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فرهنگی جهان 
پرسش های بنیادین

●● هر فرهنگی در عمیق ترین الیه های خود به●بنیادی●ترین پرسش های بشر پاسخ می دهد.●
●● این پرسش ها و پاسخ هاي بنیادین، همان عقاید اساسی یا تصاویر بنیادی هر فرهنگ از انسان و جهان را می سازند و به مثابه روح یا شالودۀ ●

آن فرهنگ عمل مي کنند.
●● پرسش هاي بنیادین به سه دسته تقسیم مي شوند:●

3.●معرفت شناسانه2. انسان شناسانه1.●هستي شناسانه

●● هستی●شناسانه: پرسش هایی از قبیل اینکه آیا جهان هستی به همین جهان مادی محدود می شود؟●
●● انسان●شناسانه: پرسش هایی از قبیل اینکه آیا انسان موجودی مختار و فّعال است یا مجبور و منفعل؟●
●● معرفت●شناسانه: پرسش هایی از قبیل اینکه آیا تنها راه شناخت، حس و تجربه است؟●
●● عامل پیدایش جهان هاي فرهنگي مختلف چیست؟ پاسخ هاي متفاوتي که به این پرسش هاي اساسي مي دهد.●

جهان انسانی 
●● پدیده هایي که در اطراف ما قرار دارند، در منظومه هاي بزرگ دسته بندي مي شوند.●
●● به این منظومه ها به دلیل اهمیتي که دارند، »جهان« گفته مي شود.●
●● یکي از این جهان ها، جهان انساني است که در زیر، آن را مي خوانیم.●
●● جهان انساني محصول زندگي●انسان است و هرچه با اندیشه و عمل انسان پدید مي آید، مربوط به این جهان است.●
●● جهان انساني به دو بخش تقسیم مي شود: 1.● جهان فردي )ذهني(، 2. جهان اجتماعي )فرهنگي(●
●● با تقسیم جهان انساني به دو بخش »فردي« و »اجتماعي«، جهان فرهنگي در برابر »جهان ذهني« قرار داده شده است.●
●● جهان انساني اعم از »فردي« و »اجتماعي« در مقابل »جهان طبیعی« قرار دارد.●

جهان فردي یا جهان ذهني
●● جهان ذهني، همان جهان●فردي است.●
●● جهان ذهني به زندگي شخصي و فردي انسان ها باز مي گردد.●
●● ابعاد اخالقي، ذهني و رواني انسان ها به جهان ذهني مربوط است.●

◄● این جهان فردي، جهاني است که افراد دیگر با ما در آن شریک نیستند. چون: ●
هر کدام از ما دانسته ها، تجربه ها و خلقیات ویژه اي داریم.

وقتي یک نفر به  طور فردي کاري هنري انجام مي دهد، که اساساً کار او متفاوت با کار هنري فرد دیگر است، به جهان فردي آن فرد نزدیک شدیم. ●مثال●1

مثال●2
 وقتي فردي دربارۀ مسئله اي خاص مي اندیشد، در محدودۀ فردي و ذهني خود است. مثاًل وقتي شما به این فکر مي کنیدکه چطور با دوست تان قرار بگذارید و کوه بروید، 

در محدودۀ فردي و ذهني خودتان هستید.

جهان اجتماعی یا فرهنگی 
●● جهان اجتماعي:●

◄● جهان اجتماعي، همان جهان●فرهنگي است.●
◄● جهان اجتماعي، زندگي●اجتماعي انسان ها را در برمي گیرد.●
◄● جهان اجتماعي داراي هویتي فرهنگي است، به همین دلیل آن را جهان فرهنگي مي نامند.●
زماني که فردي اندیشة خود را به صورت گفتار و نوشتار بیان مي کند یا براساس اندیشه و تصمیم خود با دیگران رفتار مي کند، وارد جهان اجتماعي و فرهنگي مي شود.مثال

●● فرهنگ:●
◄● فرهنگ، شیوۀ●زندگي اجتماعی انسان ها را تشکیل مي دهد.●
◄● فرهنگ، حاصل آگاهي●مشترك و عمل مشترك انسان ها است.●
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ارتباط میان جهان ذهنی و جهان فرهنگی

●● این دو بخش »ذهني« و »فرهنگِي« جهان انساني )فردي و اجتماعي(، تناسب، هماهنگي و تعامل وجود دارد یعني:●
هر فرهنگ، نوع خاصي از عقاید و خصوصیات ذهني را در افراد پدید مي آورد و به همان نوع اجازه بروز مي دهد و هر نوع عقیده و اخالقي نیز 

جویاي فرهنگي متناسب با خود است.
●● تصویر روبه رو رابطة تعاملي بین این دو جهان را  نشان مي دهد: ●

مقایسة جهان فردي و جهان اجتماعي

جهان اجتماعيجهان فردي

»به زندگي شخصي و فردي انسان باز مي گردد.«*
»مرتبط با ابعاد اخالقي، ذهني و رواني انسان ها«*
»زماني که فردي دربارۀ مسئله اي خاصي مي اندیشد.« *
»زماني که تصمیم مي گیرد.«*

»زندگي اجتماعي را پدید مي آورد.«*
»داراي هویت فرهنگي« )پس: جهان فرهنگي( *
»زماني که فردي آن مسئله را، آن اندیشه را به صورت گفتار و نوشتار بیان مي کند.« *
»بر پایة اندیشه و تصمیم خود با دیگران رفتار مي کند.«*

در زیر دو تصویر مي بینید. آنها را با هم مقایسه کنید و سپس نتیجه را در جاي خالي بنویسید و با پاسخ من مقایسه کنید:

تصویر سمت راست بیانگر بخش ................... جهان انساني است.
تصویر سمت چپ بیانگر بخش ................... جهان انساني است.

براي پاسخ دادن به این پرسش، باید این موضوع را لحاظ کنید که نقاش در سمت چپ در حال کشیدن نقاشي است. نقاشي کشیدن وي در این 
مرحله در جهان فردي خود قرار دارد اما وقتي که این نقاشي در نمایشگاه به نمایش گذاشته مي شود، وارد جهان اجتماعي مي شود. )نقاش: پیکاسو/ 

تابلو نقاشي: گرنیکا از پیکاسو(

جهان تکوینی
●● تمامي پدیده هاي جهان هستي محصول زندگي انسان نیستند.●
●● برخي از پدیده هاي جهان هستي، محصول جهان تکوینی و برخي دیگر محصول جهان انساني است.●
●● جهان تکوینی، در مقابل جهان انساني قرار دارد.●
●● جهان تکوینی، پیش از انسان وجود داشته است.●
●● جهان تکوینی، مستقل از خواست و اراده انساني وجود دارد.●

دیدگاه های مختلف درباره جهان تکوینی

الف( گروهي جهان تکوینی را به طبیعت محدود مي کنند؛ این گروه:
◄● جهان طبیعت را در برابر جهان انساني قرار مي دهند.●
◄● جهان انساني را به جهان ذهني و جهان فرهنگي تقسیم مي کنند.●
◄● جهان هستي را به سه جهان تقسیم مي کنند: ●

جهان●سوم: جهان ذهنجهان●دوم: جهان فرهنگجهان●اول: جهان طبیعت
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ب( متفکران مسلمان  

◄● جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود نمي کنند. )جهان طبیعت را بخشي از جهان تکوینی مي دانند.(●
◄● جهان تکوینی را به دو جهان تقسیم مي کنند: 1- جهان طبیعت 2- جهان فوق طبیعت●
◄● نمودار تقسیم بندي جهان هستي از دیدگاه متفکران مسلمان که جهان هستی را به چهار جهان ●

تقسیم می کنند)1.طبیعت 2. ماورا طبیعت 3. جهان ذهنی یا فردی 4. جهان اجتماعی( و جهان 
تکوینی را به دو جهان تقسیم می کنند:

دیدگاه های مختلف درباره تعامل جهان تکوینی و جهان انسانی
سه دیدگاه مختلف دربارۀ ارتباط جهان تکوینی و جهان انساني مطرح شده است که به ترتیب آن را مطالعه میکنید:

نظر اول درباره ارتباط جهان تکوینی و جهان انساني
●● برخي جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود مي کنند.●
●●  این گروه جهان طبیعت را مهم تر از جهان ذهني و جهان فرهنگي مي دانند.●
●● از نظر آنان، »ذهن افراد« و »فرهنگ جامعه«، هویتي طبیعي و مادي دارند و علوم مربوط به آنها نظیر علوم طبیعي است.●
●● این گروه بین علوم طبیعي و علوم انساني تفاوتي قائل نیستند.●
●● نادیده گرفتن تفاوت علوم انسانی با علوم طبیعی، ظرفیت ها و قابلیت هایی را از علوم انسانی و اجتماعی سلب می کند.●
●● در تصویر زیر رابطة جهان تکوینی و جهان انساني)ذهني و فرهنگي( در دیدگاه اول نمایش داده شده است. دّقت کنید که جهت فلش، جهت ●

تأثیرگذاري را نشان مي دهد.

نظر دوم درباره ارتباط جهان تکوینی و جهان انساني
●● »جهان فرهنگی« را مهم تر از »جهان ذهني« و »جهان تکوینی« مي دانند.●
●● »جهان ذهني و فردي« افراد را تابع فرهنگ جامعه مي دانند.●
●● »جهان تکویني« را مادۀ●خامي برای دخل و تصرف فرهنگ ها و جوامع مختلف می دانند. ●
●● در این دیدگاه »جهان ذهنی و جهان تکوینی« اهمیت و استقالل خود را در برابر جهان فرهنگی از دست می دهند.●

نظر سوم دربارۀ ارتباط جهان تکوینی و جهان انساني
●● هر دو جهان »تکوینی« و »فرهنگي« و » ذهني« را مهم و در تعامل با یکدیگر مي دانند.●
●● در نگاه قرآني، »جهان تکویني« محدود به »جهان طبیعت« نیست و »ادراک و آگاهي« نیز منحصر به انسان نیست، و )جهان تکوینی( براساس ●

حکمت و مشیت خداوند سبحان، رفتاری حکیمانه با افراد و جوامع انسانی دارد.
●● قرآن کریم براي »جامعه و فرهنگ« جایگاه ویژه اي قائل است و از زندگي و مرگ امت ها سخن مي گوید، عالوه بر آن، »جهان فردي« را نیز ●

نادیده نمي گیرد و بر مسئولیت فرد در قبال فرهنگ و جامعه تأکید مي کند. )به ارتباط متقابل بین جهان ذهني و جهان فرهنگي تأکید دارد.(
●● این مطالب را از »بخوانیم و بدانیم حتماً یاد بگیرید: از منظر قرآن، »جهان تکوینی« درهاي بركت خود را به روي انسان ها مي گشاید اگر:●

1- انسان ها اخالقي●الهي داشته باشند و 2- جامعه از فرهنگ●توحیدي برخوردار باشد )بیانگر ارتباط و تعامل جهان تکوینی و جهان انساني و برخورد 
حکیمانه و هوشمندانة جهان تکوینی با جهان انساني است(.

