درس 7

ی اجتماعی
ارزیابی جهانها 

واقعیتها و آرمانهای جهان اجتماعی
را چگونه ارزیابی کنیم؟

قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی
کداماند؟

تصاویر 1و 2

مردمی که در یک جهان اجتماعی زندگی میکنند
ارزشها و اهداف مشترکی دارند؛ اهدافی مانند:
«رفع نیازهای اولیه»« ،زندگی کردن با یکدیگر»،
«آزادی»« ،عدالت» و «دفاع از مظلومان» و . ...
ارزش  ها ،راهنمای کنش اعضای جهان
اجتماع یاند .وقتی مردم مطابق ارزشها عمل
کنند ارزشها به واقعیت تبدیل میشوند .ولی آیا
مردم همواره مطابق ارزشهای جهان اجتماعی
خود عمل میکنند؟
هر یک از شام ارزشها و اهدافی را در زندگی
خود تعقیب میکنید .برخی هدفهای شام مانند
انجام تکالیف درسی امروز کوتاه مدتاند ،برخی
مانند قبول شدن و به کالس باالتر رفنت میان
مدتاند و برخی مان ند تبدیل شدن به یک فرد
مفید درجامعه و سعادت دنیوی و اخروی بلند
مدتاند .رسیدن به هر کدام از این اهداف و
تحقق آنها وابسته به کنشهای شامست .در یک
خانواده نیز برای تهیه صبحانه ،نظافتخانه ،تأمین

هزینهها ،مقابله با سختیها ،عروس و داماد کردن
بچهها ،احرتام به یکدیگر ،دوست داشنت یکدیگر
و  ...هر عضو خانواده مسئولیتی به عهده دارند.
اعضای یک جهان اجتامعی نیز اهداف و ارزش
های مشرتکی را تعقیب میکنند که هر کدام برای
تحقق آنها وظیفه و مسئولیتی را به عهده دارند.
آیا متامی افراد برای تحقق ارزشها و آرمانها به
مسئولیتهایشان عمل میکنند؟
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به مجموعه اهداف و ارزشهای مشترکی که اعضای یک جهان اجتماعی خواهان رسیدن به
آنها هستند«آرمان اجتماعی» میگویند.
آرمان اجتماعی تصور اعضای جهان اجتماعی از وضعیت مطلوب فرهنگ ،سیاست ،اقتصاد،
خانواده و  ...است.
نمودار آرمان ( شبكه جوي ،نهر ،رود ،دريا)

آرمان جهان اجتماعی در ارزش ها متبلور
می شود .مثال ً آرمان جهان اجت م اعی اسالم،
توحید است .جامعهای آزادی را آرمان خود
میبیند و جامع ه ای دیگر عدال ت را و . ...
عموماً انسانها خدمت به همنوعان خود را خوب
و خیانت به دیگران یا قتل نفس را گناهی بزرگ
میشمارند ،دروغگویی ،رشوه ،دزدی را ناروا و
رعایت مقررات را پسندیده میدانند .بسیاری از
ارزشهای یادشده را اغلب افراد جامعه ،رعایت
میکنند و برخی از آنها را بعضی گروهها یا افراد
در عمل رعایت نمیکنند.
ارزشهایی را که مردم یک جامعه از آن جانبداری
میکنند و رعایت آن را الزم میدانندّ ،اما در عمل
ممکن است برخی از آنها را نادیده بگیرند قلمرو
آرمانی جهان اجتماعی را شکل میدهد و ارزش
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هایی که مردم به آن عمل میکنند قلمرو واقعی
جهان اجتماعی را میسازد.
قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی به روی
یکدیگر گشوده است و مرز آنها براساس عمل
مردم تغییر میکنند .هر اندازه مردم مطابق ارزش
ها عمل میکنند به همان اندازه آرمانها وارد
قلمرو واقعی جهان اجتماعی میشوندّ .ام ا اگر
مردم به ارزشهایی که در قلمرو آرمانی جامعه
رعایت آنها را الزم میدانند عمل نکنند قلمرو
واقعی از آرمانها فاصله میگیرد.
برنامهریزان فرهنگی هر جامعه همواره تالش می
کنند تا از طریق تعلیم و تربیت ،زمینه تحقق بیشتر
آرمان ها یا ورود آنها را به قلمرو واقعی جهان
اجتماعی فراهم کنند.

