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آدمیزاد از همون ابتدای تولد، صداها رو می شنوه، اطراف خودش رو می بینه و به تدریج این توانایی رو پیدا می کنه که اشیا و افراد رو از همدیگه تشخیص بده! بعد از یه 
مدت، با کلمات آشنا می شه و می تونه حرف بزنه و البته این حرف زدن یه اتفاق مهم توی زندگی هر آدمی محسوب می شه؛ چون:

با سخنگفتن، روند آگاه شدن انسان از جهان اطراف سرعتی شگرف می یابد؛ یعنی انسان تا قبل از این که بتواند سخن بگوید، تنها از راه حس )شنیدن، دیدن و ...(، 
جهان پیرامون خود را می فهمد و در می کند، اما وقتی زبان به سخن می گشاید،راهجدیدیبرایارتباطباجهانو فهم آن، پیش رویش باز می شود.

از زمانی که انسان قادر به سخن گفتن می شود، دیگر به دریافتهایحسیخویشبسندهنمیکندو برای شناخت جهان اطراف خود، از دانستههایدیگران 
نیز بهره می برد. پرسشوپاسخازدیگران، راه دیگری برای فهم جهان هستی به روی او می گشاید؛ راهی که در میان موجودات دنیا، تنهابرایآدمی 

گشوده شده است.
 

انسان ها معموالً از شش سالگی به مدرسه می روند و در سنین مختلف، مقاطعمتفاوتتحصیلی را پشت سر می گذارند و دانشهاییراباعناوین
مختلف می آموزند؛ از همین رو:

«ذخیرۀآگاهی« یا »ذخیرۀدانشی« عبارت است از هرآنچهکهافرادازتجربههایفردیواجتماعیخود،مطالعاتمدرسهای،دانشگاهیو...میآموزند.
 هر فرد، گروه، قوم، جامعه و امتی، یک ذخیرۀدانشی دارد که راهنمایزندگی آن هاست.

این ذخیرءه دانشی که ازش حرف زدیم، خودش دوتا بخش داره: یکی »دانش عمومی« و دیگری »دانش علمی«؛ که حاال توی بخش های بعدی قراره ببینیم هر کدومشون 
چه آگاهی هایی رو شامل می شن!

توی درس اول جامعه شناسی دهم خوندیم که به فعالیت های انسان )البته به جز فعالیت های فیزیولوژیک بدن؛ مثل تنفس یا ضربان قلب!(، »کنش« می گن و البته 
توی همون درس خوندیم که این کنش، 4تا ویژگی داره که اون رو از فعالیت های بقیءه موجودات زنده متمایز می کنه! یادته اون 4تا ویژگی چیا بودن؟! یکیش که این جا 
به کارمون میاد، »آگاهی«ـه! یعنی ما نسبت به هر کاری که انجام می دیم، باید شناخت و آگاهی داشته باشیم و اگه این شناخت نباشه، اون فعالیت انجام نمی شه! مثاًل اگه 

من ندونم یه دستگاه چه جوری کار می کنه، خب نمی تونم ازش استفاده کنم! به نظرت می تونم؟!
کنشآدمی،وابستهبهآگاهیاست و بدون آگاهی انجام نمی شود؛ ولی ما اغلب از آگاهی و دانشی که نسبت به کنش های خود داریم و نیز از 
اهمیت و نقشی که این آگاهی در زندگی ما دارد، غافلیم؛ به این معنا که وقتی به کنش های روزمرءه خود )مانند راه  رفتن، رانندگی، احوال پرسی، 

خرید و ...( دقت می کنیم، شایددرنگاهاولگمانکنیم: 
 این کارها، بدون آگاهی و دانش خاصی انجام می شوند.  دانشی که برای انجام این کارها داریم، اهمیت چندانی ندارد.

اما به مثال زیر دقت کن تا ببینی این طور نیست و پشت همین کارهای به ظاهر سادءه روزمره هم کلی دانش و آگاهی نهفته اس!
 فر کنید به پیشنهاد یک دوست به یک میهمانی دعوت شده اید که در آن، کسی را نمی شناسید. در چنین موقعیتی، دقت و احتیاط شما 
بیشتر می شود؛ یعنی پیش از انجام هر کاری فکر می کنید و حتی به این که چگونه راه بروید، چگونه حرف بزنید یا چگونه غذا بخورید، می اندیشید. 

این جاست که متوجه می شوید در راه رفتن، غذاخوردن 
و حرف زدن شما نیز آگاهیهاودانشهایی وجود دارد 
که بهسببعادت، ازنظروتوجهشماپنهانماندهاست.

ایندانش )یعنی همون آگاهی و دانشی که گفتیم الزمءه کنش اجتماعیه(، حاصلزندگی است؛ یعنی انسان ها آن را در طول زندگی خود به دست می آورند. 
حاال این که این جا منظور از زندگی، زندگی فردیه یا اجتماعی یا هر دو، در ادامه خواهیم فهمید!

برای این که مفهوم دانش عمومی رو بهتر بفهمیم، الزمه مثال زیر رو با دقت بخونیم:
فردی را در نظر بگیرید که تصمیم می گیرد به تنهایی و بیرونازجامعهزندگی کند. چنین فردی در برخورد با موقعیت های بسیاری که از آن ها 
آگاهی ندارد، با مشکل مواجه می شود و نمی تواند کاری انجام دهد؛ اگر هم بخواهد برای انجام بسیاری از کارهای خود بیندیشد، زندگی برایش 

دشوار و پرزحمت می شود، چون کل روز رو باید بشینه فکر کنه ببینه چی کار کنه که بهتر باشه! تازه اگه به نتیجه برسه!
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رکند و آگاهی الزم برای انجام آن را به دست آورد؛ بنابراین:  ف چنین فردی )یعنی فرد دور از جامعه(، برای انجام هر عملی، بایدخود
بعدی، از همان  اگر بتواند دانش درستی به دست آورد و عمل موردنظر را به صورت موفقیتآمی انجام دهد، برای انجام آن در دفعاتبعدی، از همان دانش موفقیتآمی اگر بتواند دانش درستی به دست آورد و عمل موردنظر را به صورت موفقیتآمی اگر بتواند دانش درستی به دست آورد و عمل موردنظر را به صورت موفقیتآمی انجام دهد، برای انجام آن در دفعات
ی می شود و  توانر بلی استفاده می کند و به این ترتیب، آن عمل در دایرۀعادت قرار می گیرد. انجام عمل از روی عادت، باعث صرفهجوییدرو
ه انجام آن ها نیز نیازمند آگاهی و دانش است(، اختصا دهد و بدین  فرد می تواند ظرفیت ذهنی خود را به اندیشیدن دربارءه فعالیت های دیگری )
ترتیب، بر میزان ذخیرءه دانشی خود بیفزاید. البته به سختی دیگه! چون هی باید برای هر کاری خودش فکر کنه و کسی دور و برش نیست که ازش راهنمایی بگیره!

ست مواجه شود، دوباره باید خودش تک و تنها بشینه فکر کنه   اگر پس از اندیشیدن، به آگاهی درستی دست پیدا نکند و در انجام آن عمل با ش
ببینه راه درست چیه؟! حاال آیا به نتیجه برسه، آیا نرسه! این جوری کلی از زمان و انرژیش رو هدر می ده و از کارهای دیگه هم باز می مونه!

 فیلم سینمایی »دورافتاده«، روایت فردی است که مجبور می شود به تنهایی در یک جزیره زندگی کند. او برای درست کردن آتش، ساعت ها 
وقت صرف می کند و برای کشیدن دندان خود، پس از روزها تالش، مجبور می شود از ابزاری غیرمتعارف استفاده کند!

پس می بینی اگه قرار باشه هر کدوم از ما به تنهایی و دور از جامعه زندگی کنیم، چه قدر زندگی برامون سخت می شه؟! اما خوشبختانه:
کنشهایمانرا ت برایت ز ما انسان ها، نه به تنهایی، بلکه باهمزندگیمیکنیم؛ از این رو، مجبورنیستیمخودمانبهتنهاییوجداگانه،دانش

رسیم و ما هم همون کار رو انجام بدیم! به همین سادگی! تولیدکنیم. راحت می تونیم از دیگرانی که اون کار رو انجام دادن، ب
 ما انسان ها، باتولدوورودبهجهاناجتماعی، بادیگرانیکهدرآنجهانزندگیمیکنند،درمجموعهایازآگاهیهاودانشها،سهیموشری

میشویم که به این نوع از دانش، »دانشعمومی« گفته می شود.
الحًا »از هر دری، سخنی؛ اونم فق یه ذره«! در  ا به موضو یا حوزءه خاصی داره! اص به این دانش به این خاطر عمومی می گن که نه عم زیادی داره و نه اخت

ءه خاصه، اونم با عم زیاد! این دومی رو یه کم بعدتر می خونیم! اصی )علمی( قرار داره که مربو به یه موضو و حی حقیقت، دانش عمومی در برابر دانش اخت
دربارۀدانشعمومیبدانیمکه

برایزندگی یا همان دانشعمومی را در اختیار ما قرار می دهد. ز  جهاناجتماعی )جامعه و فرهنگی که در آن زندگی می کنیم(، دانش
 دانش عمومی، گستردهترینبخشذخیرۀدانشی ماست.

