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 انجام دهنده کنشکنشگر : ؛                   فعالیتی که انسان انجام می دهد.کنش : 

 می کند.  متمایز ویژگی هایی دارد که آن را از فعالیت مخلوقات دیگر کنش  

استآگاهانه:   آدمی  آگاهی  به  باشیم اگر    / وابسته  نداشته  آگاهی  زبانی  به 

بگوییم  سخن  توانیم  از    /نمی  معانی  و  کلمات  به  نسبت  را  آگاهی  ما  اگر 

 . دست بدهیم از سخن گفتن باز می مانیم

اراده و خواست انسان نباشد، کنشی صورت نمی گیرد/ ضربان قلب، ارادی:  

کنش   خطر  با  مواجهه  در  چشم  شدن  بسته  خون،  سر    / نیستندگردش  بر 

 قرار گرفتن.  دوراهی

انجام می شود/ شاید به هدف نیز       با قصد و هدف خاصیکنش  :  ویژگی های کنش             هدف دار

 نرسند/ چرا چنین کاری کردی؟ 

آگاهانه + ارادی + هدفدار / باال بردن دست در مکان های مختلف معنادار:  

 کنش هامعناهای مختلف دارد/ کنش های متقابل، با توجه به فهم معنای آن  

 صورت می گیرد.

وابسته به اراده آدمی/ اراده خود کنشگر یا فرد دیگر/ این نوع پیامد  پیامد های کنش                  ارادی:  

 است )یا انجام می شود یا نمی شود(. احتمالیها خودشان کنش اند/  

است )حتما انجام    قطعیکنش نیستند/ پیامد طبیعی کنش است/  غیر ارادی:  

 می شود(.
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 د را با توجه به پیامد های ارادی یا غیر ارادی آن انجام می دهند.آدمیان کنش های خو  

(، مطالب را به خوبی یاد می  کنش دانش آموزی مطالب درسی خود را به خوبی مطالعه می کند )  مثال :

( غیر گیرد  )ارادی پیامد  دهد  می  پاسخ  خوبی  به  امتحان  به سواالت  ارادی(،  نیز  پیامد  معلم  در آخر  و   )

 (.پیامد ارادی تالش او نمره او را میدهد )متناسب با 

متعال  کنشوضو )  :  دیگر   مثال  به خداوند  نزدیکی  نشاط روح و تقرب و  نظافت جسم،  دارد؛  اثر  ( سه 

 )پیامد های کنش( 

 

 انواع کنش 

 اجتماعی  فردی بیرونی درونی

 تفکر، تخیل و ... 

 )غیر قابل مشاهده( 

راه رفتن، نشستن، مسواک  

 زدن و ... 
 )قابل مشاهده(

بدون توجه به دیگران 

 صورت می گیرد.

با توجه به دیگران  

 صورت می گیرد.

 

 در کنش اجتماعی، آگاهی و اراده کنشگر، ناظر به دیگران، ویژگی ها و اعمال آنهاست.  

پشت چراغ قرمز ایستادن به  مثل:  دیگران اتفاق نمی افتد؛  حضور فیزیکی  کنش اجتماعی تنها در   

 چشم دیگران. دور از 

فردی که در کالس حضور دارد ولی به مثل:  فرد صورت نمی گیرد؛    تنهاییکنش فردی تنها در   

 ☺  "هرگز وجود حاضر غائب شنیده ای / من در میان جمعو دلم جای دیگرست"جای دیگری فکر می کند.  
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 ، بانک، مسجد و ... . ن زبا ، خانواده، پوششپدیده اجتماعی = کنش اجتماعی + پیامد های آن           

 خرد ترین پدیده اجتماعی                                                 

 ارزش اجتماعی  هنجار اجتماعی

اجتماعی که مورد قبول   شیوه انجام کنش

)مثل: آرام مطالعه کردن   افراد جامعه است.

 در کتابخانه( 

و خواستنی همگان/ افراد  پدیده های مطلوب 

یک جامعه نسبت به آنها گرایش و تمایل  

 )مثل: رعایت حقوق دیگران(  دارند.

 .هنجار ها شکل می گیرند برای تحقق ارزش ها ❖

 اگر کنش اجتماعی نباشد هیچ هنجاری شکل نمی گیرد و طبیعتا هیچ ارزشی محقق  ❖

 .نمی شود

 پذیری و کنترل اجتماعی را ضروری می سازد.تحقق هنجار ها و ارزش ها ، جامعه  ❖
 

  جامعه پذیری اجتماعی از طریق کنش اجتماعی محقق می شود و پدیده های   هنجارهایو  ها  ارزش 

را ضروری می سازند تا از طریق تعلیم و تربیت، تشویق و تنبیه؛ ارزش ها را به    کنترل اجتماعی و  

 .افراد منتقل کنند

به وجود می آورند    پدیده های اجتماعی  با یکدیگر  ارتباط  انسان ها در  با  را  افراد  از آنجا که  و 