نمودار قلمرو آرماني و واقعي

بخوانیم و بدانیم
از درس اول به یاد دارید که سخن گفنت یک کنش انسانی است ولی برخی از افراد عادت دارند که
سخنانشان را جزو اعاملشان به حساب نیاورند .از این رو به لوازم و پیامدهای آن توجه منیکنند 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 م یکند« :ای کسانی که ایامن آوردهاید چرا سخنی م یگویید
که به آن عمل من یکنید .نزد خدا بسیار خشمآور است سخنی بگویید که عمل منیکنید .خداوند کسانی را دوست
م یدارد که در صفی واحد هامنند سدّی مستحکم ،در راه او قیام میکنند» (سوره صف آیه 3و )4
کرامت ،جوامنردی و ناندهی است/مقاالت٭ بیهوده طبل تهی است
٭
قیامت کسی بینی اندر بهشت /که معنی طلب کرد و دعوی بهشت
به معنی توان کرد دعوی درست /دَم بی قدم٭ تکی هگاهی است سست
مقاالت :گفتهها  /بهشت :رهاکردن و گذاشنت /دم بی قدم :ادعای بدون عمل(.سعدی)

تصویر3

تصویر4
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فعالیت
ــ در جدول زیر سه منونه از آرمانهای جامعه خود را بنویسید که تا حدودی بیرون از قلمرو واقعی یا درون
آن قرار گرفتهاند.
آرمانها
بیرون از قلمرو واقعی

درون قلمرو واقعی

ناپسند بودن اسراف و تبذیر

استکبارستیزی

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

احترام به پدر و مادر

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

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

ــ خود را یک مدیر فرهنگی فرض کنید و راهکارهای پیشنهادیتان را برای ارتقای قلمرو واقعی جامعه و
نزدیک شدن آن به قلمرو آرمانی بیان کنید.

قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی
را چگونه ارزیابی کنیم؟

تصاویر 1و2

می توان واقعیتهای هر جهان اجتماعی
را در پرتو آرمانهای آن ارزیابی کرد .اگر مردمی
مطابق آرمان های خ و د عمل کنند فاصله میان
قلمرو واقعی و آرم ا نی جامعه خود را کاهش
می دهند .ولی آیا همه آرمانها درستاند تا واقعیت
ها را در پرتو آنها ارزیابی کنیم؟ آیا راهی برای
ارزیابی واقعیتها و آرمان ها وجود دارد؟
در رسارس تاریخ ،حق و باطل از آرمانهای برشی بوده و اغلب جها نهای اجتامعی
رعایت حق و مقابله با باطل را الزم دانستهاند .در جهان اجتامعی اسالم نیز عمل
به حق و پرهیز از باطل مهمترین آرمانها و ارزشهای اجتامعی هستند .واقعیتها
و آرمانهای جهان اجتامعی را براساس رعایت این دو ارزش ،به دو نوع حق و باطل
تقسیم میکنند .بیان شد که واقعیتها را در پرتو آرمانها ارزیابی میکنیم و مناسب
یا نامناسب بودن آن را تشخیص میدهیم حال خو ِد آرمانها را چگونه ارزیابیکنیم؟
آیا آرمانها همواره حقاند؟ یا ممکن است برخی از آرمانها نیز باطل باشند؟
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عقایدی که مردم درباره انسان و جهان دارند،
ارزش هایی که محترم می شمارند ،قواعدی که
براساس آنها عمل میکنند ،سبک زندگی آنها و
مهارتهایی که در زندگی به کار می گیرند ،گاهی
درست و گاهی اشتباه است.
هر بخش از جهان اجتم اعی که از نظر علمی
قابل دفاع نباشد و براساس خرافات شکل گرفته
باشد ،باطل و بخشهایی که از نظر علمی صحیح
و مطابق فطرت انسان باشد ،حق است.
عقیده به توحید و ارزشهای توحیدی ،وفای
به عهد ،تحمل دیگران و مدارای با کسانی که
از شنا خ ت حقیقت محر و م ما ند ه اند ،حمایت
از مست ض عفان و مظلو م ان ،دفا ع از عدالت و
حقوق ضروری انسان ها از جمله عقاید و ارزش
های حق اند .ظلم و بیعدالتی و تجاوز به حقوق
دیگران ،شرک و دنیاپرستی و  ...از جمله عقاید
و ارزشهای باطل اند.
حق و باطل بودن هر بخش از جهان اجتماعی،
با علم متناسب با همان بخش شناخته می شود.
علوم ت ج ر بی توان دا و ری درباره تکنیک ها و
روش ه ا ی اجرایی را دارند .مثال ً درست یا

