


 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

  7درس الصه خ

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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ندولی قلمرو آرمانی فرهنگ وجهان اجتماعی:ارزش هایی که مردم ازآنهاجانب داری می کنند ورعایت آنها راالزم می دان�

 درعمل ممکن است برخی ازآنها نادیده گرفته شوند.)ماننداخالص عمل و..(

قلمرو واقعی فرهنگ وجهان اجتماعی: ارزش هایی که مردم به آن عمل می کنند.)احترام به والدین و...(�

هدف برنامه ریزان فرهنگی: ورودهرچه بیشترآرمان ها به قلمروواقعی جهان اجتماعی است.�

ابق آرمان های خودعمل کنندفاصله ی میان قلمرو واقعی وآرمانی کاهش می یابد.اگر مردم مط�

:عمل به حق وپرهیز ازباطلمهم ترین آرمان ها وارزش های جهان اسالم�

است. عقایدی ازجهان اجتماعی که ازنظرعلمی قابل دفاع نباشدوخرافی باشدباطل�

است. ،حقعقایدی که ازنظرعلمی صحیح ومطابق با فطرت انسان باشد�

ارزش های باطل:ظلم،شرک،دنیاپرستی،بی عدالتی،تجاوزبه  ارزش های حق:اعتقادبه توحید،وفای به عهد،دفاع ازعدالت و..�

حق وباطل بودن هرالیه ازجهان اجتماعی با علم متناسب باهمان الیه شناخته می شود.حق وباطل بودن .  حقوق دیگران و..

 شناخت نه باروش های علوم تجربی وحیو  وجهان رابایدباابزارعقلارزش ها وعقاید کالن درباره انسان 

جهان اجتماعی که علوم رافقط تجربی می دانند وعقل و ووحی را روش معتبرعلمی نمی دانند نمی توانندداوری ارزشی �

 کنند.)ازحق وباطل بودن ارزش ها سخن بگویند.(

یک پدیده ممکن ست دریک جهان آرمانی باشد ودرجهانی قلمروپدیده ها درجهان های اجتماعی متفاوت هستند.یعنی �

 دیدگاه جهان های اجتماعی که علم رابه دانش تجربی محدودمی کنند:. دیگر واقعی)مثال امنیت،سیاست و..(

مافقط می توانیم بودن یانبودن این ارزش ها وپیامدهای اجتماعی وتاریخی آنها رابشناسیم وبرای داوری ارزشی راهی نداریم. �

آگاهی یاجهل،توجه یا عدم توجه مردم، مالکی برای تشخیص  حق یا باطل بودن ارزش ،هنجار،کنش یا عقیده ای نیست. �

اگر جوامع حق رانشناسند وبه آن عمل نکند،ازحق گسسته وبه سوی باطل گام برمی دارند.�

اعی متغییرند.(حقایق ثابت اندولی گاهی درقلمرو واقعی اند وگاهی درقلمرو آرمانی)درجهان اجتم�

7سواالت درس 

بخشی از فرهنگ که مردم به آن عمل نی کنند فرهنگ واقعی جامعه فرهنگ واقعی و فرهنگ آرمانی را تعریف کنید.-1

است.بخشی از فرهنگ که مردم  از آن جانبداری می کنند و رعایت آن را الزم می دانند اما به آن عمل نمی کنند فرهنگ آرمانی 

 است.
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های تشخیص فرهنگ حق از باطل چیست؟مالک -2

از عقالنیت برخوردار باشد.-3مطابق فطرت و وحی باشد.-2قابل دفاع باشد -1

پرهیز از باطل-2عمل به حق -1 در فرهنگ اسالمی موم ترین ارزش های اجتماعی کدامند؟-3

خل یک فرهنگچگونه بخشی از فرهنگ آرمانی خارج از فرهنگ واقعی قرار می گیرد و بخش های دا-4

خش هایی از فرهنگ آرمانی توسط مردم رعایت می شود و به آن عمل می کنند که ب آرمانی کدامند؟با مثال تهسیر کنید.

داخل فرهنگ واقعی است مثالٌ خون ریزی نکردن و به ناحق خون نریختن که هم در فرهنگ واقعی و هم در فرهنگ آرمانی )یا 

هایی از فرهنگ فقط آرمانی است و در عمل رعایت نمی شود یعنی خارج از فرهنگ واقعی است مثالً  احترام به والدین و...( اما بخش

 غیبت نکردن و صرفه جویی و دروغ نگفتن که به صورت فرهنگ آرمانی است ولی در عمل اکثر مردم آن ها را رعایت نمی کنند.