 هستند. معنادارعمل می کنند، پدیده های اجتماعی  هدف و  اراده، آگاهی

ها  پدیده های    انسان  از  به مرور زمان  را   مستقلاجتماعی  ها  ها و محدودیت  فرصت  می شوند و 

بوجود می آورد، به طوری که فرد احساس می کند پدیده های اجتماعی همانند پدیده های طبیعی  

هستند در صورتی که پدیده های اجتماعی را انسان خلق می کند ولی پدیده های طبیعی را انسان  

 خلق نمی کند. 
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 مجموعه های بزرگواژه ای است برای اشاره به  جهان  

 مجموعه ای از پدیده های اجتماعی جهان اجتماعی : 
 

 جهان اجتماعی و موجود زنده

 تفاوت ها  شباهت ها 

  اجزاء و اعضای دارای 

مختلفی اند / اعضاء با  

اند /   ارتباط هم در 

  نظماعضاء دارای 

 هستند 

است در صورتی که عضویت   تکوینیموجود زنده و نظم اعضاء آن 

است(.   اعتباری در جهان اجتماعی و نظم آن با راده و آگاهی است )

 وراثتویژگی موجودات زنده از طریق زاد و ولد و همچنین  /

از نسلی   انتقال فرهنگتداوم می یابد ولی جهان اجتماعی از طریق 

 به نسل بعد تداوم می یابد. 
 

که جهان اجتماعی بر اساس آن شکل می گیرد         هرگاه   شناخت های مشترکمجموعه    فرهنگ :

  دگرگون یا    فرو می ریزد و یا نتواند از نسلی به نسل بعد منتقل شود جهان اجتماعی    حفظ نشود فرهنگی  

 می شود.
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 اجتماعی جهان 

 

 

 جهان طبیعی 

 

 

و بخش   عمومی فرهنگ  آن بخش از فرهنگ که همه اعضای یک جهان اجتماعی در آن اشتراک دارند   

 نامیده می شود.  خرده فرهنگهایی که مربوط به یک قوم، قشر، صنف یا گروه است  

از نسلی   وراثتمی یابد/ فرهنگ از طریق    تداوم جهان اجتماعی با انتقال فرهنگ خود به نسل های بعد   

 .شود  نمی به نسل دیگر منتقل 

 

 

 

 

 

پدیده های طبیعی و ماوراء طبیعی به واسطه ی ارتباطی که با زندگی انسان پیدا می کنند وارد جهان   

 اجتماعی می شوند.

 آلودگی طبیعت و محیط زیست از فعالیت های نابخردانه انسان است.  

ارزش    و  آرمان  ماوراءطبیعت  و جهان  شناخت خداوند  با  های انسان  و کنش  می کند  تغییر  هایش 

 اجتماعی آن دگرگون می شود.

 

 اندازه و دامنهتقسیم بندی اجزاء جهان اجتماعی )پدیده های اجتماعی( بر اساس  

 کالن                                              میانه                                            خرد         

 کنش اجتماعی/ کالس                 سازمان ها/ مدرسه                       فرهنگ/ نظام آموزشی    

 طبیعیپدیده  پدیده اجتماعی 
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 ابعاد ذهنی و عینیتقسیم بندی اجزاء جهان اجتماعی )پدیده های اجتماعی( بر اساس  

 میانه                                              ذهنی   عینی                                                 

 عالئم راهنمایی و رانندگی                 مقررات رانندگی                                  نظم 

 

 بعد ذهنی پدیده ها در جهان اجتماعی اهمیت بسیاری دارد. ❖

 

 

 

 

 

 

نمی  سطحی:   بوجود  مهمی  تحول  آنها  تغییر  کنند/  می  تغییر  آسانی  به 

تاثیرات   ندارند/  اساسی  و  حیاتی  نقش  شوند/  حذف  توانند  می  آورد/ 

 هنجارها و نماده.محدود/ بیشتر در معرض تغییر اند/ 

هان  به آسانی تغییر نمی کنند/ اگر حذف شوند جالیه های جهان اجتماعی               عمیق )بنیادین(:  

در معرض   فراگیر/ کمتر  و  تاثیرات همه جانبه  ریزد/  فرو می  اجتماعی 

 عقاید و ارزش ها.تغییر اند/ 

 جامعه معنوی و دنیوی. مثال: هنجارها و نمادها بر اساس عقاید و ارزش ها شکل می گیرد.  

ز انسان را برطرف  مجموعه ای از عقاید، ارزش ها، نمادها و هنجارها که نیاز های معینی انهاد اجتماعی :  

 رفع یکی از نیاز های اساسی انسان و جهان اجتماعی. وظیفه اصلی نهاد : می کنند         
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آشکار نهاد های اجتماعی  وقتی اجزا و الیه های جهان اجتماعی را در ارتباط با هم در نظر بگیریم   

 می شود.