نادرست بودن شیوه مداوای بیماران را با روش
های تجربی می توان شناخت.
حق و باطل بودن ارز شها و عقاید کالن درباره
انسان و جهان را با رو ش ها و علوم تجربی
نمی توان شناخت .علوم مبتنی بر عقل و وحی دو
ابزار مهم برای شناخت عقاید و ارزشها هستند.
جهانهای اجتماعی که علم را محدود به دانش
تجربی م یدانند و عقل و وحی را به عنوان دو
روش علمی ،معتبر نمیدانند ،نمیتوانند از حق یا
باطل بودن عقاید و آرمانها سخن بگویند.
از نظر این جوامع ،عقاید و ارزشهای اجتماعی
پدیدههایی هستند که صرف اً در قلمرو آرمانی یا
واقعی جوامع انسانی پدید می آیند و ما فقط می
توانیم بودن یا نبودن این ارزشها و پیامدهای
اجتما ع ی و تاریخی آ ن ه ا را بشناس یم و برای
داوری درباره درست و غلط بودن یا حق و باطل
بودن آنها راهی نداریم.
علوم اجتماعی ،اگر علم را به معنای تجربی آن
محدود نکند ،میتوانند درباره حق یا باطل بودن
واقعی ت ه ا و آرمان ه ای جهان های اجتماعی
داوری کنند.

فعالیت
سه منونه از آرمانهای حق که در اغلب یا همه فرهنگها حضور دارند را نام بربید.
آرمان حق
وفای به عهد

راستگویی

............ ............ ............
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آیا حق و باطل تابع جهانهای اجتماعی اند؟
دانستید که آرمانی یا واقعی بودن هر پدیده
اجتماعی وابسته به نگرش و عملکرد افراد در هر
تصاویر 1و2
جهان اجتماعی است .پدیدهای در یک جهان
اجتماعی در قلمروآرمانی قرار میگیرد و در جامعه
دیگری در قلمرو واقعیت قرار دارد .مثال ً امنیت
برای یک کشور آشوبزده ،پدیدهای آرمانی است
و برای یک جامعه بسامان ،پدیدهای واقعی است.
در یک جهان اجتماعی نیز پدیدهای در
زمانی ،آرمان محسوب می شود و در زمان دیگری
لباس واقعیت می پوشد .مثال ً استقالل سیاسی در
ایران پیش از انقالب اسالمی یک آرمان بود که با انقالب اسالمی به یک واقعیت تبدیل شد .حدود
قلمرو واقعی و آرمانی هر جهان اجتماعی دستخوش تغییر می شود و از جامعهای به جامعه دیگر نیز
تغییر می پذیرد .آیا حق و باطل نیز اینگونهاند؟ و در مکانها و زمانهای مختلف ،جابه جا و دچار تغییر
میشوند؟ یا حق و باطل ،مستقل از پذیرش یا رویگردانی جهان های اجتماعی است؟

