
1390

              

تعليمات مدني
وزارت معارف صنف 11

معينيت انکشاف نصاب تعليمي
 و تربيۀ معلم

رياست عمومي انکشاف نصاب 
تعليمی و تأليف کتب درسی

هم
زد

ف یا
صن

ی- 
دن

ت م
يما

تعل

کتاب های درسی متعلق به وزارت معارف بوده خرید و فروش آن جداً ممنوع 
است. با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد.

moe.curriculum@gmail.com.هـ . ش 1396

ACKU



 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سولې کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پښـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ځليږي
 په ســـينــه کې د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

سرود ملی
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

پيام وزیر معارف
سپاس بیکران آفریدگاری را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم 
و اندیشه آراست و درود بی پایان بر پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی- صلی اهلل علیه وسلم- که 

معلم بزرگ انسانیت است و پیام آور رحمت و هدایت و روشنایی. 
تعلیم و تربیت نقطۀ آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است.  هدف اصلی تعلیم و تربیت 

به فعلیت رساندن نیروهای بالقوۀ انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است. 
با تحوالت و  تربیت محسوب می شود که همگام  تعلیم و  فرایند  ارکان مهم در  از  کتاب درسی یکی 
پیشرفت های علمی نوین و مطابق با نیازمندی های جامعه تهیه و تألیف می گردد و باید دارای ظرفیت و 
ظرافتی باشد که بتواند آموزه های دینی و اخالقی را توأم با فرآورده های علوم جدید با میتودهای نوین 

به شاگردان منتقل کند. 
کتابی که اکنون در اختیار شما قرار دارد، بر اساس همین ویژه گی ها تهیه و تألیف شده است. سعی وزارت 
معارف همواره براین بوده که نصاب تعلیمی و کتب درسی معارف کشور، متکی بر مبانی تعلیم و تربیت 
اسالمی و حفظ هویت ملی، مطابق با معیارهای علمی و روش های تربیتی نوین بوده، استعدادهای دانش 
آموزان را در همه زمینه های اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر، ابتکار و حس جستجوگری را 
در آن ها تقویت بخشد. ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری، تقویت حس وطن دوستی، مهربانی، گذشت و 

همبسته گی از خواست های دیگر وزارت معارف است که باید در کتب درسی متبلور باشد.
کتاب های درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمی تواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد. معلم 
یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامه های آموزشی و تربیتی است. از معلمان و آموزگاران 
خوب، متعهد و دلسوز کشورم که ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشۀ خود ساخته اند، صمیمانه آرزومندم 
که با تطبیق دقیق و مخلصانۀ نصاب تعلیمی، کودکان و جوانان میهن را بسوی فتح قله های رفیع دانش، 

اخالق و معنویت رهنمون گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غیر ممکن است. ازین رو از همه اقشار و افراد 
از هیچگونه  اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که  از خانواده ها و  افغانستان، بخصوص  ملت شریف 
دانشمندان،  نویسنده گان،  همه  از  همچنان  نورزند.  دریغ  معارف  اهداف  تحقق  جهت  در  همکاری 
متخصصان تعلیم و تربیت و اولیای محترم شاگردان تقاضا می شود که با ارائۀ نظریات و پیشنهادات سالم 

و نقدهای سازندۀ خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتاب های درسی همکاری نمایند.
الزم می دانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه، تألیف، طبع و 

توزیع این کتاب زحمت کشیده اند و از همه نهادهای ملی و بین المللی که در زمینۀ چاپ و توزیع کتب 
درسی همکاری نموده اند، قدردانی و تشکر نمایم. 

در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پایان خود، ما را در تحقق آرمان های مقدس معارف 
یاری رساند. إنه سمیع قریب مجیب.

دکتور اسداهلل حنيف بلخی
وزیر معارف
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اجتماعی شدن چیست؟

دراينفصلدرسهاىزيررامىآموزيم:

• اجتماعىشدنچيست؟

• عواملاجتماعىشدن)1(

• عواملاجتماعىشدن)2(

• دورههاىزنده گى.

فصل اول
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توقعمىرودکهشاگردانعزيز،بعدازخواندناينفصل:
• معنىواهميتاجتماعىشدنرابدانند؛

• دربرقرارنمودنروابطاجتماعى،مهارتبيشترىپيدا

نمايند؛
• بهپذيرشارزشهاوقواعداجتماعىعالقمندشوند؛

• عواملاجتماعىشدنوچگونهگىتأثيرگذارىآنهارابر

افرادبدانند؛
• بامراحلزنده گىانسانوقواعدمهمآنهاآشناشوند.

اهداف فصل

ACKU



  3

مباحثه کنید

دارند.         متفاوتي  رفتارهاي  و  رسوم  آداب،  مختلف  جوامع  در  مردم  که  مي دانيد 
با توجه به این مطلب، به سؤاالت زیر جواب دهيد:

کلمات  از  احوال پرسي  و  دادن  در سالم  که  مي شناسيد  را  مردمي  آیا شما   -1
مختلف استفاده کنند؟

2- به نظر شما چرا آن ها مثل شما 
رفتار نمي کنند؟

آيامىدانيدچراتفاوتهادربين
جوامعمختلفوجوددارد؟

اگر از دهکده یا شهر خود به شهرها 
یا کشورهاي دیگري مسافرت کرده 
که  کرده اید  مالحظه  حتمًا  باشيد، 

مردم در شهرها و کشورهاي مختلف:
• به زبان هاي مختلف سخن مي گویند؛

• لباس هاي متفاوتي مي پوشند؛
• غذاهاي مختلفی را مي خورند؛

• رفتارهاي مختلفی را در یک نوع  موقعيت ها از خود نشان مي دهند.
با دیدن این تنوع و تفاوت ها، این سؤال در ذهن انسان پيدا مي شود که چرا 
به  در جواب  مي کنند؟  رفتار  متفاوتي  به شيوه هاي  مختلف  در جوامع  مردم 
این سؤال باید گفت که هر جامعه یي فرهنگ خاص خود را دارد. در فرهنگ 
دستورالعمل هاي قبول شده ای براي رفتار افراد وجود دارد که اعضاي جامعه 
و  آداب، رسوم  مختلف  در کشورهاي  اینرو،  از  مي کنند.  عمل  آن ها  طبق  بر 

اجتماعىشدنچيست؟
درس اول
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رفتارهاي متنوعی دیده مي شود.
همه عرصه های اجتماعي، مانند: خانواده، مکتب، کوچه، اداره و مانند اینها، داراي 
نظر  در  را  صنف  دستورالعمل هاي  مثال:  طور  به  خاصي اند.  دستورالعمل هاي 

بگيرید: 
1( ساکت باشيم؛

 2( در جاي خود بنشينيم؛ 
3( به سخنان معلم گوش بدهيم؛ 

4( براي همصنفان  خود مزاحمت ایجاد نکنيم؛ 
5( نکته هاي مهم سخنان معلم را یادداشت نمایيم.

 این ها مهم ترین نمونه های رفتار شاگردان است که باید در صنف آن ها را مراعات 
نموده و بر اساس آن ها عمل نمایند. از معلم نيز توقع مي رود که از نمونۀ رفتار 
خاصي پيروي کند تا بتواند به خوبي  نقش خود را به عنوان معلم بازي نماید. به 

طور مثال، از معلم انتظار مي رود که: 
1( لباس منظم و پاکيزه بپوشد؛ 

2( با شاگردان مهربان باشد؛ 
3( براي درس به خوبي آماده گي بگيرد؛ 

4( درس را به خوبي تشریح کند؛
5( از بهترین روش هاي تدریس استفاده نماید؛ 

6( در برخورد با شاگردان، بين آن ها فرق نگذارد؛ 
7( نظم صنف را برقرار و حفظ نماید.

سيراجتماعىشدندرمراحلنخستينزندهگى:
زماني که خيلي کوچک هستيم با بسياري از قواعد اجتماعي آشنایي نداریم. به تدریج 
که بزرگ مي شویم با آن ها زیاد تر آشنا شده و در جاهاي مختلف طوری رفتار 
مي کنيم که دیگران از ما توقع دارند. این نمونه های رفتار را جامعه شناسان قواعد 
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اجتماعي مي نامند. ما از دوران کودکي به طور ناخودآگاه شروع به یادگيري 
اجتماعيشدن  مي شویم.  اجتماعي  طریق  این  از  و  مي کنيم  اجتماعي  قواعد 
یکباره و در مدت کوتاه انجام نمي شود بلکه از ابتداي تولد شروع مي شود. 
لباس  از مطالب را مي آموزیم: قواعد  اول زنده گی حجم زیادي  در سال هاي 
پوشيدن، غذاخوردن، پاک نگهداشتن خود و محيط، سخن گفتن، آداب معاشرت 
و مانند اینها. اّما به تدریج که بزرگ  مي شویم، شرایط ما تغيير مي کند و ما 
باید یاد بگيریم که در شرایط سني و شغلي جدید چگونه رفتار نمایيم. مثاًل: 
را  از کارها  توقع مي شود که بعضی  ما  از  به سن نوجواني مي رسيم  وقتي 
قباًل  از کارها را که  یا بعضی  انجام نمي دادیم و  از آن  انجام دهيم که پيش 
انجام مي دادیم، دیگر انجام ندهيم. یا وقتي که تازه فارغ التحصيل مي شویم و 
در اداره یا کارخانه یي مشغول کار مي شویم، باید یاد بگيریم که در آن محيط 

جدید چگونه عمل نمایيم. 
دانستنىهاىزندهگى:

بعضی از مهم ترین اموری را که در طی جریان اجتماعی شدن یاد می گيریم، 
عبارتند از:

ارزشهاوقواعداجتماعي: اعضاي جامعه از طریق اجتماعي شدن با ارزش ها 
و قوا عد جامعه خویش آشنا مي شوند. آن ها می آموزند که ارزش ها و قواعد 
اجتماعی در جوامع مختلف کم وبيش تفاوت دارند و اعضاي جامعه باید یاد 
بگيرند که در جامعۀ خود چه چيزهایی را خوب و چه چيزهایی را بد تلقی کنند؛ 

یا چه کارهایي را انجام دهند و کدام کارها را نباید انجام دهند.
مهارتهايکاري: زنده گی اجتماعي مستلزم مهارت هاي خاصي است. اّما این 
مهارت ها، که بعضی  ساده و بعضی دیگر پيچيده است، باید یاد گرفته شود 
ما بدون یادگرفتن قادر به انجام دادن آن ها نخواهيم بود. و آن ها را در جریان 

زنده گی یاد مي گيریم.
چگونه گيارتباطباديگران:ارتباط برقرار کردن با دیگران یک ضرورت      
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زنده گی اجتماعي ماست. موفقيت در برقراري ارتباط با دیگران باعث موفقيت در 
با  که  می دارد  الزام  ما  بر  اجتماعی  زنده گی  مثاًل:  مي گردد.  ما  اجتماعي  زنده گی 
دوستان خود رفتار عاطفي داشته باشيم ولي با بيگان گان رفتار عادي و غيرعاطفي. 
وقتي کسي براي ما نيکی یی انجام مي دهد باید از او تشکر و سپاسگزاري کنيم 

ولي اگر حق ما را تلف مي سازد، باید اظهار ناراحتي و مخالفت نمایيم.

                       مرورىبردرس
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•

.........................................................................................................................-•
..........................................................................................................................•

                          سواالتدرس
1-چرا مردم در کشورهاي مختلف رسم هاي مختلف دارند؟

2- مردم در جوامع مختلف در کدام مسائل از همدیگر تفاوت دارند؟
2- نمو نه های رفتار معلم را در صنف بيان کنيد.

3-ما )قواعد( جامعه را چگونه یاد مي گيریم؟
4- ما از طریق اجتماعي شدن چه چيزهایي را یاد مي گيریم؟

5-ارتباط بر قرار کردن با دیگران چه اهميت دارد؟
6- رفتار عاطفی انسان چگونه می باشد؟ برای روشن شدن مفهوم آن یک مثال 

ذکر نمایيد.
                           کارخانهگى

یک طفل دو ساله را با یک نوزاد مقایسه کنيد و مالحظه کنيد که:
1. طفل دو ساله چه چيزهایي را یاد دارد که نوزاد یاد ندارد. )به طور مثال: سخن 

گفتن، راه رفتن، بازي کردن، خندیدن، شناختن اعضاي خانواده، و ...(
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اجتماعی،  زنده گی  قواعد  یادگرفتن  با  انسان  که  خواندیم  گذشته  درس  در 
شخصيت اجتماعی پيدا می کند و دانستنی های الزم براي زنده گی در یک جامعه 
بيشتري  توضيح  با  را  مطلب  این  مي خواهيم  درس  این  در  مي کند.  کسب  را 

اجتماعي  عوامل  درباره 
 شدن تعقيب نمایيم.

مقايسه کنید
خانواده و گروه همبازي 
از جملــــه عــوامل مهم 
شمار  به  اجتماعي شدن 

مي روند. به نظر شما:
1-طفل چـــه چيزهایي را 
چه  و  خانواده  محيط  در 
 چيزهایــــي را در گروه 

همبازي یاد مي گيرد؟
2- از لحاظ اجتماعي شدن، خانواده اهميت بيشتري دارد یا گروه همبازي؟ چرا؟

خانواده
خانواده گروهي است که اعضاي آن به خاطر داشتن پيوندهاي نسبي و سببي، 
روابط صميمي، پایدار و مستحکمي باهم دارند. کودک در خانواده چشم به 
جهان مي گشاید. اعضاي خانواده، اولين افرادي اند که او مي شناسد. کودک در 
سال هاي اول زنده گی خود آماده گي زیادي براي یادگرفتن و عادت کردن و 
ارزش ها و قواعد اجتماعي دارد، زیرا او در بدو تولد مانند یک صفحه سفيد 
از هر نوع آگاهي، مهارت و گرایش خالي است و این خانواده است که در این 
سال هاي حساس، ارزش ها و قواعد اجتماعي را به کودک یاد مي دهد. به طور 

مثال، ما در خانواده یاد مي گيریم که:
• چگونه سخن بگویيم؛

• چگونه نظافت شخصي و محيطي خود را مراعات نمایيم؛

عواملاجتماعىشدن)1(
درس دوم
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• به والدین و اعضاي بزرگ خانواده خود احترام نمایيم؛
• اعضاي خانواده خود را دوست داشته باشيم؛

• چگونه با مردم معاشرت داشته باشيم؛
• خوب و بد را از یکدیگر تشخيص دهيم؛
• به ارزش ها واعتقادات دیني عمل نمایيم؛

خانواده بعضی از آداب و شيوه هاي زنده گی را طبق  برنامه و به صورت عمدي به 
نسل جدید آموزش مي دهد، ولي بعضی از آن ها ناآگاهانه و به صورت غير ارادی 
آموخته مي شود. به طور مثال، اخالق والدین مي تواند به طور نمونه های اخالقي به 
کودکان منتقل شود، در حالي که آن ها ممکن است اصاًل نخواهند که کودکان شان 
آن ها را یاد بگيرند. بنابراین، اگر والدین افرادي خوش خلق و خوش رفتار باشند، 
اگر  ولي  آمد.  خواهند  بار  خوش خلق  افرادي  زیاد  احتمال  به  نيز  آن ها  فرزندان 
برعکس، آن ها افرادي تند خو باشند فرزندان نيز این روش رفتار آن ها را خواهند 
آموخت چون والدین مهم ترین الگوهاي شخصيتي فرزندان به شمار مي آیند. در 
کنار والدین دیگر افراد خانواده و خویشاوندان نزدیک کودکان که همواره  با آن ها 
رفت و آمد دارند و یا در تماس دایم می باشند بر شخصيت کودکان تأثير مستقيم 
دارند. مخصوصًا افرادی همچون برادران بزرگتر، کاکا، پسران کاکا، عمه و خاله، 
مادر کالن ها و پدر کالن ها و امثال آن ها که معمواًل سروکار کودک با آن ها زیاد 

می باشد در ساختار شخصيت کودک به طور مستقيم اثر می گذارند. 
به دليل آن که در هر کشوري  فرهنگ هاي کو چک طبقاتي، قومي و عنعنوی وجود 
مي یابد،  اشاعه  و  گردیده  حفظ  خانواده  توسط  کوچک  این  فرهنگ های  و  دارد 
نسل جدید توسط خانواده به  فرهنگ های کوچک خاصي وصل مي شود. بنابراین، 
رول  آن ها  توقعات  و  ارزش ها  تعيين  کودکان،  شکل دادن شخصيت  در  خانواده 
به سزایي دارد. اّما باید توجه داشت که تأثيرات خانواده، اجتماع و محيط بر انسان 
به معني سلب اختيار از او نمي باشد. در حقيقت محيط خانواده و سروکار داشتن 
با خویشاوندان نزدیک نخستين عامل سازندۀ شخصيت کودک به شمار می رود. 
در محيط افغانی شخصيت مادر در جهت دادن اخالق و رفتار کودک از هر فرد 

خانواده بيشتر اثر گذار می باشد.
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گروههمبازى
اطفال به تدریج از محيط خانواده پا را بيرون مي گذارند و با کودکان همسال 
خویش به بازي و تفریح مي پردازند. کودکان در بازي ها رول هاي اجتماعي را 
ایفا مي کنند و از این طریق با رول هاي مهم اجتماعي، از قبيل رول هاي  پدر، 
این  بازي کردن  با  اینها آشنا مي شوند. کودکان  پوليس و مانند  معلم،  مادر، 
این رول ها در  ایفاي  با نقش هاي مهم اجتماعي آشنا گردیده و براي  نقش ها 

آینده، آماده مي شوند. 
یکدیگر  با  چگونه  که  مي گيرند  یاد  بازي ها  طریق  از  کودکان  این،  بر  عالوه 
ارتباط برقرار کنند، چگونه مخالفت کنند، چگونه موافقت نمایند، چگونه نزاع 
کنند و چگونه صلح نمایند. این امور ممکن است به ظاهر ساده به نظر آید ولي 

براي زنده گی اجتماعي بسيار مهم است. 
کودکان هم سن و هم بازی نفوذ عميقي بر شخصيت و رفتار یکدیگر مي گذارند. 
آن ها از یکدیگر مدل لباس، اصطالحات خاص و رفتارهاي ویژه را یاد مي گيرند 
و با صحبت هایي که با هم مي کنند نوع و سطح آرزوها و آمال خود را تعيين 

مي کنند.
 عالوه بر این، در ميان همسنان کساني هستند که رول رهبري را بازي مي کنند 
افراد  این گونه  و دیگران از شخصيت، رفتار و اخالق آن ها پيروي مي کنند. 

تأثير بيشتري بر سایر همسنان خود مي گذارند.
با توجه به تأثيرات عميق و گسترده یي که همسنان مي توانند بر ما بگذارند، 
باید سعي نمایيم دوستان خود را آگاهانه و از روي شناخت انتخاب نمایيم. 
هيچ گاه  آن ها  نادرست  اعمال  و  افکار  از  و  نرویم  بد  دوستان  دنبال  هيچ گاه 
با صراحت  و  نموده  توجه  نکته  این  به  اسالم  بزرگ  پيامبر  ننمایيم.  پيروي 
پيروان خویش را متوجه موضوع مهم می سازد و می فرماید: )هر شخص بر 
دین دوست خود می باشد و بایستی هر یک از شما متوجه باشد که با چه کسی 

پيمان دوستی می بندد(.
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                           مرورىبردرس
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•

                              سؤاالتدرس
1- خانواده از لحاظ اجتماعی شدن چه اهميتی دارد؟ 

2-روابط بين اعضاي خانواده چگونه است؟ توضيح دهيد.
3- انسان در کدام دوره زنده گی براي یادگرفتن آماده گي بيشتري دارد؟

4- ما در خانواده چه چيزهایي را یاد مي گيریم؟
5- خانواده چگونه شخصيت ما را مي سازد؟

6- چه کسی در خانواده بيشتر از همه در شخصيت کودکان اثرگذار می باشد؟
7- غير از والدین دیگر کدام افراد خانواده در ساختار کودک تأثير گذارند؟

8- ما از همبازي ها و همسنان خود چه چيزهایي را یاد مي گيریم؟
9- کودکان در اثر ارتباط با هم سنان شان کدام رول ها را یاد می گيرند؟

دوستان صميمی خویش چه مسؤوليتی  و  هم بازی ها  انتخاب  به  رابطه  در    -10
متوجه ما می باشد؟

                             کارخانهگى
بر  خانواده  تأثيرات  دربارۀ  مقاله  یک  بزرگان  بعضی  و  همدیگر  با  مشوره  با 

شخصيت کودکان بنویسيد که از دو صفحه کمتر نباشد. 
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در درس گذشته دو عامل از عوامل اجتماعي شدن را شناختيم و در این درس با 
بعضی دیگر از عوامل اجتماعي شدن آشنا خواهيم شد.

مباحثه کنید
جمعی  رسانه هاي  و  مکتب 
دو عامل دیگر اجتماعي شدن 

هستند. به نظر شما:
1- در مکتب چه چيزهایي 

را مي آموزیم؟
2- از رسانه ها چه چيزهایي 

را یاد مي گيریم؟
3- از ميــــــان عـوامل 
یک  کدام  اجتماعي کردن، 

مهم  است؟ چرا؟
مکتب

در عصر حاضر تقریبًا همۀ کودکان در سن هفت ساله گي به مکتب مي روند. 
امروز، علوم و تخصص هایي مورد نياز است که خانواده نمي تواند آن ها را 
مکتب  است.  گرفته  عهده  به  مکتب  را  وظيفه  این  لذا  دهد،  آموزش  اطفال  به 
همچنين،  مي دهد.  یاد  را  و حساب کردن  نوشتن  خواندن،  مهارت  کودکان  به 
کودکان در مکتب مسائل مهم زنده گی اجتماعي، اعم از عقاید، مناسک دینی، 
تاریخ، جغرافيا، کيميا، فزیک و ریاضي را مي آموزند. مکتب اولين محيط رسمي 
است که کودک با آن مواجه مي شود. طفل در مکتب با رول هاي رسمي سروکار 

عواملاجتماعىشدن)2(
درس سوم
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پيدا مي کند. برخوردهاي افراد در مکتب عاطفي نيست بلکه روابط در اینجا رسمي 
و بيشتر غيرعاطفي است. 

داده  تعليم  به شاگردان  آگاهانه در مکتب  به طور  اموري که  بر  بنابراین، عالوه 
مي شود، امور زیادي وجود دارد که ناآگاهانه به شاگردان یاد داده مي شود. به 

طور مثال: شاگردان در ضمن پروگرام هاي روزانه مکتب، یاد مي گيرند که: 
1( نظم را مراعات نمایند؛
2( نظافت را رعایت کنند؛
3( نوبت را رعایت نمایند؛

4( ازاوامرادارۀ مکتب اطاعت کنند؛
5( وقت شناس باشند؛

6( در درس خواندن و سایر کارهاي خوب با دیگران رقابت کنند؛
7( براي رسيدن به موفقيت تالش نمایند؛ 

در کنار مکتب مساجد نيز در باالبردن توانایی های اجتماعی کودکان نقش عمده 
و سازنده دارد. کودکان از طریق تعليمات مسجد می آموزند که با اشياء و جاهای 
مقدس برخورد متفاوت داشته باشند، با مظاهر و شعایر دینی خود بيشتر از مظاهر 
بقيۀ زنده گی احترام بگزارند. اساسًا گرایش های ایمانی در کودکان از مرحله تعليم 
مسجد در وجود آن ها تخم افشانی می شود و از سوی دیگر اشتراک در نماز های 
جماعت نيز انگيزه های ایمانی را بارور تر می گرداند و رابطۀ کودک را با مردمی که 
به مسجد رفت و آمد دارند غنامندی می بخشد. پس از مسجد، محله و مجتمع  هم 
در زنده گی یک کودک شدیداًَ اثرگذار است. بنابراین مراسم اجتماعی و برنامه های 
عمومی  ای که قسمتی از ساکنين شهر را گردهم می آورد بر شخصيت کودکان نيز 

تأثير می گذارد. 
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رسانههاىجمعى
در گذشته مردم اطالعات خود را بيشتر از طریق ارتباطات شخصي و فرد به 
فرد به دست مي آوردند ولي امروز رسانه هاي جمعی اطالعات را با سرعت 
شامل  جمعی  رسانه هاي  مي رساند.  مردم  از  کثيري  جمعيت  به  چشم گيري 

وسائل زیر مي شود:
را  زیادي  وقت  ما  از  بسياري  مجله.  و  روزنامه  اینترنت،  تلویزیون،  رادیو،   
و  تلویزیون  تماشاي  رادیو،  به  مجله، گوش دادن  یا  صرف خواندن روزنامه 
یا سينما مي کنيم. به خصوص در شهرها و روستاهایي که انرژي برق وجود 
را  خود  وقت  دیگران  از  بيش  اطفال  فعال اند،  تلویزیوني  شبکه هاي  و  دارد 
صرف تماشاي تلویزیون مي کنند. رسانه هاي جمعی تقریبًا در باره همه چيز 
به مخاطبان خود اطالعات مي دهد. به طور مثال: از واقعات روزمره در سراسر 
جهان گزارش مي دهد، وضعيت آب و هوا را اعالم مي کند، پيشرفت هاي علمي و 
تکنالوژیک را گزارش مي دهد، حوادث تاریخي را تشریح و بيان مي کند، درباره 
فرهنگ و شيوه زنده گی مردم مختلف دنيا گزارش مي دهد، باورها و عقاید ملل 

دنيا را تشریح نموده و جنبه هاي ملموس آن را نمایش مي دهد. 
       با توجه به طيف وسيع از اطالعات که توسط رسانه ها منتشر مي شود 
و نيز با توجه به استفاده وسيعي که از این رسانه ها به عمل مي آید، مي توان 
حدس زد که آن ها چه قدر می توانند تأثير وسيع و عميقي بر افکار، احساسات، 

عقاید و رفتارهاي مردم برجاي بگذارند.
باید توجه داشت که رسانه هاي گروهي با توجه به تأثير و نفوذي که دارد،   
مي تواند تأثير مثبت و یا منفي برجاي بگذارد. مثاًل: اگر با دقت و مراقبت مورد استفاده 
گردیده  اصلی  ساکنان  عقاید  و  قواعد  ارزش ها،  تقویت  باعث  مي تواند  بگيرد  قرار 
همين وسایل  این صورت،  درغير  اّما  نماید.  تقویت  را  ملي  همبسته گي  و  هویت  و 
مي تواند مخرب ارزش ها و عقاید فرهنگي و مذهبي بوده و به هویت و همبسته گي 
ملي نيز صدمه بزند. رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی از مؤثر ترین وسيله توجيه و 
تشکيل عقل و شخصيت انسان به شمار می آید. اگر آن  برای آبادانی و توجيه سالم 
یک ملت مورد استفاده قرار گيرد، می تواند آن ملت را به شکوفایی و تمدن شگفت 
انگيزی برساند و اگر در دست دشمن قرار گيرد یکی ازتباه کن ترین وسایلی خواهد 

بود که حاضر و آینده ملتی را در معرض نابودی قرار دهد.   
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مرورىبردرس
..........................................................................................................................•
.........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•

                                سؤاالتدرس
1- پس از خانواده و دوستان هم بازی کدام چيز می تواند در شخصيت انسان اثر 

گذار باشد؟
2-  چرا والدین فرزندان خود را از هفت ساله گی به مکتب می فرستند؟

3- مکتب کدام مهارت ها را به اطفال یاد می دهد؟
4- شاگردان روزانه در مکتب کدام موضوعات را یاد می گيرند؟

5- برخورد های افراد در مکتب چگونه می باشد؟
6- در مساجد کودکان چه چيزهایی را فرا می گيرند؟

7- مجتمع کودکان و نوجوانان را چگونه توجيه و رهبری می کند؟
8- رسانه ها به چه چيز هایی اطالق می گردد؟

9- رسانه ها کدام موضوعات را به اطالع مردم می رساند؟
10- جنبه های مثبت رسانه ها را بيان کنيد.

                                 کارخانهگى
انداخته،  روشنی  آن ها  برنامه های  و  افغانستان  در  گروهی  رسانه های  پيرامون 

اندازۀ تأثيرات مثبت و منفی آن ها را در دو صفحه بيان دارید.
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فکرکنيدوجواببدهيد
انسان از لحاظ سنی مراحل مختلفی را پشت سر مي گذارد. از لحاظ اجتماعي، 
هر کدام از این مراحل ارزش ها و قواعد خاصي دارد که باید رعایت شود. با 

توجه به این واقعيت، به سؤال هاي زیر جواب بدهيد: 
1- این مراحل سني کدام  اند؟

2- قواعد هر مرحله سني را بيان کنيد؟
علماي اجتماع مراحل متعددي را براي زنده گی انسان مشخص کرده اند. این 
مراحل اساسًا حياتی اند ولي مراحل حياتی زنده گی انسان در عين حال اجتماعي 

نيز می باشند، هر یک از مراحل عمری انسان از نگاه اجتماعی از مرحلۀ دیگر 
تفاوت دارد. بناًء ما باید یاد بگيریم که در هر مرحله از  زنده گی چگونه رفتار 
نمایيم. درک این مراحل و قواعد متناسب با هر کدام مي تواند ما را در شناخت 
زنده گی کمک نماید. این جا الزم است مراحل مختلف زنده گی انسان را از نظر 

 بگذرانيم.

مراحلزندهگى
درس چهارم
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دورانطفوليت
دوران کودکي در گذشته خيلي کوتاه بود، چون کودکان خيلي زود در مزارع و 
کارخانه ها به کار گرفته مي شدند و دوش بدوش بزرگان کار مي کردند. اّما اکنون 
تقریبًا در همه جهان کودکان در آسایش بيشتري قرار دارند و به تفریح و آموزش 
اشتغال دارند. دوران کودکي دوران ناتواني و بی خبری انسان است. به همين 
خاطر، والدین و اعضاي بزرگ  خانواده سعي مي کنند شرایط  زنده گی مناسبي را 

براي کودکان خود فراهم سازند تا آن ها از لحاظ حياتی و اجتماعي رشد کنند. 
براي  والدین  و  مي پردازند  تفریح  و  بازي  به  بيشتر  پایين تر  سنين  در  کودکان 
کودکان بازیچه هاي گوناگون تهيه مي کنند و شرایط مساعد زنده گی را براي آن ها 
کودکان  مخصوص  کتاب هاي  باشند.  داشته  خوشي  اوقات  تا  مي سازند  فراهم 
که بيشتر از عکس و تصویر در آن ها استفاده شده و پرو گرام های  تلویزیوني 
کودکان براي سرگرمي و آموزش شيوه هاي زنده گی به کودکان تهيه مي شود. 
مسئووليت هاي  و  معاف اند  اقتصادي  فعاليت هاي  و  کارها  از  معمواًل  کودکان 

خانواده گي و اجتماعي زیادي به آن ها سپرده نمي شود.
کودکان در سنين قبل از شش ساله گی تقليد کورکورانه می کنند و بيشتر از والدین 
و برادران و خوهران بزرگ شان تأثير می پذیرند ولی بعد از هفت ساله گی مسائل 
زنده گی و مهارت های آن را به دو روش فرا می گيرند: یکی روش ناخودآگاه که از 
محيط و هم نشين و خانواده و رسانه و غيره متأثر می شوند و دوم؛ به روش تلقين 

و درس فرا می گيرند. 
کودکان امروز تا تکميل نمودن سن هجده مسؤوليت های سنگين زنده گی متوجه شان 
نمی باشد و اگر اشتباهاتی از دست شان سر می زند همانند بزرگان مجازات نمی شوند. 
ولی در تعاليم اسالم سن رشد کودکان پایين تر از سن هجده وضع گردیده است. در 
فقه اسالمی  سنی که یک دختر یا پسر به احتالم می رسد مرز بين کودکی و جوانی 
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قلمداد شده است. زمانی که پسران و دختران به احتالم می رسند از نظر اخالقی 
و اجتماعی نيز درآن ها دگرگونی هایی به وجود می آید. یکی از عمده ترین تغييرات 

همانا حس مسؤوليت پذیری می باشد.  
دورانجوانى

از مهم ترین دوره هاي     جواني که از سن هجده ساله گي شروع مي شود یکي 
از  بسياري  براي  این دوره  اولي  به حساب مي آید . سال هاي  انسان  زنده گی 

مردم دورۀ گذراندن تحصيالت عالي است. 
این دوره بسياري از جوانان ازدواج مي کنند و تشکيل خانواده  همچنين، در 
مي دهند. یکی دیگر از اتفاقات مهمی  که در این دورۀ زنده گی ممکن است روي 
دهد، وارد شدن به کار وظيفه است که احتمااًل تا آخر عمر در آن باقي بمانند. 
این دورۀ زنده گی مستلزم سبک زنده گی خاصي است که در جوامع مختلف با 
هم تفاوت مي کند. جوانان در همۀ جوامع لباس هاي متفاوتي با افراد مسن تر 
مي پوشند و از لحاظ رفتار نيز فعال تراند و به شادي و تفریح عالقۀ بيشتري 
دارند. در مجموع، سبک زنده گی جوانان با افراد مسن  تاحدود زیادي متفاوت 
است. تقریبًا در همه جوامع مسؤليت هاي بسيار مهم و خطير به جوانان سپرده 
نمي شود چون آنان از تجربۀ الزم در بسياری از عرصه هاي حيات برخوردار 

نيستند. 
دورانسنمتوسط

 دوران سن متوسط که از حدود سي ساله گي شروع مي شود، اقتضای خاص 
خود را دارد. در این دوره افراد هم انرژي الزم را براي انجام کارها دارند و 

هم تجربۀ خوبي از زنده گی اندوخته اند.
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 بنابراین، مي توان این دورۀ زنده گی را دورۀ پخته گي افراد دانست. به همين دليل 
است که در سطح خانواده و جامعه مسئووليت هاي مهم به افرادي که در این دورۀ 

سني قرار دارند، سپرده مي شود. 
مردم از افراد سن متوسط توقع دارند که ارزش ها، قواعد و آداب این دوره سني را 
مراعات کنند. از آن ها توقع مي رود که در پوشيدن لباس، رفتار و معاشرت متين تر 
از جوانان باشند. بسياري از رفتارها که از جوانان قابل قبول به نظر مي رسد، از 
افرادی که در سن متوسط قرار دارند ممکن قابل قبول نباشد. جوانان به تدریج که 

به سن متوسط نزدیک مي شوند، آداب این دورۀ سني را یاد مي گيرند.
دورۀپيرى

آخرین مرحله زنده گی انسان دوره پيري است. این دوره از سن شصت تا هفتاد 
ساله گی شروع می شود. در جوامع اسالمی و سنتي، دوران پيري با وقار و احترام 
همراه است. در این جوامع، فعاليت فيزیکي سال خورده گان کاهش ولي مشارکت 
فکري آنان افزایش مي یابد. افراد سال خورده به دليل داشتن تجارب زیاد معمواًل 
در رأس هرم تصميم گيري قرار مي گيرند و یا الاقل در این زمينه با آن ها مشورت 
صورت مي گيرد. اّما در جوامع جدید، وضعيت سال خورده گان فرق مي کند. وقتي 
افراد به سن پيري رسيدند متقاعد و بازنشسته مي شوند، آن ها باید جاي خود را 
براي افراد جوانتر خالي کنند. اّما از دیدگاه اسالم بزرگساالن حقوق زیاد دارند. از 
آن جمله می توان از تأمين احتياجات مادی و معنوی آن ها یاد کرد. پيغمبر اسالم 
حضرت محمد می فرماید: ازمانيستکسى کهبهبزرگاناحتراموبهاطفال
وُخرد ساالنشفقتنداشتهباشد. از این رو فاميل ها باید به بزرگساالن عزت و 
احترام قایل باشند و مایحتاج زنده گی شانرا چون خوراک، لباس و سرپناه فراهم 
نمایند و مشکالت آن ها را تا اندازۀ که توان دارند رفع نمایند. هرگاه مریض شوند  
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چيزی  به  هرگاه  نمایند.  تداوی  و  برده  داکتر  نزد  تداوی  برای  را  آن ها  باید 
ضرورت داشتند آن را فراهم نمایند و با روش نيکو با آن ها برخورد نمایند. از 
اهانت، زشتی و رویه ناسالم در مقابل آن ها خودداری کنند. زمينه های بيشتر 
آسایش و آرامی آن ها را به خاطر رضایت خداوند َجلَّ َجالَلُه  مهيا سازند. هرگاه 
بزرگساالن، خویش و اقارب نداشته باشند، دولت ها مکلف اند اعاشه و اباته و 

وسایل آسایش و آرامی آن ها را به عهده بگيرند.

                          مرورىبردرس
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•

                            سؤاالتدرس
1- انسان از لحاظ اجتماعی باید کدام مراحل را طی کند؟

2- در دوران کودکی مسوؤليت والدین در مقابل کودکان شان چيست؟
3- دوران کودکی دارای چه خصوصيت هایی است؟

4- دوران جوانی از چند ساله گی آغاز می گردد و برای جوانان از چه اهميتی 
برخوردار است؟

5- دورۀ سن متوسط دارای کدام ویژه گی ها است؟
6- چرا  سالخورده گان معمواًل در رأس تصميم گيری قرار می گيرند؟

 7- فرق ميان موقعيت سال خورده گان در جهان اسالم و جهان غرب چيست؟
                            کارخانهگى

دوران کودکی را با دوران جوانی مقایسه نمایيد. 
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خالصۀفصل

• هرجامعهفرهنگخاصخودراداردودرفرهنگدستورالعملهايىبراىرفتار

افرادوجودداردکهاعضاىجامعهبرطبقآنهاعملمىکنند.

• ارتباطبرقرارکردنباديگرانيکضرورتزندهگىاجتماعىماست.موفقيت

دربرقرارىارتباطباديگرانباعثموفقيتدرزندهگىاجتماعىمامى گردد.

• خانوادهوگروههمبازىازجملهعواملمهماجتماعىشدنانسانبهشمارمىرود.

• خانوادهگروهىاستکهاعضاىآنبهخاطرداشتنپيوندهاىنسبىوسببى

روابطصميمى،پايدارومستحکمىباهمدارند.

• مکتبورسانههاىجمعىدوعاملديگراجتماعىشدنهستند.

• رسانههاىجمعىاطالعاتراباسرعتچشمگيرىبهجمعيتکثيرىازمردم

مىرساندوشاملراديو،تلويزيون،انترنيت،روزنامه،مجلهوغيرهمىباشد.

• مراحلمختلفزندهگىانسانهاشاملدورانکودکى،دورانجوانى،دورانپخته
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نظماجتماعى

دراينفصلدرسهاىزيررامىآموزيم:
• نظماجتماعىچيست؟

• عواملنظماجتماعى)1(
• عواملنظماجتماعى)2(

• انحرافاتاجتماعىوانواعآن)1(
• انحرافاتاجتماعىوانواعآن)2(

فصل دوم
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توقعمىرودکهشاگردانعزيز،بعدازخواندناينفصل:
• معنىواهميتنظماجتماعىرابدانند؛

• باعواملنظماجتماعىآشناشوند؛
• بهايجادنظماجتماعىعالقهمندشوند؛

• انحرافاتاجتماعىرابشناسند؛
• عواملانحرافاتاجتماعىرابدانند؛

• ازانحرافاتوجرايماجتماعىمتنفرشوند.

اهداف فصل
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مباحثهنماييد
سؤال هاىذيلرابخوانيدودربارۀآنهامباحثهکنيد:

1-آیا شما خانۀ زنبور عسل و یا مورچه را دیده اید و می دانيد که آن ها چگونه 
زنده گی می کنند؟

2- چه شباهت ها و تفاوت هایی را ميان  زنده گی زنبور عسل و جامعۀ انسانی 
می بينيد؟

زیادی تشکيل  بسيار  و گروه های  افراد  از  انسانی  چنان که می دانيم، جامعۀ 
اختالف روابط آن ها، جامعه  تنوع گروهها و  افراد،  می شود. عليرغم زیادی 
آن     آرامی در  به  می توانيم  ما  که  است  برخوردار  ترتيبی  و  نظم  از  همواره 
زنده گی کنيم. برای درک این مسأله مثالی می آوریم: شاید شما خانه زنبور 
عسل و یا مورچه را دیده باشيد. زنبور عسل و مورچه زنده گی اجتماعی دارد 

و تعداد زیادی از آن ها در یک خانه با همدیگر یکجا زنده گی می کند.

نظماجتماعىچيست؟
درس پنجم
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 زنده گی اجتماعی به معنی این است که هر کدام وظيفۀ خاصی را بر عهده گرفته 
و  نظم  اگر  می کنند،  زنده گی  باهم  زنبور  صدها  وقتی  می دهد.  انجام  به خوبی  و 
هماهنگی دقيق ميان آن ها وجود نداشته باشد، زنده گی اجتماعی آن ها به زودی از 
بين می رود و تداوم نمی یابد. چيزی که زنبور عسل و مورچه را در پهلوی یکدیگر 
جمع می کند حکمتی است که خداوند َجلَّ َجالَلُه در وجود آن ها قرار داده است. آن ها 
بدون آن که از هدایات مقامات باالتر خود مخالفت و سرپيچی کنند، امور خود را 

پيش می برند و دليل آن این است که آن ها با همين خصوصيت آفریده شده اند.
زنده گی انسان نيز کم وبيش شبيه زنده گی زنبور عسل است، چون انسان ها نيز 
یکدیگر  با  می کنند،  زنده گی  جامعه  یک  در  زیادی  افراد  دارند:  اجتماعی  زنده گی 
روابط دارند و با هم همکاری می کنند. اما یک تفاوت اساسی ميان زنده گی انسان و 
زنبور عسل وجود دارد و آن این است: عاملی که انسان ها را در کنار یکدیگر جمع 
می کند و امکان زنده گی اجتماعی را فراهم می سازد، غریزه نيست بلکه ارزش ها، 
قواعد، قانون، ضرورت ها و به طور کلی فرهنگ است. نظم پذیری در ميان انسان ها 
ارادی و عاقالنه صورت می پذیرد ولی در ميان گروه زنبور عسل غير ارادی و به 

طور فطری.
پسنظماجتماعىچيست؟ برای آن که بتوانيم درک بهتری از این مفهوم داشته 

باشيم، نظم اجتماعی را در دو سطح ُخرد و کالن مورد بحث قرار می دهيم. 
سطحمحدود

منظور از نظم اجتماعی در سطح ُخرد این است که افراد در جامعه به آرامی رفتارهای 
یکدیگر را می فهمند، و از اینرو، آن ها می توانند رفتارهای یکدیگر را پيش بينی نموده 
و به آسانی باهم ارتباط برقرار کنند. به طور مثال: زمانی که شما به دکانی برای 
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خرید مراجعه می کنيد، چيزی را تقاضا می کنيد و او منظور شما را می فهمد و 
اگر جنس مورد نظر شما را داشته باشد به شما می دهد و پول خود را می ستاند. 
این حادثه که به ظاهر خيلی ساده به نظر می رسد، در واقعيت خيلی پيچيده و 
در عين حال بسيار مهم است. ارتباط شما با دکاندار به این خاطر بسيار ساده 
قواعد  و  ارزش های مشترک  زبان مشترک،  از  هر دوی شما  که  برقرار شد 
و  ارزش ها  با  و  بيگانه می بود  او یک موجود  اگر  برخوردار هستيد.  مشترک 
قواعد فرهنگی شما آشنایی نمی داشت، شما نمی توانستيد باهم ارتباط برقرار 
نمایيد. پس، ما به این خاطر می توانيم با مردم ارتباط برقرار نمایيم که همۀ ما 
از ارزش ها و قواعد مشترک برخوردار هستيم. ما می توانيم رفتارهای احتمالی 

دیگران را درک و بر اساس آن، با آن ها رفتار نمایيم. 
سطحوسيع

وقتی از نظم در سطح وسيع صحبت می کنيم، منظور نظم در سازمان ها، نهادها 
و همۀ جامعه است. به عنوان مثال، وقتی شما صبح وقت: به نانوایی می روید 
و نان می خرید، به خانه برمی گردید و ناشتا می خورید، و به مکتب می روید و 
درس می خوانيد، هيچ وقت قبل از رفتن به این جاها ، تردید نمی کنيد که ممکن 
است امروز نانوايى، خانهو یا مکتب به کار روزمره خود ادامه نداده و به 
کار دیگری بپردازد. پس معلوم می شود که جامعه از یک نوع نظم و هماهنگی 
برخوردار است که همه چيز در جای خود می باشد. مؤسسات و ارگان های 
مانند هميشه  ادامه می دهند و مردم  کارهای عادی خود  به  مخلتف هر روز 
رفتار نموده و از قواعد اجتماعی و قوانين کشور پيروی می نمایند. در واقع، 
جامعه مانند یک ماشين است که از اجزای ُخرد و کالن زیادی تشکيل شده و 
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با نظم و هماهنگی خاصی کار می کند. 
آیا تا اکنون از خود پرسيده اید که چرا کارها هميشه مطابق جریان معمول انجام 
می گيرد و نظم جامعه همچنان ادامه دارد؟ جواب این سؤال را در درس های بعدی 

خواهيم خواند.
                            مرورىبردرس

.......................................................................................................................... •

.......................................................................................................................... •

.......................................................................................................................... •
..........................................................................................................................•

.........................................................................................................................-•
                             سؤاالتدرس

1- اگر نظم و هماهنگی در زنده گی اجتماعی نباشد، چه خواهد شد؟
2- زنده گی زنبور عسل و مورچه گان چگونه است؟

3- فرق ميان زنده گی اجتماعی انسان و زنده گی اجتماعی زنبور عسل در چه نهفته 
است؟

4- منظور از نظم اجتماعی در سطح محدود چيست؟
5- نظم اجتماعی در سطح وسيع چه مزایا دارد؟

6- یک مثال از نظم کوچک و یک مثال از نظم کالن را توضيح دهيد.

