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رشته هاي ادبيـات وعلوم انسانـي
علوم ومعارف اسالمـي
سالاولآموزش متوسطـه

خود فراموشــي و ناديده انگاشــتن ابعاد اليتناهي روح آدمي و بيتوجهي نسبت
به اســتعدادهاي بشــر در پيمودن ســير كماالت و فضايل اخالقي ،دردي است كه
اغلب جوامع بشــري بدان مبتال گرديدهاند و حاكميت تكنولوژي و زندگي ماشيني و
ســلطة مادهگرايان و دنياپرستان بر بخش وسيعي از جهان از يكسو و ناتواني مكاتب
و انديشــه هاي مختلف در ارائهء مسيري روشن و تفســيري مطمئن از انسان ،بر اين
ســير قهقرايي و از خودبيگانگي افزودهاند.در اين ميان تنها مناديان توحيد و انبيا و
پاســداران حريم ارزشها و معنويتها بودهاند كه تربيت انسان را وجهة جهاد مستمر
خويــش قرار داده و همنوا با چراغ عقل و نداي فطرت ،جامعه انســاني را به ســوي
كماالت و ارزشهاي متعالي هدايت كرده اند.
امـام خمینـــی

فهرست

جـهان اجتــماعي

تصویر

تصویر
تصویر

فصـل اول ـ جـهان اجتــماعي
انتظـار ميرود در پايـان اين فصـل دانشآمــوز:
.................... .1

کُـنش هـــای مــا

درس 1

«آنچه انجام مي دهيم»

كُنش ما انسانها چه ويژگيهايي دارد؟
در جهان ،تمامي مخلوقات كاري انجام ميدهند؛
ماه به دور زمين ميچرخد .ابرها حركت ميكنند.

آب در جويبار روان است .درخت برگ و بار ميدهد.

تصویر

خون در رگهاي آدمي جريان دارد .كشاورز به
كشت و زرع ميپردازد .دانش آموز مطالب درسي
را در ذهن مرور ميكند .به نظر شما فعاليتهاي

انسان چه تفاوتي با فعاليت ساير مخلوقات دارد؟
ما پيادهروي ميكنيم ،شادي ميكنيم ،مسواك

ميزنيم ،نماز مي خوانيم و فعاليتهاي ديگري

انجام ميدهيم .در زبان فارسي براي فعاليتهاي

انسان ،اسمهاي گوناگوني همانند كار ،عمل ،فعل،
رفتار ،كردارُ ،كنش و  ...وجود دارد .شما جدول زير
را با چه كلماتي پر ميكنيد؟

رديف
1
2
3
4

فعاليت
كار
.............
فعل
.............

انجام دهنده فعاليت

كارگر،كارمند،كارگزار ،كارفرما
ِ
عامل
.............
كنشگر

در علوم انساني به فعاليتي كه انسان انجام ميدهد «كُنش» ميگويند .كنش ويژگيهايي دارد
جامعه شناسی

كه آن را از فعاليت ساير مخلوقات متمايز ميكند .به نظر شما اين ويژگيها كداماند؟
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1ـ اولين بار كه ميخواهيد از يك كاالي پيچيده مانند تلويزيون يا تلفن همراه استفاده
كنيد به دفترچه راهنماي آن مراجعه ميكنيد .ولي پس از آن ،ديگر سراغي از دفترچه

راهنما نميگيريد مگر اينكه مشكلي پيش بيايد .چرا؟

2ـ در جلسه امتحان نشستهايد و شرايط مناسب محيطي ،اجتماعي و فردي فراهم
است ،در چه صورتي از پاسخ به پرسشي باز ميمانيد؟

3ـ فرد گرسنهاي به جزيرهاي خالي از سكنه وارد ميشود كه از قبل هيچ شناختي

درباره مواد غذايي آنجا ندارد ،به نظر شما او براي رفع گرسنگياش چه كار ميكند؟

كنش ،آگاهانه است؛ يعني كنش وابسته به آگاهي آدمي است به گونهاي كه بدون آگاهي انجام نميشود.
سخن گفتن يك كنش است .اگر ما آگاهي خود را نسبت به كلمات و معاني آنها از دست بدهيم ،از
گفتار باز ميمانيم .از اين رو فردي كه به زباني آگاهي ندارد ،نمي تواند با آن زبان سخن بگويد.
معلوم شد تا آگاهي نباشد كنشي صورت نميگيرد .آيا كنش انسانها هميشه بر اساس آگاهي صحيح
صورت ميگيرد؟
از دو پرسش زير يكي را به دلخواه انتخاب كنيد و درباره آن گفتوگو كنيد.
1ـ حتماً براي شما پيش آمده كه در انجام كاري بر سر دو راهي قرار گرفته باشيد .مانند

اينكه پس از برگشت از دبيرستان ،بهتر است ابتدا استراحت كنيد بعد تكاليف درسي

خود را انجام دهيد يا برعكس .قرار گرفتن بر سر دو راهيها يكي از ويژگيهاي كنش
انساني را نشان ميدهد؟ آن ويژگي كدام است؟

2ـ ما براي كارهاي ناشايست ،خود و ديگران را سرزنش ميكنيم .در چه صورتي سرزنش

افراد ،عادالنه و در چه شرايطي ناعادالنه است؟

جامعه شناسی
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کنش ،ارادی است :كنش انساني ،به اراده انسان وابسته است؛ يعني تا اراده و خواست انسان نباشد،
كنش انجام نميشود .پس براي انجام كنش عالوه برآگاهي ،اراده انسان نيز ضروري است .زيرا ممكن
است فردي به كاري آگاه باشد ولي تصميم به انجام آن نگيرد.
با توجه به ارادي بودن كنش ،آيا فعاليتهايي مانند ضربان قلب ،گردش خون ،بسته شدن ناخودآگاه
چشم در مواجهه با خطر و  ...كنش محسوب ميشوند؟ چرا؟

فردي از ميان جمع برميخيزد و در و پنجره اتاق را ميگشايد .اگر از او بپرسند چرا چنين

كاري كردي چه ميگويد؟

كنش ،هدفدار است :ميتوان از هر كنشگري پرسيد چرا چنين كاري كردي؟ زيرا فعاليت انسان
با قصد و هدف خاصي انجام ميشود اگرچه ممكن است هميشه به آن نرسد .فردي كه لب رودخانه
ايمينشنيند يا قصد ماهيگيري دارد يا ميخواهد از ديدن آب و شنيدن صداي آن لذّ ت ببرد ،شايد هم
ميخواهد شنا كند ،يا ....
آيا انسانهاي مختلف در انجام كنشهايشان ،هدفهاي يكساني دارند؟
توجه به اين ويژگيها ،كنش انسان ـ بر خالف فعاليت ساير مخلوقات ـ «معنادار» است .انسانها با
با ّ
توجه به معناي ِ
مثال وقتي دانشآموزي در كالس ،دست خود را باال
كنش خود ،آن را انجام ميدهند؛ ً
ميآورد معناي كار او اجازه خواستن از معلم است .معلم نیز در صورتی میتواند به او پاسخ مناسب
بدهد که معنای کنش او را دریابد.
تصوير 3

تصوير 4

گفتگو

بوق زدن راننده،يك كنش است درباره معناهاي مختلف آن با يكديگر گفتگو كنيد.

كنش ما چه آثار و پيامدهايي دارد؟

جامعه شناسی

مدتي از شروع كالس درس سپري شده است؛ همه غرق
درساند؛ ناگهان دانشآموزي در ميزند و اجازه ورود مي
خواهد .به نظر شما كنش او چه تغييراتي در كالس ايجاد
ميكند؟ چه پاسخي از طرف معلم و بچهها به دنبال مي
آورد؟ درباره آثار و پيامدهاي كنش او گفتوگوكنيد .آيا
ميتوانيد آنها را دستهبندي كنيد؟

تصوير 4
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از لقمان حكيم پرسيدند حكمت از كه آموختي؟ گفت از نابينايان كه تا جاي نبينند پاي

ننهند!