 ما دربارءه دانش عمومی، کمترمیاندیشیم و از آن بیشتراستفاده میکنیم و در تعامل با یکدیگر آن را به کار می بریم. 
دانش عمومی برای زندگی اجتماعی، همانند هوا برای بدن انسان است؛ انسان همواره از هوا استفاده می کند، اما در اغلب موارد، از اهمیت آن غافل 

است و ما هنگامی متوجه وجود هوا می شویم که در آن تغییری ر دهد یا تنفس ما با مشکلی مواجه شود.
تولدانسانآغاز می شود و تاپایانعمراو تداوم می یابد.  یادگیریدانش عمومی از لحظ

ملواندیشهدردانشعمومی به  دانش عمومی، بخشی از ذخیرءه دانشی ما را تشکیل می دهد؛ اما ذخیرءه دانشی، بخش دیگری نیز دارد که با ت
دانشعلمی می گویند. تر، ی ترود دست می آید. به این دانشعمی

 زبان، یک پدیدءه اجتماعی است. دربارءه این پدیدءه اجتماعی، هم دانش عمومی وجود دارد و هم دانش علمی. در خصو زبان فارسی، دانش 
کاربرانوسخنگویان این زبان )همین آدمای معمولی جامعه(، دانشعمومی است که آن را از اطرافیان خود فراگرفته اند، اما متخصصانزبانفارسی )یعنی 
زبان شناسان(، نسبت به این زبان، دانشعلمی دارند که نتیجءه مطالعاتوخردورزیهایبیشتر آنان در این زمینه است؛ مثاًل شاید خیلی از آدما ندونن که 
کلمات فارسی مثل پیشنهاد، سفارش و  رو نباید با »ات« عربی جم بست یا کاربرد تنوین عربی با کلمات فارسی مثل دوم، خواهش و  درست نیست و در نتیجه 
توی مکالمات خودشون از این کلمات و عبارات نادرست استفاده کنن! چون اینا چیزایی هستن که به دانش علمی دربارءه زبان فارسی مربوطه؛ نه دانش عمومی!

همءه اون چیزی که تا این جا خوندیم، خالصش می شه جدول زیر:

ذخیرۀدانشی
یادگیری از طریق: زندگی در جامعه و تعامل با دیگراندانشعمومی
یادگیری از طریق: تأمل و اندیشه در دانش عمومیدانشعلمی

یادگیری از طریق: زندگی در جامعه و تعامل با دیگران
یادگیری از طریق: تأمل و اندیشه در دانش عمومی

کسیکهدانشعلمیدارد
عمیقیازشناختعمومیجهاناجتماعی خود می رسد.  به در

تی را که به شناخت عمومی راه پیدا کرده باشند، شناسایی می کند. ا  آسیبهاواش
موجود در شناخت عمومی دفا کند.  قدرت پیدا می کند تا از حقای

ساعت از قدیمی ترین ابداعات بشر است. انسان با استفاده از دانش زمان خود برای اندازه گیری، نشان دادن و نگه داری زمان، ابزارهایی مانند ساعت آبی، 
آفتابی، شنی و شمعی ساخته است. امروزه فناوری، انسان را قادر ساخته، ساعت های بسیار ظریف و دقیق الکترونیکی، کامپیوتری و حتی اتمی بسازد.



دانشعلمی رشدوتوسع
دانش علمی از دو راه رشد و توسعه پیدا می کند:

هایعلمیعالمان به تدریج بر ذخیرءه دانش علمی جامعه می افزاید و دانشعمومیراغنیترمیکند. میکند. ت غنیتر را عمومی دانشافزاید و دانشافزاید و دانش عالمان به تدریج بر ذخیرءه دانش علمی جامعه می علمی های ت
تزندگی شکل می گیرد و پیشرفت می کند؛ یعنی هر وقت در جامعه، مسئلءه خاصی  لومش برایحلمسا  دانش علمی جامعه در ت

مطرح می شود، زمینءه الزم برای پیدایش و رشد دانش علمی نسبت به آن مسئله نیز فراهم می شود.
جمعیت در یک کشور می تواند زمینءه فعالیت ورشددانشجمعیتشناسی را فراهم سازد. ایشبیروی  کاهشیااف

تصادرا فراهم کند. تصادی در یک جامعه می تواند زمینءه رشدعلما لا  بروزمسا
اهمیتدانشعلمی

تزیادی مواجه می شود؛ مانند: ناامنی، ترافیک، اعتیاد، آلودگی هوا، بحران آب، بیکاری، فقر،  لومش انسان در زندگیاجتماعی همواره با مسا
نابرابری، قانون گریزی، خودکشی، بحران هویت، بحران اخالقی، بحران آگاهی و ... 

همءه کسانی که از دانش عمومی برخوردارند، این مشکالت را می شناسند و برای حل برخی از آن ها راهکارهایی نیز پیشنهاد می دهند؛ اما افرادی 
تر برخوردارند و می توانند برای آن ها، راهحلهایصحی پیدا کنند. ی که شناختعلمی در مورد این مسائل دارند، از شناختید

ص و دانش کافی! مثاًل  میلیون ایرانی هستیم که دربارءه همه چی از دالیل  ل انجام می دیم؛ اون هم بدون تخ منظور همون کارشناسی هاییه که همءه ما توی همءه مسا
ه می دیم! اما خب معلومه ما توی همءه این زمینه ها فق  تورم و نوسان نر ارز گرفته تا اشتباهات پزشکی و حتی ناداوری توی فوتبال اظهارنظر می کنیم و راهکار ارا

ل کافی نیست! عًا برای حل همءه این مسا یه ریزه دانش عمومی داریم که ق
هایی پدید می آید. اعضای جهان اجتماعی برای حل این تعار ها تالش می کنند  گاه، بیندانشعمومیودانشعلمی یک جهان اجتماعی، تعار

و در نتیجه، تعار موجود به یکی از طر زیر حل می شود:
ان در مقابل دانش عمومی تودءه مردم کم میارن و کوتاه میان؛ یا   دستبرداشتنازبخشیازذخیرۀدانشیبهنفعبخشیدیگر )یعنی یا دانشمندان و متخ

رن!( ص ندارن دخالت نکنن و کار رو به کاردون بس تودءه مردم به این نتیجه می رسن که توی حوزه ای که تخ
ایدههایجدید  طر

آبیاری کوزه ای از روش های سنتی آبیاری در مناطق خشک ایران بوده است. در این روش، کوزه های سفالی را پای گیاه در زیر خا قرار می دادند. آب کم کم از جدارءه سفالی 
می تراوید و به خا نفوذ می کرد. شیوءه  جدید، این روش آبیاری زیرسطحی با لوله های قطره چکان است.

پوشا از نیازهای اولیءه انسان بوده و صنعت نساجی از قدیمی ترین صنایع بشری است. به تدریج با پیشرفت صنعت، زمینءه علمی شدن نساجی و شکل گیری مهندسی نساجی فراهم شد.
تعاریفمتفاوتازدانشعلمی

جهانهایاجتماعیمختلف، براساس هویت فرهنگی خود، تعاریفمتفاوتیازدانشعلمی دارند.
علمتجربی را دانشعلمیمی داند و علوم عقالنی و وحیانی را علم حساب نمی کند. البته االن   جهانمتجدد، براساس هویتدنیوی خود، فق

ربیا هم تا حدودی فهمیدن که این رویکرد چندان درست نیست، ولی به روی خودشون نمیارن! دیگه خود 

هر جامعه به دانشی نیاز دارد که:
لهمانجامعه باشد. )دانشمفید وکارآمددر حل مسائل و مشکالت بومی(  همسوباهویتفرهنگی و ناظر به حلمسا

جهانشمول سخن بگوید و در گشودن مرزهای دانش علمی  عیت و تشخی درست و نادرست را داشته باشد. )به زبانومنط کشفوا  دغدغ
به روی جهانیان مشارکت داشته باشد.( 



ایرانما هم از این قاعده مستثنا نیست؛ یعنی ما هم به دانشی نیاز داریم که اوالً همسو با هویت فرهنگی خودمان و ناظر به مسائل بومی جامعءه 
انیاً با یک زبان و منطق جهان شمول بتواند در گشودن مرزهای دانش علمی ما به روی جهانیان مشارکت داشته باشد. ما باشد و 