●● از منظر قرآن، هرگاه افراد و فرهنگ جامعه، هویتي●مشركانه داشته باشند؛ زمین و آسمان از تعامل سازنده با آنها باز مي مانند و ظرفیت های ●
الهي و آسماني خود را از آنها پنهان مي کنند. )بیانگر ارتباط و تعامل جهان انساني و جهان عیني و برخورد حکیمانه و هوشمندانة جهان 

تکوینی با جهان انساني است(.
●● در تصویر زیر رابطة جهان تکوینی و جهان انساني نمایش داده شده است: ●



بر  مکرر  تأکیدهای  دلیل  باشید  نتوانسته  حال  به  تا  شما  شاید 
انسانی به خوبی متوجه  بنیادین را در دروس علوم  پرسش های 
کلی  صورت  به  را  سؤال ها  این  درسی  کتاب های  معموال  شوید. 
مطرح کرده و انتظار دارند تا علم آموزان با همین اشاره های کوتاه 
متوجه منظور آنها شوند. این در حالی است که معموال در عمل 
چنین اتفاقی نمی افتد و شما دانش آموزان مجبور می شوید این 
سؤال ها و طبقه بندی ها را در ذهن خود به خاطر سپارید بدون آنکه 
از آنها را به خوبی بفهمید. در این قسمت سعی خواهیم  منظور 

کرد تا با چند مثال موضوع را برای شما روشن تر کنیم.

فرض کنید یک روز اعالم شود که هیچ قانونی در شهر شما اجرا 
نمی شود و پلیس و دادگاه ها همه منحل شده اند. در این صورت 
چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ حداقل 4 فرض برای پیامد این اتفاق 

قابل تصور است.

حالت اول )بدبینی مطلق(
مادر و پدر شما بر خالف هر روز بدون آنکه شما را از خواب بیدار 
به محل  راهی مدرسه کنند،  و  و دور میز صبحانه نشسته  کرده 
کارخود رفته اند. با تعجب و در حالی که دیرتان است از خانه خارج 
می شوید. می خواهید سوار تاکسی شوید تا به مدرسه برسید اما 
راننده هایی که عجله شما را می بینند همگی درخواست کرایه 3 
برابری می کنند. وارد مدرسه شده و متوجه می شوید همه بچه ها 
تنها همدیگر را به عنوان رقیب می شناسند و مخفیانه دفترها و 
کتابهای همدیگر را پاره و خراب می کنند. معلمان مدرسه در حال 
نزاع بر سر ساعات کالسی اند و هیچ کس حاضر نیست کوتاه بیاید. 

سرایدار مدرسه درهای مدرسه 
را قفل کرده و با یک اسلحه همه 

بوفه  اقالم  را مجبور می کند تمام 
نیز  شما  بخرند.  قیمت  برابر  چند  را 

مجبور می شوید همه پول خود را بدهید تا 
از مدرسه خارج شوید. با خروج از مدرسه متوجه می شوید که تازه 
اول ماجراست. در هر قسمت شهر جنگی برپا شده است. شغل ها و 
اصناف مختلف به جان هم افتاده اند و قصد دارند به زور بر دیگری 
پیروز شوند. در این شرایط افراد سودجویی نیز پیدا می شوند که 

از این دعواها بهره ببرند. 

دزد ها کنترل شهر را به دست می گیرند و در آخر نیز مردم همه 
به جان هم می افتند.

حالت دوم )خوشبینی(
بر خالف اتفاقاتی که در باال از ذهنمان گذشت می توانیم با نگاهی 
رفتار  در  تفاوتی  قانون  رفتن  کنار  با  که  کنیم  فرض  خوشبینانه 
مردم به وجود نمی آید و مانند روزهای قبل قواعد زندگی اجتماعی 

را رعایت می کنند.

حالت سوم )خوشبینی بسیار باال(
اگر خوشبین تر از فرض قبلی فکر کنیم، می توانیم تخیل کنیم 
رفتن  میان  از  با  بلکه  نیفتاده اند،  هم  جان  به  مردم  تنها  نه  که 
قبل  از  و  کرده  بیشتری  انسانی  عزت  احساس  قانونی  اجبارهای 
مهربان تر شده اند. مثال خیلی از مشاغل خدمات خود را مجانی 
ارائه می دهند. طالفروشان و ثروتمندان احساس نزدیکی بیشتری 
با مردم دارند و به تدریج شروع به تقسیم ثروت و امکانات خود 

نمود. مردم خواهند  میان 

گفت دانایی که: گرگی خیره سر،
هست پنهان در نهاد هر بشر...!

هرکه گرگش را در اندازه به خاک
رفته رفته می شود انسان پاک

و آن که با گرگش مدارا می کند
خلق و خوی گرگ پیدا می کند
در جوانی جان گرگت را بگیر!

وای اگر این گرگ گردد با تو پیر
روز پیری، گر که باشی هم چو شیر

ناتوانی در مصاف گرگ پیر
مردمان گر یکدیگر را می درند
گرگ هایشان رهنما و رهبرند...

وآن ستمکاران که با هم محرم اند 
گرگ هایشان آشنایان هم اند

گرگ هاشان همراه و انسان ها غریب
با که باید گفت این حال عجیب؟

...فریدون مشیری

توماس هابز: انسان گرگ انسان است

مجله جامعه شناختی
چرا سؤال های بنیادین مهم هستند؟

مسیحیان گناه اولین آدم 
و حوا را غیر قابل بخشش 
می دانند و معتقدند این 
گنـاه بزرگ به هــمه 
انسان ها ارث رسـیده و 

عامل بدبختی اوست.

ادامه مجله در درسنامه 2
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تعیین کنید کدام عبارت درست و کدام عبارت نادرست است

1● بخش اجتماعی جهان انسانی، زندگی اجتماعی را پدید می آورد.   .
2● جهان انسانی به دو بخش فردی و طبیعی تقسیم می شود.   .
3● جهان فرهنگی بخشی از جهان انسانی است.    .
4● وقتی فردی دربارۀ مسأله ای خاص می اندیشد، به جهان فرهنگی قدم می گذارد.   .
5● کتاب و فیلم مربوط به بخش فردی جهان انسانی است.   .
6● جهان تکوینی پیش از خلقت انسان و مستقل از خواست و اراده او وجود داشته است.   .
7● بین دو بخش فردی و اجتماعی یا ذهنی و فرهنگی جهان انسانی، تناسب و هماهنگی وجود دارد.   .
8● اندیشة فرد به صورت گفتار و یا نوشتار در محدودۀ اجتماعی و فرهنگی وارد می شود.    .
9● متفکران مسلمان، جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود می دانند.   .
10● در قرآن کریم جهان فردی انسان ها مهم تر از مسئولیت آنها در قبال جامعه تعریف شده است.   .
11● وقتی به آیة »41 سورۀ روم« می اندیشیم به تعامل فعال جهان تکوینی با جهان اجتماعی و فرهنگی پی می بریم.    .
12● نزد متفکران مسلمان جهان تکوینی به جهان طبیعت و جهان فوق طبیعت تقسیم مي شود.   .
13● بین دو بخش اجتماعی و فردي جهان انساني تناسب و هماهنگی وجود ندارد.   .
14● از نظر گروه اول، »ذهن افراد« و »فرهنگ جامعه«، هویتي طبیعي و مادي ندارند.   .
15● از نظر گروه اول، جهان طبیعي است که اثرگذار بر جهان فردي و جهان اجتماعي است.   .
16● از نظر گروه دوم، »جهان اجتماعي و جهان فردي« افراد را تابع فرهنگ جامعه مي دانند.    .
17● »جهان تکوینی« براساس حکمت و مشیّت خداوند سبحان، رفتاري حکیمانه با »انسان و جامعة انساني« دارد.    .
18● با جامعة مشرك زمین و آسمان تعامل سازنده نمي کنند و ظرفیت الهي خود را از آن پنهان مي کنند.)از بخوانیم و بنویسم(   .

