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نظم و همکاری میان اعضای موجود زنده، یکسان است  .

.جایکسان است و همه ها ، همیشه انسان دربدن دستگاه تنفس و گردش خون همکاری : مثال

 ندتغییر نمی کمتمادی جمعی زندگی می کنند نیز طی عصرهای نظم و همکاری حیواناتی که به صورت همچنین.

.است عسل دنیا یکسان با تمامی زنبورهای سبالن و اجداد آنها در گذشته عسل جمعی زنبورهای زندگی : مثالً

آیا به نظر شما جهان اجتماعی انسان ها نیز تنها یک شکل دارد؟

.چون رفتار حیوانات ناآگاهانه و غریزی می باشد 

 در طول زمان و در مکان های مختلف با یکدیگر یکسان است؟( زنبورها ) چرا زندگی جمعی حیوانات هم نوع

.شکل یکسانی ندارد –خیر 
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:  شیر و آهو را را به عنوان دو حیوان متفاوت در نظر بگیرید 

 می آورند؟ چرا ؟از جهان های اجتماعی را پدید می سازند یا انواعی آیا انسان ها تنها یک نوع جهان اجتماعی

 (می گویند تفاوت ذاتی به این نوع تفاوت ها ، ) .  آن ها می باشد ویژگی های اساسی تفاوت شیر و آهو  در

 (می گویند تفاوت عرضی به این نوع تفاوت ها ، ) . د آنها می باشویژگی های سطحی تفاوت شیرها با یکدیگر در

.انسان ها متنوع استاختیارو اراده، معرفت، آگاهیزیرا 

.اجتماعی را پدید می آورند از جهان های انواع مختلفی 
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.داردجهان اجتماعی همچنان وجود نیز، و پس از ما می شویم همه ما در جهان اجتماعی متولد 

کنیماست گمان ،ممکن ما فقط جهانی را ببینیم که درآن متولد شده ایم اگر 
دارد،که جهان اجتماعی تنها یک شکل 

.اما این چنین نیست  

می بریم ؟به تنوع  جهان اجتماعی پی چه زمانی ما 

دیگریخود را بر جوامع زمانی که چشم 
وجوددر نقاط دیگر دنیا هم اینک که 

.دارند باز کنیم 

.کنیمبه تاریخ گذشته خود رجوع 
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تفاوت زندگی اجتماعی انسان با زندگی اجتماعی حیوانات

حیوان زندگی اجتماعی زندگی اجتماعی انسان 

.است ناآگاهانه و غریزی زندگی اجتماعی حیوانات -1.آورندبوجود می و خالق آگاهانه انسان ها جهان اجتماعی را -1

آنهاهبتربیتوتعلیمازطریقکهفرهنگیبرابردرهاانسان-2
.هستندوتاثیرگذارفعالموجوداتیشودمیمنتقل

ونیستندخودزندگیمحیطتغییربهقادرحیوانات-2
.هستندپذیرتاثیرومنفعلموجوداتی

گچنازوبخوردراچیزیچهبایدداندمیورودمیدریاطرفبهراهنماییبدونتخمازشدنخارجازپسپشتالک:مثال
.کندفرارحیواناتیچه
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؟چیستپیدایش جهان های اجتماعی مختلف علل 

.انسان ها موجب پیدایش جهان های اجتماعی مختلف می شود اختیارو اراده، معرفت، آگاهیتنوع 

(یامبرپبعثتازبعدعربستانجزیرهشبه)...وهازبانوهانژادبرابریبرمبتنیاجتماعیجهانپیدایش:مثال

(جنوبیدرآفریقایآپارتاید)مانندنژادیتبعیضبرمبتنیاجتماعیجهانپیدایش:مثال
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اجتماعی تغییری که در زندگیمی شود ، البته هر مختلفی زندگی اجتماعی انسان، همواره دچار تغییرات 