میوایرانی در کشور ما در همین راستا مطرح شده است. اس انسانیواجتماعیبومی ایرانی در کشور ما در همین راستا مطرح شده است. ایدۀعلو و می اس بومی اجتماعی و انسانی ایدۀعلو
ون نگه داره و  اها و تحری ها م ءه کش حقیقت رو داشته باشه و خودش رو از انوا و اقسام خ د ، هم باید د یعنی دانش علمی هر جامعه توی زمینه های مختل
ابقت داشته باشه! مثاًل یکی از مفاهیم بنیادی توی علوم اجتماعی، انسانه! ما به عنوان یه جامعءه  هم باید با دانش عمومی و هویت فرهنگی همون جامعه سازگاری و م

ربی( سامان بدیم! به نظرت می تونیم؟!  مسلمون نمی تونیم علوم اجتماعی مون رو بر پایءه مفهوم صرفًا دنیوی و این جهانی انسان )اومانیسم 

ءه این دوتا علم با هم، چه نظرات مختلفی وجود داره! و نو راب حاال که با ویژگی های دانش عمومی و دانش علمی آشنا شدیم، وقتشه بریم ببینیم در خ
دانشعمومیودانشعلمی تشریح شده است: در جدول زیر، سهدیدگاه دربارءه رابط

میاندانش رابط نو
عمومیودانشعلمی

گیهانمودار وی

رابطءه تباین
دانش  رو  کامل )جدایی

عمومی و دانش علمی از هم(

در این دیدگاه:
 تفاوت دانش علمی با دانش عمومی، در »رو آن هاست؛ یعنی:

مند به دست می آید. از راه حسوتجربه و به صورت نظا دانشعلمی، تنها 
یری  پ یری و فرهن از راه جامعهپ دانشعمومی، دانش حاصل از زندگی افراد است که 

به دست می آید. 
 دانشعلمی )تجربی(، راه کشف واقعیت و تنهادانشمعتبر است و دانشعمومی در 

ی برخوردار است. ناچی مقابل دانش علمی از ارز
لمروعلم به منظور حفظ هویت خود، بایدازوروددانشعمومیبه  دانشعلمی 

جلوگیریکند.

مطل وخصو رابطءه عمو
پایه/  و  عا عمومی:  )دانش 

) دانش علمی: خا

این دیدگاه )برخالف رویکرد اول(:
این تفکیک که دانش علمی، راه کشف واقعیت و دانش عمومی، دانش حاصل از 

دانشهارادانشحاصلاززندگیمیداند. زندگی است، را انکار می کند و هم
عیت  وا را »بازسازی بلکه آن ها  واقعیت نمی داند،  بازخوانی  و  را کشف  دانشها   

می پندارد که انسان ها برای سامان دادن به زندگی خود تولید می کنند.
را بر دانش حاصل از زندگی )عمومی( بیاعتبارمیداند و  علمی  برتریدانشتجربی
هرگونهدانشی از جمله دانش تجربی می پندارد. برعکس، دانشعمومی را پایهواسا
 در برخی از نحله های این دیدگاه، مرزدانشعلمیودانشعمومیفرومیپاشد.

منوجه وخصو رابطءه عمو
متقابلدانش عمومی و  )رابط
رآن ها یروت دانش علمی وت

بر هم(

در این دیدگاه:
)مانند  فراتجربی  دانشهای  بلکه  نمیشود،  محدود تجربی دانش به علمی دانش  
و سنجش  م کدام  هر  که  می شود  شامل  نیز  را  وحیانی(  و  نی  عق دانش های 

اعتباریابیخا خود را دارد.
ونامعتبرنیست، بلکه کم وبیش در آن دانشهای دانشغیرمو  دانشعمومینی

حقیقیوصحی نیز وجود دارد.
 دانشعلمی

اناعتباریابی، در مقایسه با دانش عمومی از اعتباربیشتری برخوردار است. به دلیل ام  
آن را دارد.  ضمن ریشهداشتندردانشعمومی، امکان انتقادازدانشعمومی وتصحی

ارند و  ر میگ متقابل دارند؛ یعنی بر یکدیگر ا  دانش عمومی و دانش علمی رابط
از این رو هر دانش علمی، با هر  یرند و به مرور متناسب می شوند؛  رمیپ از یکدیگر ا

دانش عمومی، سازگار نیست.

به نظرت، کتاب درسی از کدوم یکی از این دیدگاه ها پیروی کرده؟! به نظر من که انگار با رویکرد سوم مواف تره! نظر تو چیه؟!

دانش میان رابط نو
علمی دانش و عمومی

گیهانمودار وی

تباینرابطءه تباینرابطءه تباین
دانش  رو  کامل )جدایی

عمومی و دانش علمی از هم(

در این دیدگاه:
تفاوت دانش علمی با دانش عمومی، در »رو آنهاست؛ یعنی:هاست؛ یعنی:

مند به دست می به دست میآید. تجربه و به صورت نظا و حس از راه علمی، تنها  دانش
یری پ یری و فرهن پ یری و فرهن پ فرهن یری یریجامعهپ جامعهپ از راه دانشعمومی، دانش حاصل از زندگی افراد است که 

به دست میآید. 
دانش است و دانش است و  است و دانشعمومی در  معتبر دانش تنها )تجربی(، راه کشف واقعیت و تنها )تجربی(، راه کشف واقعیت و تنها علمی دانش

ی برخوردار است. ناچی مقابل دانش علمی از ارز
علم لمرو به عمومی دانشدانش ورود از به منظور حفظ هویت خود، باید علمی دانش

کند. جلوگیری

مطل خصو و عمورابطءه عمورابطءه عمو
پایه/ و عا عمومی:  )دانش 

) خادانش علمی: خادانش علمی: خا

این دیدگاه )برخالف رویکرد اول(:
این تفکیک که دانش علمی، راه کشف واقعیت و دانش عمومی، دانش حاصل از این تفکیک که دانش علمی، راه کشف واقعیت و دانش عمومی، دانش حاصل از 

میداند. زندگی از حاصل دانش را دانشها همکند و همکند و هم زندگی است، را انکار می
عیت وا را »بازسازی را »ها  بلکه آنها  واقعیت نمیداند،  بازخوانی  و  را کشف  دانشها 

میپندارد که انسانها برای ساماندادن به زندگی خود تولید میدادن به زندگی خود تولید میکنند.
میداند و  بیاعتبار بر دانش حاصل از زندگی )عمومی( بیاعتبار بر دانش حاصل از زندگی )عمومی(  بر دانش حاصل از زندگی )عمومی( بیاعتبار را علمی دانشتجربی برتری
دانشی از جمله دانش تجربی می از جمله دانش تجربی میپندارد. هرگونه اسا و پایه را پایه را پایه دانشبرعکس، دانشبرعکس، دانشعمومی
میپاشد. فرو عمومی دانشدانش و علمی دانش مرزهای این دیدگاه، مرزهای این دیدگاه، مرز  در برخی از نحله

منوجه خصو و عمورابطءه عمورابطءه عمو
دانش عمومی و  متقابل )رابط
آنها ر ت و یر ت دانش علمی و

بر هم(

در این دیدگاه:
)مانند  فراتجربی  دانشهایدانشهای بلکه  نمیشود،  محدود تجربی دانش به علمی دانش
و سنجش م کدام  هر  که  کدام شود  هر  که  میشود  شامل  نیز  را  وحیانی(  و  نی  عق دانشهای 

خا خود را دارد. اعتباریابی
نیست، بلکه کموبیش در آن وبیش در آن دانشهای نامعتبر و غیرمو دانش نی عمومی دانش

صحی نیز وجود دارد. و حقیقی
علمی دانش

بیشتری برخوردار است. اعتبار، در مقایسه با دانش عمومی از اعتبار، در مقایسه با دانش عمومی از اعتبار اعتباریابی ان ام به دلیل

آن را دارد. تصحی و دانشعمومیعمومی از انتقاد، امکان انتقاد، امکان انتقاد دانشعمومی در ریشهداشتن ضمن ریشهداشتن ضمن ریشهداشتن
ارند و  میگ ر متقابل دارند؛ یعنی بر یکدیگر  دارند؛ یعنی بر یکدیگر ا  دانش عمومی و دانش علمی رابط
از اینرو هر دانش علمی، با هر  متناسب و به مرور متناسب و به مرور متناسب میشوند؛  یرند میپ ر راز یکدیگر ا راز یکدیگر ا ا

دانش عمومی، سازگار نیست.





