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سخنی با دانشآموز
دانشآموزان عزیز
سالم
مخاطب کتاب علوم اجتماعی پایه دوازدهم ،شما عزیزانی هستید که رشته تحصیلیتان علوم
انسانی نیست .این کتاب زمینه آشنایی شما با علوم انسانی و اجتماعی را فراهم میکند .علوم
انسانی و اجتماعی ،خو ِد انسان و زندگی فردی و اجتماعی او را مطالعه میکنند و مسیر شناختن
و ساختن خویشتن ،دیگران و جوامع انسانیاند .تحقیق و پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی،
یاددادن و یادگرفتن آنها و استفاده از این علوم در زندگی فردی و اجتماعی ،شریک شدن در
فرهنگ و هویت خویشتن و جامعه است .این مهم سبب شد تا موضوع و مسئله اصلی کتاب شما،
ِ
روایت هویت افراد و جوامع باشد.
کتاب حاضر در  10درس تنظیم شده و بستر مناسبی برای آشنایی شما با مباحث فرهنگ و
هویت است .در این دروس میخوانید که انسانها براساس آگاهی ،اراده و برای رسیدن به اهداف،
عمل میکنند .آنها در ارتباط با هم فرهنگهای گوناگونی را پدید میآورند که براساس آرمانها
و ارزشهای آن فرهنگها و همچنین مالکها و معیارهای فطری و حقیقی قابل نقد و ارزیابی
هستند .سپس با ابعاد مختلف هویت فرد و جامعه آشنا میشوید .در انتها ابعاد فرهنگی ،سیاسی،
جمعیتی و اقتصادی هویت ایرانی را مطالعه و بررسی میکنید.
برای استفاده مطلوب از کتاب حاضر سعی کنید خوب بشنوید ،خوب بخوانید ،خوب بگویید،
خوب بپرسید و خوب بنویسید .برای کسب این شایستگیها ،بخشهای مختلفی در کتاب
گنجانده شده است:
هر درس و همچنین هر بخش در یک درس ،مقدمهای دارد .این مقدمهها نشان میدهند که
این درس یا بخش به دنبال پاسخ به چه پرسشهایی است .پرسشهای مطرح شده را با دقت
بخوانید و با استفاده از دانستهها و تجربههای خود به آنها پاسخ دهید .پس از مطالعه درس،
پاسخهای اولیه خود را با پاسخهای کتاب مقایسه کنید.

در هر درس فعالیتهایی با عناوین مختلف مانند «گفتوگو کنید»   « ،نمونه بیاورید»  « ،مطالعه
کنید» و ...وجود دارد .این فعالیتها را ضمن مطالعه درس و با هدایت و راهنمایی دبیران محترم
علوم اجتماعی انجام دهید تا بتوانید آموختههای خود را تحکیم و تثبیت کنید یا به آنها عمق و
وسعت ببخشید و برداشت عمیقتر و وسیعتری از موضوع و مسئله مورد بررسی بهدست آورید.
«بخوانیم و بدانیم» راهی است برای عالقهمند کردن شما به مطالعه بیشتر .چه خوب است
به جای مراجعه به کتابهای کمک درسی غیر مفید ،از کتابهای غیر درسی مفید استفاده
کنید تا در دانستهها و تجربههای دانشمندان و اندیشمندان شریک شوید« .ببینیم و بدانیم»
نیز چنین هدفی را دنبال میکند .فیلمهای خوب هم میتواند منبعی مفید و مفرح برای کسب
دانش باشد.
تصویرها ،جدولها و نمودارها بخشی از محتوای درس هستند و به شما در یادگیری مطالب
و رسیدن به اهداف درس یاری میرسانند .از تأمل و دقت در آنها غفلت نکنید.
صفحه پایانی هر درس شامل سه بخش «مفاهیم کلیدی»« ،خالصه کنید» و «آنچه از این
درس آموختیم» است .با تکمیل این صفحه میتوانید مهارتهای بسیاری کسب نمایید و
تواناییهای خود را ارتقا ببخشید.
امید است که با استفاده از این کتاب ،به اهمیت مباحث مربوط به هویت و فرهنگ پیببرید.
نسبت به سرنوشت هویتی جامعه خود احساس مسئولیت کنید و برای هویتیابی مطلوب خود
و جامعه تالش نمایید.
گروه علوم اجتماعی دفتر تألیف کتابهای درسی عمومی و متوسطه نظری

اهداف کتاب
انتظار میرود دانشآموز با مشارکت در موقعیتهای یاددهی ـ یادگیری این کتاب ،شایستگیهای
زیر را کسب نماید:

 .1به معناداری کنشاجتماعی پی ببرد ،پیامدهای احتمالی کنشها را پیشبینی کند و از اثرگذاری
اعضای جامعه ،بر پدیدههای اجتماعی و همچنین اثرپذیری آنها از این پدیدهها آگاهی یابد.
 .2مفاهیم جامعه و فرهنگ را بشناسد ،از تفاوت و تنوع جوامع و فرهنگ ها آگاه شود و
فرهنگ ها را بر اساس مالک های صحیح ،نقد و ارزیابی کند و نسبت به گسترش فرهنگ حق
و تحقق آرمان های آن احساس مسئولیت نماید.
 .3عوامل مؤثر بر شکل گیری هویت را بشناسد ،درباره ابعاد مختلف هویت خود بیندیشد و برای
هویت یابی مطلوب تالش نماید.
 .4نقش جامعه پذیری و کنترل اجتماعی را در بازتولید هویت فرهنگی جامعه دریابد و فرصت ها
و محدودیت های جوامع مختلف برای تحرک اجتماعی را نقد و ارزیابی کند.
 . 5علل درونی و بیرونی تحوالت فرهنگی را بشناسد ،این تحوالت را ارزیابی کند و خود را
نسبت به سرنوشت تحوالت هویتی مسئول بداند.
 . 6هویت ایرانی ،اسالمی و انقالبی را افتخارآمیز بداند و برای تداوم و تقویت آن تالش نماید.
 .7با ابعاد فرهنگی ،سیاسی ،جمعیتی و اقتصادی هویت ایرانی آشنا شود.
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درس ا ّول

کنشهای ما
تمامی مخلوقات در جهان کاری انجام میدهند؛ ماه به دور زمین میچرخد ،ابرها در آسمان حرکت

میکنند ،آب در جویبار روان است ،درخت برگ و بار میدهد ،قلب میتپد ،خون در رگهای آدمی
جریان دارد ،کشاورز کشت و زرع میکند و دانشآموز مطالب درسی را در ذهن مرور میکند.

به نظر شما ،فعالیتهای انسان چه تفاوتی با فعالیتهای مخلوقات دیگر دارد؟

ما پیادهروی میکنیم ،شادی میکنیم ،مسواک میزنیم ،درس می خوانیم ،ورزش میکنیم ،نقاشی

میکشیم ،نماز میخوانیم و فعالیتهای دیگری انجام میدهیم .در زبان فارسی ،فعالیتهای
انسان ،اسمهای گوناگونی مانند کار ،عمل ،فعل ،رفتار ،کردار و کنش دارند و انجامدهندگان این
فعالیتها نیز دارای اسامی مختلفی مانند کارگر ،کارمند ،کارگزار ،کارفرما و عاملاند.

در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام میدهدُ « ،کنش» و به انجامدهندة آن «کنشگر»
میگویند.

کنش ویژگیهایی دارد که آن را از فعالیت سایر مخلوقات متمایز میکند .به نظر شما ،این ویژگیها

کداماند؟
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کنش ما انسانها چه ویژگیهایی دارد؟
وقتی برای اولین بار میخواهید از کاالیی پیچیده مانند دوربین عکاسی یا تلفن همراه
استفاده کنید ،به دفترچۀ راهنمای آن مراجعه میکنید ولی پس از آن ،دیگر سراغی از
دفترچۀ راهنما نمیگیرید؛ مگر اینکه مشکلی پیش بیاید .چرا؟
حتم ًا برای شما پیش آمده که در انجام کاری بر سر دوراهی قرار گرفته باشید؛ مثل اینکه
پس از برگشت از دبیرستان ،بهتر است ابتدا استراحت کنید و بعد تکالیف درسی خود
را انجام دهید یا برعکس .قرار گرفتن بر سر دوراهی ،یکی از ویژگیهای کنش را نشان
میدهد.آن ویژگی کدام است؟
فردی از میان جمع برمیخیزد و پنجرة اتاق را باز میکند .اگر از او بپرسید چرا این کار را
کردی ،چه میگوید؟

کنش ،آگاهانه است .کنش وابسته به آگاهی آدمی است و بدون آگاهی انجام نمی شود .برای
مثال ،سخن گفتن یک کنش است .اگر ما آگاهی خود را نسبت به کلمات و معانی آنها از
دست بدهیم ،نمی توانیم صحبت کنیم .فردی که از واژگان و دستور یک زبان آگاهی ندارد،
نمی تواند با آن زبان سخن بگوید .بنابراین ،تا آگاهی نباشد ،کنشی صورت نمی گیرد ،اما آیا
کنش انسان همواره بر اساس آگاهی صحیح صورت می گیرد؟
کنش ،ارادی است .کنش به ارادة انسان وابسته است؛ یعنی تا اراده و خواست انسان نباشد،
کنش انجام نمی شود .پس ،برای انجام کنش عالوه بر آگاهی ،ارادة انسان نیز ضروری است؛
زیرا ممکن است فردی از کاری آگاه باشد اما تصمیم به انجام آن نگیرد.
کنش ها ممکن است با اشتیاق یا با اکراه یا حتی از روی اضطرار و بنا به ضرورتی انجام شوند
ا ّما در هرحال ،ارادی اند .حتی فردی که از خطر می گریزد ،با ارادۀ خود این کنش را انجام
می دهد؛ او می توانست بماند ،با خطر روبه رو شود یا. ...
آیا فعالیت هایی مانند ضربان قلب ،گردش خون ،بسته شدن ناخودآگاه چشم در مواجهه با
خطر ،کنش محسوب می شوند؟ چرا؟
کنش ،هدفدار است.
پرسش چرا چنین کاری کردی؟ را میتوان از هر کنشگری پرسید؛ زیرا
ِ
انسان فعالیتهای خود را با قصد و هدف خاصی انجام میدهد ،اگرچه ممکن است همیشه به
آن هدف نرسد.
آیا انسانهای مختلف از انجام کنشهایشان ،هدفهای یکسانی دارند؟
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در نتیجة این ویژگی ها ،کنش انسان ـ بر خالف فعالیت سایر مخلوقات ـ «  معنادار» است.
انسان ها با توجه به معنای کنش خود ،آن را انجام می دهند؛ مثال ً وقتی دانش آموزی در
کالس ،دستش را باال می آورد ،این کار را آگاهانه ،ارادی و هدف دار انجام می دهد و معنای
آن اجازه خواستن از معلم است .معلم نیز چون معنای کنش او را در می یابد ،می تواند به او
پاسخ مناسب بدهد.

انسانها در انجام کنش به معنای آن توجه دارند.

گفت وگوکنید
بوق زدن راننده ،یک کنش است .دربارة معناهای مختلف آن با یکدیگر گفتوگو
کنید.

کنش ما چه آثار و پیامدهایی دارد؟
مدتی از شروع کالس سپری شده است .همه به درس توجه دارند .ناگهان دانشآموزی
درمیزند و اجازة ورود میخواهد .کنش او چه تغییراتی در کالس ایجاد میکند؟ دربارة آثار
و پیامدهای کنش او گفتوگو کنید .آیا میتوانید این پیامدها را دستهبندی کنید؟ به نظر
شما ،شناخت آثار و پیامدهای کنش انسان چه اهمیتی دارد؟

هر کنشی آثار و پیامدهایی دارد .آیا پیامدهای کنش نیز همانند خود کنش ،آگاهانه و ارادیاند؟
برخی از پیامدهای کنش به ارادة انسان ها ،یعنی خو ِد کنشگر یا افراد دیگر ،وابسته اند .به همین
سبب به آنها «پیامدهای ارادی» می گویند .این دسته از پیامدها خودشان کنش هستند و باید
کنشگری آنها را انجام دهد.
4

دانشجویی کتاب درسی خود را مطالعه می کند و در نتیجة آن ،اوالً به سؤاالت امتحانی پاسخ
می دهد؛ ثانیاً استاد ،متناسب با تالش این دانشجو به او نمره می دهد .پاسخ دادن به سؤاالت
ش مطالعه کردن است که اولی به ارادة خود
امتحانی و نمره دادن استاد پیامدهای ارادی کن ِ
کنشگر و دومی به ارادة دیگری وابسته است.
اما همة پیامدهای کنش اینگونه نیستند؛ در واقع ،بعضی از پیامدها به ارادة انسانها بستگی
ندارند .به این پیامدها «پیامدهای غیرارادی» میگویند .این دسته از پیامدها ،کنش نیستند که
الزم باشد کنشگری آنها را انجام دهد بلکه نتیجة طبیعی کنشاند.
وقتی شما پنجرهها را باز میکنید ،هوای کالس عوض میشود .وقتی فردی بهصورت مداوم وضو
میگیرد ،دست و صورتش پاکیزه میشود.

برخی پیامدهای کنش قطعی هستند و حتم ًا اتفاق میافتند.

پیامدهای غیرارادی کنش قطعی هستند؛ یعنی حتماً انجام می شوند ولی پیامدهای ارادی
کنش احتمالی اند؛ یعنی ممکن است انجام بشوند یا نشوند .اگر فرد آنها را اراده کند ،انجام
می شوند و اگر آنها را نخواهد و اراده نکند ،انجام نمی گیرند.
معموال ً انسان ها کنش های خود را با توجه به پیامدهای ارادی و غیر ارادی آنها انجام می دهند
و از انجام برخی کنش ها ،به دلیل پیامدهای نامطلوبشان ،خودداری می کنند.
چه خوب است که شما هم در کنش هایتان تأمل کنید و ببینید تا چه اندازه به این امر مهم
توجه کرده اید .پس از این ،چقدر به پیامدهای کنش هایتان توجه خواهید داشت؟
ّ
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بخوانیم و بدانیم
پندی خواست.
فردی با اصرار از رسول اکرم
پیامبر
به او فرمود   « :اگر بگویم بهکار میبندی؟»
آن فرد پاسخ داد  « :بله یا رسول اهلل!»
پیامبر
سه بار همین سؤال را از او پرسید و از او قول گرفت و توجه او را به مطلبی که
میخواست بگوید ،جلب کرد .سپس به او فرمود:
«هرگاه تصمیم به کاری گرفتی ،ا ّول در نتیجه و عاقبت آن کار تأمل کن؛ اگر دیدی نتیجه و
عاقبتش صحیح است ،آن را دنبال کن و اگر دیدی عاقبتش گمراهی و تباهی است ،از تصمیم
خود صرف نظر کن».

هماندیشی کنید
آیۀ «آدمی در گرو عمل خویش است» (مدثر )38 :را تحلیل کنید.
پیامدهای ارادی و غیرارادی هریک از کنشهای زیر را مشخص کنید.
کنش
ورزش کردن
سیگار و قلیان
کشیدن
کنترل خشم
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پیامدهای ارادی
وابسته به ارادۀ کنشگر

وابسته به ارادۀ دیگری

پیامدهای
غیرارادی

مفـاهیـم اساسی
اصطالحات و مفاهیم اساسی درس را در
این قسمت بنویسید.
کنش.................................... ،
...........................................
..........................................
...........................................
...........................................
..........................................
..........................................
...........................................
..........................................
...........................................

خالصـه کنیـد
یعنی در این قسمت ،مفاهیم اساسی را تعریف کنید یا
ارتباط آنها را نشان دهید.
ـ کنش ،معنادار است.
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

آنچـه از ایـن درس آمـوختیـم
در این قسمت میتوانید جملههایی را که در قسمت «خالصه کنید» نوشتهاید ،با هم ترکیب کنید و در قالب یک
بند بنویسید.
فرض کنید میخواهید مطالبی را که در این درس یاد گرفتهاید به زبان و قلم خودتان به دیگران آموزش دهید.
نوشتههایتان را در کالس بخوانید؛ با راهنمایی دبیرتان ،بهترین آنها را انتخاب کنید و با ذکر نام نویسنده ،در کتاب
خود بنویسید.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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درس دوم

پدیدههای اجتماعی
به تنهایی مشغول خوردن غذا هستید؛ دوستی وارد میشود .چه تغییری در کنش شما رخ

میدهد؟ لباس پوشیدن شما در موقعیتهای مختلف ،متفاوت است .آیا میدانید چرا؟ زیرا شما
در پوشیدن لباس ،دیگران را در نظر میگیرید.

ما به دوست خود سالم میکنیم یا پاسخ سالم او را میدهیم .با ورود معلم به کالس از جا برمیخیزیم.
  تقدم را رعایت میکنیم و به همدیگر تعارف میکنیم .هنگام
هنگام سوار شدن به اتوبوس ،حق ّ

توجه میکنیم .با یکدیگر همکاری یا رقابت میکنیم .به
گفتوگو ،به حرکات و سخنان طرف مقابل ّ

دیدار بستگان میرویم و جویای احوالشان میشویم .در مصرف انرژی صرفهجویی میکنیم و. ...
به نظر شما ویژگی مشترک این کنشها چیست؟

کنش اجتماعی ُخردترین پدیدۀ اجتماعی است.
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کنش اجتماعی چیست؟
کنشها انواعی دارند .برخی از آنها فردی و برخی اجتماعیاند .آیا میدانید منظور از کنش
اجتماعی چیست؟ چند کنش اجتماعی نام ببرید.

کنش اجتماعی نوعی کنش است که با توجه به دیگران انجام می شود .در کنش اجتماعی،
اراده و آگاهی کنشگر ناظر به دیگران ،ویژگی ها و اعمال آنهاست.
کنش اجتماعی فقط در حضور دیگران صورت نمی گیرد .وقتی راننده ای پشت چراغ قرمز
می ایستد ،مقرراتی را رعایت می کند که مورد قبول دیگران است .به همین سبب ،کنش او
اجتماعی است .رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در نیمه شب و به دور از چشم دیگران و
حتی دوربین های مخفی نیز یک کنش اجتماعی است.
به نظر شما ،آیا کنش هایی که در حضور دیگران ولی بدون توجه به آنها انجام می گیرند ،کنش
اجتماعی اند؟ برای مثال ،فردی که در کالس درس حضور دارد ولی بی توجه به اطرافیان در
تخیل می کند ،کنشی اجتماعی انجام داده است؟
ذهن خود رودخانه ای خروشان را ّ

برخی کنشها در حضور دیگران انجام نمیشوند ا ّما اجتماعیاند .در مقابل ،برخی کنشها با اینکه درحضور
دیگران انجام میشوند ،فردی هستند.
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نمونه بیاورید
برای شناخت عمیقتر کنش اجتماعی ،الزم است کمی بیشتر به واژۀ «دیگران» دقت کنید.
دیگران ،یعنی کسانی که کنشگران با توجه به آنها دست به کنش میزنند ،متفاوتاند و
کنشهایی هم که با توجه به آنها انجام میشوند ،با یکدیگر تفاوت دارند .در اینجا انواع مختلفی
از دیگران ذکر شده است .تالش کنید در رابطه با هر کدام ،یک کنش اجتماعی مثال بزنید.
غریبه /آشنا
دوست /دشمن
گذشتگان /معاصران /آیندگان
مؤمن /کافر /منافق
آیا تاکنون فکر کردهاید که آداب و قواعد ارتباط با دیگران چگونه شکل میگیرند ،چگونه دوام
میآورند یا تغییر میکنند؟

(برای آشنایی با آداب برقراری ارتباط با دیگران ،میتوانید به کتاب مفاتیحالحیاه اثر آیتاهلل جوادی آملی
مراجعه کنید).

ُ
أشدا َء َع َلی الک ّفار ُر َحما َء بَی َن ُهم
محمد
رسول اهلل والّذین ُ
معه ّ
ٌ

پدیدههای اجتماعی کداماند و چگونه شکل میگیرند؟
به پدیدههای اطرافتان توجه کنید .تعدادی از آنها را روی کاغذ بنویسید .برخی از پدیدههایی
که نوشتهاید ،اجتماعیاند .به کمک دبیر خود آنها را مشخص کنید .چرا این پدیدهها را
اجتماعی میدانید؟ به نظر شما ،این پدیدهها چه ارتباطی با کنش اجتماعی دارند؟
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به کنش اجتماعی و پیامدهای آن «پدیدة اجتماعی» می گویند .کنش اجتماعی ُخردترین
پدیدۀ اجتماعی است و سایر پدیده های اجتماعی ،آثار و پیامدهای آن هستند.
بانک ،مسجد ،پلیس ،مدرسه ،خانواده ،گروه دوستان ،نمادها ،هنجارها ،ارزش ها و باورهای
اجتماعی نمونه هایی از پدیده های اجتماعی هستند .اگر این پدیده ها وجود نداشته باشند ،ما
انسان ها نمی توانیم با هم زندگی کنیم.
مثال ً فردی به تنهایی و با صدای دلخواه در اتاقی مطالعه می کند .حال اگر فرد دیگری وارد
اتاق شود ،مطالعة او به یک کنش اجتماعی تبدیل می شود و پای ارزش ها و هنجارهای
اجتماعی را به میان می آورد .چنین فردی برای رعایت حقوق دیگری باید تا زمانی که او در
اتاق حضور دارد ،آرام مطالعه کند.
با توجه به این مثال ،هنجارها و ارزش های اجتماعی چه ارتباطی با کنش اجتماعی دارند؟
هنجار اجتماعی ،شیوة انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است؛
مثال ً در هر جامعه ای احوالپرسی از دیگران شیوه های معینی دارد.
ارزش های اجتماعی آن دسته از پدیده های مطلوب و خواستنی هستند که مورد توجه و
پذیرش اند و افراد یک جامعه ،به آنها گرایش و تمایل دارند.
اگر کنش اجتماعی نباشد ،هیچ هنجاری شکل نمی گیرد و هیچ یک از ارزش های اجتماعی،
مانند عدالت ،امنیت ،سعادت و آزادی ،محقق نمی شوند.
ارزش ها و هنجارهای اجتماعی بعد از اینکه از طریق کنش های اجتماعی تحقق پیدا کردند،
شکل گیری پدیده های اجتماعی دیگر ،یعنی جامعه پذیری و کنترل اجتماعی را ضروری
می سازند تا ارزش ها و هنجارها از این طریق به افراد منتقل شوند .افراد نیز با انجام کنش های
خود بر اساس ارزش ها و هنجارها ،به آنها تداوم می بخشند.
تمامی پدیدههای اجتماعی خرد و کالن به همین طریق ساخته میشوند .پدیدههای اجتماعی با
کنشهای اجتماعی ما بهوجود میآیند ولی خود بر کنشهای اجتماعی ما تأثیر میگذارند.

عقاید ،ارزشها و هنجارها از طریق جامعهپذیری و کنترل اجتماعی به افراد منتقل میشوند.
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پدیدههای اجتماعی را انسانها در ارتباط با یکدیگر
بهوجود میآورند و چون افراد با آگاهی ،اراده و هدف
عمل میکنند ،پدیدههای اجتماعی معنا دارند.

خانه در معماری اسالمی و افسانههای شرقی ،کیهانی
است که به بلوری تبدیل شده است؛ جهانی با چهار جهت،
گنبد آسمان در باال و چشمهای جوشان درست در مرکز

مقایسه کنید
پدیدههای اجتماعی با پدیدههای طبیعی تفاوت دارند .کوه پدیدهای طبیعی و
ساختمان اداری ،پدیدهای اجتماعی است .با مقایسۀ آنها بر اساس معیارهای ذکر
شده در جدول ،این تفاوتها را بهتر درمییابید.
معیار

کوه

ساختمان اداری

نقش انسان در پیدایش آن
معنادار بودن
محسوس بودن

مجلس مجارستان در سالهای پایانی قرن  ١٩تا اوایل
قرن  ٢٠و از جاذبههای گردشگری این کشور
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چشمة پلکانی باداب سورت ،در مرز میان
ساری و سمنان ،دومین میراث طبیعی ایران بعد
از کوه دماوند در فهرست آثار م ّلی

مفـاهیـم اساسی

خالصـه کنیـد

پدیدۀ اجتماعی.......................... ،
...........................................

ـ به کنشهای اجتماعی و پیامدهای آن ،پدیدة اجتماعی
میگویند.
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آنچـه از ایـن درس آمـوختیـم
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................

13

درس سوم

جامعه و فرهنگ
شما با دو واژة جامعه و فرهنگ آشنا هستید؛ در گفتوگوها از آنها استفاده میکنید و معموالً آنها

را با هم بهکار می برید.دربارة این دو واژه چه میدانید؟

وقتی به شهری سفر میکنید ،افرادی را میبینید که با یکدیگر زندگی میکنند .اگر مدتی در

آن شهر بمانید و با آنها زندگی کنید ،به تدریج با شیوۀ زندگی و چگونگی ارتباطات آنها آشنا

میشوید .آنچه در نخستین برخورد مشاهده میکنید ،جامعه و آنچه به تدریج میآموزید،

فرهنگ است.

ما هب کـلف بوده ایم یار ملـک بوده ایم
باز همان جا رویم جمـله هک آن شهر ماست
خود ز کـلف ربرتیم وز ملـک افزون رتیم

زین دو چرا نگذریم مـنزل ما کبریاست

تعزیه ،نمایش مذهبی و سنتی ایرانی با موضوع واقعة
کربال.
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فرهنگهای مختلف دربارۀ عالَم و آدم دیدگاههای

متفاوتی دارند.

از جامعه و فرهنگ چه تصوری دارید؟
جامعه و فرهنگ دو پدیدة اجتماعی کالن هستند که توسط انسانها پدید آمدهاند .به نظر
شما ،بین این دو واژه چه نسبتی وجود دارد؟ جامعه و فرهنگ چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

«جامعه» به گروهی از انسانها گفته میشود که برای سالیان متمادی با یکدیگر زندگی میکنند.
«فرهنگ» شیوۀ زندگی گروهی از انسان هاست که با یکدیگر زندگی می کنند.
خوراکی ها ،پوشش ها ،گویش ها ،آداب و رسوم عروسی و عزاداری ،آداب معاشرت ،شیوه های
گذران اوقات فراغت ،شیوه های یاددهی و یادگیری ،ارزش ها و باورهای اخالقی ،نوع نگرش به
عالم و آدم و ...از مصادیق فرهنگ به شمار می آیند.

آداب و رسوم ،بازیهای محلی ،صنایع دستی و خوراکیها از مصادیق فرهنگاند.

جامعه بدون فرهنگ وجود ندارد .فرهنگ نیز بدون جامعه پدید نمیآید .جامعه و فرهنگ را
میتوان به جسم و جان انسان تشبیه کرد .جامعه مانند جسم و کالبد ،و فرهنگ همانند جان
و روح است.
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جوامع مختلف ،فرهنگهای متفاوت دارند؛ یعنی مردم در جوامع مختلف شیوههای متفاوتی
برای زندگی با یکدیگر دارند؛ زیرا فرهنگ ،آگاهی مشترک مردم یک جامعه است .فرهنگ
آموختنی است و از راه آموزش و تربیت از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود.
آیا در یک جامعه ،شیوة زندگی مردم در همۀ مناطق یکسان است؟
ما ایرانیها ایران را کشور خود میدانیم؛ از حق و حقیقت دفاع میکنیم ،راستگویی را ارج
مینهیم ،ظلم و بی عدالتی را بد میشماریم ،احترام به بزرگترها را الزم میدانیم و انسانهای
فداکار را تحسین میکنیم اما همة ما در سراسر کشور با گویش و لهجه واحدی سخن نمیگوییم.
مردم هر شهر ،خصوصیات اخالقی و رفتاری ویژهای دارند و هر صنف دارای ارزشها ،مقررات،
خاصی است.
دانشها و مهارتهای ّ
آن بخش از فرهنگ که همة مردم یک جامعه در آن اشتراک دارند« ،فرهنگ عمومی» و
بخش هایی که مربوط به یک قوم ،قشر ،صنف یا گروه است« ،خرده فرهنگ» نامیده می شود.

بخشی از آداب و رسوم ازدواج و عروسی در میان تمامی اعضای جامعۀ ما مشترک است ولی آداب و رسوم
مخصوص به خود را نیز دارند.

خردهفرهنگهایی که درون یک فرهنگ عمومی قرار دارند ،اغلب با فرهنگ عمومی سازگارند .به
خردهفرهنگهای سازگار با فرهنگ عمومی  « ،خردهفرهنگ موافق» میگویند .درمواردی ممکن
است عقاید ،ارزشها ،هنجارها و مهارتهای پذیرفته شده در یک خردهفرهنگ ،ناسازگار و مخالف
با فرهنگ عمومی باشد .در اینصورت ،این خردهفرهنگ  « ،ضد فرهنگ» نامیده میشود.
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خرده فرهنگ اقوام و اصناف مختلف ،اغلب خرده فرهنگ موافق و خرده فرهنگ اوباش و گدایان ،ضدفرهنگ است.

گفت وگوکنید
بادوستانخوددربارةویژگیهایفرهنگعمومیایرانیـ     اسالمیوخردهفرهنگهای
رایج درون این فرهنگ عمومی گفتوگو کنید.

ببینیم و بدانیم
مجموعۀ مستند «  برای مهمانی» آیینهای ماه مبارک رمضان در مناطق مختلف ایران را معرفی
میکند .با مشاهدة هر قسمت از این مجموعه ،با خرده فرهنگهای رایج در ماه رمضان در یکی
از شهرها یا روستاهای ایران آشنا میشوید.
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آیا جامعه و فرهنگ صرف ًا تابع خواست و ارادة افرادند؟
آموختید که انسانها با آگاهی و ارادة خود به کنش اجتماعی میپردازند و با همین کنشها
در ساختن جامعه و فرهنگ و تداوم آنها مشارکت میکنند ،ا ّما آیا این بدان معناست
که ما همواره میتوانیم هرطور که بخواهیم جامعه و فرهنگ را بسازیم یا تغییر دهیم یا
اینکه جامعه و فرهنگ پس از آنکه پدید آمدند ،پیامدهایی دارند که بر کنشهای ما تأثیر
میگذارند؟

یکی از جامعه شناسان معتقد است که سهم مردگان در ساختن جامعه بیشتر از سهم زندگان
پیشینیان ما در ساختن جامعه ،بیشتر از ما بوده است .همچنان که سهم ما
است؛ یعنی سهم
ِ
در ساختن جامعه و فرهنگ آیندگان بیش از آیندگان است .شما در این باره چه فکر می کنید؟

بزرگترین معجزة شهیدان این است که به نسلهای
بعد ایمان به خویشتن میبخشد.

ما طبیعت را از گذشتگانمان به ارث نبردهایم ،آن را از آیندگانمان به امانت
گرفتهایم.

بخوانیم و بدانیم
تصور کنید که وارد یک مهمانی شدهاید .دیر رسیدهاید .دیگران پیش از شما آمدهاند و درگیر
بحثی داغ هستند که نمیتوانند آن را حتّی برای چند لحظه متوقف کنند و به شما بگویند
موضوع چیست .بحث پیش از آنکه همۀ افراد به مهمانی رسیده باشند ،شروع شده است؛
بنابراین ،هیچیک از حاضران نمیتواند بهطور دقیق به شما بگوید که بحث چه مراحلی را پشت
سر گذاشته است .مدتی مینشینید و گوش میدهید .بعد رشتۀ بحث را بهدست میگیرید و
وارد گفتوگو میشوید .نظر خودتان را میگویید؛ کسی به شما پاسخ میدهد و شما پاسخ او
را میدهید .کسی به دفاع از شما بر میخیزد و دیگری به صف طرف مقابل شما میپیوندد. ...
دیروقت میشود و شما باید بروید اما بحث و گفتوگو همچنان ادامه دارد.
زندگی اجتماعی شبیه همین گفتوگوست.

(فلسفة امروزین علوم اجتماعی ،برایانفی)
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ما انسان ها در جامعه ای چشم به جهان می گشاییم که توسط گذشتگان ما پدید آمده است.
جامعه ای که باورها ،ارزش ها ،هنجارها و نمادهای آن شکل گرفته اند اما هریک از ما صرفاً
کنشگری منفعل نیستیم بلکه می توانیم برای تداوم و پیشرفت این جامعه تالش کنیم یا به
سوی جامعه و فرهنگ دیگری گام برداریم.
جامعه و فرهنگ با آگاهی و ارادۀ انسانها پدید میآیند اما این پدیدهها پس از آنکه با کنشهای
انسانها تحقق پیدا کردند ،پیامدهایی را به دنبال میآورند که وابسته به ارادة تک    تک افراد
نیستند .این پیامدها ،بهصورت فرصتها و محدودیتها ظاهر میشوند؛ یعنی فرصتها و
محدودیتهایی برای کنشهای بعدی ما فراهم میآورند و زندگی ما را متأثر میسازند.
این فرصت ها و محدودیت ها به یکدیگر وابسته اند و هیچ کدام بدون دیگری محقق نمی شوند.
به عبارت دقیق تر ،فرصت ها و محدودیت ها دو روی یک سکه اند.
هر جامعه و فرهنگی فرصت هایی در اختیار انسان ها قرار می دهد و محدودیت هایی نیز برای
آنها ایجاد می کند.
تا زمانی که هر جامعه و فرهنگی از طریق مشارکت اجتماعی افراد پابرجاست ،پیامدهای آن
نیز باقی است .با تغییر جامعه و فرهنگ ،پیامدهای آن نیز تغییر می کند و جامعه و فرهنگ
جدیدی شکل می گیرد و پیامدهای دیگری به دنبال می آورد.
جوامع و فرهنگ های مختلف را می توان بر اساس آرمان ها و ارزش هایشان و همچنین فرصت ها
و محدودیت هایی که به دنبال می آورند ،ارزیابی کرد.
برخی جوامع و فرهنگ ها نیازهای روحی و معنوی انسان را نادیده می گیرند و برخی به
نیازهای مادی و دنیوی انسان بی توجه اند .آیا جامعه و فرهنگی را می شناسید که برخی
نیازهای انسان را نادیده گرفته باشد؟

ایستگاه فضایی بینالمللی ،فضایی برای کار ،پژوهش و زندگی
فضانوردان در مدار نزدیک زمین است .گسترش فناوری از
فرصتهای جهان غرب است.

فیلم سینمایی «عصر جدید» ،ناامیدی مردم از وضعیت اقتصادی
در دورۀ رکود بزرگ و همچنین ،گرفتار شدن آنها در روزمرگیهای
دنیای مدرن را به تصویر میکشد.
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ببینیم و بدانیم
«عصر جدید» یک فیلم کمدی صامت است که شخصیت اصلی آن برای زنده ماندن در دنیای
صنعتی مدرن تالش میکند.
با دیدن این فیلم با برخی محدودیتهای دنیای مدرن آشنا میشوید.

گفت وگوکنید
با راهنمایی دبیر خود ،دربارة دو فرهنگ متفاوت و فرصتها و محدودیتهایی که
برای بشریت به همراه داشتهاند ،گفتوگو کنید.
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درس چهارم ارزیابی فرهنگها
همۀ ما در یک جامعه که دارای فرهنگ است ،متولد شدهایم .اگر ما فقط جامعهای را ببینیم که در

آن بهدنیا آمدهایم ،شاید گمان کنیم که جامعه و فرهنگ تنها یک شکل دارد ا ّما اگر جامعة خود
را با جوامع دیگری که هم اکنون در نقاط دیگر دنیا وجود دارند ،یا با جامعۀ خودمان در گذشته

مقایسه کنیم ،پی میبریم که جامعه و فرهنگ فقط یک شکل ندارد و انسانها انواع گوناگونی از
جوامع و فرهنگها را پدید میآورند .فرهنگهای مختلف را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟

در جشن هالووین ،حیاط برخی خانهها و مکانهای
عمومی با پیکرهها و اشیایی ترسناک مانند جادوگر،
اسکلت ،روح یا سنگ قبر تزیین میشود.
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راهبان بودایی تبتی در مراسم اخراج ارواح شیطانی از
معبد ،که هرسال همزمان با جشن سال نو برگزار میشود.

منظور از فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی چیست؟
یک راه ارزیابی فرهنگها ،بررسی آرمانها و ارزشهایشان است.

مردمی که در یک جامعه زندگی میکنند ،اهداف ،آرمانها و ارزشهای مشترکی دارند؛
مانند رفع نیازهای اولیه ،آزادی ،عدالت ،امنیت ،عزت و پیشرفت .

وقتی مردم مطابق آرمانها عمل کنند ،آرمانها به واقعیت تبدیل میشوند ،ولی آیا مردم
همواره مطابق آرمانهای جامعۀ خود عمل میکنند؟

انسان ها اغلب خدمت به همنوعان ،رعایت مقررات ،احترام به پدر و مادر ،راستگویی و
امانت داری را خوب و پسندیده می دانند و خیانت ،دروغ گویی ،ظلم ،رشوه و دزدی را ناپسند
و ناروا می شمارند .به نظر شما ،آیا مردم همواره مطابق آنچه خوب می دانند ،عمل می کنند یا
گاهی برخی رفتارهایشان بر خالف ارزش ها و هنجارهایی است که از آنها طرف داری می کنند؟
بخشی از فرهنگ که مردم یک جامعه از آن جانبداری میکنند و رعایت آن را الزم میدانند اما
در عمل ممکن است آن را نادیده بگیرند« ،فرهنگ آرمانی» نامیده میشود .آن بخش از فرهنگ
که مردم به آن عمل میکنند« ،فرهنگ واقعی» نام دارد.
مرز و محدودة فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی بر اساس عمل مردم تغییر میکند .هر اندازه مردم
مطابق آرمانها و ارزشها عمل کنند ،به همان اندازه ،آرمانها وارد فرهنگ واقعی میشوند اما
اگر مردم به آرمانها و ارزشهایی که رعایت آنها در فرهنگ آرمانی الزم دانسته میشود عمل
نکنند ،فرهنگ واقعی از فرهنگ آرمانی فاصله میگیرد.

بخشی از فرهنگ واقعی خارج از فرهنگ
آرمانی واقع میشود و شامل اموری است که
مردم رعایت آنها را در سطح آرمانها الزم
نمیدانند ولی به آنها عمل میکنند.

بخشی از فرهنگ واقعی درون محدودۀ

فرهنگ آرمانی نیز قرار میگیرد؛ یعنی
مردم مطابق آنچه عمل میکنند که رعایت
آن را مهم و ضروری میدانند.

بخشی از فرهنگ آرمانی ،بیرون از فرهنگ
واقعی و شامل اموری است که مردم در سطح
آرمانها از آنها طرفداری میکنند ولی در
عمل ،آنها را نادیده میگیرند.
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برنامه ریزان فرهنگی در هر جامعه تالش می کنند که از طریق تعلیم و تربیت ،زمینة تحقق
هر چه بیشتر فرهنگ آرمانی و ورود آن به قلمرو فرهنگ واقعی را فراهم کنند.

فرهنگ واقعی

فرهنگ آرمانی

بخوانیم و بدانیم
برخی افراد از آرمانها و ارزشها سخن میگویند ولی در عمل به آنها پایبند نیستند .قرآن کریم
به این افراد اینگونه خطاب میکند« :ای کسانی که ایمان آوردهاید ،چرا سخنی میگویید که به
آن عمل نمیکنید؟ نزد خدا بسی ناپسند است سخنی بگویید که به آن عمل نمیکنید .خداوند
کسانی را دوست میدارد که در صفی واحد ،همانند سدی مستحکم ،در راه او قیام میکنند
(صف ٣ :و.)٤

محدودة فرهنگ آرمانی و واقعی در هر جامعه ای دستخوش تغییر می شود .به عالوه ،جامعه ای
به جامعة دیگر متفاوت است؛ زیرا آرمانی یا واقعی بودن یک پدیده ،بر اساس نوع نگاه و رفتار
درون
افراد و جوامع تعیین می شود .پدیده ای در یک جامعه،
ِ
درون فرهنگ واقعی قرار
فرهنگ آرمانی و در جامعه دیگر
ِ
می گیرد؛ مثالً امنیت برای یک کشور آشوب زده ،پدیده ای
درون فرهنگ آرمانی و برای یک کشور بسامان ،درون فرهنگ
واقعی است .در یک جامعه نیز ،پدیده ای در برهه ای از زمان
صرفاً آرمان است و در زمانی دیگر ،تحقق می یابد و به واقعیت
تبدیل می شود .آیا می توانید برخی از آرمان هایی را که با
انقالب اسالمی وارد محدودۀ فرهنگ واقعی جامعۀ ما شده اند،
بیان کنید؟
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نمونه بیاورید
در جدول زیر ،سه نمونه از آرمانهای جامعۀ خود را که کمابیش بیرون از فرهنگ واقعی یا درون
آن قرار گرفتهاند ،بنویسید.
آرمان ها
بیرون از فرهنگ واقعی

درون فرهنگ واقعی

ساده زیستی

احترام به پدر و مادر

منظور از فرهنگ حق و فرهنگ باطل چیست؟
واقعیتهای هر جامعه را میتوان بر اساس آرمانها و ارزشهای آن ارزیابی کرد؛ یعنی،
بررسی نمود که آیا مردم مطابق آرمانها و ارزشها عمل میکنند یا نه ،ولی آیا مردم باید هر
آرمانی را بپذیرند و مطابق آن عمل کنند؟ آیا همة آرمانها و ارزشها درستاند تا واقعیات
را بر اساس آنها ارزیابی کنیم؟ آیا راهی برای ارزیابی آرمانها و ارزشها وجود دارد؟

عقایدی که مردم دربارة انسان و جهان دارند ،ارزشهایی که محترم میشمارند ،هنجارها و
س ّنتهایی که با توجه به آنها عمل میکنند ،سبکها و شیوههایی که برای زندگی انتخاب
میکنند و تکنیکها و مهارتهایی که بهکار میگیرند ،گاهی درست و گاهی نادرستاند.
بخشهایی از فرهنگ که از نظر علمیصحیح و مطابق فطرت انسان باشد« ،فرهنگ حق»
و بخشهایی که از نظر علمی قابل دفاع نباشد و بر اساس خرافات شکل گرفته باشد،
«فرهنگ باطل» است.

توحید از جمله عقاید حق ،و شرک از جمله عقاید باطل است.
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عقیده به توحید ،وفای به عهد ،عدالت ،تحمل دیگران و مدارا با کسانی که از شناخت حقیقت
محروم مانده اند ،حمایت از مستضعفان و مظلومان ،دفاع از حقوق انسان ها و مهربانی با یکدیگر
از جمله عقاید و ارزش های حق اند.
شرک ،ظلم ،بیعدالتی ،تجاوز به حقوق دیگران و دنیاپرستی از جمله عقاید و ارزشهای باطلاند.
آیا می توانید نمونه های دیگری از عقاید و ارزش های حق و باطل را بیان کنید؟
حق یا باطل بودن هر بخش از فرهنگ ،با علم متناسب با همان بخش شناخته می شود.
علوم تجربی می توانند دربارة فنون و روش های اجرایی داوری کنند؛ مثال ً درست یا نادرست
بودن شیوة مداوای بیماران را با روش های تجربی می توان شناخت.