دم مطابق با ارزش هاعمل کنند.وقتی مرپاسخ:درچه صورتی ارزش ها به واقعیت تبدیل می شوند؟ -5

پاسخ خیربرخی ازمردمایا تمام مردم به ارزش ها وآرمان های جامعه پای بندهستند وبه آن عمل می کنند؟  -6

ارزش ها رادرعمل رعایت نمی کنند. مثال درعمل به اخالص اعتقادندارند.

ه اعضای یک جهان اجتماعی خواهان رسیدن بهبه مجموعه اهداف وارزش های مشترکی کآرمان اجتماعی راتعریف کنید:-7

آنهاهستند.)تصورمطلوب اعضای یک جهان اجتماعی نسبت به فرهنگ وسیاست واقتصاد وخانواده و.....

وحی-2عقل -1 دو ابزار موم برای شناخت عقاید در ارزش ها چیست؟-8

حقیقت-2ی واقعیت درون تصور انسان است. حقیقت خارج از وجود انسان است ول-1 حقیقت را با واقعیت مقایسه کنید.-9

پدیده ای ثابت است و تحت تأثیر قرار نمی گیرد ولی واقعیت پدیده ای است که روی داده و تحت تاثیر قرار می گیرد.

اگر جوامع به حقیقت در چه صورتی جوامع فرهنگ حق را از دست داده و به سوی باطل گام برمی دارند؟ -11

بر اساس آن عمل نکنند یا اگر ایمان خود به حقیقت و کنش هایی که براساس آن سازمان داده اند تغییر دهند فرهنگ ایمان نیاورند و 

 حق را از دست داده و به سوی باطل گام برمی دارد.

قدرت طلبی ، شرک ، نژادپرستی ، ثروت اندوزی ، انکار مبدأ الهی ،  تعدادی از ارزش های فرهنگ باطل را نام ببرید.-11

شقاوت ، تجاوز به حقوق دیگران ، دنیا پرستی ، ظلم ، بی عدالتی 

ربوبیت خداب سبحان -توحید-حمایت ارز مظلومان-دفاع از عدالت تعدادی از اررزش های فرهنگ حق را نام ببرید.-12

نسان ها و موانع سعادت.آزادی ا -نسب به همه ی مخلوقات 
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مدیران و برنامه ریزان فرهنگی جامعه از چه طریقی فرهنگ آرمانی را به عرصه ی فرهنگ واقعی وارد می -13

ه مقتضیات ب -استفاده بیشتر از افراد متخصص در عرصه ی رسانه ها  -از طریق تحقق شرایط امر به معروف و نهی از منکر  کنند؟

 کمک به جامعه پذیری افراد جامعه -رود عناصر فرهگی به جامعه توجه کنند زمان و مکان و نحوه ی و

بخش هایی ازفرهنگ که از نظر علمی قابل دفاع نباشد  کدام بخش از فرهنگ حق وکدام بخش باطل است؟ -14

 وبراساس خرافات شکل گرفته باشد باطل وبخش هایی که از نظر علمی صحیح ومطابق فطرت انسان باشد حق است.

تالش می کنند از طریق نهادهای فرهنگی، تعلیم وتربیت الزم  نقش مدیران وبرنامه ریزان فرهنگی درجامعه چیست؟ -15

 رابرای ورود فرهنگ آرمانی به عرصه فرهنگ واقعی فراهم آورند.

چون عقالنیت ابزاری نسبی  چراماناچار به پذیرش حکمت الوی ووحی درتشخیص حق وباطل هستیم ؟ -16

 وداست.ومحد

جوامعی که علم را محدود  کدام جوامع نمی توانند ازحق یا باطل بودن عقاید وارزش ها سخن بگویند؟ چرا؟  -17

به دانش تجربی وآزمون پذیری می دانند وعقل ووحی رابه عنوان دو وسیله ی معرفت علمی معتبر نمی دانند وارزش ها وعقاید 

 ند که مالکی برای داوری نسبت به درست وغلط بودن آنها نداریم . اجتماعی راصرفا پدیده های تاریخی می دان

 وفای به عهد، راستگویی، پرستش چندنمونه ازعناصر فرهنگ حق که دراغلب جوامع حضورداردرانام ببرید :  -18

 خدا، عدالت خواهی، گذشت ، رعایت پوشش، دفاع از مظلوم ، احترام به همنوع، کمک به هم نوع ، 

حق یا باطل بودن فرهنگ ) عقاید، ارزش ها ، هنجارها،  وتی بین فرهنگ آرمانی وفرهنگ حق وجود دارد ؟ چه تها -19

کنش ها( براساس آگاهی یا جهل، عالقه یا بی توجهی  مردم  جوامع  مختلف نسبت به آنها تعیین نمی شود.ولی فرهنگ آرمانی با  

 اعتباردادن وتوجه  مردم شکل می گیرد . 