 

 آگاهی و معرفت مختلف                تنوع علل پیدایش جهان های اجتماعی  

 اراده و اختیارتنوع 

 

 

 

 

 

 

 جهان اجتماعی همواره دارای تغییر است           برخی تغییرات و تفاوت ها در درون جهان 

 اجتماعی اتفاق می افتد )تفاوت در الیه های     

 (سطحی

به   منجر  ها  تفاوت  و  تغییرات  برخی 

)تفاوت   شوند  می  اجتماعی  دگرگونی جهان 

 ( عمیقدر الیه های 
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همه جوامع شبیه یکدیگرند/ مسیر یکسانی را طی  طولی )تک خطی(:  

جلوترند که  بعضی  دارند/  قرار  خط  یک  در  جوامع  همه  کنند/    می 

مانده(ارگانیکی)جوامع   عقب  جوامع  و  ترند  پیشرفته  ع  )جوام  ، 

دهند.  (مکانیکی قرار  خود  الگوی  را  ها  آن  کنت،    باید  )آگوست 

 اسپنسر، دورکیم و مارکس(

 متناسب با جهان های اجتماعی متنوع اند/ هر جامعه فرهنگ دیدگاه جامعه شناسان      عرضی:  

  جوامع میرا دارد/ هر جامعه مسیر متفاوتی را طی می کند/  خود  به جوامع مختلف                        

مسیر   توانند  نمی  ولی  کنند  استفاده  یکدیگر  تجربیات  از  توانند 

 دیگری را ادامه دهند.

 

 

 

 

 

: با جهان اطراف خود ارتباط برقرار می کند/ مطابق نیاز خود از دستاورد    جهان اجتماعی سالم 

ب برد و اگر الزم باشد در آن ها تغییراتی را  وجود می  های جهان های اجتماعی دیگر بهره می 

 آورد.

 

 

 

 

 



 علیرضا مختاری                                                                 )کنکور(                      دهم و یازدهمجامعه شناسی 

 

17 

 

 

 

 

 مثال :  

 محدودیت        قوانین محدودکننده.   /: فرصت       امنیت    قواینین راهنمایی و رانندگی

 محدودیت          در چارچوب قواعد زبان عمل کردن. /: فرصت        برقراری ارتباط    زبان

به    با توجه  توان  را می  اجتماعی مختلف  های  بوجود می جهان  هایی که  ها و محدودیت  فرصت 

 آورند ارزیابی کرد.

فرصت ها و محددیت ها یا باید ها و نباید ها جهان اجتماعی به صورت حقوق و تکالیف افراد ظاهر  

 می شوند/ حقوق و تکالیف به یکدیگر وابسته اند و هیچ کدام بدون دیگری محقق نمی شوند. 

 

 

جهان اجتماعی با آگاهی و 
اراده انسان بوجود می آید

پیامد ها و الزام هایی را 
بوجود می آورد

موقعیت جدیدی را برای کنش 
. های ما بوجود می آورد

(فرصت ها و محدودیت ها)

ما در جهانی دیده می 
گشاییم که فرهنگ آن 

شکل گرفته است

این فرهنگ به فعالیت 
اجتماعی ما شکل می دهد

هر یک از ما می توانیم در جهت 
تداوم و گسترش این جهان قدم 

برداریم یا در جهت جهان 
.اجتماعی جدید گام برداریم

پیامد های جهان 
اجتماعی

فرصت ها. 1

محدودیت ها. 2

هر پدیده اجتماعی هم دارای 
به )فرصت است و هم محدودیت 
(عبارتی دو روی یک سکه اند
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(ماکس وبر)ویژگی های جهان متجدد 

رویکرد دنیوی و این جهانی

برای رسیدن به این اهداف از علوم تجربی استفاده / آدمیان متوجه اهداف دنیوی اند
ی را علوم تجربی قدرت پیش بینی و پیش گیری از حوادث و مسائل طبیع/ می کنند

. به ما می دهد

کمرنگ شدن کنش های اخالقی و عاطفی/ رواج کنش های دنیوی

از دست رفتن اراده (/ قفس آهنین)افراد در نظام اجتماعی پیچیده ای اسیر می شوند 
و آزادی انسان ها

جهان صرفا از مواد خانی تشکیل شده که / طرد شدن عناصر مقدس و معنوی
(افسون زدایی)در اختیار بشرند و هیچ گونه قداستی ندارند 

بی علومی که با روش فراتجر/ فقط علومی که با روش تجربی به دست می آیند علم هستند
در این صورت امکان / به دست می آیند علم محسوب نمی شوند( عقالنی و وحیانی)

.  داوری در این امور غیر ممکن می شود/ ارزیابی ارزش ها و آرمان های آدمیان نیست
(بسط و توسعه عقالنیت ابزاری و زوال عقالنیت ذاتی)

 عقاید و ارزش های آن مربوط به این جهان است/ جهان  دنیوی )سکوالر(:                                  

 دیگر انکار می شود/ همه ظرفیت ها و استعداد ها در جهت دنیا به کار می رود. انواع جهان اجتماعی     

 انسان از مرز های این جهان   هستی را فراتر از طبیعت می بیند/ معنوی: بر اساس فرهنگ          

 عبور کرده و چهره ای ملکوتی و آسمانی دارد.                               

