
 
  كتاب درسي) 13و   11)،  ، صفحة 1شناسي ( (جامعه   -216

 هاي اجتماعي هستند.هايي از پديدهشها، هنجارهاي اجتماعي و ... نمونهبانك، مسجد، پليس، مدرسه، خانواده، گروه دوستان، نمادها، ارز - 
 نامند و خلق اثر  هنري يكي از مصاديق آن است.سازي ميهاي اجتماعي از طريق كنش اجتماعي را برونيمتفكران اجتماعي، به وجود آمدن پديده - 

گيرنـد و  ها، پيشِ روي ما قـرار مـي  ها و محدوديتهاي اجتماعي اطراف ما هستند كه به صورت فرصتكنيم، محصول پديدهبسياري از آدابي كه ما مراعات مي - 
  .توانيم با هم زندگي كنيماگر وجود نداشته باشند، نمي

  فرزندان، كنش اجتماعي است. دعا در حق - 
  

  
 كتاب درسي) 108)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه   -217

هاي مختلفي دنبال شده است. اين كـار در زمـان قاجـار بـا     هجوم اقتصادي به ايران تاريخي طوالني دارد و در ادوار مختلف از سوي استعمارگران غربي به صورت
افـزار و كاالهـاي مصـرفي و صـنايع مونتـاژ و      و در دورة پهلوي از طريق تاراج نفت، فروش جنگ …امتياز رويتر و رژي وتالش براي اخذ امتيازات مختلف مانند 

 .هاي توليد ملي به ويژه روح خودباوري ملت ايران انجام شدتخريب بنيان
 كتاب درسي؛ 108و  68، 44هاي )، تركيبي، صفحه1شناسي ( (جامعه   -218

 كتاب درسي)  4هاي  صفحه گ جهاني، )، فرهن2شناسي ( جامعه    
- هاي فرا تجربي(عقالني و وحياني) اسـتفاده مـي  و علومي را كه از روش داندآيند، علم ميهاي تجربي به دست ميجهان متجدد فقط علومي را كه با روش - 

 .شناسدكنند، علم نمي

- اش را به صورت گفته يا نوشته بيان مـي قرار دارد، ولي هنگامي كه انديشهانديشد، در محدودة فردي و ذهني خود وقتي فردي دربارة موضوعي خاص مي - 

  .شودكند، به جهان فرهنگي وارد ميكند يا براساس انديشه و تصميم خود با ديگران رفتار مي
مشاركت در جهان اجتماعي، شيوة زندگي فرد نيز براي  .دهدها و شيوة زندگي خود را به فرد آموزش ميجهان اجتماعي براي بقا و تداوم، اعتقادات، ارزش - 

  شود.آموزد و به تدريج با موقعيتش در جهان اجتماعي و حقوق و تكاليفي كه برعهده دارد، آشنا ميدر آن را مي
هـا و  هويت انسـان يابي افراد و جوامع غربي است. در اين جهان، داري، عامل اصلي هويتدهد و سرمايهجهان غرب، هويت خود را براساس اقتصاد شكل مي - 

ها وابسته است. جوامع ديگري كه به تبعيت از غـرب، رويكـرد سـكوالر و دنيـوي دارنـد نيـز هويـت        جوامع، بيش از هر چيز به دارايي و توان اقتصادي آن
هـاي اقتصـادي   خـود، شـيوه   تابـد و در مسـير گسـترش   اين جهان اجتماعي در اقتصاد، هيچ مانعي را بـر سـر راه خـود برنمـي     .كنندداري پيدا ميسرمايه

  كند.دارانه را در سراسر جهان نابود ميغيرسرمايه
219-     

 ، كتاب درسي؛9هاي )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
 كتاب درسي) 63و   40هاي  صفحه )، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، 2شناسي ( جامعه  

- هـا و اعمـال آن  در كنش اجتماعي، آگاهي و ارادة كنشگر، ناظر به ديگران، ويژگي .شودديگران انجام ميكنش اجتماعي، نوعي كنش است كه با توجه به  - 

 هاست.