و تغییرات می توانندباعث تغییر و تبدیل جهان اجتماعی نمی گردد رخ می دهد 
.تاثیرات متفاوتی بر جهان اجتماعی داشته باشند 

جهان اجتماعی در دو سطح رخ می دهدتغییرات 

( عقاید و ارزش ها ) الیه های عمیق ( هنجارها و نمادها ) الیه های سطحی

واحدیک جهان اجتماعی این تغییرات و تفاوت ها درون 
هویت خود را حفظ می کند و جهان اجتماعی می دهد رخ 

. نمی شودجهان دیگری تبدیل و به 

ارزش های کالن ، مربوط به این تغییرات و تفاوت ها  
و است آرمان ها و اعتقادات اصلی جهان اجتماعی 

. می کنداجتماعی را به جهان اجتماعی دیگری تبدیل جهان 

تغییر در لهجه ،  جمعیت و رشد اقتصادی : مثال  تغییر در عقاید انسان نسبت به اصل جهان و هستی : مثال 
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؟یکسانی دارند(سرگذشت و سرنوشت)آیا جهان های اجتماعی تاریخ 

:در پاسخ به این سوال دودیدگاه وجود دارد 

.  نند را برای رشد خود طی می کمسیر یکسانی یکدیگرند و جهان های اجتماعی شبیه عده ای معتقدندکه همه -1
(جهان ها در طول هم هستند ). مانند موجود زنده ای که مراحل رشد خود را از کودکی تا بزرگسالی طی می کند 

. را می پیمایند مسیر مخصوص به خود هستند و جهان های اجتماعی متنوع عده ای معتقدند که -2
(جهان ها در عرض هم هستند )
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در طول هم های اجتماعی ویژگی های دیدگاه جهان 

.عقب مانده باید جوامع پیشرفته را الگوی حرکت خود قرار دهند جوامع 

.می کنندهمه جوامع انسانی شبیه یکدیگرند و مسیر یکسانی را طی 

.نگاه تک خطی به تاریخ بشر دارند یعنی همه جوامع در یک خط قرار دارند 

.در این مسیر برخی از جهان های اجتماعی پیشرفته تر و برخی عقب مانده اند

جوامع پیشرفتهجوامع نیمه پیشرفتهجوامع عقب مانده
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های اجتماعی درعرض هم ویژگی های دیدگاه جهان 

.می روند برخی تمدن ها و فرهنگ ها زمان طوالنی دوام می اورند و بعضی پس از مدتی از بین 

.جهان های اجتماعی متنوع هستند

.هر جهان اجتماعی فرهنگ و تمدن مناسب خود را بوجود می آورد

.می پیمایندو مسیر های مختلفی را می شوند فرهنگ ها و تمدن ها بر اساس ارزش ها و آرمانهای خود متحول 

.  اده کنند از تجربیات یکدیگر استفمی توانند جهان های اجتماعی مختلف با یکدیگر روابط متقابلی دارند و 
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کنند؟ غرب، اسالم ، چین و هند یاد می چون جهان های اجتماعی متفاوتی بر چه اساسی از مردم شناسان 

ازجهان هایآن ها با اعتقاد به وجود جهان های اجتماعی متنوع و بر اساس دیدگاه جهان های در عرض هم 
.هند یاد می کنند اجتماعی متفاوتی چون غرب، اسالم ، چین و 
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.دهدادامهرادیگریاجتماعیجهانمسیرباتواندنمیاجتماعیجهانهیچ

ویژگی های جهان اجتماعی زنده وسالم 

خودبا جهان اطراف فعاالنه
.ارتباط برقرار می کنند

ازخود مطابق با نیاز های 
اجتماعیدستاوردهای جهان های 

.دیگر استفاده می کنند 

دستاوردهایدر صورت لزوم در 
دیگر،جهان های اجتماعی 

نهاآسپس ،کرده تغییراتی ایجاد 
. می دهدرا مورد استفاده قرار 