                            کارخانهگى
نظم کوچک را با نظم کالن مقایسه کنيد.
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مباحثهنماييد
باتوجه به درس گذشته، 

به نظر شما: 
آیا حيات اجتماعی ما نظم 

دارد؟
اگر  جواب شما مثبت است، 
چه عواملی باعث می شود 
که زنده گی ما نظم داشته 

باشد؟
همان طوری که در درس 
وجود  با  خواندیم،  قبلی 

آن که انسان و زنبور عسل هر دو زنده گی اجتماعی دارند، زنبور عسل به طور 
فطری اجتماعی زنده گی می کند و به همين دليل است که زنده گی آن ها در طی 
هزاران سال تغيير نمی کند. قرنها است که آن ها به یک شيوه خانه می سازند، 
به یک طریقه شيرۀ گل ها را جمع آوری نموده و عسل می سازند، به یک شيوه 
تغذیه می کنند، و تقسيم کار یکسان دارند. اّما روابط اجتماعی انسان بر اساس 
قواعد و معيارهایی استوار است که در جامعه به وجود آمده و مردم باهم 
توافق می کنند که آن ها را مراعات نمایند. بنابراین، شناخت این قواعد و اصول 
که اساس روابط اجتماعی ما را تشکيل می دهند برای ما اهميت زیادی دارد که 

آن ها را در این درس و درس بعدی مورد بحث قرار خواهيم داد. 
ارزشهاىاجتماعى

یا  خوب  را  آن ها  مثاًل:  می کنيم؛  قضاوت  موضوعات  از  بسياری  دربارۀ  ما 
بد، مناسب یا نامناسب می دانيم. به طور مثال: احترام کردن به یکدیگر، درس 

عواملنظماجتماعى)1(
درس ششم
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خواندن، کار کردن، امانتداری و راستگویی را خوب می گویيم، بی احترامی، تنبلی، 
خيانت و دروغگویی را بد می دانيم. دانشمندان علوم اجتماعی، این  نوع مفاهيم را 
ارزش می نامند. ارزش ها در زمينه های مختلف معيار قضاوت ما قرار می گيرند. 
دچار  مشکل  با  یکدیگر  با  ارتباط  برقراری  در  مردم  مشترک،  ارزش های  بدون 
می شوند؛ زیرا در این صورت آن ها معيار مشترکی در دست ندارند که به وسيله 
آن رفتار های خود و دیگران را ارزیابی کنند. حتا در یک کار ساده اگر ارزش های 
آن ها  صورت  آن  در  ندارد  وجود  توافق  امکان  باشد،  نداشته  وجود  مشترک 
نمی توانند باالی این که چه چيزی باید انجام شود، چه چيزی عادالنه است و رفتار 

مناسب کدام است، با هم توافق نمایند.
قواعد

گرچه ارزش ها در زنده گی ما بسيار اهميت دارند، ولی آن ها آنقدر عمومی هستند 
که نمی توانند دقيقًا رفتارهای ما را تنظيم کنند. به طور مثال: احترامبهديگران به 
عنوان یک ارزش، به ما فقط می گوید که احترام کردن به دیگران خوب است، ولی 
نمی گوید که چگونه باید احترام نمایيم. در حالی که می دانيم، در هر جامعه ای به 

طریقۀ خاصی به یکدیگر احترام می کنند. 
دیگر  احترام و همان عمل در جامعه  ممکن است یک عمل خاص در یک جامعه 
تبدیل  دستورالعمل های خاص  به  باید  ارزش ها  بنابراین،  گردد.  بی احترامی تعبير 
شوند تا ما بتوانيم از آن ها در رفتارهای خود استفاده نمایيم. انسان ها از چنان 
ارزش های عام، دستورالعمل هایی  این  از  برخوردار هستند که می توانند  توانایی 
قواعد  دستورالعمل ها  این  بسازند.  اجتماعی خاص  در وضعيت های  رفتار  برای 
از  مسلمانان  اسالم  مبين  دین  ظهور  از  بعد  می دانيم  طوری که  می شوند.  ناميده 
قواعد و ارزش های اسالمی پيروی می نمایند که یقينًا رفتار های افراد جامعه را دقيقًا 
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تنظيم می کند و به راهی که آن ها را به خداوند َجلَّ َجالَلُه  نزدیک نموده و به سوی 
خوشبختی دنيا و آخرت ببرد هدایت می کند. ما بر اساس قواعد، این توانایی را 
کسب می کنيم که در خانه، مکتب، اداره و دیگر عرصه های اجتماعی با یکدیگر 

ارتباط برقرار نمایيم. 
رولاجتماعى

قواعد، پراکنده و بی ارتباط بایکدیگر نيستند، بلکه آن ها در گروه های منظم، با 
یکدیگر ارتباط دارند و از این طریق روابط ما را آسان تر نموده و به برقراری 
نظم اجتماعی کمک می کنند. به طور مثال: مقام مادر را در خانواده در نظر 
بگيرید؛ مردم در جامعه یی خاص، از مادران توقع دارند که کارهای خاصی را 

برای فرزندان خود انجام دهند.
که  است  قواعدی  همان  حقيقت  در  داریم،  توقع  مادران  از  ما  که  کارهایی   
باید رول مادر  رول مادری مربوط می شود. هر کسی که مادر می شود،  به 
هر  می رود.  توقع  مادران  از  که  دهد  انجام  را  کارهایی  یعنی  نماید،  بازی  را 
شخصی رول های متعددی را بازی می کند. مثاًل یک نفر ممکن است در خانه 
مادر و همسر، در مکتب معلم و در حزب عضوعادى باشد. او هر رول را در 
جای خود بازی می کند و اگر چنين نکند هم او و هم دیگران با مشکل مواجه 
خواهند شد. به این ترتيب، ما چون در هر موقعيتی که هستيم رول متناسب 
با آن را بازی می کنيم، به طور منظم رفتار می کنيم، به طوری که حتا دیگران 

می توانند رفتارهای احتمالی ما را پيش بينی نمایند.
خالصه آن که افراد یک جامعه با پذیرش ارزش ها و قواعد مشترک و   
با رعایت کردن آن ها در رول های مختلف اجتماعی، از آشفته گی و هرج و مرج 
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جلوگيری نموده و رفتارهای خویش را منظم می سازند. ارزش ها و قواعد مشترک 
باعث می شود؛ مردم یک جامعه از یکدیگر توقع رفتارهای خاصی را داشته باشند. 
نيز از یکدیگر انتظار داشته باشند که از رفتارهای خاصی که باعث بی نظمی در 
جامعه می شود اجتناب ورزند. این امر به معنی نظم، هماهنگی و انضباط در روابط 

بين  مردم است.

                           مرورىبردرس
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•

                            سؤاالتدرس
1- ارزش های اجتماعی را تعریف نمایيد.

2- ارزش در زنده گی اجتماعی چه رولی را بازی می نماید؟
3- قواعد چيست؟

4- نقش چيست؟ و شما فعاًل کدام رول را بازی می نمایيد؟

                            کارخانهگى
مکتب خویش را در نظر بگيرید، و از چند رول نام بگيرید و بگویيد این نقش ها را 

کی ها بازی می نمایند.

ACKU



  31

مباحثهنماييد
سؤاالت زیر را بخوانيد و دربارۀ 

آن ها مباحثه کنيد:
1- آیا ارزش ها و قواعد اجتماعی 
اجتماعی کافی  ایجاد نظم  برای 

است؟
کافی  که  می کنيد  فکر  اگر   -2
نيست، پس کدام وسایل و روشها 

را پيشنهاد می کنيد؟ 
که  زیادی  شباهت های  عليرغم 
کندوی  و  بشری  جامعۀ  ميان 

و  نظم  عليرغم  نيست و جامعۀ بشری  زنبور عسل  انسان  دارد،  عسل وجود 
انضباطی که دارد، اکثراً شاهد انواع تضادها، کشمکش ها و قانون شکنی ها است 

که باعث بی نظمی می گردد. 
بار        به  تشنج  که  عوامل  سایر  و  تبعيض  بی عدالتی،  نابرابری،  نفوس،  ازدیاد 
 آورده، ایجاد بی نظمی کرده، انحراف را افزایش داده، و مردم را به شورش 
سوق می دهند. بعيد است روزنامه یی را بگشایيم که در آن گزارشی از قتل، 
عصبانيت، اعتراض، انحراف و سرپيچی از قانون را مشاهده نکنيم. این سخن 
به این معنی است که ارزش ها و قواعد، گرچه عامل بسيار مهم نظم اجتماعی 
است، ولی به تنهایی کفایت نمی کند. جامعه، عالوه بر ارزش ها و قواعد، ضرورت 

به وسایل و روش های دیگری برای کنترول اجتماع و ایجاد نظم دارد. البته 
به  این درس  زندان.  پوليس، محکمه و  قانون،  از:  عبارتند  آن ها  که مهم ترین 

توضيح این چهار ارگان اختصاص داده شده است. 
قانون

عواملنظماجتماعى)2(
درس هفتم
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زمانی که جامعه بشری کوچک بود، تنها با ارزش ها، قواعد و آداب و رسوم غير 
مردم  اداره  برای  دولت ها  و  کرد  نفوس رشد  که  زمانی  اّما  اداره می شد،  مدون 
تشکيل یافت، به قانون ضرورت پيدا شد. قانون دستورالعملی است که توسط قوۀ 
مقننه یا پارلمان تصویب می شود. بعضی از قوانين ناظر به اعمال مردم است که 
بایستی بدان عمل کنند، ولی بعضی دیگر معطوف به عملکرد حکومت است. در هر 
دو صورت، قانون بسياری از اعمال مردم و دولت را تنظيم می کند و روابط ميان 
مردم با یکدیگر از یکسو، و روابط ميان مردم و دولت را از سوی دیگر، تنظيم و 
هماهنگ می سازد. جوامع امروزی که بسيار کالن و پيچيده شده است، بدون قانون 

قابل اداره نيست. 
اغلب کشورها دارای قانون اساسی هستند قانون اساسی مسائل بسيار عمومی ولی 
مهم را مطرح می سازد که به آسانی قابل تغيير نمی باشد، و آن مبنا و مادر قوانين 

دیگر به شمار می رود.
تنظيم  یکدیگر  با  را  دولت  و  افراد، شرکت ها، مؤسسات  روابط  قوانين کشوری   
می کنند. اگر قانون در جامعه وجود نداشته باشد، بی نظمی و هرج و مرج بر جامعه 
حاکم خواهد شد که باآلخره به سقوط نظام اجتماعی منجر خواهد شد. جامعه در 
صورتی نظم و نسق یافته و به سوی تکامل و پيشرفت خواهد رفت که اواًل قانون 

خوب داشته باشد و ثانيًا قانون به خوبی عملی شود.
در جوامع اسالمی قانون اساسی در روشنایی احکام، قوانين اسالمی و مذهب رایج 
در کشور ترتيب و تنظيم می گردد، اگر چنين نباشد آن قانون فاقد اعتبار شرعی 

بوده، ارزش و مقام اجتماعی خود را از دست می دهد.
پوليس

قانون در جوامع مدرن یک امر ضروری به شمار می رود؛ اّما آن بایستی پشتوانۀ 
اجرایوی داشته باشد. اگر ضمانت اجرایوی وجود نداشته باشد، ممکن است کسی 
به قانون عمل نکند. پوليس نيرویی است که برای حفظ نظم و کنترول جرایم فعاليت 
برابر مجرمان و جنایتکاران محافظت  امنيت داخلی کشور را در  پوليس  می کند. 
مردم  از  نمی تواند  حکومت  اجرایی  بخش  نباشد،  جامعه  در  پوليس  اگر  می کند. 
بخواهد که فرامين حکومتی را اجرا نمایند. در آن صورت عدۀ زیادی از مردم از 
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فرامين حکومتی سرپيچی خواهند کرد. همچنين، اگر پوليس نباشد، مجرمان 
دستگير و به محاکم سپرده نخواهند شد، چرا که آنان حاضر نيستند خود را 
برای  اجتماعی  مهم  مؤسسات  از  یکی  پوليس  امروز  بنابراین،  نمایند.  تسليم 

حفظ نظم و امنيت اجتماعی به حساب می رود.
محکمه

قوۀ قضایيه یکی از سه قوۀ اصلی دولت های مدرن می باشد. تعليمات اجتماعی 
اسالمی به این قوه اهميت فوق العاده یی بخشيده است، به نحوی که محکمه را 
عالی ترین مرجع بر پا دارندۀ عدالت اجتماعی دانسته حاکم ومحکوم را منقاد 
و مطيع فيصله های شرعی آن می داند. قوۀ قضایيه برای آن است که اگر ميان 
مردم با یکدیگر، یا ميان مردم و دولت اختالفات و دعاوی حقوقی یا جنایی 
پيش بياید از طریق محاکم آن ها را فيصله می کند. محکمه مرجعی برای کسانی 
است که حقوق شان توسط افراد، شرکت ها و یا دولت مورد تعرض قرار گرفته 
است. در صورتی که محکمه به وظيفۀ خود به خوبی عمل نماید، اواًل آن هایی 
که حق شان ضایع شده، به حق خود خواهند رسيد و ثانيًا کسانی که می توانند 
مال و جان دیگران را مورد تعرض قرار دهند ولی هنوز چنين کاری را مرتکب 
تعرض  از  شوند،  مجازات  و  شده  کشيده  محکمه  به  آن که  بيم  از  نشده اند، 

خودداری خواهند کرد.  
زندان

شر                  از  را  اجتماع  که  بوده  مجدد  تربيت  و  تأدیبی  مراکز  از  یکی  نيز  زندان 
اجتماعی  کنترول  مهم ترین وسایل  از  یکی  این رو  از  پاکسازی می کند  مجرمين 
به شمار می رود. کسانی که به حکم محکمه به مجازات زندان محکوم می شوند، 
دوره محکوميت خود را در زندان به سر می برند. عده یی از مردم از ترس افتادن 
در زندان دست به جرم و جنایت نمی زنند. طوری که مالحظه گردید، در دولت های 
از هر  مدرن از وسایل بسيار نيرومندی برای حفظ نظم اجتماعی و جلوگيری 
گونه بی نظمی، انحراف و جرایم استفاده می گردد. قانون، پوليس، محکمه و زندان 
از مهم ترین وسایل کنترول اجتماعی در دنيای مدرن به شمار می رود. یکی دیگر 
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از وسایل حفظ نظم و دیسپلين در جامعه در نهاد انسان قرار دارد و آن عبارت از 
ایمان داری، صداقت کاری، خوف از خداوند َجلَّ َجالَلُه و مجازات اخروی می باشد. اگر 
یقين جازم داشته  به مرگ و روز آخرت  ایمان قوی برخوردار باشد و  از  انسانی 
این روحيه  اعمال خود مورد بازپرس قرار می گيرد،  از ذره ذره  بداند که  باشد، و 
خود به پوليس نهانی مبدل می شود و صاحبش را وادار می سازد که از هر جرم و 

جنایتی خودداری ورزد.

                           مرورىبردرس
.......................................................................................................................... •
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•

                              سؤاالتدرس
1- کدام عوامل باعث ایجاد بی نظمی  در جامعه می گردد؟

2- از عوامل مهمی دیگری که بی نظمی  را به بار می آورد، نام بگيرید. 
3- مهمترین وسایل که جهت کنترول از آن استفاده می شود کدام ها اند؟ 

4- قانون چيست؟ 
5- اگر در جامعه یی قانون حکم فرما نباشد چه می شود؟ 

6- یکی از پشتوانه های مهم قانون را بيان دارید.
7- زندانی کردن مجرمين برای جامعه چه نفعی را به بار می اورد؟

8- آیا پس از وسایل یاد شده دنيوی و فزیکی، وسائل معنوی یی هم وجود دارد 
که درحفظ و دیسپلين جامعه کمک برساند؟ 

                    کارخانهگى
 در مورد قانون اساسی و قانون مدنی کشور و تفاوت آن ها مقاله یی بنویسيد که 

از دو صفحه کمتر نباشد.
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مباحثهنماييد
سؤاالت زیر را بخوانيد و دربارۀ آن ها مباحثه نمایيد:

1-آیا شما کسی را دیده اید که از قواعد اجتماعی پيروی نکند؟
2-چرا این طور افراد ارزش ها و قواعد  اجتماعی را نقض می کنند؟

 همان گونه که در درس های قبل خواندیم؛ در جامعه ارزش ها و قواعد فراوانی 
وجود دارد که روابط اجتماعی ما را نظم و نسق می بخشد. اکثر مردم از این 
بر  به همين خاطر معمواًل نظم و آرامش  پيروی می کنند و  قواعد  ارزش ها و 

جامعه حکم فرما است.
 از مردم انتظار می رود که همه ارزش ها و به خصوص ارزش های مهم جامعه 
را رعایت کنند، اّما اگر وقتی بعضی از ارزش ها و قواعد کم  اهميت تر توسط 
در  و  می گيرند  نادیده  تاحدودی  را  آن  دیگران  گردد،  نقض  افراد  از  بعضی 
پيدا  جامعه  در  اشخاصی  اّما  نمی آید.  پيش  اجتماعی  نظم  در  مشکلی  نتيجه 
می شوند که بسياری از قواعد را به دفعات نقض می کنند. جامعه و مردم در 

انحرافاتاجتماعى)1(
درس هشتم
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مقابل این افراد سکوت نمی کنند و با استفاده از وسایل مختلف جلوی عمل آن ها را 
می گيرند. این طور افراد را مجرم، منحرف و کجرو، و عمل آن ها را جرم انحراف 
و کجروی می نامند. سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که چرا بعضی 
از مردم مرتکب انحراف و جرم می شوند، در حالی که دیگران از اعمال انحرافی 

دوری می کنند؟ در این درس و درس بعدی جواب این سؤال را خواهيم یافت.
عوامل مختلف اجتماعی وجود دارد که باعث انحراف و جرم بعضی از افراد 
می شود. بعضی از مهم ترین عوامل انحراف و جرم را در این درس مورد بحث 

قرار می دهيم:
نفوس

نفوس از جهات مختلف بر رفتار افراد تأثير می گذارد. بعضی از تأثيرات نفوس بر 
رفتار افراد، قرار ذیل است:

تعدادنفوس
اندازۀ نفوس از جمله عواملی است که مشخص می کند که آیا نظم در جامعه مورد 
تهدید قرار گرفته است یا خير؟ سازماندهی نفوس زیاد، هميشه مشکل تر از نفوس 
کمتر است؛ زیرا همان  طوری که تعداد مردم افزایش می یابد، تماس رو بروی افراد 
مشکل می شود و وقت کافی برای دیدار، صحبت کردن و شناختن دیگران وجود 
ندارد. زمانی که تماس رو برو کاهش یافت، کيفّيت عمل متقابل یعنی شّدت هيجان، 

عاطفه و اعتماد متقابل کاهش می یابد.
یافته و امکان اعمال انحرافی را  بنابراین، احساس وابسته گی به دیگران کاهش   
افزایش می دهد. عالوه بر این، در درون جمعيت های کالن امکان تشکل  گروههای 
جنایت کار و انحرافی وجود دارد، چرا که آن ها از جامعه فاصله گرفته اند و ضرورت 
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به همبسته گی مجدد دارند. آن ها معمواًل جمعّيت هایی کوچک را تشکيل می دهند 
و این جمعّيت های کوچک غالبًا فرهنگ کوچک و طریقۀ زنده گی خاص خود را 

به وجود می آورند. 
اگر چه در رهنمود های نبی کریم   به زیاد آوردن اوالد تشویق و ترغيب شده 
است، زیرا باعث کثرت امت اسالمی و افتخار پيغمبر ما در روز قيامت می شود، 
ليکن شارحين حدیث این تشویق را مقيد به قيد تربيه و اصالح می دانند یعنی 
باشد که فرزندان خود را صحيح  این را داشته  توانایی  در صورتی که فرد 
نماید وگرنه تشویق و  تقدیم  نيک در جامعه  به حيث شخصيت  تربيه کند و 

ترغيب شامل آنانی که قدرت تعليم و تربيه فرزندان شان را ندارند نمی شود.
بيجاشدن: بيجا شدن و تغيير مکان نفوس تأثير زیادی بر رفتار افراد دارد. 
بيجا شدن ها بعضًا داخلی است، که عدۀ زیادی از مردم در درون یک کشور و 
سرزمين به دالیلی چون جنگ، قحطی یا سيل، از منطقه یی به منطقه دیگر کوچ 
می کنند، برخی دیگر خارجی است، یعنی تعداد قابل توجهی از مردم  نظر به 
بعضی دالیل از کشوری به کشور دیگر کوچ می کنند. وقتی که بيجا شدن های 
طریقۀ  و  روابط  و  نموده  تغيير  قواعد  و  ارزش ها  می گيرد،  وسيعی صورت 

زند ه گی تاحدودی دگرگون می شود. 
تحت  زیادتر  را  افراد  بعضی  نيست،  یکسان  افراد  همه  بر  تغييرات  این  تأثير 
افزایش             انحرافی و کجروی  این جا است که رفتارهای  تأثير قرار می دهد. در 

پيدا می کند. 
تنوعنفوس

مختلف  لسانی  و  مذهبی  قومی،  گروههای  از  جهان  کشورهای  اکثر  نفوس 
تشکيل  متفاوت   و  زیاد  از گروههای  نفوس  که  تشکيل می شود. در صورتی 

شود، احتمال رفتارهای انحرافی بيشتری وجود دارد. 
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نداشته  تناسب  طبيعی  امکانات  با  نفوس  اندازه  که  در صورتی  کلی،  طور  به 
لحاظ  از  نفوس  اگر  و  بيجاشدن جمعيتی صورت می گيرد.  و  باشد، مهاجرت 
فرهنگی، قومی، مذهبی و لسانی یکنواخت باشد، امکان بيشتری وجود دارد که 
انحراف و جرایم در آن جامعه کمتر باشد. اّما در غير این صورت، امکان دارد 

که بر رفتار افراد تأثير گذاشته و عده یی را به انحراف و جرایم بکشاند.

                              مرورىبردرس
---------------------------------------------------•
---------------------------------------------------•
---------------------------------------------------•
---------------------------------------------------•

                         سؤاالتدرس
1- کدام اشخاص را مجرم ومنحرف می نامند؟

2- کدام عوامل باعث می شود که افراد را به سوی انحراف و جرم سوق  دهد؟
3-آیا سازماندهی نفوس زیاد به مقایسۀ نفوس کم مشکل تر است و یا خير؟ در 

مورد نظرتان را بنگارید.
4- ازدیاد نفوس چه تأثيری در نظم جامعه می گذارد؟

                           کارخانهگى
 کدام اشخاص را شما مجرم و منحرف می خوانيد؟ در این باره چند سطر بنویسيد.
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مباحثهنماييد
به نظر شما:

جرم  مردم  از  بعضی  1-چرا 
مي کنند؟

انحراف  از  مي توان  2-چگونه 
و جرم جلوگيري کرد؟

اندازه  تأثيرات،  قبل  درس  در 
انحراف  کيفيت  جمعيت  بر  و 
اجتماعی را مورد بحث قرار دادیم. 

در این بحث بعضی از نظریات مربوط به جرم و انحراف را توضيح می دهيم.
نظريهتحتفشارقرارگرفتن

یکي از جامعه شناسان مي گوید که: »فرهنگ هر جامعه هم اهدافي براي مردم 
تعریف و تعيين مي نماید و هم وسایل مشروع دسترسی به این اهداف را تعيين 
مي کند. سطح باالي جرم زماني پدید مي آید که راه هاي مشروع دستيابي به 
به وسایل مشروع  که  بر کساني  این محدودیت  و  باشند  اهداف محدود  این 

دسترسي ندارند، فشار وارد مي آورد«.
تأکيد  اقتصادي  و  بر موفقّيت هاي شغلي  یی خاص  به طورمثال: در جامعه    
مي شود، ولي وسایل قابل دسترسي براي به دست آوردن به این موفقّيت ها 
محدود است. در چنين جامعه یی از یک طرف افراد تحت فشار قرار دارند که به 
موفقيت هاي اقتصادي دست پيدا کنند و از طرف دیگر امکان دسترسي به آن 
ميسر نيست.  عده یی از جامعه شناسان مي گویند؛ بعضی از مردم تحت این 
شرایط دست به جرم و انحراف مي زنند، یعني براي رسيدن به اهدافي که در 
جامعه تعيين شده، از وسایل نامشروع استفاده مي کنند. بنابراین نظریه، براي 

انحرافاتاجتماعى)2(

درس نهم
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این که انحرافات کاهش یابد باید تالش کرد که راه ها و وسایل مشروع رسيدن به 
اهداف اجتماعي را براي همه فراهم کرد.

نظريۀتضاد
بعضی دیگر از جامعه شناسان معتقداند که اکثراً مردمی که مرتکب انحراف مي شوند، 
کساني اند که از قدرت و ثروت بيشتري برخوردارند آن ها به تقلب هاي سياسي و 
اقتصادي بسيار بزرگ دست مي زنند ولي افراد فقير ممکن است از مغازه یا خانۀ 

اموال کم ارزشي را سرقت کنند.
 با وجود آنکه حجم و اندازۀ انحراف صاحبان قدرت و مردم فقير به هيچ وجه 
تعریف  را طوری  انحراف و جرم  ثروت،  قدرت و  نيست، صاحبان  مقایسه  قابل 
مي کنند که تنها انحراف مردم فقير جرم تلقي مي شود و انحراف خود آن ها از دایرۀ 
تعریف بيرون مي ماند و بدین ترتيب، ثروتمندان از عواقب انواع جرایمي که مرتکب 
مي شوند، درامان مي مانند؛ ولي فقرا به خاطر انحرافات جزیي سال ها در کنج زندان 

مانده و از لحاظ اجتماعي نيز بدنام مي شوند. 
 طبق این نظریه، جرم در واقع از جملۀ هر طبقه مردم انجام مي شود ولي تنها فقرا 

و محرومين جزا می بينند.
نظريۀتاپهزدن

نظریه دیگري وجود دارد که مي گوید وقتي کسي به هر دليلي که باشد مرتکب یک 
انحراف شود، مردم او را به عنوان منحرف و مجرم مي شناسند و به این ترتيب 
به او تاپه مجرم مي زنند. وقتي به طور مرتب او را به عنوان دزد، معتاد و یا مجرم 
خطاب کردیم، او باور مي کند که واقعًا یک منحرف و مجرم است و او سعي خواهد 
نماید. زماني که به گروه  با آن ها معاشرت  بيابد و  کرد که کساني مثل خود را 
منحرفان پيوست از مردم عادي بيشتر فاصله مي گيرد و حتا مي تواند به عنوان 
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یک مجرم حرفه یي دست به جرایم بيشتري بزند. 
این نظریه به ما این نتيجه را می دهد که اگر کسي دچار یک انحراف شد نباید به 
او تاپۀ مجرم بزنيم. الی این که مصلحت بزرگتری در آن نهفته باشد مثل عبرت 
دادن به دیگران و باز داشتن شان از ارتکاب جرم تنها به همين اساس حدود 
قطع کردن دست  مثاًل  است.  داده شده  قرار  و مجاز  اسالم مشروع  دین  در 

سارق )دزد( شالق زدن شراب خوار و زنا کار )غير محصن( و غيره.
نظريۀانتقال

انحراف  مي گوید  داشت،  رواج  نيز  مردم  ميان  در  قدیم  از  که  دیگري  نظریۀ 
افراد  با  به خصوص در سنين کودکي،  است. وقتي کسي،  یادگرفتني  بيشتر 
انحراف و  فرا مي گيرد و  را  مجرم و منحرف معاشرت مي کند، عادات آن ها 
بلکه حتا ممکن است امري  قابل سرزنش نمي داند،  تنها کار بد و  نه  جرم را 

عادي و قابل تحسين بداند. 
سعدي شيرازي این نظریه را به زیبایي خالصه کرده است:

خـــاندان نبوتش گـم شدپسر نـوح با بـــدان بنشست
پي نیکان گرفت  مردم شدسگ اصحاب كهف روزي چند

 برای آن که از جرم و جنایت خودداری و توبه کرد؛ بایستی گروه هم نشين و 
دوستان خویش را تغيير داد و برای خود دوستانی صالح و خدا ترس انتخاب 
کرد، تا با کمک و همکاری و یاد دادن های ایشان از عرصۀ گناه به دور ماند و 
ترس خدا ومؤاخذات اخروی برایش تلقين گردد و آن انگيزه یی برای جستجوی 

عرصۀ کار های نيک و دوری از کار های زشت شود.
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                       مرورىبردرس
..........................................................................................................................•

.......................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•

                             سؤاالتدرس
1- منحرف چه کسی را می گویند؟

2- کدام عوامل افراد را به سوی انحراف سوق می دهد؟
3- نظریۀ زیر فشار قرار گرفتن چيست؟ توضيح دهيد.

4- نظریۀ تاپه زدن چه معنا دارد؟
5- نظریۀ تضاد به چه چيزی اشاره می کند؟

6- نظریۀ انتقال چيست؟بيان دارید.
                            کارخانهگى

مقاله  یک  کنيم   گيری  جلو  وجرایم  انحراف  از  می توان  چگونه  این که  بارۀ  در 
بنویسيد که از یک صفحه کمتر نباشد و آن را در صنف بخوانيد.

خالصۀفصلدوم
• منظورازنظماجتماعىدرسطحمحدودايناستکهافراددرجامعهبهآسانىرفتارهاىيکديگر
رامىفهمندوازاينروآنهامىتوانندرفتارهاىيکديگرراپيشبينىنمودهوبهآسانىباهم

ارتباطبرقرارکنند.
• وقتىازنظمدرسطحوسيعصحبتمىکنيممنظورنظمدرسازمانها،نهادهاوکلجامعهاست.

• ارزشهادرزمينههاىمختلفمعيارقضاوتماقرارمىگيرند.بدونارزشها،مردمدربرقرارى
ارتباطبايکديگردچارمشکلمىشوند.

• افراددريکجامعهباپذيرفتنارزشهاوقواعدمشترکوبارعايتکردنآنهادررولهاىمختلف
اجتماعى،ازآشفتهگىوهرجومرججلوگيرىنمودهورفتارهاىخويشرامنظممىسازند.

• قانون،دستورالعملىاستکهتوسطقوۀمقننهياپارلمانتصويبمىشود.بعضىازقوانين،
ناظربهاعمالمردموبعضىديگرمتوجهعملکردحکومتاست.

• اندازۀنفوسازجملهعواملىاستکهمشخصمىکندکهآيانظمدرجامعهموردتهديدقرارگرفتهاست

ياخير؟کنترولنفوسزياد،هميشهمشکلترازنفوسکمتراست.
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تغييراتاجتماعى

دراينفصلپيرامونموضوعاتزيراطالعحاصل
مىکنيم

• تغييراتاجتماعىچيست؟
• عواملتغييراتاجتماعى)1(؛

• عواملتغييراتاجتماعى)2(.

فصل سوم
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44

توقعمىرودکهشاگردانعزيزبعدازخواندناينفصل:

• بامعنىومفهومتغييراتاجتماعىآشناشوند؛

• مصاديقتغييراتاجتماعىرابشناسند؛

• عواملتغييراتاجتماعىراتشخيصدهند؛

• فوايدوضررهاىتغييراتاجتماعىرادرزندهگىخود،

بشناسند؛

• راههاىکنترولتغييراتاجتماعىرابشناسند؛

• بهتغييرمثبتشرايطزندهگىخودعالقهمندشوند.

اهداف فصل 
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تغييراتاجتماعىچيست؟

درس دهم

فکرکنيدوجواببدهيد
با وجود آنکه بسياری امور در جامعه برای سال های طوالنی تقریبًا ثابت و 
بدون تغيير باقی می ماند، اّما بعضی از امور دچار تغييرات می شود. به نظر 

شما:
1- تغييرات اجتماعی چيست؟

2- چند مورد از این تغييرات را که خود شما دیده اید، بيان کنيد.
آغازتطوراتسريعاجتماعى:

نسل های  و  داشتند  یکنواختی  نسبتًا  زنده گی  انسان ها  دور،  گذشته های  در 
زیادی تقریبًا به طور یکسان زنده گی می کردند: یک نوع لباس می پوشيدند، یک 

نوع غذا می خوردند و از آداب و رسوم واحدی پيروی می کردند. 
حتا  و  کند  بسيار  می آمد  پيش  مردم  زنده گی  مختلف  ابعاد  در  که  تغييراتی 
غيرقابل مشاهده بود. اّما از حدود قرن هفدهم ميالدی به این طرف که صنعت 
به  زیادی شروع  با سرعت  ابعاد حيات بشر  پيدا کرد، همۀ  تکنالوژی رشد  و 
تغيير نمود، طوریکه امروز ما در معرض تغييرات سریع در همه ابعاد زنده گی 
هستيم. اکنون هر نسلی در دنيای متفاوتی از نسل گذشته زندهگی می کند و هر 
تا  یاد بگيرد  باید مهارت های بيشتری را  شخص در طول دوره زندهگی خود 
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بتواند در شغل و موقعيت اجتماعی خود باقی بماند. ما دیگر قادر نيستيم با علوم و 
مهارت هایی که در دوران کودکی و نوجوانی یادگرفته بودیم، به اهداف خود برسيم 
بلکه باید همواره بر تعليم و مهارت های خود افزوده و خود را برای شرایط جدید 

آماده نمایيم. 
اهميتوفوايدتغييراتاجتماعى

تغييرات  شناخت  فایدۀ  ترین  مهم  دارد؟  فايدهيى چه اجتماعى تغيير از بحث
اجتماعی این است که ما به عنوان اعضای یک جامعه نسبت به جریانات اجتماعی 
اطراف خود آگاه می شویم و همچنين از رول خود در ایجاد این تغييرات و نيز از 

تأثيرات این تغييرات بر زنده گی خویش آگاهی کسب می نمایيم. 
اجتماعی  علوم  دانشمندان  ناميده می شود؟  اجتماعى  تغييرات تغييراتی  نوع  چه 
داشته  تعلق  جامعه  به  که  کرد  تلقی  اجتماعى  می توان زمانی  را  تغيير  می گویند 
یا چند فرد روی می دهد  تغييراتی در زنده گی یک  اوقات  به فرد. گاهی  نه  باشد 
ولی عموم مردم جامعه از آن متأثر نمی شوند، در این صورت تغييراجتماعی روی 
نداده است، ولی گاهی تغيير طوری است که اکثر مردم را متأثر می سازد؛ در این 

صورت این تغيير، اجتماعی محسوب می شود. 
اجتماعي  اقتصادي،  سياسي،  مختلف  عرصه هاي  در  مي تواند  اجتماعي  تغييرات 
سياسي  نظام هاي  تبدیل  و  سياسي  انقالب  مثال:  طور  به  شود؛  واقع  فرهنگي  و 
در کشور مي تواند یک تغيير سياسي محسوب شود. اّما به یاد داشته باشيم، در 
صورتي که کودتایي صورت بگيرد و تنها فرد حاکم تعویض شود، بدون آنکه 

نظام سياسي تغيير کند، تغيير سياسي صورت نگرفته است. 
زماني مي توان از تغيير سياسي یک کشور سخن گفت که در نظام سياسي تغييراتي 
پيش آمده باشد. تغييرات سياسي مي تواند بدون انقالب و توسط رفورم و اصالح 
نيز به وجود آید. در عرصۀ اقتصاد اگر پروگرام توسعه در کشور طرح و عملی 
شود و در ظرف چند سال بخش اقتصاد رشد و پيشرفت چشم گيري نماید، مي توان 
از تغيير در بخش اقتصاد سخن گفت؛ مثال: وضعيت زنده گی اقتصادی قشر بزرگی 
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از مردم دگرگون شود و مردم از حال فقر بيرون شده بهبودی های روشنی در 
این عرصۀ رونما گردد.

تغييرات  که  است  این  شود  مطرح  تغيير  دربارۀ  است  الزم  که  دیگري  نکتۀ 
مي تواند مثبت باشد و مي تواند منفي باشد. 

مي تواند  دادیم  مثال  اقتصادي  توسعۀ  مورد  در  چنانکه  تغييرات  از  بعضی 
تغيير مثبت تلقي شود، چرا که پيامدهاي آن براي عموم مردم مفيد است. اّما 
داشته  مردم  براي  زیانباری  پيامدهاي  و  نتایج  مي تواند  تغييرات  از  بعضی 
باشد. به طور مثال: جنگ هاي بعد از جهاد عليه متجاوزین، در کشور ما باعث 
تغييرات وسيعي در زنده گی مردم گردید و به طور عموم زیانآور و غير 

مفيد بود. 
مظاهروپديدههاىتغييراجتماعى:

امروز  برمی گيرد.  در  را  زنده گی  مختلف  عرصه های  اجتماعی  تغييرات 
از  خيلی  است.  کرده  تغيير  اجتماعی  تقاليد  می کنيم  زنده گی  که  جهانی  در 
زبان های بين المللی به زبان های محلی مبدل گردیده و زبان های محلی به 
زبان های بين المللی مبدل گردیده است. تأثيرگذاری و تأثيرپذیری سرعت 
سرسام آوری یافته است. نقش مردم در تعيين سرنوشت شان توسعه یافته، 
وسایل علم آموزی بيشتر گردیده تقریبًا همۀ اقشار مردم به آن دسترسی 

پيدا کردهاند.
به هر صورت، تغييرات اجتماعي اگر کنترول و رهبری شود مي تواند ماشين 
حرکت اجتماع را به سوي ترقي و تکامل رهبری کند، چون عدم وجود تغيير 
به معني سکون جامعه و باقيماندن در یک نقطه است. اميدواریم که با شناخت 
عوامل تغييرات اجتماعي که در درس هاي بعدي مطرح مي کنيم، بتوانيم آگاهانه 
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تغييرات اجتماعي را کنترول و هدایت نمایيم و به جاي آنکه اسير و گرفتار 
آن ها شویم، از آن به نفع جامعه و کشور استفاده نمایيم.

                           مرورىبردرس
---------------------------------------------------•
---------------------------------------------------•
---------------------------------------------------•
---------------------------------------------------•
---------------------------------------------------•

                         سؤاالتدرس
1- تغييرات اجتماعی چه وقت سرعت پيدا کرد؟

2- تغيير را تعریف نمایيد.
3- تغيير اجتماعی چيست؟ با مثال واضح سازید.

4- انواع تغيير را نام بگيرید.
5- تغييرات مثبت و تغييرات منفی را واضح سازید.

6- موضوع تغيير اجتماعی را در چند سطر تحریر دارید.
7- تغيير در عرصۀ سياسی چگونه رخ می دهد؟
8- مظاهر و پدیده های اجتماعی را بيان نمایيد.

                              کارخانهگى
دربارۀ نتایج تغييرات مثبت در اقتصاد چند سطر بنویسيد.
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عواملتغييراتاجتماعى)1(

درس يازدهم

مباحثهکنيد
با توجه به مطالب درس گذشته، دربارۀ سؤاالت زیر بحث کنيد:

1-ارزش هاي اجتماعي چه رولی در تغييرات دارد؟
2- آیا عامل دیگري را براي تغييرات اجتماعي مي شناسيد؟ توضيح دهيد.

اصطالح تغيير اجتماعی به طور عموم در مورد همۀ تغييرات تاریخی جوامع 
انسانی بهکار می رود و عبارت است از تغييراتی که در طول تاریخ در اصول 
زنده گی جامعه و ملت روی می دهد. این تغييرات از هزاران عامل داخلی و 
به وجود  است  یا خارجی  و  داخلی  زایندۀ شرایط  که  نيرو هایی  و  خارجی 

می آید.
تغيير و تبدیل از خصوصيات همه فرهنگهای جهان است. بنابراین باید گفت 
که نحوۀ تغيير، در جوامع پيشرفته و ابتدایی، زراعتی و صنعتی تفاوت دارد. 
به این معنا که در جوامع ابتدایی تغييرات به آرامی بيشتری صورت میگيرد. 
به  بسته  تاحدزیادی  تبدیل  و  تغيير  ميزان  پيشرفته  جوامع  در  که  حالی  در 
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نيرو های تغيير دهندهیی است که در یک زمان خاص از آن کار گرفته میشود. 
خالصه می توان گفت تغيير اجتماعی، تغييری است در ساخت اجتماعی که شامل 
تغييرات در حجم جامعه یا در نهاد های خاص اجتماعی و روابط بين نهاد ها به 

وجود می آید.
تغييرات اجتماعی تحت تأثير عوامل متعددي صورت می گيرد. شناخت این عوامل 
و نحوۀ ایجاد تغيير توسط آن ها می تواند برای ما به عنوان اعضای جامعه بسيار 

مفيد باشد. در این درس بعضی از عوامل مهم تغييرات اجتماعي را مي خوانيم. 
ارزشهاواعتقادات

یکی از عوامل مهم تغيير اجتماعی، ارزش ها، قواعد و عقاید دینی و فرهنگی است. 
جامعه شناسان معتقدند که نيرومندترین عقاید، آن هایی هستند که به دین مربوط 
در         مهمی را  بسيار  تغييرات  اسالم  مبين  دین  ظهور  می دانيم  چنانکه  می شوند. 
این دین مشرف شدند، وارد ساخت. اسالم بخش وسيعی  به  زنده گی مردمی که 
به دین اسالم مشرف  از کره زمين را دچار تحول و دگرگونی نمود. مردمی که 
گردیدند، نظام های ظالمانۀ سنتی خود را رها نموده و به دین رهایی بخش اسالم 
آمد.  پدید  تمدن درخشان اسالمي در جهان  از یک قرن،  به مدت کمتر  درآمدند. 
همۀ تغييراتي که در ملل اسالمي پدید آمد، از عقاید رهایي بخش اسالم متأثر بود.

مثال دیگر، ظهور پروتستانتيزم، به عنوان مذهب جدیدي در مسيحيت، است. یکی 
از جامعه شناسان، در نتيجۀ یک تحقيق مفصل نشان می دهد که پروتستانتيزم که 
یکی از مذاهب مسيحيت است، مردم را به کار سخت و پس انداز وادار کرد و در 
نتيجه به ظهور سرمایه داري و صنعتي شدن، منجر گردید. بنابراین، در اینجا نيز 
است.  گردیده  بشر  زنده گی  در  وسيعي  تغييرات  موجب  عقاید  که  مي شود  دیده 
اثر  در  احيای مجدد غرب  امر  واقعيت  در  که  باوراند  این  به  از محققين  شماری 
تعليمات اسالمی به وجود آمده است که از طریق جنگ های صليبی و حکومت های 
اسالمی در اندلس به آنجا انتقال گردید، حتا یکتن از اندیشمندان هسپانيوی اظهار 
داشته است: اگر جنگ ميدان شهيدان به فرماندهی عبدالرحمن غافقی که در جنوب 
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فرانسه رخ داد، کامياب می شد، جوامع غربی به تمدنی که دست یافتهاند شش 
قرن پيشتر بهآن می رسيدند.