موآدمبرسد-  ا یاز ی و سترد اهی یمیکندتابهآ رمسیریاستکهانسانازابتدا ینهبهدرستیبیان کدام
1( برای فهمیدن و شناخت جهان اطراف خود، از دانسته های دیگران بهره می برد و با تفکر و تعقل از دیده ها، شنیده ها و خوانده هایش فراتر می رود و در 

سنین باالتر راهی دبیرستان، دانشگاه، حوزءه علمیه و مراکز تخصصی دیگر می شود و دانش هایی را با عناوین مختلف علمی می آموزد. 
2( پرسش و پاسخ از دیگران، راهی برای فهم جهان هستی برای او می گشاید. انسان با تفکر و تعقل از دیده ها، شنیده ها و خوانده هایش نیز فراتر می رود؛ 

معنای پدیده های اطراف خود را در می کند و به آگاهی گسترده و عمیق تری از عالم و آدم می رسد. 
3( انسان تا قبل از این که بتواند سخن بگوید، از راه حس می فهمد و وقتی زبان گشود، به دریافت های حسی خویش بسنده نمی کند و برای فهمیدن و شناخت جهان 
اطراف خود، از دانسته های دیگران نیز بهره می برد و با تفکر و تعقل معنای پدیده های اطراف خود را در می کند و به آگاهی گسترده و عمیق تری از عالم و آدم می رسد. 
4( آدمی از همان ابتدای تولد صداهایی را می شنود، کم کم چشم بازمی کند، به تدریج اطراف خود را می بیند و به مرور اشیا و افراد را از هم تشخی می دهد. 

بعد از مدتی با کلمات آشنا می شود و سخن می گوید و با سخن گفتن، روند آگاهی او از جهان اطرافش سرعتی شگرف می یابد. 
انسانهابا-  میدهد ...............یا...............آنهاراشک اهیمیآموزند اتمدرسهایودانش ا م ود ی یزند ا ردیواجت رادازتجربههای آنچها

ویند میشوندکهبهآن...............می هاسهیموشری اهیهاودان هایازآ و درمج یمیکنند رانیکهدرآنجهانزند یبادی ا ورودبهجهاناجت
2( ذخیرءه آگاهی  ذخیرءه دانشی  دانش عمومی 1( دانش علمی  دانش عمومی  ذخیرءه دانشی 
4( ذخیرءه آگاهی  دانش عمومی  ذخیرءه دانشی 3( دانش علمی  ذخیرءه دانشی  دانش عمومی 

 -( )کانون فرهنگی آموزش ـ  نیست زیرمرت ینهبامت کدام
 پی ابیشترمیشود ش تیا یتیا مو درچنی یشناسید ایدکهدرآنکسیران وتشد انید میه کنیدبهپیشنهاددوستیبهی ر
یتهامتوجهمیشویدکه مو درای نیدو ب ر ونه توچ چهو بروید ونهرا تیچ که بهای م کرمیکنید ازانجامدادنهرکاری

زدنتان...............» ر و ت ر دررا
1( آگاهی هایی وجود دارد که به سبب عادت از نظر شما پنهان بوده است و اگر نباشند، زندگی اجتماعی ما مختل می شود.

2( دانش هایی وجود دارد که در طول زندگی به دست می آیند؛ یعنی این نوع دانش ها، حاصل زندگی بوده و گسترده ترین بخش ذخیرءه دانشی است.
3( آگاهی هایی وجود دارد که ما خودمان به تنهایی و جداگانه، دانش الزم را برای آن ها تولید می کنیم و هنگامی متوجه آن ها می شویم که در آن تغییری ر دهد.

4( دانش هایی وجود دارد که بیشتر از آن استفاده کرده و کم تر به آن می اندیشیم. 
یانساندرستاست-  ومیدرزند  ییادان ل  یروکاربرددان هبات ینهدرراب کدام

1( تالش های علمی عالمان به تدریج بر ذخیرءه دانش عمومی جامعه می افزاید و دانش علمی را غنی تر می کند.
2( دانش علمی جامعه در تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی رشد و توسعه پیدا می کند؛ یعنی هر وقت در جامعه مسئلءه خاصی مطرح می شود، 

زمینءه الزم برای پیدایش و رشد دانش عمومی نسبت به آن مسئله نیز فراهم می شود.
3( افرادی که شناخت عمومی نسبت به مسائل و مشکالت اجتماعی دارند، به شناخت دقیق علمی مشکالت زندگی اجتماعی می پردازند و می کوشند 

راه حل های صحیح برای حل آن ها را شناسایی کنند.
4( بسیاری از مشکالت اجتماعی را همءه کسانی که از دانش عمومی جامعه برخوردارند، می شناسند و برای حل برخی از آن ها راه حل هایی پیشنهاد می دهند. 

بهکداممفاهیمهستند-  ارتهایزیرمربو  بهترتی
دانشیانسان یر  بخ تری سترد 

رارمیدهد تیارانسان یرادرا ا یاجت الزمبرایزند دان
رنبیستم  لمدراوای یجهانمتجدداز تل

1( دانش عمومی  دانشمندان و نهادهای علمی  دانش علمی را محدود و منحصر به دانش تجربی و عقلی می داند.
2( دانش علمی  جهان اجتماعی  روش های تجربی، عقالنی و وحیانی را معتبر می داند.

3( دانش عمومی  جهان اجتماعی  فقط علم تجربی را دانش علمی می دانست.
4( دانش علمی  دانشمندان و نهادهای علمی  دانش عقالنی و وحیانی را معتبر نمی داند.

ازمواردزیربهچهنتایجیمنجرمیشود-  هری بهترتی
ی اززند ا  داندان 

ان ا ی ل های ت
رمیدانند ت م یانیرانی نیوو لوم  لومتجربی بر و یکه لمدرجوام سرایترویکردجهانمتجدداز

1( فروپاشی جهان اجتماعی  افزایش ذخیرءه دانش علمی جامعه  قطع ارتباط دوسویءه دانش عمومی و دانش علمی در این جوامع
2( مختل شدن زندگی اجتماعی  غنی سازی دانش عمومی  بازماندن دانش عمومی از رشد و رونق الزم

3( انجام نشدن کنش های اجتماعی  شناسایی راه حل های صحیح حل مشکالت جامعه  طرح ایده های جدید 
4( عدم شکل گیری فرهنگ یا آگاهی مشتر در جامعه  افزایش ذخیرءه دانش عمومی جامعه  از دست دادن توان الزم برای حل مسائل و مشکالت دانش 

علمی توسط دانش عمومی 
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 -( )کانون فرهنگی آموزش ـ   رچیست مواردزیرنشان ه دانشیجام یر هبا درراب
ومی  نیترشدندان 

ی ا یاجت زند برایمسا حی ءهراهکارهای ارا
ر دانشیبهنفعبخشیدی یر ازبخشیاز دستبرداشت

1( افزایش ذخیرءه دانش علمی جامعه  تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی  پیدایش و رشد دانش عمومی 
2( تالش های علمی افراد جامعه  تالش افرادی که شناخت علمی از مسائل دارند  حل تعارضات میان دانش عمومی و دانش علمی

3( تالش های عموم افراد جامعه  تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی  حل تعارضات میان دانش عمومی و دانش علمی
4( افزایش ذخیرءه دانش علمی جامعه  تالش افرادی که از دانش عمومی برخوردارند و این مشکالت را می شناسند  تحکیم روابط متقابل دانش عمومی و دانش علمی

کداماست- 8 و  ا  ادی م گیدانشهابهترتی وی
رآنرابهکارمیبریم بایکدی ام درت

ی ل  ادان
رما استازن ک م ادت  بهس

اند پنهانب

گیدانشها وی
رآنرابهکارمیبریم بایکدی ام درت

ی ل  ادان
رما استازن ک م ادت  بهس

اند پنهانب

1( حاصل خردورزی و کاوش های عقلی است.  دانش علمی  دانش حاصل از زندگی  
2( دربارءه آن، کم تر می اندیشیم و بیشتر استفاده می کنیم.  دانش عمومی  دانش علمی

3( همانند هوا برای بدن انسان است.  دانش عمومی  دانش علمی
4( قدرت دفاع از حقایق موجود در شناخت عمومی را دارد.  دانش عمومی  دانش حاصل از زندگی

کنید- 9 بودنمشخ ل یا حی ازجهت ارتهایزیررابهترتی
 میدهد دانشیآنهاراشک یر اهییا آ یر  میآموزند اهیو دانش اتمدرسهای ا م ود ی یزند ا ردیواجت رادازتجربههای هرآنچها
یت ودداریموازاه های تبهکن اهیودانشیکهنس ازآ وار یماه و یشود اهیانجامن اهیآدمیاستوبدونآ وابستهبهآ کن

 لیم ا  یمادارد اهیدرزند آ شیکهای ون
هاسهیمو اهیهاودان هایازآ و درمج یمیکنند یزند ا انجهاناجت رانیکهدره یبادی ا دوورودبهجهاناجت ماانسانهاباتو

 ویند یمی ل  رادان ازدان نو ای میشویم شری
 ر یم ا لءه همس جام تدری نیهرو ی تمیکند یردوپیشر می یشک تزند ومشک مسا برای هبات یجام ل  دان

 ردد راهممی  لهنی بهآنمس یدربار ل  ورشددان زمینءهالزمبرایپیدای میشود
       )4         )3         )2         )1

درست نیست-  یاست ل  تواناییهایکسیکهدارایدان هبا ینهدرراب کدام
1( آسیب ها و اشکاالتی را که به شناخت عمومی راه پیدا کرده باشند، شناسایی می کند.

