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تفاوت

جهان اجتماعی و 
جهان طبیعی

چیست؟در 

رافرهنگ 
.تعریف کنید 

فرهنگ
نقشی درچه 

اد یابی افرهویت 
جهان اجتماعیو 

دارد؟ 

هویت 
جهان اجتماعی

هایالیه از بیشتر متاثر 
یافرهنگ است عمیق 

؟الیه های سطحی آن 
چرا ؟

بر اساسآن نظم در جهان طبیعی و عضویت -1
همینآید و به وجود نمی اراده و آگاهی اعضا به 

ویتعضکند اما نمی دلیل با اراده اعضا نیز تغییر 
اراده و آگاهی با اجتماعی جهان و نظم اعضا در 

.می گیرد و قابل تغییر است شکل ها انسان 

خود از طریقفرهنگ اجتماعی با انتقال جهان -2
.د دیگر تداوم می یابنسل تعلیم و تربیت به 

وهویت افرادهویت جهان اجتماعی 
عقاید ، ) بر اساس فرهنگ 

همان( ها و آرمان های ارزش 
.  می گیردشکل جهان اجتماعی 

اجتماعیمجموعه آگاهی های مشترک که جهان 
.بر اساس آن ها شکل می گیرد  های سطحی زیرا الیه -الیه های عمیق 

ن این برحسب شرایط قابل تغییرند بدو

که موجب تحول و تغییر بنیادین در

جهان اجتماعی شوند اما تغییر در

الیه های عمیق جهان اجتماعی را دچار 

تحوالت بنیادین و اساسی

.  خواهد کرد  
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پرسش های بنیادین هر فرهنگ به سه دسته تقسیم می شوند 
:  معرفت شناسانه 

نها پرسش هایی از قبیل این که آیا ت
راه شناخت حس و تجربه است ؟

:انسان شناسانه 

سان پرسش هایی از قبیل این که آیا ان
موجودی مختار و فعال است یا مجبور

و منفعل ؟

:هستی شناسانه 

پرسش هایی از قبیل این که آیا 
جهان هستی به همین جهان مادی 

محدود می شود ؟

 جهان عقاید اساسی یا تصویر بنیادین هر فرهنگ از انسان واین پرسش های بنیادین و پاسخی که به آن ها داده می شود
. را می سازد 

 را پدید می آورد جهان های فرهنگی مختلفی پاسخ های متفاوتی که به این پرسش ها داده می شود.

 عمل می کند روح یا شالوده هر فرهنگ جهان به مثابهعقاید اساسی یا تصویر بنیادین هر فرهنگ از انسان و.

 خود به بنیادی ترین پرسش های بشر پاسخ می دهد عمیق ترین الیه های هرفرهنگی در.
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نامندمیجهاناهمیتشاندلیلبهراهامنظومه.

ندشومیبندیبستهمهمیوبزرگیهامنظومهدردارندقرارمااطرافدرکهمتفاوتیهایپدیده.

...وغربجهان،اسالمجهان،طبیعتجهان،اجتماعیجهان،انسانیجهان

.محصول زندگی انسان است و آنچه با اندیشه و عمل انسان پدید می آید

جهان انسانی

ر به زندگی اجتماعی انسان باز می گردد و نتیجه عضویت د

.گروه های مختلف می باشد و هویتی فرهنگی دارد 

(جهان فرهنگی)بخش اجتماعی 

رددبخشی که به زندگی شخصی و فردی انسان ها باز می گ

(ابعاد ذهنی ، اخالقی و روانی ) 

(جهان ذهن ) بخش فردی 

 برخی از این جهان ها عبارتند از :

.آن چه مشاهده یا به وسیله حواس درک می شود ، اتفاق می افتد و وجود دارد 

پدیده چیست؟
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چه زمانی انسان در محدوده 1
اجتماعی و فرهنگی جهان 

انسانی قرار دارد ؟

تار، وقتی اندیشه خود را به صورت گف
اس بیان می کند یا بر اس... نوشتار و 

اندیشه و تصمیم خود با دیگران 
.رفتار می نماید 

وقتی انشاء را در دفتر : مثال 
.  خود می نویسیم 

چه زمانی انسان در محدوده 
فردی و ذهنی جهان انسانی 

قرار دارد ؟

وقتی درباره مسئله خاصی 

.می اندیشیم 

وقتی درمورد نوشتن یک: مثال 
.انشاء فکر می کنیم 

 هایجهان شکل زیر نشان می دهد که بین
هماهنگی، تناسب و فرهنگی ارتباط ذهنی و 

. دارد وجود 

جهان 
فرهنگی

جهان 
ذهنی

دآورمیوجودبهافراددرراذهنیخصوصیاتوعقایدازخاصینوعفرهنگیهر•
.دهدمیظهوروبروزاجازهنوعهمانبهو

.استخودبامتناسبفرهنگجویایاخالقیوعقیدههر•

...ورسانه،نقاشی،فیلم،موسیقی

راه های ورود یک اندیشه 
فرهنگفردی به حوزه 
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1 در اطراف ماپدیده هایی وجود دارندکه محصول
قابل زندگی انسان نیستند پس می توانیم در م

