمانی جامعۀ خود را کاهش
میدهند .ولی آیا همة آرمانها و ارزشها درستاند تا واقعیات را بر اساس آنها ارزیابی
کنیم؟ آیا راهی برای ارزیابی آرمانها و ارزشها وجود دارد؟ آیا آرمانها و ارزشها همواره
حقاند؟ یا ممکن است برخی از آنها باطل باشند؟

عقایدی که مردم دربارة انسان و جهان دارند ،ارزشهایی که محترم میشمارند ،هنجارها و
س ّنتهایی که با توجه به آنها عمل میکنند ،سبکها و شیوههایی که برای زندگی انتخاب
میکنند و تکنیکها و مهارتهایی که بهکار میگیرند ،گاهی درست و گاهی نادرستاند.
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بخشهایی از فرهنگ که از نظر علمیصحیح و مطابق فطرت انسان باشد« ،فرهنگ حق»

و بخشهایی که از نظر علمی قابل دفاع نباشد و بر اساس خرافات شکل گرفته باشد،
«فرهنگ باطل» است.

تقدیس حیوانات در معابد
هندوستان

راهبان بودایی تبتی در مراسم اخراج ارواح شیطانی از معبد که
هرسال همزمان با جشن سال نو برگزار میشود.

عقیده به توحید ،وفای به عهد ،عدالت ،تحمل دیگران و مدارا با کسانی که از شناخت حقیقت
محروم مانده اند ،حمایت از مستضعفان و مظلومان ،دفاع از حقوق انسان ها و مهربانی با یکدیگر
از جمله عقاید و ارزش های حق اند.
شرک ،ظلم ،بیعدالتی ،تجاوز به حقوق دیگران و دنیاپرستی از جمله عقاید و ارزشهای باطلاند.
آیا می توانید نمونه های دیگری از عقاید و ارزش های حق و باطل را بیان کنید؟
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حق یا باطل بودن هر بخش از فرهنگ ،با علم متناسب با همان بخش شناخته می شود.
علوم تجربی توان داوری دربارة فنون و روش های اجرایی را دارند؛ مثال ً درست یا نادرست بودن
شیوة مداوای بیماران را با روش های تجربی می توان شناخت.
حق یا باطل بودن عقاید و ارزش ها را نمی توان با روش ها و علوم تجربی شناخت .عقل و وحی
ِ
شناخت عقاید و ارزش ها هستند و علومی که از این دو ابزار بهره می گیرند،
دو ابزار مهم
می توانند دربارۀ حق یا باطل بودن فرهنگ های مختلف داوری کنند.
در جهان هستی موجودات و پدیدههای مختلفی وجود دارد که هرکدام با روشهای مناسب خود شناخته میشوند .انسان امور
محسوس مانند پدیدههای طبیعی را از راه مشاهده و حس میشناسد ،ا ّما امور غیرطبیعی ،محسوس نیستند و نمیتوان آنها را
به کمک حواس شناسایی کرد؛ از اینرو قوانین علمی ،قضایای ریاضی و قوانین فلسفی را به کمک عقل و از راه استدالل عقلی
میشناسیم .انسان عالوه بر شناخت حسی (تجربی) و شناخت عقلی ،از شناخت شهودی نیز بهره میبرد .شناخت شهودی
از راه مشاهده حسی و استدالل عقلی بهدست نمیآید؛ مث ً
ال ما بدون مشاهده و استدالل به غم و شادی درون خود یا محبت
و نفرت نسبت به دیگران پیمیبریم .شناخت شهودی ،انواع و مراتبی دارد .وحی نوع خاصی از شناخت شهودی است که
خداوند برای هدایت آدمیان به پیامبران اعطا کرده است .وحی الهی انسان را به استفاده از عقل فرا میخواند و به حس نیز
بهعنوان یکی از ابزارهای شناخت توجه میکند.
در اوایل قرن بیستم میالدی عدهای در جهان غرب پیدا شدند که
روش حسی و تجربی را تنها روش کسب علم دانستند و گفتند
همه علوم باید از یک روش یعنی روش تجربی استفاده کنند.
آنها با این ادعا به تدریج به این برداشت دامن زدند که فقط «علم
تجربی» علم است .آنان سایر علوم مانند فلسفه ،اخالق و علوم
دینی را غیرعلمی دانستند و علوم انسانی و اجتماعی را فقط
درصورتی که از روش تجربی استفاده کنند علمی تلقی کردند.
این رویکرد از نیمه دوم قرن بیستم با چالشهای متعددی مواجه
شد و کمکم در محافل علمی از رونق افتاد .یکی از چالشها ،علم
ریاضی بود؛ علمی که فراتر از مشاهده و تجربه است و اگر تجربه
ما برخالف اصول اولیه آن باشد ،ما تجربه خودمان را نادرست
میدانیم نه آنچه علم ریاضی میگوید؛ مث ً
ال هزار نفر با نقاله،
زوایای داخلی مثلثی را اندازه بگیرند و مجموع زوایا را  ١٧٩درجه
اعالم کنند ،نظر همه آنها را خطا میدانیم.