2( قدرت دفاع از حقایق موجود در شناخت عمومی را پیدا می کند.
3( به در عمیقی از شناخت عمومی جهان اجتماعی خود می رسد.

4( دانش عمومی را در اختیار افراد جامعه قرار داده و آن را غنی می سازد.
 -( )کانون فرهنگی آموزش ـ   ینهنشانمیدهد راکدام ر لمبهجوامعدی یجهانمتجدداز سرایتتل پیامد

1( رشد علوم وحیانی و عقالنی  ارتباط دوسویءه دانش عمومی و دانش علمی تحکیم می شود  دانش علمی دغدغه و توان الزم برای حل مسائل و 
مشکالت دانش عمومی را به دست می آورد.

2( شکل گیری تعارضات در دانش حاصل از زندگی  ارتباط دوسویءه علوم عقالنی و وحیانی قطع می شود  دانش علمی دغدغه و توان الزم برای حل 
مسائل و مشکالت دانش عمومی را به دست می آورد.

3( شکل گیری تعاریف متفاوت و متنوع دانش علمی  ایجاد تعارضات میان دانش عمومی و دانش علمی  دانش علمی از رشد و رونق بازمی ماند.
4( شکل گیری تعارضات در ذخیرءه دانشی آن جوامع  ارتباط دوسویءه دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود  دانش علمی از رشد و رونق بازمی ماند.

یدرستاست-  ل ت هباشنا امادرراب ومیدرستنیست ت ارتدرموردشنا کدام بهترتی
1( دانش عمومی، گسترده ترین بخش از ذخیرءه دانشی ما را تشکیل می دهد.  دانش علمی با تأمل و اندیشه در دانش عمومی به دست می آید.

2( ما دربارءه دانش عمومی، هم بیشتر می اندیشیم و هم بیشتر از آن استفاده می کنیم.  کسی که دارای دانش علمی است، اشکاالتی که به شناخت عمومی 
راه پیدا کرده باشند، را شناسایی می کند.

3( دانش عمومی با تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی شکل می گیرد.  دانش علمی گسترده ترین بخش از ذخیرءه دانشی ما را تشکیل می  دهد.
4( جامعه و فرهنگی که در آن زندگی می کنیم، دانش عمومی را در اختیار ما قرار می دهد.  ما در تعامل با یکدیگر، دانش علمی را به کار می بریم.

بهدرستینشانمیدهد-  یمیکند هزند ردیراکهبهتنهاییوبیرونازجام دانشی یر  ای ینهسیروروندا کدام
1( تفکر دربارءه انجام یک عمل  کسب آگاهی  عمل موفقیت آمیز  استفاده از دانش قبلی برای انجام آن عمل در دفعات بعدی  قرارگرفتن آن 

عمل در دایرءه عادت او  افزایش ذخیرءه دانشی او 
2( مواجه شدن با مشکالت در موقعیت های مختلف  استفاده از دانش قبلی برای حل مشکالت  صرفه جویی در وقت و انرژی  به کارگیری ظرفیت 

ذهنی در فعالیت های دیگر  افزایش ذخیرءه دانشی او
3( مواجه شدن با موقعیت های جدید  خطا و آزمایش  تولید دانش برای همءه کنش هایش  سازگاری با موقعیت جدید  به کارگیری ظرفیت 

ذهنی در فعالیت های دیگر  افزایش ذخیرءه دانشی او
4( کسب شناخت و آگاهی نسبت به محیط پیرامون خود  کسب تجربه  به کارگیری تجربه  مواجه شدن با موقعیت های جدید  استفاده از 

دانش قبلی افزایش ذخیرءه دانشی او  
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اتی-  ار ت رمیدانندسرایتکند ت م یانیرانی نیوو لوم  لومتجربی بر و ریکه لمبهجوامعدی ررویکردجهانمتجدداز ا
 اتنیست ار ت بهپیامدهایای ینهمربو کدام دانشیآنجوامعپدیدمیآورد یر رادر

1( ارتباط دوسویءه دانش عمومی و دانش علمی گسسته می شود.
2( دانش علمی از رشد و رونق الزم بازمی ماند.

3( دانش علمی دغدغه و توان الزم برای حل مسائل و مشکالت دانش عمومی را از دست می دهد.
4( دانش عمومی گسترءه بیشتری از ذخیرءه دانشی آن جوامع را تشکیل می دهد.

 -( )کانون فرهنگی آموزش ـ   است ا درارت و ارتهایزیرباکداممو از هری بهترتی
حی ءهراهکارهای وارا مسا ی تد شنا

ی ل  ورشددان راهمآمدنزمینهبرایپیدای 
 دارایآناست هوامت جام وم  رو رد هر

2( دانش علمی  گسترش ذخیرءه دانشی جامعه  دانش علمی 1( دانش عمومی  غنی تر شدن دانش عمومی  ذخیرءه دانشی 
4( دانش علمی  طرح یک مسئلءه خا در جامعه  ذخیرءه دانشی  3( دانش عمومی  تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی  دانش حاصل از زندگی 

است-  یمرت و ازمواردزیرباچهمو هری
ه یاجام رو  رد یهر ایزند راهن

راندرآنسهیممیشویم یبادی ا هاییکهباورودبهجهاناجت اهیهاودان هایازآ و مج
ومی  یودان ل  میاندان ار عت هایر  یکیازرا

1( ذخیرءه آگاهی  دانش علمی  تغییر دانش عمومی
2( دانش علمی  دانش عمومی  اصالح دانش علمی

3( ذخیرءه دانشی  دانش عمومی  دست برداشتن از بخشی از ذخیرءه دانشی به نفع بخشی دیگر
4( دانش عمومی  دانش علمی  طرح ایده های جدید

یرمتجددچیست-  دانشیجوامع یر در ار ایجادت وام یکیاز
1( این جوامع، دانش های تجربی، عقلی و وحیانی را معتبر نمی دانند؛ به همین دلیل در مواجهه با جوامعی که این دانش ها را معتبر قلمداد می کنند، دچار 

تعار در ذخیرءه دانشی خود می شوند. 
2( جهان متجدد، دانش علمی را محدود به دانش تجربی می دانست و سایر روش های عقالنی و وحیانی را از دایرءه علم بیرون می راند. سرایت این دیدگاه به 

جوامعی که عالوه بر علوم تجربی، علوم عقالنی و وحیانی را نیز معتبر می دانند، تعارضاتی را در ذخیرءه دانشی آن جوامع پدید می آورد.
3( در این جوامع، دانش علمی متناسب با دانش عمومی نیست و چون قادر به رفع این ناسازگاری نیستند، در ذخیرءه دانشی آن ها تعار ایجاد می شود.

یرات بسیاری بر زندگی اجتماعی  4( از یک سو دانش عمومی این جوامع در برابر دانش علمی مقاومت کرده و از سوی دیگر، دانش علمی جوامع متجدد، تأ
مردم جوامع دیگر می گذارد و تعارضاتی را در ذخیرءه دانشی آن جوامع پدید می آورد.

ات- 8 ار ت  میکنند ت ات ار ت ای هبرای ایجام ا اتیپدیدمیآید ار یت ل  ومیودان  دان بی ه اهیدرجام
 با...............انجاممیشود ا با...............و ا

1( دست برداشتن از بخشی از ذخیرءه دانشی به نفع بخشی دیگر  طرح ایده های جدید
2( اصالح دانش عمومی جامعه  نفی و رد دانش علمی

3( مقاومت دانش عمومی در برابر دانش علمی  پذیرفتن دانش علمی توسط افراد جامعه
4( نادیده گرفتن دانش عمومی  اصالح دانش عمومی جامعه

)کانون فرهنگی آموزش ـ  ـ بخوانیم و بدانیم(- 9 نیست ارتزیرمرت ینهبا کدام
لماست  لمتجربی  زدندکه لمدام برداشتاز بهای ایبهتدری د

، فلسفه و علوم دینی را غیرعلمی می دانستند. 1( این گروه گمان می کردند که تنها روش کسب علم، حس و تجربه است و سایر علوم مانند اخال
2( در اوایل قرن بیستم میالدی گروهی در جهان غرب پیدا شدند که علوم فراتر از مشاهده و تجربه را نادرست می پنداشتند.

