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 درس اول                                                        

 جهان فرهنگی                                                                            

 

 

  تقسیم می شوند. معرفت شناسانهو  انسان شناسانه،  هستی شناسانهسه دسته اصلی پرسش های بنیادی به 

 

  است. جهان انسانی محصول زندگی انسان است و هر چه با اندیشه و عمل انسان پدید  انسانیاز جهان ها ، جهان یکی

 می آید مربوط به این جهان است.

 

  د. بخش فردی آن به زندگی شخصی و فردی انسان ها باز می تقسیم می شو اجتماعیو  فردیجهان انسانی به دو بخش

 .تماعی انسان ها را در بر می گیردگردد و بخش اجتماعی آن ، زندگی اج

 
  نیز یاد می کنند. فرهنگیو از بخش اجتماعی آن به جهان  ذهنیاز بخش فردی جهان انسانی به جهان 

 
  هر فرهنگی نوعی خاص از عقاید و  هماهنگی وجود دارد.بین دو بخش ذهنی و فرهنگی جهان انسانی تناسب و

 خصوصیات ذهنی را در افراد پدید می آورد و هر نوع عقیده و اخالقی نیز جویای فرهنگی متناسب با خود است.

 

 یاد می شود. این جهان پیش از  تکوینیمقابل جهان انسانی می توان از جهان دیگری نام برد که از آن به جهان  در

 وجود دارد.از خواست و اراده انسان  مستقلو  انسان

 

  برخی جهان تکوینی را محدود به طبیعت می دانند و طبیعت را در مقابل جهان انسانی قرار می دهند و با تقسیم جهان

 سخن می گویند. فرهنگو  ذهن،  طبیعتانسانی به دو جهان ذهنی و فرهنگی از سه جهان 

 
  و  طبیعتمتفکران مسلمان ، جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود نمی دانند. آنها جهان تکوینی را به دو جهان

 تقسیم می کنند. فوق طبیعت
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 فوق طبیعت 

 )ذهنی(فردی 

 اجتماعی )فرهنگی(

 

 

 طبیعت                                                     

 جهان تکوینی                        

                                    جهان هستی 

 جهان انسانی                                 

 

  را مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی می دانند و ذهن افراد  و فرهنگ هویتی طبیعی و مادی  طبیعتبرخی جهان

 دارند و علوم مربوط به آنها نیز نظیر علوم طبیعی است. آنها بین علوم طبیعی و علوم انسانی تفاوتی قائل نیستند.

 
  و جهان ذهنی و فردی را تابع فرهنگ می  درا مهم تر از جهان ذهنی و تکوینی می دانن فرهنگیگروهی دیگر جهان

 دانند و جهان تکوینی را ماده خامی برای دخل و تصرف جوامع مختلف می دانند.

 
  با یکدیگر می دانند. در نگاه قرآنی ،  تعاملگروه دیگری جهان فرهنگی ، جهان ذهنی و جهان تکوینی را مهم و در

ک و آگاهی نیز به انسان منحصر نمی شود. قرآن کریم برای جامعه جهان تکوینی محدود به جهان طبیعت نیست ، ادرا

 و فرهنگ جایگاه ویژه ای قائل است و بر مسئولیت فرد در قبال فرهنگ و جامعه تأکید می کند.

 

 

 

 

           

به ترتیب کدام یک نظر  کسانی است که جهان فرهنگ را مهم تر از جهان ذهنی و جهان طبیعی و عینی می  -1

  را به جهان طبیعت محدود می کنند؟دانند و کدام یک دیدگاه گروهی است که جهان عینی 

 (29 –)سراسری                                                                                                                                      

ذهن افراد و فرهنگ جامعه هویتی طبیعی و مادی  –بین علوم طبیعی ، انسانی و اجتماعی تفاوت واقعی وجود ندارد  (1

 دارند.

