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شكل  هر  به  می کنم  سفارش  همه  به  من 
اعتقادی  و  اخالقی  ارتقای  وسایل  ممكن 
و علمی و هنری جوانان را فراهم سازید و 
آنان را تا مرز رسیدن به بهترین ارزش ها و 
نوآوري ها همراهی کنید و روح استقالل و 
خودکفایی را در آنان زنده نگه دارید. مبادا 
جوانان ما را  تحقیر و سرزنش نمایند و از 
پیشرفت و استعداد خارجي ها بت بتراشند 
و روحیه پیروی و تقلید را در ضمیر جوانان 
شود  گفته  اینكه  جای  به  نمایند.  تزریق 
هستیم،  کجا  ما  و  رفتند  کجا  دیگران  که 
روح  و  کنند  توجه  خود  انسانی  هویت  به 
نگه  زنده  را  استقالل  رسم  و  راه  و  توانایی 

دارند.
» امام خمیني »



برنامه ریزی  و  پژوهش  به سازمان  متعلق  کتاب  این  معنوی  و  مادی  کلیه حقوق 
آن  اجزای  و  کتاب  از  استفاده  هرگونه  و  است  پرورش  و  آموزش  وزارت  آموزشی 
به صورت چاپی و الكترونیكی و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، 
تبدیل، ترجمه، عكس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تكثیر به هر شكل و نوع، بدون 
کسب مجوز  از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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سخنی با دانش آموز

دانش آموزان عزیز
سالم

می دانید که انسان ها آگاهانه عمل می  کنند و زندگی اجتماعی انسان ها براساس آگاهی مشترک 
آنها شکل می گیرد؛ و از آنجاکه انسان ها براساس آگاهی ها و اراده های متفاوت دست به عمل 
می زنند در زمان ها و مکان های مختلف، زندگی های اجتماعی متنوعی )فرهنگ ها و جوامع 

گوناگونی( را پدید می آورند.
انسان ها در زندگی اجتماعی خود، همواره با مشکالت و مسائلی مواجه می شوند که در جریان 
همکاری، تقسیم کار و رویارویی با افراد، گروه ها و جوامع دیگر به وجود می آیند و همیشه درباره 
این مسائل می اندیشند و راه هایی را برای حل آنها می  یابند. مجموعۀ این اندیشه ها و راه حل ها، 

علوم اجتماعی را شکل می دهد.
علوم اجتماعی و موضوع مورد مطالعه آنها ) زندگی اجتماعی یا فرهنگ و جامعه(، ارتباطی دوسویه 
دارند؛ بر یکدیگر اثر می گذارند و از یکدیگر اثر می پذیرند. علوم اجتماعی متناسب با فرهنگ و 
جامعه مورد مطالعه خود و در پاسخ به مسائل و مشکالت آن شکل می گیرند و گسترش می یابند و 
متقاباًل علوم اجتماعی، نیز در جهت حفظ یا تغییر فرهنگ و جامعه ایفای نقش می کنند. به همین 
دلیل می گوییم علوم اجتماعی، دانش هایی فرهنگی و تمدنی اند؛ یعنی علوم     اجتماعی، متناسب با 
نیازها و مسائل فرهنگ و تمدنی که در آن پدید می آیند عمل می کنند. از این رو مطالعه و تحقیق 
در علوم اجتماعی و استفاده از نتایج آنها در زندگی، مشارکت در خودسازی و دگرسازی و دخیل 

شدن در ساختن فرهنگ و تمدن است. 
یکی از ظرفیت ها و مزیت های علوم اجتماعی این است که عالوه بر مطالعه پدیده های اجتماعی 
جامعه شناسی  بگویند.  نیز سخن  خودشان  درباره  و  کنند  مطالعه  نیز  را  خودشان  می توانند 
می تواند خودش را با همان روشی مورد مطالعه قرار دهد که جامعه و فرهنگ را مطالعه می کند.
) جامعه شناسان همان گونه که سایر مردم را مطالعه می کنند می توانند خودشان را نیز مطالعه 
کنند(. این ظرفیت علوم انسانی و اجتماعی از موضوع آنها؛ یعنی خود انسان ناشی می شود. چرا 
که انسان موجودی است که می تواند به خودش بیاندیشد و درباره برداشت ها و دریافت هایی که 
از خودش دارد نیز بیاندیشد. هرکدام از ما می توانیم درباره دانش، عالقه، سلیقه، ُخلق، عادت، 
رفتار و قیافه خود بیاندیشیم و درباره آنها قضاوت کنیم و قضاوت های خود را نیز قضاوت کنیم و 
در صورتی که عملکرد خوبی داشتیم آن را تقویت و تحکیم کنیم و اگر صفتی از صفات خود را 
ناپسند یافتیم آن را اصالح کنیم. افرادی که از این ظرفیت خود، به صورت دقیق تر و عمیق تری 
استفاده می کنند و به خودشان می اندیشند و با خودشان گفت وگو می کنند، انسان های آگاه و 

مسئولیت پذیری خواهند بود.



در این کتاب می خواهیم با این ظرفیت علوم انسانی و اجتماعی آشنا شویم و از آن استفاده کنیم. 
از راه اندیشیدن درباره علوم اجتماعی به هویت و رسالت آن پی می بریم و اهمیت و جایگاه آن را 
درک می کنیم و تنها درک اهمیت و رسالت علوم اجتماعی است که در ما و جامعه ما دغدغه و 

انگیزه الزم را برای مطالعه و تحقیق عمیق در این علوم ایجاد می کند. 
در کتاب حاضر همانند کتاب های جامعه شناسی 1 و 2 با برخی دیگر از پدیده های اجتماعی آشنا 

می شویم، و عالوه بر آن دربارۀ علوم اجتماعی نیز سخن می گوییم.
این کتاب سعی دارد رویکردهای مختلف جامعه شناسی مدرن را بررسی کند و نقاط قوت و 
ضعف هر کدام را مورد توجه قرار دهد؛ مثالً نقطه قوت جامعه شناسی پوزیتیویستی را در مطالعه 
»  نظم اجتماعی« و نقطه ضعف آن را در فهم »کنش اجتماعی« جستجو می کند. نقطه قوت 
جامعه شناسی تفهمی ـ تفسیری را در فهم »  معنای زندگی« و نقطه ضعف آن را در مطالعه 
را در مطالعه  انتقادی  و بررسی »   قدرت اجتماعی« نشان می دهد. نقطه قوت جامعه شناسی 
»   نابرابری اجتماعی« و نقطه ضعف آن را در ارائه معیارهای جهان شمول برای رفع منازعات 
هویتی می بیند و در انتها به صورت مقایسه ای از علوم اجتماعی جهان اسالم و هویت متمایز آن 

سخن می گوید.
استفاده مطلوب از کتاب حاضر، مستلزم حضور فعال و پر شور شما در کالس درس و بهره بردن 
از دانسته ها و تجربه های ارزشمند دبیران ارجمند می باشد. تالش کنید با همدلی و همراهی 
دوستان و دبیران خود، در مباحث کالس شرکت کنید. سعی کنید خوب بشنوید، خوب بپرسید، 
خوب بگویید و خوب بنویسید. این مهارت ها مسیر اندیشیدن و تفکر دقیق و عمیق شما در 

زندگی اجتماعی را هموار می سازند.

گروه علوم اجتماعی
 دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری