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید )واژگان کلیدی(

19● در دیدگاه قرآنی جهان تکوینی بر اساس ............ و ............. خداوند سبحان، رفتاری حکیمانه با افراد جوامع انسانی دارد..
20● فرهنگ، .......... انسان ها را شکل می دهد و حاصل .......... آدمیان است..
21● از بخش اجتماعی جهان انسانی با عنوان .......... و از بخش فردی آن با عنوان .......... تعبیر می کنند..
22● جهان فرهنگی در برابر .......... قرار داده می شود..
23● جهان تکوینی پیش از انسان وجود داشته است و مستقل از .......... وجود دارد..
24● پرسش هایي از قبیل اینکه آیا جهان هستی به همین جهان مادی محدود می شود، مربوط به دیدگاه .......... است..
25● جهان انسانی محصول .......... و هر چه با .......... انسان پدید می آید مربوط به این جهان است..
26● در دیدگاه دوم جهان ذهنی و .......... اهمیت و استقالل خود در برابر .......... از دست می دهند. .
27● بخش فردي جهان انساني به .......... انسان ها باز مي گردد و داراي ابعاد .......... ، .......... و .......... است. .
28● بخش اجتماعي جهان انساني، .......... را پدید مي آورد. این بخش .......... دارد و به همین دلیل، آن را جهان فرهنگي مي نامند..
29● وقتي فردي به مسئله اي .......... مي اندیشد، در  محدودۀ .......... زندگي مي کند..
30● هنگامي که یك فرد اندیشة خود را به صورت .......... و .......... بیان مي کند، به جهان اجتماعي و .......... قدم مي گذارد..
31● بین دو بخش ذهني و .......... جهان انساني، تناسب و هماهنگي وجود  دارد. .
32● برخي، جهان تکوینی را به طبیعت محدود مي کنند و جهان طبیعت را در برابر جهان .......... قرار مي دهند. .
33● متفکران مسلمان، جهان تکوینی را به دو جهان .......... و .......... تقسیم مي کنند..
34● برخي، جهان طبیعت را مهم تر از جهان ذهني و فرهنگي مي دانند. این گروه بین علوم .......... و علوم .......... تفاوتي قائل نیستند..
35● گروهي جهان فرهنگي را مهم تر از جهان ذهني و جهان طبیعي مي دانند. این گروه جهان.......... و .......... را مادۀ خامي مي دانند..
36● قرآن کریم عالوه بر آنکه از زندگي و مرگ امت ها سخن مي گوید، جهان .......... را نیز نادیده نمي گیرد..
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به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید

37● فرهنگ در جامعه حاصل چیست؟.
38● ابعاد اخالقی، ذهنی و روانی انسان ها، مربوط به کدام بخش از جهان انسانی می شود؟ .
39● منظور از جهان فرهنگی چیست؟ .
40● چه افرادی جهان طبیعت را در برابر جهان انسانی قرار می دهند؟ .
41● جهان تکوینی از چه زمانی وجود داشته است؟ .
42● هنگامی که فردی اندیشة خود را به صورت گفتاری و نوشتاری بیان می کند یا براساس اندیشه و تصمیم خود با دیگران رفتار می کند، به کدام .

جهان قدم می گذارد؟ 
43● کدام گروه )دیدگاه( جهان ذهنی و فردی افراد را تابع فرهنگ جامعه می دانند؟ .
44● متفکران مسلمان، جهان تکوینی را به کدام جهان محدود نمی دانند؟ .
45● در نگاه قرآنی، عالَم چه برخوردی با جهان انسانی و فرهنگی دارد؟ .
46● از دیدگاه قرآن چه وقت جهان تکوینی درهای برکات خود را بر روی انسان ها می گشاید؟ .
47● افرادی که جهان تکوینی را به طبیعت محدود می کنند، چه دیدگاهی دارند؟.
48● در دیدگاه اول با تفاوت قائل نشدن میان علوم طبیعی و علوم انسانی چه اتفاقی می افتد؟.
49● در دیدگاه دوم جهان ذهنی و فردی افراد تابع چیست؟.
50● در دیدگاه دوم، جهان تکوینی چگونه تعریف می شود؟.
51● در دیدگاه سوم رابطه جهان فرهنگی، جهان ذهنی و جهان تکوینی به چه صورت است؟.
52● موارد زیر را فقط نام ببرید:.

الف( جهان انسانی به چند بخش تقسیم می شود؟
ب( بخش فردی جهان انسانی دارای چه ابعادی می باشد؟

پ( از دیدگاه متفکران اسالمي جهان تکوین به کدام بخش ها تقسیم مي شود؟ 
ت( اندیشمندانی که جهان تکوینی را به طبیعت محدود می کنند، از چند جهان سخن می گویند؟

جداول یا شکل های زیر را کامل کنید 

53● براساس دیدگاه کساني که عالم طبیعت را مهم تر مي دانند، شکل مقابل را کامل کنید.    .

54● تصویر مقابل بیانگر کدام یك از دیدگاه ها نسبت به جهان هستي است؟                     .

55● پر کنید.                                        . مقابل  نمودار  را در  جاهاي خالي 

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید

56● به  چه دلیل جهان اجتماعی را جهان فرهنگی می نامند؟ .
57● دسته بندی جهان انسانی به چه صورت است، توضیح دهید..
58● تفاوت موجودات جهان تکوینی با موجودات جهان انسانی را بنویسید..
59● فرد، در چه شرایطی به جهان اجتماعی و فرهنگی قدم می گذارد؟ .
60● پرسش های بنیادی بشر به چند دسته تقسیم می شوند؟ توضیح دهید. .
61● دیدگاه متفکران مسلمان را دربارۀ جهان تکوینی بنویسید..
62● دیدگاه افرادی که جهان تکوینی را به طبیعت محدود می دانند، چگونه است؟.
63● نظر و دیدگاه گروه دوم که فرهنگ را مهم تر از جهان ذهنی و جهان تکوینی می دانند، چیست؟ .
64● چه تناسبی میان جهان انسانی و جهان فرهنگی وجود دارد؟ .
65● در دیدگاه اول تعامل جهان های ذهنی، فرهنگی و تکوینی به چه صورت است؟.
66● دیدگاه سوم، تعامل جهان های ذهنی، فرهنگی و تکوینی را چگونه می بیند؟.
67● از منظر قرآن چه وقت جهان تکوینی درهای رحمت خود را بر روی انسان باز می کند و چه وقت پنهان می کند؟.
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68● کدام یك به ترتیب، به جهان ذهني و جهان فرهنگي مربوط مي شود؟.............................................................................................................................................  ترکیبي.
ابعاداخالقي،ذهنيوعملانسان-هنجارهايمشتركانسانها هاانسانمشتركعملوانسان-آگاهيهنجارهايورفتارها 
انديشهوعملانسان-رفتارهاوهنجارهايمشتركانسانها هاانسانمشتركعملوانسان-آگاهيروانيواخالقيابعاد 

69● کدام عبارت در رابطه با جهان انساني درست نیست؟ .......................................................................................................................................................................... ترکیبي.
هرچهباانديشهوعملانسانپديدآيد،مربوطبهجهانانسانياست. .استانساناجتماعيوشخصيزندگيمحصولانسانيجهان 

جهانانسانيبخشيازجهانتکوينیمحسوبميشود. .استانسانيجهانشاملكههستيجهانازبخشي 
70● بیانگر کدام مورد . اندیشه به صورت گفتار و نوشتار«، به ترتیب،  بیان  »اندیشیدن و تصمیم گرفتن دربارۀ موضوعي خاص« و »تفسیر کردن و 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................مفهومي است؟
جهانذهنيـجهانذهنيوفرهنگي اجتماعيجهانـفرهنگيوذهنيجهان 

زندگيشخصيواجتماعيـزندگيشخصيواجتماعي اجتماعيزندگيـشخصيزندگي 
71● هنگامي که فرد اندیشة خود را به صورت گفتار و نوشتار بیان مي کند یا براساس اندیشة خود با دیگران رفتار مي کند به .......... قدم مي گذارد .

.......................................................................................................................................................................................... ترکیبي و زماني که دربارۀ مسئله اي خاص مي اندیشد. 
جهانفرديوذهني-درمحدودۀجهاناجتماعيوسياسيسيرميكند. 

جهانذهنيواجتماعي-براساسعقايدوارزشهايخودمسائلروزمرهراتفسيرميكند. 
جهانذهنيواجتماعي-درحوزۀمسائلفرهنگيجامعۀخودزندگيميكند. 
جهاناجتماعيوفرهنگي-درمحدودۀجهانفرديوذهنيزندگيميكند. 

72● هنگامی که فرد برای تقویت استعدادهای خود، رو به تمرین می آورد یعنی در بخش ......... جهان انسانی فعال است و وقتی در پایان تمرین، کار .
.................................................................... حافظه ای نهایی خود را در معرض دید عموم قرار می دهد یعنی در بخش ....... جهان انسانی قدم گذاشته است. 

فرهنگی،فردی  اجتماعی،ذهنی ذهنی،فردی  فردی،ذهنی 
73● ....................................... مفهومي. »دست نوشته ها« و »خاطرات روزانة یك شخص که هیچ وقت قصد انتشار آن را ندارد«، ........... جهان انسانی اوست.

بخشاجتماعی  تکوينبخش فردیبخش  خصوصیبخش 
74● کدام یك در رابطه با جملة »هر فرهنگي نوع خاصي از عقاید و خصوصیات ذهني را در افراد پدید مي آورد و هر نوع اخالقي نیز جویاي فرهنگي .

مناسب با خود است« درست است؟..............................................................................................................................................................................................................  مفهومي
جهانفرهنگيدربرابرجهانذهنيقراردادهميشود. 

بخشفرديوذهنيجهانانسانيسازندۀبخشاجتماعيوفرهنگيآناست. 
بينجهانذهنيوفرديوجهاناجتماعيوفرهنگيتناسبوهماهنگيوجوددارد. 

هريكازدوبخشجهانفرديواجتماعيجهانانسانيمستقلازيکديگرعملميكنند. 
75● ........................................................................................................................................................................ ترکیبي. کدام عبارت در رابطه با جهان تکوینی درست نیست؟

جهانتکوينيمستقلازخواستواعتبارانسانيوجوددارد.  .استآمدهوجودبهانسانيجهانبازمانهمتکوينيجهان 
.استتکوينیجهانمحصولهستيجهانازبخشي . داردوجودپيوندوارتباطانسانيجهانوتکوينیجهانبين 

76● فرهنگ حاصل .......... است. جهان فرهنگي بخشي از جهان ...... است و جهان مستقل از خواست و اعتبار انساني جهان ........ است. ............ ترکیبي.
ارزشسازيوباورمنديانسانها-اجتماعي-ذهني تکوينی-انساني-آدميانمشتركعملوآگاهي 

شيوۀزندگياجتماعيانسانها-ذهني-تکويني فرهنگي-انساني-آدميانمشتركعملوآگاهي 
77● جمالت »در مقابل جهان انساني قرار دارد«، »معناي دیگر جهان فردي است«، »پدیدآورندۀ زندگي اجتماعي است«، به ترتیب اشاره به کدام .

............................................................................................................................................................................................................................................................... ترکیبي جهان دارند؟
جهانتکوينیـجهانذهنيـجهانفرهنگي ذهنيجهانـذهنيجهانـتکوينیجهان 
جهانذهنيـجهانفرهنگيـجهانتکوينی تکوينیجهانـفرهنگيجهانـذهنيجهان 

78● ....................................................................... ترکیبي. کدام یك به ترتیب در مورد جهان فرهنگي درست نیست ولي در رابطه با جهان انساني درست است؟
جهاناجتماعيبخشيازجهانانسانياستكهدرمقابلجهانفرديقرارميگيرد.-جهانمقابِلجهانانساني،جهانتکوينیاست. 