سعدي در اين بيان چه چيزي را به ما توصيه ميكند؟

به نظر شما شناخت آثار و پيامدهاي كنش انسان ،چه اهميتي دارد؟

هر كنش آثار و پيامدهايي دارد .آيا پيامدهاي كنش نيز همانند خود كنش ،وابسته به آگاهي و اراده
انسان هاست؟
برخي از پيامدهاي كنش به اراده افراد انساني؛ يعني خود به كنشگر يا افراد ديگر وابسته است .به همين
دليل به آنها «پيامدهاي ارادي» ميگويند .اين دسته از پيامدها ،خودشان ،كُنش هستند و بايد كنشگري
اوال به پرسشهاي آزمون
آنها را انجام دهد .دانشآموزي كتاب درسي خود را مطالعه ميكند در پی آن؛ ً
پاسخ ميدهد و ثانياً معلم متناسب با تالش او نمره ميدهد .پاسخ به پرسشهاي امتحاني و نمره دادن معلم،
پيامد ارادي مطالعۀ اوست كه اولي به اراده خود او و دومي به اراده معلم وابسته است.
فردي سالم ميكند .پاسخ سالم او پيامد ارادي كنش او محسوب ميشود كه به اراده جوابدهنده سالم
وابسته است.
اما همه پيامدهاي كنش اينگونه نيستند؛ يعني به اراده افراد انساني بستگي ندارند .به همين دليل به
آنها «پيامدهاي غيرارادي» ميگويند .اين دسته از پيامدها ،كنش نيستند كه الزم باشد كنشگري آنها
را اراده كند بلكه نتيجه طبيعي كنش هستند .وقتي شما در و پنجرهها را باز ميكنيد هواي كالس تغيير
ميكند .فردي كه به صورت مداوم وضو ميگيرد دست و صورت او پاكيزه ميشود1.
پيامدهاي غير ارادي كنش انسان ،قطعي است؛ يعني حتماً انجام ميشود ،ولي پيامدهايي كه به اراده
انسانها وابسته است احتمالي است؛ يعني ممكن است انجام بشود يا نشود .اگر افراد آن را اراده كنند
انجام ميشود و اگر نخواهند انجام نميگيرد.
در بسياري از موارد آدميان كنشهاي خود را با توجه به پيامدهاي ارادي و غير ارادي آن انجام ميدهند
و از انجام برخي كنشها به دليل پيامدهاي نامطلوبشان خودداري ميكنند.
توجه داريم.
تامل كنيم و ببينيم تا چه اندازه به اين امر مهم ّ
چه خوب است همه ما در كنشهايمان ّ
جامعه شناسی
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 امام رضا ع ميفرمايند وضو سه اثر دارد :نظافت جسم ،نشاط روح  ،تقرب و نزديكي1
به خداوند متعال.

تحـليل كنيـد
«آدمي در ِگرو عمل خويش است»(قرآن كريم :سوره زمر :آيه )38

پيامدهاي ارادي و غيرارادي هر يك از كنش هاي زير را مشخّص نماييد.
كنش

ورزش كردن

پيامدهاي ارادي
وابسته به اراده ديگري
وابسته به اراده كنشگر

پيامدهاي غير ارادي

سيگارو قليان كشيدن
رعايت حيا

كنترل خشم

جامعه شناسی
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درس 2

پديدههــاي اجتمـاعي
»آنچه با هم پديد ميآوريم«

كنش اجتماعي چيست؟
به تنهايي مشغول خوردن غذا

هستيد .دوستي وارد ميشود .چه

تصویر

تغييري در كنش شما رخ ميدهد؟
لباس پوشيدن شما در موقعيّتهاي

مختلف ،متفاوت است؛ زيرا در
پوشيدن لباس ،ديگران را در نظر
مي گيريد .با در نظر گرفتن ديگران،
كنش فردي شما به يك كنش

اجتماعي تبديل ميشود .شما چه
تصوري از كنش اجتماعي داريد؟

كنشها انواعي دارند .برخي از آنها

فردي و برخي اجتماعياند.

