
پیا مد های جهان اجتماعی 

«درهایی که جهان اجتماعی به روی ما می گشاید ودرهایی که می بندد »



آیا جهان اجتماعی صرفا تابع خواست واراده ی افراد است ؟

در درسهای گذشته 

می پردازند آگاهی و اراده خود به کنش اجتماعی ها با انسانی 

وتداوم آن مشارکت می کنندساختن جهان  به ها با همین کنش

معناست که ما همواره می  توانیم هرگونه بخواهیم جهان اجتماعی را بسازیم یا تغییر دهیم؟ آیا این بدان 

ما اثر می  گذارد؟ های یا اینکه جهان اجتماعی پیامدهایی دارد که براراده و فعالیت 

کردتحقق پیدا انسان هایی کنش پس از آنکه با انسانی پدید می آیدجهان اجتماعی با آگاهی و اراده افراد 

نیستبه دنبال می  آورد که وابسته به قرارداد و اراده تک تک افراد پیامدها والزام هایی را -1

.رابرای کنش ها و انتخاب های بعدی فراهم می آورد (فرصت ها ومحدودیت ها ) جدیدی پیامدها خود موقعیت این -2



یکی از تفاوتهای ما وحیوانات در خانه سازی است کنش انسان ها و فعالیت حیوانات باهم تفاوت دارند 

متناسب با شرایط خانه، شود ناچار می ساختن خانه اش انسان پس از استمهم  ترین تفاوت خانه  سازی انسان و حیوان در این 
.کندخود و شیوه زندگی اش تغییر ایجاد  در 

. ، شهرنشین متفاوت می  شودیک جانشینشیوه زندگی انسان کوچ نشین، 

ها و شدن،الزام می  سازد؛ ولی پس از ساخته هاانسان جهان اجتماعی همچون خانه  ای است که 
.سازدپیامدهایی برای انسان  پدید می  آورد که رفتار و زندگی او را متأثر می  



فعالیت های اجتماعی ما 
چگونه شکل می گیرند ؟

جهانی دیده می  گشاییم که توسط گذشتگان ما ما انسا ن ها در 

پدید آمده است؛ 

ارزشها ، ونمادهای آن شکل گرفته اند وبه ، جهانی که باورها
.فعالیت های اجتماعی ما شکل می دهند 

انسان ها به چند 

شکل می توانند 

جهان اجتماعی را 
بسازند ؟ چرا ؟

: دوشکل

گسترش توانیم یا در جهت تداوم و مامی  -1

کنیم این جهان حرکت پیشرفت و 

مسیر حرکت به سوی جهان یا در -2
. اجتماعی جدیدی گام برداریم

چیست ؟ساختن جهان اجتماعی جدید نیازمند 

نیازمند پیدایش و گسترش آگاهی و 

ارادهای نوین است و ممکن است جهان 
.  موجود از بسط آن جلوگیری کند

هرجهان اجتماعی تا چه زمانی 

پیامدهای آن باقی می ماند وچه زمانی 
جهان اجتماعی جدید شکل می گیرد ؟

اجتماعی افراد پابرجاست، پیامدهای ضروری و طریق مشارکت هر جهان اجتماعی تا زمانی که از 

جهان الزام هایش، و در پی آن برداشته شدن اجتماعی موجود تغییر جهان با . الزامی آن نیز باقی است

فعالیت اجتماعی اعضای آن های دیگری به دنبال می آورد که بر الزام شکل می گیرد و اجتماعی جدیدی  
. می گذاردتأثیر 



پیامد های جهان اجتماعی فرصت اند یا محدودیت ؟

برخی گمان می  کنند پیامدهای الزامی 
اجتماعی محدود کننده افراد است جهان 

های فرصت دیگر معتقدند که برخی 
.انسان پدید می آوردبرای جدیدی 

شما در این باره چه 
فکر می کنید ؟

فرصت ها و محدودیت های قوانین راهنمایی و رانندگی 

بستن کمربندایمنی ،عبوراز پل عابر پیاده،ایستادن) 
مشخص کنید؟  ...( پشت چراغ قرمز و

