


، درود فرستادن به یکدیگر در شبانه روز ، ممنوعیت اخم ، وفور لبخند ، استفاده از رنگ روشن و پوشش زیبا به دست 

ی ما به وجود آمده است.فرهنگ خانوادهآید و قالب مخصوصی برای می
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جهان اجتماعی پس از تشکیل پیامدها ی الزامی  وموقعیت های فرصت ساز یامحدود کننده ایجاد می کند. —

هرجامعه بنابرسطح آگاهی خود ،به اعضا فرصت هایی می دهد ومحدودیت هایی ایجاد می کند.هیچ جامعه ی بدون  —

ت ها ومحدودیت ها دوروی یک سکه اند.فرص .محدودیت نیست  

شیوه زندگی انسان وجهان اجتماعی او متناسب با نیازها،اراده و سطح آگاهی اش تغییرمی کند. )فرصت ها ومحدودیت های  —

باتولدعضوجهان اجتماعی می شویم که قبل ازما توسط گذشتگان ایجاد شده ولی دربرابر این جهان منفعل . جوامع متفاوتند.(

م وبااراده وآگاهی آن راگسترش یا تغییرمی دهیم.)البته گاهی جهان اجتماعی نسبت به این تغییرمقاومت می کند.(نیستی  

 جهان اجتماعی تا زمانی پابرجاست که مشارکت اجتماعی وجوددارد. —

ی آنها هرجهان اجتماعی عقاید وارزش ها  وفرصت یا محدودیت های خاص خوددارد که براساس آن می توان به ارزیاب —

پرداخت.

برخی نیازهای مادی ودنیوی رانادیده می گیرند.برخی استعدادهای معنوی را نادیده می گیرند)فرصت نمی دهند(. —  

 فرصت ها شکلی از حقوق هستند ومحدودیت ها شکلی تکلیف ووظیفه —

های انسان درخدمت  همه ظرفیت-2عقاید وارزش ها فقط مربوط به این جهان مادی اند-1فرهنگ سکوالر)جهان متجدد(: —

جهان معنوی . جهان معنوی توحیدی: اعتقادبه خدای واحد     معنویت فراموش می شود.-3دنیا به کارگرفته می شود.

 اساطیری:اعتقادبه خداوندگاران وقدرت های فوق طبیعی)انحراف ازتوحید(

مادی : نگاه به جهان  فقط جهان ویکرد  دنیوی  واین جهانی ر: ویژگی های جهان متجدد —  

)جهان مادی(فقط جهان حسی برای تسلط بر طبیعت —  

عقالنیت  مدرن )عقالنیت ابزاری(: برمبنای عقل جزیی،حسی وتجربی)طبیعت گرا( عقالنیت درجهان متجدد ازنظروبر: —  

عقالنیت ذاتی )عقالنیت ارزشی(   :برمبنای آرمان های اجتماعی )معنویت گرا(.توجه به وسیله بدون توجه به اهداف —  

عقالنیت ذاتی شکل دهنده اهداف زندگی است.     مانند معیارهای زیباشناختی،وفاداری،همدردی،دوستی،اخالق و... —  

بازوال عقالنیت ذاتی داوری ارزشی ناممکن می شود. گسترش عقالنیت ابزاری  و    زوال عقالنیت ذاتی ،طرد عناصرمعنوی  —

قفس آهنین :اسیر دست ساخته  که دراختیار وکنترل بشرند. ،صرفا به عناصری توجه می شود (ومقدس )تقدس زدایی

به قفس آهنین تبدیل می شود. )ایجادپوچ گرایی(،عقالنیت ابزاری بدون عقالنیت ذاتی .خودشدن  

 6درس سواالت 

جهان اجتماعی درابتدا جهتپاسخ:  آیا جوان اجتماعی صرفا تابع خواست واراده افراداست؟ -1

افرادبه وجودآورنده خوداست ولی پس ازایجاد جهان اجتماعی صرفا تابع خواست تشکیل خودتابع اراده 

واراده افراده نیست وپیامدهای الزامی )فرصت ها ومحدویت هایی( برای اعضای خودبه وجودمی آورد.
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اجتماعی بله بخشی ازجهانپاسخ:آیا پیشینیان درساختن جوان اجتماعی ما تاثیرگذارهستند؟  -2

پیشینیان است وبخش هایی ازآن را خودمان می سازیم.کنونی ما ساخته 

: جهان اجتماعی موقعیت هایجوان اجتماعی چه پیامدهایی برزندگی اجتماعی مادارد؟پاسخ -3

تخاب های بعدی ما فراهم می کند.نجدیدی درقالب فرصت ها ومحدودیت ها برای کنش ها وا

وگسترش اگاهی واراده ای نوینپاسخ:پیدایش نیازمندی ساختن جوان اجتماعی جدیدچیست؟  -4

تازمانی که مشارکت اجتماعیپاسخ:تاچه زمانی پیامدهای جوان اجتماعی پابرجاست؟  -5

افراددرجامعه پابرجاباشد.