علوم اجتماعی همواره از حس ،عقل و وحی برای
شناخت حقایق و وقایع اجتماعی و تاریخی بهره
میبرد .تمامی پدیدههای انسانی و اجتماعی
معنا دارند و از بعد معنایی و ذهنی برخوردارند
ولی تمامی پدیده های انسانی و اجتماعی بعد
محسوس و عینی ندارند تا صرف ًا با روش حسی
و تجربی شناخته شوند .از اینرو این علوم
وقتی از آغاز و انجام زندگی انسان با ارزشها
و آرمانهای او مانند عدالت ،مسئولیت ،آزادگی
و ...سخن میگویند ،از روشهای عقالنی و
وحیانی بهره میبرند.

مقایسه فوائد علوم انسانی و اجتماعی و علوم طبیعی
فوائد علوم طبیعی

فوائد علوم انسانی و اجتماعی

شناخت و فهم معانی کنش های آدمیان و پیامدهای آن
شناخت طبیعت و قوانین آن
پیش بینی حوادث طبیعی برای شناسایی عواملی که بر زندگی انسان و کنش های او تأثیر دارند یا پیش بینی کنش ها و
پیامدهای آنها برای پیشگیری
پیشگیری و تسلط بر طبیعت
رهاسازی انسان از محدودیتهای شناخت فضیلت ،عدالت ،سعادت و راه صحیح زندگی و داوری درباره کنش های خوب
و بد انسان ها
طبیعت
انتقاد از کنش های ناپسند و ظالمانه انسان ها
رهاکردن و آزادسازی انسان ها از ظلم ها و اسارت هایی که در اثر کنش های انسان ها
پدید می آید.
نشان دادن شیوۀ صحیح استفاده از علوم طبیعی و دانش های ابزاری
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بخوانیم و بدانیم
غربیها در مراسم تشییع جنازۀ نزدیکانشان اشک نمیریزند؛ اندوه خود را پنهان میکنند و اگر
گریهشان بگیرد ،دور از چشم دیگران گریه میکنند اما مراسم را باشکوه برگزار میکنند.مرده را
در تابوتی گرانبها میگذارند ،لباسهای رسمی به او میپوشانند و دفنش میکنند.
برعکس ،ایرانیها در مراسم سوگواری بسیار گریه میکنند و ابدا ًحزن و اندوه خود را پنهان نمیکنند
و مرده را بدون لباسهای فاخر به خاک میسپارند.
غربیها خیلی سرد و بیاحساساند یا ایرانیها بیش از حد ضعیف و احساساتی هستند؟
گاهی ما سایر فرهنگها را در مقایسه با فرهنگ خودمان ارزیابی میکنیم .جامعه شناسان اینکار
را اشتباه میدانند .بهنظر آنها هر رسم و سنتی درون فرهنگ خود ،معنا و کارکردی دارد؛ بنابراین،
ِ
ِ
فرهنگ خودمان نقد و ارزیابی کنیم .نظر
فرهنگ دیگران را با توجه به
درست و علمی نیست که ما
جامعهشناسان تا اینجا صحیح است .اینکه ما بگوییم غربیها سرد و بی احساساند چون در مراسم
سوگواری گریه نمیکنند یا آنها بگویند که ایرانیها ضعیف و احساساتیاند چون بسیار برای
مردگان خود میگریند ،هیچکدام قضاوتهای صحیحی نیستند .اما باید توجه داشته باشیم که
این بدان معنا نیست که امکان مقایسه و ارزیابی فرهنگها و داوری علمی و عقالنی دربارة آنها
وجود ندارد .ما میتوانیم فرهنگ خودمان و فرهنگهای دیگر را بر اساس فرهنگ حق ارزیابی
کنیم و میزان نزدیکی هر فرهنگی به فرهنگ حق یا دوری از آن را مشخص نماییم.
برای مثال ،اگر پرخوری در فرهنگی پذیرفته و متداول است ،ما بهعنوان یک فرد بیرونی میتوانیم
ضررهای آن را گوشزد کنیم .اگر ضرب و شتم داماد و عروس در مراسم عروسی از رسوم رایج در
جامعهای باشد ،ما میتوانیم دربارة نادرست بودن آن اظهارنظر نماییم .اگر جامعهای عدالت را از
یاد برده و به بیعدالتی عادت کرده باشد ،میتوانیم ناپسند بودن این سبک زندگی را دریابیم،
نقد کنیم و خطرات آن را متذکر شویم و....
فرهنگ حق معیار ارزیابی همة فرهنگهاست.

سیاه کردن عروس و داماد پیش از عروسی
در روستاهای اسکاتلند اجرا میشود .در این
رسم بستگان و دوستان ،چیزهایی را که با
آنها بتوان عروس و داماد را کثیف کرد به
طرفشان پرتاب میکنند.
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در جشن هالووین ،حیاط برخی خانهها و مکانهای عمومی با
پیکرهها و اشیایی ترسناک مانند جادوگر ،اسکلت ،روح یا سنگ قبر
تزیین میشود.

برخی حق یا باطل بودن پدیده ها را به خواست و عمل افراد در موقعیت ها ،زمان ها و مکان های
مختلف وابسته می دانند .آیا به راستی حق و باطل بودن پدیده ها به تمایالت افراد وابسته
است؟ آیا در زمان ها و مکان های مختلف جابه جا و دچار تغییر می شوند؟
می دانیم فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی هر جامعه ای تغییر می کند (مث ً
ال استقالل سیاسی در
ایران پیش از انقالب اسالمی یک آرمان بود که با انقالب اسالمی به یک واقعیت تبدیل شد) و
همچنین از یک جامعه به جامعه ای دیگر متفاوت است .آیا حق و باطل نیز این گونه هستند؟
حق یا باطل بودن عقاید ،ارزش ها ،هنجارها و کنش ها ،بر اساس آگاهی یا جهل ،و توجه یا
بی توجهی مردم جوامع مختلف نسبت به آنها تعیین نمی شود.
نژاد پرستی و برتر دانستن یک قوم یا گروه خاص ،پول پرستی و شرک از عقاید و ارزش های
باطل اند و باطل بودن آنها با نوع مواجهۀ جوامع مختلف ،دگرگون نمی شود.

جوانان سیاهپوست به طور متوسط بیش از همساالن سفیدپوست
خود توسط پلیس در خیابانهای لندن متوقف و مورد پرسوجو
قرار میگیرند.

برگزاری سالگرد جشن استقالل الجزایر .الجزایر در طول  132سال
استعمار فرانسه ،برای دستیابی به استقالل ،حدود یک میلیون قربانی
داد .بههمین دلیل به سرزمین یک میلیون شهید شهرت دارد.

دیوار حائل بتونی در کرانۀ باختری و نقاشیهایی که توسط
فلسطینیان بر روی آن کشیده شده است .اسرائیل ساخت این
دیوار را از سال  ٢٠٠٢آغاز کرده است.
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توحید ،آزادی انسان ها از همۀ بندها و موانعی که بر سر راه سعادت آنها وجود دارد ،عدالت و
ایجاد شرایط مناسب برای رشد و تعالی همۀ انسان ها ،از عقاید و ارزش های حق اند و درستی
آنها با موافقت یا مخالفت آدمیان تغییر نمی کند.
جوامع مختلف با ایمان به حق ،حقیقت را به فرهنگ آرمانی خود وارد می کنند و با عمل کردن
براساس این عقاید و ارزش ها ،آنها را به فرهنگ واقعی شان وارد می نمایند .اگر جوامع مختلف
به حق ایمان نیاورند و مطابق با آن عمل نکنند به سوی باطل گام برمی دارند.
بنابراین ،حقایق ثابت اند ولی از جهت وارد شدن به فرهنگ آرمانی و واقعی ،تغییر پذیرند؛
یعنی برای جوامع امکان انحراف از حق و پذیرش باطل وجود دارد .همان گونه که امکان خروج
از باطل و روی آوردن به حق نیز وجود دارد .جوامع می توانند بر مدار حق یا باطل بچرخند
اما حق و باطل بر مدار گزینش آنها تغییر نمی کنند.
نمونه بیاورید
سه نمونه از آرمانهای حق را که در اغلب یا همۀ فرهنگها حضور دارند ،نام ببرید .به نظر
شما به چه دلیل این آرمانها در اکثر فرهنگها حضور دارند؟
آرمان حق
وفای به عهد

راست گویی

...........

...........

...........

آیا میتوانید برخی پدیدههای باطلی را که در قلمرو آرمانی و واقعی بعضی فرهنگها وجود
دارد ،شناسایی کنید؟
تکاثر (مال اندوزی)
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درس پنجم

هویت

در مورد هویت چه میدانید؟
ملنصرالدین میخواست به شهر غریبی سفر کند .همسر ّ
نقل است که ّ
مل پیش از سفر،
آویزی بر گردنش آویخت که نامش بر آن نوشته شده بود تا مبادا هویتش را فراموش کند.
ّ
مل پس از ورود به آن شهر ،شب نخست در یک کاروانسرا بیتوته کرد .خواب که بود،

شوخی ،آویز را از گردنش درآورد و به گردن خود آویخت .صبح روز بعدّ ،
مل پس از دیدن
آویز در گردن آن شوخ فریاد زد« :چنین مینماید که تو من هستی .ولی اگر تو من هستی،

پس من کیستم؟»
ّ
شاید این سردرگمی مل مسخره به نظر آید ولی بر مهمترین مسئلۀ بشری اشاره میکند
که همان هویت است.

)فرهنگ و هویت ،چارلز لیندولم(
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افراد در موقعیت های گوناگون با پرسش «کیستی؟» مواجه می شوند یا از خودشان می پرسند
به راستی «  من کیستم؟» .آنها در پاسخ به این پرسش خودشان را معرفی می کنند و ممکن
است در معرفی خود به ویژگی هایی از این قبیل اشاره کنند :نوجوان ،متولد هشتم آبان ،81
مؤمن ،گندمگون ،ورزشکار ،وقت شناس ،صبور ،راستگو ،ایرانی و. ...
پرسش کیستی گفته می شود و با آن هر شخص از افراد دیگر متمایز
آنچه در پاسخ به
ِ
می گردد  « ،هویت» فرد را تشکیل می دهد.
آیا هویتمان را خودمان میسازیم؟ ما در شکل گیری بعضی ویژگی های هویتی مانند مکان یا
زمان تولد یا دختر و پسر بودن نقشی نداریم (انتسابی)؛ اما بسیاری از ویژگی های هویتی مانند
صفات اخالقی و روانی را خودمان شکل می دهیم یا در شکل گیری آنها نقش و سهم زیادی
داریم (اکتسابی) .بعضی ویژگی ها هستند که در به دست آوردنشان نقشی نداریم اما با تالش
می توانیم آنها را تغییر دهیم؛ مانند موقعیت اجتماعی که در زمان تولد از طریق خانواده به ما
داده می شود و ما در طول زندگی ،می توانیم آن را تغییر دهیم.
آیا هویتمان تغییر میکند؟ برخی از ویژگی های هویتی تغییر می کنند؛ مانند جایگاه فرد در
جامعه که تابع دانایی ،توانایی و دارایی اوست ،ولی برخی ویژگی ها تغییر نمی کنند؛ مانند
زمان و مکان تولد.
هر فردی در طول زندگی خود ،تغییرات هویتی بسیاری را پشت سر می گذارد؛ مث ً
ال از نوزادی،
کودکی ،نوجوانی و جوانی یا از بی سوادی ،کم سوادی ،دانشمندی و فرهیختگی می گذرد؛ ولی
خود می داند همان شخصی است که همۀ آن تغییرات را سپری کرده است.
آیا هویت ما صرف ًا اجتماعی است؟ فرد بدون ارتباط با دیگران یا عضویت در گروه های
اجتماعی نمی تواند برخی ویژگی ها را داشته باشد؛ مث ً
ال ما فقط با عضویت در جامعۀ ایران،
ایرانی محسوب می شویم؛ درحالی که زرنگی یا تنبلی و صبوری یا زودرنجی ویژگی های فردی
ما هستند.
بخوانیم و بدانیم
گفتهاند یوسف را دو چیز بود بر کمال؛ یکی حسن خلقت (جمال و زیبایی) و دیگری حسن
سیرت (علم و معرفت).
و خداوند تقدیر چنان کرد که جمال وی سبب بال گشت و علم وی سبب نجات ،تا عالمیان بدانند
که علم نیکو به از صورت نیکو.
(کشفاالسرار و     عده االبرار ،رشیدالدین میبدی)
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هویت فردی