فرصت ومحدودیت های زبانی که مردم یک جامعه با 
آن صحبت می کنند کدام است ؟

هر جهان اجتماعی 

چگونه افق ها وظرفیت 

های جدید ی برای 
انسان فراهم می کند ؟

جهان اجتماعی نیز براساس عقاید و ارزش  هر و ها های 

انسان فراهم جدیدی را براییها ظرفیت های خود افق 

توانمندی   های دیگر بشر و است ظرفیت وممکن می  کند 
. را نادیده بگیرد



تسلط بر طبیعت 
جهان های اجتماعی مختلف 

چگونه ارزیابی می شوند ؟

ها فرصت های آنها ونیزارزش براساس 
.محدودیت هایی که به دنبال می آورند 

جهان های اجتماعی 

براساس فرصت ها و 

محدودیت ها به چند 
؟دسته تقسیم می شوند

از جهان  های اجتماعی، استعدادهای معنوی انسان را نادیده می  گیرند یا برخی -1
. فرصت شکوفایی فطرت آدمی را فراهم نمی  آورند

نسبت به نیازهای مادی دیگر مانع بسط ابعاد دنیوی وجود انسان می  شوند و برخی -2

ودنیوی انسان بی توجه اند وبا رویکرد دنیا گریزی خود ،ازتوانمندی های آدمی برای آباد 
.کردن این جها ن استفاده نمی کنند 



جهان متجّدد کدام  اند؟های و محدودیت هــا فرصت 

منظورازجهان 
متجدد چیست ؟

غرب بعد از رنسانس یعنی جهان غرب چهارصدسال اخیر 

به نظر شما ویژگی   های 
این جهان کدام  اند؟ 

این علوم با روش . رسیدن به این اهداف از علوم تجربی استفاده می  کنندبرای :رویکرد دنیوی واین جهانی -1

تجربی و فن آوری حاصل از آن، قدرت پیش بینی و پیش گیری حوادث و مسائل طبیعی همانند بیماری ، زلزله، 
.به انسان می دهد را … سیل و



:کنش های معطوف به هدف -2

تجربی به وسیله ی  علوم که اهداف دنیوی را در جهان متجدد کنش هایی 

رواج این دسته از کنش خای . تعقیب می  کنند، به شدت رواج می یابد

حسابگرانه معطوف به دنیا، عرصه را بر سایرعرصه را حسابگرایانه های 

و اخالقی تنگ می  مانند کننش های عاطفی بر سایر کنش هی انسانی  های 
(فرصت ). کنند

: قفس آهنین -3

افراد خواهان تسلط بر این جهان رابه تدریج اسیر نظام پیچیده ای می سازد 

که مثل قفس آهنین ، همه ابعاد وجود آنان را احاطه می کند و فرصت 

از این روند ، به از .رهایی ازاین قفس خود ساخته را از آنان می گیرد 

(محدودیت .)دست رفتن اراده وآزادی انسان ها یاد می شود 

:افسون زدایی -4

جهان متجدد، عناصر معنوی و مقدس طرد می  شوند و جهان از در 

جهان صرفا از مواد و . هیچ گونه معنا و قداستی برخوردار نیست

.بشرندموجودات خامی ساخته شده است که همه در اختیار و کنترل ً

به وسیله او به کار گرفته می  شوند، دگرگون می  شوند و به مصرف 
(فرصت .) ندارندمی  رسند و هیچ گونه قداستی 

:زوال عقالنیت ذاتی -5

جهان متجدد فقط علومی را با روش های 

تجربی به دست می آیند ، علم نمی داند و 

) علومی را که از روش های فراتجربی 

استفاده می کنند ، علم نمی ( عقالنی و وحیانی 

.شناسند 

با افول این دسته از علوم، امکان ارزیابی 
که پدید های –آرمان های بشری ارزش  ها و 

فراتجربی  اند و با علوم تجربی قابل مطالعه 

از دست می رود و داوری درباره ی نیستند ــ 

این امور ، به تمایالت افراد و گروه های 
.متفرق سپرده می شود 