هاي معنوي و مكاشفات و مشاهدات الهي انسان، توجهي ندارد بلكه حاالت رواني آدميان در زندگي روزمـره و ايـن جهـاني را مـنعكس     ادبيات مدرن به سلوك - 
  دليل، رمان در فرهنگ غرب، بيشترين اهميت را پيدا كرده است.كند، به همين مي

كنند ولي اين انتقال، در جهت اسـتقالل ايـن كشـورها يـا     كشورهاي غربي به اقتضاي بازار مصرف، برخي صنايع وابسته را به كشورهاي استعمارزده منتقل مي - 
ارگر است. بدين ترتيب با رشد و تحول كشورهاي اسـتعمارزده نيـز، فاصـله و وابسـتگي     تعديل جهاني ثروت نيست، بلكه در جهت منافع بيشتر كشورهاي استعم

  .شودكشورهاي غربي و غيرغربي، همچنان حفظ مي
  ، كتاب درسي؛ 84)، جهان اجتماعي، صفحة  1شناسي ( (جامعه     -220

 كتاب درسي) 67و 47هاي  )، تركيبي، صفحه2شناسي ( جامعه
هايي از قبيل جنبش عـدم تعهـد، اتحاديـة عـرب، سـازمان      هاي برتر اروپايي و آمريكايي، پيمانسازي اقتصاديِ قدرتهانيبراي مقاومت در برابر سياست ج - 

 .ها شكل گرفته استاسالمي و ... بين دولت كنفرانس

  كليسا، فرصت بروز و ظهور پيدا كنند. هاي محلي به عنوان رقيبانِ دنيا طلبِفرو ريختن اقتدار كليسا سبب شد تا در دوران رنسانس، پادشاهان و قدرت - 
  .شوداگر در يك جهان اجتماعي بحران هويت پديد آيد، راه براي دگرگوني هويت فرهنگي آن جهان اجتماعي باز مي - 
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221-    
 كتاب درسي)109و   99، 49هاي صفحه )، تركيبي، 2شناسي ( (جامعه    

 جديد غرب است.پيدايش فلسفة دكارت مربوط به دورة روشنگري و فرهنگ  -
هاي فرو ريختن اقتـدار كليسـا را فـراهم    هاي صليبي، مواجهة اروپاييان با مسلمانان و باالخره فتح قسطنطنيه، مربوط به قرون وسطي است و زمينهجنگ -

  .كرد
  هاي كاذب و دروغين را رونق بخشيد.گريز و رويگرداني از سكوالريسم در جوامع غربي بازار معنويت -
زده را بـا حمايـت   هاي منورالفكران غـرب اند كه آرمانهاي سكوالرياهللا خان در افغانستان، سه نمونه از قدرتك در تركيه، رضاخان در ايران و امانآتاتور -

  .كردندهاي غربي دنبال ميدولت
 كتاب درسي) 56و   55، 23هاي  )، تركيبي، صفحه2شناسي ( (جامعه     -222

هاي مطلوب يك فرهنگ جهاني را داشته باشـد، جامعـة جهـاني از    جهاني غالب باشد، به ميزاني كه آن فرهنگ، ويژگي هنگامي كه يك فرهنگ در سطح -
 .انسجام برخوردار خواهد بود

در يـك دورة   هـا كشي دست زدند و شمار زيادي از ساكنان بومي را از بـين بردنـد. آن  اروپاييان در هجوم به قارة آمريكا، براي تأمين سلطة خود، به نسل -
پوست را نابود كردند و مناطقي نظير هائيتي، كوبا، نيكاراگوئه و سواحل ونـزوئال را كـه تـراكم جمعيتـي بـااليي داشـتند، از       پنجاه ساله، پانزده ميليون سرخ

  .جمعيت خالي كردند
 .دشرقي از طريق تجارت با فرهنگ اسالمي آشنا شدند و به آن روي آوردنمسلمانان آسياي جنوب -
  

223-     
 كتاب درسي) 60صفحة   )، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني،2شناسي ( (جامعه  

 

  هاي مبلغ مسيحي و فراماسونري، تهديد نظامي و روابط اقتصادي از هم پاشيد.امپراتوري عثماني در اثر نفوذ گروه
كشورهاي غربي بسته بود، با تهديد كشورهاي اروپايي مجبور به برقراري روابط تجاري هاي خود را به روي ژاپن كه از قرن هفدهم و بعد از نفوذ مسيحيت، دروازه