تکنالوژى
یکی از مهم ترین منابع تغيير اجتماعي، تکنالوژی است. تکنالوژی عبارت است 
به علم  انسان ها  اداره محيط. زمانی که  و  تعليم نحوه کنترول  یا  از شناخت 
جدید درباره نحوۀ جمع آوري منابع، طریقۀ توليد کاالها و خدمات، و طریقۀ 
مثال  یک  به  کرد.  تغيير  اجتماعي  روابط  کليه  کردند،  پيدا  آن ها دست  توزیع 
ساده در این زمينه توجه کنيد: زمانی که مردم یک ده از گاو و قلبه برای توليد 
محصوالت زراعتی استفاده می کنند، محصول آن ها اندک و زحمت و کار آن ها 
بسيار زیاد است. از اینرو، افراد زیادی باید کار کنند تا محصول مختصری 
به دست بياورند. ولی زمانی که تراکتور و سایر ماشين آالت زراعتی در این ده 
وارد می شود، کارگران کمی کافی است که با این ماشين آالت محصوالت بسيار 
زیادی توليد کنند. در این صورت، در همۀ ابعاد  زنده گی ساکنين این ده تغيير 
پدید خواهد آمد. در این صورت، افراد زیادي فرصت پيدا مي کنند تا به کارهاي 
دیگر و از جمله به فراگيری علم و دانش بپردازند. بنابراین، نوآوري و توسعه 

تکنالوژی جدید، باعث تغييرات بنيادی در جوامع انساني می گردد. 
نابرابرىاجتماعى

طبقاتي،  گروههای  پيدایش  و  نابرابري  تغييراجتماعی،  اصلي  منابع  از  یکي 
جنسيتي است. نابرابري در توزیع پول، قدرت، حيثّيت، صحت، تحصيالت و 
منابع اند و کسانيکه  این  داراي  بين کساني که  ارزش ومؤثر،  با  منابع  دیگر 
فاقد این منابع هستند، اختالف و تنش عميق ایجاد مي کند. این تنش ضرورتًا به 
کشمکش خشونت آميز منجر نمی شود، ولي فشارهایي را بر روابط اجتماعي 

وارد مي کند که باآلخره به تغييرات اجتماعی منجر می شود. 
کسانيکه منابع را در اختيار دارند تالش مي کنند تا از طریق تحکيم قدرت و 
غالبًا کساني که  کنند.  را حفظ  منابع  این  اجبار،  و  به زور  توّسل  با  همچنين 
کاري  قدرت  و  ثروت  مقابل صاحبان  در  ندارند،  اختيار  در  را  مذکور  منابع 
کرده نمی توانند ولي به شکایت مي پردازند و بعضی اوقات شورش می کنند. با 
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این حال، هنگاميکه محرومّيت ها افزایش یابد و مردم بتوانند به سازماندهي خود 
نابرابري ها،  که  هنگامي  داد.  خواهد  روی  جامعه  در  وسيعی  تغييرات  بپردازند، 
فرهنگ هاي مجّزایي را به وجود بياورند که داراي نشانه های فرهنگي مّتحدکننده، 
با وارد ساختن فشارهاي  تشکيالت اجتماعي بادوام و دارای منابع مالي باشند، 
بخار  دیگ  یک  مانند  نابرابري  بنابراین،  کرد.  خواهد  ایجاد  را  تغييراتی  سياسي 
فرهنگي و اجتماعي است که سرپوش آن را براي مدتي مي توان محکم بست، اما  با 
فشار اندک اندک متراکم گردیده و موجب تغيير خواهد گشت. تغيير در این موارد 

عمدتًا خشونت بار و سریع است.
 

                              مرورىبردرس
.......................................................................................................................... •
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•

                                  سؤاالتدرس
1- عوامل تغيير را نام بگيرید.

2-  ارزش های اجتماعی چه رولی در تغيير اجتماعی دارد؟
3- عقاید اجتماعی چه رولی در تغيير اجتماعی دارد؟

4- تغييرات اجتماعی و تکنالوژیکی در غرب چگونه از فرهنگ اسالمی متأثر شده است؟
4- تغييرات جزیی و بنيادی را چه طور تفکيک کرده میتوانيد؟

5- تکنالوژی در تغيير اجتماعی چه رول دارد؟

                  کارخانهگى
دربارۀ نابرابری و رول آن در تغييرات اجتماعی چند سطر بنویسيد و در صنف بخوانيد.
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عواملتغييراتاجتماعى)2(

 
درس دوازدهم

فکرکنيدوجوابدهيد
خانواده  یي را در نظر بگيرید که در آن چهار نفر زنده گی مي کنند. بعد از چند 

سال تعداد آن ها به ده نفر مي رسد. حاال بگویيد که:
1- در روابط آن ها چه تغييراتي پيش آمده است؟

2- از لحاظ اقتصادي چه تغييراتي ممکن است در آن ها به وجود آمده باشد؟
بعضی از عوامل مهم تغييرات اجتماعی را در درس گذشته خواندیم و تعدادی 

دیگر را در این درس، از نظر خواهيم گذراند:
حجمنفوس

جریانات و تحول نفوس مي تواند فشارهاي زیادي را براي ایجاد تغيير وارد 
توليدات  از  جدیدي  اشکال  مي یابد،  افزایش  نفوس  حجم  که  هنگامي  سازد. 
اقتصادي براي خوراک، مسکن، پوشاک و شهرنشيني وسيعتر، ضرورت پيدا 
مي کند. غالبًا نمونه جدید سازمان حقوقي و سياسي، براي قانوني ساختن و 
کنترول توده هاي ناآرام، ضرورت پيدا مي کند. ایجاد مکاتب جدید و مثال هاي 
و  مي یابد  ضرورت  جوان،  نسل  اجتماعي کردن  براي  تربيه،  و  تعليم  جدید 
بنابراین، رشد نفوس خواهان  به پيش مي رود.  تغيير، همچنان  این ضرورِت 
نيز  کاهش  به  رو  جمعّيت  یک  متقاباًل،  مي باشد.  تغيير  و  اساسی  جواب هاي 
مي تواند فشارهایي براي تغيير به وجود آورد ولي باسرعت کمتري. هنگامي 
اطفال  و  اقتصاد  بخش  در  کمتري  کارگران  مي یابد  کاهش  نفوس  تعداد  که 
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کمتري در مدارس وجود خواهدداشت. ساختار، سّن ونفوس نيز، فشارهایي براي 
تغيير وارد مي کند: جمعّيتي که نسل جوان نسبت به نسل مسن آن رو به کاهش 
بيش تر  و  متحده  ایاالت  در  چنانکه  آورد.  خواهد  وجود  به  را  مشکالتي  است، 
کافي  عواید  یافتن  از  ناشی  این مشکالت  که  مي باشد،  چنين  اروپایي  کشورهاي 
مالياتي براي حمایت از افراد مسّن مي باشد. متقاباًل، جامعه اي که از نفوس فراوان 
جوان برخوردار است، چنانکه در مورد اغلب جوامع آمریکاي التين، آسيا و آفریقا 
ارائه خدمات  چنين است، با مشکالتي در جهت ایجاد وظایف، مکاتب، مدارس و 
اجتماعي به نسل جوانی  که در حال رشد اند، مواجه خواهد شد وضعيتي که اکثراًً 
مشروعّيت رهبران سياسي را تضعيف کرده و در نتيجه، تغييراتي را در نهادهاي 

سياسي ایجاد مي کند.
مهاجرتوجابهجايىنفوس

مهاجرت به درون و به بيرون یک جامعه و به مناطق کليدي آن )مانند پایتخت( نيز 
تأثيرات زیادي بر ساختار اجتماعي دارد. مهاجرت به بيرون نيز بر جامعه اثر مي کند، 
خصوصًا اگر طبقه معّيني از اتباع جامعه را ترک کنند. اگر نيروي کار تحصيل کرده 
و حرفه اي مهاجرت کند که به آن »فرار مغزها« گفته مي شود اقتصاد، حکومت و 
مکاتب، به صورت زیان آوري، تحت تأثير قرار خواهند گرفت. همچنين، اگر کارگران 
دست مزد کار، مهاجرت کنند و کمبود نيروي کار را پدید آورند، مشکالت دیگري را 
به دنبال خواهند داشت، گرچه وقتي فقرا کوچ مي کنند، اغلب مهاجرت آن ها موجب 

کاسته شدن فشار بر حکومت، مدارس و سایر نهادها مي شود.
درمورداثراتمهاجرتچهمىدانيد؟

مهاجرت از نقطهیی به نقطۀ دیگر هم باالی مهاجران وهم باالی گروه ها و سازمان های 
اجتماعی که این مهاجران در داخل آن، جا به جامی شوند اثرات مثبت و منفی را 
به بار می آورد. از لحاظ تاریخی پر معناترین نتيجۀ مهاجرت اشاعۀ فرهنگ بوده 
باشندهگان  با  مهاجران  که  می گيرد  صورت  وقتی  فرهنگی  وحدت  انتشار  است. 
اصلی وصلت می کنند و نسل های جدید از آميزش آن ها به وجود می آید. اختالط 
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بيولوژیکی هميشه، یکی از اثرات مهاجرت بوده است. خواه به صورت غلبۀ اقوام 
مهاجر، خواه به صورت مهاجرت صلح آميز یا در پوشش عمليات استعمار گرانه 
اثرات مهاجرت در داخل جامعه های بزرگ، توسعۀ شهر ها، توسعۀ فرهنگ شهر 
از تغيير و عوامل تغيير  نشينی بودهاست. خالصه جامعهیی نيست که عاری 
دهنده باشد. حتا غيرفعالترین اجتماعات در معرض تغيير قرار دارند. از یک 
حالتی به حالت دیگر تغيير می کنند. مهمترین تغيير، عبارتنداز: عوامل نفوس، 
ایدیولوژیها، تضادها، عامالن  ساختار تکنالوژی، زیربنای اقتصادی، ارزشها، 
تغيير، ممکن است افرادی چون: رهبران و روشنفکران باشد. تغيير، همواره با 
از  این مقاومتها ممکن  بعضی مقاومتها مواجه است که معمواًل شدیدترین 
نهاد های مهم ناشی گردد سنتی بودن رفتار سبب استمرار و دوام آن می شود 

و در نتيجه کندتر تغيير می کند.

                          مرورىبردرس
........................................................................................................................•
.........................................................................................................................•
.........................................................................................................................•
........................................................................................................................•

.........................................................................................................-..............•
                              سؤاالتدرس

1- نفوس چيست و در مسائل اجتماعی چه رولی دارد؟  
2- چند نوع از مهاجرت را نام بگيرید.    

3- مهاجرت چيست و عوامل آن چه می باشد ؟    
4- دربارۀ اثرات مهاجرت باالی تغييرات در جامعه توضيح بدهيد.    

5- عقاید مذهبی در تغيير اجتماعی چه رول دارد؟   
                              کارخانهگى

 چند عامل تغيير اجتماعی را ليست نموده در صنف بخوانيد.
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خالصۀفصلسوم

جوامع تاريخى دگرگونىهاى همه مورد در کلى طور به اجتماعى تغيير اصطالح  •

انسانىبهکارمىرودوعبارتاستازتبديالتودگرگونىهايىکهدرطولتاريخدر

اصولزندهگىجامعهوملتىروىمىدهد.

به يا مىگيرد، اجتماعىصورت نظامهاى همۀ در که است عمومىدگرگونى تغيير  •

عبارتديگردرصورتىکهدرنظاماجتماعىهمهچيزتغييرکندوهويتآنتغيير

يابد،دراينصورتتغييرعمومىصورتمىگيرد.

• تغييراجتماعىازتأثيرچندينعاملبههمپيوستهيامجموعهازعواملاستکههم

زمانبهصورتمتعادلعملمىکندوهرکداممتقاباًلبهروىهماثرمىگذارند.

• هرجايىکهعناصرجديدوعناصرنودرفرهنگظاهرشودوهمينطورمحتواو

ساختفرهنگراتغييردهد،تغييرفرهنگىرخمىدهد.

مفاهيمعمومىومهمدربارۀجهانوماهيتجامعههستندکهمردمدرستى عقايد،  •

آنهارابهعنوانواقعيتقبولدارد.

•  اصطالحمهاجرتبهحرکتاشخاصازدولتموطنخودبهدولتديگرگفتهمىشود

وبهعبارتديگرمهاجرتبهحرکتمردمازيکنقطهجغرافيايىبهنقطهديگراطالق

مىشود.
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نابرابرىهاىاجتماعىونشانههاىآن
دراينفصلدرسهاىذيلرامىآموزيم:

• نابرابرىاجتماعىچيست؟
• نابرابرىطبقاتى؛

• نابرابرىجنسيتى.

فصل چهارم
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توقعمىرودکهشاگردانعزيزبعدازخواندناينفصل:

• مفهومومصاديقنابرابرىاجتماعىرابشناسند؛

• باانواعنابرابرىهاىاجتماعىوعواملآنهاآشناشوند؛

• عواقبوپيامدهاىنابرابرىاجتماعىرابشناسند؛

• باراههاىکاهشنابرابرىاجتماعىآشناشوند؛

• بامفهومعدالتاجتماعىآشناشوند؛

• بهعدالتاجتماعىعالقمندشوند.

اهداف فصل
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نابرابرىاجتماعىچيست؟

 
درس سیزد هم

فکرکنيدوجوابدهيد
مردمی که در یک جامعه  زنده گی می کنند، به طور مساوی از منابع با ارزش 

اجتماعی، مانند ثروت، قدرت و منزلت، بهره مند نيستند. به نظر شما:
1- چرا همۀ مردم به طور مساوی از ثروت و قدرت برخوردار نيستند؟

2- آیا این تفاوت و نابرابری عادالنه است، یا خير؟ دالیل خود را بيان کنيد.
ثروت،  و  مال  از  مساوی  طور  به  عمومًا  گروهها  و  افراد  بشری  جوامع  در 
قدرت سياسی و مقام و احترام اجتماعی برخوردار نبوده و نيستند. بعضی از 
گروهها به خاطر تعلقات اقتصادی، سياسی، قومی، مذهبی وغيره از امتيازات 

بيشتری برخوردارند و بعضی دیگر از ابتدایی ترین امتيازات نيز محروم اند.
افراد است و  اوقات تفاوت طبيعی  نابرابر منابع اساسی بعضی  منشأ توزیع 
غير  توزیع  مثال:  طور  به  اقتصادی.  و  اجتماعی  غيرعادالنه  ساختار  بعضًا 
توانمندی های  از  افرادی  که  است  آن  خاطر  به  بعضًا  اساسی  منابع  عادالنه 
فکری و فيزیکی بيشتری نسبت به دیگران برخوردارند. مثال: دو نفر بر روی 
دو قطعه زمين مشابه کار می کنند ولی یکی از آن ها به دليل کار و تالش بيشتر 
و پروگرام بهتر، ساالنه دو یا چند برابر نسبت به نفر دیگر محصول میگيرد. 
اّما بعضًا به خاطر تفاوت در توانمندی های افراد نيست بلکه به خاطر آن است 
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زیاد  امتيازات  از  غيرعادالنه  به طور  که  دارند  تعلق  گروه خاصی  به  عده یی  که 
اقتصادی، سياسی و اجتماعی برخوردارند و عده یی دیگر به گروهی تعلق دارند 

که از این امتيازات محروم  هستند.
نه  آن  منشأ  که  مي شود  ناميده  "اجتماعي"  زماني  نابرابري ها  و  تفاوت ها  این   

تفاوت هاي فردي، بلکه تفاوت هاي اجتماعي باشد. 
گرچه همه جوامع از نوعي نابرابري برخوردار است ولي اگر این نابرابري به خاطر 
تفاوت هاي اجتماعي باشد، دین مبين اسالم و عقل سليم انساني آن را نمي پذیرد. 

برخي از مهم ترین نشانه ها و آثار تفاوت هاي اجتماعي قرار ذیل است:
ميزانفاصلهاجتماعي

 شکاف یا فاصله اجتماعي ميان طبقات، گروههاي نژادي یا جنسي در جوامع مختلف 
متفاوت است. بعضًا فاصله ميان آن ها خيلي زیاد نيست و در نتيجه تفاوت ميان 
آن ها نيز اندک مي باشد ولي بعضًا بسيار زیاد است. منظور ما از فاصله اجتماعي 
ميزان برخورداري گروههاي مختلف از ثروت، قدرت و منزلت اجتماعي است. در 
بعضی از جوامع، تعداد اندکي از مردم زیادترین منابع ثروت و قدرت را در اختيار 
دارند و توده هاي وسيعي از مردم از کمترین اندازۀ منابع که ضرورت هاي اوليه  
زنده گی آن ها را هم تأمين نمي کند، برخوردارند. نظر به وضعيت، فرهنگ و سبک 
زنده گی گروه ممتاز و سایر مردم نيز بسيار زیاد تفاوت مي کند. در این صورت  
فاصله اجتماعي وسيع است. اّما اگر تفاوت زیادي ميان مردم وجود نداشته باشد، 

در آنصورت فاصله اجتماعي اندک است.
تحرکاجتماعي

افراد در مقام ها و موقعيت هاي اجتماعي گفته   تحرک اجتماعي به جابهجا شدن 
مي شود. به طور مثال: کسي که در یک خانواده دهقان متولد شده، اگر بتواند با 
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تالش شخصي و تحصيالت مناسب به پست هاي عالي رتبه نظام اداري برسد، 
آن جامعه از تحرک اجتماعي برخوردار است ولي اگر جامعه به کساني که در 
خانواده هاي پایين متولد مي شوند اجازه باالرفتن از سلسله مراتب اجتماعي را 
ندهد، تحرک اجتماعي در آن جامعه وجود ندارد. ميزان تحرک اجتماعي نيز 

مي تواند کم یا زیاد باشد. 
جوامعي که تحرک اجتماعي در آن زیاد است، از نابرابري کمتري برخوردار 
است و یا به سوي کم کردن نابرابري پيش مي رود، چون به افراد اجازه مي دهد 
که در سلسه مراتب اجتماعي جابجا شده و خود را ارتقا دهند ولي جوامع بسته 
که به افراد اجازه جابجاشدن نمي دهد، داراي نابرابري بسيار شدید مي باشد. 
بنابراین، عدم تحرک اجتماعي یکي از نشانه هاي مهم نابرابري اجتماعي است. 
نابرابری ها در اکثر اوقات انقالب های وسيع را در عموم جامعه پدید می آورند؛ 
ولی اکثراً نزاع های جدیی را ميان کسانی که از منابع خاصی برخوردار اند و 

کسانی که از آن منابع محروم اند، ایجاد می کنند.
حوادث  جالب ترین  اکثریت  می ورزند  تأکيد  کشمکش  نظریه های  همان طورکه 
اطراف ما از قبيل تظاهرات کارگری، مطالبۀ حقوق مساوی برای زنان، تضاد های 
نژادی و قومی  از نابرابری ها به وجود می آید. جنبش های اجتماعی که خواهان 
تغييرات اند از قبيل جنبش کارگری، جنبش حق رأی برای زنان، جنبش حقوق 
اکثراً  یافته اند.  آمده و گسترش  به وجود  نابرابری ها  به  در جواب  مدنی همه 
جنگ ها و خشونت، بخشی از این جنبش ها همچون عواملی برای تغيير و نيز 
عواملی برای کنترول اجتماعی، قلمداد می شوند. اسالم از چهار صد سال به این 
سو به عنوان دینی برتر عمل کرده و عوامل نابرابری های اجتماعی را ریشه کن 
نموده است. در اسالم تمام افراد جامعه از حقوق مساوی و عادالنه برخوردار 
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اند به طور مثال: در اسالم آزاد نمودن غالم جزیی از شعایر دین پنداشته شده 
و کفارۀ بعضی از گناهان از جمله روزه خوردن عمدی قلمداد گردیده است. 
همچنان در اسالم ميان عرب و عجم هيچ تفاوتی موجود نيست حتا آنانی که 
از نگاه سياسی در قلمرو اسالم قرار داشتند ولی خود مسلمان نبودند، از تمام 

حقوق شهروندی برخوردار بودند. 

                          مرورىبردرس
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•

                             جواببهسؤاالت
1- نابرابری را تعریف نمایيد.  

2- آیا انسان ها قادراند جامعهیی که در آن هيچ نوع نابرابری وجود نداشته باشد بسازند؟   
3-چطور میتوانيم نابرابری را کاهش بدهيم.    

4- اگر درجامعه نابرابری ها تشدید یابد چه پيامدهایی خواهد داشت.  
5- اسالم با نابرابری ها چگونه مبارزه می کند؟  

                          کارخانهگى
در محيط پيرامون خود ببينيد که کدام نابرابری ها وجود دارد و آن را 

لست نمایيد.
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نابرابرىطبقاتى

 
درس چهارد هم 

مباحثهنماييد
با توجه به درس قبلی:

1- چه نوع نابرابري هایي را در محيط خود مي شناسيد؟
2-به نظر شما این نابرابري ها قابل قبول است یا نه؟ دليل خود را بيان کنيد.

انواع مهم نابرابری، بهخصوص در جوامع پيشرفته، نابرابری ناشی  یکی از 
از طبقات اجتماعی است. گرچه تعاریف متفاوتی از طبقه اجتماعی ارائه شده 
که  از مردم  از دسته هایی  است  اجتماعی عبارت  که طبقه  ولی می توان گفت 
بههمين  منابع مادی جامعه تشکيل می یابد و  به  تفاوت در دسترسی  اثر  در 
خاطر تفاوتهایی در سبک زنده گی و فرهنگ آن ها نيز پدید می آید. این تعریف 
از ثروت، قدرت و مقام  ضرورت به توضيح بيشتری دارد: زمانی که مردم 
با  برخورداراند  امتيازات  نوع  یک  از  که  کسانی  هستند،  برخوردار  متفاوتی 
هم روابط اجتماعی برقرار می کنند و با کسانی که از امتيازات خيلی متفاوتي 
برخوردار شده اند کمترین روابط را برقرار می کنند. این روابط از معاشرتها 
و مهمانی ها گرفته تا ازدواج ها و روابط خوني و خویشاوندي را در برميگيرد 
بدین ترتيب، هر دسته یی از مردم که سطح خاصی از امتيازات را در اختيار 
با کسانی  که  فرهنگ می باشند  نوعی سبک و طریقۀ زنده گی و  دارای  دارند 
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در سطوح باال یا پایين قرار دارند، متفاوت اند. بنابراین، هر گروه از مردم که از 
امتيازات نسبتًا مساوی و فرهنگ و سبک  زنده گی مشابهی برخورداراند، یک طبقه 
ناميده می شود. و همان طوریکه توضيح داده شد، وجود طبقات به معنی نوعی 

نابرابری اجتماعی ميان مردم یک جامعه است. 
دارد،  اهميتی که  به خاطر  دارای خصوصياتی است که  طبقات در جوامع مدرن 

بعضی از آن ها را اندکی توضيح می دهيم:
فاصلۀطبقاتى

 در جوامع پيشرفتۀ امروزی با وجود آنکه فاصلۀ طبقاتی وجود دارد ولی مرز 
یک  مختلف  طبقات  ميان  دیگر،  عبارت  به  نيست.  واضح  و  آشکار  خيلی  طبقات 
جامعه مرز خيلی واضح و آشکار کشيده نشده است بسياری از افراد هستند که 
دقيقًا معلوم نيست که به طبقۀ باال تعلق دارند یا به طبقۀ پایين، در حالي که در 

جوامع عنعنوي این مرز خيلی واضح و روشن است. 
تمرکزثروت

گرچه در جوامع پيشرفته تقریبًا همه مردم از کمترین امکانات ضروری برخوردار 
به  بنا  مثال،  عنوان  به  است.  شده  توزیع  غيرعادالنه  بسيار  سرمایۀ  ولی  اند، 
در  که  می دهد  نشان  شد،  انجام  آمریکا  در  2007ميالدي  سال  در  که  مطالعه یی 
حدود 39 فيصد سرمایۀ این کشور در دست تنها یک درصد جمعيت قرار داشته 
و بقيۀ جمعيت این کشور مالک بقيۀ سرمایه بوده است. چنانکه می دانيم، وقتی که 
ثروت چنين غيرعادالنه توزیع شده باشد، قدرت و منزلت اجتماعی، که با ثروت 
رابطۀ بسيار نزدیک دارد نيز به همين صورت توزیع خواهد شد. طوریکه مالحظه 
گردید، در جوامع طبقاتی با وجود آنکه حداقل امکانات زنده گی برای اکثریت قاطع 
مردم تأمين می گردد ولی ثروت، قدرت و منزلت به صورت کاماًل غيرعادله توزیع        

می گردد. 

ACKU



  65

تحرکاجتماعى
در جوامع طبقاتی مدرن، برخالف اکثر جوامع سنتی، تحرک اجتماعی و جابهجا 
شدن افراد در مقام ها و طبقات اجتماعی مختلف هم امکانپذیر است و هم نسبتًا 
آسان. به طور مثال، فردی که به طبقۀ پایين تعلق دارد، می تواند با تالش و 
زحمات خود از طریق تحصيل علم یا ثروت خود را به طبقه متوسط و یا حتی 
باالی جامعه برساند. گرچه اکثراً موانع نامرئی و اعالم نشدۀ فراوانی بر سر 
راه تحرک افراد وجود دارد، ولی قانونًا و عماًل امکان پذیر است. افراد زیادی 
دیده می شود که از این شرایط استفاده نموده و خود را به طبقات باالتر منتقل 
می کنند. تحرک معکوس نيز کاماًل ممکن است، یعنی افرادی به دالیل مختلف 

ممکن است از طبقات باال سقوط نموده و به طبقات پایين  تنزل کنند.
استثمارهمهجانبه

 به دليل خصوصياتی که برای جوامع طبقاتی مدرن برشمردیم، در این جوامع 
اقليت  نوعی استثمار آرام، مالیم ولی بسيار عميق و وسيع وجود دارد. یک 
محدود که امکانات و منابع با ارزش جامعه را در دست دارد، اکثریت جامعه 
از جهت فرهنگی تحت  از لحاظ سياسی و هم  اقتصادی، هم  از لحاظ  را هم 
استثمار خویش قرار می دهد. ایجاد نظام دایمی نابرابری از چند لحاظ به سود 
گروه مسلط است. نخست، امتيازاتی را که گروه قباًل داشته حفظ می کند. بدین 
ترتيب نظام حکومت و قانون، چنانچه زیر نفوذ شدید ثروتمندان و قدرتمندان 
باشد، به حفظ دارایی و امتيازات آن ها در برابر دیگران درجامعه کمک خواهد 
کرد. دوم، گروه مسلط را در موقعيت مساعدی برای وظایف، تعليم و تربيه، و 
مسکن قرار می دهد. سوم، به نخبهگان امکان می دهد تا از کسانی که در موقعيت های 
پایين قرار دارند به عنوان کارگر، اجير و مصرف کنندهاستفاده  کنند، بدین ترتيب 
زنده گی را آسانتر کرده و ثروت خود را افزایش دهند. بعضی از علما، معتقد اند 
که نظام نابرابری موقعيت ممتاز قدرتمندان را حفظ می کند، نفوذ رقابتآميز آن ها 
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پایين  موقعيت های  در  که  را  که کسانی  می دهد  امکان  آن ها  به  و  می دهد  افزایش  را 
هستند، استثمار کنند. اسالم از اولين ایامی  که در شبه جزیرۀ عربستان ظهور نمود 
بر نظام طبقاتی خط بطالن کشيد. بادار و برده را در یک صف قرار داد، ميان ابوبکر 
و عمر و علی و ابوعبيده و مصعب بن عميره )رضی اهلل عنهم( که از جملۀ عربهای 
ثروتمند و شریف جامعه بودند و ميان بالل و یاسر و سميه و عمار و صهيب )رضی 
اهلل عنهم( که از طبقۀ فقير و برده گان بودند، برابری آورد. اسالم از همان آغاز معيار 
برتری را تقوی، علم و فضایل اخالقی اعالن نمود. و بهاین شکل تمام مظاهر نابرابری 

را جاهلی و غير انسانی دانست.
                             مروری بر درس

..........................................................................................................................•

..........................................................................................................................•

..........................................................................................................................•

..........................................................................................................................•

..........................................................................................................................•
                            سؤاالت درس

1-طبقه را تعریف نمایيد.
2-فاصلۀ طبقاتی چيست؟ توضيح دهيد. فردی که به طبقۀ پایين، تعلق دارد چطور   

می تواند خود را به باالترین طبقه برساند؟ 
3-استثمار چيست؟ کدام طبقه تحت استثمار قرار ميگيرد؟ توضيح دهيد.

4- اسالم با نابرابری های اجتماعی و نظام طبقاتی چگونه مبارزه کرده است؟
5- معيار فضيلت و برتری در اسالم چيست؟

                             کار خانه گی
چند موردی که علت نابرابری ها در جامعه می شود لست نموده و در صنف بخوانيد.
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نابرابرىجنسيتى

 
 
 درس پانزد هم

فکرکنيدوجوابدهيد
از  نيمي  مي دانيم،  طوریکه 
نيمي  و  مرد  بشري  جامعۀ 

دیگر زن است. به نظر شما:
1-زنان و مردان به صورت مساوی 

از امتيازات برخوردارند؟
2- اگر نوعي از نابرابري جنسيتي 
موجود باشد، آنرا توضيح دهيد.

جنسيتچيست؟
جنسيت یعنی دفاع و جانبداری 
به  عقيده  و  زنان  حقوق  از 

برابری زن و مرد در زمينه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مبارزه برای 
رفع تبعيض، تحقير، توهين و ستم به زنان.

هدف از مسألۀ جنسيتی برآورده نمودن و سپردن حقوق مساویانۀ زن و مرد 
بين  از  جنسيتی  نابرابری  تا  است،  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  حيات  در 
تشکل  دیده میشود. جنسيت  اجتماعی  در همۀ سطوح جهان  برود. جنسيت 
اندیشيدن دربارۀ خود و بر قرار کردن ارتباط با دیگران است و تأثير زیادی 

در تعيين نوع کار و زنده گی خانواده و جامعه دارد.
 جنسيت تعيين کنندۀ سلسلۀ مراتب اجتماعی است؛ زیرا در اکثر جوامع، بخش 
معنای  به  اشاره  جنسيت  دارد،  خود  کنترول  تحت  را  اجتماعی  منابع  عمدۀ 

اجتماعی مرد بودن و زن بودن دارد. 
خداوند َجلَّ َجالَلُه  انسان را از دو جنس مرد و زن آفریده است. یکی از نشانه های 
تقریبًا  مرد  و  زن  تعداد  جوامع  همه  در  که  است  این  َجالَلُه   َجلَّ  خداوند  حکمت 
داشته اند:  کار  تقسيم  نوع  یک  تاریخ  طول  در  مردان  و  زنان  است.  مساوی 
زنان عمدتًا به کارهای داخل خانه و تربيت اطفال مصروف بودند و مردان به 
کارهای بيرون از خانه و تهيه و تدارک مواد خوراکی می پرداختند. به دليل 
آنکه کار خانه در عين سخت بودن، درآمد ملموسی نداشت، مقام اجتماعی 
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زنان روز به روز تنزل یافت و توانایی و شایستهگی آن ها کمتر از مردان در نظر 
گرفته شد و به همين خاطر در همه جوامع کارهاي مهم و با صالحيت در دست 
مردان قرار دارد. امروز در همۀ فرهنگ های جهان زنان مقام متناسب با مردان 
ندارند و زنان معمواًل به کارهایی وادار می شوند که درآمد و اعتبار کمتری دارد. 
آن  دليل  به  باال  فرصت های شغلی  از  زنان  که محروميت  می کنند  فکر  بعضی ها 
است که زنان از توانایی فکری و فزیکی کمتری برخورداراند و همين  کارهایی که 
بهطور عنعنوی به زنان واگذار شده مناسب ترین کارها برای آن هاست. واقعيت این 
است که زنان و مردان از نظرحياتی تفاوت اندکی دارند و تفاوت های یادشده باعث 
نمی شود که زنان را از همه فرصت های ترقی و پيشرفت محروم سازیم. دین مبين 

اسالم نيز زنان را مانند مردان انسان می داند.
 اسالم تفاوت ميان زن و مرد را به رسميت می شناسد ولی بی عدالتی در حق زن یا 
مرد را به هيچ وجه نمی پذیرد. تاریخ اسالم شاهد حضور قوی زنان در عرصه های 
اله عليه  مختلف زنده گی بوده است. زنان در فتوحات اسالمی و غزوات پيامبر صلی 
وسلم اشتراک داشته اند. در روایات آمده است که حضرت فاطمه الزهرا و شماری 
دیگر از زنان مسلمان در جنگ های احد و حنين و غيره شرکت جسته اند. هم چنان 
در عرصۀ کار فرهنگی و ملی حضور قوی داشتند از ميان زنان کسانی بروز نمودند 
که در مسائل علمی دانشمند گردیدند. مثال: حضرت عایشه )رضی اهلل عنها( یکی از 
نظریه  و  دیدگاه  فقهی  مسائل  در  خود  و  می شود  محسوب  حدیث  بزرگ  راویان 
نقش  امور سياسی  در  تاریخ  در طول  زنان مسلمان  دارد. همچنان  به خصوصی 
برازندهیی داشته اند. ولی آن چه از تبعيضی که در جوامع اسالمی ميان زن و مرد 
به چشم می خورد علتش به جهل مردم نسبت به تعاليم اسالمی و عدم تربيت سالم 

دینی بر می گردد.
در اینجا به عواقب و پيامدهای منفی نابرابری جنسيتی می پردازیم. گرچه نابرابری 
جنسيتی پيامدهای منفی بسيار زیادی برای افراد و جوامع در پی دارد، ما در اینجا 
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به طرح بعضی از مهم ترین آن ها اکتفا می کنيم:
اند.  وجهان  جامعه  خانواده،  انکشاف  کليد  زنان  جامعه: عقبماندهگى
انکشاف آن متضمن انکشاف عمومی است. طوریکه دیده می شود اکثر زنان در 
افغانستان بیسواد اند و از پروسه های انکشافی دور می باشند واضح است که 
حرکت بطی این اکثریت بیسواد از سرعت حرکت کاروان ملی در راه توسعه 

و انکشاف ملی می کاهد. 
کشمکشاجتماعى

در گذشته زنان و مردان تابع عرف و سنت های اجتماعی بودند، و هر کس 
کاری را انجام می داد که عرف و فرهنگ جامعه برایش تعيين کرده بود، ولی 
امروز در اثر گسترش تعليم و تربيت و توسعه ارتباطات و رسانه ها وضعيت 
مردان  مانند  می توانند  زنان  که  می دانند  همه  امروز  است.  کرده  فرق  خيلی 
تحصيالت عالی و مشاغل پرعاید داشته باشند و برای ارتقای ظرفيت و کسب 
مقام های اجتماعی از توان و نيروی عقلی خوبی برخوردار هستند. از اینرو، 
آن ها میخواهند از وضعيت تبعيضآميز برآمده و به ارتقایظرفيت و کسب 
مشاغل پردرآمد بپردازند و تمام تالش خود را برای دسترسی به این هدف به 
کار می برند. بنابراین قبل از همه باید به انکشاف زنان که تهداب گذاران نسل ها 

و زمينه سازان انکشاف اند توجه جدی مبذول گردد       

                                 مرورىبردرس
...................................................................................................................... •
.......................................................................................................................•
.......................................................................................................................•
.......................................................................................................................•
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                           سؤاالتدرس
1. نابرابری چيست؟
2. جنسيت چيست؟

3. آیا در جهان در تعداد زنان و مردان تفاوت موجود است؟
4. چرا زنان نسبت به مردان در اکثریت نقاط جهان از منافع اساسی اجتماعی

 محروم اند؟
5. زنان در اسالم از چه موقعيتی برخوردارند؟

6. علت نابرابری و تبعيض ميان زن و مرد در جوامع اسالمی چيست؟
7. نابرابری جنسيتی چه پيامد ها ی در قبال دارد؟بيا ن دارید 

                           کارخانهگى
چند سطر درمورد وضعيت اجتماعی زنان افغانستان بنویسيد.

خالصهفصلچهارم
يامقامهاکهبهصورت افراد تفاوتهاىميان اجتماعىبهمعناىعامبه نابرابرىهاى  •

اجتماعىتعريفشدهوافرادآنرااشغالکردهاند،اشارهمىکند.
• طبقهاجتماعىعبارتاستازگروههايىازمردمکهدراثرتفاوتدردسترسىبهمنافعمادى

جامعهتشکيلمىيابدوبههمينخاطرتفاوتهايىدرسبکزندهگىوفرهنگآنهاپديدمىآيد.
امتياز و نمىداند امتيازى نوع هيچ مايه را نژادى قومىو تفاوتهاى اسالم مبين دين  •

انسانهاراتنهابراساستقوىوپرهيزگارىمىداند.
• هدفازمسائلىجنسيتىبرآودهنمودنوسپردنحقوقمساويانۀزنومرددرحيات

سياسى،اجتماعىوفرهنگىاست،تانابرابرىجنسيتىازبينبرود.
• بايددرانکشافزنانکهتهدابگذاراننسلهاوزمينهسازانتوسعهوانکشافاندتوجه

جدىمبذولگردد..
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مشکالتاجتماعىما

دراينفصلمطالبزيررامىآموزيم:
بىسوادى؛

فقروبىکارى؛
مسکن؛

صحتوتداوى؛
موادمخدر؛

ناامنىودهشتافگنى؛
موادمنفجرناشده.

فصل پنجم 
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توقعمىرودکهشاگردانعزيزبعدازخواندناينفصل:
اهميتسوادرابدانندوبهزدودنبىسوادىازجامعهعالقمند

شوند؛
فقروبىکارىونتايجمنفىآنهارابشناسندوبهتالشو

کوششوادارشوند؛
بامشکلکمبودمسکنآشناگرديدهوراههاىبيرونرفتازآن

رابشناسند؛
مشکالتناشىازموادمخدر،موادانفجارىمنفجرناشده،ناامنى
وکمبودخدماتصحىرابدانندوباراههاىمقابلهباآنهاآشنا

شوند.

اهداف فصل
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مشکالتاجتماعىما:بىسوادى

 
 
درس شانزدهم

فکرکنيدوجوابدهيد
زنده گی در دنياي جدید ضرورت به تعليم و تربيه دارد. چنانچه خداوند)ج( 

در قرآن کریم می فرماید:
 ) اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّک الَّذِي َخلََق* َخلََق اْلِنَساَن مِْن َعلٍَق*اْقَرأْ َوَربَُّک 

اْلَْکَرُم الذی َعلَم بِالقلِم* َعلََّم اْلِنَساَن َما لَْم َیْعلَْم* (
پروردگار  نام  برکت  به  بخوان  ترجمه: 

از  آدمی را  آفریده  آفریده*  که  خود 
پروردگارتو  و  بخوان  بسته*  خون 
به  آموخت  علم  آنکه  است*  کریم 

وسيلۀ قلم*
باشند  نکرده  تعليم  که  کساني   
بي سواد ناميده مي شوند. با توجه به 

این واقعيت:
1- اگر کسي سواد نداشته باشد، با چه 

مشکالتي مواجه مي شود؟
مشکالتي  چه  با  باشد  بي سواد  اعضایش  از  زیادي  تعداد  که  جامعه یي   -2

مواجه مي گردد؟
انسان ها مدت هاي زیادي بر روي زمين زنده گی کردند ولي خواندن و نوشتن را 
نمي دانستند. در آن زمان زنده گی انسان ها بسيار ساده و ابتدایي بود. در آن زمان 
تجارب نسل هاي گذشته به صورت عملي و شفاهي از نسلي به نسل دیگر منتقل 
را در  فنون مورد ضرورت خود  و  اعضاي جدید جامعه مهارت ها  مي گردید و 
جریان زنده گی روزمره یاد  گرفتند. در آن زمان هيچگونه پروگرام خاصي براي 
آموزش وجود نداشت. بی سوادی هميشه مانع بزرگی در جریان تکامل جوامع 
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بشری  است. بنابراین گفته می توانيم که بیسوادی یک مرض مهلک و دشمن درجه 
یک بشریت، مشکل عمده در مسير تکامل ترقی، پيشرفت، انکشاف و توسعۀ جوامع 
بشری به خصوص کشور های جهان سوم و عقب مانده محسوب میشود. محو کامل 
آن امر ساده و عادی نبوده بلکه یک جریان مغلق و پيچيده  بوده و به همکاری وسيع 
ملی و بينالمللی ضرورت دارد. اگر چه مبارزه با این مرض مهلک مستلزم کار و پيکار 
اساسی و وسيع می باشد. در این استقامت از طرف کشور ها و سازمان های ملی و بين 

المللی بهخاطر محو بیسوادی در سطح جهان اقداماتی صورت گرفته است.
امروزه در کشور های پيشرفته، همۀ مردم با سواداند حتا افرادی که نابينا و ناشنوا  
اند نيز با سواد هستند. در کشور ما حدود ده ميليون هموطن ما از نعمت سواد محروم 
بوده و هماکنون پنج ميليون طفل کشور از رفتن به مکتب دور مانده اند. بعضی از 
از: فقر،  اند  مهمترین مشکالتی که از این ناحيه برای کشور ما پيش می آید. عبارت 

جهل، عقب ماندهگی اجتماعی، اقتصادی، اعتياد، رویآوردن به جرم و جنایت. 
از نعمت سواد و تعليم محروم است هميشه محتاج به کشور های قدرتمند  ملتی که 
است. پس بر کشورهای فقير الزم است تا توجه خود را به علم و سواد معطوف و 
در توسعۀ مکاتب توجه نمایند، زیرا مکتب محرک اصلی توسعه و جلوگيری از فقر و 
عقب ماندهگی تلقی میگردد. در عصرحاضر با پيشرفت علم و تکنالوژی و با صنعتی 
و زراعتی شدن کشور های جهان این کشور ها به نيروی انسانی و کارگر ماهر و با 
بنابراین  ثقيله و خفيفه بيشتر ضرورت دارند.  فابریکه ها و صنایع  سواد در مزارع، 
کشور ها سعی و تالش می نمایند تا افراد جامعه با سواد شوند؛ زیرا افراد بی سواد 
نمی توانند به وجه احسن در مزارع و در فایریکه ها در امر توسعه و پيشرفت صنعتی 

و زراعتی به صورت درست و مفيد کار و فعاليت کنند. 
سواد وسيله مهم و اساسی برای هر نوع آموزش است. سواد یک عنصر ضروری، 
برای مشارکت در فعاليت های اجتماعی، فرهنگی، سياسی و اقتصادی است. واضح 
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است که شخص بیسواد نمی تواند پرابلم های اجتماعی خود را به صورت بهتر 
حل نماید. به خود، فاميل و جامعه خود مصدر خدمات شایسته گردد. افرادیکه 
دارای سواد کامل هستند جامعه و محيط ماحول خود را درک می کنند و مشکالت 
خواندن  توانایي  معنای  به  را  سواد  عمومًا  چه  گر  می یابند.   را  جامعه  و  خود 
خواندن،  توانایي  معنای  به  که سواد  است  این  واقعيت  ولي  مي دانند،  نوشتن  و 
نوشتن و درک متن هاي نوشته شده است. درک متن به این معني است که فرد باید 
توانایي هاي زباني خوب و دانش عمومي کافي داشته باشد. این توانایي تنها از 

طریق درس خواندن در مکتب بهدست مي آید. 
در  است.  فقر  بي سوادي،  پيامدهاي  ابتدایي ترین  از  یکي  فقروعقبماندهگي: 
جوامع معاصر اکثر کارها و مشاغل ضرورت به سواد و مهارت مسلکی دارد. به 
این دليل، اگر کسي سواد نداشته باشد، نمي تواند کار مناسب و درآمد کافي داشته 
باشد. وقتي که اکثر اعضاي جامعه بي سواد یا کم سواد باشد، عالوه بر فقر این 
افراد، عموم جامعه نيز دچار فقر خواهد شد، چون بخش مهمي از عاید دولت را 

ماليات، عشر و زکات، خمس و صدقات واجبه و نافله تشکيل مي دهد. 
وقتي که مردم فقير باشند، دولت نيز دچار کاهش عواید بيتالمال و ماليات خواهد 
شد، در نتيجه امکانات عمومي جامعه از قبيل راه، شفاخانه، مکتب، نفقۀ بيوه ها، یتيمان، 
نابينایان، ناشنوایان، معلولين، علما و کسانی که در خدمت مردم مصروف کار اند 
مانند: مأمورین دولت، قضات، معلمين، داکتران و غيره که شریعت اسالم مصارف 
اینها  شان را در بيتالمال مقررکرده کاسته خواهد شد. پارک هاي تفریحي و مانند 
کم و فاقد امکانات خواهد گردید. همچنين، کارخانه ها و توليدات در چنين کشوري 

نمي تواند رشد کند. در نهایت، کشور دچار فقر و عقب ماندهگي شدید خواهد شد.
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گرفتار  اعتياد  هيوالي  دام  به  بيشتر  جهل  و  فقر  خاطر  به  بي سواد  جامعۀ  اعتياد: 
دارند.  نزدیکي  بسيار  رابطۀ  اعتياد  نهایت  در  و  فقر  با  جهل  و  بي سوادي  مي شود. 
لذا سرمایه گذاري در بخش تعليم و تربيت و توجه به کيفيت آموزش بسيار مفيد و 
و  بسيار وسيع  بي سوادي  نتایج سوء  که  است  یادآوري  به  است. الزم  نتيجه بخش 

گسترده است و مواردي که ما در این جا بحث کردیم تنها نمونه هایي از آن هاست.