 . توحیدی        تفسیر توحیدی و الهی از انسان.1:   ی وانواع فرهنگ معن

 . اساطیری        به خداوندگاران و قدرت های فوق طبیعی قائل است. 2  

 از فرهنگ توحیدی است.حراف انفرهنگ اساطیری حاصل  
 

 سال اخیر   400غرب بعد از رنسانس /   جهان متجدد :
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  : اجتماعی  مشترکیمجموعه  آرمان  های  ارزش  و  خواهان    اهداف  اجتماعی  جهان  یک  اعضای  که 

از   اجتماعی  جهان  اعضای  تصور  هستند/  آن  به  مطلوبرسیدن  فرهنگ،    وضعیت 

 سیاست، اقتصاد، خانواده و ... . 

 :   رعایت آنها را الزم می دانند ارزش هایی که مردم یک جامعه  

 جهان اجتماعی را رقم می زنند.  آرمانیقلمرو          نادیده می گیرند ولی در عمل آنهارا 

 جهان اجتماعی را شکل می دهند. واقعیقلمرو           عمل می کنند و به آنها 

را    آنها  مرز  بالعکس،  و  شود  آرمانی  قلمرو  وارد  تواند  می  واقعی  قلمرو  ها    عمل همواره  ارزش  به 

 مشخص می کند.

 

رافات شکل  . بر اساس خ2. از لحاظ علمی قابل دفاع نباشد و  1که  

 ظلم/ بی عدالتی/ تجاوز به حقوق دیگرانباطل :  گرفته باشد         

 هر بخش از جهان اجتماعی 

و  1که   صحیح  علمی  لحاظ  به  باشد       2.  انسان  فطرت  با  مطابق   .  

مستضعفان/  :    حق از  حمایت  عهد/  به  وفای  توحید/ 

 عدالت.

 علوم مبتنی بر عقل و وحیدو ابزار مهم برای شناخت عقاید و ارزش ها          

 کنند. داوریدرباره حق و باطل بودن ارزش ها   نمی توانند علوم تجربی  

حق و  است ولی    متفاوتبودن ارزش ها و آرمان ها در جهان اجتماعی مختلف    آرمانی و واقعی 

 است  ثابتبودن در همه جوامع  باطل
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 پاسخ به پرسش کیستی ؟ یت         هو

 ویژگی هایی که یک شخص را از اشخاص دیگر متمایز می کند. 

 

ت
هوی

 

 ما در بوجود آمدن آنها نقشی نداریم : زمان و مکان تولد، گروه خونی و ...انتسابی : 

بسیاری از ویژگی های حکومتی را خودمان شکل می دهیم : صفات اخالقی و اکتسابی :  

 ... 

 ویژگی های هویتی که تغییر می کنند : جایگاه فرد در اجتماع و ...متغیر : 

 برخی ویژگی هی هویتی در طول زندگی تغییر نمی کنند : اثر انگشت و ... ثابت : 

  : : اجتماعی  یابد  می  آنها دست  به  اجتماع  یا  گروه  در  با عضویت  فرد  که  هایی  ویژگی 

 دانشجو و دانش آموز و ... 

 ویژگی هایی که برای تحقق نیازی به گروه و اجتماع ندارد : اسم و گروه خونی و ...:  فردی

 آن بخش از هویت که به آن آگاهی داریم : زمان تولد و اسم و ...آگاهانه : 

 آن بخش از هویت که به آن آگاهی نداریم : اثر انگشت و ...غیر آگاهانه : 

 

 بعد جسمانی )بدن(                                            جهان طبیعت                         

 بعد نفسانی )ویژگی های روانی و اخالقی(                  جهان نفسانی                   ابعاد هویت

 بعد اجتماعی )عضویت فرد در جهان اجتماعی(           جهان اجتماعی                         
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 مثال :  

 ترشح بیش از اندازه غده تیروئید موجب عصبانی شدن می شود : تاثیر بعد جسمانی بر بعد نفسانی  

 انی بر بعد جسمانیبرخی ا بیماری های جسمانی با کمک قوای روانی درمان می شوند : تاثیر بعد نفس 

 در شرایط اقلیمی متفاوت شیوه زندگی اجتماعی متفاوت است : تاثیر بعد جسمانی بر بعد اجتماعی 

 زندگی اجتماعی طبیعت را تهدید می کند : تاثیر بعد اجتماعی بر بعد جسمانی 

 یک انسان با تقوا جهانی را تغییر می دهد : تاثیر بعد نفسانی بر بعد اجتماعی 

 ماعی مانع بروز برخی از اخالقیات می شود : تاثیر بعد اجتماعی بر بعد نفسانیجهان اجت 

 

هر جهان اجتماعی متناسب با هویت خود با طبیعت برخورد می کند و زمینه پیدایش و رشد  

 همان هویت را فراهم می آورد.

می هویت اجتماعی هر فرد، درون جهان اجتماعی و بر اساس عقاید و ارزش های آن شکل   

 گیرد.

ما برای هویت آگاهانه          تأمل می کنیم/ درباره آنها می اندیشیم/ از دیگران کمک می  

 گیریم/ از دوستان و والدین سوال می کنیم. 