هویت اجتماعی

نمونه بیاورید
در جدول زیر چهار ویژگی هویتی خود را بنویسید و اکتسابی یا انتسابی بودن ،فردی یا اجتماعی
بودن و ثابت یا متغیر بودن آنها را تعیین کنید.
ویژگی های من

اکتسابی

راستگو



انتسابی

فردی

اجتماعی

ثابت



متغیر


...
...
...

هویت فردی و اجتماعی چه نسبتی با هم دارند؟
هویت دارای دو بعد فردی و اجتماعی است .هویت فردی نیز شامل دو بعد جسمانی و
نفسانی است ،بنابراین ،هویت انسان سه بعد دارد:
ـ بُعد جسمانی (بدن)
ـ بُعد نفسانی (نفس و ویژگیهای اخالقی و روانی)
ـ بُعد اجتماعی (نقشها و عضویت فرد در جامعه).
آیا میتوانید برای هرکدام از این ابعاد ،نمونه بیاورید؟ آیا میان این سه بُعد ارتباطی وجود
دارد؟
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با توجه به متن ،تصویری مناسب با این قسمت تهیه
نمایید.

زهرا نعمتی ،دارنده مدال طال در مسابقات جهانی پارالمپیک
و نخستین زن ورزشکار ایرانی که موفق شد در کنار ورزشکاران
سالم ،جواز رقابت در المپیک را نیز کسب کند.

نف

هویت فردی

س

طبی

تا اینجا با ابعاد مختلف هویت و تعامل آنها با یکدیگر
آشنا شدید .ولی پرسش این است که هویت فردی و
اجتماعی ما چگونه با یکدیگر سازگار میشوند؟ آیا هر
نوع هویت اجتماعی با هر نوع هویت فردی سازگار
است؟

عت

سه بُعد هویت ما از یکدیگر جدا نیستند بلکه با هم تعامل یا ارتباط متقابل و دو سویه دارند و
بر یکدیگر اثر می گذارند؛ بدن ما مجرای ارتباط ما با طبیعت و بخشی از آن محسوب می شود.
نقش و عضویت اجتماعی ما نیز مجرای ارتباط ما با جامعه و بخشی از آن به حساب می آید.
آیا می توانید بگویید هرکدام از مثال های زیر نشانگر کدام یک از این رابطه هاست؟
ترشح بیش از اندازة غدۀ تیروئید موجب عصبانی شدن انسان ها می شود.
1
برخی بیماری های جسمانی به کمک قوای روانی درمان می شوند.
)
یک انسان با تقوا ،جهانی را تغییر می دهد( .امام خمینی
پرتالش پرانگیزة دانش دوست ،موفق خواهد شد.
مؤمن امیدوا ِر
جوان
ِ
ِ
ِ
2
شرافت و وقار و سلحشوری از ویژگیهای صحرانشینان است.
جهان اجتماعی مانع شکوفایی برخی اخالقیات می شود.