.گيريمميقرارجهاناينمحدودۀدر،انديشيمميخاصموضوعيدربارۀكهگاهآن-.استنداشتهوجودانسانازپيشوآيدميوجودبهانسانبافرهنگيجهان 
.استتکوينیجهانمرادمانگوييمميسخنطبيعتجهانوانسانيجهانازهرگاه-.استفرهنگيهويتيدارايچوناستفرهنگيجهانهماناجتماعيجهان 
بخشفرديجهانفرهنگيرا،باتعبيرجهانذهنييادميكنند.-جهانانسانيمحصولزندگيانساناستوهرچهباانديشهوعملانسانپديدآيد،مربوطبااينجهاناست. 
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79● هر چه با اندیشه و عمل انسان پدید مي آید مربوط به ......... است. جهان فرهنگي در برابر ......... قرار داده مي شود و هر فرد براساس ......... .
93 -مسائل روزمرۀ زندگي خود را تفسیر مي کند. جهان ......... پیش از انسان وجود داشته است......................................................... سراسري خارج از کشور

جهاناجتماعي-جهانانساني-عقايدوارزشهايخود-ذهني جهانانساني-جهانتکويني-هنجارهاورفتارهايخود-ذهني
جهانانساني-جهانذهني-عقايدوارزشهايخود-تکوينی تکوينی-خودذهنيذهني-خصوصياتجهان-فرهنگيجهان 

80● از نظر گروهي که جهان تکویني را به جهان طبیعت محدود مي کنند، جهان هاي دوم، سوم و اول به ترتیب، کدام است؟................................ حافظه اي.
جهانفرهنگـجهانذهنيـجهانطبيعت فرهنگجهانـذهنيجهانـطبيعتجهان 
جهانطبيعتـجهانفرهنگـجهانذهني طبيعتجهانـفرهنگجهانـذهنيجهان 

81● ...................................................................................................................... حافظه اي. :از نظر گروه دوم، ارتباط جهان تکویني و جهان انساني به این شکل است که
جهانتکوينیتابعفرهنگجامعهنيستاماجهانفرديتابعفرهنگجامعهاست. 
جهانتکوينیتابعفرهنگجامعهاستاماجهانذهنيتابعفرهنگجامعهنيست. 

جهانذهنيتابعفرهنگجامعهاستوبههمينشکلجهانفردينيزتابعفرهنگجامعهاست. 
جهانتکوينیتابعفرهنگجامعهاستوبههمينشکلجهانذهنيوفردينيزتابعفرهنگجامعهاست. 

82● گروهي که جهان فرهنگي را مهم تر از جهان ذهني و طبیعي مي دانند، معتقدند جهان ذهني و فردي افراد ......... هستند و جهان تکوینی نیز مادۀ .
خامي است که در معرض برداشت ها و تصرفات ......... قرار مي گیرد................................................................................................................ آزمایشي گزینة دو- 95

تابعجهانتکوينی-فرهنگيافراد افرادعلمي-طبيعيهويتيداراي 
تابعفرهنگجامعه-فرهنگيواجتماعيانسانها هاانسانعلمي-افرادفکرتابع 

83● ............................................ حافظه اي. .از دیدگاه قرآن کریم هر دو جهان فرهنگي و جهان تکوینی .......... هستند و رابطه شان داراي نسبت .......... است
متفاوت-غيرتعاملي  تعاملي-مهم  تعامليغير-مهم  تعاملي-متفاوت 

84● ............................................................................................................................. مفهومي. به کار بردن عناویني مانند دنیا و آخرت در قرآن، بیانگر کدام مورد است؟ 
جهانهستيبهدوجهانانسانيوتکوينیتقسيمميشود. .داردوجودارتباطوپيوندتکوينيوانسانيجهاندوبين 

جهانتکوينیبهدوجهانطبيعيوفوقطبيعيتقسيمميشود. .استطبيعيفوقوطبيعيجهاندوشاملهستيجهان 
85● ................................................................................................................................. مفهومي. منظور از واژه هاي »شهادت«، »غیب« و »ملکوت«، به ترتیب، کدام است؟ 

جهانطبيعتـجهانفوقطبيعتـجهانفوقطبيعت طبيعتفوقجهانـطبيعتجهانـطبيعتجهان 
جهانطبيعتـجهانفوقطبيعتـجهانطبيعت طبيعتفوقجهانـطبيعتجهانـطبيعتفوقجهان 

86● ............................................................ مفهومي. کدام یك در رابطه با تعابیر قرآن از عوالم طبیعي و تکویني با عناویني مانند ُملك و ملکوت، صحیح است؟
بيندوجهانذهنيوفرهنگيپيوندوارتباطوجوددارد. .داردوجودارتباطوپيوندتکوينیوانسانيجهاندوبين 

بيندوجهانتکوينيوفوقطبيعيپيوندوارتباطوجوددارد. .داردوجودارتباطوپيوندطبيعيفوقوطبيعيجهاندوبين 
87● .................................................................................................................... ترکیبي. کدام یك در رابطه با دیدگاهي که از سه جهان سخن مي گوید، درست نیست؟

جهانطبيعيوفرهنگيرامهمودرارتباطبايکديگرميداند. .كندميمحدودطبيعتجهانبهراتکوينیجهان 

بينعلومطبيعيوعلومانسانيواجتماعيتفاوتيقائلنيست. .داندميماديهويتيداراي،راجامعهفرهنگوافرادذهن 
88● به ترتیب کدام یك نظر کساني است که جهان فرهنگ را مهم تر از جهان ذهني و جهان طبیعي و تکوینی مي دانند و کدام یك دیدگاه گروهي .

است که جهان  تکوینی را به جهان طبیعت محدود مي کنند؟................................................................................................................................................... سراسری-92
بينعلومطبيعي،انسانيواجتماعيتفاوتواقعيوجودندارد-ذهنافرادوفرهنگجامعههويتيطبيعيوماديدارند. 

علوممربوطبهذهنافرادوفرهنگجامعهنظيرعلومطبيعياست-جهانذهنيوفرديافرادراتابعفرهنگجامعهميدانند. 
علومنظيرآنهابهمربوطعلومودارندماديوطبيعيهويتيجامعهفرهنگوافرادذهن-استجامعهفرهنگتابعافرادفرديوذهنيجهان 

است. طبيعي
فرهنگيمختلفتصرفاتوهابرداشتمعرضدركهدانندميخاميمادۀراطبيعيوعينيجهان-دارندطبيعيهويتيجامعهفرهنگوافرادذهن 

واجتماعيانسانهاقرارميگيرد.
89● جهان ........... مستقل از خواست و اعتبار انسانی وجود دارد. نزد متفکران مسلمان جهان طبیعت بخشی از جهان .......... است و گروهی که ........... .

بین علوم طبیعی و علوم انسانی و اجتماعی تفاوتی واقعی قائل نیستند................................................................................................................................... سراسری-93
تکوينی-تکوينی-جهانطبيعترامهمترازجهانذهنیوجهانفرهنگیمیدانند. 

تکوينی-ذهنیوفردی-جهانفرهنگرامهمترازجهانذهنیوجهانطبيعیمیدانند. 
ذهنی-تکوينی-جهانفرهنگرامهمترازجهانذهنیوجهانطبيعیمیدانند. 

فرهنگی-ذهنیوفردی-هردوجهانفرهنگیوجهانطبيعیرامهمودرتعاملبايکديگرمیدانند. 
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90● ...................................................................... مفهومي. با توجه به نظر اول در مورد ارتباط جهان هاي مختلف، کدام یك در رابطه با تصویر زیر درست است؟ 
.داندمياجتماعيجهانوذهنيجهانازترمهمراطبيعيجهان 

جهانفرهنگيرامهمترازجهانطبيعيوتکوينیميداند. 
جهانطبيعيرامادۀخاميبرايجهانفرهنگيانسانهاميداند. 
جهانذهنيوجهاناجتماعيرامهمترازجهانطبيعيميداند. 

91● با توجه به نظر دوم در مورد ارتباط جهان هاي مختلف، کدام یك در رابطه با تصویر زیر درست نیست؟................................................................... مفهومي.
  جهانفرهنگيرامهمترازجهانذهنيوجهانطبيعيميداند.  

جهانذهنيافرادراتابعفرهنگجامعهميداند. 
جهانطبيعيرامتأثرازجهاناجتماعيميداند. 
جهانانسانيرامهمترازجهانطبيعيميداند. 

92● از منظر قرآن کریم هرگاه انسان، .......... الهي داشته باشد و جامعه نیز از فرهنگ .......... برخوردار باشد، جهان تکوینی درهاي برکات خود را .
............................................................................................................................................................................................................................... حافظه اي .به روي انسان ها مي گشاید

اخالق-راستين توحيدي-اخالق  توحيدي-فطرت  راستين-فطرت 
93● کدام یك، در رابطه با دیدگاه قرآن مبني بر این که »هرگاه انسان، اخالقي الهي و جامعه فرهنگي توحیدي داشته باشد، جهان تکوینی درهاي .

برکات را بر روي انسان ها مي گشاید« و »هرگاه افراد و جامعه، هویتي مشرکانه داشته باشند، زمین و آسمان ها ظرفیت هاي الهي و آسماني را 
از آنان پنهان مي کنند«، درست نیست؟.......................................................................................................................................................................................................................................................مفهومي

عالمبرخورديحکيمانهوهوشمندانهباجهانانسانيدارد. .هستنديکديگرباتعاملدرانسانيوتکوينیجهاندو 
جهانذهنيواجتماعيناديدهانگاشتهنميشود. .استاجتماعيوذهنيجهانازترمهمتکوينیجهان 

94● براساس دیدگاه قرآني، به ترتیب بگویید »ادراك و آگاهي متعلق به کدام جهان است« و »کدام جهان براساس حکمت و مشیت خداوند، .
................................................................................................................................................................................... مفهومي- حافظه اي رفتاري حکیمانه با جامعه انساني دارد«؟

انسانيوتکوينیـتکوينی تکوينیـاجتماعيوذهني 
انسانيوتکوينیـهستي هستيـطبيعيفوقوانساني 

95● ................................................................. مفهومي. با توجه به نظر سوم در مورد ارتباط جهان هاي مختلف، کدام یك در رابطه با تصویر زیر درست نیست؟ 
.هستنديکديگرباتعاملدرومهمتکوينیوفرهنگيجهاندوهر 

جايگاهويژهايبرايجامعهوفرهنگقائلاست. 
جهانفرديوذهنياشخاصراناديدهميگيرد. 