                            مرورىبردرس
------------------------------------------------------•
-----------------------------------------------------•
-----------------------------------------------------•
-----------------------------------------------------•
-----------------------------------------------------•

                              سؤاالتدرس
1- بی سوادی چيست؟

2- سواد را تعریف نمایيد، در کشور ما چند فيصد زنان و مردان خواندن و نوشتن 
را یاد ندارند؟

3- بی سوادی در کشور ما چه مشکالتی را بهبار می آورد؟ توضيح دهيد.
                              کارخانهگى

یک شخص بی سواد را با یک شخص باسواد مقایسه کنيد و در اینباره چند سطر در 
کتابچه های خود نوشته کرده و در صنف بخوانيد. 
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مشکالتاجتماعىما:فقر

 
 
درس هفدهم

مباحثهنماييد
سؤاالت ذیل را با دقت خوانده 

و جواب بگویيد:
1- چرا انسان فقير مي شود؟

2- فقر چه تأثيراتي بر زنده گي 
انسان مي گذارد؟

3-چطور از فقر جلوگيری کنيم؟
خوراک،  به  ضرورت  انسان 
بسياري  و  مسکن  پوشاک، 
دارد  دیگر  وسایل  و  مواد  از 
تا بتواند زندهگي کند. خداوند 
مورد  مواد  همۀ  مهربان 

ضرورت بشر را در طبيعت قرار داده و به انسان فکر و توان کافي داده که 
آن ها را استخراج و مطابق با احتياجات خود از آن ها استفاده نماید. اگر شرایط 
بهطوری فراهم گردد که انسان بتواند از فکر و استعداد خود کارگرفته و منابع 
دچار  نماید،  بهره برداري  و  استخراج  احتياجات خویش  رفع  براي  را  طبيعي 
فقر و تنگدستي نمي شود ولي اگر انسان تن به تنبلي دهد و یا موانع طبيعي یا 
اجتماعي دیگري پيش بياید که نتواند از این نعمت هاي الهي استفاده نماید، فقير 

و تنگدست مي شود. 
فقرچيست؟ فقر عبارت است از نداشتن ضرورت های اوليه که انسان به آن ها 
ضرورت دارد. فقر یکي از مصيبت هایي است که در طول تاریخ، بشر را رنج داده 
منتهی  کفر  به  فقر  که  است  قریب  اهلل می فرمایند  مي دهد. طوریکه رسول  و 
شود، بنابراین، جواب به این سؤال که چراانسانفقيرميشود؟ بسيار مهم است، 
چون که با پيدا کردن جواب این سؤال مي توان فهميد که ما چرا فقير هستيم. گرچه 
عوامل بسيار زیادي براي فقر وجود دارد که بررسي همه آن ها در این جا ممکن 

نيست، ولي به طور کلي مي توان آن ها را به سه بخش عمومی  تقسيم کرد:
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عواملفردي
عوامل فردي که خود انواع مختلفی دارد، به آن بخش از عوامل گفته مي شود که ریشۀ 
آن در خود فرد است؛ به طور مثال: بعضی از مهم ترین عوامل فردي فقر عبارتند از: 

1( تنبلي و تن ندادن به کار و کوشش
 2( بي سوادي و ناداني که باعث ناتواني انسان در زنده گی مي گردد. 

3( نداشتن مهارت الزم براي انجام دادن کارهاي مهم و پرعاید
4( معيوب و ناقص بودن عضو یا اعضاي بدن که مانع از کار و تالش مي گردد در 
صورتي که انسان به یک یا چندتا از عوامل فوق مبتال گردد در تأمين زنده گی شخصي 

خویش دچار مشکل گردیده و فقير خواهد شد. 
عواملطبيعي

گرچه خداوند مهربان ضرورت های ما را در طبيعت قرار داده است ولي این نعمات به 
طور مساوی در طبيعت توزیع نشده است؛ به طور مثال: 

1( بعضی از زمين ها خيلي حاصل خيز است و بعضی دیگر حاصل چنداني نمي دهد؛ 
2( بعضي از مناطق معادن و منابع گران بها دارد؛ مانند: طال، آهن، نفت و گاز، ولي 
مناطقي از زمين عاري از این گونه معادن گرانبهاست. عالوه بر این، بعضی از حوادث 
طبيعي مانند: سيل، خشک سالي و توفان نيز مي تواند باعث ویراني ها و نابودي اموال 
و ثروت مردم گردد. با توجه به تفاوت هاي یادشده، کساني که در مناطق حاصل خيز 
سکونت دارند مي توانند با زحمت اندک حاصل فراواني به دستآرند. ولي مردمي که 
در مناطق غيرحاصل خيز ساکن هستند باید زحمات زیادي بکشند تا حاصل کمی به 
دست آورند. همچنين، کشورهایي که معادن طال، آهن، نفت و گاز در اختيار دارند 
مي توانند با فروش آن ها تعليم و تربيت خود را ارتقا دهند، امکانات عمومي را افزایش 
دهند و صنایع و زراعت خود را توسعه دهند. در حالي که کشورهاي دیگر از این گونه 
نعمات طبيعي محروم اند. پس برخورداري از زمين حاصل خيز، آب و هواي مناسب و 

معادن گران قيمت باعث ثروت و نداشتن آن ها باعث فقر و تنگدستي مي گردد. 
عواملاجتماعي

در کنار عوامل یادشده، عوامل اجتماعي نيز در دسترسی و عدم دسترسی انسان به 
نعمات طبيعي مؤثر است. ثروت و امکانات طبيعي از طریق مکانيزم اقتصادي خاص 

هر جامعه توزیع مي شود.
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اساس  بر  افراد  باشد،  تبعيض  و  تعصب  از  عاري  و  عادالنه  سيستم  این  اگر   
نظام  اگر  ولي  مي شوند،  مستفيد  موجود  منابع  و  امکانات  از  دارند  سهمی که 
را  استفاده  جویي  بيشترین  خاصي  افراد  نباشد  عادالنه  اجتماعي  و  اقتصادي 
محروم  آن ها  از  ناموجهي  دالیل  به  دیگران  و  کرد  خواهند  موجود  امکانات  از 
خواهند شد. جامعه یي به رفاه و ثروت دست پيدا مي کند که هر فردي بر اساس 
در  مستفيد شود.  جامعه  منابع  و  امکانات  از  خود  توانایي هاي  و  شایستهگي ها 
جامعۀ عادالنه حتا براي کساني که به دالیلي چون نقص عضو یا پيري نمي توانند 

کار کنند، نيز سهمي در نظر مي گيرند و به آن ها نيز رسيدهگي مي شود. 
است.  امنيتی  و  اجتماعی  و  استقرار سياسی  جامعه  در  فقر  عمدۀ  عوامل  از  یکی 
جامعهیی که از استقرار و آرامش سياسی برخوردار نبود مردم با مشکالت فراوان 
امنيتی مواجه گردیده، تمام استعداد های قوی صرف زد و بند ها گردیده تمام برنامه 
ریزی ها در راستای تقویت پایه های سياسی خود و مخالفين منحصر می ماند، در 
نتيجه آحاد جامعه مبتال به فقر می شوند. همانسان در صورتیکه در جامعه استقرار 
اجتماعی نبود مردم همواره از شهری به شهر دیگر در فرار و کوچ می باشند. این 
امنيت  از جامعه  اگر  ایشان می گيرد. و  از  امور معيشتی را  ابتکارات  حالت قدرت 

رخت بربست هيچ تصور تقویت بنيۀ اقتصادی در اذهان شکوفه نمی کند.
کشور ما که داراي تاریخ درخشان و طبيعت مملو از منابع طبيعي قيمتی مي باشد، 
متاسفأنه اکنون یکي از فقيرترین کشورهاي جهان به حساب مي رود. مهم ترین 

عوامل فقر کشور ما در این مرحلۀ تاریخ عبارتند از:           
1( جنگ هاي طوالني : مردم ما براي دفاع از دین و سرزمين خود تقریبًا سه دهه 
به جهاد و جنگ هاي داخلي گرفتار گردید. در این مدت نه تنها هيچ کاري براي 
نابود  نيز  بلکه سرمایه هاي موجود ملت  نگرفت  رشد، و توسعۀ کشور صورت 
گردید. زیربناهاي اقتصادي کشور، از قبيل کارخانه ها و تأسيسات اقتصادي در 

بخش هاي صنعت، زراعت و سایر بخش ها به طور عمومی نابود شد. 
2( از بين رفتن نظم و انضباط اداري، اجتماعي و فرهنگي در طي سال هاي بحران: 
از بين رفتن این نظم وانضباط باعث هرج و مرج در رفتار مردم گردیده و مانع 

فعاليت هاي اقتصادي باثبات  گردید. 
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3( بي سوادي و ناداني: در طي سال هاي نا امنی مکاتب کشور عمدتًا تعطيل بود و این امر 
باعث گردید که یک نسل تقریبًا به طور کامل بي سواد و یا کم سواد باقي بماند. 

باید دولت  فائق آمدن براین مشکل ضرورت به یک عزم ملي دارد که در رأس آن 
نمایندهگي  ملت،  ارادۀ  و  قدرت  از  که  نهادي  عنوان  به  افغانستان  اسالمي  جمهوري 
مي کند، طرح هاي واقع بينانه را آماده نموده و با کمک همه جانبه ملت آن را اجرا نماید. 
تا این ملت که مستحق یک زنده گی مرفه و آبرومندانه است، از فقر و تنگدستي که 

باعث خفت و خواري است، نجات یابد.

                             مرورىبردرس
.............................................................................................................................  •
...............................................................................................................................•
..............................................................................................................................•
...............................................................................................................................•
...............................................................................................................................•

                             سؤاالتدرس
1- عوامل فردي فقر را نام ببرید.

2- عوامل طبيعي فقر کدام اند؟
3- عوامل اجتماعي فقر را توضيح دهيد.
4- چرا کشور ما گرفتار فقر شده است؟

5- چگونه باید فقر را از کشور خود ریشه کن نمایيم؟
                               کارخانهگى

اگر بخواهيد سطح عاید خانواده خود را باال ببرید: 
1- آیا منابع دیگري در اختيار دارید که بتوانيد از آن ها استفاده نمایيد؟

2- آیا شغل دیگري را براي بعضی از اعضاي خانوده پيشنهاد مي کنيد؟
3- آیا بعضی از اعضاي خانواده ضرورت دارند که مهارت هاي جدیدي را یاد بگيرند؟

دربارۀ سؤاالت فوق با اعضاي بزرگ خانواده مشورت نموده و جواب ها را در کتابچۀ 
خود نوشته و به مکتب بياورید.
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مشکالتاجتماعىما:خانهومسکن

 
 
درس هجدهم

مقايسهکنيد
همۀ ما ضرورت به مسکن داریم. اکثر ما در خانه و بعضی نيز در خيمه یا غژدي      

زنده گی مي کنيم. به نظر شما:
1- چرا انسان به مسکن ضرورت دارد؟

چه  باشيم،  نداشته  مسکن  اگر   -2
مي شود؟

ما مسکن  کنيم که همۀ  باید چه   -3
مناسب داشته باشيم؟

انسان حتا در دوره هاي بسيار قدیم  
براي خود مسکن انتخاب مي کرد. او 
براي حفاظت از سرما و گرما در آن 
با پيشرفت علم و  زنده گی مي نمود. 
تفاوت  نيز  مسکن  بشر،  تکنولوژي 
احتياجات  تأمين  بر  عالوه  و  کرد 
ضروري محافظت انسان، جنبه هاي 

زینتی نيز مورد توجه قرار گرفت. همچنين، در جوامع مختلف خانه ها مطابق با 
فرهنگ و ارزش هاي دیني و فرهنگي به طرق متفاوتي ساخته شد.

با وجود پيشرفت هاي زیادي که بشر در عرصه هاي مختلف زنده گی به دست 
ساخته اند.  رفاهي  وسایل  داراي  و  مجهز  مجلل،  بسيار  خانه هاي  و  آورده 
حتا  مي رود.  شمار  به  بشر  مشکالت  مهم ترین  از  یکي  هنوز  مسکن  کمبود 
در پيشرفته ترین کشورهاي جهان، تعداد زیادي از خانواده ها خانۀ شخصي 
مناسب ندارند و مجبورند هر ماه مبلغ قابل توجهي از عاید خود را براي کرایه 
ومصارف خانه بپردازند. ملت ما به دالیل مختلف جزو کشورهایي است که 
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دالیل  مهم ترین  از  بعضی  به شمار مي رود.  آن  از مشکالت جدي  کمبود مسکن 
کمبود مسکن در شهرهاي مهم کشور عبارتند از: 

مهاجرت: در طي سال هاي جهاد، جمعيت زیادي از دهات و شهرها به کشورهاي دور 
و نزدیک مهاجرت کردند. بعد از سال1381 هـ. ش. که محيط نسبتًا امني در کشور به 
وجود آمد، عده زیادي از هموطنان مهاجر به کشور خود بازگشتند و به جاي اقامت 
در دهات و شهرهاي کوچک خود، عمدتًا در پایتخت و سایر شهرهاي کالن کشور 
سکونت گزیدند. اکنون در این شهرها، به خصوص کابل، جمعيت چند برابر بيشر از 

ظرفيت آن زنده گی مي کند. 
پروگرامهاىمشخصدولتي: دولت می تواند با تطبيق ماسترپالن دست داشته و 
نقشه هایی که برای شهر ها تهيه نموده اند اقدام نماید. دولت باید نخست براي هر شهر 
نقشه مناسب تهيه نماید و زمين ها را به متقاضيان توزیع نماید تا مردم مجبور نشوند 
در  چون  نمایند.  اقدام  خانه  ساختن  به  نقشه  هيچگونه  بدون  و  خودسرانه  طور  به 
چند دهۀ گذشته در کشور ما جنگ ادامه داشت و ویرانی های زیادی را به بار آورد. 
باتوجه و کوشش دولت در طی سال های اخير و تالش ها وطرح هایی که داشت بازهم 
نظر به مشکالتی که موجود بود این مشکل بزرگ اجتماعی تا هنوز حل نگردیده است. 
مشکل مسکن یک مشکل جدی کشور بوده که با طرح و تطبيق پروگرامهایی برای حل 

این مشکل از جانب دولت و با همکاری مردم صورت گرفته می تواند.
وارد  همسایه  کشورهاي  از  ما  تعميراتي  مواد  اکثر  تعميراتي:  مواد بودن قيمت
هنوز  و  دیده  آسيب  شدت  به  گذشته  سال هاي  در  ما  داخلي  توليدات  مي گردد. 
خرابي  ناامني،  دليل  به  نيز  وارداتي  تعميراتي  مواد  است.  نگرفته  بازسازي صورت 
راه هاي مواصالتي وبی توجهی، به شدت گران است. این در حالي است که مردم ما به 
دليل بي کاري و نابساماني اقتصادي کشور توانایي خرید مواد قيمتی و ساختن خانۀ 
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مناسب را ندارند. عالوه بر شهرها در دهات کشور نيز تعداد زیادي از مردم خانه 
و سرپناه ندارند. 

کساني که زمين ندارند به طور طبيعي از داشتن خانه نيز محروم اند. خانه هاي 
دهاتي غالبًا از امکانات صحي و رفاهي الزم برخوردار نيستند و تنها مانع حرارت 
ندارد و  به شهرها  اختصاص  بنابراین، مشکل کمبود خانۀ  برودت مي گردند.  و 

شامل دهات نيز مي گردد. 
اکنونچهبايدکرد؟ 

براي حل این مشکل و دسترسي همه هموطنان به مسکن مناسب، هم دولت و هم 
مردم باید تالش کنند. کارهایي که دولت باید انجام دهد عبارتند از:

1-تهيهماسترپالنبرايشهرهايکشور: دولت باید نقشه هاي شهرها را آماده 
به  اقدام  یا رایگان زمين بهدستآورند و  با قيمت مناسب  بتوانند  تا مردم  نماید 

اعمار نمایند.
2-ارائهخدماتعمومى: دولت باید براي همه کشور به خصوص مناطق مسکوني 
خدمات عمومي، از قبيل آب، سيستم دفع فاضالب، برق، تليفون، سرک و کوچۀ 

پخته فراهم سازد.
انجام  باید توسط دولت  از کارهاي مهم که  یکي  ايجادبالکهايمسکوني:  -3
شود، این است که خانه هاي ارزان ولي مجهز بسازد و به مردم واگذار نماید. یکي 
از بهترین راه هاي تهيۀ خانه ارزان تأسيس بالک هاي مسکوني است. بالک اگر با 
طرح و نقشه خوب ساخته شود، امکان زنده گی آرام نفوس زیادي را در فضاي 

اندک ميسر مي سازد.
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                            مروربردرس
..............................................................................................................................•
..............................................................................................................................•
..............................................................................................................................•
...............................................................................................................................•
...............................................................................................................................•

                              سؤاالتدرس
1- مهم ترین دالیل کمبود مسکن را در کشور توضيح دهيد.   

2- دالیل مهاجرت مردم کشور ما را ذکر کنيد؟    
3- برای این که مردم خانه های خود سر آباد نکنند، دولت کدام کار ها را برای مردم 

باید انجام دهد.   
4- دولت و کمپنی های خانهسازی برای رفع مشکل کمبود خانۀ مردم کدام کار های را 

انجام دهند تا مردم بیبضاعت ما صاحبخانه )اپارتمان( شوند؟   
5- پيشنهاد شما برای رفع کمبود مسکن چيست؟ بنویسيد.  

 
                              کارخانهگى

 با همکاری والدین مشکالت اجتماعی در زمينۀ اسکان را در چند سطر تحریر دارید.
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مشکالتاجتماعىما:صحتوتندرستى

 
 
درس نوزدهم

مباحثهنماييد
صحت یکي از بزرگ ترین نعمت هاي الهي است. سؤاالت زیر را به دقت بخوانيد و 

دربارۀ آن ها باهم گفتگو کنيد :
1- چرا صحت و سالمتي براي ما اهميت دارد؟

2- اگر سالمتي خود را  از دست بدهيم، 
دچار چه مشکالتي مي شویم؟

و  مانده  که سالم  کرد  3-باید چه 
مریض نشویم؟

مهم ترین  از  یکي  هميشه  مرض 
مشکالت بشر بوده است. هر کدام 
از ما در طول عمر خود بارها به 
مبتال  دشوار  یا  و  ساده  امراض 

از دست مي دهيم.  را  بيماریها جان خود  توسط  ما  اکثر  مي شویم و سرانجام 
از  تعداد زیادي  انسان ها حمله مي کند و  بر  امراض ساري  این، گاهي  بر  عالوه 
مردم به سبب آن نابود می شوند. انسان ها در گذشته بارها گرفتار امراض ساري 
خطرناک گردیده و به طور گسترده نابود گردیده اند. بعضی از مردم توسط وبا 

و طاعون کاماًل نابود شده اند. 
ضررهایي که مرض به انسان ميرساند عبارت اند از: 

1( ایجاد درد و رنج؛ 
2( مانع شدن از فعاليت روزمره؛ 

3( مصرف پولي که انسان براي معالجه مي پردازد؛ 
4( مرگ و نابودي انسان؛ 
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5( کاهش نفوس: در صورتي که مرض ساري باشد و انسان نتواند از آن جلوگيري 
نماید، مرض مي تواند نفوس انساني را در یک منطقه به شدت کاهش داده و یا به کلي 

نابود کند.
با وجود آنکه مرض به طور کامل اجتناب پذیر نيست ولي امروز بسياري از مرض ها 
قابل جلوگيري و درمان مي باشد. طوریکه رسول اهلل فرموده است: خداوند َجلَّ َجالَلُه  
هيچ مرضی را پيدا نکرده مگر آنکه برای آن دوایی را نيز آفریده است. پس، از دوا 
استفاده کنيد. بسياري از امراض که روزانه هزاران نفر را در طي مدت کوتاهي نابود 

مي کرد، امروز به آسانی قابل درمان و تداوي مي باشد.
 بنابراین، امروز مسألۀ مهم تر براي ما این است که باید اواًل، شرایط زنده گی خود را 
طوری بسازیم که به مرض مبتال نشویم و ثانيًا، اگر احيانًاَ گرفتار مریضی شدیم، باید 
بتوانيم خود را تداوی کنيم و در اثر امراض قابل عالج نابود نشویم. مردم ما متأسفانه 
یکي از آسيب پذیرترین مردم دنيا در برابر امراض و بيماری ها مي باشند. مهم ترین 

مشکالتي که مردم ما در این زمينه دارند عبارتند از:
سوءتغذيه

نخستين شرط صحت انسان این است که خوراک و غذاي کامل و صحی داشته باشد. 
در صورتي که انسان به صورت کامل تغذیه نشود، بدن رشد و فعاليت طبيعي خود را 
نداشته و در مقابل امراض مقاومت خود را از دست خواهد داد. سوء تغذیه در کشور 
ما به خاطر فقر شدید، بسيار زیاد است. تا وقتی که مردم از سوء تغذیه رنج ببرند، 

نمي توان اميد داشت که آن ها صحت کامل داشته باشند.
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اگر  باشد.  صحي  باید  انسان  خوراک  غيرصحي:  خوراکي مواد از استفاده
انسان از غذاي غيرصحی استفاده نماید دچار انواع امراض مي شود. در کشور 
ما به خاطر کمبود وسایل حفظ و نگهداري مواد غذایي، بسياري از مواد غذایي 
این مواد  به دست مردم برسد فاسد و غيرقابل خوردن مي گردد.  از آنکه  قبل 
فاسد موجب امراض مختلف در ميان مردم مي گردد. عالوه براین، رستورانت ها 
و دست فروشان مواد غذایي نيز از سوي وزارت صحت عامه کمتر تحت نظارت 

قرار مي گيرند و اغلب آن ها اصول صحت و سالمت را مراعات نمي کنند. 
محيطوهوايآلوده: محيط و هواي پاک یکي دیگر از شرایط زنده گی سالم 
است. شهرهاي ما به دليل خاکي و خراب بودن سرک ها و کوچه ها، از کثيف ترین 
وسایط  زیاد  شمار  موجودیت  مي شود.  محسوب  جهان  آلوده ترین شهرهاي  و 
نقليه در شهر ها و فعاليت وسایط دود زا، استفاده از تيل های بیکيفيت و ده ها 
و  باالی صحت  آلوده  هوای  تنفس  که  گردیده  هوا  آلودهگی  باعث  دیگر  عوامل 
سالمتی کهنساالن، جوانان و اطفال تأثير منفی گذاشته و ساکنين شهر ها را به 
امراض مختلف مصاب می گرداند. طوریکه اجتماع در انکشاف شهر و فاميل در 
رشد طفل رول دارد، محيط زیست هم در انکشاف طفل رول دارد. در افغانستان 
اطفال  این  بيشترین  است،  دیده  سالهگی  پنج  سن  تا  اطفال  را  وفيات  زیادترین 
از سبب امراض ساری و همچنان در اثر امراض تنفسی، سوء تغذیه، مالریا و 
سرخکان از بين میرود. اسهال از آب آلوده و مواد آلوده یی که در محيط زیست 
وجود دارد و امراض تنفسی از آلودهگی هوا به وجود می آید که سبب مرگ و 
مير اطفال می گردد. منبع شيوع مالریا، آب های گندیده استاده بوده که توسط پشه 
مالریا به انسان انتقال می گردد. به همين قسم منبع سایر امراض ساری محيط 
ناپاک می باشد. دولت و مردم دربارۀ حفاظت محيط زیست سالم توجه  زیست 
جدی نمایند و مسائل صحت و محيطی و جلوگيری از آلودهگی هوا را در اولویت 

کاری خویش قرار دهند.
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با وجود همۀ مشکالتي که در زمينه  کمبودامکاناتصحىوتداوى: 
صحت داریم، کلينيک ها و شفاخانه هاي معياری نيز در کشور بسيار کم است. 
اگر سایر امکانات موجود باشد، داکتر متخصص بسيار کم داریم. به همين 
خاطر است که ساالنه هزاران نفر براي تداوي به کشورهاي همسایه و منطقه 
مي روند. مطابق مادۀ 52 قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان: دولت 
اتباع  امراض و تسهيالت صحی رایگان را برای همه  وسایل وقایه و عالج 

مطابق به احکام قانون تأمين می نماید.

                            مروربردرس
.............................................................................................................................•
.............................................................................................................................•
............................................................................................................................•
............................................................................................................................•
............................................................................................................................•

                                سؤاالتدرس
1- بعضی از امراض ساری را تحریر دارید.

2- کدام ضررها از مرض به انسان می رسد؟ فهرست نمایيد.
3- چطور می توانيم خود را از امراض وقایه کنيم؟

4- سوء تغذیه چيست؟
5- استفاده از مواد خوراکی غير صحی چه تأثيری بر بدن دارد؟

                            کارخانهگى
 هوای آلوده چه تأثير بر ارگانيزم بدن دارد؟
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مشکالتاجتماعىما:توليد،قاچاقواعتيادبهموادمخدر

 
 
درس بیستم

مباحثهنماييد
قاچاق مواد  توليد و  با  را  دیگران  افراد صحت و سالمتی خود و  از  بعضی 

مخدر به خطر می اندازند. به نظر شما:
1- استعمال مواد مخدر چه ضررهایی برای ما دارد؟

مشکل  یک  مخدر  مواد  آیا   -2
بزرگ کشور ماست؟ چگونه؟

3- توليد، قاچاق و استعمال مواد 
مخدر چه عواقب فردی و اجتماعی 

یی را در پی دارد؟
مشکل  این  می توان  چگونه   -4

را از بين برد؟
مواد مخدر امروزیکی از مهم ترین 
مشکالت کشور ما، منطقه و جهان 

به شمار می رود.
 در سال های جنگ و بحران گروههای مختلف زمينۀ فعاليت خود را در افغانستان 
به  نموده و  استفاده  بر مناطق دور دست  فقدان کنترول دولت  از  مساعد دیده و 
مواد  قاچاق  مافيای  حمایت  و  پشتيبانی  با  جریان ها  از  بعضی  پرداختند.  فعاليت 
مخدر، توليد و کشت تریاک را تشویق و ترویج کردند. به این دليل، امروز کشور ما 

به بزرگ ترین توليدکنندۀ مواد مخدر در جهان تبدیل شده است. 
توليد مواد مخدر در افغانستان توسط مافيای بين المللی پشتيبانی می شود و 
آن ها محصوالتی را که در افغانستان به دست می آورند، به کشورهای اروپایی 
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که مصرف  گفته می شود  موادی  به  مخدر  مواد  می کنند.  قاچاق  امریکایی  و 
آن شعور انسان را دچار اختالل می سازد. تریاک یکی از خطرناک ترین مواد 
مخدر است که از آن مواد خطرناک تر دیگری چون هرویين ساخته می شود.  
کشت و قاچاق مواد مخدر مشکالت فراوانی را برای دولت و ملت ما به وجود 

آورده که بعضی از آن ها قرار ذیل است:
مانعشدنازکشتمحصوالتمفيد

از کشت  تریاک،  با کشت  ما  این است که دهقانان  تریاک  اولين ضرر کشت 
محصوالت مفيد و مورد ضرورت جامعه باز می مانند. محصوالت مفيد زیادی 
وجود دارد که دهقانان می توانند با کشت آن ها هم مفاد خوبی به دست آورند 
و هم به جامعه و مردم خود خدمت نمایند. چرا بهجای گندم، جو، لوبيا، پنبه و 
امثال آن ها، زمين، سرمایه و نيروی کار خود را به کشت محصولی اختصاص 

دهيم که زنده گی انسان های دیگر را با خطر مواجه می سازد؟ 
توليد شود و  و  تریاک و سایر مواد مخدر در کشور کشت  اعتياد: وقتی 
اختيار مردم قرار گيرد، نوجوانان و جوانان  ارزان و بهآسانی در  با قيمت 
انسان  این مواد  به  اعتياد  به مصرف آن روی آورده و معتاد خواهند شد. 
انحرافات  به  و  باز میدارد  مفيد  فعاليت  و  کار  از  را  او  و  نموده  را مریض 
افزایش یابد، مشکالت زیادی  می کشاند. زمانی که تعداد معتادان در کشور 

برای خانواده ها، دولت و مردم پدید خواهد آمد.
تشديدفسادادارى

از آن جایی که قاچاق مواد مخدر ممنوع است، قاچاقچيان سعی می کنند که 
محاکم(  و  پوليس  اداره  )به خصوص  دولتی  از مسؤولين  بعضی  با خریدن 
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فعاليت های خود را آسان و ممکن سازند. آن ها گاهی موفق می شوند که 
بعضی از مسؤولين بلندپایۀ دولتی را با خود هم نوا ساخته و از نفوذ آن ها 

استفاده نمایند.
 در این صورت است که فساد اداری گسترده و عميق می شود و تالش ها 
برای کاهش و از بين بردن آن همواره با شکست مواجه می شود، زیرا از 

داخل دولت افراد پرنفوذی از رشد و گسترش فساد حمایت می کنند. 
ناامنىوخشونت

زمانی که دولت سعی می کند که از قاچاق مواد مخدر جلوگيری به عمل 
آورد، قاچاقچيان با استفاده از همۀ امکانات تالش می کنند در مقابل تدابير 

دولت ایستادهگی نموده و به فعاليت خود ادامه دهند. 
یکی از راه های ایجاد موانع در راه توسعه وپيشرفت کشور، تشدید فساد 
و  ناامنی  ایجاد  دیگر،  راه  داده شد.  توضيح  این  از  پيش  که  است  اداری 
با  دارند،  آن ها  که  زیادی  درآمد  به  توجه  با  است.  خشونت  از  استفاده 
ایجاب  شرایط  که  صورتی  در  و  مجهزند  روز  سالح های  پيشرفته ترین 
نماید، از آن ها عليه نيروهای دولتی و مردم استفاده می نمایند. بدین ترتيب، 

مواد مخدر ارتباط بسيار نزدیکی با ناامنی و دهشت افکنی دارد.
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       مروربردرس

.............................................................................................................................•

.............................................................................................................................•

.............................................................................................................................•

.............................................................................................................................•
............................................................................................................................•

                             سؤاالتدرس
1- مواد مخدر چيست؟

2- ضررهای مواد مخدر را بيان دارید.
از زرع کشت کدام محصوالت زراعتی محروم  ما  تریاک دهقانان  با کشت   -3

می گردند؟
4- درمورد ناامنی و خشونت چند سطر تحریر دارید؟

5- اعتياد چيست؟ در زمينه معلومات دهيد؟
                             کارخانهگى

ACKU پيشنهادات خود را برای از بين بردن مواد مخدر در چند سطر بنویسيد.
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مشکالتاجتماعىما:ناامنى،اختالفاتسياسىواجتماعى
درس بیست ويکم

مباحثهکنيد
سؤاالت ذیل را با دقت بخوانيد و جواب دهيد:

1- مشکالتی را که مردم ما به خاطر ناامنی تحمل می کنند، نام بگيرید؛
2- چه عواملی باعث ناامنی می شوند؟

3- برای آنکه جامعه یی با امن داشته باشيم باید چه کارهایی را انجام دهيم؟

اجتماعی  و  فرهنگی  سياسی،  اقتصادی،  مختلف  فعاليت های  به  جامعه  در  ما 
ضرورت داریم. این فعاليت ها در صورتی امکان پذیر است که امنيت کافی وجود 
افراد،  داشته باشد، و اگر امنيت کافی برای کار و فعاليت وجود نداشته باشد، 

سازمان ها و نهادها از کار و فعاليت عادی باز می مانند. 
قبل از هر چيز الزم است که مفهوم امنيت را توضيح دهيم. امنيت به وضعيتی 
از  و  اطمينان خاطر  کنند  و  آرامش  احساس  که مردم  گفته می شود  در جامعه 
هيچ کس یا سازماني تهدید نشوند. به طور مثال: اگر کسی شغلی دارد و هيچ 
چيزی کار او را تهدید نمی کند، او امنيت کاری دارد؛ یا اگر مردم بدون احساس 
ترس و تهدید به کار و زنده گی خود می پردازند و دربارۀ جان و مال خود از 
کسی نمی ترسند، آن ها امنيت جانی و مالی دارند. پس معلوم می شود که امنيت 
انواعی دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از: امنيت جانی، روانی، اقتصادی، سياسی 

واجتماعی. 
فيزیکی  و  روانی  نوع  دو  به  امنيت  که  گفت  عمومی می توان  تقسيمات  یک  در 
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تقسيم می شود. امنيت روانی زمانی حاصل می شود که امنيت کامل وجود داشته 
باشد و امنيت فيزیکی کم ترین حد امنيت است. اگر امنيت فيزیکی تهدید شود جان 

مردم به خطر می افتد و در این صورت امنيت روانی نيز وجود نخواهد داشت. 
عواملناامنى

ناامنی زمانی رخ می دهد که قواعد اجتماعی و قوانين رسمی به دالیلی پشتوانۀ 
سوء  فرصت  این  از  عده یی  و  باشد  داده  دست  از  را  مردمی خود  و  اخالقی 
استفاده نموده و مال و جان مردم را هدف قرار دهند. ناامنی می تواند عوامل 

متعدد و گوناگونی داشته باشد.
 از مهم ترین عوامل ناامنی می توان عوامل ذیل را نام برد: جنگ )داخلی یا خارجی(، 
دهشت افکنی، قاچاق مواد مخدر، سرقت های مسلحانه و پالن شده، اختالفات سياسی، 
ناامنی در کشور ما  فعاًل مهم ترین عامل  بازی.  ایدیولوژیکی و فرکسيون  قومی و 

دهشت افکنی است. در این درس اندکی دربارۀ دهشت افکنی بحث می کنيم.
دهشتافکنى

هر گونه عمل سازمان یافته یی که باعث وحشت، ترس و ناآرامی مردم گردد و 
اهداف سياسی را دنبال کند، دهشتافکنى ناميده می شود. 

بنابراین تعریف، تمام فعاليت های نظامی و تبليغات گروههایی که می خواهند از 
این طریق بر دولت فشار وارد نموده و به اهداف سياسی خود برسند، دهشت 

افکنی ناميده می شود. 
دارد که  ما  برای کشور و ملت  بدی  پيامدهای بسيار  ناامنی  و  افکنی  دهشت 

بعضی از آن ها از این قرار است: 
• کشتارمردم:دهشت افکنان برای رسيدن به اهداف سياسی خود حاضراند 

که مردم بی گناه را به قتل برسانند. 
مختلف  مؤسسات  و  مردم  که  می شود  باعث  ناامنی  کشور: ويرانى و تخريب  •
افکنی  دهشت  عمليات  براین،  عالوه  شوند.  مواجه  سقوط  به  خصوصی  و  دولتی 
و  و ساختمان های خصوصی  اموال  به  می کند  تهدید  را  مردم  که جان  همانگونه 
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دولتی نيز ضرر وارد می کند و هر روز به جای آنکه کشور آباد شود، ویران  
می شود.

• تضييعوقت: وقت برای انسان بسيار مهم است و نباید آن را ضایع کرد. 
امروزه کشورها در زمان کوتاه به پيشرفت های بزرگی دست می یابند، در 
حالی که مردم ما به دليل ناامنی و فعاليت های خراب کارانه دهشت افکنان 
عالوه بر نابودی ثروت های موجود خود، سال ها وقت خود را بدون هيچگونه 
پيشرفتی از دست می دهند. اکنون وظيفه دولت و ملت است که با تمام توان 

تالش کنند. امنيت کافی را به خاطر کار و فعاليت تأمين نمایند. 
  

 مروربردرس
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•

 سؤاالتدرس
1- امنيت در کار کدام معنا را افاده می کند؟

2- دهشت افکنی چيست؟
 3- عوامل ناامنی ها در کشور ما چيست؟  بيان دارید.

  4- دهشت افکنی چه نتایج برای کشور ما دارد؟
 کارخانهگى

مشکالتی را که مردم ما به خاطر ناامنی تحمل می کنند، نام ببرید.در این باره 
چند سطر بنویسيد و در صنف بخوانيد.
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مشکالتاجتماعىما:ماينهاوموادمنفجرناشده

 
 
درس بیست دوم 

فکرکنيدوجوابدهيد
در کشور ما سال ها جهاد وبعد جنگ وجود داشت. هر گروهی برای محافظت ا ز 
نيروهای خود اطراف پایگاه های خود را ماین کاشتند. اکنون بعد از چندین سال 
هنوز تعداد زیادی از این مواد به صورت منفجر ناشده باقی مانده و جان مردم 

را تهدید می کند. به سؤاالت زیر جواب دهيد:

1-آیا شما تا حال ماین یا سایر مواد منفجره را دیده اید؟
2-اگر احيانًا با ماین مواجه شوید چه کار می کنيد؟

3-برای جلوگيری از خطر ماین ها باید چه کنيم؟
کشورهایی که جنگ را پشت سر می گذارند، تا سال ها پس از جنگ نيز مشکالت 
امروزی  جنگ های  مشکالت  مهم ترین  از  یکی  می کنند.  تحمل  را  جنگ  از  ناشی 
ماین ها و مواد منفجرۀ باقيمانده از جنگ است که هر روز ممکن است جان ده ها 
و صدها انسان را بگيرد. در کشور ما ميليون ها ماین منفجرناشده از دوران جهاد 
وبعد از جنگ باقیمانده و ساالنه تعداد زیادی از هموطنان ما جان خود را در اثر 
برخورد با ماین ها از دست می دهند. در طی این سال ها فعاليت های زیادی جهت 
جمع آوری ماین ها و سایر مواد انفجاری منفجرناشده انجام شده است. متأسفانه 
تعداد زیادی از هموطنان ما در این راه جان خود را از دست داده اند. اما عليرغم 
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را  مواد جمع آوری نشده و جان مردم  این  از  زیادی  تعداد  هنوز  این تالش ها،  همه 
بهخصوص در مناطق دوردست کشور، تهدید می کند. 

اکنونبايدچهکنيمکهازخطراتماينهامحفوظبمانيم؟ کارهای زیادی باید در 
این راه صورت گيرد که مهم ترین آن ها قرار زیر است:

• یکی از کارهای اساسی این است که دولت باید تالش کند تا هر چه زودتر ماین ها 
و سایر مواد انفجاری باقی مانده از دوران جنگ را جمع آوری نمایند و مردم را 
از تهدیدهای احتمالی آن حفظ کند. خوشبختانه، مؤسسات ماین پاکي چندین سال 
است که با جدیت تالش مي کنند تا ماین ها را پاک کنند و در این کار تاحد زیادي 
هم موفق بوده اند. ولي با وجود این هنوز ماین هاي زیادي باقي مانده که ضرورت 

به پاک کردن دارد.
• کار مهم دیگر، آگاهی مردم از انواع ماین ها و آشنایی با چگونهگی برخورد با آن ها 
است. کسانی که در مناطق آلوده با مواد منفجرناشده سکونت دارند، باید انواع ماین ها 
را بشناسند، خطرات ناشی از آن ها را بدانند و طرق برخورد با آن ها را یادبگيرند تا 

بتوانند از خود در برابر آن ها محافظت نمایند. 
مؤسسه ماین پاکی سازمان ملل که برای جمع آوری ماین های باقيمانده از دوران جنگ 
کار می کند، در این زمينه توصيه هایی را ارائه کرده است که توجه به آن ها برای همه 

ارزشمند است:
بحثنماييد

مهماتمنفجرناشدهچيست؟
به پارچه ناشناختۀ فلزی پالستيکی یا چوبی دست نزنيد، ممکن است مهمات منفجر 
مهمات  نام  به  باشند،  نکرده  انفجار  که  منفجرۀ  مواد  باشد.  ماین  از  نوعی  یا  ناشدۀ 
منفجر ناشده یاد می شود. مهمات منفجرناشده شامل راکت، نارنجک، بمب ها و غيره 
می باشد. مهمات منفجر ناشده از فلزات، چوب، پالستيک ساخته شده است؛ و مطابق 
اثر تغييرات  به  اند،  فلزات ساخته  از  آب و هوا رنگ آن ها تغيير می کند. مهماتی که 
بنابراین در ساحاتی که  اقليمی زنگ می زنند و شناخت آن ها بسيار مشکل می شود. 
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آن ها را نمی شناسيم به بزرگان محل و یا دفتر ماین پاکی احوال بدهيم تا آن ها 
را از بين ببرند. مهمات منفجر ناشده اکثراً در روی زمين قرار دارند. و جلوگيری 
از خطرات آن ها آسانتر است. در حالیکه ماین ها اکثراً در زیر زمين قرار دارند 
از  بيشتر  می توانند  منفجرناشده  مهمات  اّما  است.  مشکلتر  آن ها  از  جلوگيری 
ماین ها باعث تلفات یا زخمی شدن انسانها و حيوانات شوند. به اساس مقوله  حب
الوطنمنااليمان وطن بر هر فرد کشور ما حق دارد. وطن به منزلۀ مادر است 
طوری که اوالد، مادر و پدر خود را دوست دارند باید افراد جامعه نيز وطن خود 

را دوست داشته باشند.
اتباع  همه  بر  بنابراین  می کند.  تهدید  را  منفجرناشده کشور  مواد  و  ماین   خطر 
کشور الزم است که ماین را کشت نکنند و همچنان هرگاه مواد منفجرناشده را 
دیدند به آن دست نزنند بلکه: به مقام ذیصالح اطالع دهند به این ترتيب وظيفۀ 

ایمانی و وطنی را ادا نمایند.
                              مرورىبردرس

............................................................................................................................•

............................................................................................................................•

............................................................................................................................•

............................................................................................................................•

............................................................................................................................•
                              سؤاالتدرس

1- مهمات منفجر ناشده چيست؟
2-چرا ماین های کشت شده و مهمات منفجر ناشده روی زمين باقی مانده است؟

3- ماین ها و مهمات منفجرناشده چه خطراتی را در قبال دارد؟
4- وقتی با ماین برخورد مینمایم چه کاری باید انجام دهيم؟

5- چگونه میتوانيم از خطرات مهمات منفجرناشده در امان باشيم؟
                              کارخانهگى

دربارۀ اینکه چگونه می توانيم از خطرات مهمات منفجرناشده و ماین ها در امان 
باشيم چند سطر تحریر نموده و آن را در صنف بخوانيد.
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خالصۀفصلپنجم

• انسانهامدتهابرروىزمينزندهگىکردندولىخواندنونوشتنرانمىدانستند.

درآنزمانتجاربنسلهاىگذشتهبهصورتعملىوشفاهىازنسلىبهنسلديگر

منتقلمىگرديد.

• فقرعبارتاستازنداشتنضرورتهاىاوليهکهانسانبهآنهانيازدارد.فقريکى

ازمصيبتهايىاستکهدرطولتاريخ،بشررارنجدادهومىدهد.

• جامعهيىبهرفاهوثروتدستپيدامىکندکههرفردىبراساسشايستهگىو

توانايىهاىخودازامکاناتومنابعجامعهمستفيدشوند.

• باوجودپيشرفتهاىزيادىکهبشربهدستآورده،کمبودمسکنهنوزيکىاز

مهمترينمشکالتبشربهشمارمىرود.

• مرضهميشهيکىازمهمتريندشمنانبشربودهاست،هرکدامازمادرطولعمر

خودبارهابهامراضسادهودشوارمبتالمىشويموسرانجامتوسطمرضجان

خودراازدستمىدهيم.

نخستينشرطصحتانسانايناستکهخوراکوغذاىکاملمتوازنوصحى  •

داشتهباشد،خوراکانسانبايدصحىباشد.

• مادرجامعهبهفعاليتهاىمختلفاقتصادى،سياسى،فرهنگىواجتماعىاشتغال

داشته وجود کافى امنيت که است پذير امکان صورتى در فعاليتها اين داريم.

باشد.
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اجتماعی شدن چیست؟

دراينفصلدرسهاىزيررامىآموزيم:

• اجتماعىشدنچيست؟

• عواملاجتماعىشدن)1(

• عواملاجتماعىشدن)2(

• دورههاىزنده گى.

فصل اول
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توقعمىرودکهشاگردانعزيز،بعدازخواندناينفصل:
• معنىواهميتاجتماعىشدنرابدانند؛

• دربرقرارنمودنروابطاجتماعى،مهارتبيشترىپيدا

نمايند؛
• بهپذيرشارزشهاوقواعداجتماعىعالقمندشوند؛

• عواملاجتماعىشدنوچگونهگىتأثيرگذارىآنهارابر

افرادبدانند؛
• بامراحلزنده گىانسانوقواعدمهمآنهاآشناشوند.