  تحت شرايط مورد نظر اين كشورها شد.
هاي مبلغ مسيحي و روابـط اقتصـادي بـه صـورت كشـوري ضـعيف       ترين كشور شرق آسيا بود، در قرن نوزدهم از طريق تهديد نظامي، نفوذ گروهچين كه بزرگ
  ش آن تحت تسلط يكي از كشورهاي اروپايي بود.درآمد كه هر بخ

  
  
  
  
  
  
  

224-     
 كتاب درسي) 131و  78و   69هاي   تركيبي، صفحه  )،2شناسي ( (جامعه

 برو هستند.جوامع سوسياليستي با دو مشكل اساسي از بين رفتن آزادي افراد و پيدايش طبقه جديد رو -
كردند. نظرية گيري نظم نوين جهاني بر مدار يك قطب واحد معنا ميفروپاشي بلوك شرق را به شكلهاي خود، پردازيكشورهاي غربي در نخستين نظريه -

 .كردپايان تاريخ فوكوياما همين معنا را القا مي
كارا بـرخالف  گرداند بلكه آشـ هاي صهيونيستي، نه تنها هويت فرهنگي جوامع غيرغربي را متزلزل ميتجمع قدرت رسانه در دست صاحبان ثروت و كانون -

  .هاي دموكراتيك جهان غرب نيز هستارزش
225-     

 كتاب درسي) 91و  87، 86 76، 75هاي صفحه هاي جهاني، )، چالش2شناسي ( (جامعه    
پيرامـوني  برند كه معتقدند، كشورهاي اصطالح مركز و پيرامون به نقش مركزي كشورهاي ثروتمند و صنعتي اشاره دارد. اين اصطالح را كساني به كار مي -

كشـي از كشـورهاي   هاي دروني خود را از طريـق بهـره  اند. بر اساس اين نظريه، جوامع غربي، چالشبه سبب عملكرد كشورهاي مركزي، ضعيف و فقير شده
كنند و مشكالت حـاد  ميكنند؛ به اين ترتيب كه با ثروت به دست آمده از كشورهاي پيراموني، رفاه كارگران و اقشار ضعيف خود را تأمين غيرغربي حل مي

 .دهندشان را به بيرون از مرزهاي خود انتقال ميدروني
. بـدين ترتيـب،   ليبراليسم اوليه با تكيه بر شعار آزادي و به ويژه آزادي اقتصادي، راه استثمار را براي صاحبان ثروت بـاز كـرد و عـدالت را ناديـده گرفـت      -

  .اي غربي شكل گرفتنخستين چالش كه چالش فقر و غناست، در كشوره
  در ارتباط بود. 2008استريت با بحران اقتصادي جنبش وال -
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226-     
 كتاب درسي) 129صفحة   )، بيداري اسالمي و جهان جديد،2شناسي ( (جامعه    

هـاي جامعـة ايـران يـا     به حلّ چـالش ها و رسالت خود را ها، ارزشكه در ايران رخ داد و از ذخاير معرفتي شيعي استفاده كرد، آرمانانقالب اسالمي با آن -
كـرد، دفـاع از محرومـان و مستضـعفان جهـان را      هاي اسالمي، از عزّت و اقتدار جهان اسالم پاسداري ميشيعيان جهان محدود نكرد. انقالب براساس آموزه

 .ديدتي و معنوي بشر را رسالت خود ميداد و حلّ مشكالت معرفها را مخاطب پيام خود قرار ميدانست، فطرت الهي همة انسانوظيفة خود مي
كتـاب   115و  114هـاي   صـفحه  )، بيداري اسالمي و جهان جديد، 2شناسي ( (جامعه       -227

  درسي)
علما و  مقاومت منفي ،هاي استعماري  به جاي مقاومت در برابر بيگانگان به قراردادهاي استعماري روي آوردندهنگامي كه قاجار  به دليل اثرپذيري از دولت

جهت تأييد قدرت حاكم  آميز، ورود فعال به عرصة زندگي اجتماعي و سياسي، نه درآميز تغيير كرد. منظور از فعاليت رقابتبه سوي فعاليت رقابت روحانيون
 و حمايت از آن، بلكه در رقابت با آن است.