ما به دوست خود سالم ميكنيم يا پاسخ سالم او را ميدهيم .با ورود معلم به كالس
از جا بر ميخيزيم ،هنگام سوار شدن به اتوبوس حق تقدم را رعايت ميكنيم و به

هم تعارف ميكنيم ،به هنگام گفتو گو حركات و سخنان طرف مقابل را مورد توجه

قرار ميدهيم... .

جامعه شناسی
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ويژگ ي مشترك اين كنشها چيست؟
كنش اجتماعي نوعي كنش انساني است كه با توجه به ديگران انجام ميشود .در كنش اجتماعي آگاهي
و اراده كنشگر ،ناظر به ديگران ،ويژگيها و اعمال آنهاست.
كنش اجتماعي تنها در حضور فیزیکی ديگران صورت نميگيرد.
وقتي رانندهاي پشت چراغ قرمز ميايستد ،مقرراتي را رعايت ميكند كه مورد قبول ديگران است و به

همين دليل كنش او اجتماعي است .ح ّتي رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي در نيمهشب و به دور از
چشم ديگران و حتي دوربينهای مخفی ،كنش اجتماعي است.
به نظر شما كنشهايي كه در حضور ديگران ولي بيتوجه به آنها اتفاق ميافتد كنش اجتماعياند؟ براي مثال
وقتي فردی در كالس درس نشسته ،ولي بيتوجه به اطرافيان و در ذهن خود رودخانهاي وحشي را
تخيل ميكند ،كنش اجتماعي انجام داده است؟
«هرگز وجود حاضر ِغايب شنيدهاي /من در ميان جمع و دلم جاي ديگرست»

مصداق بياوريد:
دانستيد كه در كنش اجتماعي ،آگاهي و اراده كنشگر ناظر به ديگران ،ويژگيها

و اعمال آنهاست .براي شناخت عميقتر كنش اجتماعي ،الزم است كمي بيشتر

به واژه «ديگران» بينديشيد .كساني كه كنشگران با توجه به آنها ،دست به كنش
ميزنند ،متفاوتاند .در اينجا انواع مختلفي از آنها ذكر شده است .تالش كنيد در

ارتباط با هر كدام ،يك كنش اجتماعي مثال بزنيد.

غريبه /آشنا( ديگران گاهي غريبهاند و گاهي آشنا)
دوست /دشمن

حاضر /غايب

گذشتگان /معاصرين /آيندگان

فرد /گروه /جامعه

مومن /كافر /منافق

با اين مثالها متوجه ميشويد؛ كنشي كه ناظر به هر كدام از اين انواع ،صورت مي

شكل ميگيرند؟ چگونه دوام ميآورند يا تغيير ميكنند؟

جامعه شناسی

گيرد آداب و قواعد خاصي ميخواهد .آيا تا كنون فكر كرده ايد كه اين آداب چگونه
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پديدههــاي اجتماعــي كدامنــد

چگونه شكل ميگيرند؟

به پديدههاي اطراف خود توجه كنيد.
كمك دبير خود تعدادي از آنها را روي تخته بنويسيد.
برخي از پديدههايي كه نوشته ايد ،اجتماعي هستند.
آيا ميتوانيد چند مورد را نام ببريد؟ چرا این پدیدهها
را اجتماعي ميدانيد؟ اين پديدهها چه ارتباطي با كنش
اجتماعي دارند؟

و
تصوير

با

در درس هنر يكي از سرمشقهايي كه از روي آن خط مينوشتند اين جمله بود
كه «ادب آداب دارد» .اگر اين جمله ،موضوع انشا بود ،درباره آن چه مينوشتيد؟