جهان ذهنی و فردی افراد را تابع فرهنگ جامعه  –علوم مربوط به ذهن افراد و فرهنگ جامعه نظیر علوم طبیعی است  (2

 می دانند.

ذهن افراد و فرهنگ جامعه هویتی طبیعی و مادی دارند و علوم  –فراد تابع فرهنگ جامعه است جهان ذهنی و فردی ا (3

 مربوط به آن ها نظیر علوم طبیعی است.

 

 نمونه سواالت کنکوری
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جهان عینی و طبیعی را ماده خامی می دانند که در معرض برداشت  –ذهن افراد و فرهنگ جامعه هویتی طبیعی دارند  (4

 ها و تصرفات مختلف فرهنگی و اجتماعی قرار می گیرد.

جهان ............... مستقل از خواست و اعتبار انسانی وجود دارد. نزد متفکران مسلمان جهان طبیعت بخشی از  -9

بین علوم طبیعی و علوم انسانی و اجتماعی تفاوتی واقعی قایل  ...............است و گروهی که  ...............جهان 

 (29-)سراسری                                                                                          نیستند.                                     

 ان ذهنی و جهان فرهنگی می دانندجهان عینی را مهم تر از جه –عینی و تکوینی  –عینی  (1

 و عینی می دانندجهان فرهنگ را مهم تر از جهان ذهنی و جهان طبیعی  –ذهنی و فردی  –عینی  (2

 جهان فرهنگ را مهم تر از جهان ذهنی و جهان طبیعی و عینی می دانند –عینی و تکوینی  –ذهنی  (3

 هر دو جهان فرهنگی و جهان عینی را مهم و در تعامل با یکدیگر می دانند –ذهنی و فردی  –فرهنگی  (4

قرار  ...............است. جهان فرهنگی در برابر  ...............هرچه با اندیشه و عمل انسان پدید می آید مربوط به  -9

 ...............مسائل روزمره زندگی خود را تفسیر می کند. جهان  ...............داده می شود و هر فرد بر اساس 

 (29-)سراسری خارج از کشور                                                          پیش از انسان وجود داشته است.       

 ذهنی –هنجارها و رفتار های خود  –جهان عینی  –جهان انسانی  (1

 ذهنی –عقاید و ارزش های خود  –انسانی  جهان –جهان اجتماعی  (2

 عینی  –خصوصیات ذهنی خود  –جهان ذهنی  –جهان فرهنگی  (3

 عینی  –عقاید و ارزش های خود  –جهان ذهنی  –جهان انسانی  (4

در ارتباط با چیست و « ن فرهنگ را مهم تر از جهان ذهنی و عینی می دانندگروهی جها»مطلب که این  -4

 (29-29)گزینه دو                                                               است؟ نادرستکدام ویژگی در مورد این گروه 

 عینی را به جهان طبیعت محدود می کنند.ان جه –افراد درباره جهان عینی و جایگاه انسان در آن دیدگاه  (1

 علوم طبیعی و انسانی تفاوت واقعی قائل نیستند.بین  – آن در انسان جایگاه و عینی جهان درباره افراد دیدگاه (2

 نند.عینی و طبیعی را ماده خامی می داجهان  –های مختلف و چگونگی ارتباط و پیوند آنها جهان  (3

 افراد ، هویتی طبیعی و مادی دارد.ذهن  – آنها پیوند و ارتباط چگونگی و مختلف های جهان (4

 (29-29)قلمچی     ...............از جهان ذهنی و جهان فرهنگی می دانند  که جهان عینی را مهم ترکسانی  -9

 دانند. را تابع فرهنگ جامعه می ذهنی و فردی افرادجهان  (1

 دود نمی کنند.عینی را به جهان طبیعت محجهان  (2

 علوم طبیعی و علوم انسانی و اجتماعی تفاوتی قائل نیستند.بین  (3

 و آگاهی را محدود به حیات انسان نمی دانند.ادراک  (4
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