ابزارهای جراحی در روم باستان

طب سوزنی ،شاخۀ مهم طب سنتی چین

دندانپزشکی منسوب به مصر باستان

حق یا باطل بودن عقاید و ارزش ها را نمی توان با علوم تجربی شناخت .عقل و وحی دو ابزار
مهم شناخت عقاید و ارزش ها هستند و علومی که از این دو ابزار بهره می گیرند ،می توانند
دربارة حق یا باطل بودن فرهنگ های مختلف داوری کنند.
بخوانیم و بدانیم
غربیها در مراسم تشییع جنازۀ نزدیکانشان اشک نمیریزند؛ اندوه خود را پنهان میکنند و اگر
گریهشان بگیرد ،دور از چشم دیگران گریه میکنند اما مراسم را باشکوه و منظم برگزار میکنند.
مرده را در تابوتی گرانبها میگذارند ،لباسهای رسمی به او میپوشانند و دفنش میکنند.
برعکس ،ایرانیها در مراسم سوگواری بسیار گریه میکنند و ابدا ًحزن و اندوه خود را پنهان نمیکنند
اما مراسم تشییع جنازهشان چندان منظم نیست و مرده را بدون لباسهای فاخر به خاک میسپارند.
غربیها خیلی سرد و بیاحساساند یا ایرانیها بیش از حد ضعیف و احساساتی هستند؟
گاهی ما سایر فرهنگها را در مقایسه با فرهنگ خودمان ارزیابی میکنیم .جامعه شناسان اینکار
را اشتباه میدانند .بهنظر آنها هر رسم و سنتی درون فرهنگ خود ،معنا و کارکردی دارد؛ بنابراین،
ِ
ِ
فرهنگ خودمان نقد و ارزیابی کنیم .نظر
فرهنگ دیگران را با توجه به
درست و علمی نیست که ما
جامعهشناسان تا اینجا صحیح است .اینکه ما بگوییم غربیها سرد و بی احساساند چون در مراسم
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سوگواری گریه نمیکنند یا آنها بگویند که ایرانیها ضعیف و احساساتیاند چون بسیار برای
مردگان خود میگریند ،هیچکدام قضاوتهای صحیحی نیستند .اما باید توجه داشته باشیم که
این بدان معنا نیست که امکان مقایسه و ارزیابی فرهنگها و داوری علمی و عقالنی دربارة آنها
وجود ندارد .ما میتوانیم فرهنگ خودمان و فرهنگهای دیگر را بر اساس فرهنگ حق ارزیابی
کنیم و میزان نزدیکی هر فرهنگی به فرهنگ حق یا دوری از آن را مشخص نماییم.
برای مثال ،اگر پرخوری در فرهنگی پذیرفته و متداول است ،ما بهعنوان یک فرد بیرونی میتوانیم
ضررهای آن را گوشزد کنیم .اگر ضرب و شتم داماد و عروس در مراسم عروسی از رسوم رایج در
جامعهای باشد ،ما میتوانیم دربارة نادرست بودن آن اظهارنظر نماییم .اگر جامعهای عدالت را از
یاد برده و به بیعدالتی عادت کرده باشد ،میتوانیم ناپسند بودن این سبک زندگی را دریابیم،
نقد کنیم و خطرات آن را متذکر شویم و....
فرهنگ حق معیار ارزیابی همة فرهنگهاست.

سیاه کردن عروس و داماد رسمی است که چند
روز پیش از عروسی در مناطق روستایی اسکاتلند
اجرا میشود .مطابق این رسم ،بستگان و دوستان،
چیزهایی را که با آنها بتوان عروس و داماد را کثیف
و سیاه کرد ،به طرف آن دو پرتاب میکنند.

در مراسم عروسی برخی کرهایها ،دوستان داماد ،پاهای او را با
طناب میبندند و در حالیکه با چوب نیشکر یا هر وسیلة دیگری بر
کف پای او ضربه میزنند ،از او سؤاالتی میپرسند تا میزان اطالعات
او و همچنین مقاومت وی در برابر سختیها را به همة میهمانان نشان
دهند.

حق یا باطل بودن عقاید ،ارزش ها ،هنجارها و کنش ها ،بر اساس آگاهی یا جهل ،و توجه یا
بی توجهی مردم جوامع مختلف نسبت به آنها تعیین نمی شود.
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نژاد پرستی و برتر دانستن یک قوم یا گروه خاص ،پول پرستی و شرک از عقاید و ارزش های
باطل اند و باطل بودن آنها با نظرجوامع مختلف ،دگرگون نمی شود.

بتپرستی ،ظلم ،نژادپرستی و تبعیضهای نژادی و قومی همواره باطلاند حتّی اگر از طرف همة
اعضای یک جامعه پذیرفته شده باشند.

توحید ،آزادی انسان ها از همۀ بندها و موانعی که بر سر راه سعادت آنها وجود دارد ،عدالت و
ایجاد شرایط مناسب برای رشد و تعالی همۀ انسان ها ،از عقاید و ارزش های حق اند و درستی
آنها با موافقت یا مخالفت آدمیان تغییر نمی کند.

انتظار یعنی قبول نکردن وضع موجود زندگی انسان و تالش برای رسیدن به وضع مطلوب؛ یعنی
ایمان به اینکه در نهایت ،پس از مقابله با این همه ظلم و ستم و تاریکی ،خورشید ظهور خواهد کرد.

جوامع مختلف با ایمان به حق ،حقیقت را به فرهنگ آرمانی خود وارد می کنند و با عمل به
حق ،آن را به فرهنگ واقعی شان وارد می نمایند .اگر جوامع مختلف به حق ایمان نیاورند و بر
اساس آن عمل نکنند ،حق به فرهنگ آرمانی و واقعی آنها راه پیدا نخواهد کرد.
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بنابراین ،حقایق ثابت اند ولی از نظر وارد شدن به فرهنگ آرمانی و واقعی جوامع ،تغییر پذیرند؛
یعنی برای جوامع امکان پذیرش حق و ترک باطل وجود دارد .همان گونه که امکان انحراف از
حق و روی آوردن به باطل نیز وجود دارد .جوامع می توانند حق یا باطل را برگزینند اما حق
و باطل بر اساس گزینش آنها تغییر نمی کنند.
مقایسه کنید
با توجه به مطالبی که در این درس آموختید ،چه تفاوتی میان فرهنگ آرمانی و
فرهنگ حق وجود دارد؟
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درسپنجم

هویت فردی و اجتماعی
افراد در موقعیتهای گوناگون با پرسش «کیستی؟» مواجه میشوند یا از خودشان میپرسند
بهراستی «  من کیستم؟» .آنها در پاسخ به این پرسش خودشان را معرفی میکنند و در معرفی

خود به ویژگیهایی از این قبیل اشاره میکنند :نوجوان ،متولد هشتم آبان  ،79مؤمن ،گندمگون،
ورزشکار ،وقتشناس ،صبور ،راستگو ،ایرانی و....

پرسش کیستی گفته میشود و با آن هر شخص از افراد دیگر متمایز میگردد،
آنچه در پاسخ به
ِ

«  هویت» فرد را تشکیل میدهد.

ما در شکلگیری بعضی ویژگیهای هویتی مانند دختر یا پسر بودن نقشی نداریم اما بسیاری

از ویژگیهای هویتی مانند صفات اخالقی را خودمان شکل میدهیم یا در شکلگیری آنها سهم

زیادی داریم .بعضی ویژگیها هستند که در به دست آوردنشان نقشی نداریم اما با تالش میتوانیم

آنها را تغییر دهیم؛ مانند موقعیت اجتماعی که در زمان تولد از طریق خانواده به ما داده میشود و
ما در طول زندگی ،میتوانیم آن را تغییر دهیم.

برخی از ویژگیهای هویتی تغییر میکنند؛ مانند جایگاه فرد در جامعه که تابع دانایی ،توانایی و

دارایی اوست ،ولی برخی ویژگیها مانند زمان و مکان تولد ،تغییر نمیکنند.

فرد بدون عضویت در گروههای اجتماعی نمیتواند برخی ویژگیها را داشته باشد؛ مث ً
ال ما فقط

با عضویت در جامعۀ ایران ،ایرانی محسوب میشویم؛ در حالیکه زرنگی یا تنبلی و صبوری یا

زودرنجی ویژگیهای فردی ما هستند.

آیا میتوانید برخی از ویژگیهای هویتی خود را نام ببرید و اکتسابی یا انتسابی بودن فردی یا
اجتماعی بودن و ثابت یا متغیر بودن آنها را تعیین کنید؟
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هویت فردی و اجتماعی چه نسبتی با هم دارند؟
هویت دارای دو بعد فردی و اجتماعی است .هویت فردی نیز شامل دو بعد جسمانی و
نفسانی است ،بنابراین ،هویت انسان سه بعد دارد:
ـ بُعد جسمانی (بدن)
ـ بُعد نفسانی (ویژگیهای اخالقی و روانی)
ـ بُعد اجتماعی (نقشها و عضویت فرد در جامعه).
آیا میتوانید برای هرکدام از این ابعاد ،نمونه بیاورید؟ آیا میان این سه بُعد ارتباطی وجود
دارد؟

نف

هویت فردی

س

طبی

تا اینجا با ابعاد مختلف هویت و تعامل آنها با یکدیگر
آشنا شدید .اکنون پرسش دیگری مطرح میشود و
آن این است که بین هویت فردی و اجتماعی ما
و هویت جامعهای که در آن زندگی میکنیم ،چه
رابطهای وجود دارد.

عت

سه بُعد هویت ما از یکدیگر جدا نیستند بلکه با هم تعامل یا ارتباط متقابل و دو سویه دارند
و بر یکدیگر اثر می گذارند؛ برای مثال:
ترشح بیش از اندازة غدۀ تیروئید موجب عصبانی شدن انسان ها می شود.
1
برخی بیماری های جسمانی به کمک قوای روانی درمان می شوند.
پرتالش پرانگیزة دانش دوست ،موفق خواهد شد.
مؤمن امیدوا ِر
جوان
ِ
ِ
ِ
2
شرافت و وقار و سلحشوری از ویژگیهای صحرانشینان است.
آیا میتوانید بگویید هر کدام از این مثالها نشاندهندۀ رابطة کدام ابعاد هویت با یکدیگر است؟

هویت اجتماعی
جامعه و فرهنگ

1ـ در هر کاری که ارادة آدمی برای انجام آن قوی باشد ،بدن دچار ضعف و ناتوانی نمیشود( .امام صادق

)

2ـ ابن خلدون در کتاب «مقدمه» ،در بیان تفاوت میان شهرنشینان و بادیهنشینان ،چنین صفاتی را برای صحرانشینان برشمرده
است.
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هویت اجتماعی هر فرد ،درون یک جامعه و بر اساس آنچه برای آن جامعه اهمیت دارد ،شکل
میگیرد .در جامعة قبیلهای ،هویت اجتماعی افراد اغلب براساس جایگاه آنها در قبیله مشخص
میشود .در جامعة سرمایهداری ،هویت اجتماعی افراد بیشتر به دارایی و توان اقتصادی آنها
وابسته است .در جامعة دینی ،هویت اجتماعی افراد بر اساس عقاید و ارزشهایی تعیین میشود
که آن دین محترم میشمارد؛ مثال ً اسالم هویت افراد را با تقوا ،عدالت و علم ارزیابی میکند.

رعیتهای یک زمیندار (فئودال) انگلیسی درحال برداشت گندم

دارا یا ندار بودن؛ مهمترین ویژگی هویتی افراد در جامعۀ سرمایهداری

ِ
هویت اخالقی و
هر جامعه و فرهنگی با توجه به عقاید و ارزش هایش با نوع خاصی از
روانی افراد سازگار است؛ پس ،زمینة پیدایش و رشد همان هویت را فراهم می آورد و امکان
پیدایش و رشد دیگر انواع را تضعیف می کند .برای مثال ،جامعه و فرهنگ غرب با بعضی
تجمل گرایی،
ویژگی های اخالقی مانند فردگرایی ،دم غنیمت شماری ،فرصت طلبی ،انضباطّ ،
تبرج ،رفاه طلبی و مال اندوزی سازگار است و با بسیاری از ویژگی های اخالقی مانند قناعت،
ّ
حیا ،بندگی خدا ،تقوا ،خوف و رجای الهی ،شکر و رضای الهی و توکل سازگار نیست.
از سوی دیگر ،هویت اخالقی و روانی افراد نیز بر جامعه اثر میگذارد .یک انسان با تقوا ،جهانی
را تغییر میدهد ( .امام خمینی
)
نگاه جوامع و فرهنگ های مختلف به بُعد جسمانی هویت و بدن انسان نیز با هم تفاوت دارد.
مثال ً فرهنگ غرب بر بُعد جسمانی و زیبایی های بدنی تأکید و تمرکز می کند و هر نوع تصرفی
را در طبیعت و بدن مجاز می داند؛ در حالی که براساس فرهنگ اسالمی ،انسان حق ندارد
خالف ارادة حکیمانة الهی در طبیعت و بدن خود دخل و تصرف کند.

برگزاری مسابقات بینالمللی زیبایی و نمایشگاههای ُمد ،از توجه و تمرکز فرهنگ غرب بر بُعد جسمانی هویت حکایت میکند.
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بخوانیم و بدانیم
گفتهاند یوسف را دو چیز بود بر کمال؛ یکی حسن خلقت (جمال و زیبایی) و دیگری حسن
سیرت (علم و معرفت).
و خداوند تقدیر چنان کرد که جمال وی سبب بال گشت و علم وی سبب نجات ،تا عالمیان بدانند
که علم نیکو به از صورت نیکو.
(کشفاالسرار و   عده االبرار ،رشیدالدین میبدی)

مقایسه کنید
به کمک دبیر خود ،اخالق ورزشکاران در جامعة اسالمی (اخالق پهلوانی) را با اخالق
ورزشکاران در جامعة غربی (اخالق قهرمانی) مقایسه کنید.

نقش سرو بر بازوبند پهلوانی نماد
افتادگی در عین سرافرازی است .سرو
همچنین نماد مقاومت و امیدواری
است.

قهرمانان مدالآور ،برای جشن گرفتن
پیروزی خود از روشی استفاده میکنند
که در گذشته برای تشخیص طالی ناب
بهکار گرفته میشد.

ببینیم و بدانیم
مجموعۀ مستند «  بر سکوی افتخار» روایت زندگی شهدای ورزشکار است .برای آشنایی بیشتر
با اخالق پهلوانی ،قسمتی از این مجموعه باعنوان «پهلوان کوچولو» را که در آن شهید سعید
طوقانی معرفی شده ،ببینید.