آیا جوان جتماعی به پیدایش وگسترش هرنوع آگاهی واراده ی نوین درجامعه اجازه -6

عقایداصلی آن جهان  چارچوب یراگراین اگاهی های جدیدخارج ازخپاسخ : بسط وتوسعه می دهد؟

اجتماعی باشد اجازه بروز وبسط نمی یابد.مثال درجامعه دینی اندیشه های ضددینی ومادی گرایانه ممنوع 

 هستند.

پیامدهای اجتماعی هم فرصتپاسخ: پیامدهای اجتماعی فرصت سازند یا محدود کننده اند؟  -7

هستند یکی ازیکدیگرجدانیستند.وقتی به . فرصت ها ومحدودیت ها دوروی سکه هستند وهم محدودیت

چراغ قرمز راهنمایی ورانندگی برمی خوریم ازیک سومحدودیت است ومارامتوقف می کندولی ازسوی 

دیگربه طرف مقابل امکان می دهدتاباآرامش وسالمتی عبور کندوالبته بعدا همین برای ما اتفاق 

خواهدافتادپس هرمحدودیتی فرصتی دردرون خوددارد.

ازبان هپاسخ:رابطه فرصت ها ومحدودیت های اجتماعی رادرزبان وادبیات توضیح دهید:  -8

مملوازقواعدوپیچیدگی هایی هستندکه یادگیری انهارامحدود وسخت می کندولی همین محدودیت 

واجازه ندادن به هرشکل تلفظ کردن وگفتارفرصت انتقال معانی پیچیده وبرقراری ارتباط مناسب رابه مامی 

.دهد

آیا جوان های اجتماعی به صورت یکسان به انسان ها فرصت ومحدودیت می دهند؟ -9

هرجهان اجتماعی براساس عقایدوارزش های خود)الیه های عمیق(افق ها وظرفیت های  پاسخ: خیر

جدیدی برای انسان ا فراهم می کنند وممکن است  برخی ازتوانمندی های بشررانادیده بگیرند.مثال جهان 

توانایی های فکری وروحی بشرکه جنبه معنوی ،دینی،الهی داردرانادیده می گیرندوبه آنها د های متجد

دارند وگاهی آنهارامسخره می کنندواجازه حضوردرجامعه رانمی دهند.اعتقادن

منپاسخ:نمونه ای ازفرصت ها ومحدودیت های محیط خانواده خودبنویسید: -11

خوددربرابرپدرومادروخواهروبرادرم وظیفه کمک کردن،همراهی،احترام ،محبت کردن درمحیط خانواده 

و...رادارم ومتقابالانتظاردارم که آنهانیزهمین وظایف را انجام دهند.محدودیت هایی که برای اطرافیانمان 

فرصت سازاست.
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جوان های اجتماعی معنوی وجوان های اجتماعی غیرمعنوی را ازنظرفرصت ها -11

جهان اجتماعی معنوی برای ارزش های دینی پاسخ: ت های اجتماعی مقایسه کنید؟ ومحدودی

ومعنوی فرصت بروز وگسترش فراهم می کند وارزش های مادی گرایانه ودنیوی را محدود می 

کند.درجوامع مادی وغیردینی ارزش های دنیوی ومادی فرصت دارند وارزش های معنوی محدود شده وبه 

ند. مثال رعایت حجاب درجامعه اسالمی تشویق می شودولی درجوامع غیردینی کناری گذاشته می شو

محدودمی شودوافرادنمی توانندبا حجاب اسالمی دربرخی ازاماکن حضوریابند.

جهان اجتماعی که درغرب پس ازدوره رنسانسپاسخ: منظورازجوان متجدد چیست؟  -12

گرایی،مصرف گرایی،لذت گرایی .)دوره ای که علم گرایی،دنیاسال پیش شکل گرفت422درحدود

گسترش بسیاریافت واندیشه های دینی ومعنوی کنارگذاشته شد.(

پاسخ:دارای چه ویژگی هایی است؟براساس اندیشه های ماکس وبرجوان متجدد  -13

دنیوی واین جهانی:یعنی تنهاجهان قابل قبول وقابل فهم این جهان مادی وقابل حس استرویکرد -1

بااستفاده از علوم برای اهداف دنیوی گسترش علوم تجربی وفناوری: -2پذیرش نیست.وجهانی دیگر قابل 

ت ابزاری گسترش عقالنیمسلط شده وازآسیب های طبیعی پیشگیری می شود.) تجربی وفناوری برطبیعت

یعنی کنش ها بیشترجنبه مادی گرایانه دارد گسترش کنش های حسابگرانه دنیوی:-3هم به آن می گویند.(

های عاطفی واخالقی خودراازدست می دهند.)کنش های معطوف به هدف هم به آن گفته می  وجنبه

قفس آهنین: یعنی ابعادمادی زندگی واهمیت به ابزاربرای تسلط برطبیعت اراده وآزادی حقیقی -4شود.(

طرد عناصرمعنوی ومقدس -5انسان راازبین می برد وانسان اسیر دست ساخته های خود می شود.