بات باشند معتبر قلمداد می کردند. 3( این گروه در حوزءه علوم انسانی و اجتماعی فقط دانش هایی را که با تجربه قابل ا
4( آن ها با سخن گفتن از وحدت موضوع علوم به جای روش علوم و تأکید بر آن، این تلقی از علم را گسترش دادند. 

هارا-  یوکدامدان ل یر هارا کدامدان کیدمیکردند لومت  رو لومبر  و مو کسانیکهبهجای دی رنبیستممی  دراوای
)بخوانیم و بدانیم(  یمیدانستند ل

بات نبود، غیرعلمی و دانش هایی مانند فلسفه، اخال و علوم دینی را علمی می دانستند.  1( دانش هایی را که با تجربه قابل ا
بات بود، علمی می دانستند.  2( دانش هایی را که فقط با روش حسی و تجربی به دست می آمدند، غیرعلمی و دانش هایی را که از طریق عقلی و وحیانی قابل ا

بات باشد، علمی می دانستند. 3( علومی مانند فلسفه، اخال و علوم دینی را غیرعلمی می نامیدند و فقط دانش هایی را که با تجربه قابل ا
4( دانش هایی مانند ریاضی و علوم طبیعی را غیرعلمی و علومی مانند فلسفه، اخال و علوم دینی را علمی می دانستند. 



لمدر-  رنبیستمپیرامون  اوای رویکردیکهدر امادرمورد  نیست حی  یبومی ا انسانیواجت لوم  اید با ه ارتدرراب کدام
درستاست ت ر  شک ر جهان

1( شکل گیری دانشی که در گشودن مرزهای علمی به روی مسلمانان مشارکت داشته باشد  آنان سایر علوم مانند فلسفه و اخال را علمی می دانستند. 
2( خواهان دانشی است که همسو با هویت فرهنگی ایرانی و اسالمی باشد  علوم انسانی و اجتماعی را فقط در صورتی که از روش تجربی استفاده کنند، 

علم تلقی می کردند.
3( خواهان دانشی است که در حل مسائل و مشکالت بومی ما مفید و کارآمد باشد  به جای موضوع بر روش علوم تأکید می کردند.

4( شکل گیری دانشی که به زبان و منطق توحیدی سخن بگوید  آن ها روش تجربی را تنها روش کسب علم می دانستند.
دارد-  ا ارت ا ارتهایزیرباکدامدید از هری بهترتی

یتهستند هابازسازیوا دان
یریبهدستمیآید هپ جام ومیازرا  دان
ارنیست ومیساز  یباهردان ل  هردان

ق و نامعتبر نیست  دیدگاهی که برتری دانش تجربی بر دانش حاصل از زندگی را بی اعتبار می داند   1( کسانی که معتقدند دانش عمومی، دانشی غیرمو
رویکردی که تفاوت دانش علمی با دانش عمومی را در روش آن ها می داند.

2( کسانی که معتقدند دانش علمی به دلیل امکان اعتباریابی، نسبت به دانش عمومی از اعتبار بیشتری برخوردار است  دیدگاهی که در برخی از نحله های 
آن، مرز دانش علمی و دانش عمومی فرو می پاشد.  رویکردی که در آن، دانش علمی به دانش تجربی محدود می شود.

3( دیدگاهی که همءه دانش ها را دانش حاصل از زندگی می داند  کسانی که معتقدند دانش علمی تنها از راه حس و تجربه و به صورت نظام مند به دست 
می آید  دیدگاهی که دانش علمی را به دانش تجربی محدود نمی کند.

4( رویکردی که دانش عمومی را پایه و اساس هرگونه دانشی می داند  کسانی که معتقدند دانش عمومی در مقابل دانش علمی از ارزش ناچیزی برخوردار 
است  رویکرد کسانی که معتقدند دانش علمی برای حفظ هویت خود باید از ورود دانش عمومی به قلمرو علم جلوگیری کند.

دارند-  ویرتناس ارتهابات ءه ینهه درکدام ی ل  ومیودان  تمیاندان نس دربار هایمختل ا باتوجهبهدید
1( دانش علمی به دانش تجربی محدود نمی شود  دانش عمومی پایه و اساس هرگونه دانشی از جمله دانش تجربی است  

دانش علمی ضمن ریشه داشتن در دانش عمومی، امکان انتقاد از این دانش و تصحیح آن را دارد.
2( همءه دانش ها، دانش حاصل از زندگی هستند  دانش ها کشف و بازخوانی واقعیت نیستند بلکه بازسازی واقعیت اند  

دانش تجربی بر دانش حاصل از زندگی برتری ندارد.
3( مرز دانش علمی و دانش عمومی فرو می پاشد  دانش علمی برای حفظ هویت خود باید از ورود دانش عمومی به قلمرو علم جلوگیری کند  دانش علمی 

نسبت به دانش عمومی از اعتبار بیشتری برخوردار است.
4( هر دانش علمی با هر دانش عمومی سازگار نیست  دانش عمومی در مقابل دانش علمی از ارزش ناچیزی برخوردار است  دانش عمومی پایه و اساس 

هرگونه دانشی از جمله دانش تجربی است.
یانیتوجه-  نیوو های بهدان ها ا درکدامدید بهترتی ومی  یودان ل  تمیاندان نس دربار باتوجهبهرویکردهایمختل

دارند اب ءهمت یراب ل  ومیودان  دان و رومیپاشد ومی  یودان ل  اهیمرزدان  میشود
2( دیدگاه دوم  دیدگاه دوم  دیدگاه اول 1( دیدگاه سوم  دیدگاه دوم  دیدگاه سوم 

4( دیدگاه سوم  دیدگاه اول  دیدگاه اول  3( دیدگاه دوم  دیدگاه اول  دیدگاه سوم 
هابهمواردزیرتوجهمیشود-  ا درکدامدید بهترتی

راتجربی های دان
لم رو ل ومیبه  یریازوروددان جلو

ها دان ری یتاز بازسازیوا
هاییکه: ا دید

1( اعتقاد دارند دانش های عقالنی و وحیانی نیز دانش علمی محسوب می شوند  همءه دانش ها را دانش حاصل از زندگی می دانند  معتقدند دانش حاصل 
از زندگی از طریق فرهنگ پذیری حاصل می شود.

ق و نامعتبر نمی دانند  دانش علمِی تجربی را راه کشف واقعیت و تنها دانش معتبر می دانند  همءه دانش ها را دانش حاصل از  2( دانش عمومی را غیرمو
زندگی می دانند.

3( برتری دانش تجربی بر دانش حاصل از زندگی را بی اعتبار می دانند  مرز میان دانش عمومی و دانش علمی را از بین می برند  تفاوت دانش علمی با 
دانش عمومی را در روش آن ها می دانند.

4( معتقدند کم وبیش در دانش عمومی، دانش های حقیقی و صحیح نیز وجود دارد  دانش علمی را نسبت به دانش عمومی معتبرتر می دانند  معتقدند 
دانش علمی تنها از راه حس و تجربه و به صورت نظام مند به دست می آید.



 - است یمرت و ازمواردزیرباچهمو هری بهترتی ی ل  ومیودان  تمیاندان نس انهدربار هایسه ا باتوجهبهدید
ومی  یودان ل  میاندان تفکی

ومی  یازدان یج ل  دان
ومی  یودان ل  میاندان مرزمشتر

1( کشف و بازخوانی واقعیت ها از طریق دانش علمی  امکان اعتباریابی دانش علمی  بازسازی واقعیت ها از طریق دانش های مختلف
یر متقابل دانش عمومی و دانش علمی بر یکدیگر 2( توجه به دانش عمومی به عنوان پایءه همءه دانش ها  امکان نقد دانش عمومی توسط دانش علمی  تأ

3( تناسب هر دانش علمی با هر دانش عمومی  رابطءه متقابل دانش عمومی و دانش علمی  همءه دانش ها را دانش حاصل از زندگی دانستن 
4( محدودکردن علم به علوم تجربی  بی اعتبار دانستن برتری دانش تجربی بر دانش عمومی  معتبردانستن دانش عمومی
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زبان -  از  استفاده  زبان  از  استفاده  حوا  طریق  از  فهمیدن   « ینءه
معنای  در  تعقل   و ر تف دیگران   دانسته های  از  بهره بردن   

پدیده های اطراف خود  آگاهی گسترده و عمیق از عالم و آدم

گزینه های دیگر ناق هستند و فقط بخشی از مسیر را بیان می کنند.
اجتماعی -  و  فردی  تجربه های  از  افراد  آن چه  هر   « ینءه

زندگی خود، مطالعات مدرسه ای و دانشگاهی می آموزند، ذخیرۀآگاهی یا ذخیرۀ
اجتماعی  جهان  به  ورود  و  تولد  با  انسان ها  ما  می دهد.  شکل  را  آن ها  دانشی
از  مجموعه ای  در  می کنند،  زندگی  اجتماعی  جهان  آن  در  که  دیگرانی  با 
آگاهی ها و دانش ها سهیم و شریک می شویم که به آن دانشعمومی می گویند.

زندگی می کنیم، -  با هم  انسان ها  ما  از آن جا که   « ینءه
تک تک  برای  الزم  دانش  جداگانه،  و  تنهایی  به  خودمان  نیستیم  مجبور 

کنش هایمان را تولید کنیم.
تالش های -   :)1( گزینءه    « ینءه

علمی عالمان به تدریج بر ذخیرءه دانشعلمی )نه عمومی( جامعه می افزاید 
و دانشعمومی )نه علمی( را غنی تر می کند.

گزینءه )2(: دانش علمی جامعه با تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی 
شکل می گیرد و پیشرفت می کند؛ یعنی هر وقت در یک جامعه مسئلءه خاصی 
عمومی(  )نه  علمی  دانش رشد  و  پیدایش  برای  الزم  زمینءه  می شود،  مطرح 

نسبت به آن مسئله نیز فراهم می شود.
گزینءه )3(: افرادی که شناختعلمی )نه عمومی( نسبت به مسائل و مشکالت 
اجتماعی دارند به شناخت دقیق علمی مشکالت زندگی اجتماعی می پردازند 

و می کوشند تا راهکارهای صحیح برای حل آن ها را شناسایی کنند.
دانش عمومی، گسترده ترین بخش از ذخیرءه دانشی -   « ینءه

ما را تشکیل می دهد.
جهان اجتماعی )جامعه و فرهنگی( که در آن زندگی می کنیم، دانش زندگی 

یا همان دانش عمومی را در اختیار ما قرار می دهد.
جهان متجدد براساس هویت دنیوی خود، در اوایل قرن بیستم فقط علم تجربی 
را دانش علمی می دانست و علوم عقالنی و وحیانی را علم محسوب نمی کرد.

ما بدون آگاهی -  از کنش های اجتماعی  هیچ یک   « ینءه
ما مختل  اجتماعی  زندگی  نباشد،  دانش  این  اگر  نمی شود.  انجام  دانش  و 
می شود و جهان اجتماعی فرومی پاشد. این دانش، دانش حاصل از زندگی 

است و انسان ها آن را در طول زندگی خود به دست می آورند. 
تالش های علمی عالمان به تدریج بر ذخیرءه دانش علمی جامعه می افزاید و 

دانش عمومی را غنی تر می کند.
تجربی،  روش های  که  دیگری  جوامع  در  علم  از  متجدد  جهان  تلقی  اگر 
عقالنی و وحیانی را معتبر می داند، رسو کند، تعارضاتی را در ذخیرءه دانشی 
آن جوامع پدید می آورد. در چنین شرایطی، ارتباط دوسویءه دانش عمومی و 
دانش علمی قطع می شود. دانش علمی از رشد و رونق الزم بازمی ماند و دغدغه 
و توان الزم برای حل مسائل و مشکالت دانش عمومی را از دست می دهد. 

هایعلمی )افراد جامعه( به  تدریج بر ذخیرءه -  ت  « ینءه
دانش علمی جامعه می افزاید و دانش عمومی را غنی تر می کند.

تزندگیشناختعلمیدارند، از شناختی  لومش افرادیکهدربارۀمسا
دقیق تر برخوردارند و می توانند برای آن ها راه حل های صحیح پیدا کنند.

از  دست برداشتن  با  گاه  علمی  و عمومی دانش میان موجود ات تعار حل
بخشی از ذخیرءه دانشی به نفع بخشی دیگر انجام می شود.

-«« ینءهینءه

-« ینءه

-« ینءه

-« ینءه

-« ینءه

-« ینءه

-« ینءه

8 - « ینءه

گیدانشها وی
در تعامل با یکدیگر آن را به کار می بریم.»ب« دانش عمومی )دانش حاصل از زندگی(

»الف« قدرت دفاع از حقایق موجود دانش علمی
در شناخت عمومی را دارد.

« دانش عمومی «
)دانش حاصل از زندگی(

به سبب عادت، ممکن است از نظر 
ما پنهان بماند.

گیدانش وی
در تعامل با یکدیگر آن را به کار میدر تعامل با یکدیگر آن را به کار میبریم.»ب« دانش عمومی )دانش حاصل از زندگی(

»الف« قدرت دفاع از حقایق موجود »الف« قدرت دفاع از حقایق موجود دانش علمی
در شناخت عمومی را دارد.در شناخت عمومی را دارد.

عبارت دوم نادرست است؛ کنش وابسته به آگاهی - 9  « ینءه
آدمی است و بدون آگاهی انجام نمی شود، ولی ما اغلب )نه همواره( از آگاهی 
و دانشی که نسبت به کنش های خود داریم و از اهمیت و نقشی که این 

آگاهی در زندگی ما دارد، غافلیم.
عبارت سوم نادرست است؛ ما انسان ها با ورود به جهان اجتماعی با دیگرانی که 
در آن جهان اجتماعی زندگی می کنند، در مجموعه ای از آگاهی ها و دانش ها 
سهیم و شریک می شویم. این نوع از دانش را دانش عمومی )نه علمی( می گویند.

ما -  اختیار  در  را  عمومی  دانش  اجتماعی،  جهان    « ینءه
قرار می دهد و دانشمندان آن را غنی می سازند. 

که -  جوامعی  به  علم  از  متجدد  جهان  تلقی  اگر   « ینءه
عالوه بر علم تجربی، علوم عقالنی و وحیانی را نیز معتبر می دانند، سرایت 
ارتباط  می آید.   پدید  تعارضاتی  جوامع  آن  دانشی  ذخیرءه  در  کند؛  
دوسویءه دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود.  دانش علمی از رشد 
و رونق الزم بازمی ماند و  دغدغه و توان الزم برای حل مسائل و مشکالت 

دانش عمومی را از دست می دهد.
ما دربارءه دانش عمومی، کم تر )نه بیشتر( می اندیشیم -    « ینءه

و بیشتر از آن استفاده می کنیم.
نادرست    :)3( گزینءه  درست  درست/   :)1( گزینءه   
و مشکالت  مسائل  برای حل  تالش  با  عمومی(  )نه  علمی  دانش  نادرست؛ 
از  بخش  گسترده ترین  علمی(  )نه  عمومی  دانش  می گیرد.  شکل  زندگی 
ذخیرءه دانشی  ما را تشکیل می دهد./ گزینءه )4(: درست  نادرست؛ ما در 

تعامل با یکدیگر، دانش عمومی )نه علمی( را به کار می بریم.
فردی که به تنهایی و دور از جامعه زندگی می کند، -   « ینءه

وقتی برای انجام عملی، فکر می کند )1( و آگاهی الزم برای انجام آن را به دست 
می آورد )2(، در صورتی که آن عمل موفقیت آمیز باشد )3(، برای انجام آن در 
دفعات بعدی از همان دانش قبلی استفاده می کند )4( و آن عمل در دایرءه عادت 
و  او صرفه جویی می شود  انرژی  و  وقت  در  ترتیب  بدین   )5( قرار می گیرد.  او 
ظرفیت ذهنی اش را در فعالیت های دیگری که باید برای آن ها بیندیشد، به کار 

می گیرد و بدین ترتیب به سختی ذخیرءه دانشی او افزوده می شود. )6( 
اگر رویکرد جهان متجدد از علم در جوامع دیگری -   « ینءه

که عالوه بر علم تجربی، علوم عقالنی و وحیانی را نیز معتبر می دانند، سرایت 
کند، تعارضاتی را در ذخیرءه دانشی آن جوامع پدید می آورد. 

در چنین شرایطی:  ارتباط دوسویءه دانش عمومی و دانش علمی قطع 
می شود.  دانش علمی از رشد و رونق الزم بازمی ماند.  دانش علمی 
دغدغه و توان الزم برای حل مسائل و مشکالت دانش عمومی را از دست می دهد. 

عبارت اول: دانش علمی-   « ینءه
عبارت دوم: فراهم شدن دانش علمی دربارءه موضوعی خا

ابلتوجهیفراهممیشود، علم ویژه ای  وعی،دانشعلمی وقتی دربارۀمو
شکل می گیرد.

عبارت سوم: ذخیرءه دانشی

88-«« ینءهینءه
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 - « ینءه ینءه-   -

 -« ینءه ینءه-   -

 -« ینءه ینءه-   -

 -« ینءه ینءه-   -

 -« ینءه ینءه-   -

 -« ینءه ینءه-   -



هر فرد، گروه، قوم، جامعه و امتی یک ذخیرءه دانشی -   « ینءه
دارند که راهنمای زندگی آن هاست. 