 جامعه ای که از فرهنگ حق برخوردار باشد مدینه ی فاضله است .   ه فارابی درخصوص مدینه فاضله چیست؟دیدگا -21

رایی ، قبیله گرایی ، تجمل گ عناصری از فرهنگ باطل که درفرهنگ آرمانی  وواقعی ما وجوددارد را بنویسید:  -21

 ،  خودمحوری  پارتی بازی ، قدرت طلبی ، مال اندوزی ، خودخواهی ، برتری طلبی

خیر اگر حقیقت به واقعیت درنیاید نشان دهنده ی باطل بودن  آیا حقیقت با عدم تایید مردم درجامعه باطل می شود ؟ -22

 مقبولیت مردم نسبت به یک ارزش به معنای حقیقی بودن آن ارزش نیست.آن نیست.

ورتی که جوامع عقاید وارزش های حقیقی ؟  درصدرچه صورتی حقیقت به حوزه فرهنگ واقعی راه پیدا می کند -23

را به عرصه فرهنگ آرمانی درآورند وسپس به انها شکل هنجاروکنش دهند) حقیقت را به ارزش وعمل درآورند.( حقیقت به حوزه 

 ی فرهنگ واقعی راه پیدا می کند . 
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مانی  وهنجارهای عملی ) چون ممکن است حقیقت به صورت عقاید آر چرا حقیقت درقلمرو واقعیت ثابت نیست ؟ -24

فرهنگ واقعی ( درنیامده باشد .جامعه ممکن است از حقیقت انحراف داشته باشد وبه سوی باطل برود. 

گیرند مطابق و هماهنگ است؟هایی که به کارمیهای مردم ایران با هنجارها و ارزشآیا آرمان -25

کنند. ارزش های مشترک عملیاتی و اجرا نمی شوند . مثالً اخالص ارزش نمیدانند عما خیر  مردم همواره به آنجه خوب و آرمانی می

 آید.ی جامعه است که عمل کردن به آن توسط برخی از مردم ساده لوحی به حساب میمشترک وپسندیده

یهای فرهنگی را به عرصهتوانید آرمانآموز و شوروند ایرانی میچگونه شما به عنوان یک دانش -26

دهم هایم نشاندانم در عمل و رفتاراموز وقتی چیزی را خوب و آرمانی میمن به عنوان یک دانش اقعی واردکنید.فرهنگ و

ام . ی بین حرف و عمل را کم کنم فردی هستم که به نزدیک شدن فرهنگ آرمانی به فرهنگ واقعی جامعه کمک کردهو فاصله

 ام.ام پرداختهرا عمل کنم به فرهنگ آرمانیِ واقعی شدهکنم اگر آنچه از معلمان  و والدینم دریافت می

د حق یاتواند در مورمی کند؟اگر علوم اجتماعی محدود به معنای تجربی نباشد چه توانایی های پیدا می -22

های مختلف داوری کندباطل بودن فرهنگ

ه است آن را ی محل زندگی شما فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی دچار تغییر شداگر در جامعه- 28

شد ولی ی واقعی نداشته است وتحصیل فقط برای پسران مجاز شمرده میدر گذشته تحصیل دختران جنیه توضیح دهید.

کنند فرهنگی که که آرمانی و درون فرهنگ آرمانی است.امروز دختران نیز همانند پسران تحصیل می

توجوی مردم جوامع نسبت به یا بیالقه ها و کنش ها ، عچرا مالک حق و باطل بودن عقاید ، ارزش - 29

توجهی مردم در قلمرو واقعیت است و تغییر پذیر ، ولی حقیقت ثابت است و مالکی برای حقانیّت یا بی عالقه آنوا نیست؟

تواند مالک حقانیّت را وضع کند ؛ خدا مالک حقانیت و مالک حق است.یا باطل بودن ارزش هاست . انسان نمی

تعلیم وتربیت الزم را برای ورود ریزی فرهنگی چگونه است؟ای فرهنگی در خصوص برنامههتالش نواد 31

 کند.ی فرهنگ واقعی فراهم میفرهنگ آرمانی به عرصه

اند و دو های آرمانی تاریخ بشریّت بودهاغلب از ارزشهای حق و باطل از چه جایگاهی برخوردارند؟ارزش 31

ه اند.)فرهنگ حق و فرهنگ باطل(فرهنگ در سطح جهانی به وجود آورد

چون خرافات از نظر علمی صحیح و قابل دفاع نیست و با اوریم؟چرا خرافات را جزء فرهنگ باطل به حساب می 32

 فطرت انسان مطابقت ندارد.

