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 درس پنجم

 « جهان های اجتماعی» 

 
 جهان اجتماعی یا جهان های اجتماعی؟

 
 یکسان است انسان(،گیاهان ،  نظم و همکاری بین اعضای موجود زنده )حیوانات. 

 درهمه انسان ها یکسان است.همکاری بین دستگاه تنفس و گردش خون  :مثال        

 میکنند. ونمو درختان سرو درایران ویا هرجای دیگر دنیا به یک صورت رشد :مثال        

 

  یکسان است و تغییر نمیکندنظم و همکاری حیواناتی که به صورت جمعی زندگی میکنند طی عصرهای بعدی. 

 زندگی یکسانی داشته اند. وزمانها همه مورچه ها وزنبورهای عسل درهمه مکانها :مثال         

 

  ست .آنهامیباشد یعنی تفاوت درویژگی های سطحی  تفاوت های عرضینوع  با یکدیگر از گونه یکحیوانات تفاوت 

 ه و ... با یکدیگر تفاوت دارند .شیر ها در ویژگی هایی چون رنگ و اندازمثال : 

 

  ست. آنهار ویژگی های اساسی میباشد یعنی تفاوت د ذاتی تفاوت هایها با یکدیگر از نوع تفاوت درانواع گونه 

 .آهو  شیر با تفاوت : لامث

 

 جهان ها اجتماعی یکسان اند یا متفاوت ؟

 

  همه ما در جهان اجتماعی متولد میشویم و پس از ما نیز جهان اجتماعی همچنان وجود دارد اگر ما فقط جهانی را

 . اما این چنین نیست  گمان کنیم که جهان اجتماعی تنها یک شکل دارد ببینیم که درآن متولد شده ایم ممکن است

 

  زمانی به تنوع  جهان اجتماعی پی میبریم که:ما 

 (...مقایسه ایران با چین و  ).  چشم خود را بر جوامع دیگری که هم اینک در نقاط دیگر دنیا وجود دارند باز کنیم -1

 معه امروز ایران بادوره هخامنشیان و قاجارو...(به تاریخ گذشته خود رجوع کنیم )مقایسه جا -2

 

 علت تفاوت و تنوع جهان اجتماعی انسان ها چیست؟
 

 :ویژگی جهان اجتماعی انسان عبارتند از 

 بوجود می آورند. وخالق انسان ها جهان اجتماعی را آگاهانه-1

 موجوداتی فعال وتاثیرگذارند. میشودفرهنگی که ازطریق تعلیم و تربیت به آنها منتقل  انسان ها در برابر-2
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 :ویژگی زندگی اجتماعی حیوانات عبارتند از 

 آگاهی و خالقیت میسازند. از حیوانات زندگی اجتماعی خود را براساس غریزه و به دور -1

 منفعل و تاثیر پذیر هستند . محیط زندگی خود نیستند و موجوداتی یرحیوانات قادر به تغی -2

خارج شدن از تخم بدون راهنمایی به طرف دریا می رود و می داند باید چه چیزی را بخورد و از  مثال : الک پشت پس از

 چنگ چه حیواناتی فرار کند .

 

 :عوامل پیدایش جهان های اجتماعی مختلف عبارتند از 

 تنوع آگاهی و نگرش انسان ها -1

 تنوع اراده و اختیار انسان ها  -2

 پیدایش جهان اجتماعی مبتنی بر تبعیض نژادی مانند) آپارتایردرآفریقای جنوبی( ثال : م

 )شبه جزیره عربستان بعد از بعثت پیامبر(. .. زبان ها و و پیدایش جهان اجتماعی مبتنی بر برابری نژاد هامثال :  

 

 تفاوت های میان جهان احتماعی چه نوع تفاوتی است؟
 
 باعث یری که در زندگی اجتماعی رخ میدهد دچار تعغیرات مختلفی میشود اما هر تغی وارهزندگی اجتماعی انسان هم

 نمی گردد .تبدیل جهان اجتماعی  و یرتغی

 