شناخت   در  اشتباه  و  خطا  امکان  که  است  این  نشانه  هویت  درباره  متفاوت  نظریات  وجود 

 هویت وجود دارد.

 

فرایندی که هر فرد برای مشارکت در زندگی اجتماعی دنبال می کند/ مسیری که هر جامعه پذیری :  

 فرد برای تشکیل هویت اجتماعی طی می کند.

فرد به تدریج با موقعیتش در جهان اجتماعی و حقوق و تکالیفش آشنا می شود و شیوه زندگی را   

 می آموزد.

 عی از عوامل آشنایی افراد با جامعه هستند. خانواده، مدرسه، مسجد و رسانه های جم 
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 عقاید، ارزش ها و هنجار های جامعه هستند. بر خالف رفتارهایی که  کجروی اجتماعی :

 ترویج عقاید و ارزش ها به طوری که افراد برای پذیرش آنها   تبلیغ و اقناع:                                  

 روش های کنترل و          قانع شوند. 

 زمانی که افراد مطابق ارزش ها عمل می کند. تشویق و پاداش : پیشگیری کجروی           

 کسانی که دچار کجروی اجتماعی می شوند.تنبیه و مجازات :  

می شود/ هر چه قدرت اقناع یک فرهنگ    درونیبه واسطه آن در افراد    فرهنگروشی که  اقناع :   

از قدرت    حقبیشتر باشد، افراد با اعمال متناسب با آن فرهنگ را بهتر انجام می دهند/ فرهنگ های  

 اقناع بیشتری برخوردارند.

 سازمان ها و موسسات اجتماعی، ادارت، پلیس، دادگاه ها و زندان و ... رسمی :  

 دارد. عمیق تری خانواده، همساالن و عموم افراد جامعه/ آثار غیر رسمی :         انواع تشویق و تنبیه

 

مجموعه فعالیت هایی که برای پذیرش فرهنگ و انطباق افراد با انتظارات جامعه انجام  کنترل اجتماعی :  

 )انتظارت جامعه را همان هنجارها مشخص می کنند(  می گیرد.

اگر کنترل اجتماعی مناسبی در جهان های اجتماعی وجود نداشته باشد         باز                          

 تولید آن جهان اجتماعی با مشکل مواجه می شود و دوام و بقای آن تهدید می شود.

برای    اسالم  از  عنصر مهم در جهان  نهی  معروف و  به  امر  اجتماعی،  پذیری و کنترل    منکر جامعه 

 است.

 . روش های مختلفی دارد         برخی تشویقی برخی تنبیهی.1امر به معروف و نهی از منکر : 

 . سطوح متفاوتی نیز دارد. 2

 . در مواردی به عهده همه افراد است و همگانی. 3

 . در مواردی وظیفه سازمان های رسمی و حکومتی است. 4
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 عه یا در گروه اجتماعی دارد.جایگاهی که فرد در جامموقعیت اجتماعی : 

 جابجایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر.  تحرک اجتماعی : 

 کارمندی که مدیر می شود. صعودی :  

 کارمندی که از یک بخش به بخش دیگر می رود.انواع تحرک اجتماعی        افقی : 

 مدیری که کارمند می شود.نزولی : 

هایی که دارد، تحرک های اجتماعی را تشویق و برخی را منع    تناسب عقاید و ارزشهر جامعه به   

 می کند.

 به مثال های صفحه بعد توجه کنید:

 مثال :  

فرصت بروز    نژاد خاصشکل می گیرد : فقط به یک    نژادی جامعه ای که بر اساس ارزش های   

 می دهد. 

اقتصادی جامعه ای که بر اساس    اجازه ظهور می    سرمایه دارانشکل می گیرد : به    ارزش های 

 دهد.

بروز و ظهور کند/ جلوگیری از دختران   نمی تواند : هویت دینی و معنوی  سکوالر در یک جهان   

 محجبه در برخی کشور های غربی. 

به رسمیت شناخته    نفی می کنند: هویتی که ابعاد متعالی و الهی انسان را    معنوی در یک جهان   

 . نمی شوند
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 هویت فرهنگی جهان اجتماعی

 

 

 
تغییرات هویتی که از مرز های مورد قبول جامعه فراتر می رود/ شیوه های زندگی  تعارض فرهنگی :  

 که با عقاید و ارزش ها در تقابل هستند. 

 درونی  /  بیرونی   علل تعارض فرهنگی :

 

  : اجتماعی  فرهنگی جهان  از  هویت  ها نوعی  ارزش  و  به رسمیت    عقاید  و  پذیرفته  افراد  از سوی  که 

را بوجود می آورد/ در برابر هویت های    متناسب با خودشناخته می شود         هویت های اجتماعی  

 می کند.   مقاومتبا خود  ناسازگاراجتماعی 

 هویت فرهنگی جهان اجتماعی تا زمانی دوام می آورد که   

 عقاید و ارزش های آن مورد پذیرش اعضای جهان اجتماعی  

 باشد.