34

آیا ما از همۀ ابعاد هویت خود آگاهیم؟
تا اینجا با ابعاد مختلف هویت آشنا شدید .آیا پیش از این به همۀ
این ابعاد توجه داشتهاید؟
بهنظر شما ،افراد خود را چقدر میشناسند؟ شما خود را چقدر
میشناسید؟ برای شناخت بهتر و بیشتر خود چه راههایی وجود
دارد؟

بخشی از هویت ،آگاهانه است؛ یعنی خود ما آن را می شناسیم یا دیگران به آن پی می برند و
آن را برایمان بازگو می کنند ا ّما بخش دیگر برای ما پنهان است و آن را نمی شناسیم.
ما معموالً عالقه مندیم که خود را به درستی بشناسیم .به همین سبب ،گاهی دربارة ویژگی های
خود که به آنها واقف نیستیم ،تأمل می کنیم و می اندیشیم .گاهی برای شناخت بیشتر و بهتر
خود از دیگران کمک می گیریم؛ مث ً
ال از والدین و دوستان دربارة ضعف ها و قوت هایمان سؤال
می کنیم .نزد مشاور ،روان شناس و روان کاو می رویم و از آنها مشاوره می گیریم .جامعه شناسان
و انسان شناسان نیز دربارة ابعاد اجتماعی هویت انسان بحث می کنند و نظراتی ارائه می دهند.
فیلسوفان هم بحث های گسترده ای دربارة هویت دارند که می تواند به شناخت ما از خودمان
کمک کند.
پیامبران و اولیای الهی نیز از دیرباز دربارة بُعد الهی و فطری هویت فردی و اجتماعی انسان ها
و همچنین غفلت و فراموشی آنها از خویشتن سخن گفته اند.

روح در جسم محال است بماند صائب طایر
خندان کجا در قفسی میماند

من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

هویت ما بُعدی الهی دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد.

ما تردیدی نداریم که گاه در شناخت ویژگی های هویتی خود و دیگران دچار اشتباه می شویم.
وجود نظرات متفاوت دربارة هویت ،نشانة این است که امکان خطا و اشتباه در شناخت هویت
وجود دارد.
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بخوانیم و بدانیم
ملنصرالدین میخواست به شهر غریبی سفر کند .همسر ّ
نقل است که ّ
مل پیش از سفر ،آویزی
بر گردنش آویخت که نامش بر آن نوشته شده بود تا مبادا هویتش را فراموش کندّ .
مل پس از
ورود به آن شهر ،شب نخست در یک کاروانسرا بیتوته کرد .خواب که بود ،شوخی ،آویز را از
گردنش درآورد و به گردن خود آویخت .صبح روز بعدّ ،
مل پس از دیدن آویز در گردن آن شوخ
فریاد زد« :چنین مینماید که تو من هستی .ولی اگر تو من هستی ،پس من کیستم؟»
شاید این سردرگمی ّ
مل مسخره به نظر آید ولی بر مهمترین مسئلۀ بشری اشاره میکند که
همان هویت است.
(فرهنگ و هویت ،چارلز لیندولم)

گفت وگوکنید
سیه چرده ای را کسی زشت خواند
نه من صورت خویش خود کرده ام
تو را با من ار زشت رویم چه کار

جوابی بگفتش که حیران بماند
که عیبم شماری که بد کرده ام
نه آخر منم زشت و زیبا نگار

(بوستان سعدی)

نوجوانان به بُعد جسمانی هویت توجه زیادی نشان میدهند .شما در معرفی خود
یا شناخت دیگران کدام ویژگیهای هویتی را مورد توجه قرار میدهید؟ در این
حکایت چه نکاتی دربارۀ هویت جسمانی و میزان اهمیت آن آمده است؟
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درس ششم بازتولید هویت اجتماعی
زنبورهای عسلی که در یک کندو با هم زندگی میکنند ،به صورت غریزی وظایف خود را میدانند

و انجام میدهند .مورچهها هم وظایف خود را بهطور غریزی انجام می دهند اما انسان برخالف
موجودات دیگر بهصورت غریزی نمیداند که چه موقعیتی در جامعه دارد و در این موقعیت چه

وظایفی بر عهدۀ اوست .پس ،باید آگاهانه موقعیت اجتماعی خود ،یعنی جایگاه خود را در جامعه
بشناسد ،حقوق و تکالیف خود را یاد بگیرد و با عمل به آنها ،به هویت اجتماعی خود شکل دهد.

آیا میدانید انسانها چگونه به موقعیت اجتماعی خود پی میبرند و به هویت اجتماعی خود شکل

میدهند؟ میان شکلگیری هویت فرد و تداوم هویت جامعه چه ارتباطی وجود دارد؟

عالوه بر این ،میدانید که هویت اجتماعی یک فرد در طول زندگیاش ،ثابت نیست و بخشهایی
از آن تغییر میکند .آیا میدانید اعضای جامعه هویتهای اجتماعی جدید خود را چگونه بهدست

میآورند؟ آیا افراد میتوانند هر نوع هویت اجتماعی را کسب کنند؟
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هویت اجتماعی چگونه تداوم مییابد؟
هر فرد در جامعهای متولد میشود که نسلهای قبل از او آن را ساختهاند .این جامعه پس
از تولد فرد ،بخشی از هویت اجتماعی او را تعیین میکند؛ یعنی آن فرد را به  عنوان یکی از
اعضای خود به رسمیت میشناسد و برای او ویژگیهایی متناسب با موقعیتی که در آن قرار
گرفته است ،در نظر میگیرد .آیا میتوانید به برخی از این ویژگیها اشاره کنید؟ چرا برای
جامعه اهمیت دارد که افراد با هویت اجتماعی خود آشنا شوند و آن را بپذیرند؟

هر جامعهای برای بقا و تداوم خود ،عقاید و ارزشها و هنجارهایش را به فرد آموزش میدهد .فرد
نیز برای مشارکت در جامعه ،این عقاید و ارزشها و هنجارها را میآموزد ،شیوۀ زندگی در جامعه را
فرامیگیرد و به تدریج ،با موقعیتش در جامعه و حقوق و تکالیفی که بر عهده دارد ،آشنا میشود.
فرد با آموزشهای اساسی و ماندگاری که در خانواده میبیند ،ا ّولین و مهمترین آشناییها را با
جامعهای که در آن متولّد شده است ،پیدا میکند .مدرسه ،مسجد ،مجالس علمی و مذهبی،
گروههای همساالن و رسانههای جمعی از دیگر عوامل آشنایی فرد با جامعهای هستند که در
آن زندگی میکند.
به فرایندی که هر فرد برای مشارکت در زندگی اجتماعی دنبال می کند و مسیری که برای
شکل دادن به هویت اجتماعی افراد طی می شود« ،جامعه پذیری» می گویند.

خانواده ،مدرسه ،مسجد و رسانههای جمعی از عوامل آشنایی افراد با جامعه هستند.

فرایند جامعه پذیری همواره با موفقیت همراه نیست و ممکن است برخی افراد به طور کامل
جامعه پذیر نشوند .این افراد از پذیرش عقاید و ارزش ها و هنجارهای اجتماعی سر باز می زنند،
به حقوق و تکالیف خود پایبند نیستند ،نقشی را که جامعه از آنها انتظار دارد ،نمی پذیرند و
رفتارهایی مخالف آن انجام می دهند.
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به کنش هایی که بر خالف عقاید ،ارزش ها و هنجارهای جامعه هستند« ،کجروی اجتماعی»

می گویند .آیا می توانید چند نمونه کجروی اجتماعی را بیان کنید؟
هر جامعهای برای پیشگیری از کجرویهای اجتماعی و کنترل آنها ،روشهای « تبلیغ و اقناع»،
« تشویق و پاداش» و« تنبیه و مجازات» را به کار می گیرد؛ یعنی می کوشد تا از طریق آموزش،
افراد را قانع کند که عقاید و ارزش های جامعه را بپذیرند ،به افرادی که مطابق ارزش ها و
هنجارهای جامعه عمل می کنند ،پاداش می دهد و کسانی را که دچار کجروی اجتماعی شده
باشند ،مجازات می کند.
ِ
فرهنگ جامعه و انطباق افراد با انتظارات جامعه انجام
به مجموعه فعالیتهایی که برای پذیرش
میگیرد« ،کنترل اجتماعی» میگویند.

روز بزرگداشت یاد سربازان و کشتهشدگان جنگ در فرانسه و کانادا .هر جامعهای به افرادی که مطابق ارزشها و هنجارهای آن جامعه
عمل می کنند ،پاداش می دهد و بدین طریق دیگران را هم ترغیب میکند که این عقاید و ارزشها را بپذیرند.

جامعه ای که روش های مناسبی برای کنترل اجتماعی نداشته باشد ،بیشتر در معرض آسیب
قرار می گیرد و بازتولیدش با مشکل مواجه می شود.
امر به معروف و نهی از منکر از جمله راهکارهای اسالم برای جامعهپذیری و کنترل اجتماعی است.
بخوانیم و بدانیم
در صدر اسالم ،مسلمانان هنگام احوالپرسی و خداحافظی ،سورۀ عصر را تالوت و این گونه
یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر میکردند .ابتدا یکی از افراد بخشی از سوره را میخواند
و فرد مقابل ،آن را به پایان میرساند.
به نام خداوند بخشندة مهربان
قسم به عصر .که آدمی به راستی در زیان است .مگر آنان که ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند
و یکدیگر را به رعایت حق سفارش کنند و یکدیگر را به استقامت و شکیبایی سفارش کنند.

(الد ّر المنثور فیالتفسیر بالمأثور ،عبدالرحمن سیوطی)
ُ
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پیشنهاد دهید
گاهی در بخشهایی از جامعۀ ما ،رفتارهایی خالف فرهنگ عمومی ایرانی ـ اسالمی
بهچشم میخورد .برای مثال بهرغم تأکید آموزههای اسالمی بر سادهزیستی ،برخی
مردم به تجملگرایی روی آوردهاند.
برای درونی کردن فرهنگ ایرانی ـ اسالمی و همچنین پیشگیری از کجرویهای
اجتماعی ،راهکارهایی پیشنهاد دهید.
گاهی برخی پزشکان و مهندسان برخالف فرهنگ پذیرفته شده در جامعه عمل
میکنند .برخی کجرویهای انجام شده در مشاغل پزشکی و فنی ـ مهندسی را نام
ببرید و راههای کنترل آنها را بیان کنید.

هویت اجتماعی چگونه تغییر میکند؟
آموختید که هویت اجتماعی یک فرد ممکن است در طول زندگی او تغییر کند .کسب
هویتهای اجتماعی جدید ،با تغییراتی در موقعیت اجتماعی افراد همراه است؛ یعنی جایگاه
فرد در جامعه یا یک گروه اجتماعی را تغییر میدهد .بهنظر شما ،این تغییرات موقعیتی چه
انواعی میتواند داشته باشد؟

به جابه جایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر «تحرک اجتماعی»

می گویند.
تحرک اجتماعی انواعی دارد :صعودی ،نزولی و افقی.

صعودی

افقـی

تحرک اجتماعی

افقـی

نزولی
کارمند یک اداره وقتی مدیر بخشی از آن اداره می شود یا مدیر یک بخش هنگامی که مدیر
ِ
اجتماعی صعودی پیدا کرده است.
تحرک
کل می شود،
ِ
41

مدیر اداره وقتی از مدیریت عزل می شود و به صورت یک کارمند عادی به کار خود ادامه
می دهد ،تحرک اجتماعی نزولی پیدا کرده است.
اگر شخصی شغل خود را تغییر دهد ا ّما شغل جدید ،موقعیت اجتماعی او را تغییر ندهد،
تحرک اجتماعی افقی دارد؛ مانند کارمندی که از یک بخش اداره به بخش دیگر انتقال پیدا
می کند .آیا می توانید برای هر یک از انواع تحرک اجتماعی مثال های دیگری بزنید؟
با اینکه در همة کشورها رتبه بندی مشاغل وجود دارد ،این رتبه بندی در همه جا یکسان نیست.
برخی مشاغل در بعضی کشورها اهمیت بیشتری دارند و در بعضی از کشورها کم اهمیت ترند.
عالوه بر این ،باید به یاد داشته باشیم که موقعیت اجتماعی افراد صرفاً تابع مشاغل آنها نیست
بلکه به عوامل دیگری مانند علم ،ایمان ،تقوا ،هنر ،مهارت و احترام نیز بستگی دارد .آیا
می توانید به مالک های دیگری اشاره کنید؟
تحرک اجتماعی گاه درون یک نسل؛ یعنی برای یک فرد در طول زندگی خودش و گاه در دو
نسل؛ یعنی برای یک فرد نسبت به والدینش اتفاق می افتد.
به نظر شما ،آیا اعضای یک جامعه می توانند هر نوع هویت اجتماعی را کسب کنند؟ آیا همۀ
جوامع فرصت های یکسانی برای تحرک اجتماعی در اختیار افراد قرار می دهند؟ آیا همۀ
اعضای یک جامعه ،فرصت های برابر برای تحرک اجتماعی دارند؟
فرصت های پیش روی افراد برای تحرک اجتماعی و کسب هویت های جدید در جوامع مختلف،
یکسان نیست .هر جامعه به تناسب عقاید و ارزش های خود ،برخی تحرک های اجتماعی و
تغییرات هویتی را تشویق و برخی دیگر را منع می کند؛ برخی هویت ها را می پذیرد و برخی
دیگر را نمی پذیرد .آیا می توانید مواردی را مثال بزنید؟

قانون ممنوعیت استفاده از حجاب در مدارس
فرانسه ،فرصت تحصیل و اشتغال را از زنان مسلمان
باحجاب سلب میکند و مغایر شعار معروف انقالب
فرانسه «آزادی ،برابری و برادری» است.
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طرفداران تبعیض نژادی در قرن بیستم با اعالم
اینکه «ما با سیاهان به یک مدرسه نخواهیم رفت»
خواستار جدایی نژادی در مدارس شدند.

مثال ً جامعه ای که براساس ارزش های نژادی شکل می گیرد ،صرفاً برای یک نژاد خاص امکان
تحرک اجتماعی صعودی را فراهم می آورد.
جامعهای که به ارزشهای اقتصادی اهمیت و اولویت میدهد ،تحرک اجتماعی صعودی را فقط
برای کسانی که ثروت دارند ،ممکن میسازد.
یک جامعۀ غیردینی ،به هویت دینی و معنوی افراد اجازۀ بروز و ظهور اجتماعی نمیدهد .برای
نمونه ،میتوان به جلوگیری از تحصیل دختران باحجاب در برخی کشورهای غربی اشاره کرد.
در یک جامعۀ دینی و معنوی نیز هویت هایی که ابعاد متعالی و الهی وجود انسان را نادیده
بگیرند ،به رسمیت شناخته نمی شوند.
به نظر شما ،تغییرات هویتی تا چه زمانی مورد تأیید و تشویق جامعه قرار میگیرند و از چه زمانی
با مخالفت جامعه و مجازاتهای اجتماعی روبهرو میشوند؟
ببینیم و بدانیم
مجموعة تلویزیونی «ریشهها» که بر اساس رمانی به همین نام ساخته شده ،وضعیت نابسامان
سیاهپوستان در ایاالت متحده امریکا را به تصویر کشیده است .با تماشای این مجموعه با رنجها
و محرومیتهای سیاهان در دوران بردهداری و حتّی پس از آن ،آشنا میشوید.