  راتی که در جهان اجتماعی رخ میدهند به دو دسته تقسیم میشوند :یغیت 

درون یک جهان اجتماعی و ) نمادها و هنجارها (  جهان اجتماعی است  که مربوط به الیه های سطحی تغییراتی -1

  .و جهان اجتماعی را به جهان دیگری تبدیل نمی کند  واحد رخ میدهد

 جمعیت و رشد اقتصادی . ، لهجه  در یریمثال : تغ

را اجتماعی جهان و  عقاید و ارزش ها ( )جهان اجتماعی است  و بنیادین الیه های عمیق به ی که مربوطراتیغیت -2

  . تبدیل میکندبه جهان اجتماعی دیگری 

 اصل جهان و هستی .یر در عقاید انسان نسبت به یتغمثال : 

 

  میان جهان های اجتماعیتفاوت هایی که به ارزش های کالن و اعتقادات اصلی باز می گردد ، از نوع تفاوت های 

 است . مختلف 

 

  ربی حامل کالم و بیان الهی زیرا :زبان ع 

)زبان  عه جاهلینابود شد و الیه های سطحی جام بت پرستی( ) بنیادین جامعه جاهلیبا ظهور اسالم عقاید و ارزش های 

 . قرار گرفت در خدمت اسالم عربی(
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 آیا جهان های اجتماعی تاریخ )سرگذشت و سرنوشت(یکسانی دارند؟
 

  وجود دارد : ین سوال دودیدگاهابه در پاسخ 

  . یکدیگرند و مسیر یکسانی را برای رشد خود طی میکنندجهان های اجتماعی شبیه که همه ای معتقدندعده  -1

 جهان های در طول هم هستند ()            

  .اجتماعی متنوع هستند و مسیر مخصوص به خود را میپیمایند های عده ای معتقدند که جهان  -2

 )جهان های در عرض هم هستند (            

 

  عبارتند از  دیدگاه جهان های در طول همویژگی های: 

 همه جوامع انسانی شبیه یکدیگرند و مسیر یکسانی را طی میکنند. -1

 .همه جوامع در یک خط قرار دارند یعنی  تاریخ بشر دارندنگاه تک خطی به  -2

 مانده اند. بدر این مسیر برخی از جهان های اجتماعی پیشرفته تر و برخی عق -3

 رکت خود قرار دهند .جوامع عقب مانده باید جوامع پیشرفته را الگوی ح -4

 

  عبارتند از  دیدگاه جهان های اجتماعی در عرض همویژگی های: 

 جهان های اجتماعی متنوع هستند. -1

 هر جهان اجتماعی فرهنگ و تمدن مناسب خود را بوجود می آورد. -2

 .و مسیر های مختلفی را میپیمایند متحول میشوندفرهنگ ها و تمدن ها بر اساس ارزش ها و آرمانهای خود  -3

 . برخی تمدن ها و فرهنگ ها زمان طوالنی دوام می اورند و بعضی پس از مدتی از بین میروند -4

 .  از تجربیات یکدیگر استفاده کنندجهان های اجتماعی مختلف با یکدیگر روابط متقابلی دارند و میتوانند  -5

 

  زیرا :های اجتماعی متفاوتی چون غرب، اسالم ، چین و هند یاد میکنند از جهان  شناسانمردم 

 و فرهنگ و تمدن متناسب با خود را بوجود می آورند . تقدند که جهان های اجتماعی متنوع هستندآنها مع

 

  مسیر جهان اجتماعی دیگری را ادامه دهد. حفظ هویتهیچ جهان اجتماعی نمیتوانند با 

 

  عبارتند از  اجتماعی زنده وسالمویژگی های جهان : 

 کنند. فعاالنه با جهان اطراف خود ارتباط برقرار می -1

 .استفاده می کنند اجتماعی دیگر  های های جهانمطابق با نیاز های خود از دستاورد -2

را مورد استفاده قرار  یراتی ایجاد کرده سپس آنهاهای جهان های اجتماعی دیگر تغیرددستاو در صورت لزوم در -3

 میدهد. 
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