اي كردند. جنبش تنبـاكو نمونـه  ي اصالح برخي رفتارهاي پادشاهان قاجار تالش ميها براآميز عالمان ديني با قاجار، حركتي اصالحي بود. آنبرخورد رقابت
آميز را از اصالح رفتار به اصالح ساختار تغيير داد و بـه جنـبش عدالتخانـه منجـر     آميز اصالحي است. اين تجربة موفق، فعاليت رقابتموفق از فعاليت رقابت

  .شد
 كتاب درسي؛ 84و  75حة هاي جهاني، صف)، چالش2شناسي ( (جامعه   -228

 كتاب درسي) 65صفحة  )، كنش اجتماعي ، 3شناسي ( جامعه    
 
 جوامـع  مطالعـة  بـه  وبـر  منظـر  از پژوهشـگري  اگر. كندمي تعريف است،...  و مستقل دادگاه بازار، بارو، و برج و قلعه داراي كه زيستگاهي را شهر وبر ماكس

  .است داشته وجود اروپا در فقط شهر كه كرد خواهد گيرينتيجه گونه اين اشتباه به بپردازد، غيراروپايي
ها و ها، بين فرهنگها و درگيرياز نظر او در اين مرحله، رقابت .كندها ياد ميها در جهان معاصر با عنوان جنگ تمدنهانتينگتون از آخرين مرحله درگيري

  .ترين تهديد براي غرب استاسالمي بزرگهاي بزرگ به وقوع خواهد پيوست و در اين ميان، فرهنگ تمدن
ها و پيدايش مشكالت بعدي ريكاردو، اقتصاددان مخالف دخالت دولت در اقتصاد، حتي افزايش دستمزد كارگران و رفاه آنان را موجب افزايش توليد نسل آن

خود را داشته باشند، استعداد و تالش  كند، كاالها قيمت مناسب داند و معتقد است كه اگر حكومتگران ما بگذارند سرمايه، پرسودترين راه خود را دنبالمي
 مجازات طبيعي خود را ببيند، پيشرفت كشور را به بهترين وجه تأمين خواهند كرد. به پاداش طبيعي خود برسد و بالهت و حماقت نيز

 كتاب درسي؛ 28هاي  )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه   - 229

 كتاب درسي؛ 43هاي  اجتماعي، صفحه)، علوم 2شناسي ( جامعه
 كتاب درسي) 74و  25هاي  )، تركيبي، صفحه3شناسي ( جامعه

 شوند.هاي جهان اجتماعي را در ارتباط با هم در نظر بگيريم، نهادهاي اجتماعي، آشكار ميوقتي اجزا و اليه -

  .آماري مطالعه كرد ها را با روش كمي وتوان آناند و ميها قابل مشاهدهتغييريبرخي از هم
  آيد.شناخت شهودي از راه مشاهدة حسي و استدالل عقلي به دست نمي

-ها را از بين نميهاي افراد و امكان رقابت ميان آنطرفداران عدالت اجتماعي به دنبال برقراري عدالت اجتماعي هستند اما به بهانة عدالت اجتماعي، آزادي

  .برند
  كتاب درسي) 8دانشي، صفحة  )، ذخيرة3شناسي ( (جامعه   -230

ها را دانش كند و همه دانشدر تقابل با رويكرد اول اين تفكيك را كه دانش علمي، راه كشف واقعيت و دانش عمومي، دانش حاصل از زندگي است انكار مي
 .كننـد براي سامان دادن به زندگي خود توليد مـي  هاها نه كشف و بازخواني واقعيت بلكه بازسازي واقعيت هستند كه انسانداند. دانشحاصل از زندگي مي

در  .داندداند و به عكس دانش عمومي را پايه و اساس هرگونه دانشي از جمله دانش تجربي مياعتبار ميبرتري دانش تجربي بر دانش حاصل از زندگي را بي
 .پاشدهاي اين ديدگاه، مرز دانش علمي و دانش عمومي فرو ميبرخي از نحله

 كتاب درسي) 51و  25هاي  )، تركيبي، صفحه3شناسي ( جامعه(   -231

رسيدند در ارتباط هايي كه قبالً مستقل از هم به نظر ميمنظور از تبيين، بيان چرايي يك پديده يا نشان دادن علت ايجاد يا زوال آن است. در تبيين، پديده
 شود.اند، روابط جديدي طرح ميشدهارتباط با هم ديده ميتر در هايي كه پيشگيرند و ميان پديدهبا يكديگر قرار مي