ه جهان انسانی از جهان دیگری نام ببریم که ب
:جهان تکوینی .می گویند جهان تکوینی آن 

ز جهانی که پیش ا
ز انسان و مستقل ا

خواست و اراده او 
.وجود دارد 

کوه

حیوان

دریاستاره

جنگل

 دکننمحدود می طبیعت را به برخی جهان تکوینی
:وتقسیم بندی زیر را از جهان انسانی ارائه می دهند 

 طبیعترا به متفکران مسلمان جهان تکوینی
نمی کنند و تقسیم بندی رو به رو را از جهانمحدود 

:  انسانی ارائه می دهند 

جهان هستی

جهان تکوینی

جهان فوق طبیعت جهان طبیعت

جهان انسانی

جهان فرهنگی جهان ذهنی

جهان هستی

جهان طبیعت جهان انسانی

جهان فرهنگی جهان ذهنی
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(قرآن ) دیدگاه سوم 

جهان فرهنگی،جهان ذهنی و جهان تکوینی را مهم و 
.در تعامل با یکدیگر می دانند 

جهان تکوینی را به طبیعت محدود نمی کند 

ادراک وآگاهی به انسان منحصر نمی شود و جهان تکوینی بر اساس 
.مشیت خداوند رفتاری حکیمانه با افراد و جوامع انسانی دارد

برای جامعه و فرهنگ ارزش ویژه ای قائل است و از مرگ و زندگی امت ها 
.سخن می گوید

جهان فردی انسان ها را نادیده نمی گیرد و بر مسئولیت فرد در قبال
.فرهنگ وجامعه تاکید می کند

(رئالیست ها ) دیدگاه دوم 

جهان فرهنگی را مهم تر از جهان ذهنی و جهان 
.تکوینی می دانند 

ر جهان تکوینی را ماده خامی می دانند که انسان ها ب
اساس فرهنگ های مختلف خود در آن دخل و تصرف 

.می کنند 

جهان ذهنی و جهان تکوینی استقالل و اهمیت خود را در برابر جهان 
.فرهنگی از دست می دهند 

.جهان ذهنی انسان را تابع فرهنگ جامعه می دانند 

(ماتریالیست ها ) دیدگاه اول 

جهان طبیعت را مهم تر از جهان ذهنی و جهان 
.فرهنگی می دانند

.جهان تکوینی را به طبیعت محدود می کند

ذهن افراد و فرهنگ جامعه هویتی طبیعی و مادی 
.دارد و علوم مربوط به آنها مانند علوم طبیعی است

بین علوم طبیعی و علوم انسانی و علوم اجتماعی
.تفاوتی قائل نمی شوند

جهان تکوین

جهان 
فرهنگ

 بین جهان های مختلف رابطه و تعامل وجود دارد.

ی دیدگاه های متفاوت در مورد تعامل جهان های ذهنی، فرهنگی و تکوین
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طبیعینادیده گرفتن تفاوت علوم انسانی با علوم 

چه پیامدی به دنبال دارد ؟

موجب می شود ظرفیت ها و قابلیت هایی
.علوم انسانی و اجتماعی سلب شود از 

زمانی جهان تکوینی درهای برکات خود را بهقرآن چه از منظر 
انسان ها می گشاید؟روی 

هازمانی زمین و آسمان از تعامل سازنده با انسان قرآن چه از منظر 
باز می ماند و ظرفیت های الهی خود را از آن ها پنهان می کند ؟ 

یزمانی که انسان اخالق الهی و جامعه فرهنگ
.توحیدی داشته باشد 

.ند زمانی که افراد و فرهنگ جامعه هویتی مشرکانه داشته باش
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شود قرآن کریم از باورها و اعمالی که مانع دستیابی انسان به حقیقت خویش و جهان هستی می
.به اغالل و سالسل یاد می کند 

.در واقع اغالل و سالسل زنجیرهایی هستندکه انسان را در دنیا و آخرت به بند می کشند 

برخی از دیدگاه ها مانع شناخت صحیح 
.انسان و جهان هستی می شوند 

انسان با چنین دیدگاهی از تعامل درست با

جهان هستی و شکوفایی استعدادهایش باز 

.می ماند 

اغالل و سالسل به چه معناست ؟
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وضعیت امروزی محیط زیست ، محصول چه باورهایی درباره انسان و طبیعت است ؟

نتیجه نگاه دنیوی و این جهانی انسان مدرن به طبیعت است زیرا در این باورطبیعت ماده خامی است 
.که انسان می تواند هر گونه دخل و تصرفی را در آن انجام دهد 

پایان

.اگر مردم قریه ها ایمان بیاورند و پرهیزگاری کنند خداوند برکات آسمان و زمین را بر روی آن ها می گشاید : سوره اعراف 96آیه 

.خداوند ربا را ناچیز می گرداند و صدقات را افزونی می دهد و هیچ کفران کننده گنهکار را دوست ندارد : سوره بقره276آیه 

.به سبب اعمال مردم فساد در خشکی و دریا آشکار شد تا جزای بعضی کارهایشان را بچشند باشد که باز گردند: سوره روم 41آیه 

نمونه هایی از آیات قرآن در مورد تعامل فعال جهان 
تکوینی با جهان اجتماعی و اجتماعی