یکی اخالص عمل ، نواقعی باشند؟ های آرمانی مثال بزنید که بیرون فرهنگدر محیط زندگی خود ارزش 33

 ی ماعالم ، شهر ما خانه به همه مخلوقات

های تجربیروش ی مداوای بیماران چیست؟مالک حق و باطل بودن شیوه 34

 های علوم تجربیبله با استفاده از روش های اجرایی را داوری کرد؟ چگونه؟ها و روشتوان تکنیکآیا می 35

ی های کالن دربارهارزشتوانند عقاید و دانند نمیرا جوامعی که علم را محدود به علوم تجربی میچ 36

انسان و جوان را داوری کنند؟
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های صرفاً تاریخی ها و عقاید اجتماعی را پدیدهکنند و ارزشچون از دو ابزار مهم شناخت عقاید یعنی عقل و وحی استفاده نمی

 راهی برای داوری ندارند. شناسند وها را میدانند و صرفاً بودن یا نبودن آنمی

 حقیقت و مبدأ الهیکند؟های انسانی را چه چیزی تعیین میها و کنشاطل بودن ارزشمالک حق یا ب 37

ی ، توحید ، عدالت ، آزادکنند.ها با نظر آدمیان تغییر نمیارزش هایی مثال بزنید که درستی و حقانیت آن 38

 هاسعادت انسان

اد پرستی ، قدرت نژیابد. ییّت نمکند و حقانهای باطلی مثال بزنید که باموافقت آدمیان تغییر نمیارزش 39

طلبی ، ثروت اندوزی ، شرک ، انکار مبدأ الهی ، برتر دانستن یک قوم

چگونه بخشی از فرهنگ آرمانی خارج از فرهنگ واقعی قرار می گیرد و بخش های داخل یک فرهنگ-41

اخل رعایت می شود و به آن عمل می کنند که دیخش هایی از فرهنگ آرمانی توسط مردم آرمانی کدامند؟با مثال تهسیر کنید.

فرهنگ واقعی است مثالٌ خون ریزی نکردن و به ناحق خون نریختن که هم در فرهنگ واقعی و هم در فرهنگ آرمانی )یا احترام به 

 مثالً غیبت والدین و...( اما بخش هایی از فرهنگ فقط آرمانی است و در عمل رعایت نمی شود یعنی خارج از فرهنگ واقعی است

 نکردن و صرفه جویی و دروغ نگفتن که به صورت فرهنگ آرمانی است ولی در عمل اکثر مردم آن ها را رعایت نمی کنند.

حقیقت-2حقیقت خارج از وجود انسان است ولی واقعیت درون تصور انسان است. -1 حقیقت را با واقعیت مقایسه کنید.-41

ر نمی گیرد ولی واقعیت پدیده ای است که روی داده و تحت تاثیر قرار می گیرد.پدیده ای ثابت است و تحت تأثیر قرا

اگر جوامع به حقیقتدر چه صورتی جوامع فرهنگ حق را از دست داده و به سوی باطل گام برمی دارند؟-42

نگ زمان داده اند تغییر دهند فرهایمان نیاورند و بر اساس آن عمل نکنند یا اگر ایمان خود به حقیقت و کنش هایی که براساس آن سا

  حق را از دست داده و به سوی باطل گام برمی دارد.

خالصه درس هشتم:

هویت مولفه های فردی واجتماعی داردکه ی برای  من کیستم،است.وجوه تمایزبخش مانسبت به دیگران. پاسخهویت  �

هویت درعین کثرت مولفه  شان رانمی شناسند. دروجودفرد به وحدت میرسد. هویت آگاهانه است ولی انسان ها همه هویت

ها، واحداست.گاهی الیه های وجودی خودمان رانمی شناسیم)بایددرموقعیت های مختلف قراربگیریم تا ابعاد مختلف هویتی 

 ما شکل بگیرد.()بهترین واصیل ترین گفتگو،گفتگوی درونی وتعامل باخود است.(

ازآن متغییراست که خودمان آنها رامی سازیم. بخشی فردی وبخشی اجتماعی بخشی از هویت مان ثابت است وبخش بزرگی  �

هویت فردی دو بخش جسمانی   است.برخی ازویژگی ها رابه ما نسبت می دهند وبرخی راخودمان کسب می کنیم.

هرفرد  تماعیهویت اج هویت فردی)بادوبخش جسمانی وروانی(با هویت اجتماعی رابطه متقابل دارند. ونفسانی)روانی( دارد.

درجهان اجتماعی اسالم هویت اجتماعی افرادبرمبنای  درون جهان اجتماعی وبراساس عقاید وارزش های آن شکل می گیرد.
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