بسياري از آدابي كه ما مراعات ميكنيم محصول پديدههاي اجتماعي اطراف

ما هستند كه به صورت فرصتها و محدوديتها پيشروي ما قرار ميگيرند و اگر

وجود نداشته نباشند ما نميتوانيم با هم زندگي كنيم .فکر کنید كوچهها ،خيابانها

و خطكشيهاي مسير خانه تا مدرسه چه فرصتها و محدوديتهايي براي شما

فراهم ميكنند؟ چگونه؟

بانک ،مسجد ،پلیس ،مدرسه ،خانواده ،گروه دوستان ،نمادها ،ارزشها و هنجارهاي اجتماعي و ...
نمونههايی از پديدههاي اجتماعي هستند که در سا ل گذشته با برخی از آنها آشنا شدید.
به كنش اجتماعي و پيامدهاي آن «پديدههاي اجتماعي» ميگويند .كنش اجتماعي ُخردترين پديده
اجتماعي است و سایر پديدههاي اجتماعي آثار و پيامدهاي آن میباشند.
مثال :فردي به تنهايي و با صداي دلخواه در مكاني مطالعه می کند .حال اگر فرد ديگري وارد شود ،مطالعه او به
يك كنش اجتماعي تبديل ميشود و پاي هنجارها و ارزشهاي اجتماعي را به ميان ميآورد .او براي رعايت حقوق
ديگري(تحقق يك ارزش) بايد در حضور ديگران ،آرام مطالعه كند(پيدايش يك هنجار).
هنجار اجتماعي ،شيوه انجام كنش اجتماعي است كه مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است .در هر
جامعهاي احوالپرسی از دیگران شیوههای معینی دارد.
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ارزشهاي اجتماعي آن دسته از پديدههاي مطلوب و خواستنیاند كه مورد توجه و پذيرش همگان بوده
و افراد يك جامعه نسبت به آنها گرايش و تمايل دارند.
اگر كنش اجتماعي نباشد ،هيچ هنجاري شكل نميگيرد و هيچ يك از ارزشهاي اجتماعي مانند عدالت،
امنيت و آزادي محقق نميشوند.
هنجارها و ارزشهاي اجتماعي بعد از اينكه از طريق كنشهاي اجتماعي تحقق پيدا كردند پدیده
های«جامعهپذیری» و «کنترل اجتماعی» را ضروری میسازند تا از طریق تعلیم و تربیت ،تشویق و تنبیه،
ارزشها و هنجارها را به افراد منتقلميکنند .افراد با عمل كردن براساس ارزشها و هنجارها به آنها
تداوم ميبخشند.

آیا میدانید کدام بخش ها ،جامعهپذیری و کنترل اجتماعی را در جامعه به عهده دارند؟
بیشتر بدانیــم
بيشتر بدانيم :متفکران اجتماعی ایجاد پدیدههای اجتماعی از طریق کنش اجتماعی را «برونیسازی»
و تأثیر پدیدههای اجتماعی بر افراد و کنش اجتماعی آنها را «درونیسازی» مینامند.
تمامي پديدههاي خرد و كالن اجتماعي به همين صورت شكل ميگيرند .پديدههاي اجتماعي را انسانها
در ارتباط با يكديگر به وجود میآورند و از آنجا که افراد انسانی بر اساس آگاهي عمل میکنند ،پدیده
های اجتماعی معنادار هستند.
پدیدههای اجتماعی به مرور از انسانهایی که آنها را بوجود آوردهاند مستقل میشوند و فرصتها و
محدودیتهایی را برای کنشها و زندگی آنها ايجاد میکنند .این روند تا جایی ادامه مییابد که افراد
احساس میکنند «پدیدههای اجتماعی» همانند «پدیدههای طبیعی» هستند.
آیا همه پدیدههای اجتماعی مانند پدیدههای طبیعی محسوساند؟
آيا پديده هاي طبيعي مانند پديدههاي اجتماعي معنادارند؟
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مقایسه

ي اجتماعی
کنید کوه یک پدید ه طبیعی و ساختمان اداری و وفاي به عهد ،پدیده ها 
هستند .با مقایسه آنها تفاوت پدیدههای طبیعی و اجتماعی را مشخص كنيد.

معيار
نقش انسانها در پیدایش آن
معنادار بودن
محسوس بودن

جامعه شناسی
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کوه ساختمان اداری

جامعه شناسی
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