اهداف فصل
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مباحثه کنید

دارند.         متفاوتي  رفتارهاي  و  رسوم  آداب،  مختلف  جوامع  در  مردم  که  مي دانيد 
با توجه به این مطلب، به سؤاالت زیر جواب دهيد:

کلمات  از  احوال پرسي  و  دادن  در سالم  که  مي شناسيد  را  مردمي  آیا شما   -1
مختلف استفاده کنند؟

2- به نظر شما چرا آن ها مثل شما 
رفتار نمي کنند؟

آيامىدانيدچراتفاوتهادربين
جوامعمختلفوجوددارد؟

اگر از دهکده یا شهر خود به شهرها 
یا کشورهاي دیگري مسافرت کرده 
که  کرده اید  مالحظه  حتمًا  باشيد، 

مردم در شهرها و کشورهاي مختلف:
• به زبان هاي مختلف سخن مي گویند؛

• لباس هاي متفاوتي مي پوشند؛
• غذاهاي مختلفی را مي خورند؛

• رفتارهاي مختلفی را در یک نوع  موقعيت ها از خود نشان مي دهند.
با دیدن این تنوع و تفاوت ها، این سؤال در ذهن انسان پيدا مي شود که چرا 
به  در جواب  مي کنند؟  رفتار  متفاوتي  به شيوه هاي  مختلف  در جوامع  مردم 
این سؤال باید گفت که هر جامعه یي فرهنگ خاص خود را دارد. در فرهنگ 
دستورالعمل هاي قبول شده ای براي رفتار افراد وجود دارد که اعضاي جامعه 
و  آداب، رسوم  مختلف  در کشورهاي  اینرو،  از  مي کنند.  عمل  آن ها  طبق  بر 

اجتماعىشدنچيست؟
درس اول
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رفتارهاي متنوعی دیده مي شود.
همه عرصه های اجتماعي، مانند: خانواده، مکتب، کوچه، اداره و مانند اینها، داراي 
نظر  در  را  صنف  دستورالعمل هاي  مثال:  طور  به  خاصي اند.  دستورالعمل هاي 

بگيرید: 
1( ساکت باشيم؛

 2( در جاي خود بنشينيم؛ 
3( به سخنان معلم گوش بدهيم؛ 

4( براي همصنفان  خود مزاحمت ایجاد نکنيم؛ 
5( نکته هاي مهم سخنان معلم را یادداشت نمایيم.

 این ها مهم ترین نمونه های رفتار شاگردان است که باید در صنف آن ها را مراعات 
نموده و بر اساس آن ها عمل نمایند. از معلم نيز توقع مي رود که از نمونۀ رفتار 
خاصي پيروي کند تا بتواند به خوبي  نقش خود را به عنوان معلم بازي نماید. به 

طور مثال، از معلم انتظار مي رود که: 
1( لباس منظم و پاکيزه بپوشد؛ 

2( با شاگردان مهربان باشد؛ 
3( براي درس به خوبي آماده گي بگيرد؛ 

4( درس را به خوبي تشریح کند؛
5( از بهترین روش هاي تدریس استفاده نماید؛ 

6( در برخورد با شاگردان، بين آن ها فرق نگذارد؛ 
7( نظم صنف را برقرار و حفظ نماید.

سيراجتماعىشدندرمراحلنخستينزندهگى:
زماني که خيلي کوچک هستيم با بسياري از قواعد اجتماعي آشنایي نداریم. به تدریج 
که بزرگ مي شویم با آن ها زیاد تر آشنا شده و در جاهاي مختلف طوری رفتار 
مي کنيم که دیگران از ما توقع دارند. این نمونه های رفتار را جامعه شناسان قواعد 
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اجتماعي مي نامند. ما از دوران کودکي به طور ناخودآگاه شروع به یادگيري 
اجتماعيشدن  مي شویم.  اجتماعي  طریق  این  از  و  مي کنيم  اجتماعي  قواعد 
یکباره و در مدت کوتاه انجام نمي شود بلکه از ابتداي تولد شروع مي شود. 
لباس  از مطالب را مي آموزیم: قواعد  اول زنده گی حجم زیادي  در سال هاي 
پوشيدن، غذاخوردن، پاک نگهداشتن خود و محيط، سخن گفتن، آداب معاشرت 
و مانند اینها. اّما به تدریج که بزرگ  مي شویم، شرایط ما تغيير مي کند و ما 
باید یاد بگيریم که در شرایط سني و شغلي جدید چگونه رفتار نمایيم. مثاًل: 
را  از کارها  توقع مي شود که بعضی  ما  از  به سن نوجواني مي رسيم  وقتي 
قباًل  از کارها را که  یا بعضی  انجام نمي دادیم و  از آن  انجام دهيم که پيش 
انجام مي دادیم، دیگر انجام ندهيم. یا وقتي که تازه فارغ التحصيل مي شویم و 
در اداره یا کارخانه یي مشغول کار مي شویم، باید یاد بگيریم که در آن محيط 

جدید چگونه عمل نمایيم. 
دانستنىهاىزندهگى:

بعضی از مهم ترین اموری را که در طی جریان اجتماعی شدن یاد می گيریم، 
عبارتند از:

ارزشهاوقواعداجتماعي: اعضاي جامعه از طریق اجتماعي شدن با ارزش ها 
و قوا عد جامعه خویش آشنا مي شوند. آن ها می آموزند که ارزش ها و قواعد 
اجتماعی در جوامع مختلف کم وبيش تفاوت دارند و اعضاي جامعه باید یاد 
بگيرند که در جامعۀ خود چه چيزهایی را خوب و چه چيزهایی را بد تلقی کنند؛ 

یا چه کارهایي را انجام دهند و کدام کارها را نباید انجام دهند.
مهارتهايکاري: زنده گی اجتماعي مستلزم مهارت هاي خاصي است. اّما این 
مهارت ها، که بعضی  ساده و بعضی دیگر پيچيده است، باید یاد گرفته شود 
ما بدون یادگرفتن قادر به انجام دادن آن ها نخواهيم بود. و آن ها را در جریان 

زنده گی یاد مي گيریم.
چگونه گيارتباطباديگران:ارتباط برقرار کردن با دیگران یک ضرورت      
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زنده گی اجتماعي ماست. موفقيت در برقراري ارتباط با دیگران باعث موفقيت در 
با  که  می دارد  الزام  ما  بر  اجتماعی  زنده گی  مثاًل:  مي گردد.  ما  اجتماعي  زنده گی 
دوستان خود رفتار عاطفي داشته باشيم ولي با بيگان گان رفتار عادي و غيرعاطفي. 
وقتي کسي براي ما نيکی یی انجام مي دهد باید از او تشکر و سپاسگزاري کنيم 

ولي اگر حق ما را تلف مي سازد، باید اظهار ناراحتي و مخالفت نمایيم.

                       مرورىبردرس
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•

.........................................................................................................................-•
..........................................................................................................................•

                          سواالتدرس
1-چرا مردم در کشورهاي مختلف رسم هاي مختلف دارند؟

2- مردم در جوامع مختلف در کدام مسائل از همدیگر تفاوت دارند؟
2- نمو نه های رفتار معلم را در صنف بيان کنيد.

3-ما )قواعد( جامعه را چگونه یاد مي گيریم؟
4- ما از طریق اجتماعي شدن چه چيزهایي را یاد مي گيریم؟

5-ارتباط بر قرار کردن با دیگران چه اهميت دارد؟
6- رفتار عاطفی انسان چگونه می باشد؟ برای روشن شدن مفهوم آن یک مثال 

ذکر نمایيد.
                           کارخانهگى

یک طفل دو ساله را با یک نوزاد مقایسه کنيد و مالحظه کنيد که:
1. طفل دو ساله چه چيزهایي را یاد دارد که نوزاد یاد ندارد. )به طور مثال: سخن 

گفتن، راه رفتن، بازي کردن، خندیدن، شناختن اعضاي خانواده، و ...(
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اجتماعی،  زنده گی  قواعد  یادگرفتن  با  انسان  که  خواندیم  گذشته  درس  در 
شخصيت اجتماعی پيدا می کند و دانستنی های الزم براي زنده گی در یک جامعه 
بيشتري  توضيح  با  را  مطلب  این  مي خواهيم  درس  این  در  مي کند.  کسب  را 

اجتماعي  عوامل  درباره 
 شدن تعقيب نمایيم.

مقايسه کنید
خانواده و گروه همبازي 
از جملــــه عــوامل مهم 
شمار  به  اجتماعي شدن 

مي روند. به نظر شما:
1-طفل چـــه چيزهایي را 
چه  و  خانواده  محيط  در 
 چيزهایــــي را در گروه 

همبازي یاد مي گيرد؟
2- از لحاظ اجتماعي شدن، خانواده اهميت بيشتري دارد یا گروه همبازي؟ چرا؟

خانواده
خانواده گروهي است که اعضاي آن به خاطر داشتن پيوندهاي نسبي و سببي، 
روابط صميمي، پایدار و مستحکمي باهم دارند. کودک در خانواده چشم به 
جهان مي گشاید. اعضاي خانواده، اولين افرادي اند که او مي شناسد. کودک در 
سال هاي اول زنده گی خود آماده گي زیادي براي یادگرفتن و عادت کردن و 
ارزش ها و قواعد اجتماعي دارد، زیرا او در بدو تولد مانند یک صفحه سفيد 
از هر نوع آگاهي، مهارت و گرایش خالي است و این خانواده است که در این 
سال هاي حساس، ارزش ها و قواعد اجتماعي را به کودک یاد مي دهد. به طور 

مثال، ما در خانواده یاد مي گيریم که:
• چگونه سخن بگویيم؛

• چگونه نظافت شخصي و محيطي خود را مراعات نمایيم؛

عواملاجتماعىشدن)1(
درس دوم
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• به والدین و اعضاي بزرگ خانواده خود احترام نمایيم؛
• اعضاي خانواده خود را دوست داشته باشيم؛

• چگونه با مردم معاشرت داشته باشيم؛
• خوب و بد را از یکدیگر تشخيص دهيم؛
• به ارزش ها واعتقادات دیني عمل نمایيم؛

خانواده بعضی از آداب و شيوه هاي زنده گی را طبق  برنامه و به صورت عمدي به 
نسل جدید آموزش مي دهد، ولي بعضی از آن ها ناآگاهانه و به صورت غير ارادی 
آموخته مي شود. به طور مثال، اخالق والدین مي تواند به طور نمونه های اخالقي به 
کودکان منتقل شود، در حالي که آن ها ممکن است اصاًل نخواهند که کودکان شان 
آن ها را یاد بگيرند. بنابراین، اگر والدین افرادي خوش خلق و خوش رفتار باشند، 
اگر  ولي  آمد.  خواهند  بار  خوش خلق  افرادي  زیاد  احتمال  به  نيز  آن ها  فرزندان 
برعکس، آن ها افرادي تند خو باشند فرزندان نيز این روش رفتار آن ها را خواهند 
آموخت چون والدین مهم ترین الگوهاي شخصيتي فرزندان به شمار مي آیند. در 
کنار والدین دیگر افراد خانواده و خویشاوندان نزدیک کودکان که همواره  با آن ها 
رفت و آمد دارند و یا در تماس دایم می باشند بر شخصيت کودکان تأثير مستقيم 
دارند. مخصوصًا افرادی همچون برادران بزرگتر، کاکا، پسران کاکا، عمه و خاله، 
مادر کالن ها و پدر کالن ها و امثال آن ها که معمواًل سروکار کودک با آن ها زیاد 

می باشد در ساختار شخصيت کودک به طور مستقيم اثر می گذارند. 
به دليل آن که در هر کشوري  فرهنگ هاي کو چک طبقاتي، قومي و عنعنوی وجود 
مي یابد،  اشاعه  و  گردیده  حفظ  خانواده  توسط  کوچک  این  فرهنگ های  و  دارد 
نسل جدید توسط خانواده به  فرهنگ های کوچک خاصي وصل مي شود. بنابراین، 
رول  آن ها  توقعات  و  ارزش ها  تعيين  کودکان،  شکل دادن شخصيت  در  خانواده 
به سزایي دارد. اّما باید توجه داشت که تأثيرات خانواده، اجتماع و محيط بر انسان 
به معني سلب اختيار از او نمي باشد. در حقيقت محيط خانواده و سروکار داشتن 
با خویشاوندان نزدیک نخستين عامل سازندۀ شخصيت کودک به شمار می رود. 
در محيط افغانی شخصيت مادر در جهت دادن اخالق و رفتار کودک از هر فرد 

خانواده بيشتر اثر گذار می باشد.
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گروههمبازى
اطفال به تدریج از محيط خانواده پا را بيرون مي گذارند و با کودکان همسال 
خویش به بازي و تفریح مي پردازند. کودکان در بازي ها رول هاي اجتماعي را 
ایفا مي کنند و از این طریق با رول هاي مهم اجتماعي، از قبيل رول هاي  پدر، 
این  بازي کردن  با  اینها آشنا مي شوند. کودکان  پوليس و مانند  معلم،  مادر، 
این رول ها در  ایفاي  با نقش هاي مهم اجتماعي آشنا گردیده و براي  نقش ها 

آینده، آماده مي شوند. 
یکدیگر  با  چگونه  که  مي گيرند  یاد  بازي ها  طریق  از  کودکان  این،  بر  عالوه 
ارتباط برقرار کنند، چگونه مخالفت کنند، چگونه موافقت نمایند، چگونه نزاع 
کنند و چگونه صلح نمایند. این امور ممکن است به ظاهر ساده به نظر آید ولي 

براي زنده گی اجتماعي بسيار مهم است. 
کودکان هم سن و هم بازی نفوذ عميقي بر شخصيت و رفتار یکدیگر مي گذارند. 
آن ها از یکدیگر مدل لباس، اصطالحات خاص و رفتارهاي ویژه را یاد مي گيرند 
و با صحبت هایي که با هم مي کنند نوع و سطح آرزوها و آمال خود را تعيين 

مي کنند.
 عالوه بر این، در ميان همسنان کساني هستند که رول رهبري را بازي مي کنند 
افراد  این گونه  و دیگران از شخصيت، رفتار و اخالق آن ها پيروي مي کنند. 

تأثير بيشتري بر سایر همسنان خود مي گذارند.
با توجه به تأثيرات عميق و گسترده یي که همسنان مي توانند بر ما بگذارند، 
باید سعي نمایيم دوستان خود را آگاهانه و از روي شناخت انتخاب نمایيم. 
هيچ گاه  آن ها  نادرست  اعمال  و  افکار  از  و  نرویم  بد  دوستان  دنبال  هيچ گاه 
با صراحت  و  نموده  توجه  نکته  این  به  اسالم  بزرگ  پيامبر  ننمایيم.  پيروي 
پيروان خویش را متوجه موضوع مهم می سازد و می فرماید: )هر شخص بر 
دین دوست خود می باشد و بایستی هر یک از شما متوجه باشد که با چه کسی 

پيمان دوستی می بندد(.
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                           مرورىبردرس
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•

                              سؤاالتدرس
1- خانواده از لحاظ اجتماعی شدن چه اهميتی دارد؟ 

2-روابط بين اعضاي خانواده چگونه است؟ توضيح دهيد.
3- انسان در کدام دوره زنده گی براي یادگرفتن آماده گي بيشتري دارد؟

4- ما در خانواده چه چيزهایي را یاد مي گيریم؟
5- خانواده چگونه شخصيت ما را مي سازد؟

6- چه کسی در خانواده بيشتر از همه در شخصيت کودکان اثرگذار می باشد؟
7- غير از والدین دیگر کدام افراد خانواده در ساختار کودک تأثير گذارند؟

8- ما از همبازي ها و همسنان خود چه چيزهایي را یاد مي گيریم؟
9- کودکان در اثر ارتباط با هم سنان شان کدام رول ها را یاد می گيرند؟

دوستان صميمی خویش چه مسؤوليتی  و  هم بازی ها  انتخاب  به  رابطه  در    -10
متوجه ما می باشد؟

                             کارخانهگى
بر  خانواده  تأثيرات  دربارۀ  مقاله  یک  بزرگان  بعضی  و  همدیگر  با  مشوره  با 

شخصيت کودکان بنویسيد که از دو صفحه کمتر نباشد. 
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در درس گذشته دو عامل از عوامل اجتماعي شدن را شناختيم و در این درس با 
بعضی دیگر از عوامل اجتماعي شدن آشنا خواهيم شد.

مباحثه کنید
جمعی  رسانه هاي  و  مکتب 
دو عامل دیگر اجتماعي شدن 

هستند. به نظر شما:
1- در مکتب چه چيزهایي 

را مي آموزیم؟
2- از رسانه ها چه چيزهایي 

را یاد مي گيریم؟
3- از ميــــــان عـوامل 
یک  کدام  اجتماعي کردن، 

مهم  است؟ چرا؟
مکتب

در عصر حاضر تقریبًا همۀ کودکان در سن هفت ساله گي به مکتب مي روند. 
امروز، علوم و تخصص هایي مورد نياز است که خانواده نمي تواند آن ها را 
مکتب  است.  گرفته  عهده  به  مکتب  را  وظيفه  این  لذا  دهد،  آموزش  اطفال  به 
همچنين،  مي دهد.  یاد  را  و حساب کردن  نوشتن  خواندن،  مهارت  کودکان  به 
کودکان در مکتب مسائل مهم زنده گی اجتماعي، اعم از عقاید، مناسک دینی، 
تاریخ، جغرافيا، کيميا، فزیک و ریاضي را مي آموزند. مکتب اولين محيط رسمي 
است که کودک با آن مواجه مي شود. طفل در مکتب با رول هاي رسمي سروکار 

عواملاجتماعىشدن)2(
درس سوم
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پيدا مي کند. برخوردهاي افراد در مکتب عاطفي نيست بلکه روابط در اینجا رسمي 
و بيشتر غيرعاطفي است. 

داده  تعليم  به شاگردان  آگاهانه در مکتب  به طور  اموري که  بر  بنابراین، عالوه 
مي شود، امور زیادي وجود دارد که ناآگاهانه به شاگردان یاد داده مي شود. به 

طور مثال: شاگردان در ضمن پروگرام هاي روزانه مکتب، یاد مي گيرند که: 
1( نظم را مراعات نمایند؛
2( نظافت را رعایت کنند؛
3( نوبت را رعایت نمایند؛

4( ازاوامرادارۀ مکتب اطاعت کنند؛
5( وقت شناس باشند؛

6( در درس خواندن و سایر کارهاي خوب با دیگران رقابت کنند؛
7( براي رسيدن به موفقيت تالش نمایند؛ 

در کنار مکتب مساجد نيز در باالبردن توانایی های اجتماعی کودکان نقش عمده 
و سازنده دارد. کودکان از طریق تعليمات مسجد می آموزند که با اشياء و جاهای 
مقدس برخورد متفاوت داشته باشند، با مظاهر و شعایر دینی خود بيشتر از مظاهر 
بقيۀ زنده گی احترام بگزارند. اساسًا گرایش های ایمانی در کودکان از مرحله تعليم 
مسجد در وجود آن ها تخم افشانی می شود و از سوی دیگر اشتراک در نماز های 
جماعت نيز انگيزه های ایمانی را بارور تر می گرداند و رابطۀ کودک را با مردمی که 
به مسجد رفت و آمد دارند غنامندی می بخشد. پس از مسجد، محله و مجتمع  هم 
در زنده گی یک کودک شدیداًَ اثرگذار است. بنابراین مراسم اجتماعی و برنامه های 
عمومی  ای که قسمتی از ساکنين شهر را گردهم می آورد بر شخصيت کودکان نيز 

تأثير می گذارد. 
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رسانههاىجمعى
در گذشته مردم اطالعات خود را بيشتر از طریق ارتباطات شخصي و فرد به 
فرد به دست مي آوردند ولي امروز رسانه هاي جمعی اطالعات را با سرعت 
شامل  جمعی  رسانه هاي  مي رساند.  مردم  از  کثيري  جمعيت  به  چشم گيري 

وسائل زیر مي شود:
را  زیادي  وقت  ما  از  بسياري  مجله.  و  روزنامه  اینترنت،  تلویزیون،  رادیو،   
و  تلویزیون  تماشاي  رادیو،  به  مجله، گوش دادن  یا  صرف خواندن روزنامه 
یا سينما مي کنيم. به خصوص در شهرها و روستاهایي که انرژي برق وجود 
را  خود  وقت  دیگران  از  بيش  اطفال  فعال اند،  تلویزیوني  شبکه هاي  و  دارد 
صرف تماشاي تلویزیون مي کنند. رسانه هاي جمعی تقریبًا در باره همه چيز 
به مخاطبان خود اطالعات مي دهد. به طور مثال: از واقعات روزمره در سراسر 
جهان گزارش مي دهد، وضعيت آب و هوا را اعالم مي کند، پيشرفت هاي علمي و 
تکنالوژیک را گزارش مي دهد، حوادث تاریخي را تشریح و بيان مي کند، درباره 
فرهنگ و شيوه زنده گی مردم مختلف دنيا گزارش مي دهد، باورها و عقاید ملل 

دنيا را تشریح نموده و جنبه هاي ملموس آن را نمایش مي دهد. 
       با توجه به طيف وسيع از اطالعات که توسط رسانه ها منتشر مي شود 
و نيز با توجه به استفاده وسيعي که از این رسانه ها به عمل مي آید، مي توان 
حدس زد که آن ها چه قدر می توانند تأثير وسيع و عميقي بر افکار، احساسات، 

عقاید و رفتارهاي مردم برجاي بگذارند.
باید توجه داشت که رسانه هاي گروهي با توجه به تأثير و نفوذي که دارد،   
مي تواند تأثير مثبت و یا منفي برجاي بگذارد. مثاًل: اگر با دقت و مراقبت مورد استفاده 
گردیده  اصلی  ساکنان  عقاید  و  قواعد  ارزش ها،  تقویت  باعث  مي تواند  بگيرد  قرار 
همين وسایل  این صورت،  درغير  اّما  نماید.  تقویت  را  ملي  همبسته گي  و  هویت  و 
مي تواند مخرب ارزش ها و عقاید فرهنگي و مذهبي بوده و به هویت و همبسته گي 
ملي نيز صدمه بزند. رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی از مؤثر ترین وسيله توجيه و 
تشکيل عقل و شخصيت انسان به شمار می آید. اگر آن  برای آبادانی و توجيه سالم 
یک ملت مورد استفاده قرار گيرد، می تواند آن ملت را به شکوفایی و تمدن شگفت 
انگيزی برساند و اگر در دست دشمن قرار گيرد یکی ازتباه کن ترین وسایلی خواهد 

بود که حاضر و آینده ملتی را در معرض نابودی قرار دهد.   
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مرورىبردرس
..........................................................................................................................•
.........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•

                                سؤاالتدرس
1- پس از خانواده و دوستان هم بازی کدام چيز می تواند در شخصيت انسان اثر 

گذار باشد؟
2-  چرا والدین فرزندان خود را از هفت ساله گی به مکتب می فرستند؟

3- مکتب کدام مهارت ها را به اطفال یاد می دهد؟
4- شاگردان روزانه در مکتب کدام موضوعات را یاد می گيرند؟

5- برخورد های افراد در مکتب چگونه می باشد؟
6- در مساجد کودکان چه چيزهایی را فرا می گيرند؟

7- مجتمع کودکان و نوجوانان را چگونه توجيه و رهبری می کند؟
8- رسانه ها به چه چيز هایی اطالق می گردد؟

9- رسانه ها کدام موضوعات را به اطالع مردم می رساند؟
10- جنبه های مثبت رسانه ها را بيان کنيد.

                                 کارخانهگى
انداخته،  روشنی  آن ها  برنامه های  و  افغانستان  در  گروهی  رسانه های  پيرامون 

اندازۀ تأثيرات مثبت و منفی آن ها را در دو صفحه بيان دارید.
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فکرکنيدوجواببدهيد
انسان از لحاظ سنی مراحل مختلفی را پشت سر مي گذارد. از لحاظ اجتماعي، 
هر کدام از این مراحل ارزش ها و قواعد خاصي دارد که باید رعایت شود. با 

توجه به این واقعيت، به سؤال هاي زیر جواب بدهيد: 
1- این مراحل سني کدام  اند؟

2- قواعد هر مرحله سني را بيان کنيد؟
علماي اجتماع مراحل متعددي را براي زنده گی انسان مشخص کرده اند. این 
مراحل اساسًا حياتی اند ولي مراحل حياتی زنده گی انسان در عين حال اجتماعي 

نيز می باشند، هر یک از مراحل عمری انسان از نگاه اجتماعی از مرحلۀ دیگر 
تفاوت دارد. بناًء ما باید یاد بگيریم که در هر مرحله از  زنده گی چگونه رفتار 
نمایيم. درک این مراحل و قواعد متناسب با هر کدام مي تواند ما را در شناخت 
زنده گی کمک نماید. این جا الزم است مراحل مختلف زنده گی انسان را از نظر 

 بگذرانيم.

مراحلزندهگى
درس چهارم
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دورانطفوليت
دوران کودکي در گذشته خيلي کوتاه بود، چون کودکان خيلي زود در مزارع و 
کارخانه ها به کار گرفته مي شدند و دوش بدوش بزرگان کار مي کردند. اّما اکنون 
تقریبًا در همه جهان کودکان در آسایش بيشتري قرار دارند و به تفریح و آموزش 
اشتغال دارند. دوران کودکي دوران ناتواني و بی خبری انسان است. به همين 
خاطر، والدین و اعضاي بزرگ  خانواده سعي مي کنند شرایط  زنده گی مناسبي را 

براي کودکان خود فراهم سازند تا آن ها از لحاظ حياتی و اجتماعي رشد کنند. 
براي  والدین  و  مي پردازند  تفریح  و  بازي  به  بيشتر  پایين تر  سنين  در  کودکان 
کودکان بازیچه هاي گوناگون تهيه مي کنند و شرایط مساعد زنده گی را براي آن ها 
کودکان  مخصوص  کتاب هاي  باشند.  داشته  خوشي  اوقات  تا  مي سازند  فراهم 
که بيشتر از عکس و تصویر در آن ها استفاده شده و پرو گرام های  تلویزیوني 
کودکان براي سرگرمي و آموزش شيوه هاي زنده گی به کودکان تهيه مي شود. 
مسئووليت هاي  و  معاف اند  اقتصادي  فعاليت هاي  و  کارها  از  معمواًل  کودکان 

خانواده گي و اجتماعي زیادي به آن ها سپرده نمي شود.
کودکان در سنين قبل از شش ساله گی تقليد کورکورانه می کنند و بيشتر از والدین 
و برادران و خوهران بزرگ شان تأثير می پذیرند ولی بعد از هفت ساله گی مسائل 
زنده گی و مهارت های آن را به دو روش فرا می گيرند: یکی روش ناخودآگاه که از 
محيط و هم نشين و خانواده و رسانه و غيره متأثر می شوند و دوم؛ به روش تلقين 

و درس فرا می گيرند. 
کودکان امروز تا تکميل نمودن سن هجده مسؤوليت های سنگين زنده گی متوجه شان 
نمی باشد و اگر اشتباهاتی از دست شان سر می زند همانند بزرگان مجازات نمی شوند. 
ولی در تعاليم اسالم سن رشد کودکان پایين تر از سن هجده وضع گردیده است. در 
فقه اسالمی  سنی که یک دختر یا پسر به احتالم می رسد مرز بين کودکی و جوانی 
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قلمداد شده است. زمانی که پسران و دختران به احتالم می رسند از نظر اخالقی 
و اجتماعی نيز درآن ها دگرگونی هایی به وجود می آید. یکی از عمده ترین تغييرات 

همانا حس مسؤوليت پذیری می باشد.  
دورانجوانى

از مهم ترین دوره هاي     جواني که از سن هجده ساله گي شروع مي شود یکي 
از  بسياري  براي  این دوره  اولي  به حساب مي آید . سال هاي  انسان  زنده گی 

مردم دورۀ گذراندن تحصيالت عالي است. 
این دوره بسياري از جوانان ازدواج مي کنند و تشکيل خانواده  همچنين، در 
مي دهند. یکی دیگر از اتفاقات مهمی  که در این دورۀ زنده گی ممکن است روي 
دهد، وارد شدن به کار وظيفه است که احتمااًل تا آخر عمر در آن باقي بمانند. 
این دورۀ زنده گی مستلزم سبک زنده گی خاصي است که در جوامع مختلف با 
هم تفاوت مي کند. جوانان در همۀ جوامع لباس هاي متفاوتي با افراد مسن تر 
مي پوشند و از لحاظ رفتار نيز فعال تراند و به شادي و تفریح عالقۀ بيشتري 
دارند. در مجموع، سبک زنده گی جوانان با افراد مسن  تاحدود زیادي متفاوت 
است. تقریبًا در همه جوامع مسؤليت هاي بسيار مهم و خطير به جوانان سپرده 
نمي شود چون آنان از تجربۀ الزم در بسياری از عرصه هاي حيات برخوردار 

نيستند. 
دورانسنمتوسط

 دوران سن متوسط که از حدود سي ساله گي شروع مي شود، اقتضای خاص 
خود را دارد. در این دوره افراد هم انرژي الزم را براي انجام کارها دارند و 

هم تجربۀ خوبي از زنده گی اندوخته اند.
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 بنابراین، مي توان این دورۀ زنده گی را دورۀ پخته گي افراد دانست. به همين دليل 
است که در سطح خانواده و جامعه مسئووليت هاي مهم به افرادي که در این دورۀ 

سني قرار دارند، سپرده مي شود. 
مردم از افراد سن متوسط توقع دارند که ارزش ها، قواعد و آداب این دوره سني را 
مراعات کنند. از آن ها توقع مي رود که در پوشيدن لباس، رفتار و معاشرت متين تر 
از جوانان باشند. بسياري از رفتارها که از جوانان قابل قبول به نظر مي رسد، از 
افرادی که در سن متوسط قرار دارند ممکن قابل قبول نباشد. جوانان به تدریج که 

به سن متوسط نزدیک مي شوند، آداب این دورۀ سني را یاد مي گيرند.
دورۀپيرى

آخرین مرحله زنده گی انسان دوره پيري است. این دوره از سن شصت تا هفتاد 
ساله گی شروع می شود. در جوامع اسالمی و سنتي، دوران پيري با وقار و احترام 
همراه است. در این جوامع، فعاليت فيزیکي سال خورده گان کاهش ولي مشارکت 
فکري آنان افزایش مي یابد. افراد سال خورده به دليل داشتن تجارب زیاد معمواًل 
در رأس هرم تصميم گيري قرار مي گيرند و یا الاقل در این زمينه با آن ها مشورت 
صورت مي گيرد. اّما در جوامع جدید، وضعيت سال خورده گان فرق مي کند. وقتي 
افراد به سن پيري رسيدند متقاعد و بازنشسته مي شوند، آن ها باید جاي خود را 
براي افراد جوانتر خالي کنند. اّما از دیدگاه اسالم بزرگساالن حقوق زیاد دارند. از 
آن جمله می توان از تأمين احتياجات مادی و معنوی آن ها یاد کرد. پيغمبر اسالم 
حضرت محمد می فرماید: ازمانيستکسى کهبهبزرگاناحتراموبهاطفال
وُخرد ساالنشفقتنداشتهباشد. از این رو فاميل ها باید به بزرگساالن عزت و 
احترام قایل باشند و مایحتاج زنده گی شانرا چون خوراک، لباس و سرپناه فراهم 
نمایند و مشکالت آن ها را تا اندازۀ که توان دارند رفع نمایند. هرگاه مریض شوند  
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چيزی  به  هرگاه  نمایند.  تداوی  و  برده  داکتر  نزد  تداوی  برای  را  آن ها  باید 
ضرورت داشتند آن را فراهم نمایند و با روش نيکو با آن ها برخورد نمایند. از 
اهانت، زشتی و رویه ناسالم در مقابل آن ها خودداری کنند. زمينه های بيشتر 
آسایش و آرامی آن ها را به خاطر رضایت خداوند َجلَّ َجالَلُه  مهيا سازند. هرگاه 
بزرگساالن، خویش و اقارب نداشته باشند، دولت ها مکلف اند اعاشه و اباته و 

وسایل آسایش و آرامی آن ها را به عهده بگيرند.

                          مرورىبردرس
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•

                            سؤاالتدرس
1- انسان از لحاظ اجتماعی باید کدام مراحل را طی کند؟

2- در دوران کودکی مسوؤليت والدین در مقابل کودکان شان چيست؟
3- دوران کودکی دارای چه خصوصيت هایی است؟

4- دوران جوانی از چند ساله گی آغاز می گردد و برای جوانان از چه اهميتی 
برخوردار است؟

5- دورۀ سن متوسط دارای کدام ویژه گی ها است؟
6- چرا  سالخورده گان معمواًل در رأس تصميم گيری قرار می گيرند؟

 7- فرق ميان موقعيت سال خورده گان در جهان اسالم و جهان غرب چيست؟
                            کارخانهگى

دوران کودکی را با دوران جوانی مقایسه نمایيد. 
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خالصۀفصل

• هرجامعهفرهنگخاصخودراداردودرفرهنگدستورالعملهايىبراىرفتار

افرادوجودداردکهاعضاىجامعهبرطبقآنهاعملمىکنند.

• ارتباطبرقرارکردنباديگرانيکضرورتزندهگىاجتماعىماست.موفقيت

دربرقرارىارتباطباديگرانباعثموفقيتدرزندهگىاجتماعىمامى گردد.

• خانوادهوگروههمبازىازجملهعواملمهماجتماعىشدنانسانبهشمارمىرود.

• خانوادهگروهىاستکهاعضاىآنبهخاطرداشتنپيوندهاىنسبىوسببى

روابطصميمى،پايدارومستحکمىباهمدارند.

• مکتبورسانههاىجمعىدوعاملديگراجتماعىشدنهستند.

• رسانههاىجمعىاطالعاتراباسرعتچشمگيرىبهجمعيتکثيرىازمردم

مىرساندوشاملراديو،تلويزيون،انترنيت،روزنامه،مجلهوغيرهمىباشد.

• مراحلمختلفزندهگىانسانهاشاملدورانکودکى،دورانجوانى،دورانپخته
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نظماجتماعى

دراينفصلدرسهاىزيررامىآموزيم:
• نظماجتماعىچيست؟

• عواملنظماجتماعى)1(
• عواملنظماجتماعى)2(

• انحرافاتاجتماعىوانواعآن)1(
• انحرافاتاجتماعىوانواعآن)2(

فصل دوم
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توقعمىرودکهشاگردانعزيز،بعدازخواندناينفصل:
• معنىواهميتنظماجتماعىرابدانند؛

• باعواملنظماجتماعىآشناشوند؛
• بهايجادنظماجتماعىعالقهمندشوند؛

• انحرافاتاجتماعىرابشناسند؛
• عواملانحرافاتاجتماعىرابدانند؛

• ازانحرافاتوجرايماجتماعىمتنفرشوند.

اهداف فصل
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مباحثهنماييد
سؤال هاىذيلرابخوانيدودربارۀآنهامباحثهکنيد:

1-آیا شما خانۀ زنبور عسل و یا مورچه را دیده اید و می دانيد که آن ها چگونه 
زنده گی می کنند؟

2- چه شباهت ها و تفاوت هایی را ميان  زنده گی زنبور عسل و جامعۀ انسانی 
می بينيد؟

زیادی تشکيل  بسيار  و گروه های  افراد  از  انسانی  چنان که می دانيم، جامعۀ 
اختالف روابط آن ها، جامعه  تنوع گروهها و  افراد،  می شود. عليرغم زیادی 
آن     آرامی در  به  می توانيم  ما  که  است  برخوردار  ترتيبی  و  نظم  از  همواره 
زنده گی کنيم. برای درک این مسأله مثالی می آوریم: شاید شما خانه زنبور 
عسل و یا مورچه را دیده باشيد. زنبور عسل و مورچه زنده گی اجتماعی دارد 

و تعداد زیادی از آن ها در یک خانه با همدیگر یکجا زنده گی می کند.

نظماجتماعىچيست؟
درس پنجم
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 زنده گی اجتماعی به معنی این است که هر کدام وظيفۀ خاصی را بر عهده گرفته 
و  نظم  اگر  می کنند،  زنده گی  باهم  زنبور  صدها  وقتی  می دهد.  انجام  به خوبی  و 
هماهنگی دقيق ميان آن ها وجود نداشته باشد، زنده گی اجتماعی آن ها به زودی از 
بين می رود و تداوم نمی یابد. چيزی که زنبور عسل و مورچه را در پهلوی یکدیگر 
جمع می کند حکمتی است که خداوند َجلَّ َجالَلُه در وجود آن ها قرار داده است. آن ها 
بدون آن که از هدایات مقامات باالتر خود مخالفت و سرپيچی کنند، امور خود را 

پيش می برند و دليل آن این است که آن ها با همين خصوصيت آفریده شده اند.
زنده گی انسان نيز کم وبيش شبيه زنده گی زنبور عسل است، چون انسان ها نيز 
یکدیگر  با  می کنند،  زنده گی  جامعه  یک  در  زیادی  افراد  دارند:  اجتماعی  زنده گی 
روابط دارند و با هم همکاری می کنند. اما یک تفاوت اساسی ميان زنده گی انسان و 
زنبور عسل وجود دارد و آن این است: عاملی که انسان ها را در کنار یکدیگر جمع 
می کند و امکان زنده گی اجتماعی را فراهم می سازد، غریزه نيست بلکه ارزش ها، 
قواعد، قانون، ضرورت ها و به طور کلی فرهنگ است. نظم پذیری در ميان انسان ها 
ارادی و عاقالنه صورت می پذیرد ولی در ميان گروه زنبور عسل غير ارادی و به 

طور فطری.
پسنظماجتماعىچيست؟ برای آن که بتوانيم درک بهتری از این مفهوم داشته 

باشيم، نظم اجتماعی را در دو سطح ُخرد و کالن مورد بحث قرار می دهيم. 
سطحمحدود

منظور از نظم اجتماعی در سطح ُخرد این است که افراد در جامعه به آرامی رفتارهای 
یکدیگر را می فهمند، و از اینرو، آن ها می توانند رفتارهای یکدیگر را پيش بينی نموده 
و به آسانی باهم ارتباط برقرار کنند. به طور مثال: زمانی که شما به دکانی برای 

ACKU



  25

خرید مراجعه می کنيد، چيزی را تقاضا می کنيد و او منظور شما را می فهمد و 
اگر جنس مورد نظر شما را داشته باشد به شما می دهد و پول خود را می ستاند. 
این حادثه که به ظاهر خيلی ساده به نظر می رسد، در واقعيت خيلی پيچيده و 
در عين حال بسيار مهم است. ارتباط شما با دکاندار به این خاطر بسيار ساده 
قواعد  و  ارزش های مشترک  زبان مشترک،  از  هر دوی شما  که  برقرار شد 
و  ارزش ها  با  و  بيگانه می بود  او یک موجود  اگر  برخوردار هستيد.  مشترک 
قواعد فرهنگی شما آشنایی نمی داشت، شما نمی توانستيد باهم ارتباط برقرار 
نمایيد. پس، ما به این خاطر می توانيم با مردم ارتباط برقرار نمایيم که همۀ ما 
از ارزش ها و قواعد مشترک برخوردار هستيم. ما می توانيم رفتارهای احتمالی 

دیگران را درک و بر اساس آن، با آن ها رفتار نمایيم. 
سطحوسيع

وقتی از نظم در سطح وسيع صحبت می کنيم، منظور نظم در سازمان ها، نهادها 
و همۀ جامعه است. به عنوان مثال، وقتی شما صبح وقت: به نانوایی می روید 
و نان می خرید، به خانه برمی گردید و ناشتا می خورید، و به مکتب می روید و 
درس می خوانيد، هيچ وقت قبل از رفتن به این جاها ، تردید نمی کنيد که ممکن 
است امروز نانوايى، خانهو یا مکتب به کار روزمره خود ادامه نداده و به 
کار دیگری بپردازد. پس معلوم می شود که جامعه از یک نوع نظم و هماهنگی 
برخوردار است که همه چيز در جای خود می باشد. مؤسسات و ارگان های 
مانند هميشه  ادامه می دهند و مردم  کارهای عادی خود  به  مخلتف هر روز 
رفتار نموده و از قواعد اجتماعی و قوانين کشور پيروی می نمایند. در واقع، 
جامعه مانند یک ماشين است که از اجزای ُخرد و کالن زیادی تشکيل شده و 
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با نظم و هماهنگی خاصی کار می کند. 
آیا تا اکنون از خود پرسيده اید که چرا کارها هميشه مطابق جریان معمول انجام 
می گيرد و نظم جامعه همچنان ادامه دارد؟ جواب این سؤال را در درس های بعدی 

خواهيم خواند.
                            مرورىبردرس

.......................................................................................................................... •

.......................................................................................................................... •

.......................................................................................................................... •
..........................................................................................................................•

.........................................................................................................................-•
                             سؤاالتدرس

1- اگر نظم و هماهنگی در زنده گی اجتماعی نباشد، چه خواهد شد؟
2- زنده گی زنبور عسل و مورچه گان چگونه است؟

3- فرق ميان زنده گی اجتماعی انسان و زنده گی اجتماعی زنبور عسل در چه نهفته 
است؟

4- منظور از نظم اجتماعی در سطح محدود چيست؟
5- نظم اجتماعی در سطح وسيع چه مزایا دارد؟

6- یک مثال از نظم کوچک و یک مثال از نظم کالن را توضيح دهيد.