هویت اجتماعی
جامعه و فرهنگ
(جهان اجتماعی)

1ـ در هر کاری که ارادة آدمی برای انجام آن قوی باشد ،بدن دچار ضعف و ناتوانی نمی شود( .امام صادق )
2ـ ابن خلدون در کتاب «مقدمه» ،در بیان تفاوت میان شهرنشینان و بادیه نشینان ،چنین صفاتی را برای صحرانشینان
برشمرده است.
35

هویت هر جامعهای ،براساس عقاید ،آرمانها و ارزشهای آن جامعه شکل میگیرد و قواعد،
هنجارها و نمادهای آن متناسب با عقاید ،آرمانها و ارزشها سامان مییابند .بنابراین ،هویت
اجتماعی هر فرد ،درون یک جامعه و بر اساس عقاید و ارزشهای آن شکل میگیرد .در جامعة
قبیلهای ،هویت اجتماعی افراد اغلب براساس جایگاه آنها در قبیله مشخص میشود .در جامعة
سرمایهداری ،هویت اجتماعی افراد بیشتر به دارایی و توان اقتصادی آنها وابسته است .در جامعة
دینی ،هویت اجتماعی افراد بر اساس عقاید و ارزشهایی تعیین میشود که آن دین محترم
میشمارد؛ مثال ً اسالم هویت افراد را با تقوا ،عدالت و علم ارزیابی میکند.

ک
ک
ف
خ� دا ی�ا یا� ن ا� ت� خ�ار مرا �بس �ه ب� ن� ده ت�وام و یا� نع�زّ ت� مرا �بس �ه ت�و خ� دای م ن� ی .
ک ک
ک
خ� دا ی�ا ت�و هما� ن ی �ه م ن می �خواهم ،مرا آ�ن � ن �ه ت�و می �خواهی .
حضرت علی

ِ
هویت اخالقی و روانی افراد سازگار
هر جامعه ای با توجه به عقاید و ارزش هایش با نوع خاصی از
است و زمینة پیدایش و رشد همان هویت را فراهم می آورد و امکان پیدایش و رشد دیگر انواع
را تضعیف می کند .برای مثال ،فرهنگ متجدد با بعضی ویژگی های اخالقی سازگار است که در
ارتباط با آرمان ها و ارزش های دنیوی آن شکل می گیرند ،مانند فردگرایی ،دم غنیمت شماری،
تبرج ،رفاه طلبی و مال اندوزی با بسیاری از ویژگی های
فرصت طلبی ،انضباطّ ،
تجمل گراییّ ،
اخالقی که براساس ارزش های معنوی و الهی انسان شکل گرفته باشند ،مانند قناعت ،حیا،
بندگی خدا ،تقوا ،خوف و رجای الهی ،شکر و رضای الهی و توکل سازگار نیست.
هر جامعه ای براساس هویت خود ،با طبیعت و بدن آدمی تعامل می کند .نگاه دنیوی فرهنگ
جدید غرب و ارزش های آن به گونه ای است که هر دخل و تصرفی را در طبیعت و بدن مجاز
می داند .انسان در این فرهنگ هر نوع تصرفی را برای بهره برداری بیشتر از طبیعت انجام
می دهد .در فرهنگ اسالم انسان به عنوان خلیفۀ خداوند وظیفۀ عمران و آبادانی طبیعت را
به عهده دارد؛ یعنی انسان حق ندارد برخالف ارادۀ حکیمانۀ الهی در جهان طبیعت و بدن خود
تصرفاتی انجام دهد.
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مسابقات ساالنه «مسترالمپیا» یکی از مهمترین مسابقات
نمایشی است که با فیگور گرفتن روی استیج (صحنه نمایش) انجام
میپذیرد .از پایان قرن  19جریان فکری با رویکردی اساطیری
شکل گرفت که زیبایی ،تناسب و پرورشیافتگی و بدن عاملی برای
ستایش و تمجید قلمداد میشد.

برگزاری مسابقات بینالمللی زیبایی و نمایشگاههای ُمد ،از توجه
و تمرکز فرهنگ غرب بر بُعد جسمانی هویت حکایت میکند.

مقایسه کنید
به کمک دبیر خود ،اخالق ورزشکاران فرهنگ اسالم (اخالق پهلوانی) را با اخالق
ورزشکاران فرهنگ متجدد (اخالق قهرمانی) مقایسه کنید.