 کنش های اجتماعی بر اساس فرهنگ خود.  ساماندهیعدم تعارض فرهنگی +  تداومتزلزل فرهنگی :  

قرار بگیرند و    تردیدتزلزل فرهنگی زمانی رخ می دهد که الیه های عمیق مورد  

 ثبات خود را از دست بدهند.

 هویت اجتماعی
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  : فرهنگی  هویت  توان  بحران  اجتماعی  جهان  که  دفاعزمانی  و  جهان    حفظ  های  ارزش  و  عقاید  از 

 اجتماعی خود را نداشته باشد.

 جهان اجتماعی فراتر می روند.   درون تغییرات از محدوده  تحول فرهنگی :
 

 انواع تحول فرهنگی 

 منفی مثبت

فرهنگی که اعتبار خود را از دست می دهد  

فرهنگ با طل باشد که به سوی فرهنگ حق  

 گام بر می دارد 

اعتبار خود را از دست می دهد  فرهنگی که 

فرهنگ حق باشد که به سوی فرهنگ باطل  

 گام بر می دارد 

 تحول جامعه نبوی به جامعه اموی تحول جامعه جاهلی به جامعه نبوی
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جهان درونی:     اعضای  و  افراد  منفی  و  مثبت  های  نوآوری  و  ابداعات 

 هویت فرهنگی اجتماعی/ کاستی ها و بن بست های موجود در  

 12علل تحول فرهنگی             بیرونی: درس 

زمانی اتفاق می افتد که با وجود به کارگیری تمام ظرفیت های خود مرگ یک جهان اجتماعی   

 . نباشدپاسخگوی نیاز های طبیعی و جسمانی یا فطری و معنوی  

 

پیشرفت:                                          و  گسترش  در سبب  ها/  آرمان  و  ها  ارزش  و  عقاید  حفظ 

از   را  عناصری  زندگی  شیوه  و  هنجارها  دیگر  محدوده  های  جهان 

 بگیرد و در صورت لزوم در آنها تغییراتی را بوجود آورد.

   بر عقاید و ارزش های خود پافشاری نکند/ دادوستد  سبب تحوالت هویتی:           ارتباط با جهان های 

 عقاید         فرهنگی به الیه های عمیق آن سرایت کند/ به مرور زمان به اجتماعی دیگر                          

 و آرمان های خود پشت کند.
 

در سده های نخستین با حفظ هویت فرهنگی خود با جهان های دیگر به تعامل می   

به     پرداخت       مواردی  در  و  گرفت  می  را  خود  هویت  با  سازگار  عناصر 

 بازسازی آنها می پرداخت.

 جهان اسالم  

عناصر عقلی این دو فرهنگ را اخذ کرد         در مواجهه با فرهنگ یونان و روم تنها  

 به دلیل اهمیتی که برای عقل و عقالنیت قائل است.

 . بسیاری از فرهنگ ها همانند مصر و ایران در تعامل با جهان اسالم عقای و ارزش های توحیدی آن را پذیرفتند 
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را بپذیرد در حالی    ممکن است جهان اجتماعی با مواجهه به جهان اجتماعی دیگر بخش هایی از آن  

جهان غرب در طی جنگ های مثل:  که به آن ملحق نشود ولی به جهان اجتماعی دیگر تبدیل شود.  

 صلیبی با فرهنگ اسالم روبرو شد بخشی از آن را پذیرفت ولی به آن ملحق نشد.

  : که  پردازد  می  ستد  و  داد  به  زمانی  اجتماعی  اساس جهان  بر  و خالق  فعال  به صورت  آن   اعضای 

 نیازها مسائل و مشکالت خود با جهان های اجتماعی دیگر روبرو شوند.

جهان اجتماعی دیگر   مبهوت و مقهورزمانی که اعضای جهان اجتماعی  خودباختگی فرهنگی             

 شوند.

خود را در گزینش عناصر فرهنگی دیگر از دست    فعال و خالقحالت  

 می دهند. 

. ارتباط  2عمل می کند    تقلیدی ه روش  . ب1جهان اجتماعی خودباخته :  

 خود از دست می دهد. با فرهنگ و تاریخخود را 

 
 

زمانی که جهان اجتماعی فرهنگ تاریخی خود را فراموش تاریخی:  

 می کند/ هویت خود را از یاد می برند.

اگر عقاید و ارزش های یک جهان اجتماعی مانع  از خود بیگانگی فرهنگی           حقیقی )فطری(:  

شوند جهان  و  انسان  حقیقت  با  آن  اعضای              .آشنایی 

شکل   انسان  فطرت  اساس  بر  که  اجتماعی  های  جهان 

 نگرفته اند.

 شود.: فراموش کردن خداوند سبب فراموشی انسان از خود می قرآن کریم  

 الْفَاسِقُونَ  هُمُ أُولَـئِکَ لَّـهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْوَلَا تَکُوُنوا کَالَّذِیَن َنسُوا ال

   

 خودباختگی جوامع غیر غربی در برابر جهان غرب غرب زدگی : 
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 هویتی دینی و توحیدی و در مواردی آمیخته با اساطیر.پیش از آشنایی با اسالم : 

عناصر مشرکانه و اساطیری را کنار گذاشتند و به تفسیر توحیدی  ایران            پس از آشنایی با اسالم :  

 از هویت خود دست یافتند.