                            کارخانهگى
نظم کوچک را با نظم کالن مقایسه کنيد.
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مباحثهنماييد
باتوجه به درس گذشته، 

به نظر شما: 
آیا حيات اجتماعی ما نظم 

دارد؟
اگر  جواب شما مثبت است، 
چه عواملی باعث می شود 
که زنده گی ما نظم داشته 

باشد؟
همان طوری که در درس 
وجود  با  خواندیم،  قبلی 

آن که انسان و زنبور عسل هر دو زنده گی اجتماعی دارند، زنبور عسل به طور 
فطری اجتماعی زنده گی می کند و به همين دليل است که زنده گی آن ها در طی 
هزاران سال تغيير نمی کند. قرنها است که آن ها به یک شيوه خانه می سازند، 
به یک طریقه شيرۀ گل ها را جمع آوری نموده و عسل می سازند، به یک شيوه 
تغذیه می کنند، و تقسيم کار یکسان دارند. اّما روابط اجتماعی انسان بر اساس 
قواعد و معيارهایی استوار است که در جامعه به وجود آمده و مردم باهم 
توافق می کنند که آن ها را مراعات نمایند. بنابراین، شناخت این قواعد و اصول 
که اساس روابط اجتماعی ما را تشکيل می دهند برای ما اهميت زیادی دارد که 

آن ها را در این درس و درس بعدی مورد بحث قرار خواهيم داد. 
ارزشهاىاجتماعى

یا  خوب  را  آن ها  مثاًل:  می کنيم؛  قضاوت  موضوعات  از  بسياری  دربارۀ  ما 
بد، مناسب یا نامناسب می دانيم. به طور مثال: احترام کردن به یکدیگر، درس 

عواملنظماجتماعى)1(
درس ششم
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خواندن، کار کردن، امانتداری و راستگویی را خوب می گویيم، بی احترامی، تنبلی، 
خيانت و دروغگویی را بد می دانيم. دانشمندان علوم اجتماعی، این  نوع مفاهيم را 
ارزش می نامند. ارزش ها در زمينه های مختلف معيار قضاوت ما قرار می گيرند. 
دچار  مشکل  با  یکدیگر  با  ارتباط  برقراری  در  مردم  مشترک،  ارزش های  بدون 
می شوند؛ زیرا در این صورت آن ها معيار مشترکی در دست ندارند که به وسيله 
آن رفتار های خود و دیگران را ارزیابی کنند. حتا در یک کار ساده اگر ارزش های 
آن ها  صورت  آن  در  ندارد  وجود  توافق  امکان  باشد،  نداشته  وجود  مشترک 
نمی توانند باالی این که چه چيزی باید انجام شود، چه چيزی عادالنه است و رفتار 

مناسب کدام است، با هم توافق نمایند.
قواعد

گرچه ارزش ها در زنده گی ما بسيار اهميت دارند، ولی آن ها آنقدر عمومی هستند 
که نمی توانند دقيقًا رفتارهای ما را تنظيم کنند. به طور مثال: احترامبهديگران به 
عنوان یک ارزش، به ما فقط می گوید که احترام کردن به دیگران خوب است، ولی 
نمی گوید که چگونه باید احترام نمایيم. در حالی که می دانيم، در هر جامعه ای به 

طریقۀ خاصی به یکدیگر احترام می کنند. 
دیگر  احترام و همان عمل در جامعه  ممکن است یک عمل خاص در یک جامعه 
تبدیل  دستورالعمل های خاص  به  باید  ارزش ها  بنابراین،  گردد.  بی احترامی تعبير 
شوند تا ما بتوانيم از آن ها در رفتارهای خود استفاده نمایيم. انسان ها از چنان 
ارزش های عام، دستورالعمل هایی  این  از  برخوردار هستند که می توانند  توانایی 
قواعد  دستورالعمل ها  این  بسازند.  اجتماعی خاص  در وضعيت های  رفتار  برای 
از  مسلمانان  اسالم  مبين  دین  ظهور  از  بعد  می دانيم  طوری که  می شوند.  ناميده 
قواعد و ارزش های اسالمی پيروی می نمایند که یقينًا رفتار های افراد جامعه را دقيقًا 
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تنظيم می کند و به راهی که آن ها را به خداوند َجلَّ َجالَلُه  نزدیک نموده و به سوی 
خوشبختی دنيا و آخرت ببرد هدایت می کند. ما بر اساس قواعد، این توانایی را 
کسب می کنيم که در خانه، مکتب، اداره و دیگر عرصه های اجتماعی با یکدیگر 

ارتباط برقرار نمایيم. 
رولاجتماعى

قواعد، پراکنده و بی ارتباط بایکدیگر نيستند، بلکه آن ها در گروه های منظم، با 
یکدیگر ارتباط دارند و از این طریق روابط ما را آسان تر نموده و به برقراری 
نظم اجتماعی کمک می کنند. به طور مثال: مقام مادر را در خانواده در نظر 
بگيرید؛ مردم در جامعه یی خاص، از مادران توقع دارند که کارهای خاصی را 

برای فرزندان خود انجام دهند.
که  است  قواعدی  همان  حقيقت  در  داریم،  توقع  مادران  از  ما  که  کارهایی   
باید رول مادر  رول مادری مربوط می شود. هر کسی که مادر می شود،  به 
هر  می رود.  توقع  مادران  از  که  دهد  انجام  را  کارهایی  یعنی  نماید،  بازی  را 
شخصی رول های متعددی را بازی می کند. مثاًل یک نفر ممکن است در خانه 
مادر و همسر، در مکتب معلم و در حزب عضوعادى باشد. او هر رول را در 
جای خود بازی می کند و اگر چنين نکند هم او و هم دیگران با مشکل مواجه 
خواهند شد. به این ترتيب، ما چون در هر موقعيتی که هستيم رول متناسب 
با آن را بازی می کنيم، به طور منظم رفتار می کنيم، به طوری که حتا دیگران 

می توانند رفتارهای احتمالی ما را پيش بينی نمایند.
خالصه آن که افراد یک جامعه با پذیرش ارزش ها و قواعد مشترک و   
با رعایت کردن آن ها در رول های مختلف اجتماعی، از آشفته گی و هرج و مرج 
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جلوگيری نموده و رفتارهای خویش را منظم می سازند. ارزش ها و قواعد مشترک 
باعث می شود؛ مردم یک جامعه از یکدیگر توقع رفتارهای خاصی را داشته باشند. 
نيز از یکدیگر انتظار داشته باشند که از رفتارهای خاصی که باعث بی نظمی در 
جامعه می شود اجتناب ورزند. این امر به معنی نظم، هماهنگی و انضباط در روابط 

بين  مردم است.

                           مرورىبردرس
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•

                            سؤاالتدرس
1- ارزش های اجتماعی را تعریف نمایيد.

2- ارزش در زنده گی اجتماعی چه رولی را بازی می نماید؟
3- قواعد چيست؟

4- نقش چيست؟ و شما فعاًل کدام رول را بازی می نمایيد؟

                            کارخانهگى
مکتب خویش را در نظر بگيرید، و از چند رول نام بگيرید و بگویيد این نقش ها را 

کی ها بازی می نمایند.
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مباحثهنماييد
سؤاالت زیر را بخوانيد و دربارۀ 

آن ها مباحثه کنيد:
1- آیا ارزش ها و قواعد اجتماعی 
اجتماعی کافی  ایجاد نظم  برای 

است؟
کافی  که  می کنيد  فکر  اگر   -2
نيست، پس کدام وسایل و روشها 

را پيشنهاد می کنيد؟ 
که  زیادی  شباهت های  عليرغم 
کندوی  و  بشری  جامعۀ  ميان 

و  نظم  عليرغم  نيست و جامعۀ بشری  زنبور عسل  انسان  دارد،  عسل وجود 
انضباطی که دارد، اکثراً شاهد انواع تضادها، کشمکش ها و قانون شکنی ها است 

که باعث بی نظمی می گردد. 
بار        به  تشنج  که  عوامل  سایر  و  تبعيض  بی عدالتی،  نابرابری،  نفوس،  ازدیاد 
 آورده، ایجاد بی نظمی کرده، انحراف را افزایش داده، و مردم را به شورش 
سوق می دهند. بعيد است روزنامه یی را بگشایيم که در آن گزارشی از قتل، 
عصبانيت، اعتراض، انحراف و سرپيچی از قانون را مشاهده نکنيم. این سخن 
به این معنی است که ارزش ها و قواعد، گرچه عامل بسيار مهم نظم اجتماعی 
است، ولی به تنهایی کفایت نمی کند. جامعه، عالوه بر ارزش ها و قواعد، ضرورت 

به وسایل و روش های دیگری برای کنترول اجتماع و ایجاد نظم دارد. البته 
به  این درس  زندان.  پوليس، محکمه و  قانون،  از:  عبارتند  آن ها  که مهم ترین 

توضيح این چهار ارگان اختصاص داده شده است. 
قانون

عواملنظماجتماعى)2(
درس هفتم
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زمانی که جامعه بشری کوچک بود، تنها با ارزش ها، قواعد و آداب و رسوم غير 
مردم  اداره  برای  دولت ها  و  کرد  نفوس رشد  که  زمانی  اّما  اداره می شد،  مدون 
تشکيل یافت، به قانون ضرورت پيدا شد. قانون دستورالعملی است که توسط قوۀ 
مقننه یا پارلمان تصویب می شود. بعضی از قوانين ناظر به اعمال مردم است که 
بایستی بدان عمل کنند، ولی بعضی دیگر معطوف به عملکرد حکومت است. در هر 
دو صورت، قانون بسياری از اعمال مردم و دولت را تنظيم می کند و روابط ميان 
مردم با یکدیگر از یکسو، و روابط ميان مردم و دولت را از سوی دیگر، تنظيم و 
هماهنگ می سازد. جوامع امروزی که بسيار کالن و پيچيده شده است، بدون قانون 

قابل اداره نيست. 
اغلب کشورها دارای قانون اساسی هستند قانون اساسی مسائل بسيار عمومی ولی 
مهم را مطرح می سازد که به آسانی قابل تغيير نمی باشد، و آن مبنا و مادر قوانين 

دیگر به شمار می رود.
تنظيم  یکدیگر  با  را  دولت  و  افراد، شرکت ها، مؤسسات  روابط  قوانين کشوری   
می کنند. اگر قانون در جامعه وجود نداشته باشد، بی نظمی و هرج و مرج بر جامعه 
حاکم خواهد شد که باآلخره به سقوط نظام اجتماعی منجر خواهد شد. جامعه در 
صورتی نظم و نسق یافته و به سوی تکامل و پيشرفت خواهد رفت که اواًل قانون 

خوب داشته باشد و ثانيًا قانون به خوبی عملی شود.
در جوامع اسالمی قانون اساسی در روشنایی احکام، قوانين اسالمی و مذهب رایج 
در کشور ترتيب و تنظيم می گردد، اگر چنين نباشد آن قانون فاقد اعتبار شرعی 

بوده، ارزش و مقام اجتماعی خود را از دست می دهد.
پوليس

قانون در جوامع مدرن یک امر ضروری به شمار می رود؛ اّما آن بایستی پشتوانۀ 
اجرایوی داشته باشد. اگر ضمانت اجرایوی وجود نداشته باشد، ممکن است کسی 
به قانون عمل نکند. پوليس نيرویی است که برای حفظ نظم و کنترول جرایم فعاليت 
برابر مجرمان و جنایتکاران محافظت  امنيت داخلی کشور را در  پوليس  می کند. 
مردم  از  نمی تواند  حکومت  اجرایی  بخش  نباشد،  جامعه  در  پوليس  اگر  می کند. 
بخواهد که فرامين حکومتی را اجرا نمایند. در آن صورت عدۀ زیادی از مردم از 
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فرامين حکومتی سرپيچی خواهند کرد. همچنين، اگر پوليس نباشد، مجرمان 
دستگير و به محاکم سپرده نخواهند شد، چرا که آنان حاضر نيستند خود را 
برای  اجتماعی  مهم  مؤسسات  از  یکی  پوليس  امروز  بنابراین،  نمایند.  تسليم 

حفظ نظم و امنيت اجتماعی به حساب می رود.
محکمه

قوۀ قضایيه یکی از سه قوۀ اصلی دولت های مدرن می باشد. تعليمات اجتماعی 
اسالمی به این قوه اهميت فوق العاده یی بخشيده است، به نحوی که محکمه را 
عالی ترین مرجع بر پا دارندۀ عدالت اجتماعی دانسته حاکم ومحکوم را منقاد 
و مطيع فيصله های شرعی آن می داند. قوۀ قضایيه برای آن است که اگر ميان 
مردم با یکدیگر، یا ميان مردم و دولت اختالفات و دعاوی حقوقی یا جنایی 
پيش بياید از طریق محاکم آن ها را فيصله می کند. محکمه مرجعی برای کسانی 
است که حقوق شان توسط افراد، شرکت ها و یا دولت مورد تعرض قرار گرفته 
است. در صورتی که محکمه به وظيفۀ خود به خوبی عمل نماید، اواًل آن هایی 
که حق شان ضایع شده، به حق خود خواهند رسيد و ثانيًا کسانی که می توانند 
مال و جان دیگران را مورد تعرض قرار دهند ولی هنوز چنين کاری را مرتکب 
تعرض  از  شوند،  مجازات  و  شده  کشيده  محکمه  به  آن که  بيم  از  نشده اند، 

خودداری خواهند کرد.  
زندان

شر                  از  را  اجتماع  که  بوده  مجدد  تربيت  و  تأدیبی  مراکز  از  یکی  نيز  زندان 
اجتماعی  کنترول  مهم ترین وسایل  از  یکی  این رو  از  پاکسازی می کند  مجرمين 
به شمار می رود. کسانی که به حکم محکمه به مجازات زندان محکوم می شوند، 
دوره محکوميت خود را در زندان به سر می برند. عده یی از مردم از ترس افتادن 
در زندان دست به جرم و جنایت نمی زنند. طوری که مالحظه گردید، در دولت های 
از هر  مدرن از وسایل بسيار نيرومندی برای حفظ نظم اجتماعی و جلوگيری 
گونه بی نظمی، انحراف و جرایم استفاده می گردد. قانون، پوليس، محکمه و زندان 
از مهم ترین وسایل کنترول اجتماعی در دنيای مدرن به شمار می رود. یکی دیگر 

ACKU



  34

از وسایل حفظ نظم و دیسپلين در جامعه در نهاد انسان قرار دارد و آن عبارت از 
ایمان داری، صداقت کاری، خوف از خداوند َجلَّ َجالَلُه و مجازات اخروی می باشد. اگر 
یقين جازم داشته  به مرگ و روز آخرت  ایمان قوی برخوردار باشد و  از  انسانی 
این روحيه  اعمال خود مورد بازپرس قرار می گيرد،  از ذره ذره  بداند که  باشد، و 
خود به پوليس نهانی مبدل می شود و صاحبش را وادار می سازد که از هر جرم و 

جنایتی خودداری ورزد.

                           مرورىبردرس
.......................................................................................................................... •
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•

                              سؤاالتدرس
1- کدام عوامل باعث ایجاد بی نظمی  در جامعه می گردد؟

2- از عوامل مهمی دیگری که بی نظمی  را به بار می آورد، نام بگيرید. 
3- مهمترین وسایل که جهت کنترول از آن استفاده می شود کدام ها اند؟ 

4- قانون چيست؟ 
5- اگر در جامعه یی قانون حکم فرما نباشد چه می شود؟ 

6- یکی از پشتوانه های مهم قانون را بيان دارید.
7- زندانی کردن مجرمين برای جامعه چه نفعی را به بار می اورد؟

8- آیا پس از وسایل یاد شده دنيوی و فزیکی، وسائل معنوی یی هم وجود دارد 
که درحفظ و دیسپلين جامعه کمک برساند؟ 

                    کارخانهگى
 در مورد قانون اساسی و قانون مدنی کشور و تفاوت آن ها مقاله یی بنویسيد که 

از دو صفحه کمتر نباشد.
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مباحثهنماييد
سؤاالت زیر را بخوانيد و دربارۀ آن ها مباحثه نمایيد:

1-آیا شما کسی را دیده اید که از قواعد اجتماعی پيروی نکند؟
2-چرا این طور افراد ارزش ها و قواعد  اجتماعی را نقض می کنند؟

 همان گونه که در درس های قبل خواندیم؛ در جامعه ارزش ها و قواعد فراوانی 
وجود دارد که روابط اجتماعی ما را نظم و نسق می بخشد. اکثر مردم از این 
بر  به همين خاطر معمواًل نظم و آرامش  پيروی می کنند و  قواعد  ارزش ها و 

جامعه حکم فرما است.
 از مردم انتظار می رود که همه ارزش ها و به خصوص ارزش های مهم جامعه 
را رعایت کنند، اّما اگر وقتی بعضی از ارزش ها و قواعد کم  اهميت تر توسط 
در  و  می گيرند  نادیده  تاحدودی  را  آن  دیگران  گردد،  نقض  افراد  از  بعضی 
پيدا  جامعه  در  اشخاصی  اّما  نمی آید.  پيش  اجتماعی  نظم  در  مشکلی  نتيجه 
می شوند که بسياری از قواعد را به دفعات نقض می کنند. جامعه و مردم در 

انحرافاتاجتماعى)1(
درس هشتم
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مقابل این افراد سکوت نمی کنند و با استفاده از وسایل مختلف جلوی عمل آن ها را 
می گيرند. این طور افراد را مجرم، منحرف و کجرو، و عمل آن ها را جرم انحراف 
و کجروی می نامند. سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که چرا بعضی 
از مردم مرتکب انحراف و جرم می شوند، در حالی که دیگران از اعمال انحرافی 

دوری می کنند؟ در این درس و درس بعدی جواب این سؤال را خواهيم یافت.
عوامل مختلف اجتماعی وجود دارد که باعث انحراف و جرم بعضی از افراد 
می شود. بعضی از مهم ترین عوامل انحراف و جرم را در این درس مورد بحث 

قرار می دهيم:
نفوس

نفوس از جهات مختلف بر رفتار افراد تأثير می گذارد. بعضی از تأثيرات نفوس بر 
رفتار افراد، قرار ذیل است:

تعدادنفوس
اندازۀ نفوس از جمله عواملی است که مشخص می کند که آیا نظم در جامعه مورد 
تهدید قرار گرفته است یا خير؟ سازماندهی نفوس زیاد، هميشه مشکل تر از نفوس 
کمتر است؛ زیرا همان  طوری که تعداد مردم افزایش می یابد، تماس رو بروی افراد 
مشکل می شود و وقت کافی برای دیدار، صحبت کردن و شناختن دیگران وجود 
ندارد. زمانی که تماس رو برو کاهش یافت، کيفّيت عمل متقابل یعنی شّدت هيجان، 

عاطفه و اعتماد متقابل کاهش می یابد.
یافته و امکان اعمال انحرافی را  بنابراین، احساس وابسته گی به دیگران کاهش   
افزایش می دهد. عالوه بر این، در درون جمعيت های کالن امکان تشکل  گروههای 
جنایت کار و انحرافی وجود دارد، چرا که آن ها از جامعه فاصله گرفته اند و ضرورت 
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به همبسته گی مجدد دارند. آن ها معمواًل جمعّيت هایی کوچک را تشکيل می دهند 
و این جمعّيت های کوچک غالبًا فرهنگ کوچک و طریقۀ زنده گی خاص خود را 

به وجود می آورند. 
اگر چه در رهنمود های نبی کریم   به زیاد آوردن اوالد تشویق و ترغيب شده 
است، زیرا باعث کثرت امت اسالمی و افتخار پيغمبر ما در روز قيامت می شود، 
ليکن شارحين حدیث این تشویق را مقيد به قيد تربيه و اصالح می دانند یعنی 
باشد که فرزندان خود را صحيح  این را داشته  توانایی  در صورتی که فرد 
نماید وگرنه تشویق و  تقدیم  نيک در جامعه  به حيث شخصيت  تربيه کند و 

ترغيب شامل آنانی که قدرت تعليم و تربيه فرزندان شان را ندارند نمی شود.
بيجاشدن: بيجا شدن و تغيير مکان نفوس تأثير زیادی بر رفتار افراد دارد. 
بيجا شدن ها بعضًا داخلی است، که عدۀ زیادی از مردم در درون یک کشور و 
سرزمين به دالیلی چون جنگ، قحطی یا سيل، از منطقه یی به منطقه دیگر کوچ 
می کنند، برخی دیگر خارجی است، یعنی تعداد قابل توجهی از مردم  نظر به 
بعضی دالیل از کشوری به کشور دیگر کوچ می کنند. وقتی که بيجا شدن های 
طریقۀ  و  روابط  و  نموده  تغيير  قواعد  و  ارزش ها  می گيرد،  وسيعی صورت 

زند ه گی تاحدودی دگرگون می شود. 
تحت  زیادتر  را  افراد  بعضی  نيست،  یکسان  افراد  همه  بر  تغييرات  این  تأثير 
افزایش             انحرافی و کجروی  این جا است که رفتارهای  تأثير قرار می دهد. در 

پيدا می کند. 
تنوعنفوس

مختلف  لسانی  و  مذهبی  قومی،  گروههای  از  جهان  کشورهای  اکثر  نفوس 
تشکيل  متفاوت   و  زیاد  از گروههای  نفوس  که  تشکيل می شود. در صورتی 

شود، احتمال رفتارهای انحرافی بيشتری وجود دارد. 
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نداشته  تناسب  طبيعی  امکانات  با  نفوس  اندازه  که  در صورتی  کلی،  طور  به 
لحاظ  از  نفوس  اگر  و  بيجاشدن جمعيتی صورت می گيرد.  و  باشد، مهاجرت 
فرهنگی، قومی، مذهبی و لسانی یکنواخت باشد، امکان بيشتری وجود دارد که 
انحراف و جرایم در آن جامعه کمتر باشد. اّما در غير این صورت، امکان دارد 

که بر رفتار افراد تأثير گذاشته و عده یی را به انحراف و جرایم بکشاند.

                              مرورىبردرس
---------------------------------------------------•
---------------------------------------------------•
---------------------------------------------------•
---------------------------------------------------•

                         سؤاالتدرس
1- کدام اشخاص را مجرم ومنحرف می نامند؟

2- کدام عوامل باعث می شود که افراد را به سوی انحراف و جرم سوق  دهد؟
3-آیا سازماندهی نفوس زیاد به مقایسۀ نفوس کم مشکل تر است و یا خير؟ در 

مورد نظرتان را بنگارید.
4- ازدیاد نفوس چه تأثيری در نظم جامعه می گذارد؟

                           کارخانهگى
 کدام اشخاص را شما مجرم و منحرف می خوانيد؟ در این باره چند سطر بنویسيد.
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مباحثهنماييد
به نظر شما:

جرم  مردم  از  بعضی  1-چرا 
مي کنند؟

انحراف  از  مي توان  2-چگونه 
و جرم جلوگيري کرد؟

اندازه  تأثيرات،  قبل  درس  در 
انحراف  کيفيت  جمعيت  بر  و 
اجتماعی را مورد بحث قرار دادیم. 

در این بحث بعضی از نظریات مربوط به جرم و انحراف را توضيح می دهيم.
نظريهتحتفشارقرارگرفتن

یکي از جامعه شناسان مي گوید که: »فرهنگ هر جامعه هم اهدافي براي مردم 
تعریف و تعيين مي نماید و هم وسایل مشروع دسترسی به این اهداف را تعيين 
مي کند. سطح باالي جرم زماني پدید مي آید که راه هاي مشروع دستيابي به 
به وسایل مشروع  که  بر کساني  این محدودیت  و  باشند  اهداف محدود  این 

دسترسي ندارند، فشار وارد مي آورد«.
تأکيد  اقتصادي  و  بر موفقّيت هاي شغلي  یی خاص  به طورمثال: در جامعه    
مي شود، ولي وسایل قابل دسترسي براي به دست آوردن به این موفقّيت ها 
محدود است. در چنين جامعه یی از یک طرف افراد تحت فشار قرار دارند که به 
موفقيت هاي اقتصادي دست پيدا کنند و از طرف دیگر امکان دسترسي به آن 
ميسر نيست.  عده یی از جامعه شناسان مي گویند؛ بعضی از مردم تحت این 
شرایط دست به جرم و انحراف مي زنند، یعني براي رسيدن به اهدافي که در 
جامعه تعيين شده، از وسایل نامشروع استفاده مي کنند. بنابراین نظریه، براي 

انحرافاتاجتماعى)2(

درس نهم
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این که انحرافات کاهش یابد باید تالش کرد که راه ها و وسایل مشروع رسيدن به 
اهداف اجتماعي را براي همه فراهم کرد.

نظريۀتضاد
بعضی دیگر از جامعه شناسان معتقداند که اکثراً مردمی که مرتکب انحراف مي شوند، 
کساني اند که از قدرت و ثروت بيشتري برخوردارند آن ها به تقلب هاي سياسي و 
اقتصادي بسيار بزرگ دست مي زنند ولي افراد فقير ممکن است از مغازه یا خانۀ 

اموال کم ارزشي را سرقت کنند.
 با وجود آنکه حجم و اندازۀ انحراف صاحبان قدرت و مردم فقير به هيچ وجه 
تعریف  را طوری  انحراف و جرم  ثروت،  قدرت و  نيست، صاحبان  مقایسه  قابل 
مي کنند که تنها انحراف مردم فقير جرم تلقي مي شود و انحراف خود آن ها از دایرۀ 
تعریف بيرون مي ماند و بدین ترتيب، ثروتمندان از عواقب انواع جرایمي که مرتکب 
مي شوند، درامان مي مانند؛ ولي فقرا به خاطر انحرافات جزیي سال ها در کنج زندان 

مانده و از لحاظ اجتماعي نيز بدنام مي شوند. 
 طبق این نظریه، جرم در واقع از جملۀ هر طبقه مردم انجام مي شود ولي تنها فقرا 

و محرومين جزا می بينند.
نظريۀتاپهزدن

نظریه دیگري وجود دارد که مي گوید وقتي کسي به هر دليلي که باشد مرتکب یک 
انحراف شود، مردم او را به عنوان منحرف و مجرم مي شناسند و به این ترتيب 
به او تاپه مجرم مي زنند. وقتي به طور مرتب او را به عنوان دزد، معتاد و یا مجرم 
خطاب کردیم، او باور مي کند که واقعًا یک منحرف و مجرم است و او سعي خواهد 
نماید. زماني که به گروه  با آن ها معاشرت  بيابد و  کرد که کساني مثل خود را 
منحرفان پيوست از مردم عادي بيشتر فاصله مي گيرد و حتا مي تواند به عنوان 
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یک مجرم حرفه یي دست به جرایم بيشتري بزند. 
این نظریه به ما این نتيجه را می دهد که اگر کسي دچار یک انحراف شد نباید به 
او تاپۀ مجرم بزنيم. الی این که مصلحت بزرگتری در آن نهفته باشد مثل عبرت 
دادن به دیگران و باز داشتن شان از ارتکاب جرم تنها به همين اساس حدود 
قطع کردن دست  مثاًل  است.  داده شده  قرار  و مجاز  اسالم مشروع  دین  در 

سارق )دزد( شالق زدن شراب خوار و زنا کار )غير محصن( و غيره.
نظريۀانتقال

انحراف  مي گوید  داشت،  رواج  نيز  مردم  ميان  در  قدیم  از  که  دیگري  نظریۀ 
افراد  با  به خصوص در سنين کودکي،  است. وقتي کسي،  یادگرفتني  بيشتر 
انحراف و  فرا مي گيرد و  را  مجرم و منحرف معاشرت مي کند، عادات آن ها 
بلکه حتا ممکن است امري  قابل سرزنش نمي داند،  تنها کار بد و  نه  جرم را 

عادي و قابل تحسين بداند. 
سعدي شيرازي این نظریه را به زیبایي خالصه کرده است:

خـــاندان نبوتش گـم شدپسر نـوح با بـــدان بنشست
پي نیکان گرفت  مردم شدسگ اصحاب كهف روزي چند

 برای آن که از جرم و جنایت خودداری و توبه کرد؛ بایستی گروه هم نشين و 
دوستان خویش را تغيير داد و برای خود دوستانی صالح و خدا ترس انتخاب 
کرد، تا با کمک و همکاری و یاد دادن های ایشان از عرصۀ گناه به دور ماند و 
ترس خدا ومؤاخذات اخروی برایش تلقين گردد و آن انگيزه یی برای جستجوی 

عرصۀ کار های نيک و دوری از کار های زشت شود.
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                       مرورىبردرس
..........................................................................................................................•

.......................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•

                             سؤاالتدرس
1- منحرف چه کسی را می گویند؟

2- کدام عوامل افراد را به سوی انحراف سوق می دهد؟
3- نظریۀ زیر فشار قرار گرفتن چيست؟ توضيح دهيد.

4- نظریۀ تاپه زدن چه معنا دارد؟
5- نظریۀ تضاد به چه چيزی اشاره می کند؟

6- نظریۀ انتقال چيست؟بيان دارید.
                            کارخانهگى

مقاله  یک  کنيم   گيری  جلو  وجرایم  انحراف  از  می توان  چگونه  این که  بارۀ  در 
بنویسيد که از یک صفحه کمتر نباشد و آن را در صنف بخوانيد.

خالصۀفصلدوم
• منظورازنظماجتماعىدرسطحمحدودايناستکهافراددرجامعهبهآسانىرفتارهاىيکديگر
رامىفهمندوازاينروآنهامىتوانندرفتارهاىيکديگرراپيشبينىنمودهوبهآسانىباهم

ارتباطبرقرارکنند.
• وقتىازنظمدرسطحوسيعصحبتمىکنيممنظورنظمدرسازمانها،نهادهاوکلجامعهاست.

• ارزشهادرزمينههاىمختلفمعيارقضاوتماقرارمىگيرند.بدونارزشها،مردمدربرقرارى
ارتباطبايکديگردچارمشکلمىشوند.

• افراددريکجامعهباپذيرفتنارزشهاوقواعدمشترکوبارعايتکردنآنهادررولهاىمختلف
اجتماعى،ازآشفتهگىوهرجومرججلوگيرىنمودهورفتارهاىخويشرامنظممىسازند.

• قانون،دستورالعملىاستکهتوسطقوۀمقننهياپارلمانتصويبمىشود.بعضىازقوانين،
ناظربهاعمالمردموبعضىديگرمتوجهعملکردحکومتاست.

• اندازۀنفوسازجملهعواملىاستکهمشخصمىکندکهآيانظمدرجامعهموردتهديدقرارگرفتهاست

ياخير؟کنترولنفوسزياد،هميشهمشکلترازنفوسکمتراست.
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تغييراتاجتماعى

دراينفصلپيرامونموضوعاتزيراطالعحاصل
مىکنيم

• تغييراتاجتماعىچيست؟
• عواملتغييراتاجتماعى)1(؛

• عواملتغييراتاجتماعى)2(.

فصل سوم
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44

توقعمىرودکهشاگردانعزيزبعدازخواندناينفصل:

• بامعنىومفهومتغييراتاجتماعىآشناشوند؛

• مصاديقتغييراتاجتماعىرابشناسند؛

• عواملتغييراتاجتماعىراتشخيصدهند؛

• فوايدوضررهاىتغييراتاجتماعىرادرزندهگىخود،

بشناسند؛

• راههاىکنترولتغييراتاجتماعىرابشناسند؛

• بهتغييرمثبتشرايطزندهگىخودعالقهمندشوند.

اهداف فصل 
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تغييراتاجتماعىچيست؟

درس دهم

فکرکنيدوجواببدهيد
با وجود آنکه بسياری امور در جامعه برای سال های طوالنی تقریبًا ثابت و 
بدون تغيير باقی می ماند، اّما بعضی از امور دچار تغييرات می شود. به نظر 

شما:
1- تغييرات اجتماعی چيست؟

2- چند مورد از این تغييرات را که خود شما دیده اید، بيان کنيد.
آغازتطوراتسريعاجتماعى:

نسل های  و  داشتند  یکنواختی  نسبتًا  زنده گی  انسان ها  دور،  گذشته های  در 
زیادی تقریبًا به طور یکسان زنده گی می کردند: یک نوع لباس می پوشيدند، یک 

نوع غذا می خوردند و از آداب و رسوم واحدی پيروی می کردند. 
حتا  و  کند  بسيار  می آمد  پيش  مردم  زنده گی  مختلف  ابعاد  در  که  تغييراتی 
غيرقابل مشاهده بود. اّما از حدود قرن هفدهم ميالدی به این طرف که صنعت 
به  زیادی شروع  با سرعت  ابعاد حيات بشر  پيدا کرد، همۀ  تکنالوژی رشد  و 
تغيير نمود، طوریکه امروز ما در معرض تغييرات سریع در همه ابعاد زنده گی 
هستيم. اکنون هر نسلی در دنيای متفاوتی از نسل گذشته زندهگی می کند و هر 
تا  یاد بگيرد  باید مهارت های بيشتری را  شخص در طول دوره زندهگی خود 
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بتواند در شغل و موقعيت اجتماعی خود باقی بماند. ما دیگر قادر نيستيم با علوم و 
مهارت هایی که در دوران کودکی و نوجوانی یادگرفته بودیم، به اهداف خود برسيم 
بلکه باید همواره بر تعليم و مهارت های خود افزوده و خود را برای شرایط جدید 

آماده نمایيم. 
اهميتوفوايدتغييراتاجتماعى

تغييرات  شناخت  فایدۀ  ترین  مهم  دارد؟  فايدهيى چه اجتماعى تغيير از بحث
اجتماعی این است که ما به عنوان اعضای یک جامعه نسبت به جریانات اجتماعی 
اطراف خود آگاه می شویم و همچنين از رول خود در ایجاد این تغييرات و نيز از 

تأثيرات این تغييرات بر زنده گی خویش آگاهی کسب می نمایيم. 
اجتماعی  علوم  دانشمندان  ناميده می شود؟  اجتماعى  تغييرات تغييراتی  نوع  چه 
داشته  تعلق  جامعه  به  که  کرد  تلقی  اجتماعى  می توان زمانی  را  تغيير  می گویند 
یا چند فرد روی می دهد  تغييراتی در زنده گی یک  اوقات  به فرد. گاهی  نه  باشد 
ولی عموم مردم جامعه از آن متأثر نمی شوند، در این صورت تغييراجتماعی روی 
نداده است، ولی گاهی تغيير طوری است که اکثر مردم را متأثر می سازد؛ در این 

صورت این تغيير، اجتماعی محسوب می شود. 
اجتماعي  اقتصادي،  سياسي،  مختلف  عرصه هاي  در  مي تواند  اجتماعي  تغييرات 
سياسي  نظام هاي  تبدیل  و  سياسي  انقالب  مثال:  طور  به  شود؛  واقع  فرهنگي  و 
در کشور مي تواند یک تغيير سياسي محسوب شود. اّما به یاد داشته باشيم، در 
صورتي که کودتایي صورت بگيرد و تنها فرد حاکم تعویض شود، بدون آنکه 

نظام سياسي تغيير کند، تغيير سياسي صورت نگرفته است. 
زماني مي توان از تغيير سياسي یک کشور سخن گفت که در نظام سياسي تغييراتي 
پيش آمده باشد. تغييرات سياسي مي تواند بدون انقالب و توسط رفورم و اصالح 
نيز به وجود آید. در عرصۀ اقتصاد اگر پروگرام توسعه در کشور طرح و عملی 
شود و در ظرف چند سال بخش اقتصاد رشد و پيشرفت چشم گيري نماید، مي توان 
از تغيير در بخش اقتصاد سخن گفت؛ مثال: وضعيت زنده گی اقتصادی قشر بزرگی 
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از مردم دگرگون شود و مردم از حال فقر بيرون شده بهبودی های روشنی در 
این عرصۀ رونما گردد.

تغييرات  که  است  این  شود  مطرح  تغيير  دربارۀ  است  الزم  که  دیگري  نکتۀ 
مي تواند مثبت باشد و مي تواند منفي باشد. 

مي تواند  دادیم  مثال  اقتصادي  توسعۀ  مورد  در  چنانکه  تغييرات  از  بعضی 
تغيير مثبت تلقي شود، چرا که پيامدهاي آن براي عموم مردم مفيد است. اّما 
داشته  مردم  براي  زیانباری  پيامدهاي  و  نتایج  مي تواند  تغييرات  از  بعضی 
باشد. به طور مثال: جنگ هاي بعد از جهاد عليه متجاوزین، در کشور ما باعث 
تغييرات وسيعي در زنده گی مردم گردید و به طور عموم زیانآور و غير 

مفيد بود. 
مظاهروپديدههاىتغييراجتماعى:

امروز  برمی گيرد.  در  را  زنده گی  مختلف  عرصه های  اجتماعی  تغييرات 
از  خيلی  است.  کرده  تغيير  اجتماعی  تقاليد  می کنيم  زنده گی  که  جهانی  در 
زبان های بين المللی به زبان های محلی مبدل گردیده و زبان های محلی به 
زبان های بين المللی مبدل گردیده است. تأثيرگذاری و تأثيرپذیری سرعت 
سرسام آوری یافته است. نقش مردم در تعيين سرنوشت شان توسعه یافته، 
وسایل علم آموزی بيشتر گردیده تقریبًا همۀ اقشار مردم به آن دسترسی 

پيدا کردهاند.
به هر صورت، تغييرات اجتماعي اگر کنترول و رهبری شود مي تواند ماشين 
حرکت اجتماع را به سوي ترقي و تکامل رهبری کند، چون عدم وجود تغيير 
به معني سکون جامعه و باقيماندن در یک نقطه است. اميدواریم که با شناخت 
عوامل تغييرات اجتماعي که در درس هاي بعدي مطرح مي کنيم، بتوانيم آگاهانه 
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تغييرات اجتماعي را کنترول و هدایت نمایيم و به جاي آنکه اسير و گرفتار 
آن ها شویم، از آن به نفع جامعه و کشور استفاده نمایيم.

                           مرورىبردرس
---------------------------------------------------•
---------------------------------------------------•
---------------------------------------------------•
---------------------------------------------------•
---------------------------------------------------•

                         سؤاالتدرس
1- تغييرات اجتماعی چه وقت سرعت پيدا کرد؟

2- تغيير را تعریف نمایيد.
3- تغيير اجتماعی چيست؟ با مثال واضح سازید.

4- انواع تغيير را نام بگيرید.
5- تغييرات مثبت و تغييرات منفی را واضح سازید.

6- موضوع تغيير اجتماعی را در چند سطر تحریر دارید.
7- تغيير در عرصۀ سياسی چگونه رخ می دهد؟
8- مظاهر و پدیده های اجتماعی را بيان نمایيد.

                              کارخانهگى
دربارۀ نتایج تغييرات مثبت در اقتصاد چند سطر بنویسيد.
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عواملتغييراتاجتماعى)1(

درس يازدهم

مباحثهکنيد
با توجه به مطالب درس گذشته، دربارۀ سؤاالت زیر بحث کنيد:

1-ارزش هاي اجتماعي چه رولی در تغييرات دارد؟
2- آیا عامل دیگري را براي تغييرات اجتماعي مي شناسيد؟ توضيح دهيد.

اصطالح تغيير اجتماعی به طور عموم در مورد همۀ تغييرات تاریخی جوامع 
انسانی بهکار می رود و عبارت است از تغييراتی که در طول تاریخ در اصول 
زنده گی جامعه و ملت روی می دهد. این تغييرات از هزاران عامل داخلی و 
به وجود  است  یا خارجی  و  داخلی  زایندۀ شرایط  که  نيرو هایی  و  خارجی 

می آید.
تغيير و تبدیل از خصوصيات همه فرهنگهای جهان است. بنابراین باید گفت 
که نحوۀ تغيير، در جوامع پيشرفته و ابتدایی، زراعتی و صنعتی تفاوت دارد. 
به این معنا که در جوامع ابتدایی تغييرات به آرامی بيشتری صورت میگيرد. 
به  بسته  تاحدزیادی  تبدیل  و  تغيير  ميزان  پيشرفته  جوامع  در  که  حالی  در 
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نيرو های تغيير دهندهیی است که در یک زمان خاص از آن کار گرفته میشود. 
خالصه می توان گفت تغيير اجتماعی، تغييری است در ساخت اجتماعی که شامل 
تغييرات در حجم جامعه یا در نهاد های خاص اجتماعی و روابط بين نهاد ها به 

وجود می آید.
تغييرات اجتماعی تحت تأثير عوامل متعددي صورت می گيرد. شناخت این عوامل 
و نحوۀ ایجاد تغيير توسط آن ها می تواند برای ما به عنوان اعضای جامعه بسيار 

مفيد باشد. در این درس بعضی از عوامل مهم تغييرات اجتماعي را مي خوانيم. 
ارزشهاواعتقادات

یکی از عوامل مهم تغيير اجتماعی، ارزش ها، قواعد و عقاید دینی و فرهنگی است. 
جامعه شناسان معتقدند که نيرومندترین عقاید، آن هایی هستند که به دین مربوط 
در         مهمی را  بسيار  تغييرات  اسالم  مبين  دین  ظهور  می دانيم  چنانکه  می شوند. 
این دین مشرف شدند، وارد ساخت. اسالم بخش وسيعی  به  زنده گی مردمی که 
به دین اسالم مشرف  از کره زمين را دچار تحول و دگرگونی نمود. مردمی که 
گردیدند، نظام های ظالمانۀ سنتی خود را رها نموده و به دین رهایی بخش اسالم 
آمد.  پدید  تمدن درخشان اسالمي در جهان  از یک قرن،  به مدت کمتر  درآمدند. 
همۀ تغييراتي که در ملل اسالمي پدید آمد، از عقاید رهایي بخش اسالم متأثر بود.

مثال دیگر، ظهور پروتستانتيزم، به عنوان مذهب جدیدي در مسيحيت، است. یکی 
از جامعه شناسان، در نتيجۀ یک تحقيق مفصل نشان می دهد که پروتستانتيزم که 
یکی از مذاهب مسيحيت است، مردم را به کار سخت و پس انداز وادار کرد و در 
نتيجه به ظهور سرمایه داري و صنعتي شدن، منجر گردید. بنابراین، در اینجا نيز 
است.  گردیده  بشر  زنده گی  در  وسيعي  تغييرات  موجب  عقاید  که  مي شود  دیده 
اثر  در  احيای مجدد غرب  امر  واقعيت  در  که  باوراند  این  به  از محققين  شماری 
تعليمات اسالمی به وجود آمده است که از طریق جنگ های صليبی و حکومت های 
اسالمی در اندلس به آنجا انتقال گردید، حتا یکتن از اندیشمندان هسپانيوی اظهار 
داشته است: اگر جنگ ميدان شهيدان به فرماندهی عبدالرحمن غافقی که در جنوب 
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فرانسه رخ داد، کامياب می شد، جوامع غربی به تمدنی که دست یافتهاند شش 
قرن پيشتر بهآن می رسيدند.

تکنالوژى
یکی از مهم ترین منابع تغيير اجتماعي، تکنالوژی است. تکنالوژی عبارت است 
به علم  انسان ها  اداره محيط. زمانی که  و  تعليم نحوه کنترول  یا  از شناخت 
جدید درباره نحوۀ جمع آوري منابع، طریقۀ توليد کاالها و خدمات، و طریقۀ 
مثال  یک  به  کرد.  تغيير  اجتماعي  روابط  کليه  کردند،  پيدا  آن ها دست  توزیع 
ساده در این زمينه توجه کنيد: زمانی که مردم یک ده از گاو و قلبه برای توليد 
محصوالت زراعتی استفاده می کنند، محصول آن ها اندک و زحمت و کار آن ها 
بسيار زیاد است. از اینرو، افراد زیادی باید کار کنند تا محصول مختصری 
به دست بياورند. ولی زمانی که تراکتور و سایر ماشين آالت زراعتی در این ده 
وارد می شود، کارگران کمی کافی است که با این ماشين آالت محصوالت بسيار 
زیادی توليد کنند. در این صورت، در همۀ ابعاد  زنده گی ساکنين این ده تغيير 
پدید خواهد آمد. در این صورت، افراد زیادي فرصت پيدا مي کنند تا به کارهاي 
دیگر و از جمله به فراگيری علم و دانش بپردازند. بنابراین، نوآوري و توسعه 

تکنالوژی جدید، باعث تغييرات بنيادی در جوامع انساني می گردد. 
نابرابرىاجتماعى

طبقاتي،  گروههای  پيدایش  و  نابرابري  تغييراجتماعی،  اصلي  منابع  از  یکي 
جنسيتي است. نابرابري در توزیع پول، قدرت، حيثّيت، صحت، تحصيالت و 
منابع اند و کسانيکه  این  داراي  بين کساني که  ارزش ومؤثر،  با  منابع  دیگر 
فاقد این منابع هستند، اختالف و تنش عميق ایجاد مي کند. این تنش ضرورتًا به 
کشمکش خشونت آميز منجر نمی شود، ولي فشارهایي را بر روابط اجتماعي 

وارد مي کند که باآلخره به تغييرات اجتماعی منجر می شود. 
کسانيکه منابع را در اختيار دارند تالش مي کنند تا از طریق تحکيم قدرت و 
غالبًا کساني که  کنند.  را حفظ  منابع  این  اجبار،  و  به زور  توّسل  با  همچنين 
کاري  قدرت  و  ثروت  مقابل صاحبان  در  ندارند،  اختيار  در  را  مذکور  منابع 
کرده نمی توانند ولي به شکایت مي پردازند و بعضی اوقات شورش می کنند. با 
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این حال، هنگاميکه محرومّيت ها افزایش یابد و مردم بتوانند به سازماندهي خود 
نابرابري ها،  که  هنگامي  داد.  خواهد  روی  جامعه  در  وسيعی  تغييرات  بپردازند، 
فرهنگ هاي مجّزایي را به وجود بياورند که داراي نشانه های فرهنگي مّتحدکننده، 
با وارد ساختن فشارهاي  تشکيالت اجتماعي بادوام و دارای منابع مالي باشند، 
بخار  دیگ  یک  مانند  نابرابري  بنابراین،  کرد.  خواهد  ایجاد  را  تغييراتی  سياسي 
فرهنگي و اجتماعي است که سرپوش آن را براي مدتي مي توان محکم بست، اما  با 
فشار اندک اندک متراکم گردیده و موجب تغيير خواهد گشت. تغيير در این موارد 

عمدتًا خشونت بار و سریع است.
 

                              مرورىبردرس
.......................................................................................................................... •
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•

                                  سؤاالتدرس
1- عوامل تغيير را نام بگيرید.