  .شود-ها مي هاي انساني و دشواري فهميدن معاني آنتنوع و تكثر معاني، موجب پيچيدگي كنش
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 كتاب درسي) 76و  26هاي  )، تركيبي، صفحه3شناسي ( (جامعه   -232

-پردازد و آن را با مـالك هاي مورد مطالعه ميكند بلكه به داوري ارزشي پديدهنمي هاي اجتماعي بسندهشناسي انتقادي به توصيف و تبيين پديدهجامعه -
 كند.هاي ارزشي (خوب و بد) و هنجاري (بايد و نبايد) ارزيابي مي

هـا نيـز يكسـان    ة آنشود. بنـابراين روش مطالعـ  هاي طبيعي و جامعه همانند طبيعت در نظر گرفته ميهاي اجتماعي مانند پديدهدر رويكرد تبييني، پديده
طور كه علوم طبيعي با شناخت نظم موجـود در  شود. همانشود. روش مطالعة جامعه، همان روشي است كه در مطالعه طبيعت به كار گرفته ميانگاشته مي

-ها قدرت پـيش اجتماعي، به انسانشناسي نيز با شناخت نظم كند، جامعهها فراهم ميبيني، پيشگيري و كنترل طبيعت را براي انسانطبيعت، امكان پيش
  دهد.بيني، پيشگيري و كنترل جامعه را مي

  كتاب درسي)62)، قدرت اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه   -233
-  
حكومت اقليت بر اساس خواست و ميل حاكم، نام دارد. همچنيني » مونارشي«حكومت فرد بر اساس فضيلت، هاي سياسي، بندي ارسطو از نظامدر تقسيم -
  شود.  نظام سياسي و حكومت اقليت بر مدار فضيلت و حقيقت، آريستوكراسي ناميده ميو  »اليگارشي«

234-     
 كتاب درسي) 74)، نابرابري اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه    

نقطة شـروع رقابـت را يكسـان نمايـد.     شود اما جامعه وظيفه دارد امكان رقابت را براي همگان فراهم كند و در رويكرد عادالنه، مالكيت خصوصي لغو نمي -
ة كودكان بدين منظور دولت به نمايندگي از جامعه مؤظف است، نيازهاي ضروري همة افراد مانند خوراك، پوشاك و مسكن را تأمين كند. بدين ترتيب، هم

كند براي كاهش ديگران رقابت نمايند. دولت نيز تالش مي توانند براساس توانايي و شايستگي خود باشوند و ميمند مياز امكانات اوليه براي پيشرفت، بهره
اين رويكرد نـه بـا رهاسـازي     .هاي اجتماعي تدابير بيشتري بينديشد؛ مثالً از ثروتمندان ماليات بگيرد و از آن براي رفع فقر در جامعه استفاده كندنابرابري

 .پذيردجانبة دولت را ميسپارد و نه دخالت همهنامرئي بازار مي مطلق موافق است و نه با كنترل مطلق. نه اجراي عدالت را به دست
    

 كتاب درسي؛ 23هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه   - 235

 كتاب درسي؛ 131هاي  )، بيداري اسالمي و جهان جديد، صفحه2شناسي ( جامعه
 كتاب درسي) 85و  41هاي  )، تركيبي، صفحه3شناسي ( جامعه

 
 دهند.سازند و سامان ميپذير مياجتماعي، ارتباط ما با يكديگر را امكانقواعد  -
پنـدارد و نظـام ليبـرال    فوكوياما فروپاشي بلوك شرق و شوروي سابق و غلبة نظام ليبرال دموكراسي غرب را پايان مبـارزات عقيـدتي  سياسـي بشـر مـي      -

 .قابل تصور نيست ترييگزين بهتر و مناسبداند كه براي آن جادموكراسي را محصول نهايي تاريخ بشر مي
دانند و زندگي اجتماعي انسـان را بـا تأكيـد بـر آگـاهي و معنـا،       ترين ويژگي كنش اجتماعي ميپردازان كنش اجتماعي، آگاهي و معناداري را مهمنظريه -

  . نندكمطالعه مي
  .كندخاص و محلي تأكيد مي هايها و هويتسياست هويت، محصول دوران پسا مدرن است و بر تفاوت -
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