 

 مهاجماندفع در جنگ های صلیبی : 

 مهاجمانجذب و هضم  حمله مغول : مواجهه جهان اسالم با اقوام مختلف             

 پایان نرسیده هنوز به جهان غرب : 

 

 دیدگاه مستشرقان به جهان اسالم 

 هویتی فرهنگی، توحیدی یا حتی اساطیری ندارند 

 هویتی سکوالر و دنیوی دارند

 به ابعاد تاریخی و جغرافیایی محدود می شود

در قالب عناوین قوم گرایانه و ناسیونالیستی به اقوام مختلف نظیر ترک، عرب و فارس  

 تقسیم می شوند. 

 



 علیرضا مختاری                                                                 )کنکور(                      دهم و یازدهمجامعه شناسی 

 

29 

 
 

  : ایران  از مرزهای  انقالب اسالمی  الهی و توحیدی /  بازگشت به خویشتن تاریخی و جغرافیایی + 

 .قلب تپنده بیداری اسالمیجامعه ایمانی خود دفاع کرد/ 

جهان اسالم با الهام گرفتن از انقالب اسالمی ایران هویت خود را بیرون از تصاویری که جهان   

القا می کرد جست و جو   میکند. ) به این ترتیب اسالم به عنوان یک قطب فرهنگی جدید  غرب 

 ظاهر گردید( 
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انسان    :قدرت ❖ است.  قدرت  دارای  دهد،  انجام  خود  اراده  و  آگاهی  با  را  کاری  بتواند  که  موجودی 

 کنشگری قدرتمند است. 

 برآورده سازد. : محدود است/ انسان نمی تواند همه نیازهای خود را به تنهایی  فردی 

 انواع قدرت 

: زمانی که انسان بتواند برای رفع نیازهای خود بر اراده دیگران تاثیر بگذارد و  اجتماعی

اراده   بر  بیشتری  تاثیرگذاری  توان  بگیرد/ کسانی که  به خدمت  را  دیگران  ارادی  کار 

و   پذیرش  بدون  اجتماعی  قدرت  بیشترند/  اجتماعی  قدرت  دارای  دارند  توافق دیگران 

 دیگران پدید نمی آید. 

 

 عالوه بر افراد نهادها و سازمان ها و جوامع نیز دارای قدرت اجتماعی اند. 

ایشان    ارادی  فعالیت  به خدمت گرفتن  اراده دیگران و  بر  تاثیر گذاردن  آنهاست.    تبعیت  جلبتنها راه 

 )قدرت اجتماعی بدون پذیرش و توافق دیگران پدید نمی آید( 

 ناشی از تهدید و ترس ت:  تبعیت با کراه

 مقبولیتبا رضایت و میل درونی/ دارای  تبعیت با رضایت: 

 : قدرتی که بدون استفاده از تهدید و با رضایت طرف مقابل به دست می آید. مقبولیت

 : قدرت مطابق یک نظام عقیدتی و ارزشی اعمال شود.قدرت مشروع )مشروعیت(

 اراده افرادی که قدرت بر آنها اعمال می شود. : خواست و مدار )معیار( مقبولیت

 حق و باطل بودن.  :مدار )معیار( مشروعیت

 مقبولیت و مشروعیت حقیقی می توانند با هم باشند و می توانند از یکدیگر جدا باشند. 
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: هرگاه قدرت برای رسیدن به هدفی معین سازمان یابد/ اعمال قدرت سازمان یافته برای دستیابی  سیاست

 هدف/ هر جهان اجتماعی بدون سیاستی مناسب نمی تواند به آرمان ها و ارزش های خود دست یابد.به 
 

 مجموعه ساز و کارهایی که برای اعمال سیاست های جهان اجتماعی وجود دارد.  

 نظام سیاسی       نمی تواند مستقل از نظام های دیگر مانند نظام فرهنگی، اقتصادی و... باشد.

 نظام های دیگر اثر می گذارد و از آنها نیز تاثیر می پذیرد. بر 

 

 انواع نظام های سیاسی 

 بر اساس روش تصمیم گیری براساس تعداد افراد تأثیرگذار و تصمیم گیرنده

  

یک   ( 1 آن  می   فرددر  تصمیم  و  است  حاکم 

 گیرد.

 تصمیم می گیرند. اقلیتدر آن   (2

آن   (3 سرنوشت    اکثریت در  در  مردم 

 سیاسی خود تاثیر گذارند.

اساس   (1 بر  حاکمان  یا  حاکم  آن  در 

تصمیم   امیال و    اغراض ،  اهداف خود 

 می گیرند. 

اساس   (2 بر  حاکمان  یا  حاکم  آن  در 

و با توجه به موازین    فضیلتو    حقیقت

 تصمیم می گیرند. عقلی
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 مونارشی حکومت پاپ بر واتیکان و کلیسای جهانی کاتولیک:  •

 آریستوکراسی جکومت نخبگانی که از امتیازات طبقاتی برخورداند:  •

 الیگارشیحکومت اقلیتی از سرمایه داران که در برابر اکثریت مردم مسئول نیستند:  •
 

 برای دسته بندی نظام های سیاسی:   فارابیمالک  

 دین مداری )احکام و قوانین الهی( (1

 دنیا مداری )ارزش ها و آرمان های دنیوی(  (2
 

استفاده از قدرت به قصد تغییر وضع موجود )ایجاد وضعیت بهتر( و حفظ وضع موجود )پیشگیری از   

 تغییری که وضعیت را بدتر می کند(. 

 هدایت می شوند.  بدتر و  بهترتمامی کنش های سیاسی با دو مفهوم  

مهمترین هدف در زندگی رسیدن به فضیلت های انسانی و سعادت همگان است، فضیلت و سعادت در  

زندگی خوب و جامعه خوب به دست می آید، فعالیت های سیاسی باید برای دستیابی به جامعه خوب و  

 فضیلت و سعادت می باشد.
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 جمهوری اسالمیلیبرال دموکراسی و  •

 

 به معنای مباح دانستن همه امور برای انسان هاست.   لیبرالیسم 

 به معنای حاکمیت مردم است.   دموکراسی 

نوعی نظام سیاسی است که ادعا می کند با خواست و اراده اکثریت مردم سازمان   دموکراسی   لیبرال  

 می یابد./ این نظام سیاسی با فرهنگ جهان غرب که رویکردی دنیوی به عالم هستی دارد سازگار است.

 

 به معنی به رسمیت شناختن حضور موثر مردم در نظام سیاسی است.  جمهوری 

نشان دهنده این است که فعالیت مردم و نهاد ها بر مبنی عقاید و ارزش های اجتماعی اسالمی   اسالمی 

 سازمان پیدا می کند. 

 که در جهان اسالم مورد توجه امت اسالمی قرار گرفته. نوعی نظام سیاسی است  جمهوری اسالمی  
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 آن است.  جمعیتهر جامعه،  شرط بقایاولین  

 شناختن )اندیشیدن(                                    

 پذیرفتن       راه های گسترش فرهنگ     

     عمل کردن                                              

  

 

 

و گسترش آن        برای تحقق این هدف داشتن جمعیت  توحیدی تاسیس جهان اجتماعی هدف اسالم : 

افزایش  . افراد عامالن و حامالن معانی حق باشند،  2. حق باشد  1مناسب ضروری است        اگر فرهنگ  

 ضروری است.  جمعیت

  : جمعیتی  های  که    تدابیر سیاست  هایی  حل  راه  یا    سیاست  نهادو  )کاهش  جمعیت  مشکل  حل  برای 

 ی گیرد.افزایش( به کار م 

 فرهنگ و معنای آن گسترشیک جهان اجتماعی           افزایش جمعیت

 فرهنگ و گستره آن محدود شدنیک جهان اجتماعی           کاهش جمعیت
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تا   1368سال  درصد( و از    7/2به    1/3)از حدود    1345سال  سیاست کاهش جمعیت در ایران از    

 درصد( اتفاق افتاد. 3/1به  1/3)از حدود  1390

  : اقتصادی  و  کنش  مادی  های  نیاز  رفع  و  زندگی  ضروری  وسایل  تولید  برای  روزمره  های  فعالیت 

 جتماعی بخشی از کنش های ا               معیشتی.

 کشف نفت / سرمایه های حاصل از فروش نفت / که اگر به درستی استفاده نشود : اقتصاد ایران :  

ایجاد می کند   .  1 وابسته  وابسته است   اقتصاد  قیمت نفت  به  افول آن  . درآمد هنگفت و  2  که رشد و 

ملی   ایجاد  .3بدون زحمت   و شکننده    تولید  مستقیم  ضعیف  غیر  و  مستقیم  نفت که  به  .  5  است  وابسته 

. رفاه کوتاه مدت همراه 6به جای رواج کسب و کار  و ایجاد رفاه به مدد نفت  کوشش برای فروش نفت  

. تامین هزینه 9  . ایجاد ابزار فشار بر جامعه 8. مورد سوءاستفاده طمع ورزان بین المللی  7با نوسانات زیاد  

 های آموزش و بهداشت به کمک درآمد های نفتی 

ما    کشور  در  جامعه(  بر  فشار  ابزار  )ایجاد  رویکرد  همین  با  مالی  و  نفتی  اقتصادی  های  تحریم  انواع 

 ایجاد شده است. 

 الگویی از اقتصاد پیشرفته / مستقل / مستحکم 

 باور به تعالیم حیات بخش اسالم

 اتکاء به ظرفیت های مولد مردمی و دولتی      اقتصاد مقاومتی    

 حضور فعال و موثر در تعامالت جهانی  

 

 منع خام فروشی ثروت های ظبیعی               

 هویت اقتصادی نوین راپایه ریزی کند حفظ اقتدار و عزت ملی                     دولت ایران می کوشد با           

  گرایی  دورن زایی در عین برون 