تندیس نیمتنه غالمرضا تختی در موزۀ
«اساما» امریکا که در آن تختی با یک
دست نشان داده شده تا یادآور مبارزه
جوانمردانه او باشد .وقتی تختی متوجه
شد پای مدوید آسیبدیده ،هرگز به سمت
پای مصدوم حریف نرفت.

پهن کردن سجاده بر روی تشک کشتی و به جا آوردن نماز
شکر پس از قهرمانی از جمله مراسم آیینی کشتی قهرمانی
است.

ببینیم و بدانیم
مجموعۀ مستند «  بر سکوی افتخار» روایت زندگی شهدای ورزشکار
است .برای آشنایی بیشتر با اخالق پهلوانی ،قسمتی از این مجموعه
باعنوان «پهلوان کوچولو» را که در آن شهید سعید طوقانی معرفی
شده ،ببینید.
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آیا ما از همۀ ابعاد هویت خود آگاهیم؟
تا اینجا با ابعاد مختلف هویت آشنا شدید .آیا
پیش از این به همۀ این ابعاد توجه داشتهاید؟
بهنظر شما ،افراد خود را چقدر میشناسند؟
شما خود را چقدر میشناسید؟ برای شناخت
بهتر و بیشتر خود چه راههایی وجود دارد؟

بخشی از هویت ،آگاهانه است؛ یعنی خود ما آن را می شناسیم یا دیگران به آن پی می برند و
آن را برایمان بازگو می کنند ا ّما بخش دیگر برای ما پنهان است و آن را نمی شناسیم.
ما معموالً عالقه مندیم که خود را به درستی بشناسیم .به همین سبب ،گاهی دربارة ویژگی های
خود که به آنها واقف نیستیم ،تأمل می کنیم و می اندیشیم .گاهی برای شناخت بیشتر و بهتر
خود از دیگران کمک می گیریم؛ مث ً
ال از والدین و دوستان دربارة ضعف ها و قوت هایمان سؤال
می کنیم .نزد مشاور ،روان شناس و روان کاو می رویم و از آنها مشاوره می گیریم .جامعه شناسان
و انسان شناسان نیز دربارة ابعاد اجتماعی هویت انسان بحث می کنند و نظراتی ارائه می دهند.
فیلسوفان هم بحث های گسترده ای دربارة هویت دارند که می تواند به شناخت ما از خودمان
کمک کند.
پیامبران و اولیای الهی نیز از دیرباز دربارة بُعد الهی و فطری هویت فردی و اجتماعی انسان ها
و همچنین غفلت و فراموشی آنها از خویشتن سخن گفته اند.
ما تردیدی نداریم که گاه در شناخت ویژگی های هویتی خود و دیگران دچار اشتباه می شویم.
وجود نظرات متفاوت دربارة هویت ،نشانة این است که امکان خطا و اشتباه در شناخت هویت
وجود دارد.
مباحثه کنید
با توجه به مباحث گفته شده دربارۀ تعامل و تناسب ابعاد مختلف هویت فردی و
اجتماعی ،پدیدههای زیر را تشریح کنید.
ـ رواج شدید عملهای زیبایی در ایران؛ آیا تمامی عملهای زیبایی برخالف ارزشها
و هنجارهای دینی جامعۀ ایران است؟ آیا عملها ،بسط ارزشها و هنجارهای
فرهنگ غرب نیست؟
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ـ رواج ارزشهای دنیوی از قبیل فردگرایی ،تجملگرایی ،مالاندوزی و … در
کشورهای اسالمی
ـ آسیبها و مسائل زیستمحیطی تولید شده بهوسیله مردم و سازمانهای عمومی
و دولتی در ایران
ـ خروج امریکا از پیمان پاریس (کاستن از انتشار گازهای گلخانهای)
ـ حمایت مردم و دولت ایران از مظلومان جهان
ـ حمایت همهجانبه دولتهای غربی و برخی از دولتهای اسالمی از رژیم اشغالگر
قدس
ـ وقوع جنبشهای زیستمحیطی در کشورهای غربی و تصویب قوانین
سختگیرانه در دفاع از محیط زیست و پدیدآمدن تکنولوژیهای سبز و صدور
کارخانهها و صنایع سنگین این کشورها به سایر جوامع
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