کنارگذاشتن  -2ان را صرفا مادی می داند وپدیده های ماورای طبیعی ومقدس را کنارمی گذارد.جهان:جه

ایجادعلوم فقط روش هایی راعلمی می داندکه تجربی وقابل اثبات مادی روش های فراتجربی:در

ین باشدودیگرروش ها مانند روش های عقلی والهی)وحیانی( راقبول نداردوآنها راغیرعلمی می داند.)به ا

مورد زوال عقالنیت ذاتی هم گفته می شود.(

فت و آگاهانه و با اراده معر میگاه فعاالنه به کنش بپرداز هر ساخت وآن را بسط داد ؟ دیجد یتوان جوان یچگونه م - 12

و  جادیا دیجد یجهان اجتماع میباور ها ، قواعد ،مقررات ،هنجار ها ونماد را شکل ده دویعقا یبر مبنا یعنی میرا گسترش ده

 بوجود آمده است . یبا مشارکت اجتماع ،آن جهان یالزام یها امدیپ رایز ابدی یگسترش م

کند ،  رییتغ یجهان اجتماع کیو قواعد  یالزام یامدهایگاه پ هر دهد ؟ یشکل م رییتغ یجوان اجتماع کیچگونه -13

کند . یم رییتغ یشکل جهان اجتماع

؟ ندیفرما یچه م یشکل جوان اجتماع رییخداوند در خصوص امکان تغ-14
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 11 هیما به انفسهم( سوره رعد آ ریغی یحت قومیما  ریغی)ان اهلل ال 

دهند . رییدهد تا آن که خود حال خود را تغ ینم رییرا تغ یحال قوم خداوند

است که یتیبه ظاهر محدود یو رانندگ ییقرمز راهنما چراغکه فرصت ساز باشند؟  دیمثال بزن یاجتماع یاعتبارات-15

دهد . یموجب فرصت عبور سالم را به افراد را م

است. چرا ؟ شیرو به افزا تیبه افول و کدام عقالن رو تیدر جوان متجدد ماکس وبر کدام عقالن -16

 یول دیآ یساب مبه ح یدیکل میدر آن از مفاه یابزار تیحس و تجربه بنا شده است عقالن یآن جا که جهان متجدد بر مبنا از

 رود.حسی شناخته شده نیست و روبه زوال می ما فوق تیعقالن

رشرتباطی جدید برخالف گستافناوری های ای اطراف خود بنویسید.ضنمونه ای از قهس آهنین ماکس وبر در ف -17

.می شود افراد برخی از ارتباطات و سهولت آن موجب ایجاد اعتیاد و اتالف وقت

ی کنونی حفظی آلودهتوان سالمتی جسم و روان را در جامعهچون از طریق آن میاست یا محدودیت ؟حجاب فرصت  -18

کرد فرصت محسوب می شود.

ی هتوسعکدام یک از ویژگی های جوان متجدد فرصت )مثبت( و کدام یک محدودیت )منهی( است؟ - 19

اند ، ولی رویکرد این جهانی ، قفس آهنین و عقالنیت ابزاری و غلبه کنش های عقالنی معطوف به هدف فرصت ساز و مثبت

اگر به معنای اگر به معنای کنار گذاشتن خرافات باشد مثبت است و  طردعناصرمقدسزوال عقالنیت ذاتی محدودیت اند و 

.طبیعی جهان ومقدسات باشد ، محدودیت است  اگر به معنای کنار گذاشتن عناصر فوق

جهان اجتماعی در آغاز با اراده و اعتبار انسان ها شکل میجوان اجتماعی با پیامدها و الزام ها چه رابطه ای دارد؟ -21

از تشکیل  لی پسگیرد ، ولی پس از تشکیل پیامدهای الزامی برای ما به دنبال دارد.مثالٌ گروه دوستی را خودمان تشکیل می دهیم و

 باید معرفت و مردانگی گروه دوستی را رعایت کنیم

ززمانی که پیامدهای الزامی تغییر کند جهان اجتماعی نیچگونه ممکن است جوان اجتماعی دچار تغییر اجتماعی شود؟-21

.ی جامعه شدوابط اجتماعی و سیاستغییر می کند مثالٌ در کشور تونس الزام اطاعت از حکومت تونس تغییر کرد ، نتیجه ی آن تغییر ر
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وقتی به ارزش ها عمل کنند،ارزش ها به واقعیت تبدیل می شوند.  ارزش ها،راهنمای کنش های اجتماعی اند. �

آرمان اجتماعی:به مجموعه اهداف وارزش های مشترکی که اعضای  یک جهان اجتماعی خواهان رسیدن به آن  �

هستند.)تصورمطلوب اعضاءازوضعیت فرهنگ،سیاست،اقتصاد،خانواده و...( 
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