سلط ان محمود را در حالت گرس نگی بادمجان بورانی پیش آوردند خوشش آمد؛
گفت«:بادمجان طعامی است خوش» .ندیمی در مدح آن فصلی پرداخت .چون سیر
شد ،گفت« :بادمجان سخت مرض چیزی است» ندیم باز در مرضات بادمجان مبالغتی
متام کرد .سلطان گفت«:ای مردک! نه این زمان مدحش میگفتی؟» گفت« :من ندیم
توام و نه ندیم بادمجان ،مرا چیزی میباید گفت که تو را خوش آید ،نه بادمجان را».
برخی جهانهای اجتامعی حق و باطل بودن پدیدهها را به خواست و عمل افراد در
موقعیتها ،زمانها و مکانهای متفاوت وابسته میدانند و هیچ حقیقتی را ورای
خواست و اراده افراد به رسمیت منیشناسند .آیا براستی حق و باطل امور اینگونه به
متایالت افراد وابسته است؟
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ح ق و باطل بودن عقاید ،ارزش ها ،هنجارها
و کنش ها براساس آگاهی یا جهل ،توجه یا
ب ی توج هی مردم جهان های اجتماعی مختلف
نسبت به آنها تعیین نمیشود.
نژادپرستی و برتر دانستن یک قوم یا گروه خاص،
استکبار و غلبه بر دیگر جوامع ،پولپرستی و شرک
و انکار مبدا الهی از عقاید و ارزشهای باطل
هستند .باطل بودن این عقاید و ارزش ها با نوع
مواجهه جوامع مختلف به آنها دگرگون نمیشود.
آزادی انسانها از همه بندها و موانع راه سعادت
آنها ،عدالت و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و
تعالی همه انسانها ،توحید و ربوبیت خداوند سبحان
ن سبت ب ه همه مخلوقات از عقاید و ارزشهای
حقیقی و درستی هستند که حقانیت و درستی آنها
با موافقت و مخالفت آدمیان تغییر نمییابد.
جوامع مختلف با ایمان به عقاید و ارزشهای حقیقی،

آنها را به قلمرو آرمانی خود وارد می کنند و اگر
هنجارها و اعمال خود را نیز بر اساس این عقاید و
ارزشها سامان دهند به قلمرو واقعی نیز راه مییابند.
اگر جوامع این حقایق را نشناسند و به آن ایمان
نیاورند و مطابق آن عمل نکنند یا اگر ایمان خود
را نسبت به حقایق و کنشهایی که بر این اساس
سازمان دادهاند از دست بدهند از حق گسسته و
به سوی باطل گام بر میدارند.
بنابراین این حقایق هرچند خود ثابتاند ولی از
جهت قرار گرفتن در قلمرو آرمانی و واقعی تغییر
پذیرند .یعنی برای جهانهای اجتماعی امکان
ا نحراف از حق و پذیر ش ب ا طل وجود دار د،
همان گونه که امکان خروج از باطل و قبول حق
وجود دارد .آنها میتوانند بر مدار حق یا باطل
ب چرخند نه ای نکه حق و ب ا طل برمدار ب ینش و
گرایش آنها دچار تغییر شود.

بخوانیم و بدانیم
با ظهور اسالم ،متامی آرزوها و منافعی که از نظر عقلی قابل دفاع نبود با چالش مواجه شد؛ یکی از این
منافع ،تبعیض نژادی بود .در دوران جاهلیت ،افراد غیر عرب و سیه چرده از هیچ امتیازی برخوردار نبودند .این
گونه افراد تنها به عنوان برده جهت رفاه حال و منافع ارشاف عرب به کار گرفته م یشدند .پیامرب اکرم (ص) مأمور
شدند تا نژادپرستی را طرد کنند .ایشان در طول رسالت خود ،در فرصتها و موقعیتهای مختلف ،اعراب را از
بالیدن به تفاخرات نسبی و قبیلگی برحذر م یداشت و میفرمود« :نسبهای خود را نزد من نیاورید بلکه عمل
های خود را بیاورید».
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فعالیت
پدیدههای باطلی در قلمرو آرمانی و واقعی بعضی جهانهای اجتامعی وجود دارد .آیا میتوانید مواردی را
شناسایی كنید؟
باطل
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قلمرو آرمانی

قلمرو واقعی

تكاثر(مال اندوزی)

تكاثر(مال اندوزی)

قبیله گرایی

قبیله گرایی