جامعهدرصورتحركتتوحيديازجهانتکوينی،بركاتدريافتميكند. 
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جهان هستي
●● جهان هستي محصول: »جهان●تکوینی« + »جهان●انساني«●
●● تمام پدیده هاي هستي محصول زندگي انسان یا جهان تکوینی نیستند.●
●● جهان انساني: »محصول●زندگي●انسان« + »مرتبط●با●آنچه●با●اندیشه●و●عمل●انسان●پدید●مي●آید« + »در●مقابل●جهان●تکویني« + »شامل●دو●بخش●ذهني●و●فرهنگي«●

جهان●فرهنگي●)اجتماعي(جهان●ذهني●)فردي(

»به زندگي شخصي و فردي انسان باز مي گردد.«*
»مرتبط با ابعاد اخالقي، ذهني و رواني انسان ها«*
»زماني که فردي دربارۀ مسئله اي خاصي مي اندیشد و تصمیم مي گیرد.«*

»زندگي اجتماعي را پدید مي آورد.«*
»داراي هویت فرهنگي« )جهان فرهنگي نامیده مي شود.(*
»زماني که فردي اندیشة خود را به صورت گفتار و نوشتار بیان مي کند، یا بر اساس اندیشه و تصمیم *

خود با دیگران رفتار مي کند.«

●● رابطۀ●جهان●فرهنگي●و●جهان●ذهني:●تعاملي و متقابل )وجود تناسب و هماهنگي بین آنها(●
●● فرهنگ: »حاصل آگاهي مشترک و عمل مشترک انسان ها« + »تشکیل شیوۀ زندگي اجتماعی انسان ها«●
●● جهان تکوینی: »در مقابِل جهان انساني« + »پیش از انسان وجود داشته است.« + »مستقل از خواست و اراده انساني«●
●● دو دیدگاه دربارۀ جهان هستي وجود دارد:●

دیدگاهي●كه●جهان●تکویني●را●به●طبیعت●محدود●مي●كنددیدگاه●متفکران●مسلمان
تقسیم جهان تکوینی به دو جهان )محدود نکردن جهان تکوینی به جهان طبیعت(: 

1- جهان طبیعت 2- جهان فوق طبیعت
تقسیم جهان هستي به سه جهان:

1- جهان اول: طبیعت 2- جهان دوم: ذهن 3- جهان سوم: فرهنگ

محدود کردن جهان تکویني به جهان طبیعت

قرار دادن جهان طبیعت در برابر جهان انسانيقرار دادن جهان تکویني در برابر جهان انساني

دیدگاه هاي مختلف دربارۀ ارتباط جهان تکویني و جهان انساني
●● سه دیدگاه  مختلف دربارۀ ارتباط جهان تکویني و جهان انساني وجود دارد:●

نظر●سوم●)دیدگاه●قرآني(نظر●دومنظر●اول

جهان تکوینی: محدود به جهان طبیعت
جهان فرهنگي: مهم تر از جهان ذهني و جهان تکویني 
)جهان فرهنگ بر جهان ذهني و جهان تکویني تأثیر 

مي گذارد.(

محدود نبودن جهان تکوینی به جهان طبیعت )تقسیم جهان 
تکوینی به جهان طبیعت و مافوق طبیعت(

جهان طبیعت: مهم تر از جهان ذهني و 
فرهنگي )جهان طبیعت بر جهان انسان تأثیر 

مي گذارد.(

 هر دو جهان تکوینی و فرهنگي: مهم 
)هر دو جهان در تعامل با هم هستند و بر یکدیگر تأثیر مي گذارند 

و از یکدیگر اثر مي پذیرند.(

ذهن و فرهنگ: داراي هویتي طبیعي و 
مادي

»جهان ذهني تابع: جهان فرهنگي«
»جهان تکوینی: مادۀ خام و در معرض برداشت هاي 

فرهنگي«

جهان تکوینی، براساس حکمت خداوند: 
داراي برخورد حکیمانه با جهان انساني 

)ادراک و آگاهي محدود به حیات انساني نیست.(

●●  قرآن:●
◄●  تأكید●بر●ارتباط●متقابل●جهان●ذهني●و●جهان●فرهنگي:●تأکید بر جایگاه فرهنگ و مسئولیت فرد در قبال فرهنگ●
◄● تأكید●بر●تعامل●جهان●تکویني●و●انساني●و برخورد●حکیمانۀ●جهان●تکویني●با●جهان●انساني، زیرا:●

1- باز شدن در هاي برکت جهان تکویني بر انسان ها بستگي دارد به: »اخالق الهي انسان ها« + »فرهنگ توحیدي جامعه«
2-●هویت مشرکانة افراد و فرهنگ جامعه موجب: پنهان ماندن ظرفیت های الهي و آسماني از آنها
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با دقت  و  آرامش  مطالب آموزشي آن را بخوانيد

درس2

جهانی فرهنگ 
عوامل مؤثر در ایجاد تفاوت بین فرهنگ های مختلف

مواردي که در فرهنگ هاي مختلف، یکسان نیستند، عبارتند از:

3- عناصر و اجزاي مختلف درون فرهنگ ها2-●گسترۀ جغرافیایي فرهنگ ها1-●تداوم تاریخي

●● امتداد تاریخي و گسترۀ جغرافیایي فرهنگ ها:●
◄●  امتداد تاریخي و گسترۀ جغرافیایي فرهنگ هاي گوناگون یکسان نیستند.●
◄● فرهنگ هایي که در طول●زمان در یک سرزمین●واحد پدید آمده اند، و فرهنگ هایي که در زمان●واحد در سرزمین●هاي●متعدد به وجود مي آیند، ●

زندگي و تاریخ یکساني ندارند.
◄●  برخي از فرهنگ ها عمري کوتاه داشتند و برخي دیگر مدتي طوالني دوام آورده و همچنان ادامه یافته اند.●
◄● برخي از فرهنگ ها در مناطقي محدود شکل گرفته و نتوانسته اند از مرزهاي جغرافیایي خود عبور کنند، ولي برخي دیگر گسترش پیدا کرده و ●

تداوم یافته اند.
●● عناصر و اجزاي مختلف درون فرهنگ ها: ●

◄● عناصر و اجزاي مختلف درون فرهنگ ها یکسان نیستند.●
◄●  برخي از عناصر فرهنگي قابلیت تداوم و حتي انتقال از یک منطقة جغرافیایي و فرهنگي به مناطق دیگر را دارند، ولي برخي دیگر چنین ●

ظرفیت هایي را ندارند.

فرهنگ جهانی

●● فرهنگ ها متنوع●اند و این تنوع به عقاید●و●ارزش●های●اساسی●و●كالن●آنها برمیگردد.●
●● روح و شالودۀ فرهنگ ها متنوع است. فرهنگ ها از نظر گسترۀ جغرافیایی و تداوم تاریخی نیز متنوع●اند.●
●● تعریف فرهنگ جهاني: فرهنگي که از مرزهاي جغرافیایي و قومي عبور کرده و در عرصة جهاني گسترش یابد، فرهنگ●جهاني است.●
●● ویژگي فرهنگ هایي که ظرفیت جهاني شدن را ندارند، عبارتند از:●

2- نسبت به اقوام دیگر نگاه سلطه جویانه ندارند.1- ارزش ها و عقاید آنها به قوم و گروه و منطقة خاصي محدود مي شود.

●●  دوگونه از فرهنگ ها که از مرزهاي جغرافیایي خود عبور مي کنند و به سوي جهاني شدن حرکت مي کنند؛ عبارتند از:●

2- گونه دوم: فرهنگ حق1-●گونه نخست: فرهنگ سلطه یا فرهنگ استکبار 

فرهنگ سلطه و یا فرهنگ استکبار

●● یکي از دو نوع فرهنگي است که به سوي جهاني شدن حرکت مي کند.●
●● فرهنگي است که تسلط یک قوم، جامعه و گروهي●خاص را بر دیگران به دنبال داشته و دیگران را به ضعف مي کشاند.●
●● عقاید، ارزش ها و یا رفتار فرهنگ سلطه، ناظر بر قوم، منطقه یا گروهي خاص است.●
●● فرهنگ سلطه با عبور از مرزهاي جغرافیایي خود، جهان را به دو منطقه تقسیم مي کند که عبارتند از:●

2-●منطقه پیراموني1- منطقه مرکزي، منطقه اي است که منطقة پیراموني را به خدمت مي گیرد. )و بر آن سلطه دارد.(

●● دو نمونه از فرهنگ سلطه یا استکبار عبارتند از:●

2-●فرهنگ سرمایه داري1-●فرهنگ صهیونیسم

●● فرهنگ صهیونیسم، آرمان●ها و ارزش●هاي خود را متوجه نژاد خاصي مي داند و با رویکرد دنیوي و این●جهاني خود، دیگران را در خدمت این ●
نژاد به کار مي گیرد. )یعني در فرهنگ صهیونیسم، نژاد خاص، مفهوم منطقة مرکزي را مي یابد و نژادهاي دیگر، مفهوم منطقة پیراموني را.(

●● فرهنگ سرمایه داري، کانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار مي دهد و کشورهاي دیگر را در پیرامون و حاشیة آن به خدمت مي گیرد. )یعني ●
در فرهنگ سرمایه داري، کانون ثروت و قدرت، منطقة مرکزي مي شود و کشورهاي دیگر، منطقة پیراموني مي شوند.(
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فرهنگ حق
●● فرهنگي است که عقاید، ارزش ها و هنجارهاي آن در خدمت گروه و قوم خاصي نیست و سعادت همة انسان ها را دنبال مي کند. به عبارت دیگر، ●

فرهنگ حق از عقاید و آرمان هاي مشترک انساني سخن مي گوید.
●● فرهنگي که عقاید، ارزش ها، هنجارها و رفتارهاي آن مطابق نیازهاي فطري انسان ها باشد، همان فرهنگ●حق است.●
●● مدینه  فاسقه در دیدگاه فارابي: ●

فارابي جامعه اي را که عقاید و ارزش●هاي آن حق باشد، اما هنجارها و رفتارهاي آن موافق با حق نباشد، مدینة فاسقه مي نامد.