2-  ارزش های اجتماعی چه رولی در تغيير اجتماعی دارد؟
3- عقاید اجتماعی چه رولی در تغيير اجتماعی دارد؟

4- تغييرات اجتماعی و تکنالوژیکی در غرب چگونه از فرهنگ اسالمی متأثر شده است؟
4- تغييرات جزیی و بنيادی را چه طور تفکيک کرده میتوانيد؟

5- تکنالوژی در تغيير اجتماعی چه رول دارد؟

                  کارخانهگى
دربارۀ نابرابری و رول آن در تغييرات اجتماعی چند سطر بنویسيد و در صنف بخوانيد.
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عواملتغييراتاجتماعى)2(

 
درس دوازدهم

فکرکنيدوجوابدهيد
خانواده  یي را در نظر بگيرید که در آن چهار نفر زنده گی مي کنند. بعد از چند 

سال تعداد آن ها به ده نفر مي رسد. حاال بگویيد که:
1- در روابط آن ها چه تغييراتي پيش آمده است؟

2- از لحاظ اقتصادي چه تغييراتي ممکن است در آن ها به وجود آمده باشد؟
بعضی از عوامل مهم تغييرات اجتماعی را در درس گذشته خواندیم و تعدادی 

دیگر را در این درس، از نظر خواهيم گذراند:
حجمنفوس

جریانات و تحول نفوس مي تواند فشارهاي زیادي را براي ایجاد تغيير وارد 
توليدات  از  جدیدي  اشکال  مي یابد،  افزایش  نفوس  حجم  که  هنگامي  سازد. 
اقتصادي براي خوراک، مسکن، پوشاک و شهرنشيني وسيعتر، ضرورت پيدا 
مي کند. غالبًا نمونه جدید سازمان حقوقي و سياسي، براي قانوني ساختن و 
کنترول توده هاي ناآرام، ضرورت پيدا مي کند. ایجاد مکاتب جدید و مثال هاي 
و  مي یابد  ضرورت  جوان،  نسل  اجتماعي کردن  براي  تربيه،  و  تعليم  جدید 
بنابراین، رشد نفوس خواهان  به پيش مي رود.  تغيير، همچنان  این ضرورِت 
نيز  کاهش  به  رو  جمعّيت  یک  متقاباًل،  مي باشد.  تغيير  و  اساسی  جواب هاي 
مي تواند فشارهایي براي تغيير به وجود آورد ولي باسرعت کمتري. هنگامي 
اطفال  و  اقتصاد  بخش  در  کمتري  کارگران  مي یابد  کاهش  نفوس  تعداد  که 
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کمتري در مدارس وجود خواهدداشت. ساختار، سّن ونفوس نيز، فشارهایي براي 
تغيير وارد مي کند: جمعّيتي که نسل جوان نسبت به نسل مسن آن رو به کاهش 
بيش تر  و  متحده  ایاالت  در  چنانکه  آورد.  خواهد  وجود  به  را  مشکالتي  است، 
کافي  عواید  یافتن  از  ناشی  این مشکالت  که  مي باشد،  چنين  اروپایي  کشورهاي 
مالياتي براي حمایت از افراد مسّن مي باشد. متقاباًل، جامعه اي که از نفوس فراوان 
جوان برخوردار است، چنانکه در مورد اغلب جوامع آمریکاي التين، آسيا و آفریقا 
ارائه خدمات  چنين است، با مشکالتي در جهت ایجاد وظایف، مکاتب، مدارس و 
اجتماعي به نسل جوانی  که در حال رشد اند، مواجه خواهد شد وضعيتي که اکثراًً 
مشروعّيت رهبران سياسي را تضعيف کرده و در نتيجه، تغييراتي را در نهادهاي 

سياسي ایجاد مي کند.
مهاجرتوجابهجايىنفوس

مهاجرت به درون و به بيرون یک جامعه و به مناطق کليدي آن )مانند پایتخت( نيز 
تأثيرات زیادي بر ساختار اجتماعي دارد. مهاجرت به بيرون نيز بر جامعه اثر مي کند، 
خصوصًا اگر طبقه معّيني از اتباع جامعه را ترک کنند. اگر نيروي کار تحصيل کرده 
و حرفه اي مهاجرت کند که به آن »فرار مغزها« گفته مي شود اقتصاد، حکومت و 
مکاتب، به صورت زیان آوري، تحت تأثير قرار خواهند گرفت. همچنين، اگر کارگران 
دست مزد کار، مهاجرت کنند و کمبود نيروي کار را پدید آورند، مشکالت دیگري را 
به دنبال خواهند داشت، گرچه وقتي فقرا کوچ مي کنند، اغلب مهاجرت آن ها موجب 

کاسته شدن فشار بر حکومت، مدارس و سایر نهادها مي شود.
درمورداثراتمهاجرتچهمىدانيد؟

مهاجرت از نقطهیی به نقطۀ دیگر هم باالی مهاجران وهم باالی گروه ها و سازمان های 
اجتماعی که این مهاجران در داخل آن، جا به جامی شوند اثرات مثبت و منفی را 
به بار می آورد. از لحاظ تاریخی پر معناترین نتيجۀ مهاجرت اشاعۀ فرهنگ بوده 
باشندهگان  با  مهاجران  که  می گيرد  صورت  وقتی  فرهنگی  وحدت  انتشار  است. 
اصلی وصلت می کنند و نسل های جدید از آميزش آن ها به وجود می آید. اختالط 
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بيولوژیکی هميشه، یکی از اثرات مهاجرت بوده است. خواه به صورت غلبۀ اقوام 
مهاجر، خواه به صورت مهاجرت صلح آميز یا در پوشش عمليات استعمار گرانه 
اثرات مهاجرت در داخل جامعه های بزرگ، توسعۀ شهر ها، توسعۀ فرهنگ شهر 
از تغيير و عوامل تغيير  نشينی بودهاست. خالصه جامعهیی نيست که عاری 
دهنده باشد. حتا غيرفعالترین اجتماعات در معرض تغيير قرار دارند. از یک 
حالتی به حالت دیگر تغيير می کنند. مهمترین تغيير، عبارتنداز: عوامل نفوس، 
ایدیولوژیها، تضادها، عامالن  ساختار تکنالوژی، زیربنای اقتصادی، ارزشها، 
تغيير، ممکن است افرادی چون: رهبران و روشنفکران باشد. تغيير، همواره با 
از  این مقاومتها ممکن  بعضی مقاومتها مواجه است که معمواًل شدیدترین 
نهاد های مهم ناشی گردد سنتی بودن رفتار سبب استمرار و دوام آن می شود 

و در نتيجه کندتر تغيير می کند.

                          مرورىبردرس
........................................................................................................................•
.........................................................................................................................•
.........................................................................................................................•
........................................................................................................................•

.........................................................................................................-..............•
                              سؤاالتدرس

1- نفوس چيست و در مسائل اجتماعی چه رولی دارد؟  
2- چند نوع از مهاجرت را نام بگيرید.    

3- مهاجرت چيست و عوامل آن چه می باشد ؟    
4- دربارۀ اثرات مهاجرت باالی تغييرات در جامعه توضيح بدهيد.    

5- عقاید مذهبی در تغيير اجتماعی چه رول دارد؟   
                              کارخانهگى

 چند عامل تغيير اجتماعی را ليست نموده در صنف بخوانيد.
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خالصۀفصلسوم

جوامع تاريخى دگرگونىهاى همه مورد در کلى طور به اجتماعى تغيير اصطالح  •

انسانىبهکارمىرودوعبارتاستازتبديالتودگرگونىهايىکهدرطولتاريخدر

اصولزندهگىجامعهوملتىروىمىدهد.

به يا مىگيرد، اجتماعىصورت نظامهاى همۀ در که است عمومىدگرگونى تغيير  •

عبارتديگردرصورتىکهدرنظاماجتماعىهمهچيزتغييرکندوهويتآنتغيير

يابد،دراينصورتتغييرعمومىصورتمىگيرد.

• تغييراجتماعىازتأثيرچندينعاملبههمپيوستهيامجموعهازعواملاستکههم

زمانبهصورتمتعادلعملمىکندوهرکداممتقاباًلبهروىهماثرمىگذارند.

• هرجايىکهعناصرجديدوعناصرنودرفرهنگظاهرشودوهمينطورمحتواو

ساختفرهنگراتغييردهد،تغييرفرهنگىرخمىدهد.

مفاهيمعمومىومهمدربارۀجهانوماهيتجامعههستندکهمردمدرستى عقايد،  •

آنهارابهعنوانواقعيتقبولدارد.

•  اصطالحمهاجرتبهحرکتاشخاصازدولتموطنخودبهدولتديگرگفتهمىشود

وبهعبارتديگرمهاجرتبهحرکتمردمازيکنقطهجغرافيايىبهنقطهديگراطالق

مىشود.
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نابرابرىهاىاجتماعىونشانههاىآن
دراينفصلدرسهاىذيلرامىآموزيم:

• نابرابرىاجتماعىچيست؟
• نابرابرىطبقاتى؛

• نابرابرىجنسيتى.

فصل چهارم

ACKU



  58

توقعمىرودکهشاگردانعزيزبعدازخواندناينفصل:

• مفهومومصاديقنابرابرىاجتماعىرابشناسند؛

• باانواعنابرابرىهاىاجتماعىوعواملآنهاآشناشوند؛

• عواقبوپيامدهاىنابرابرىاجتماعىرابشناسند؛

• باراههاىکاهشنابرابرىاجتماعىآشناشوند؛

• بامفهومعدالتاجتماعىآشناشوند؛

• بهعدالتاجتماعىعالقمندشوند.

اهداف فصل
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نابرابرىاجتماعىچيست؟

 
درس سیزد هم

فکرکنيدوجوابدهيد
مردمی که در یک جامعه  زنده گی می کنند، به طور مساوی از منابع با ارزش 

اجتماعی، مانند ثروت، قدرت و منزلت، بهره مند نيستند. به نظر شما:
1- چرا همۀ مردم به طور مساوی از ثروت و قدرت برخوردار نيستند؟

2- آیا این تفاوت و نابرابری عادالنه است، یا خير؟ دالیل خود را بيان کنيد.
ثروت،  و  مال  از  مساوی  طور  به  عمومًا  گروهها  و  افراد  بشری  جوامع  در 
قدرت سياسی و مقام و احترام اجتماعی برخوردار نبوده و نيستند. بعضی از 
گروهها به خاطر تعلقات اقتصادی، سياسی، قومی، مذهبی وغيره از امتيازات 

بيشتری برخوردارند و بعضی دیگر از ابتدایی ترین امتيازات نيز محروم اند.
افراد است و  اوقات تفاوت طبيعی  نابرابر منابع اساسی بعضی  منشأ توزیع 
غير  توزیع  مثال:  طور  به  اقتصادی.  و  اجتماعی  غيرعادالنه  ساختار  بعضًا 
توانمندی های  از  افرادی  که  است  آن  خاطر  به  بعضًا  اساسی  منابع  عادالنه 
فکری و فيزیکی بيشتری نسبت به دیگران برخوردارند. مثال: دو نفر بر روی 
دو قطعه زمين مشابه کار می کنند ولی یکی از آن ها به دليل کار و تالش بيشتر 
و پروگرام بهتر، ساالنه دو یا چند برابر نسبت به نفر دیگر محصول میگيرد. 
اّما بعضًا به خاطر تفاوت در توانمندی های افراد نيست بلکه به خاطر آن است 
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زیاد  امتيازات  از  غيرعادالنه  به طور  که  دارند  تعلق  گروه خاصی  به  عده یی  که 
اقتصادی، سياسی و اجتماعی برخوردارند و عده یی دیگر به گروهی تعلق دارند 

که از این امتيازات محروم  هستند.
نه  آن  منشأ  که  مي شود  ناميده  "اجتماعي"  زماني  نابرابري ها  و  تفاوت ها  این   

تفاوت هاي فردي، بلکه تفاوت هاي اجتماعي باشد. 
گرچه همه جوامع از نوعي نابرابري برخوردار است ولي اگر این نابرابري به خاطر 
تفاوت هاي اجتماعي باشد، دین مبين اسالم و عقل سليم انساني آن را نمي پذیرد. 

برخي از مهم ترین نشانه ها و آثار تفاوت هاي اجتماعي قرار ذیل است:
ميزانفاصلهاجتماعي

 شکاف یا فاصله اجتماعي ميان طبقات، گروههاي نژادي یا جنسي در جوامع مختلف 
متفاوت است. بعضًا فاصله ميان آن ها خيلي زیاد نيست و در نتيجه تفاوت ميان 
آن ها نيز اندک مي باشد ولي بعضًا بسيار زیاد است. منظور ما از فاصله اجتماعي 
ميزان برخورداري گروههاي مختلف از ثروت، قدرت و منزلت اجتماعي است. در 
بعضی از جوامع، تعداد اندکي از مردم زیادترین منابع ثروت و قدرت را در اختيار 
دارند و توده هاي وسيعي از مردم از کمترین اندازۀ منابع که ضرورت هاي اوليه  
زنده گی آن ها را هم تأمين نمي کند، برخوردارند. نظر به وضعيت، فرهنگ و سبک 
زنده گی گروه ممتاز و سایر مردم نيز بسيار زیاد تفاوت مي کند. در این صورت  
فاصله اجتماعي وسيع است. اّما اگر تفاوت زیادي ميان مردم وجود نداشته باشد، 

در آنصورت فاصله اجتماعي اندک است.
تحرکاجتماعي

افراد در مقام ها و موقعيت هاي اجتماعي گفته   تحرک اجتماعي به جابهجا شدن 
مي شود. به طور مثال: کسي که در یک خانواده دهقان متولد شده، اگر بتواند با 
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تالش شخصي و تحصيالت مناسب به پست هاي عالي رتبه نظام اداري برسد، 
آن جامعه از تحرک اجتماعي برخوردار است ولي اگر جامعه به کساني که در 
خانواده هاي پایين متولد مي شوند اجازه باالرفتن از سلسله مراتب اجتماعي را 
ندهد، تحرک اجتماعي در آن جامعه وجود ندارد. ميزان تحرک اجتماعي نيز 

مي تواند کم یا زیاد باشد. 
جوامعي که تحرک اجتماعي در آن زیاد است، از نابرابري کمتري برخوردار 
است و یا به سوي کم کردن نابرابري پيش مي رود، چون به افراد اجازه مي دهد 
که در سلسه مراتب اجتماعي جابجا شده و خود را ارتقا دهند ولي جوامع بسته 
که به افراد اجازه جابجاشدن نمي دهد، داراي نابرابري بسيار شدید مي باشد. 
بنابراین، عدم تحرک اجتماعي یکي از نشانه هاي مهم نابرابري اجتماعي است. 
نابرابری ها در اکثر اوقات انقالب های وسيع را در عموم جامعه پدید می آورند؛ 
ولی اکثراً نزاع های جدیی را ميان کسانی که از منابع خاصی برخوردار اند و 

کسانی که از آن منابع محروم اند، ایجاد می کنند.
حوادث  جالب ترین  اکثریت  می ورزند  تأکيد  کشمکش  نظریه های  همان طورکه 
اطراف ما از قبيل تظاهرات کارگری، مطالبۀ حقوق مساوی برای زنان، تضاد های 
نژادی و قومی  از نابرابری ها به وجود می آید. جنبش های اجتماعی که خواهان 
تغييرات اند از قبيل جنبش کارگری، جنبش حق رأی برای زنان، جنبش حقوق 
اکثراً  یافته اند.  آمده و گسترش  به وجود  نابرابری ها  به  در جواب  مدنی همه 
جنگ ها و خشونت، بخشی از این جنبش ها همچون عواملی برای تغيير و نيز 
عواملی برای کنترول اجتماعی، قلمداد می شوند. اسالم از چهار صد سال به این 
سو به عنوان دینی برتر عمل کرده و عوامل نابرابری های اجتماعی را ریشه کن 
نموده است. در اسالم تمام افراد جامعه از حقوق مساوی و عادالنه برخوردار 
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اند به طور مثال: در اسالم آزاد نمودن غالم جزیی از شعایر دین پنداشته شده 
و کفارۀ بعضی از گناهان از جمله روزه خوردن عمدی قلمداد گردیده است. 
همچنان در اسالم ميان عرب و عجم هيچ تفاوتی موجود نيست حتا آنانی که 
از نگاه سياسی در قلمرو اسالم قرار داشتند ولی خود مسلمان نبودند، از تمام 

حقوق شهروندی برخوردار بودند. 

                          مرورىبردرس
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•

                             جواببهسؤاالت
1- نابرابری را تعریف نمایيد.  

2- آیا انسان ها قادراند جامعهیی که در آن هيچ نوع نابرابری وجود نداشته باشد بسازند؟   
3-چطور میتوانيم نابرابری را کاهش بدهيم.    

4- اگر درجامعه نابرابری ها تشدید یابد چه پيامدهایی خواهد داشت.  
5- اسالم با نابرابری ها چگونه مبارزه می کند؟  

                          کارخانهگى
در محيط پيرامون خود ببينيد که کدام نابرابری ها وجود دارد و آن را 

لست نمایيد.
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نابرابرىطبقاتى

 
درس چهارد هم 

مباحثهنماييد
با توجه به درس قبلی:

1- چه نوع نابرابري هایي را در محيط خود مي شناسيد؟
2-به نظر شما این نابرابري ها قابل قبول است یا نه؟ دليل خود را بيان کنيد.

انواع مهم نابرابری، بهخصوص در جوامع پيشرفته، نابرابری ناشی  یکی از 
از طبقات اجتماعی است. گرچه تعاریف متفاوتی از طبقه اجتماعی ارائه شده 
که  از مردم  از دسته هایی  است  اجتماعی عبارت  که طبقه  ولی می توان گفت 
بههمين  منابع مادی جامعه تشکيل می یابد و  به  تفاوت در دسترسی  اثر  در 
خاطر تفاوتهایی در سبک زنده گی و فرهنگ آن ها نيز پدید می آید. این تعریف 
از ثروت، قدرت و مقام  ضرورت به توضيح بيشتری دارد: زمانی که مردم 
با  برخورداراند  امتيازات  نوع  یک  از  که  کسانی  هستند،  برخوردار  متفاوتی 
هم روابط اجتماعی برقرار می کنند و با کسانی که از امتيازات خيلی متفاوتي 
برخوردار شده اند کمترین روابط را برقرار می کنند. این روابط از معاشرتها 
و مهمانی ها گرفته تا ازدواج ها و روابط خوني و خویشاوندي را در برميگيرد 
بدین ترتيب، هر دسته یی از مردم که سطح خاصی از امتيازات را در اختيار 
با کسانی  که  فرهنگ می باشند  نوعی سبک و طریقۀ زنده گی و  دارای  دارند 
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در سطوح باال یا پایين قرار دارند، متفاوت اند. بنابراین، هر گروه از مردم که از 
امتيازات نسبتًا مساوی و فرهنگ و سبک  زنده گی مشابهی برخورداراند، یک طبقه 
ناميده می شود. و همان طوریکه توضيح داده شد، وجود طبقات به معنی نوعی 

نابرابری اجتماعی ميان مردم یک جامعه است. 
دارد،  اهميتی که  به خاطر  دارای خصوصياتی است که  طبقات در جوامع مدرن 

بعضی از آن ها را اندکی توضيح می دهيم:
فاصلۀطبقاتى

 در جوامع پيشرفتۀ امروزی با وجود آنکه فاصلۀ طبقاتی وجود دارد ولی مرز 
یک  مختلف  طبقات  ميان  دیگر،  عبارت  به  نيست.  واضح  و  آشکار  خيلی  طبقات 
جامعه مرز خيلی واضح و آشکار کشيده نشده است بسياری از افراد هستند که 
دقيقًا معلوم نيست که به طبقۀ باال تعلق دارند یا به طبقۀ پایين، در حالي که در 

جوامع عنعنوي این مرز خيلی واضح و روشن است. 
تمرکزثروت

گرچه در جوامع پيشرفته تقریبًا همه مردم از کمترین امکانات ضروری برخوردار 
به  بنا  مثال،  عنوان  به  است.  شده  توزیع  غيرعادالنه  بسيار  سرمایۀ  ولی  اند، 
در  که  می دهد  نشان  شد،  انجام  آمریکا  در  2007ميالدي  سال  در  که  مطالعه یی 
حدود 39 فيصد سرمایۀ این کشور در دست تنها یک درصد جمعيت قرار داشته 
و بقيۀ جمعيت این کشور مالک بقيۀ سرمایه بوده است. چنانکه می دانيم، وقتی که 
ثروت چنين غيرعادالنه توزیع شده باشد، قدرت و منزلت اجتماعی، که با ثروت 
رابطۀ بسيار نزدیک دارد نيز به همين صورت توزیع خواهد شد. طوریکه مالحظه 
گردید، در جوامع طبقاتی با وجود آنکه حداقل امکانات زنده گی برای اکثریت قاطع 
مردم تأمين می گردد ولی ثروت، قدرت و منزلت به صورت کاماًل غيرعادله توزیع        

می گردد. 
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تحرکاجتماعى
در جوامع طبقاتی مدرن، برخالف اکثر جوامع سنتی، تحرک اجتماعی و جابهجا 
شدن افراد در مقام ها و طبقات اجتماعی مختلف هم امکانپذیر است و هم نسبتًا 
آسان. به طور مثال، فردی که به طبقۀ پایين تعلق دارد، می تواند با تالش و 
زحمات خود از طریق تحصيل علم یا ثروت خود را به طبقه متوسط و یا حتی 
باالی جامعه برساند. گرچه اکثراً موانع نامرئی و اعالم نشدۀ فراوانی بر سر 
راه تحرک افراد وجود دارد، ولی قانونًا و عماًل امکان پذیر است. افراد زیادی 
دیده می شود که از این شرایط استفاده نموده و خود را به طبقات باالتر منتقل 
می کنند. تحرک معکوس نيز کاماًل ممکن است، یعنی افرادی به دالیل مختلف 

ممکن است از طبقات باال سقوط نموده و به طبقات پایين  تنزل کنند.
استثمارهمهجانبه

 به دليل خصوصياتی که برای جوامع طبقاتی مدرن برشمردیم، در این جوامع 
اقليت  نوعی استثمار آرام، مالیم ولی بسيار عميق و وسيع وجود دارد. یک 
محدود که امکانات و منابع با ارزش جامعه را در دست دارد، اکثریت جامعه 
از جهت فرهنگی تحت  از لحاظ سياسی و هم  اقتصادی، هم  از لحاظ  را هم 
استثمار خویش قرار می دهد. ایجاد نظام دایمی نابرابری از چند لحاظ به سود 
گروه مسلط است. نخست، امتيازاتی را که گروه قباًل داشته حفظ می کند. بدین 
ترتيب نظام حکومت و قانون، چنانچه زیر نفوذ شدید ثروتمندان و قدرتمندان 
باشد، به حفظ دارایی و امتيازات آن ها در برابر دیگران درجامعه کمک خواهد 
کرد. دوم، گروه مسلط را در موقعيت مساعدی برای وظایف، تعليم و تربيه، و 
مسکن قرار می دهد. سوم، به نخبهگان امکان می دهد تا از کسانی که در موقعيت های 
پایين قرار دارند به عنوان کارگر، اجير و مصرف کنندهاستفاده  کنند، بدین ترتيب 
زنده گی را آسانتر کرده و ثروت خود را افزایش دهند. بعضی از علما، معتقد اند 
که نظام نابرابری موقعيت ممتاز قدرتمندان را حفظ می کند، نفوذ رقابتآميز آن ها 
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پایين  موقعيت های  در  که  را  که کسانی  می دهد  امکان  آن ها  به  و  می دهد  افزایش  را 
هستند، استثمار کنند. اسالم از اولين ایامی  که در شبه جزیرۀ عربستان ظهور نمود 
بر نظام طبقاتی خط بطالن کشيد. بادار و برده را در یک صف قرار داد، ميان ابوبکر 
و عمر و علی و ابوعبيده و مصعب بن عميره )رضی اهلل عنهم( که از جملۀ عربهای 
ثروتمند و شریف جامعه بودند و ميان بالل و یاسر و سميه و عمار و صهيب )رضی 
اهلل عنهم( که از طبقۀ فقير و برده گان بودند، برابری آورد. اسالم از همان آغاز معيار 
برتری را تقوی، علم و فضایل اخالقی اعالن نمود. و بهاین شکل تمام مظاهر نابرابری 

را جاهلی و غير انسانی دانست.
                             مروری بر درس

..........................................................................................................................•

..........................................................................................................................•

..........................................................................................................................•

..........................................................................................................................•

..........................................................................................................................•
                            سؤاالت درس

1-طبقه را تعریف نمایيد.
2-فاصلۀ طبقاتی چيست؟ توضيح دهيد. فردی که به طبقۀ پایين، تعلق دارد چطور   

می تواند خود را به باالترین طبقه برساند؟ 
3-استثمار چيست؟ کدام طبقه تحت استثمار قرار ميگيرد؟ توضيح دهيد.

4- اسالم با نابرابری های اجتماعی و نظام طبقاتی چگونه مبارزه کرده است؟
5- معيار فضيلت و برتری در اسالم چيست؟

                             کار خانه گی
چند موردی که علت نابرابری ها در جامعه می شود لست نموده و در صنف بخوانيد.

ACKU



  67

نابرابرىجنسيتى

 
 
 درس پانزد هم

فکرکنيدوجوابدهيد
از  نيمي  مي دانيم،  طوریکه 
نيمي  و  مرد  بشري  جامعۀ 

دیگر زن است. به نظر شما:
1-زنان و مردان به صورت مساوی 

از امتيازات برخوردارند؟
2- اگر نوعي از نابرابري جنسيتي 
موجود باشد، آنرا توضيح دهيد.

جنسيتچيست؟
جنسيت یعنی دفاع و جانبداری 
به  عقيده  و  زنان  حقوق  از 

برابری زن و مرد در زمينه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مبارزه برای 
رفع تبعيض، تحقير، توهين و ستم به زنان.

هدف از مسألۀ جنسيتی برآورده نمودن و سپردن حقوق مساویانۀ زن و مرد 
بين  از  جنسيتی  نابرابری  تا  است،  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  حيات  در 
تشکل  دیده میشود. جنسيت  اجتماعی  در همۀ سطوح جهان  برود. جنسيت 
اندیشيدن دربارۀ خود و بر قرار کردن ارتباط با دیگران است و تأثير زیادی 

در تعيين نوع کار و زنده گی خانواده و جامعه دارد.
 جنسيت تعيين کنندۀ سلسلۀ مراتب اجتماعی است؛ زیرا در اکثر جوامع، بخش 
معنای  به  اشاره  جنسيت  دارد،  خود  کنترول  تحت  را  اجتماعی  منابع  عمدۀ 

اجتماعی مرد بودن و زن بودن دارد. 
خداوند َجلَّ َجالَلُه  انسان را از دو جنس مرد و زن آفریده است. یکی از نشانه های 
تقریبًا  مرد  و  زن  تعداد  جوامع  همه  در  که  است  این  َجالَلُه   َجلَّ  خداوند  حکمت 
داشته اند:  کار  تقسيم  نوع  یک  تاریخ  طول  در  مردان  و  زنان  است.  مساوی 
زنان عمدتًا به کارهای داخل خانه و تربيت اطفال مصروف بودند و مردان به 
کارهای بيرون از خانه و تهيه و تدارک مواد خوراکی می پرداختند. به دليل 
آنکه کار خانه در عين سخت بودن، درآمد ملموسی نداشت، مقام اجتماعی 
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زنان روز به روز تنزل یافت و توانایی و شایستهگی آن ها کمتر از مردان در نظر 
گرفته شد و به همين خاطر در همه جوامع کارهاي مهم و با صالحيت در دست 
مردان قرار دارد. امروز در همۀ فرهنگ های جهان زنان مقام متناسب با مردان 
ندارند و زنان معمواًل به کارهایی وادار می شوند که درآمد و اعتبار کمتری دارد. 
آن  دليل  به  باال  فرصت های شغلی  از  زنان  که محروميت  می کنند  فکر  بعضی ها 
است که زنان از توانایی فکری و فزیکی کمتری برخورداراند و همين  کارهایی که 
بهطور عنعنوی به زنان واگذار شده مناسب ترین کارها برای آن هاست. واقعيت این 
است که زنان و مردان از نظرحياتی تفاوت اندکی دارند و تفاوت های یادشده باعث 
نمی شود که زنان را از همه فرصت های ترقی و پيشرفت محروم سازیم. دین مبين 

اسالم نيز زنان را مانند مردان انسان می داند.
 اسالم تفاوت ميان زن و مرد را به رسميت می شناسد ولی بی عدالتی در حق زن یا 
مرد را به هيچ وجه نمی پذیرد. تاریخ اسالم شاهد حضور قوی زنان در عرصه های 
اله عليه  مختلف زنده گی بوده است. زنان در فتوحات اسالمی و غزوات پيامبر صلی 
وسلم اشتراک داشته اند. در روایات آمده است که حضرت فاطمه الزهرا و شماری 
دیگر از زنان مسلمان در جنگ های احد و حنين و غيره شرکت جسته اند. هم چنان 
در عرصۀ کار فرهنگی و ملی حضور قوی داشتند از ميان زنان کسانی بروز نمودند 
که در مسائل علمی دانشمند گردیدند. مثال: حضرت عایشه )رضی اهلل عنها( یکی از 
نظریه  و  دیدگاه  فقهی  مسائل  در  خود  و  می شود  محسوب  حدیث  بزرگ  راویان 
نقش  امور سياسی  در  تاریخ  در طول  زنان مسلمان  دارد. همچنان  به خصوصی 
برازندهیی داشته اند. ولی آن چه از تبعيضی که در جوامع اسالمی ميان زن و مرد 
به چشم می خورد علتش به جهل مردم نسبت به تعاليم اسالمی و عدم تربيت سالم 

دینی بر می گردد.
در اینجا به عواقب و پيامدهای منفی نابرابری جنسيتی می پردازیم. گرچه نابرابری 
جنسيتی پيامدهای منفی بسيار زیادی برای افراد و جوامع در پی دارد، ما در اینجا 
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به طرح بعضی از مهم ترین آن ها اکتفا می کنيم:
اند.  وجهان  جامعه  خانواده،  انکشاف  کليد  زنان  جامعه: عقبماندهگى
انکشاف آن متضمن انکشاف عمومی است. طوریکه دیده می شود اکثر زنان در 
افغانستان بیسواد اند و از پروسه های انکشافی دور می باشند واضح است که 
حرکت بطی این اکثریت بیسواد از سرعت حرکت کاروان ملی در راه توسعه 

و انکشاف ملی می کاهد. 
کشمکشاجتماعى

در گذشته زنان و مردان تابع عرف و سنت های اجتماعی بودند، و هر کس 
کاری را انجام می داد که عرف و فرهنگ جامعه برایش تعيين کرده بود، ولی 
امروز در اثر گسترش تعليم و تربيت و توسعه ارتباطات و رسانه ها وضعيت 
مردان  مانند  می توانند  زنان  که  می دانند  همه  امروز  است.  کرده  فرق  خيلی 
تحصيالت عالی و مشاغل پرعاید داشته باشند و برای ارتقای ظرفيت و کسب 
مقام های اجتماعی از توان و نيروی عقلی خوبی برخوردار هستند. از اینرو، 
آن ها میخواهند از وضعيت تبعيضآميز برآمده و به ارتقایظرفيت و کسب 
مشاغل پردرآمد بپردازند و تمام تالش خود را برای دسترسی به این هدف به 
کار می برند. بنابراین قبل از همه باید به انکشاف زنان که تهداب گذاران نسل ها 

و زمينه سازان انکشاف اند توجه جدی مبذول گردد       

                                 مرورىبردرس
...................................................................................................................... •
.......................................................................................................................•
.......................................................................................................................•
.......................................................................................................................•
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                           سؤاالتدرس
1. نابرابری چيست؟
2. جنسيت چيست؟

3. آیا در جهان در تعداد زنان و مردان تفاوت موجود است؟
4. چرا زنان نسبت به مردان در اکثریت نقاط جهان از منافع اساسی اجتماعی

 محروم اند؟
5. زنان در اسالم از چه موقعيتی برخوردارند؟

6. علت نابرابری و تبعيض ميان زن و مرد در جوامع اسالمی چيست؟
7. نابرابری جنسيتی چه پيامد ها ی در قبال دارد؟بيا ن دارید 

                           کارخانهگى
چند سطر درمورد وضعيت اجتماعی زنان افغانستان بنویسيد.

خالصهفصلچهارم
يامقامهاکهبهصورت افراد تفاوتهاىميان اجتماعىبهمعناىعامبه نابرابرىهاى  •

اجتماعىتعريفشدهوافرادآنرااشغالکردهاند،اشارهمىکند.
• طبقهاجتماعىعبارتاستازگروههايىازمردمکهدراثرتفاوتدردسترسىبهمنافعمادى

جامعهتشکيلمىيابدوبههمينخاطرتفاوتهايىدرسبکزندهگىوفرهنگآنهاپديدمىآيد.
امتياز و نمىداند امتيازى نوع هيچ مايه را نژادى قومىو تفاوتهاى اسالم مبين دين  •

انسانهاراتنهابراساستقوىوپرهيزگارىمىداند.
• هدفازمسائلىجنسيتىبرآودهنمودنوسپردنحقوقمساويانۀزنومرددرحيات

سياسى،اجتماعىوفرهنگىاست،تانابرابرىجنسيتىازبينبرود.
• بايددرانکشافزنانکهتهدابگذاراننسلهاوزمينهسازانتوسعهوانکشافاندتوجه

جدىمبذولگردد..
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مشکالتاجتماعىما

دراينفصلمطالبزيررامىآموزيم:
بىسوادى؛

فقروبىکارى؛
مسکن؛

صحتوتداوى؛
موادمخدر؛

ناامنىودهشتافگنى؛
موادمنفجرناشده.

فصل پنجم 
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توقعمىرودکهشاگردانعزيزبعدازخواندناينفصل:
اهميتسوادرابدانندوبهزدودنبىسوادىازجامعهعالقمند

شوند؛
فقروبىکارىونتايجمنفىآنهارابشناسندوبهتالشو

کوششوادارشوند؛
بامشکلکمبودمسکنآشناگرديدهوراههاىبيرونرفتازآن

رابشناسند؛
مشکالتناشىازموادمخدر،موادانفجارىمنفجرناشده،ناامنى
وکمبودخدماتصحىرابدانندوباراههاىمقابلهباآنهاآشنا

شوند.

اهداف فصل
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مشکالتاجتماعىما:بىسوادى

 
 
درس شانزدهم

فکرکنيدوجوابدهيد
زنده گی در دنياي جدید ضرورت به تعليم و تربيه دارد. چنانچه خداوند)ج( 

در قرآن کریم می فرماید:
 ) اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّک الَّذِي َخلََق* َخلََق اْلِنَساَن مِْن َعلٍَق*اْقَرأْ َوَربَُّک 

اْلَْکَرُم الذی َعلَم بِالقلِم* َعلََّم اْلِنَساَن َما لَْم َیْعلَْم* (
پروردگار  نام  برکت  به  بخوان  ترجمه: 

از  آدمی را  آفریده  آفریده*  که  خود 
پروردگارتو  و  بخوان  بسته*  خون 
به  آموخت  علم  آنکه  است*  کریم 

وسيلۀ قلم*
باشند  نکرده  تعليم  که  کساني   
بي سواد ناميده مي شوند. با توجه به 

این واقعيت:
1- اگر کسي سواد نداشته باشد، با چه 

مشکالتي مواجه مي شود؟
مشکالتي  چه  با  باشد  بي سواد  اعضایش  از  زیادي  تعداد  که  جامعه یي   -2

مواجه مي گردد؟
انسان ها مدت هاي زیادي بر روي زمين زنده گی کردند ولي خواندن و نوشتن را 
نمي دانستند. در آن زمان زنده گی انسان ها بسيار ساده و ابتدایي بود. در آن زمان 
تجارب نسل هاي گذشته به صورت عملي و شفاهي از نسلي به نسل دیگر منتقل 
را در  فنون مورد ضرورت خود  و  اعضاي جدید جامعه مهارت ها  مي گردید و 
جریان زنده گی روزمره یاد  گرفتند. در آن زمان هيچگونه پروگرام خاصي براي 
آموزش وجود نداشت. بی سوادی هميشه مانع بزرگی در جریان تکامل جوامع 
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بشری  است. بنابراین گفته می توانيم که بیسوادی یک مرض مهلک و دشمن درجه 
یک بشریت، مشکل عمده در مسير تکامل ترقی، پيشرفت، انکشاف و توسعۀ جوامع 
بشری به خصوص کشور های جهان سوم و عقب مانده محسوب میشود. محو کامل 
آن امر ساده و عادی نبوده بلکه یک جریان مغلق و پيچيده  بوده و به همکاری وسيع 
ملی و بينالمللی ضرورت دارد. اگر چه مبارزه با این مرض مهلک مستلزم کار و پيکار 
اساسی و وسيع می باشد. در این استقامت از طرف کشور ها و سازمان های ملی و بين 

المللی بهخاطر محو بیسوادی در سطح جهان اقداماتی صورت گرفته است.
امروزه در کشور های پيشرفته، همۀ مردم با سواداند حتا افرادی که نابينا و ناشنوا  
اند نيز با سواد هستند. در کشور ما حدود ده ميليون هموطن ما از نعمت سواد محروم 
بوده و هماکنون پنج ميليون طفل کشور از رفتن به مکتب دور مانده اند. بعضی از 
از: فقر،  اند  مهمترین مشکالتی که از این ناحيه برای کشور ما پيش می آید. عبارت 

جهل، عقب ماندهگی اجتماعی، اقتصادی، اعتياد، رویآوردن به جرم و جنایت. 
از نعمت سواد و تعليم محروم است هميشه محتاج به کشور های قدرتمند  ملتی که 
است. پس بر کشورهای فقير الزم است تا توجه خود را به علم و سواد معطوف و 
در توسعۀ مکاتب توجه نمایند، زیرا مکتب محرک اصلی توسعه و جلوگيری از فقر و 
عقب ماندهگی تلقی میگردد. در عصرحاضر با پيشرفت علم و تکنالوژی و با صنعتی 
و زراعتی شدن کشور های جهان این کشور ها به نيروی انسانی و کارگر ماهر و با 
بنابراین  ثقيله و خفيفه بيشتر ضرورت دارند.  فابریکه ها و صنایع  سواد در مزارع، 
کشور ها سعی و تالش می نمایند تا افراد جامعه با سواد شوند؛ زیرا افراد بی سواد 
نمی توانند به وجه احسن در مزارع و در فایریکه ها در امر توسعه و پيشرفت صنعتی 

و زراعتی به صورت درست و مفيد کار و فعاليت کنند. 
سواد وسيله مهم و اساسی برای هر نوع آموزش است. سواد یک عنصر ضروری، 
برای مشارکت در فعاليت های اجتماعی، فرهنگی، سياسی و اقتصادی است. واضح 
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است که شخص بیسواد نمی تواند پرابلم های اجتماعی خود را به صورت بهتر 
حل نماید. به خود، فاميل و جامعه خود مصدر خدمات شایسته گردد. افرادیکه 
دارای سواد کامل هستند جامعه و محيط ماحول خود را درک می کنند و مشکالت 
خواندن  توانایي  معنای  به  را  سواد  عمومًا  چه  گر  می یابند.   را  جامعه  و  خود 
خواندن،  توانایي  معنای  به  که سواد  است  این  واقعيت  ولي  مي دانند،  نوشتن  و 
نوشتن و درک متن هاي نوشته شده است. درک متن به این معني است که فرد باید 
توانایي هاي زباني خوب و دانش عمومي کافي داشته باشد. این توانایي تنها از 

طریق درس خواندن در مکتب بهدست مي آید. 
در  است.  فقر  بي سوادي،  پيامدهاي  ابتدایي ترین  از  یکي  فقروعقبماندهگي: 
جوامع معاصر اکثر کارها و مشاغل ضرورت به سواد و مهارت مسلکی دارد. به 
این دليل، اگر کسي سواد نداشته باشد، نمي تواند کار مناسب و درآمد کافي داشته 
باشد. وقتي که اکثر اعضاي جامعه بي سواد یا کم سواد باشد، عالوه بر فقر این 
افراد، عموم جامعه نيز دچار فقر خواهد شد، چون بخش مهمي از عاید دولت را 

ماليات، عشر و زکات، خمس و صدقات واجبه و نافله تشکيل مي دهد. 
وقتي که مردم فقير باشند، دولت نيز دچار کاهش عواید بيتالمال و ماليات خواهد 
شد، در نتيجه امکانات عمومي جامعه از قبيل راه، شفاخانه، مکتب، نفقۀ بيوه ها، یتيمان، 
نابينایان، ناشنوایان، معلولين، علما و کسانی که در خدمت مردم مصروف کار اند 
مانند: مأمورین دولت، قضات، معلمين، داکتران و غيره که شریعت اسالم مصارف 
اینها  شان را در بيتالمال مقررکرده کاسته خواهد شد. پارک هاي تفریحي و مانند 
کم و فاقد امکانات خواهد گردید. همچنين، کارخانه ها و توليدات در چنين کشوري 

نمي تواند رشد کند. در نهایت، کشور دچار فقر و عقب ماندهگي شدید خواهد شد.
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گرفتار  اعتياد  هيوالي  دام  به  بيشتر  جهل  و  فقر  خاطر  به  بي سواد  جامعۀ  اعتياد: 
دارند.  نزدیکي  بسيار  رابطۀ  اعتياد  نهایت  در  و  فقر  با  جهل  و  بي سوادي  مي شود. 
لذا سرمایه گذاري در بخش تعليم و تربيت و توجه به کيفيت آموزش بسيار مفيد و 
و  بسيار وسيع  بي سوادي  نتایج سوء  که  است  یادآوري  به  است. الزم  نتيجه بخش 

گسترده است و مواردي که ما در این جا بحث کردیم تنها نمونه هایي از آن هاست.

                            مرورىبردرس
------------------------------------------------------•
-----------------------------------------------------•
-----------------------------------------------------•
-----------------------------------------------------•
-----------------------------------------------------•

                              سؤاالتدرس
1- بی سوادی چيست؟

2- سواد را تعریف نمایيد، در کشور ما چند فيصد زنان و مردان خواندن و نوشتن 
را یاد ندارند؟

3- بی سوادی در کشور ما چه مشکالتی را بهبار می آورد؟ توضيح دهيد.
                              کارخانهگى

یک شخص بی سواد را با یک شخص باسواد مقایسه کنيد و در اینباره چند سطر در 
کتابچه های خود نوشته کرده و در صنف بخوانيد. 
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مشکالتاجتماعىما:فقر

 
 
درس هفدهم

مباحثهنماييد
سؤاالت ذیل را با دقت خوانده 

و جواب بگویيد:
1- چرا انسان فقير مي شود؟

2- فقر چه تأثيراتي بر زنده گي 
انسان مي گذارد؟

3-چطور از فقر جلوگيری کنيم؟
خوراک،  به  ضرورت  انسان 
بسياري  و  مسکن  پوشاک، 
دارد  دیگر  وسایل  و  مواد  از 
تا بتواند زندهگي کند. خداوند 
مورد  مواد  همۀ  مهربان 

ضرورت بشر را در طبيعت قرار داده و به انسان فکر و توان کافي داده که 
آن ها را استخراج و مطابق با احتياجات خود از آن ها استفاده نماید. اگر شرایط 
بهطوری فراهم گردد که انسان بتواند از فکر و استعداد خود کارگرفته و منابع 
دچار  نماید،  بهره برداري  و  استخراج  احتياجات خویش  رفع  براي  را  طبيعي 
فقر و تنگدستي نمي شود ولي اگر انسان تن به تنبلي دهد و یا موانع طبيعي یا 
اجتماعي دیگري پيش بياید که نتواند از این نعمت هاي الهي استفاده نماید، فقير 

و تنگدست مي شود. 
فقرچيست؟ فقر عبارت است از نداشتن ضرورت های اوليه که انسان به آن ها 
ضرورت دارد. فقر یکي از مصيبت هایي است که در طول تاریخ، بشر را رنج داده 
منتهی  کفر  به  فقر  که  است  قریب  اهلل می فرمایند  مي دهد. طوریکه رسول  و 
شود، بنابراین، جواب به این سؤال که چراانسانفقيرميشود؟ بسيار مهم است، 
چون که با پيدا کردن جواب این سؤال مي توان فهميد که ما چرا فقير هستيم. گرچه 
عوامل بسيار زیادي براي فقر وجود دارد که بررسي همه آن ها در این جا ممکن 

نيست، ولي به طور کلي مي توان آن ها را به سه بخش عمومی  تقسيم کرد:
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عواملفردي
عوامل فردي که خود انواع مختلفی دارد، به آن بخش از عوامل گفته مي شود که ریشۀ 
آن در خود فرد است؛ به طور مثال: بعضی از مهم ترین عوامل فردي فقر عبارتند از: 

1( تنبلي و تن ندادن به کار و کوشش
 2( بي سوادي و ناداني که باعث ناتواني انسان در زنده گی مي گردد. 