تحقیق کنید
دربارة قوانین جیمکرو و تأثیر این قوانین بر تداوم تبعیض نژادی و محرومشدن
رنگینپوستان از تحرک اجتماعی صعودی در جامعة امریکا ،تحقیق کنید.
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درس هفتم

تحوالت هویتی جامعه

هویت اجتماعی افراد محصول عضویت گروهی آنهاست؛ برای مثال شهری ،روستایی و عشایری
ِ
بودن ما ،نتیجۀ
عضویت ما در یک شهر ،روستا یا ایل است .هر جامعهای هم هویت خاصی دارد که
از آن با عنوان هویت فرهنگی آن جامعه یاد میشود.

هویت فرهنگی هر جامعه براساس عقاید و ارزشهای اجتماعی آن شکل میگیرد؛ یعنی ،هرگاه

اعضای یک جامعه ،عقاید و ارزشهایی را بپذیرند و به رسمیت بشناسند ،هویت فرهنگی آن

جامعه پدید میآید.

هویت اجتماعی افراد در پرتو هویت فرهنگی جامعه و متناسب با آن شکل میگیرد .هویت
فرهنگی جامعه ،فرصت شکلگیری هویتهای اجتماعی متناسب با خود را پدید میآورد و در

برابر انواع هویتهای اجتماعی ،که با عقاید و ارزشهای آن ناسازگار باشند ،مقاومت میکند.

هویت فرهنگی جامعه تا زمانی دوام میآورد که عقاید و ارزشهای مربوط به آن مورد پذیرش
اعضای جامعه و برای آنها مهم باشد .هرگاه عقاید و ارزشها ،اهمیت و اعتبار خود را نزد اعضای

یک جامعه از دست بدهند ،تداوم و بازتولید هویت فرهنگی آن جامعه با چالشهایی مواجه
میشود .آیا میدانید هویت فرهنگی یک جامعه چگونه تغییر میکند؟
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فرایند تحوالت هویتی جامعه چگونه است؟
آموختید که افراد میتوانند هویت اجتماعی خود را تغییر دهند .تا زمانی که تغییرات هویتی
اجتماعی پذیرفته شده در جامعه اتفاق بیفتد و با
افراد در چارچوب عقاید و ارزشهای
ِ
هویت فرهنگی جامعه سازگار باشد ،مورد تشویق و تأیید جامعه قرار می  گیرد .برای مثال،
فردی که با تالش و پشتکار ،موقعیت اجتماعی خود و دیگران را ارتقا میبخشد از طرف
جامعه ،تأیید و تشویق میشود .اما همیشه اینگونه نیست .اگر تغییرات هویتی افراد مطابق
عقاید و ارزشهای جامعه نباشد ،چه اتفاقی رخ میدهد؟

گاهی تغییرات هویتی افراد شیوه هایی از زندگی را به دنبال می آورد که با عقاید و ارزش های
جامعه ناسازگار است .اگر این وضعیت ادامه پیدا کند ،عقاید و ارزش هایی که هویت فرهنگی
جامعه را می سازند ،مورد تردید قرار می گیرند و ثبات خود را در زندگی مردم از دست
می دهند .در نتیجة تداوم چنین وضعیتی ،جامعه دیگر نمی تواند از عقاید و ارزش هایش دفاع
کند و آنها را حفظ نماید .در این صورت ،راه برای تحول هویت فرهنگی جامعه باز می شود و
جامعه به جامعه ای دیگر تبدیل می گردد 1.به نظر شما ،تحول فرهنگی مثبت است یا منفی؟
آیا راهی برای ارزیابی تحوالت فرهنگی وجود دارد؟
تحوالت فرهنگی می توانند مثبت یا منفی باشند .اگر فرهنگی که دچار تحول می شود ،فرهنگی
باطل باشد و جهت تغییرات به سوی فرهنگ حق باشد ،تحول فرهنگی مثبت است ،اما اگر
فرهنگی که اعتبار اجتماعی خود را از دست می دهد ،فرهنگ حق باشد و جهت تغییرات به
سوی فرهنگ باطل باشد ،تحول فرهنگی منفی است .تحول جامعۀ جاهلی به جامعۀ نبوی،
تحول فرهنگی مثبت و تحول جامعۀ نبوی به جامعۀ اموی ،تحول فرهنگی منفی است.
اکنون که با فرایند تحوالت هویتی جامعه آشنا شدید ،این پرسش مهم مطرح می شود که چرا
این تحوالت رخ می دهند و علل بروز آنها چیست.

1ـ این مراحل در جامعهشناسی به ترتیب تعارض فرهنگی ،تزلزل فرهنگی ،بحران هویت فرهنگی و تحول فرهنگی نامیده میشوند.
جامعۀ
1
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تعارض
فرهنگی

تزلزل
فرهنگی

بحران هویت
فرهنگی

تحول
فرهنگی

جامعۀ
2

علل تحوالت فرهنگی به دو دستۀ درونی و بیرونی تقسیم می شوند.
منفی افراد جامعه مربوط می شود ،یا به
علل درونی یا به ابداعات و نوآوری های مثبت و
ِ
ِ
فرهنگ جامعه باز می گردد .برای مثال ،اگر فرهنگ یک
کاستی ها و بن بست های موجود در
جامعه توان پاسخ گویی به نیازهای جسمی یا فطری انسان ها را نداشته باشد ،آن جامعه نشاط
زندگی را از دست می دهد و گرفتار یأس و ناامیدی می شود .این کاستی ها و بن بست ها،
متفکران و مصلحان اجتماعی را به بازاندیشی در فرهنگ جامعه فرا می خواند و زمینه را برای
تحوالت فرهنگی فراهم می کند.

برخی فرهنگها ،نیازهای جسمی انسان را نادیده میگیرند.

علت بیرونی تحوالت فرهنگی ،روبه رو شدن و ارتباط جوامع با یکدیگر است ،ا ّما آیا هر ارتباطی
میان جوامع به تحول فرهنگی منجر می شود؟
ارتباط جوامع مختلف با یکدیگر متداول و پذیرفته است .این ارتباط می تواند شکل های
مختلفی داشته باشد .گاهی روابط در محدودۀ نمادها ،هنجارها و سبک های زندگی و گاهی در
سطح عقاید و ارزش های اجتماعی است .گاهی ارتباط میان جوامع ،زمینۀ گسترش و پیشرفت
یک جامعه را فراهم می آورد و گاهی به تحوالت فرهنگی منجر می شود .به نظر شما ،چه شکلی
از ارتباط میان جوامع ،تحوالت فرهنگی را به دنبال می آورد؟
اگر یک جامعه با حفظ عقاید و ارزش های خود با جوامع دیگر ارتباط برقرار کند و در محدودة
هنجارها و سبک های زندگی ،عناصری را از جوامع دیگر بگیرد و در صورت لزوم تغییرات
الزم را در آنها پدید آورد ،زمینۀ گسترش و پیشرفت خود را فراهم می آورد .جوامع اسالمی
نخستین رویارویی با جوامع دیگر ،با حفظ هویت فرهنگی خود به تعامل با آنها
در سده هایِ
ِ
پرداختند و به همین سبب ،عناصر سازگار با هویت فرهنگی خود را از آنها گرفتند و در موارد
مورد نیاز به بازسازی آن عناصر فرهنگی پرداختند .مثال ً به دلیل اهمیت عقل و عقالنیت در
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اسالم ،جوامع اسالمی در مواجهه با امپراتوری های یونان و روم ،عناصر عقلی فرهنگ آنها،
مانند فلسفه ،طب ،نجوم و ریاضیات ،را اخذ کردند و به تناسب فرهنگ توحیدی خود ،در این
دانش ها دخل و تصرف نمودند اما عناصر مشرکانۀ این دو فرهنگ را نپذیرفتند.

متن سوگندنامۀ بقراط ،پزشک یونانی که دانشآموختگان رشتة
پزشکی ،متعهد میشوند ،به آن وفادار باشند.

الهههای یونانی ،زئوس ،آتنا و ...در یک اثر نقاشی که داستان تولد
آتنا ،خدای نگهبان آتن را روایت میکند.

اگر جامعه ای در تعامل با جوامع دیگر بر عقاید و ارزش های خود پافشاری نکند و به مرور
زمان ،به عقاید و ارزش های خود پشت کند ،دچار تحول فرهنگی می شود.
اگر این جامعه در مسیر تحول فرهنگی ،عقاید و ارزش های جامعۀ دیگر را بپذیرد ،به آن
جامعه ملحق می شود ،مانند مصر باستان و ایران باستان که در ارتباط با جوامع اسالمی ،عقاید
و ارزش های اسالمی را قبول کردند و به جوامع اسالمی تبدیل شدند.

نماز عید قربان در جزیرۀ یوگیاکارتای اندونزی در جنوب شرق
آسیا؛ مسلمانان جنوب شرق آسیا از طریق بازرگانان مسلمان با
فرهنگ اسالمی آشنا شدند.
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فاس کشور مراکش در شمال قارة
مدرسة قراویین در شهر
ِ
آفریقا؛ قدیمیترین دانشگاه جهان که مدرک دانشگاهی اعطا
میکرده است .گفته میشود که ابن عربی و ابن خلدون از این
دانشگاه فارغالتحصیل شدهاند.

اما ممکن است یک جامعه در ارتباط با جامعة دیگر ،از بخشهایی از فرهنگ آن جامعه تأثیر
بپذیرد .سپس از عقاید و ارزشهای خود دست بردارد ،گرفتار تحول فرهنگی شود و هویت
جدیدی بهدست آورد؛ بدون اینکه عقاید و ارزشهای جامعۀ مقابل را بپذیرد و به آن ملحق شود.
مانند جوامع غربی که پس از رویارویی با جوامع اسالمی طی جنگهای صلیبی ،بدون اینکه به
مسیحی قرون وسطا به
جامعه و فرهنگ اسالمی بپیوندند ،تحوالت هویتی پیدا کردند و از غربِ
ِ
غرب سکوال ِر قرون جدید تبدیل شدند .دربارۀ فرهنگ سکوالر چه میدانید؟

میدان سنتپیترو به شکل کلید طراحی شده و واتیکان را کلید
بهشت معرفی میکند.

کتابی دربارۀ علم طب از زکریای رازی ،که در قرن سیزدهم
میالدی به زبان ایتالیایی ترجمه شده است.

ببینیم و بدانیم
اروپاییان در نتیجۀ جنگهای صلیبی به علوم جوامع اسالمی و دستاوردهای دانشمندان
مسلمان دست یافتند .اختراعات ،اکتشافات ،ابداعات و نظرات دانشمندان مسلمان ،علم را در
اروپا متحول ساخت و به طور گسترده مورد استفادة اروپاییان قرار گرفت و حتی گاهی به نام
اروپاییان ثبت شد.
در مستند «  سرزمین ستارهها» برخی از دانشمندان ایرانی مسلمان ،که از پیشتازان علمی
و نخبگان زمان خود بودهاند ،معرفی شدهاند .با مشاهدة این مجموعۀ مستند ،با تأثیر این
دانشمندان بر گسترش و تحول علم آشنا میشوید.

در تعامل و دادوستد فرهنگی ،اعضای جوامع باید به طور ف ّعال و ّ
خلق و با توجه به نیازها و
مسائل خود با یکدیگر رو به رو شوند .ا ّما اگر اعضای یک جامعه ،مبهوت و مقهور جامعۀ دیگر
شوند و در نتیجه ،حالت ف ّعال و ّ
خلق خود را در گزینش عناصر فرهنگی آن جامعه از دست
بدهند ،جامعۀ آنها دچار «خودباختگی فرهنگی» می شود و در این صورت ،عناصر فرهنگی
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جامعۀ دیگر را بدون تحقیق و گزینش می پذیرد .چنین جامعه ای به روش تقلیدی عمل
می کند و ارتباطش را با تاریخ و فرهنگ خود از دست می دهد؛ بنابراین ،نه می تواند فرهنگ
خود را تداوم ببخشد یا گسترش دهد و نه قادر است به جامعۀ دیگری که شیفته و مبهوت آن
شده است ،ملحق شود؛ از اینجا رانده و از آنجا مانده.
بسیاری از جوامع غیرغربی در رویارویی با جهان غرب ،مبهوت و مرعوب قدرت اقتصادی و
سیاسی غرب شدند و به همین سبب ،دچار خودباختگی فرهنگی گشتند .خودباختگی جوامع
غیرغربی در برابر جهان غرب را «غرب زدگی» می نامند.
گفت وگوکنید
با راهنمایی دبیر خود دربارة فرهنگهای دنیاگرا و دنیاگریز و کاستیها و
بنبستهای درونی این فرهنگها گفت  وگو کنید.
غربزدگی جوامع غیرغربی مهمترین مانع تعامل آنها با جهان غرب است .بهنظر
شما ،این جوامع برای تعامل با جهان غرب باید چه مسیری را بپیمایند؟

ازخود بیگانگی فرهنگی چیست؟
در زبان فارسی «بیگانه» در مقابل «خودی» بهکار میرود ،اما در مواردی ممکن است انسان
با خودش بیگانه شود؛ به این وضعیت از خودبیگانگی میگویند .نه تنها افراد ،بلکه جوامع
نیز ممکن است دچار ازخودبیگانگی شوند که به آن «  از خودبیگانگی فرهنگی» گفته
میشود .از خودبیگانگی فرهنگی چه انواعی دارد؟

از خودبیگانگی فرهنگی دو معنای متفاوت دارد.
اگر یک جامعه ،فرهنگ تاریخی خود را فراموش کند ،دچار «  از خودبیگانگی تاریخی» شده
است .جامعۀ خودباخته ای که در مواجهه با جامعۀ دیگر ،هویت فرهنگی خود را از یاد می برد،
به این معنای از خودبیگانگی گرفتار شده است.
اگر عقاید و ارزش های یک جامعه مانع آشنایی اعضای آن با حقیقت انسان و جهان شود ،آن
جامعه دچار «  از خودبیگانگی حقیقی(فطری)» شده است.
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تغییر خط عربی به التین از اقدامات آتاتورک در جهت غربی کردن
ترکیه بود.