ویژگي هاي فرهنگ جهاني مطلوب

●● ویژگي ها و ارزش هاي فرهنگ جهاني مطلوب باید عام و جهان شمول باشد.●
●● برخي از مهم ترین ویژگي ها و ارزش هاي عام و جهان●شمول فرهنگ جهاني مطلوب عبارتند از:●

6-●عقالنیت5-●تعهد و مسئولیت4-●حریت و آزادی3-●عدالت و قسط●2-●معنویت1-●حقیقت

●● حقیقت: میزان و معیاري براي سنجش عقاید و ارزش هاي مختلف است و فرهنگ ها را قادر مي سازد تا از حقانیت ارزش ها و عقاید خود دفاع ●
کنند.

فرهنگ هایي که به حقیقتي قائل نباشند، نمي توانند معیار و میزاني براي سنجش عقاید و ارزش هاي مختلف داشته باشند 
و در نتیجه نمي توانند از حقانیت ارزش های خود، دفاع کنند. 

●● معنویت:●
◄●  ارزشي است براي پاسخ به پرسش●هاي●بنیادین انسان دربارۀ مرگ و زندگي. ●
◄● آدمی عالوه بر نیازهای مادی و دنیوی، نیازهای ابدی و معنوی دارد.●
◄● وجود معنویت انسان را از بحران هاي روحي و رواني مي رهاند.●

●● فرهنگ هاي فاقد معنویت: ●
◄● توجه خود را به نیازهاي مادي و دنیوي انسان محدود مي کنند.●
◄● از نیازهاي ابدی و معنوی انسان، چشم پوشی می کند. ●
◄● فرهنگي که صرفاً متوجه نیازهاي مادي و دنیوي باشد، بشر را گرفتار بحران●هاي●روحي●و●رواني مي کند.●

●● عدالت و قسط، ارزشي است که:●
◄● مانع بهره کشی ظالمانه و پایمال شدن حقوق انسان ها مي شود.●
◄● مانع قطبي شدن جهان مي شود.●
◄● مانع تفرقه بین جوامع مي شود.●
◄● مانع تباه ساختن منابع و امکانات مي شود.●

●● فرهنگ جهانی باید در الیه های مختلف خود به این ارزش جهان شمول معتقد و پایبند باشد.●

قرآن: »آسمان ها و زمین با عدالت پابرجا مي مانند.«

●● حریت و آزادي: ●
◄●  برخی قید و بندها مانع رسیدن انسان به کمال و حقوق انسانی اش می شوند و زمینة ظلم بر او را فراهم می کنند.●
◄● فرهنگ جهانی باید حریت و آزادی انسان از این قید و بندها را تامین نماید.●

●● آزادي همواره، آزادي از »یک امر« براي رسیدن به »امر دیگري« است، به همین دلیل ارزشي است که همواره در کنار و در دامان ارزش هاي ●
دیگر معناي خود را پیدا مي کند.

●● آزادي هنگامي که در کنار ارزش هایي نظیر حقیقت، معنویت و عدالت قرار مي گیرد، معناي راستین خود را پیدا مي کند.●
●● معناي آزادي چگونه مشخص مي شود؟ با پاسخ به دو پرسِش »آزادي از چه؟« و »آزادي براي چه؟« براساس ارزش هاي جهان شمول )حقیقت، ●

معنویت، عدالت(.
●● فرهنگ هاي جبرگرا و غیرمسئول: ●
●● نقش انسان ها را در سرنوشت شان انکار مي کنند.●
●●  قدرت مقاومت را از آدمیان می گیرند و انسان ها را به موجودات »منفعل« تبدیل مي کنند. ●
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●● زمینة نفوذ سلطه گران را فراهم می آورند.●
●● تعهد و مسئولیت: ●
●● فرهنگي که روح ●تعهد●و●مسئولیت در انسان ها ایجاد کند؛ زمینه ساز گسترش و تحقق عقاید و ارزش هاي جهان●شمول مي شود. ●

مانند:  و جهان شمولي  عام  ارزش هاي  بقیة  زمینه ساز  دو  هر  مسئولیت«  و  »تعهد  و  آزادي«  و  »حریت  که  کنید  دقت 
حقیقت، معنویت و عدالت هستند.

●● عقالنیت: ●
◄● فرهنگ جهاني باید از دو سطح عقالنیت برخوردار باشد. ●
◄● این دو سطح عبارتند از:●

سطح●اول: به پرسش هاي بنیادین بشر دربارۀ انسان و جهان پاسخ دهد.
اگر●از●سطح●اول●برخوردار●نباشد: فرهنگ توان دفاع از هویت خود را از دست مي دهد. ●

سطح●دوم: به پرسش ها و نیازهای متفاوتی که بشر در مواجه شدن با شرایط مختلف تاریخي، با آن روبه رو مي شود، پاسخ دهد.
به●این●پرسش●ها●چگونه●پاسخ●مي●دهد:●براساس عقاید و ارزش هاي بنیادین، به این پرسش ها و نیازهای متغیر پاسخ مناسب دهد.● ●

 پرسش هاي سطح اول: ناشي از نیازهاي ثابت هستند. 
پرسش هاي سطح دوم: ناشي از نیازهاي متغیر هستند. 



آخر  حالت  در  بدبین(:  نه  و  خوشبین  )نه  چهارم  حالت 
به  مردم  از  بعضی  قانون  رفتن  کنار  با  که  کنیم  فرض  می توانیم 
داشته های  به  نسبت  طمع ورزی  و  مانده  پایبند  قبلی  قواعد 
دیگران نمی کنند. در مقابل نیز برخی افراد سعی می کنند نهایت 

بکنند. شرایط  این  از  را  سوء استفاده 
به نظر شما کدامیک از این 4 حالت پس از بی قانونی برای شهر 
شما محتمل است؟ ممکن است هر کدام از شما نظری مخالف یا 
از کجا  نهایتا  نظرها  اختالف  نظرتان  به  باشد.  بقیه داشته  موافق 

می شود؟  ناشی 
بلی ...

 تفاوت نگاه ها ناشی از خوشبینی یا بدبینی نسبت به ذات و ماهیت 
انسان است.

به چنین سؤالی در علوم اجتماعی سؤال بنیادین درباره انسان یا 
همان سؤال انسان شناسانه گفته می شود چرا که تفاوت پاسخ ها به 
این سؤال شرایط بسیار متفاوتی را در شناخت و پیش بینی جامعه 

به وجود می آورد. 

برایتان  مهم  اندیشمند  یک  از  را  مثالی  موضوع  همین  در  حال 
سلمبه  قلمبه  کلمه های  این  از  ترسی  دیگر  تا  می کنیم  مطرح 

باشید. نداشته 

آیا  که  کردیم  مطرح  را  سؤال  این  نحوی  به  ما  قبلی  مثال  در 
می گیرد؟  سرچشمه  انسان  ذات  از  خودمحوری  و  خودپسندی 
از  یکی  هابز  بدبین؟  یا  باشیم  خوشبین  انسان ها  ذات  به  باید 
بنیان گذاران تفکر اجتماعی مدرن معتقد بود »انسان گرگ انسان 
است«. او برای آنکه ضرورت دولت را در زندگی بشر اثبات کند 
این پیش فرض بدبینانه را مطرح نمود که هر انسانی در شرایط 
دیگران  بر  برتری  و  و شکوه  دنبال حفظ حیات خود  به  طبیعی 
است و به دیگر انسان ها نیز اعتماد ندارد )شرایطی شبیه به حالت 
اول در مثال ما(. بنابر این دولت ها باید به وجود بیایند تا به جنگ 
اولین  از  انسان ها خاتمه دهند. کار هابز یکی  و خونریزی دائمی 
تالش های فلسفی برای کشف بنیان عقالنی دولت در جهان جدید 
است که مبتنی بر پیش فرض بنیادی بدبینانه دربارۀ ذات انسان 
نگرش  انسان ها،  بودن  دربارۀ خودخواه  هابز  نگرش  این  به  است. 

می گویند.  هابز  انسان شناسانه 

را  هابز  انسان شناسانة  فرض  پیش  می توانیم  ما  که  است  مسلم 
جان  )مانند  دیگری  فالسفة  مثال  برای  کنیم.  رد  یا  کرده  قبول 
الک و روسو( هستند که این پیش فرض هابز را قبول نداشته اند. 
همچنین در میان ادیان هم گرایش های متفاوتی درباره ذات انسان 
وجود دارد. مسیحیت در مقایسه با اسالم نگاه بدبینانه ای به انسان 
گناه  تولد،  بدو  از  انسان ها  همة  مسیحی  انسان شناسی  در  دارد. 
اولیه آدم و حوا را به دوش می کشند. اما در انسان شناسی اسالمی 

انسان مخلوقی است که روح خداوند در او دمیده شده است.

با مرور این مثال ها دریافتیم که اصطالحاتی نظیر هستی شناسی، 
معرفت شناسی و انسان شناسی آن چنان که ما فکر می کنیم عجیب 
شرایط  در  است  الزم  تنها  فهمشان  برای  بلکه  نیستند  غریب  و 
مختلف به بررسی دیدگاه های بنیادی مختلف دربارۀ جهان، انسان 
این پرسش ها در تمام  از جهان بپردازیم.  انسان  و نحوۀ شناخت 
علوم انسانی از جمله فلسفه، جامعه شناسی و روانشناسی وجود 

در  هم  با  و  دارد 
ارتباطند.