با دیگرانی که در آن جهان  با تولد و ورود به جهان اجتماعی  انسان ها  ما 
و  دانش ها سهیم  و  آگاهی ها  از  مجموعه ای  در  می کنند،  زندگی  اجتماعی 

شریک می شویم. این نوع از دانش را »دانش عمومی« می گویند. 
پدید  تعارضاتی  علمی«  »دانش  و  عمومی«  »دانش  بین  جامعه،  در  گاهی 
می آید. اعضای جامعه برای حل این تعارضات تالش می کنند. حل تعارضات 
گاه با دست برداشتن از بخشی از ذخیرءه دانشی به نفع بخشی دیگر و گاهی 

با طرح ایده های جدید و ... انجام می شود. 
به دانش -  را محدود  جهان متجدد، دانش علمی   « ینءه

تجربی می دانست و سایر روش های عقالنی و وحیانی را از دایرءه علم بیرون 
می راند. سرایت این دیدگاه به جوامعی که روش های تجربی، عقالنی و وحیانی 
را معتبر می دانند، تعارضاتی را در ذخیرءه دانشی آن جوامع پدید می آورد.

دانش - 8 و  عمومی  دانش  بین  جامعه،  در  گاهی   « ینءه
علمی تعارضاتی پدید می آید. اعضای جامعه برای حل این تعارضات تالش 
می کنند. حل تعارضات گاه با دست برداشتن از بخشی از ذخیرءه دانشی به 

نفع بخشی دیگر و گاه با طرح ایده های جدید و ... انجام می شود.
جای - 9 به   ، رو وحدت  از  سخن گفتن  با  آن ها   « ینءه

موضوع علوم، تنها روش کسب علم را حس و تجربه دانستند.
جهان -  در  عده ای  میالدی  بیستم  قرن  اوایل  در   « ینءه

غرب پیدا شدند که به جای »موضوع« علوم بر »روش« علوم تأکید کردند. 
آن ها روش تجربی را تنها روش کسب علم دانستند و گفتند که همءه علوم 
به  گفته  این  با  آن ها  کنند.  استفاده  تجربی  یعنی روش  از یک روش  باید 
تدریج به این برداشت دامن زدند که فقط علم تجربی علم است. آنان سایر 
علوم مانند فلسفه، اخال و علوم دینی را غیرعلمی دانستند و علوم انسانی و 
اجتماعی را فقط در صورتی که از روش تجربی استفاده کند، علم تلقی کردند. 

و -  )ایرانی  بومی  اجتماعی  و  انسانی  علوم  ایدءه   « ینءه
 همسو با هویت فرهنگی خودمان 

هر فرد، گروه، قوم، جامعه و امتی یک ذخیرءه دانشی 
دارند که راهنمای زندگی آنهاست. 

با دیگرانی که در آن جهان  با تولد و ورود به جهان اجتماعی  انسانها  ما 
و  دانشها سهیم  و  آگاهیها  از  مجموعهای  در  میکنند،  زندگی  اجتماعی 

شریک میشویم. این نوع از دانش را »دانش عمومی« میگویند. 
پدید  تعارضاتی  علمی«  »دانش  و  عمومی«  »دانش  بین  جامعه،  در  گاهی 
میآید. اعضای جامعه برای حل این تعارضات تالش میکنند. حل تعارضات 
گاه با دست برداشتن از بخشی از ذخیرءه دانشی به نفع بخشی دیگر و گاهی 

با طرح ایدههای جدید و ... انجام میشود. 
به دانش  را محدود  جهان متجدد، دانش علمی 
تجربی میدانست و سایر روشهای عقالنی و وحیانی را از دایرءه علم بیرون 
میراند. سرایت این دیدگاه به جوامعی که روشهای تجربی، عقالنی و وحیانی 
را معتبر میدانند، تعارضاتی را در ذخیرءه دانشی آن جوامع پدید میآورد.

دانش  و  عمومی  دانش  بین  جامعه،  در  گاهی 
علمی تعارضاتی پدید میآید. اعضای جامعه برای حل این تعارضات تالش 
میکنند. حل تعارضات گاه با دست برداشتن از بخشی از ذخیرءه دانشی به 

نفع بخشی دیگر و گاه با طرح ایدههای جدید و ... انجام میشود.
جای  به   ، رو وحدت  از  سخنگفتن  با  آنها 

موضوع علوم، تنها روش کسب علم را حس و تجربه دانستند.
جهان  در  عدهای  میالدی  بیستم  قرن  اوایل  در 
غرب پیدا شدند که به جای »موضوع« علوم بر »روش« علوم تأکید کردند. 
آنها روش تجربی را تنها روش کسب علم دانستند و گفتند که همءه علوم 
به  گفته  این  با  آنها  کنند.  استفاده  تجربی  یعنی روش  از یک روش  باید 
تدریج به این برداشت دامن زدند که فقط علم تجربی علم است. آنان سایر 
علوم مانند فلسفه، اخال و علوم دینی را غیرعلمی دانستند و علوم انسانی و 
اجتماعی را فقط در صورتی که از روش تجربی استفاده کند، علم تلقی کردند. 
و  )ایرانی  بومی  اجتماعی  و  انسانی  علوم  ایدءه 
اسالمی(، خواهان دانشی است که:  همسو با هویت فرهنگی خودمان 
و ناظر به حل مسائل جامعه باشد./  دغدغءه کشف واقعیت و تشخی 
درست و غلط داشته باشد./  در حل مسائل و مشکالت بومی ما مفید و 
کارآمد باشد./  به زبان و منطق جهانشمول )نه توحیدی( سخن بگوید./ 
 در گشودن مرزهای دانش علمی به روی جهانیان مشارکت داشته باشد.

در اوایل قرن بیستم میالدی عده ای در جهان غرب پیدا شدند که:
تأکید کردند./  آن ها روش  بر »روش« علوم  به جای »موضوع«   
تجربی را تنها روش کسب علوم دانستند و گفتند همءه علوم باید از یک روش 
یعنی روش تجربی استفاده کنند./  آنان سایر علوم مانند فلسفه، اخال و 
علوم دینی را غیرعلمی دانستند./  معتقد بودند علوم انسانی و اجتماعی 
می شوند.  تلقی  علم  کنند،  استفاده  تجربی  روش  از  که  صورتی  در  فقط 

سه دیدگاه پیرامون رابطءه دانش عمومی و دانش -   « ینءه
علمی وجود دارد:

ویژگی های دیدگاه اول:  تفاوت دانش علمی با دانش عمومی در روش 
مند  آن هاست./  دانش علمی تنها از راه حس و تجربه و به صورتنظا
به دست می آید./  دانش عمومی، دانش حاصل از زندگی افراد است 
یریو فرهنگ پذیری به دست می آید./  دانش علمی  و از راه جامعهپ
تجربی راه کشف واقعیت و تنها دانش معتبر است./  دانش عمومی در 
مقابل دانش علمی از ارزش ناچیزی برخوردار است./  دانش علمی برای 
حفظ هویت خود باید از ورود دانش عمومی به قلمرو علم جلوگیری کند.

که  را  تفکیک  این  اول  رویکرد  با  تقابل  در  دوم:   دیدگاه  ویژگی های 
زندگی  از  حاصل  دانش  عمومی،  دانش  و  واقعیت  کشف  راه  علمی  دانش 
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است، انکار می کند./  همءه دانش ها را دانشحاصلاززندگی می داند./ 
عیت هستند./  برتری دانش تجربی بر دانش   دانش ها بازسازیوا
حاصل از زندگی را بی اعتبار می داند./  دانش عمومی را پایه و اساس 
هرگونه دانشی از جمله دانش تجربی می داند./  در برخی از نحله های 

این دیدگاه، مرز دانش علمی و دانش عمومی فرو می پاشد. 
محدود تجربی  دانش  به  علمی  دانش  سوم:   دیدگاه  ویژگی های 
نمیشود./  دانش علمی شامل دانش های فراتجربی )عقالنی و وحیانی( 
نیز می شود./  هر کدام از دانش ها، مال سنجش و اعتباریابی خا 
ق و نامعتبر نیست./   خود را دارد./  دانش عمومی، دانشی غیرمو
کم وبیش در دانش های حقیقی و صحیح نیز وجود دارد./  دانش علمی 
به دلیل امکان اعتباریابی، نسبت به دانش عمومی از اعتبار بیشتری برخوردار 
است./  دانش علمی ضمن ریشه داشتن در دانش عمومی، امکان انتقاد 
از دانش عمومی و تصحیح آن را دارد./  دانش عمومی و دانش علمی 
ر می پذیرند و به مرور  ر گذاشته و از هم ا رابطءه متقابل دارند. بر یکدیگر ا
متناسب می شوند./  هر دانش علمی با هر دانش عمومی سازگارنیست. 

تصویر، مربوط به دیدگاه دوم است که در سؤال -   « ینءه
22 به طور کامل توضیح داده شد.
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