جمهوری خواهان الئیک فرانسوی در سال  1905م قانونی را
به تصویب مجلس م ّلی فرانسه رساندند که بر  اساس آن دین از
آخرین عرصههای حضور اجتماعی خود ،حذف شد.

فرهنگی که از عقاید و ارزشهای حق برخوردار نباشد ،مانع آن میشود که انسانها به شناخت
صحیح از عالَم و آدم برسند .در جوامعی که چنین فرهنگی دارند ،انسانها از حقیقت خود
و هستی دور میمانند .تصویری که این فرهنگها از انسان ارائه میدهند ،نه خو ِد حقیقت
بلکه سرابی از حقیقت است؛ به همین سبب ،آدمی در چنین جامعهای حتی اگر از رفاه مادی
برخوردار باشد ،به آرامش نمیرسد بلکه به اضطراب و تشویش گرفتار میشود و در نهایت ،سر
به عصیان و طغیان برمیدارد.
از نظر قرآن کریم ،انسان هنگامی میتواند حقیقت خود و جهان را بشناسد که به انسان و جهان نگاهی
توحیدی داشته باشد .فراموش کردن خداوند سبب میشود که انسان خود را نیز فراموش کند.
ّ
نفس
«والتکونو کالذین نسوا اهلل افنساهم ا هم»

هم
حش
چون کسانی نباشید هک خدا وند را فراموش کردند ،سپس خدا وند نیز آنها را از یاد خودشان ربد ( .ر )19 :

بر اساس این نگاه ،فقط جامعه ای که از فرهنگ حق برخوردار است ،درهای آسمان و زمین را
به روی انسان می گشاید و او را با حقیقت خود و جهان آشنا می کند .جوامعی که فرهنگ های
باطل دارند ،آدمی را از حقیقت جهان و خود بیگانه می کنند.
هماندیشی کنید
از خودبیگانگی حقیقی و تاریخی چه رابطهای با هم دارند؟ آیا اگر جامعهای به یکی
از معانی از خودبیگانگی دچار شود ،ناگزیر به دیگری هم مبتال میشود؟ آیا ممکن
است که جامعهای در یک معنا از خود بیگانه نباشد ولی در معنای دیگر از خود
بیگانه باشد؟
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درس هشتم

بعد فرهنگی هویت ایرانی

افراد معموال ً خود را با ویژگیهایی مانند نام ،سن ،شغل ،ثروت ،قدرت ،تبار خانوادگی ،مهارتها،

عالیق ،هنرها ،دانشُ ،خلق ،ایمان و اعتقاد میشناسند و به دیگران معرفی میکنند.

گروهها ،اقوام ،ملتها و امتها نیز خود را با ویژگیهایی همچون سرزمین   ،فرهنگ ،تاریخ  ،

جمعیت ،اقتصاد و سیاست میشناسند و به دیگران معرفی میکنند.

ایران و ایرانی با چه ویژگیهایی شناخته میشوند؟ شما ایران و ایرانی را با چه ویژگیهایی

میشناسید و به دیگران معرفی میکنید؟

ی
ی
ی
ی� �
چ� ی جع� ی� ب�
� .رد ت�ار��خ ه ٔمه �کسا�نی �که ب�ه ا�ران ت�ها ج�م
هو� ت
ّ� ا را نی ی�ک � ز� ی اس ت
ی
�
�کرد ن�د ب�ه ن حوی ،ب�عد زا� ّمد�تی رد ا�ران حل ش�د ن�د .ز� ب�ا ن� ش�ان ،آ�دا� شب�ان،
م
ی
� ه�
س ت���
� .اسالم ب�ه ا�ران آ�مد و ما ن�د.
� �که ث نی اس ت
فر ن �گ ش�ان .ت�� نها اسالم اس ت
ن�� ی
ب ی� � ب
ام ز مسل � ی� ی� � مسل �
�
رو� ما ما ن م و ا را نی .ما نی ما ن�ه ت�� نها �ا ا را نی �ودن ما رد ت� ض�اد س ت
ب م� کم
�.
�ل�که ل آ�ن اس ت
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هویت ایرانی در گذر زمان چه تحوالتی به خود دیده است؟
ندانی چو ایران نشست من است

جهانسربهسرزیردستمناست

هنر نزد ایرانیان است و بس

ندادند شیر ژیان را به کس

همه یکدالناند یزدانشناس

به نیکی ندارند از بد هراس

دریغ است ایران که ویران شود

کنام پلنگان و شیران شود

چو ایران نباشد تن من مباد

بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

همه روی یکسر به جنگ آوریم

جهان بر بداندیش ،تنگ آوریم

اگر سر به سر تن به کشتن دهیم

ازآنبهکهکشوربهدشمندهیم

اگر ُکشت خواهد تو را روزگار

چه نیکوتر از مرگ در کارزار

فردوسی در این ابیات چه تصویری از هویت ایرانی ارائه میکند؟

ایران سرزمینی است که بیش از هفت هزار سال قدمت دارد .در این سرزمین ،همواره اقوام
مختلفی زندگی کردهاند .هویت ایرانی قبل از ظهور اسالم ،هویتی توحیدی ،دینی و در مواردی
آمیخته با اساطیر بود 1.روایتی از این هویت را در شاهنامة فردوسی میتوان دید.
پیش از اسالم ،اقوام مختلف ایرانی با آنکه هویتهای قومی متفاوتی داشتند ،در عقاید و ارزشهای
زرتشتی ،که با باورهای اساطیری درآمیخته بود ،2مشترک بودند و بر این اساس ،هویت فرهنگی
واحدی پیدا کرده بودند .ایرانیان پس از آشنایی با اسالم و پذیرفتن آن ،عناصر اساطیری فرهنگ
ایرانی را کنار گذاشتند ،به تفسیر توحیدی عمیقتری از هویت خویش دست یافتند و جامعهای
اسالمی را بنا نهادند .پس از آنکه ایرانیان عقاید و ارزشهای اسالمی را پذیرفتند ،ایران به جهان
اسالم ملحق گردید و هویت ایرانی بخشی از هویت جهان اسالم شد.
ِ
مشترک اقوام مختلفی
رسمی
فارسی َدری از دیرباز بهعنوان زبان سیاسی دربار ایران ،زبان
ِ
ِ
بود که در سرزمین پهناور ایران زندگی میکردند .این زبان بهدلیل مشارکت فعال ایرانیان در
1ـ فرهنگ اساطیری به خداوندگاران و قدرتهای فوق طبیعی قائل است و حاصل نگاه انحرافی انسان به موجودات فوق طبیعی
است.
2ـ در منابع زرتشتی ،اهورامزدا پروردگار جهان و آفریدگار هر چه خوب و نیکوست ،دانسته میشود و اهریمن ،آنکه زشتیها و
پلیدیها را به این جهان آورده است .برای مثال در کتاب وندیداد سرزمینهای پرخیر و برکت مخلوق اهورامزدا و سرزمینهای
بیخیر و برکت مخلوق اهریمن معرفی شدهاند .بنابراین علیرغم نزدیک بودن مندرجات گاتها به توحید ،چنین باورهایی در دیگر
بخشهای اوستا را می توان نشانة اعتقاد به دو نیروی مدبّر در عالم یا به عبارتی دو آفریدگار و خدا دانست.
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ِ
مشترک اقوام ایرانی فراتر رفت و به زبان دوم
سیاسی
حیات فکری جهان اسالم ،از محدودة زبان
ِ
جهان اسالم تبدیل شد .بعدها نیز مرزهای امپراتوریهای گورکانی و عثمانی را در نوردید و در
مناطق مختلف جهان اسالم ،از هندوستان و تبت تا آسیای صغیر و شبه جزیرة بالکان ،گسترش
یافت .فردوسی ،مولوی ،سعدی ،حافظ و دیگر حکیمان و شاعران ایرانی خدمات بینظیری انجام
دادند که موجب گسترش زبان  فارسی در جهان اسالم شد .آنها معارف و هنرهایی تولید کردند که
مسلمانان برای دستیابی به آنها نیازمند آموختن زبان فارسی بودند .امروز شما هم چنین وظیفهای
برعهده دارید.
ب
ما ب� یا�د ب�رای ج
�
ر� ج��غرا� ف ی� یا�ی آ�ن ت� ش �ک� ی� ی� ب
روا� ز� ب�ان ف�ارسی رد ند� ی�ا و �گس ت� ش
در� ق�رار �� گ ی�رد
ال� ن م ت�ا ا ن ز��ان رد مو ض ع ق� ت
ب
و ب� ت�وا�د � خ� ش� ع ظ� ی�می زا� ن� ی
�ذ� ت� ٔه عالم را �که ب�ا خ�ود ب�ه همراه دارد ،ب�ه ند� ی�ا ارا ئ�ه دهد.
� گ� ش
ن
مد � ت
م
ج
ب
ب
عل
ب ب ج ی� �
ن� �
ل �
ی� ب ّ
� پ� ی�دا �ک�ن ن�د � ،ب�ور ب�ا ش� ن�د ز� ب�ان ف�ارسی
مل ت
� ما � یا�د �ه �ا ی رسد �که دا ش� پ�ژ وهان عا م رای ا ن��که �ه �قله های م دس ت
ب
ب
ی
ب
هد� را ای�ن ق�رار ب�ده ی�د �که � شک�ور ش�ما ی��کی زا� مرا ج�ع عمده و ج
ی�اد �� گ ی�رن�د� .رای پ� ن�ج�اه سال آ ی�� ن�ده �رن�امه ر��ز ی �ک�ن ی�د و ف
رد�ه
جم
ب
ب�
ب
� �کس
علم
� ب�ا ت� زا�ه های دا ن� ش� آ� ش� ن�ا ش�ود � ،ب�ور ب� شا�د ز� ب�ان ملی ش�ما را ی�اد �� گ ی�رد.
اول ی ند� ی�ا ش�ود؛ �ه طوری �که ا گر ی خ�واس ت

جوامع اسالمی ،از جمله ایران ،در طول تاریخ اسالمی خود با هجوم نظامی و سیاسی اقوام مختلف
مواجه شدهاند .مسلمانان    در سدههای مختلف ،یا مانند آنچه در جنگهای صلیبی گذشت،
مهاجمان را دفع کردند و یا مانند آنچه در حملة مغول رخ داد ،مهاجمان را درون فرهنگ خود
جذب و هضم کردند .ا ّما مواجهۀ فرهنگ جدید غرب با جوامع و فرهنگ اسالمی تجربة جدیدی
است که هنوز به پایان خود نرسیده است.
در نخستین رویاروییها ،قدرت سیاسی و نظامی جوامع غربی ،جوامع اسالمی را به خودباختگی
فرهنگی دچار ساخت و این امر سبب شد ،تصویری که شرقشناسان و تاریخنگاران غربی از هویت
کشورهای اسالمی القا میکردند ،در بین جوامع اسالمی و از جمله در جامعة ایران رواج پیدا کند.
مستشرقان ،فرهنگ اصیل اسالمی را بهعنوان عنصری هویت بخش برای جوامع اسالمی ،نادیده
گرفتند؛ هویت فرهنگی این جوامع را به ابعاد تاریخی و جغرافیایی محدود ساختند و امت و ملت
اسالمی را به اقوام مختلف ،نظیر ترک و عرب و فارس ،تقسیم کردند.
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تأکید بر ابعاد نژادی و قومی و به فراموشی سپردن هویت تاریخی اسالمی
زمینهساز فروپاشی امپراتوری عثمانی شد.

گرگهای خاکستری نماد م ّلیگرایی افراطی در ترکیه،
ایدئولوژیهای پان ترکیسم و پان عربیسم در جهان
اسالم ،ایدههایی مشابه پان ژرمنیسم و پان اسالویسم
دارند که با آموزههای اسالمی سازگار نیست.

ی
ک لب
ا�ق وام ا ی�را�نی ب�ه ا ی�ن آ� ب
ود�ان را رد ا�ران آ� ز�اد و
� و �خ
ا� د �س ت�ه ا ن�د ،ع ز� ت� خ� ش
ی
ی�
ّ
م
� .ه ر
� .دارای آ�رمان اس ت
� ا ران �� پک�ار چ�ه اس ت
سر�بل ن�د م ش�اهده ی �ک�ن ن�د .مل ت
�
ت
پ
ی
ج
ح
�ق ومی زا� ا�ق وام ا ی�را�نی ب� یا�د رد �ه ��
ف� ملی و ق� ق� آ�رمان های ملی و اسالمی
ت
� ش�ر� ت
�
�
�
گام ب�ردارد .ت � ن�وع ا�ق وام رد � شک�ور ب�ز گ
�.
ر� و سرا ف ز
� اس ت
را�مان ی�ک فرص ت