آیا می توانید پرسش های جدید هستی شناسانه، معرفت شناسانه و 
انسان شناسانه طرح کنید؟

آیا می توانید مثال هایی برای پرسش های بنیادی زیر طرح کنید که 
فرض های مختلف در پاسخ سؤال را بررسی کنند؟

هستی شناسانه: آیا تاریخ بشر بی هدف است؟ چرخه ای تکراری 
دارد و یا رو به هدفی پیشرفت می کند؟

معرفت شناسانه: آیا در شناخت یک شیء یا پدیدۀ اجتماعی  
اول کلیت شئ را درک می کنیم یا جزئیات آن را؟ 

جهان اجتماعی
یاد  را  اجتماعی  کنش  و  فردی  کنش  تفاوت  گذشته  سال  در 
گرفتید. در کنش اجتماعی شما طبق قواعد خاصی که در جامعه 
این  با  متناسب  پاسخ هایی  انتظار  و  می کنید  عمل  دارد  وجود 
از دیگران دارید. تفاوت جهان فردی و جهان اجتماعی  قواعد را 

بهتر  اجتماعی  و  فردی  کنش  تفاوت  فهم  طریف  از  )فرهنگی( 
می شود. فهمیده 

جهان فردی را می توان به رانندگی در یك بیابان صاف و بی انتها تشبیه 
پر  بزرگ  در یك شهر  رانندگی  مانند  اجتماعی  حالی که جهان  در  کرد 

است. ترافیك 

مجله جامعه شناختی
چرا سؤال های بنیادین مهم هستند؟

ادامه مجله درسنامه 1
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پرســش های 
چهار گزینه ای

تعیین کنید کدام عبارت درست و کدام عبارت نادرست است
	

96● .   فرهنگ هاي مختلف، گسترۀ جغرافیایي مختلف دارند ولي تداوم تاریخي یکسان ندارند.  
97● .   در طول زمان در یك سرزمین واحد، فرهنگ هاي متفاوتي پدید مي آیند.  
98● .   برخي عناصر فرهنگي، تداوم تاریخي و گسترش جغرافیایي بیشتري دارند و برخي این گونه نیستند.  
99● .   فرهنگ هایی که عقاید و ارزش های آنها ناظر به قوم و منطقة خاصی است، گاهي فراتر از محدودۀ خود می روند.  
100● .   در فرهنگ سرمایه داری توجه به کانون ثروت و قدرت است و کشورهای دیگر را در پیرامون آن به خدمت می گیرد. 
101● .   فرهنگی که تسلط یك قوم، جامعه و گروهی خاص را بر دیگران به دنبال می آورد، فرهنگ سرمایه داري است.  
102● .   فرهنگ هایی که به حقیقتي قائل نباشند، نمی توانند معیار و میزانی برای سنجش عقاید مختلف داشته باشند.  
103● .   فرهنگ جهانی باید آزادی انسان را از بندهایی که مانع رسیدن انسان به کمال انسانی اش می شوند، تأمین کند.  
104● .   فرهنگ جهاني برخوردار از معنویت مي تواند مانع قطبی شدن جهان و بهره کشی ظالمانه گردد. 
105● .   فرهنگ های جبرگرا منکر نقش انسان ها در تعیین سرنوشت شان هستند، اما زمینه ساز نفوذ سلطه گران نیستند. 
106● .   با ایجاد روح عدالت و قسط در انسان ها توسط فرهنگ جهانی، زمینة گسترش عقاید مختلف فراهم مي شود. 
107● .   ناتوانی در پاسخ به پرسش های بنیادین دربارۀ مرگ و زندگی انسان ها نشان دهندۀ عدم عقالنیت سطح دوم است.  
108● .    .صهیونیسم آرمان ها و ارزش های خود را متوجه نژاد خاصی می داند
109● .    فارابی جامعه ای را که عقاید و ارزش های آن حق باشد اما هنجارها و رفتارهای آن موافق و همسو با حق نباشد را مدینة

فاضله می گوید. 
110● .   فرهنگ جهانی می تواند از ارزش جهان شمول معنویت رها باشد. 
111● .   ارزش جهان شمول عدالت و قسط از تفرقه جلوگیری می کند. 
112● .   آزادی همواره رهایی از یك امر برای رسیدن به امر دیگری است. 

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید )واژگان کلیدی(

113● فرهنگ هاي مختلف، گسترۀ .......... و تداوم .......... یکساني ندارند..
114● برخي از عناصر .......... ، تداوم تاریخي و گسترش جغرافیایي بیشتري دارند و برخي این گونه نیستند. .
115● فرهنگ سلطه )گونة نخست( جهان را به دو منطقة .......... و .......... تقسیم می کند..
116● فرهنگی که عقاید، ارزش ها، هنجارها و رفتارهای آن مطابق نیازهای فطری باشد، همان .......... است. .
117● صهیونیسم آرمان ها و ارزش های خود را متوجه .......... می داند و با رویکرد .......... خود، دیگران را در خدمت آن به کار می گیرد. .
118● .......... ارزشي است که مانع تفرقه بین جوامع مي شود. .
119● فرهنگ جهانی باید بتواند براساس عقاید و ارزش هاي .......... خود به نیازهای .......... بشر پاسخ مناسب بدهد. .
120● فرهنگ جهانی برای ایجاد زمینة گسترش عقاید و ارزش های جهان شمول خود باید روح .......... را در انسان ها ایجاد کند. .
121● فرهنگ هایی که به .......... قائل نباشند نمی توانند معیار و میزانی برای سنجش .......... و .......... مختلف داشته باشند. .
122● فرهنگی که تسلط یك قوم، جامعه یا گروهی خاص را به دنبال می آورد و دیگران را به ضعف و ناتوانی می کشاند، فرهنگ .......... یا .......... است. .
123● تنوع فرهنگ ها به .........، ............ اساسی و کالن آنها بر می گردد..
124● فرهنگ صهیونیسم، آرمان ها و ارزش هاي خود را متوجة .......... مي داند. فرهنگ سرمایه داري .......... را مورد توجه قرار مي دهد. .
125● فرهنگ حق، فرهنگي است که سعادت .......... را دنبال مي کند، از عقاید و آرمان هاي .......... سخن مي گوید و ارزش ها و هنجارهاي آن مطابق .

با .......... انسان است. 
126● فارابي جامعه اي را که عقاید و ارزش هاي آن .......... باشد، اما .......... و .......... آن موافق با .......... نباشد، مدینة فاسقه  مي نامند..
127● فرهنگی که از مرزهای جغرافیایی عبور می کند و در پهنة جهان گسترش می یابد،........است..
128● ............. ، .......... ، ............ و .......... از ویژگی های فرهنگ جهانی مطلوب است..
129● فرهنگی که صرفا متوجه نیازهای مادی و دنیوی است بشر را به ........ و ....... گرفتار می کند..
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چهار گزینه ای موارد سمت راست را با موارد سمت چپ انطباق دهید.

130● .

رهایی انسان از قید و بندهایی که مانع رسیدن انسان به حقوق انسانی اش می شود.    معنویت 
زمینة گسترش عقاید و ارزش های جهان شمول را فراهم می آورد.   	 هویت و آزادی 

ارزشی که انسانیت را با بحران های روحی و روانی گرفتار نمی سازد.   	 حقیقت  
ارزش ها و آرمان های خود را متوجه نژاد خاصی می داند.   	 تعهد و مسئولیت 

معیار و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش های خود    	 صهیونیسم  

به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید

131● فرهنگی که ناظر به منطقه یا گروهی خاص است جهان را به چند منطقه تقسیم می کند؟ .
132● فرهنگی که در خدمت گروه یا قوم خاصی نیست از چه عقایدی سخن می گوید؟ .
133● فرهنگی که تسلط یك قوم و ضعف و ناتوانی دیگران را به دنبال دارد، چه نام دارد؟.
134● چرا »حریّت« و »آزادی« ارزشی است که همواره در کنار ارزش های دیگر معنای خود را پیدا می کند؟ .
135● چه مفهومی هنگامی که در کنار ارزش هایی نظیر حقیقت، معنویت و عدالت قرار می گیرد، معنای راستین خود را پیدا می کند؟ .
136● کدام یك از ویژگی های فرهنگ جهانی مطلوب ، زمینة گسترش و تحقق عقاید و ارزش هاي جهان شمول را فراهم می کنند؟ .
137● در چه صورتی می توان مانع قطبی شدن جهان و بهره کشی ظالمانة برخی از برخی دیگر شد؟ .
138● فرهنگ هاي جبرگرا منکر نقش انسان در چه موردی می باشند؟ .
139● فرهنگی که نتواند به پرسش های بنیادین بشر دربارۀ انسان و جهان پاسخ دهد به چه سرنوشتی دچار می شود؟ .
140● چه فرهنگی نمی تواند از حقانیت ارزش های خود دفاع کند؟ .
141● فرهنگ حق، ارزش ها و هنجارها و رفتارهایش را طبق چه نیازهایی هماهنگ می کند؟.
142● فارابی چه ویژگی هایی را برای مدینة فاسقه بر می شمارد؟.
143● موارد زیر را فقط نام ببرید:.

الف( دو نمونه از فرهنگ های سلطه یا استکباری را نام ببرید.
ب( ویژگی های فرهنگ جهانی مطلوب را نام ببرید.

به پرسش های زیر پاسخ  کامل دهید

144● چرا امتداد تاریخی و گسترۀ جغرافیایی فرهنگ های گوناگون یکسان نیست؟ .
145● فرهنگ های متنوع از چه نظر با هم فرق دارند؟.
146● فرهنگ جهانی باید دارای دو سطح از عقالنیت باشد. آن دو را توضیح دهید. .
147● فرهنگ هایی که به حقیقی قائل نباشند را چگونه ارزیابی می کنید؟ .
148● چه فرهنگی بشر را به بحران های روحی و روانی گرفتار می کند؟ .
149● پیامد فرهنگ هایی که رویکرد جبرگرا و غیر مسئول دارد چیست؟ .
150● چگونه می توان از تفرقه بین جوامع و تباه ساختن منابع و امکانات بشر پیشگیری کرد؟ .
151● فرهنگ جهانی با ایجاد روح تعهد و مسئولیت در انسان ها چه شرایطی را برای او فراهم می کند؟.
152● آیة قرآني »هرکس، فردی را بی آنکه مرتکب قتل یا فساد در زمین شده باشد، بکشد، چنان است که گویی همه انسان ها را کشته و هر کس .

انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است.« اشاره به کدام مفهوم دارد؟
153● شعر صائب تبریزي »تار و پود عالم امکان به هم پیوسته است/ عالمی را شاد کرد آن کس که یك دل شاد کرد« اشاره به کدام مفهوم دارد؟.
154● شعر مولوي »هم زباني خویشی و پیوندی است/ مرد با نامحرمان چون بندی است« اشاره به کدام مفهوم در فرهنگ جهاني دارد؟.
155● شعر اقبال الهوري »نه افغانیم و نی ترك و تتاریم/ چمن زادیم و از یك شاخساریم« اشاره به کدام مفهوم در فرهنگ جهاني دارد؟.
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156● علت یکسان نبودن »فرهنگ هایي که در طول زمان در یك سرزمین واحد پدید آمده اند« و »فرهنگ هایي که در زمان واحد در سرزمین هاي .
................................................................................................................................................................... مفهومي متعدد به وجود مي آیند« کدام است؟

عدمسازگاريطبيعيفرهنگهايگوناگونباشرايطمختلفجغرافيايي 
يکساننبودنتداومتاريخيوگسترۀجغرافياييفرهنگهايمختلف 
شکلگيريفرهنگهايمختلفدرمحدودههايجغرافياييمتفاوت 

عدمتشابهتاريخيفرهنگهايگوناگون 
157● کشوری مثل کره شمالی که فقط تسلط دولت بر ملت خود را دارد و ارتباط خوبی با سایر کشورها ندارد، مطابق با چه فرهنگی است؟... مفهومی.

فرهنگسلطهيااستکبار صهيونيسمفرهنگ حقفرهنگ داریسرمايهفرهنگ 
158● کدام مورد در ارتباط با ویژگي هاي فرهنگ صهیونیسم درست است؟........................................................................................................................................... ترکیبي.

عقايد،ارزشهاوهنجارهايآندرخدمتگروهوقومخاصينيستوازعقايدوآرمانهايمشتركانسانيسخنميگويد. 
فرهنگيكهتسلطيكقوم،جامعهوگروهيخاصرابهدنبالميآوردوسعادتهمۀانسانهارادنبالميكند. 

.گيردميخدمتبهآنحاشيۀوپيراموندرراديگركشورهايودهدميقرارتوجهموردراقدرتوثروتكانون 
آرمانهاوارزشهايخودرامتوجهنژادخاصيكردهوبارويکرديسکوالر،ديگرانرادرخدمتايننژادبهكارميگيرد. 

159● .................................................................................................................................................... ترکیبي. کدام یك از ویژگي هاي فرهنگ سلطه یا فرهنگ استکبار است؟
ارزشهاوعقايدعاموخارجازمرزهايجغرافياييـعبورازمرزهايجغرافياييـتسلطمنطقۀپيرامونيبرمنطقۀمركزي 

ارزشهاوعقايدخاصوقوميمنطقهايـعدمعبورازمرزهايجغرافياييـتسلطمنطقۀمركزيبرمنطقۀپيراموني 
ـعبورازمرزهايجغرافياييـتسلطمنطقهمركزيبرمنطقهپيراموني ايمنطقهازمرزهايخارجوعامعقايدوهاارزش 

ارزشهاوعقايدخاصوقوميمنطقهايـعبورازمرزهايجغرافياييـتسلطمنطقۀمركزيبرمنطقۀپيراموني 
160● وقتی فرهنگی به دنیای آخرت اعتقادی ندارد و فقط این دنیای مادی را مهم می شمارد، کدام ویژگی فرهنگ جهانی را در نظر نگرفته است؟... حافظه ای.

عدالت آزادی مسئوليت معنويت 
161● ...................................... حافظه ای. فرهنگ برده داری که تا قبل از اسالم در بسیاری از کشورها رواج داشت، کدام ویژگی ارزشی را زیر سوال می برد؟

معنويتومسئوليت عدالت،آزادی مسئوليتوتعهد معنويت،آزادی 
162● ....................................................................................... ترکیبي. مهم ترین تفاوت بین گونة نخست فرهنگ جهاني با گونة دوم آن در کدام گزینه آمده است؟

نگاهسلطهگرانۀاوليونگاهعدمسلطهدردومي 
عقايدوارزشهاوهنجارهايموافقباگروهخاصدراوليوموافقبافطرتدردومي 

عقايدوارزشهايموافقباگروهخاصدراوليوموافقبافطرتدردومي 
نگاهسلطهجويانهدراوليونگاهشايستهگرايانهدردومي 

163● ........................................................................................................آزمایشي گزینة دو- 95. چه فرهنگي، شایستگي حرکت به سوي فرهنگ جهاني مطلوب را دارد؟
ازعقايدوآرمانهايمشتركانسانيسخنميگويد.-عقايدوآرمانهاورفتارهايآنناظربهقوم،منطقهوگروهيخاصاست. 

.دهدسازمانخويشهايآرمانوعقايدبراساسراخودرفتارهايوهنجارها-.باشدفطرتباموافق،آنهايارزشوهاعقايد،آرمان 
گروهيومنطقهوقومبهناظرآنهايارزشوهاآرمانوعقايد-.دهدسازمانخويشهايآرمانوعقايدبراساسراخودرفتارهايوهنجارها 

است. خاص
هنجارهاورفتارهايخودرابراساسعقايدوآرمانهايخويشسازماندهد-بتواندكانونثروتوقدرتراموردتوجهقراردهد. 

164● ........................................................................................................................................................ حافظه اي. کدام یك در رابطه با ویژگي هاي مدینة فاسقه درست است؟
عقايدوارزشهايموافقحقـهنجارهاورفتارهايموافقحق 

حقمخالفرفتارهايوهنجارهاـحقموافقهايارزشوعقايد 
عقايد،ارزشهايمخالفحق-هنجارهاورفتارهايمخالفحق 
عقايد،ارزشهايمخالفحق-هنجارهاورفتارهايموافقحق 

165● .................................................................................................................................................................................................................................... حافظه اي. :حقیقت ارزشي است که
بهپرسشهايبنياديندربارۀمرگوزندگيانسانهاپاسخميدهد. .شودميهاانسانحقوقشدنپايمالمانع 

برمبنايارزشهاوعقايد،يكنظامجهانيراتعريفميكند. .استمختلفهايارزشوعقايدسنجشبرايميزانيومعيار 
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166● ................................................................................................................................................ کنکاشي. کدام عبارت در رابطه با معنویت درست است؟
ارزشهارافراترازمحدودههايفرهنگينگهميدارد. .شودميهافرهنگگسترشوبسطموجب 

مانعگرفتارشدنانسانيتبهبحرانهايروحيوروانيميشود. .استهافرهنگعقايدوحقانيتازدفاعبرايارزشي 
167● ............................................................................................................................................................ ترکیبي. کدام یك در ارتباط با ویژگي حریت و آزادي درست است؟

هموارهدارايارزشذاتيـهموارهدركنارارزشهايديگرـمانعايجادزمينۀظلمبرانسان 
فاقدارزشذاتيـهموارهدركنارارزشهايديگرـمانعايجادزمينۀظلمبرانسان 

هموارهدارايارزشذاتيـرهاييانسانازقيدوبندـمانعنفوذفرهنگبيگانه 
فاقدارزشذاتيـهموارهآزاديازيكامربرايرسيدنبهامرديگرـمانعنفوذفرهنگبيگانه 

168● ................................................................................................................................................................ کنکاشی. مفهوم »آزادی« همواره چه پرسش هایی را به دنبال دارد؟
كسی؟چهبرایچيزی؟چهاز چيز؟چهبرایكسی؟چهاز 

ازكجا؟برایچهچيزی؟ چه؟برایچه؟از 
169● ........................................................................................................................................................................... ترکیبي. کدام یك از اثرات عدالت و قسط محسوب نمي شود؟

.استشمولجهانهايارزشوعقايدتحققوگسترشساززمينه 
مانعبهرهكشيظالمانۀبرخيازبرخيديگرميشود. 

ازقطبيشدنجهانجلوگيريميكند. 
مانعپايمالشدنحقوقانسانهاميشود. 

170● وقتی »محمد بهمن بیگی« مردم را به قیام مقدس با سواد کردن مردم ایالت دعوت می کند، به کدام ویژگی فرهنگ جهانی مطلوب پایبند .
.............................................................................................................................................................................................................................................................................مفهومی است؟ 

عدالتوقسط حريتوآزادی مسئوليتوتعهد معنويت 
171● ................................................. کنکاشي. عدم وجود کدام یك از ویژگي هاي فرهنگ جهاني مطلوب، موجب »فراهم شدن زمینة ظلم بر انسان« می شود؟

عقالنيت آزاديوحريت معنويت تعهدومسئوليت 
172● کدام یك از ویژگي هاي فرهنگ جهاني مطلوب با این مطالب مرتبط است: »فراهم ساختن زمینة گسترش عقاید و ارزش هاي جهان شمول«؛ .

»دفاع از الیه هاي بنیادین فرهنگ«؟................................................................................................................................................................................................................ ترکیبي
معنويت-حريتوآزادي عقالنيتـ تعهدومسئوليت 

مسئوليتوتعهدـمعنويت تعهدومسئوليت معنويتـ 
173● .......................................................................................................................... سراسري- 94. در متن زیر مفاهیم جامعه شناسی به کار رفته را به ترتیب مشخص کنید:

در پی سونامی ژاپن، کشورهای متعددی جهت امداد رسانی اعالم آمادگی کردند. اما دولت ژاپن با تکیه بر نیروی انسانی و امکانات داخلی 
خود، از پذیرش کمك ها امتناع نمود. بسیاری خانواده ها نیز از پذیرش کمك های دولت ژاپن نیز خودداری کردند. چندتن از مسئولین هم در 

قبال این حادثة طبیعی از سمت خود استعفا کردند.
كنشاجتماعیـفرهنگآرمانیـفرهنگواقعیـعقالنيت 
كنشانسانیـهويتاجتماعیـكنترلاجتماعیـحريّت 

هنجاراجتماعیـفرهنگواقعیـفرهنگعرفیـاجباراجتماعی 
ارزشاجتماعیـفرهنگعمومیـاجباراجتماعیـمسئوليتوتعهد 