3( نداشتن مهارت الزم براي انجام دادن کارهاي مهم و پرعاید
4( معيوب و ناقص بودن عضو یا اعضاي بدن که مانع از کار و تالش مي گردد در 
صورتي که انسان به یک یا چندتا از عوامل فوق مبتال گردد در تأمين زنده گی شخصي 

خویش دچار مشکل گردیده و فقير خواهد شد. 
عواملطبيعي

گرچه خداوند مهربان ضرورت های ما را در طبيعت قرار داده است ولي این نعمات به 
طور مساوی در طبيعت توزیع نشده است؛ به طور مثال: 

1( بعضی از زمين ها خيلي حاصل خيز است و بعضی دیگر حاصل چنداني نمي دهد؛ 
2( بعضي از مناطق معادن و منابع گران بها دارد؛ مانند: طال، آهن، نفت و گاز، ولي 
مناطقي از زمين عاري از این گونه معادن گرانبهاست. عالوه بر این، بعضی از حوادث 
طبيعي مانند: سيل، خشک سالي و توفان نيز مي تواند باعث ویراني ها و نابودي اموال 
و ثروت مردم گردد. با توجه به تفاوت هاي یادشده، کساني که در مناطق حاصل خيز 
سکونت دارند مي توانند با زحمت اندک حاصل فراواني به دستآرند. ولي مردمي که 
در مناطق غيرحاصل خيز ساکن هستند باید زحمات زیادي بکشند تا حاصل کمی به 
دست آورند. همچنين، کشورهایي که معادن طال، آهن، نفت و گاز در اختيار دارند 
مي توانند با فروش آن ها تعليم و تربيت خود را ارتقا دهند، امکانات عمومي را افزایش 
دهند و صنایع و زراعت خود را توسعه دهند. در حالي که کشورهاي دیگر از این گونه 
نعمات طبيعي محروم اند. پس برخورداري از زمين حاصل خيز، آب و هواي مناسب و 

معادن گران قيمت باعث ثروت و نداشتن آن ها باعث فقر و تنگدستي مي گردد. 
عواملاجتماعي

در کنار عوامل یادشده، عوامل اجتماعي نيز در دسترسی و عدم دسترسی انسان به 
نعمات طبيعي مؤثر است. ثروت و امکانات طبيعي از طریق مکانيزم اقتصادي خاص 

هر جامعه توزیع مي شود.
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اساس  بر  افراد  باشد،  تبعيض  و  تعصب  از  عاري  و  عادالنه  سيستم  این  اگر   
نظام  اگر  ولي  مي شوند،  مستفيد  موجود  منابع  و  امکانات  از  دارند  سهمی که 
را  استفاده  جویي  بيشترین  خاصي  افراد  نباشد  عادالنه  اجتماعي  و  اقتصادي 
محروم  آن ها  از  ناموجهي  دالیل  به  دیگران  و  کرد  خواهند  موجود  امکانات  از 
خواهند شد. جامعه یي به رفاه و ثروت دست پيدا مي کند که هر فردي بر اساس 
در  مستفيد شود.  جامعه  منابع  و  امکانات  از  خود  توانایي هاي  و  شایستهگي ها 
جامعۀ عادالنه حتا براي کساني که به دالیلي چون نقص عضو یا پيري نمي توانند 

کار کنند، نيز سهمي در نظر مي گيرند و به آن ها نيز رسيدهگي مي شود. 
است.  امنيتی  و  اجتماعی  و  استقرار سياسی  جامعه  در  فقر  عمدۀ  عوامل  از  یکی 
جامعهیی که از استقرار و آرامش سياسی برخوردار نبود مردم با مشکالت فراوان 
امنيتی مواجه گردیده، تمام استعداد های قوی صرف زد و بند ها گردیده تمام برنامه 
ریزی ها در راستای تقویت پایه های سياسی خود و مخالفين منحصر می ماند، در 
نتيجه آحاد جامعه مبتال به فقر می شوند. همانسان در صورتیکه در جامعه استقرار 
اجتماعی نبود مردم همواره از شهری به شهر دیگر در فرار و کوچ می باشند. این 
امنيت  از جامعه  اگر  ایشان می گيرد. و  از  امور معيشتی را  ابتکارات  حالت قدرت 

رخت بربست هيچ تصور تقویت بنيۀ اقتصادی در اذهان شکوفه نمی کند.
کشور ما که داراي تاریخ درخشان و طبيعت مملو از منابع طبيعي قيمتی مي باشد، 
متاسفأنه اکنون یکي از فقيرترین کشورهاي جهان به حساب مي رود. مهم ترین 

عوامل فقر کشور ما در این مرحلۀ تاریخ عبارتند از:           
1( جنگ هاي طوالني : مردم ما براي دفاع از دین و سرزمين خود تقریبًا سه دهه 
به جهاد و جنگ هاي داخلي گرفتار گردید. در این مدت نه تنها هيچ کاري براي 
نابود  نيز  بلکه سرمایه هاي موجود ملت  نگرفت  رشد، و توسعۀ کشور صورت 
گردید. زیربناهاي اقتصادي کشور، از قبيل کارخانه ها و تأسيسات اقتصادي در 

بخش هاي صنعت، زراعت و سایر بخش ها به طور عمومی نابود شد. 
2( از بين رفتن نظم و انضباط اداري، اجتماعي و فرهنگي در طي سال هاي بحران: 
از بين رفتن این نظم وانضباط باعث هرج و مرج در رفتار مردم گردیده و مانع 

فعاليت هاي اقتصادي باثبات  گردید. 
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3( بي سوادي و ناداني: در طي سال هاي نا امنی مکاتب کشور عمدتًا تعطيل بود و این امر 
باعث گردید که یک نسل تقریبًا به طور کامل بي سواد و یا کم سواد باقي بماند. 

باید دولت  فائق آمدن براین مشکل ضرورت به یک عزم ملي دارد که در رأس آن 
نمایندهگي  ملت،  ارادۀ  و  قدرت  از  که  نهادي  عنوان  به  افغانستان  اسالمي  جمهوري 
مي کند، طرح هاي واقع بينانه را آماده نموده و با کمک همه جانبه ملت آن را اجرا نماید. 
تا این ملت که مستحق یک زنده گی مرفه و آبرومندانه است، از فقر و تنگدستي که 

باعث خفت و خواري است، نجات یابد.

                             مرورىبردرس
.............................................................................................................................  •
...............................................................................................................................•
..............................................................................................................................•
...............................................................................................................................•
...............................................................................................................................•

                             سؤاالتدرس
1- عوامل فردي فقر را نام ببرید.

2- عوامل طبيعي فقر کدام اند؟
3- عوامل اجتماعي فقر را توضيح دهيد.
4- چرا کشور ما گرفتار فقر شده است؟

5- چگونه باید فقر را از کشور خود ریشه کن نمایيم؟
                               کارخانهگى

اگر بخواهيد سطح عاید خانواده خود را باال ببرید: 
1- آیا منابع دیگري در اختيار دارید که بتوانيد از آن ها استفاده نمایيد؟

2- آیا شغل دیگري را براي بعضی از اعضاي خانوده پيشنهاد مي کنيد؟
3- آیا بعضی از اعضاي خانواده ضرورت دارند که مهارت هاي جدیدي را یاد بگيرند؟

دربارۀ سؤاالت فوق با اعضاي بزرگ خانواده مشورت نموده و جواب ها را در کتابچۀ 
خود نوشته و به مکتب بياورید.
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مشکالتاجتماعىما:خانهومسکن

 
 
درس هجدهم

مقايسهکنيد
همۀ ما ضرورت به مسکن داریم. اکثر ما در خانه و بعضی نيز در خيمه یا غژدي      

زنده گی مي کنيم. به نظر شما:
1- چرا انسان به مسکن ضرورت دارد؟

چه  باشيم،  نداشته  مسکن  اگر   -2
مي شود؟

ما مسکن  کنيم که همۀ  باید چه   -3
مناسب داشته باشيم؟

انسان حتا در دوره هاي بسيار قدیم  
براي خود مسکن انتخاب مي کرد. او 
براي حفاظت از سرما و گرما در آن 
با پيشرفت علم و  زنده گی مي نمود. 
تفاوت  نيز  مسکن  بشر،  تکنولوژي 
احتياجات  تأمين  بر  عالوه  و  کرد 
ضروري محافظت انسان، جنبه هاي 

زینتی نيز مورد توجه قرار گرفت. همچنين، در جوامع مختلف خانه ها مطابق با 
فرهنگ و ارزش هاي دیني و فرهنگي به طرق متفاوتي ساخته شد.

با وجود پيشرفت هاي زیادي که بشر در عرصه هاي مختلف زنده گی به دست 
ساخته اند.  رفاهي  وسایل  داراي  و  مجهز  مجلل،  بسيار  خانه هاي  و  آورده 
حتا  مي رود.  شمار  به  بشر  مشکالت  مهم ترین  از  یکي  هنوز  مسکن  کمبود 
در پيشرفته ترین کشورهاي جهان، تعداد زیادي از خانواده ها خانۀ شخصي 
مناسب ندارند و مجبورند هر ماه مبلغ قابل توجهي از عاید خود را براي کرایه 
ومصارف خانه بپردازند. ملت ما به دالیل مختلف جزو کشورهایي است که 
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دالیل  مهم ترین  از  بعضی  به شمار مي رود.  آن  از مشکالت جدي  کمبود مسکن 
کمبود مسکن در شهرهاي مهم کشور عبارتند از: 

مهاجرت: در طي سال هاي جهاد، جمعيت زیادي از دهات و شهرها به کشورهاي دور 
و نزدیک مهاجرت کردند. بعد از سال1381 هـ. ش. که محيط نسبتًا امني در کشور به 
وجود آمد، عده زیادي از هموطنان مهاجر به کشور خود بازگشتند و به جاي اقامت 
در دهات و شهرهاي کوچک خود، عمدتًا در پایتخت و سایر شهرهاي کالن کشور 
سکونت گزیدند. اکنون در این شهرها، به خصوص کابل، جمعيت چند برابر بيشر از 

ظرفيت آن زنده گی مي کند. 
پروگرامهاىمشخصدولتي: دولت می تواند با تطبيق ماسترپالن دست داشته و 
نقشه هایی که برای شهر ها تهيه نموده اند اقدام نماید. دولت باید نخست براي هر شهر 
نقشه مناسب تهيه نماید و زمين ها را به متقاضيان توزیع نماید تا مردم مجبور نشوند 
در  چون  نمایند.  اقدام  خانه  ساختن  به  نقشه  هيچگونه  بدون  و  خودسرانه  طور  به 
چند دهۀ گذشته در کشور ما جنگ ادامه داشت و ویرانی های زیادی را به بار آورد. 
باتوجه و کوشش دولت در طی سال های اخير و تالش ها وطرح هایی که داشت بازهم 
نظر به مشکالتی که موجود بود این مشکل بزرگ اجتماعی تا هنوز حل نگردیده است. 
مشکل مسکن یک مشکل جدی کشور بوده که با طرح و تطبيق پروگرامهایی برای حل 

این مشکل از جانب دولت و با همکاری مردم صورت گرفته می تواند.
وارد  همسایه  کشورهاي  از  ما  تعميراتي  مواد  اکثر  تعميراتي:  مواد بودن قيمت
هنوز  و  دیده  آسيب  شدت  به  گذشته  سال هاي  در  ما  داخلي  توليدات  مي گردد. 
خرابي  ناامني،  دليل  به  نيز  وارداتي  تعميراتي  مواد  است.  نگرفته  بازسازي صورت 
راه هاي مواصالتي وبی توجهی، به شدت گران است. این در حالي است که مردم ما به 
دليل بي کاري و نابساماني اقتصادي کشور توانایي خرید مواد قيمتی و ساختن خانۀ 
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مناسب را ندارند. عالوه بر شهرها در دهات کشور نيز تعداد زیادي از مردم خانه 
و سرپناه ندارند. 

کساني که زمين ندارند به طور طبيعي از داشتن خانه نيز محروم اند. خانه هاي 
دهاتي غالبًا از امکانات صحي و رفاهي الزم برخوردار نيستند و تنها مانع حرارت 
ندارد و  به شهرها  اختصاص  بنابراین، مشکل کمبود خانۀ  برودت مي گردند.  و 

شامل دهات نيز مي گردد. 
اکنونچهبايدکرد؟ 

براي حل این مشکل و دسترسي همه هموطنان به مسکن مناسب، هم دولت و هم 
مردم باید تالش کنند. کارهایي که دولت باید انجام دهد عبارتند از:

1-تهيهماسترپالنبرايشهرهايکشور: دولت باید نقشه هاي شهرها را آماده 
به  اقدام  یا رایگان زمين بهدستآورند و  با قيمت مناسب  بتوانند  تا مردم  نماید 

اعمار نمایند.
2-ارائهخدماتعمومى: دولت باید براي همه کشور به خصوص مناطق مسکوني 
خدمات عمومي، از قبيل آب، سيستم دفع فاضالب، برق، تليفون، سرک و کوچۀ 

پخته فراهم سازد.
انجام  باید توسط دولت  از کارهاي مهم که  یکي  ايجادبالکهايمسکوني:  -3
شود، این است که خانه هاي ارزان ولي مجهز بسازد و به مردم واگذار نماید. یکي 
از بهترین راه هاي تهيۀ خانه ارزان تأسيس بالک هاي مسکوني است. بالک اگر با 
طرح و نقشه خوب ساخته شود، امکان زنده گی آرام نفوس زیادي را در فضاي 

اندک ميسر مي سازد.
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                            مروربردرس
..............................................................................................................................•
..............................................................................................................................•
..............................................................................................................................•
...............................................................................................................................•
...............................................................................................................................•

                              سؤاالتدرس
1- مهم ترین دالیل کمبود مسکن را در کشور توضيح دهيد.   

2- دالیل مهاجرت مردم کشور ما را ذکر کنيد؟    
3- برای این که مردم خانه های خود سر آباد نکنند، دولت کدام کار ها را برای مردم 

باید انجام دهد.   
4- دولت و کمپنی های خانهسازی برای رفع مشکل کمبود خانۀ مردم کدام کار های را 

انجام دهند تا مردم بیبضاعت ما صاحبخانه )اپارتمان( شوند؟   
5- پيشنهاد شما برای رفع کمبود مسکن چيست؟ بنویسيد.  

 
                              کارخانهگى

 با همکاری والدین مشکالت اجتماعی در زمينۀ اسکان را در چند سطر تحریر دارید.
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مشکالتاجتماعىما:صحتوتندرستى

 
 
درس نوزدهم

مباحثهنماييد
صحت یکي از بزرگ ترین نعمت هاي الهي است. سؤاالت زیر را به دقت بخوانيد و 

دربارۀ آن ها باهم گفتگو کنيد :
1- چرا صحت و سالمتي براي ما اهميت دارد؟

2- اگر سالمتي خود را  از دست بدهيم، 
دچار چه مشکالتي مي شویم؟

و  مانده  که سالم  کرد  3-باید چه 
مریض نشویم؟

مهم ترین  از  یکي  هميشه  مرض 
مشکالت بشر بوده است. هر کدام 
از ما در طول عمر خود بارها به 
مبتال  دشوار  یا  و  ساده  امراض 

از دست مي دهيم.  را  بيماریها جان خود  توسط  ما  اکثر  مي شویم و سرانجام 
از  تعداد زیادي  انسان ها حمله مي کند و  بر  امراض ساري  این، گاهي  بر  عالوه 
مردم به سبب آن نابود می شوند. انسان ها در گذشته بارها گرفتار امراض ساري 
خطرناک گردیده و به طور گسترده نابود گردیده اند. بعضی از مردم توسط وبا 

و طاعون کاماًل نابود شده اند. 
ضررهایي که مرض به انسان ميرساند عبارت اند از: 

1( ایجاد درد و رنج؛ 
2( مانع شدن از فعاليت روزمره؛ 

3( مصرف پولي که انسان براي معالجه مي پردازد؛ 
4( مرگ و نابودي انسان؛ 
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5( کاهش نفوس: در صورتي که مرض ساري باشد و انسان نتواند از آن جلوگيري 
نماید، مرض مي تواند نفوس انساني را در یک منطقه به شدت کاهش داده و یا به کلي 

نابود کند.
با وجود آنکه مرض به طور کامل اجتناب پذیر نيست ولي امروز بسياري از مرض ها 
قابل جلوگيري و درمان مي باشد. طوریکه رسول اهلل فرموده است: خداوند َجلَّ َجالَلُه  
هيچ مرضی را پيدا نکرده مگر آنکه برای آن دوایی را نيز آفریده است. پس، از دوا 
استفاده کنيد. بسياري از امراض که روزانه هزاران نفر را در طي مدت کوتاهي نابود 

مي کرد، امروز به آسانی قابل درمان و تداوي مي باشد.
 بنابراین، امروز مسألۀ مهم تر براي ما این است که باید اواًل، شرایط زنده گی خود را 
طوری بسازیم که به مرض مبتال نشویم و ثانيًا، اگر احيانًاَ گرفتار مریضی شدیم، باید 
بتوانيم خود را تداوی کنيم و در اثر امراض قابل عالج نابود نشویم. مردم ما متأسفانه 
یکي از آسيب پذیرترین مردم دنيا در برابر امراض و بيماری ها مي باشند. مهم ترین 

مشکالتي که مردم ما در این زمينه دارند عبارتند از:
سوءتغذيه

نخستين شرط صحت انسان این است که خوراک و غذاي کامل و صحی داشته باشد. 
در صورتي که انسان به صورت کامل تغذیه نشود، بدن رشد و فعاليت طبيعي خود را 
نداشته و در مقابل امراض مقاومت خود را از دست خواهد داد. سوء تغذیه در کشور 
ما به خاطر فقر شدید، بسيار زیاد است. تا وقتی که مردم از سوء تغذیه رنج ببرند، 

نمي توان اميد داشت که آن ها صحت کامل داشته باشند.
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اگر  باشد.  صحي  باید  انسان  خوراک  غيرصحي:  خوراکي مواد از استفاده
انسان از غذاي غيرصحی استفاده نماید دچار انواع امراض مي شود. در کشور 
ما به خاطر کمبود وسایل حفظ و نگهداري مواد غذایي، بسياري از مواد غذایي 
این مواد  به دست مردم برسد فاسد و غيرقابل خوردن مي گردد.  از آنکه  قبل 
فاسد موجب امراض مختلف در ميان مردم مي گردد. عالوه براین، رستورانت ها 
و دست فروشان مواد غذایي نيز از سوي وزارت صحت عامه کمتر تحت نظارت 

قرار مي گيرند و اغلب آن ها اصول صحت و سالمت را مراعات نمي کنند. 
محيطوهوايآلوده: محيط و هواي پاک یکي دیگر از شرایط زنده گی سالم 
است. شهرهاي ما به دليل خاکي و خراب بودن سرک ها و کوچه ها، از کثيف ترین 
وسایط  زیاد  شمار  موجودیت  مي شود.  محسوب  جهان  آلوده ترین شهرهاي  و 
نقليه در شهر ها و فعاليت وسایط دود زا، استفاده از تيل های بیکيفيت و ده ها 
و  باالی صحت  آلوده  هوای  تنفس  که  گردیده  هوا  آلودهگی  باعث  دیگر  عوامل 
سالمتی کهنساالن، جوانان و اطفال تأثير منفی گذاشته و ساکنين شهر ها را به 
امراض مختلف مصاب می گرداند. طوریکه اجتماع در انکشاف شهر و فاميل در 
رشد طفل رول دارد، محيط زیست هم در انکشاف طفل رول دارد. در افغانستان 
اطفال  این  بيشترین  است،  دیده  سالهگی  پنج  سن  تا  اطفال  را  وفيات  زیادترین 
از سبب امراض ساری و همچنان در اثر امراض تنفسی، سوء تغذیه، مالریا و 
سرخکان از بين میرود. اسهال از آب آلوده و مواد آلوده یی که در محيط زیست 
وجود دارد و امراض تنفسی از آلودهگی هوا به وجود می آید که سبب مرگ و 
مير اطفال می گردد. منبع شيوع مالریا، آب های گندیده استاده بوده که توسط پشه 
مالریا به انسان انتقال می گردد. به همين قسم منبع سایر امراض ساری محيط 
ناپاک می باشد. دولت و مردم دربارۀ حفاظت محيط زیست سالم توجه  زیست 
جدی نمایند و مسائل صحت و محيطی و جلوگيری از آلودهگی هوا را در اولویت 

کاری خویش قرار دهند.
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با وجود همۀ مشکالتي که در زمينه  کمبودامکاناتصحىوتداوى: 
صحت داریم، کلينيک ها و شفاخانه هاي معياری نيز در کشور بسيار کم است. 
اگر سایر امکانات موجود باشد، داکتر متخصص بسيار کم داریم. به همين 
خاطر است که ساالنه هزاران نفر براي تداوي به کشورهاي همسایه و منطقه 
مي روند. مطابق مادۀ 52 قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان: دولت 
اتباع  امراض و تسهيالت صحی رایگان را برای همه  وسایل وقایه و عالج 

مطابق به احکام قانون تأمين می نماید.

                            مروربردرس
.............................................................................................................................•
.............................................................................................................................•
............................................................................................................................•
............................................................................................................................•
............................................................................................................................•

                                سؤاالتدرس
1- بعضی از امراض ساری را تحریر دارید.

2- کدام ضررها از مرض به انسان می رسد؟ فهرست نمایيد.
3- چطور می توانيم خود را از امراض وقایه کنيم؟

4- سوء تغذیه چيست؟
5- استفاده از مواد خوراکی غير صحی چه تأثيری بر بدن دارد؟

                            کارخانهگى
 هوای آلوده چه تأثير بر ارگانيزم بدن دارد؟
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مشکالتاجتماعىما:توليد،قاچاقواعتيادبهموادمخدر

 
 
درس بیستم

مباحثهنماييد
قاچاق مواد  توليد و  با  را  دیگران  افراد صحت و سالمتی خود و  از  بعضی 

مخدر به خطر می اندازند. به نظر شما:
1- استعمال مواد مخدر چه ضررهایی برای ما دارد؟

مشکل  یک  مخدر  مواد  آیا   -2
بزرگ کشور ماست؟ چگونه؟

3- توليد، قاچاق و استعمال مواد 
مخدر چه عواقب فردی و اجتماعی 

یی را در پی دارد؟
مشکل  این  می توان  چگونه   -4

را از بين برد؟
مواد مخدر امروزیکی از مهم ترین 
مشکالت کشور ما، منطقه و جهان 

به شمار می رود.
 در سال های جنگ و بحران گروههای مختلف زمينۀ فعاليت خود را در افغانستان 
به  نموده و  استفاده  بر مناطق دور دست  فقدان کنترول دولت  از  مساعد دیده و 
مواد  قاچاق  مافيای  حمایت  و  پشتيبانی  با  جریان ها  از  بعضی  پرداختند.  فعاليت 
مخدر، توليد و کشت تریاک را تشویق و ترویج کردند. به این دليل، امروز کشور ما 

به بزرگ ترین توليدکنندۀ مواد مخدر در جهان تبدیل شده است. 
توليد مواد مخدر در افغانستان توسط مافيای بين المللی پشتيبانی می شود و 
آن ها محصوالتی را که در افغانستان به دست می آورند، به کشورهای اروپایی 
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که مصرف  گفته می شود  موادی  به  مخدر  مواد  می کنند.  قاچاق  امریکایی  و 
آن شعور انسان را دچار اختالل می سازد. تریاک یکی از خطرناک ترین مواد 
مخدر است که از آن مواد خطرناک تر دیگری چون هرویين ساخته می شود.  
کشت و قاچاق مواد مخدر مشکالت فراوانی را برای دولت و ملت ما به وجود 

آورده که بعضی از آن ها قرار ذیل است:
مانعشدنازکشتمحصوالتمفيد

از کشت  تریاک،  با کشت  ما  این است که دهقانان  تریاک  اولين ضرر کشت 
محصوالت مفيد و مورد ضرورت جامعه باز می مانند. محصوالت مفيد زیادی 
وجود دارد که دهقانان می توانند با کشت آن ها هم مفاد خوبی به دست آورند 
و هم به جامعه و مردم خود خدمت نمایند. چرا بهجای گندم، جو، لوبيا، پنبه و 
امثال آن ها، زمين، سرمایه و نيروی کار خود را به کشت محصولی اختصاص 

دهيم که زنده گی انسان های دیگر را با خطر مواجه می سازد؟ 
توليد شود و  و  تریاک و سایر مواد مخدر در کشور کشت  اعتياد: وقتی 
اختيار مردم قرار گيرد، نوجوانان و جوانان  ارزان و بهآسانی در  با قيمت 
انسان  این مواد  به  اعتياد  به مصرف آن روی آورده و معتاد خواهند شد. 
انحرافات  به  و  باز میدارد  مفيد  فعاليت  و  کار  از  را  او  و  نموده  را مریض 
افزایش یابد، مشکالت زیادی  می کشاند. زمانی که تعداد معتادان در کشور 

برای خانواده ها، دولت و مردم پدید خواهد آمد.
تشديدفسادادارى

از آن جایی که قاچاق مواد مخدر ممنوع است، قاچاقچيان سعی می کنند که 
محاکم(  و  پوليس  اداره  )به خصوص  دولتی  از مسؤولين  بعضی  با خریدن 
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فعاليت های خود را آسان و ممکن سازند. آن ها گاهی موفق می شوند که 
بعضی از مسؤولين بلندپایۀ دولتی را با خود هم نوا ساخته و از نفوذ آن ها 

استفاده نمایند.
 در این صورت است که فساد اداری گسترده و عميق می شود و تالش ها 
برای کاهش و از بين بردن آن همواره با شکست مواجه می شود، زیرا از 

داخل دولت افراد پرنفوذی از رشد و گسترش فساد حمایت می کنند. 
ناامنىوخشونت

زمانی که دولت سعی می کند که از قاچاق مواد مخدر جلوگيری به عمل 
آورد، قاچاقچيان با استفاده از همۀ امکانات تالش می کنند در مقابل تدابير 

دولت ایستادهگی نموده و به فعاليت خود ادامه دهند. 
یکی از راه های ایجاد موانع در راه توسعه وپيشرفت کشور، تشدید فساد 
و  ناامنی  ایجاد  دیگر،  راه  داده شد.  توضيح  این  از  پيش  که  است  اداری 
با  دارند،  آن ها  که  زیادی  درآمد  به  توجه  با  است.  خشونت  از  استفاده 
ایجاب  شرایط  که  صورتی  در  و  مجهزند  روز  سالح های  پيشرفته ترین 
نماید، از آن ها عليه نيروهای دولتی و مردم استفاده می نمایند. بدین ترتيب، 

مواد مخدر ارتباط بسيار نزدیکی با ناامنی و دهشت افکنی دارد.
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       مروربردرس

.............................................................................................................................•

.............................................................................................................................•

.............................................................................................................................•

.............................................................................................................................•
............................................................................................................................•

                             سؤاالتدرس
1- مواد مخدر چيست؟

2- ضررهای مواد مخدر را بيان دارید.
از زرع کشت کدام محصوالت زراعتی محروم  ما  تریاک دهقانان  با کشت   -3

می گردند؟
4- درمورد ناامنی و خشونت چند سطر تحریر دارید؟

5- اعتياد چيست؟ در زمينه معلومات دهيد؟
                             کارخانهگى

ACKU پيشنهادات خود را برای از بين بردن مواد مخدر در چند سطر بنویسيد.
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مشکالتاجتماعىما:ناامنى،اختالفاتسياسىواجتماعى
درس بیست ويکم

مباحثهکنيد
سؤاالت ذیل را با دقت بخوانيد و جواب دهيد:

1- مشکالتی را که مردم ما به خاطر ناامنی تحمل می کنند، نام بگيرید؛
2- چه عواملی باعث ناامنی می شوند؟

3- برای آنکه جامعه یی با امن داشته باشيم باید چه کارهایی را انجام دهيم؟

اجتماعی  و  فرهنگی  سياسی،  اقتصادی،  مختلف  فعاليت های  به  جامعه  در  ما 
ضرورت داریم. این فعاليت ها در صورتی امکان پذیر است که امنيت کافی وجود 
افراد،  داشته باشد، و اگر امنيت کافی برای کار و فعاليت وجود نداشته باشد، 

سازمان ها و نهادها از کار و فعاليت عادی باز می مانند. 
قبل از هر چيز الزم است که مفهوم امنيت را توضيح دهيم. امنيت به وضعيتی 
از  و  اطمينان خاطر  کنند  و  آرامش  احساس  که مردم  گفته می شود  در جامعه 
هيچ کس یا سازماني تهدید نشوند. به طور مثال: اگر کسی شغلی دارد و هيچ 
چيزی کار او را تهدید نمی کند، او امنيت کاری دارد؛ یا اگر مردم بدون احساس 
ترس و تهدید به کار و زنده گی خود می پردازند و دربارۀ جان و مال خود از 
کسی نمی ترسند، آن ها امنيت جانی و مالی دارند. پس معلوم می شود که امنيت 
انواعی دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از: امنيت جانی، روانی، اقتصادی، سياسی 

واجتماعی. 
فيزیکی  و  روانی  نوع  دو  به  امنيت  که  گفت  عمومی می توان  تقسيمات  یک  در 

ACKU



  94

تقسيم می شود. امنيت روانی زمانی حاصل می شود که امنيت کامل وجود داشته 
باشد و امنيت فيزیکی کم ترین حد امنيت است. اگر امنيت فيزیکی تهدید شود جان 

مردم به خطر می افتد و در این صورت امنيت روانی نيز وجود نخواهد داشت. 
عواملناامنى

ناامنی زمانی رخ می دهد که قواعد اجتماعی و قوانين رسمی به دالیلی پشتوانۀ 
سوء  فرصت  این  از  عده یی  و  باشد  داده  دست  از  را  مردمی خود  و  اخالقی 
استفاده نموده و مال و جان مردم را هدف قرار دهند. ناامنی می تواند عوامل 

متعدد و گوناگونی داشته باشد.
 از مهم ترین عوامل ناامنی می توان عوامل ذیل را نام برد: جنگ )داخلی یا خارجی(، 
دهشت افکنی، قاچاق مواد مخدر، سرقت های مسلحانه و پالن شده، اختالفات سياسی، 
ناامنی در کشور ما  فعاًل مهم ترین عامل  بازی.  ایدیولوژیکی و فرکسيون  قومی و 

دهشت افکنی است. در این درس اندکی دربارۀ دهشت افکنی بحث می کنيم.
دهشتافکنى

هر گونه عمل سازمان یافته یی که باعث وحشت، ترس و ناآرامی مردم گردد و 
اهداف سياسی را دنبال کند، دهشتافکنى ناميده می شود. 

بنابراین تعریف، تمام فعاليت های نظامی و تبليغات گروههایی که می خواهند از 
این طریق بر دولت فشار وارد نموده و به اهداف سياسی خود برسند، دهشت 

افکنی ناميده می شود. 
دارد که  ما  برای کشور و ملت  بدی  پيامدهای بسيار  ناامنی  و  افکنی  دهشت 

بعضی از آن ها از این قرار است: 
• کشتارمردم:دهشت افکنان برای رسيدن به اهداف سياسی خود حاضراند 

که مردم بی گناه را به قتل برسانند. 
مختلف  مؤسسات  و  مردم  که  می شود  باعث  ناامنی  کشور: ويرانى و تخريب  •
افکنی  دهشت  عمليات  براین،  عالوه  شوند.  مواجه  سقوط  به  خصوصی  و  دولتی 
و  و ساختمان های خصوصی  اموال  به  می کند  تهدید  را  مردم  که جان  همانگونه 

ACKU



  95

دولتی نيز ضرر وارد می کند و هر روز به جای آنکه کشور آباد شود، ویران  
می شود.

• تضييعوقت: وقت برای انسان بسيار مهم است و نباید آن را ضایع کرد. 
امروزه کشورها در زمان کوتاه به پيشرفت های بزرگی دست می یابند، در 
حالی که مردم ما به دليل ناامنی و فعاليت های خراب کارانه دهشت افکنان 
عالوه بر نابودی ثروت های موجود خود، سال ها وقت خود را بدون هيچگونه 
پيشرفتی از دست می دهند. اکنون وظيفه دولت و ملت است که با تمام توان 

تالش کنند. امنيت کافی را به خاطر کار و فعاليت تأمين نمایند. 
  

 مروربردرس
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•

 سؤاالتدرس
1- امنيت در کار کدام معنا را افاده می کند؟

2- دهشت افکنی چيست؟
 3- عوامل ناامنی ها در کشور ما چيست؟  بيان دارید.

  4- دهشت افکنی چه نتایج برای کشور ما دارد؟
 کارخانهگى

مشکالتی را که مردم ما به خاطر ناامنی تحمل می کنند، نام ببرید.در این باره 
چند سطر بنویسيد و در صنف بخوانيد.
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مشکالتاجتماعىما:ماينهاوموادمنفجرناشده

 
 
درس بیست دوم 

فکرکنيدوجوابدهيد
در کشور ما سال ها جهاد وبعد جنگ وجود داشت. هر گروهی برای محافظت ا ز 
نيروهای خود اطراف پایگاه های خود را ماین کاشتند. اکنون بعد از چندین سال 
هنوز تعداد زیادی از این مواد به صورت منفجر ناشده باقی مانده و جان مردم 

را تهدید می کند. به سؤاالت زیر جواب دهيد:

1-آیا شما تا حال ماین یا سایر مواد منفجره را دیده اید؟
2-اگر احيانًا با ماین مواجه شوید چه کار می کنيد؟

3-برای جلوگيری از خطر ماین ها باید چه کنيم؟
کشورهایی که جنگ را پشت سر می گذارند، تا سال ها پس از جنگ نيز مشکالت 
امروزی  جنگ های  مشکالت  مهم ترین  از  یکی  می کنند.  تحمل  را  جنگ  از  ناشی 
ماین ها و مواد منفجرۀ باقيمانده از جنگ است که هر روز ممکن است جان ده ها 
و صدها انسان را بگيرد. در کشور ما ميليون ها ماین منفجرناشده از دوران جهاد 
وبعد از جنگ باقیمانده و ساالنه تعداد زیادی از هموطنان ما جان خود را در اثر 
برخورد با ماین ها از دست می دهند. در طی این سال ها فعاليت های زیادی جهت 
جمع آوری ماین ها و سایر مواد انفجاری منفجرناشده انجام شده است. متأسفانه 
تعداد زیادی از هموطنان ما در این راه جان خود را از دست داده اند. اما عليرغم 
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را  مواد جمع آوری نشده و جان مردم  این  از  زیادی  تعداد  هنوز  این تالش ها،  همه 
بهخصوص در مناطق دوردست کشور، تهدید می کند. 

اکنونبايدچهکنيمکهازخطراتماينهامحفوظبمانيم؟ کارهای زیادی باید در 
این راه صورت گيرد که مهم ترین آن ها قرار زیر است:

• یکی از کارهای اساسی این است که دولت باید تالش کند تا هر چه زودتر ماین ها 
و سایر مواد انفجاری باقی مانده از دوران جنگ را جمع آوری نمایند و مردم را 
از تهدیدهای احتمالی آن حفظ کند. خوشبختانه، مؤسسات ماین پاکي چندین سال 
است که با جدیت تالش مي کنند تا ماین ها را پاک کنند و در این کار تاحد زیادي 
هم موفق بوده اند. ولي با وجود این هنوز ماین هاي زیادي باقي مانده که ضرورت 

به پاک کردن دارد.
• کار مهم دیگر، آگاهی مردم از انواع ماین ها و آشنایی با چگونهگی برخورد با آن ها 
است. کسانی که در مناطق آلوده با مواد منفجرناشده سکونت دارند، باید انواع ماین ها 
را بشناسند، خطرات ناشی از آن ها را بدانند و طرق برخورد با آن ها را یادبگيرند تا 

بتوانند از خود در برابر آن ها محافظت نمایند. 
مؤسسه ماین پاکی سازمان ملل که برای جمع آوری ماین های باقيمانده از دوران جنگ 
کار می کند، در این زمينه توصيه هایی را ارائه کرده است که توجه به آن ها برای همه 

ارزشمند است:
بحثنماييد

مهماتمنفجرناشدهچيست؟
به پارچه ناشناختۀ فلزی پالستيکی یا چوبی دست نزنيد، ممکن است مهمات منفجر 
مهمات  نام  به  باشند،  نکرده  انفجار  که  منفجرۀ  مواد  باشد.  ماین  از  نوعی  یا  ناشدۀ 
منفجر ناشده یاد می شود. مهمات منفجرناشده شامل راکت، نارنجک، بمب ها و غيره 
می باشد. مهمات منفجر ناشده از فلزات، چوب، پالستيک ساخته شده است؛ و مطابق 
اثر تغييرات  به  اند،  فلزات ساخته  از  آب و هوا رنگ آن ها تغيير می کند. مهماتی که 
بنابراین در ساحاتی که  اقليمی زنگ می زنند و شناخت آن ها بسيار مشکل می شود. 
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آن ها را نمی شناسيم به بزرگان محل و یا دفتر ماین پاکی احوال بدهيم تا آن ها 
را از بين ببرند. مهمات منفجر ناشده اکثراً در روی زمين قرار دارند. و جلوگيری 
از خطرات آن ها آسانتر است. در حالیکه ماین ها اکثراً در زیر زمين قرار دارند 
از  بيشتر  می توانند  منفجرناشده  مهمات  اّما  است.  مشکلتر  آن ها  از  جلوگيری 
ماین ها باعث تلفات یا زخمی شدن انسانها و حيوانات شوند. به اساس مقوله  حب
الوطنمنااليمان وطن بر هر فرد کشور ما حق دارد. وطن به منزلۀ مادر است 
طوری که اوالد، مادر و پدر خود را دوست دارند باید افراد جامعه نيز وطن خود 

را دوست داشته باشند.
اتباع  همه  بر  بنابراین  می کند.  تهدید  را  منفجرناشده کشور  مواد  و  ماین   خطر 
کشور الزم است که ماین را کشت نکنند و همچنان هرگاه مواد منفجرناشده را 
دیدند به آن دست نزنند بلکه: به مقام ذیصالح اطالع دهند به این ترتيب وظيفۀ 

ایمانی و وطنی را ادا نمایند.
                              مرورىبردرس

............................................................................................................................•

............................................................................................................................•

............................................................................................................................•

............................................................................................................................•

............................................................................................................................•
                              سؤاالتدرس

1- مهمات منفجر ناشده چيست؟
2-چرا ماین های کشت شده و مهمات منفجر ناشده روی زمين باقی مانده است؟

3- ماین ها و مهمات منفجرناشده چه خطراتی را در قبال دارد؟
4- وقتی با ماین برخورد مینمایم چه کاری باید انجام دهيم؟

5- چگونه میتوانيم از خطرات مهمات منفجرناشده در امان باشيم؟
                              کارخانهگى

دربارۀ اینکه چگونه می توانيم از خطرات مهمات منفجرناشده و ماین ها در امان 
باشيم چند سطر تحریر نموده و آن را در صنف بخوانيد.
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خالصۀفصلپنجم

• انسانهامدتهابرروىزمينزندهگىکردندولىخواندنونوشتنرانمىدانستند.

درآنزمانتجاربنسلهاىگذشتهبهصورتعملىوشفاهىازنسلىبهنسلديگر

منتقلمىگرديد.

• فقرعبارتاستازنداشتنضرورتهاىاوليهکهانسانبهآنهانيازدارد.فقريکى

ازمصيبتهايىاستکهدرطولتاريخ،بشررارنجدادهومىدهد.

• جامعهيىبهرفاهوثروتدستپيدامىکندکههرفردىبراساسشايستهگىو

توانايىهاىخودازامکاناتومنابعجامعهمستفيدشوند.

• باوجودپيشرفتهاىزيادىکهبشربهدستآورده،کمبودمسکنهنوزيکىاز

مهمترينمشکالتبشربهشمارمىرود.

• مرضهميشهيکىازمهمتريندشمنانبشربودهاست،هرکدامازمادرطولعمر

خودبارهابهامراضسادهودشوارمبتالمىشويموسرانجامتوسطمرضجان

خودراازدستمىدهيم.

نخستينشرطصحتانسانايناستکهخوراکوغذاىکاملمتوازنوصحى  •

داشتهباشد،خوراکانسانبايدصحىباشد.

• مادرجامعهبهفعاليتهاىمختلفاقتصادى،سياسى،فرهنگىواجتماعىاشتغال

داشته وجود کافى امنيت که است پذير امکان صورتى در فعاليتها اين داريم.

باشد.
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تعليمات مدني
وزارت معارف صنف 11

معينيت انکشاف نصاب تعليمي
 و تربيۀ معلم

رياست عمومي انکشاف نصاب 
تعليمی و تأليف کتب درسی

هم
زد

ف یا
صن

ی- 
دن

ت م
يما

تعل

کتاب های درسی متعلق به وزارت معارف بوده خرید و فروش آن جداً ممنوع 
است. با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد.

moe.curriculum@gmail.com.هـ . ش 1396
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 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سولې کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پښـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ځليږي
 په ســـينــه کې د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

سرود ملی
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تعليمات مدني
صنف یازدهم

وزارت معارف 
معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم
ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی

 و تألیف کتب درسی 
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مؤلفان:

- محمد عزیزبختیاری
- پوهنیار محمد فاروق عمرخیل

- مؤلف محمد انور مشفق

ایدیت مسلکی:

سرمؤلف میرعبیداهلل فاضل عضو علمی دیپارتمنت  تعلیمات مدنی ریاست انکشاف نصاب 
تعلیمی. 

ایدیت زبان
عبدالرازق اسمر و عین الدین اسدی

کميتۀ دینی، سياسی و فرهنگی:
دکتور عبدالصبور فخری

حبیب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در ریاست انکشاف نصاب تعلیمی.

کميتۀ نظارت: 
دکتور اسداهلل محقق معین انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم.

دکتور شیر علی ظریفی رئیس پروژۀ انکشاف نصاب تعلیمی.
دکتور محمد یوسف نیازی سرپرست ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی

طرح و دیزاین: رحمت اهلل غفاری

تنظيم امور چاپ: محمد کبیر حقمل رئیس نشرات و اطالعات وزارت معارف.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

پيام وزیر معارف
سپاس بیکران آفریدگاری را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم 
و اندیشه آراست و درود بی پایان بر پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی- صلی اهلل علیه وسلم- که 

معلم بزرگ انسانیت است و پیام آور رحمت و هدایت و روشنایی. 
تعلیم و تربیت نقطۀ آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است.  هدف اصلی تعلیم و تربیت 

به فعلیت رساندن نیروهای بالقوۀ انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است. 
با تحوالت و  تربیت محسوب می شود که همگام  تعلیم و  فرایند  ارکان مهم در  از  کتاب درسی یکی 
پیشرفت های علمی نوین و مطابق با نیازمندی های جامعه تهیه و تألیف می گردد و باید دارای ظرفیت و 
ظرافتی باشد که بتواند آموزه های دینی و اخالقی را توأم با فرآورده های علوم جدید با میتودهای نوین 

به شاگردان منتقل کند. 
کتابی که اکنون در اختیار شما قرار دارد، بر اساس همین ویژه گی ها تهیه و تألیف شده است. سعی وزارت 
معارف همواره براین بوده که نصاب تعلیمی و کتب درسی معارف کشور، متکی بر مبانی تعلیم و تربیت 
اسالمی و حفظ هویت ملی، مطابق با معیارهای علمی و روش های تربیتی نوین بوده، استعدادهای دانش 
آموزان را در همه زمینه های اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر، ابتکار و حس جستجوگری را 
در آن ها تقویت بخشد. ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری، تقویت حس وطن دوستی، مهربانی، گذشت و 

همبسته گی از خواست های دیگر وزارت معارف است که باید در کتب درسی متبلور باشد.
کتاب های درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمی تواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد. معلم 
یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامه های آموزشی و تربیتی است. از معلمان و آموزگاران 
خوب، متعهد و دلسوز کشورم که ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشۀ خود ساخته اند، صمیمانه آرزومندم 
که با تطبیق دقیق و مخلصانۀ نصاب تعلیمی، کودکان و جوانان میهن را بسوی فتح قله های رفیع دانش، 

اخالق و معنویت رهنمون گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غیر ممکن است. ازین رو از همه اقشار و افراد 
از هیچگونه  اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که  از خانواده ها و  افغانستان، بخصوص  ملت شریف 
دانشمندان،  نویسنده گان،  همه  از  همچنان  نورزند.  دریغ  معارف  اهداف  تحقق  جهت  در  همکاری 
متخصصان تعلیم و تربیت و اولیای محترم شاگردان تقاضا می شود که با ارائۀ نظریات و پیشنهادات سالم 

و نقدهای سازندۀ خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتاب های درسی همکاری نمایند.
الزم می دانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه، تألیف، طبع و 

توزیع این کتاب زحمت کشیده اند و از همه نهادهای ملی و بین المللی که در زمینۀ چاپ و توزیع کتب 
درسی همکاری نموده اند، قدردانی و تشکر نمایم. 

در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پایان خود، ما را در تحقق آرمان های مقدس معارف 
یاری رساند. إنه سمیع قریب مجیب.

دکتور اسداهلل حنيف بلخی
وزیر معارف
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