متفکران ایرانی از دهة سی شمسی به بعد ،در نقد رویکرد تقلیدی به فرهنگ غرب و هویتهای
کاذبی که از این طریق ساخته شده بود ،کتابهای متعددی تدوین کردند که غربزدگی،
بازگشت به خویشتن ،خدمات متقابل اسالم و ایران و همچنین فطرت از جملۀ آنهاست.
مطالعه کنید
با مراجعه به کتابخانه یکی از کتابهای «  غرب زدگی ،اثر جالل آل احمد»  « ،بازگشت
به خویشتن ،اثر علی شریعتی» و یا «خدمات متقابل اسالم و ایران ،اثر مرتضی
مطهری» را امانت بگیرید و مطالعه کنید.
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بخوانیم و بدانیم
غربزدگی همچون وبازدگی یا دست کم چیزی مثل سنزدگی .دیدهاید چطور گندم را از درون
میپوساند؟ پوسته سالم برجاست اما فقط پوست است .یک بیماری است که از بیرون آمده
و در محیطی آماده برای بیماری رشد کرده ...چنانکه از تاریخ برمیآید ما همیشه به غرب
نظر داشتهایم همانطور که در این پهن دشت خشک همیشه چشم به راه ابرهای مدیترانهای
بودهایم .درست است که نور از شرق میآید اما ابرهای بارانزا برای ما ساکنان فالت ایران
همیشه از غرب میآمدهاند .شاید ما همین سر منشأ ابر را سر منشأ آب و آبادانی نیز دانستهایم.
غربیها هم به ما نظر داشتهاند .به سرزمینی که یخبندان ندارد و به آبهای گرم و ادویه و اسرار
و ...این کشش دو جانبه را در سراسر تاریخ میتوان دید اما تا پیش از این ما همواره با غرب به
رقابت برخاسته و همیشه آنها را با مالکهای خود سنجیده بودیم و در داد و ستدهایمان جمع ًا
برد با هر دو طرف بود .هیچکدام چیزی نباخته بودیم .بده بستانهای بسیاری داشتیم .ابریشم
دادهایم و ارسطو را ترجمه کردهایم .تا اندلس رفتهایم و شهرسازی را آموختهایم اما در این
سهقرن اخیر احساس رقابت در ما فراموش شده و احساس درماندگی بر جایش نشسته .دیگر
بدهبستانی در کار نیست .نفتمان را میبرند .سیاستمان را میگرداند .آزادیمان را گرفتهاند و
ما خودمان را با مالکهای آنها ارزیابی میکنیم و خودمان هم حق را به آنها میدهیم .خودمان
را از نگاه آنها میبینیم و میگوییم ما عرضه نداریم ،لیاقت نداریم ،حق نداریم ...مالکهای
خودمان منسوخ شده .اص ً
ال شب و روزمان وقتی شب و روز است که آنها تأیید کرده باشند...
آدم غربزده حتی خودش را از زبان شرقشناسان میشناسد .خودش به دست خودش ،خودش
را شیء فرض کرده و زیر میکروسکوپ شرقشناس نهاده و به آنچه او میبیند ،باور دارد و تکیه
میکند ،نه آنچه خودش هست و احساس میکند و این دیگر زشتترین تظاهرات غربزدگی
است .خودت را هیچ بدانی و هیچ بینگاری و اختیار همه چیز را بدهی بهدست هر قلم هر دستی
که بهعنوان شرقشناس کالمی گفته یا نوشته .اص ً
ال شرقشناسی یعنی چه؟! اگر بگوییم فالن
غربی زبانهای شرقی را میشناسد یا لهجههای شرقی را یا موسیقی شرقی را یا هنر شرقی را،
یک حرفی .اگر بگوییم فرهنگهای شرقی را میشناسد یا جوامع شرقی را ،باز هم یک حرفی.
تازه آن هم ممکن نیست .ولی شرقشناس بهطور کلی یعنی چه؟! یعنی عال ِم به کل خفیات در
عالم شرق؟! مگر در عصر ارسطو به سر میبریم؟!
غرب قرون وسطی وقتی به منتهای ممکن درجه محصور عالم اسالم شد و در مقابل ممالک
اسالمی در خطر نیستی قرار گرفت ،به سختی بیدار شد و به تعرض پرداخت .مسیحیان صلحجو
و طعنهزن به مسلمانان جهادگر ،به صلیبیان جهاد کننده بدل شدند و در جنگهای طوالنی
صلیبی ،فنون و معارف اسالمی را اقتباس نمودند و غرب مسیحی را به خداوندگار سرمایه و فن
و معرفت و بعدتر خداوندگار صنعت و ماشین و تکنولوژی بدل کردند .آیا اکنون نوبت آن نرسیده
که ما نیز در مقابل قدرت غرب احساس خطر کنیم و برخیزیم و سنگر بگیریم و بجنگیم؟
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هنوز وقت آن نرسیده که بیدار شویم و داشتهها و داراییهای خود را ببینیم؟ فقط به این
دلیل که ماشین ساخته غربیهاست و ما هم به آن نیاز داشتهایم و آن را گرفتهایم باید تمام
مالکهای دیگر زندگیمان را هم از غرب بگیریم؟ حتی امروز که انسان غربی هم دریافته که
شرق غیر     از عاج و نفت و ادویه و ابریشم ،اسرار دیگری هم دارد؟ حتی امروز که انسان غربی
از سر بیزاری یا دستکم خستگی از محیط و آداب خود ،پناهی بیرون از غرب میجوید؟ آن
وقت ما غربزدگان درست در همین روزگار همه چیز خود را رها کردهایم و در غرب بهدنبال
پناه میگردیم؟
(غربزدگی ،جالل آل احمد)

انقالب اسالمی چه تأثیری بر هویت ایرانی داشته است؟
انقالبها از مهمترین تحوالت در هر جامعهای محسوب میشوند .یکی از مهمترین بحثها
دربارة هر انقالب ،دستاوردها و پیامدهای آن است .پیامدهای انقالب را به شیوههای مختلفی
دستهبندی میکنند؛ مثال ً پیامدهای کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت ،یا پیامدهای
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی .یکی از مهمترین پیامدهای انقالب ،تحوالت هویتی
است .انقالب اسالمی چه تأثیری بر هویت ایران و ایرانی داشته و تأثیرات هویتی آن بر جهان
چه بوده است؟

انقالب  1917روسیه با شعار نان ،صلح،
زمین ،به سرنگونی روسیه تزاری و برپایی
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی انجامید.

انقالب فرانسه به تغییر نظام سلطنتی،
شکلگیری جمهوری فرانسه و تصویب
الئیسیته منجر شد.

با انقالب اسالمی ،نظام شاهنشاهی به
جمهوری اسالمی تغییر یافت.

انقالب اسالمی ایران حاصل یک قرن مقاومت هویت اسالمی ـ ایرانی جامعۀ ما در برابر هجوم
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی غرب بود .بازگشت ایران به اسالم ،صرفاً بازگشت به هویت
تاریخی و جغرافیایی نبود بلکه بازگشت به هویت توحیدی و معنوی خویش بود.
جامعة ایران به رهبری امام خمینی و با تکیه بر آموزه های قرآن و اهل بیت
به هویت
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اسالمی خود بازگشت؛ تاریخ و جغرافیای خود را ذیل آسمان معنوی توحید قرار داد و به این
ترتیب از مرزهای جامعة ایمانی خود و نه فقط جامعة ایران ،در برابر جهانی که در مقابل او
صف کشیده بود ،به مدت هشت سال دفاع کرد .این مقاومت ،در عرصه های مختلف تا امروز
ادامه یافته است.

پیمان منع گسترش سالحهای هستهای ،کشورهای جهان را به
دو دستة دارای سالح هستهای و فاقد این نوع سالح تقسیم کرد
و مطابق آن اعضای دائم شورای امنیت بهطور رسمی صاحب سالح
هستهای شدند.

با اینکه در هیچ سند بینالمللی ،سطری دربارة تحریمهای دارویی
نوشته نشده است ا ّما در عمل ،تحریمهای دارویی ،بیماران خاص
ایرانی را با مشکالت جدی مواجه کرده است.

جامعة ایران با بازگشت به هویت اسالمی خود ،که هویتی مستقل ،ف ّعال و اثرگذار است ،به
قلب تپندة بیداری اسالمی 1تبدیل شد .اینک جوامع اسالمی دیگر با الهام گرفتن از انقالب
اسالمی ایران ،هویت خود را بیرون از تصاویری که فرهنگ غربی القا می کند ،جست وجو
می کنند و به این ترتیب ،اسالم به عنوان یک قطب فرهنگی جدید در جهان ظاهر می شود.
انقالب اسالمی ایران افق های جدیدی را به روی اندیشمندان جهان غرب نیز گشوده و
نظریه پردازان غربی را که طی قرن بیستم ،غربی شدن همۀ فرهنگ ها را سرنوشت مشترک
و حتمی بشریت می دانستند ،به تأمل در نظریات پیشین خود و بازبینی آنها فراخوانده است.

1ـ بیداری اسالمی ،مقاومتهایی به منظور حفظ عزت و استقالل جهان اسالم در برابر نفوذ و سلطة فرهنگ غرب است که ریشه
در فرهنگ اسالمی دارد.
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بخوانیم و بدانیم
برقراری روابط پایدار میان اعضای جامعه ،نیازمند مکان و سرزمین است .مکان ،زمینة ارتباط
افرادی را که عقاید و ارزشهای مشترک دارند ،فراهم میآورد .بههمین دلیل برای مردمی که
با هم زندگی میکنند ،سرزمین یا وطن ،ارزشی متفاوت از سایر مکانها پیدا میکند و احساس
خاصی در آنها به وجود میآورد ،به گونهای که گاه دفاع از آن را تا پای جان وظیفة خود میدانند.
ّ
سرزمین ،بُعد جغرافیایی هویت جامعه را میسازد .افرادی که مدت زیادی با هم زندگی کردهاند،
سرگذشت و سرنوشت مشترکی پیدا میکنند که به صورت خاطرة جمعی و مشترک درمیآید
و از نسلی به نسل دیگر انتقال مییابد .این خاطره در گذر زمان ،متراکم و مستحکم میشود و
بُعد تاریخی هویت جامعه را میسازد.

تحلیل کنید
حجاب و پوشش بهعنوان نماد هویت جوامع اسالمی در صد سال اخیر فراز و
فرودهایی داشته است .در دوران رضاخان ،حجاب مسئله و معضل درون جامعه
ایران بود و زنان مسلمان اجازۀ رعایت ضوابط دینی خود را نداشتند .اینک حجاب
مسئلۀ کشورهای اروپایی شده است و برخی از کشورهای اروپایی از ورود زنان
با حجاب به مراکز آموزشی ممانعت میکنند .مسئله شدن حجاب در کشورهای
اروپایی را با توجه به هویت فرهنگی جوامع اسالمی تحلیل کنید.
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مفـاهیـم اساسی

خالصـه کنیـد

هویت ایرانی اسالمی انقالبی............ ،
...........................................

ـ ایرانیان با مشارکت در حیات فکری جهان اسالم،
زبان فارسی را به زبان دوم جهان اسالم تبدیل کردند.
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پ�ای� ن�ده ما�نی و ج�اودان
ی
ج�
مهوری اسالمی ا�ران

درس نهم

بعد سیاسی هویت ایرانی

جامعه عالوه بر هویت فرهنگی از هویت سیاسی نیز برخوردار است؛ یعنی در معرفی یک جامعه به ویژگیهای

سیاسی آن جامعه نیز اشاره میشود .نوع نظام سیاسی یکی از این ویژگیهاست .در واقع ،جوامع با پذیرش
نظامهای سیاسی متفاوت ،هویتهای سیاسی متنوعی پیدا میکنند.

آیا میتوانید چند نوع نظام سیاسی را نام ببرید؟ آیا میدانید جوامع از نظر هویت سیاسی چه انواعی دارند؟

به نظر شما ،هویت سیاسی و هویت فرهنگی یک جامعه چه نسبتی با یکدیگر دارند؟ آیا هر نوع هویت سیاسی
با هر نوع هویت فرهنگی سازگار است؟ ابعاد مختلف هویت یک جامعه از یکدیگر جدا نیستند بنابراین هویت

سیاسی هر جامعه با هویت فرهنگی آن تناسب دارد .چه نوع نظام سیاسی با هویت فرهنگی جامعۀ ما تناسب دارد؟
برای پاسخ به این سؤاالت ابتدا باید با مفاهیم قدرت و قدرت اجتماعی ،مقبولیت و مشروعیت ،سیاست و نظام

سیاسی آشنا شوید.

قدرت و قدرت اجتماعی :موجودی که بتواند كاری را با آگاهی و ارادۀ خود انجام دهد ،دارای قدرت است .انسان

بهدلیل اینكه كارهای خود را با آگاهی و اراده انجام میدهد ،كنشگری قدرتمند است که دو نوع قدرت دارد؛
قدرت فردی و قدرت اجتماعی .قدرت فردی انسان محدود است .او نمیتواند همة نیازهای خود را به تنهایی

برطرف کند و برای رفع برخی نیازهایش به كمک دیگران احتیاج دارد.

هنگامی كه انسان برای رسیدن به اهداف خود بتواند بر ارادة دیگران تأثیر بگذارد و اراده و كار ارادی آنان را

به خدمت بگیرد ،قدرت اجتماعی پیدا میشود .كسانی كه توان تأثیرگذاری بیشتری بر ارادۀ دیگران دارند ،از
قدرت اجتماعی بیشتری برخوردارند.
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مقبولیت و مشروعیت :قدرت اجتماعی ،بدون توافق و پذیرش دیگران پدید نمیآید؛ یعنی دیگران باید بپذیرند

که مطابق آنچه از آنها خواسته میشود ،عمل کنند .تنها راه تأثیر گذاشتن بر ارادۀ دیگران و به خدمت گرفتن

ایشان ،جلب تبعیت آنهاست .تبعیت دو شکل دارد:

تبعیت با كراهت؛ تبعیتی است كه ناشی از تهدید و ترس باشد؛

تبعیت با رضایت؛ تبعیتی است كه با رضایت و میل درونی همراه است.

قدرتی كه بدون استفاده از تهدید و با رضایت طرف مقابل بهدست میآید ،دارای مقبولیت است و قدرتی كه

براساس شریعت و موافق حکم خداوند است ،مشروعیت دارد.

مدار مقبولیت ،خواست و ارادۀ كسانی است كه قدرت بر آنها اعمال میشود و مدار مشروعیت ،حق و باطل
بودن است .قدرت اگر مطابق قانون و حکم الهی باشد و تبعیت از آن نیز با رضایت و میل همراه باشد ،قدرت هم

مشروعیت دارد و هم مقبولیت .هنگامی که قدرت برخالف قانون الهی باشد اما تبعیت از آن با رضایت صورت
گیرد .مقبول ولی غیرمشروع است .در یک جامعة دینی ،قدرت نامشروع نمیتواند مقبولیت الزم را بهدست

آورد.

سیاست و نظام سیاسی :هرگاه قدرت اجتماعی برای رسیدن به هدفی معین سازمان یابد ،سیاست پدید میآید.
پس ،سیاست اعمال قدرت سازمانیافته برای دستیابی به هدف است.

هر جامعه ،آرمانها و ارزشهای ویژهای دارد و نمیتواند بدون سیاستی مناسب ،به آرمانها و ارزشهای خود

دست یابد .مجموعۀ سازوکارهایی که برای اعمال سیاستهای جامعه وجود دارد ،نظام سیاسی را شکل میدهد.

عربستان سعودی
شعار ملی:

ال اله اال اهلل مح ّمد
رسول اهلل

سرود ملی:

جمهوری دموکراتیک
کنگو
شعار ملی:

دادگری ،آشتی ،کار

سرود ملی:

سالم سلطنتی

به پا خیز ای کنگویی

نوع حکومت:

نوع حکومت:

پادشاهی مطلقه

جمهوری دموکراتیک

جمهوری اسالمی ایران
شعار ملی:

استقالل ،آزادی،
جمهوری اسالمی

سرود ملی:

سر زد از افق
مهر خاوران

نوع حکومت:

جمهوری اسالمی

جمهوری آرژانتین

انگلستان

شعار ملی:

شعار ملی:

یکپارچگی و آزادی

خدا و حق من

ای میرندگان ،بانگ

سرود ملی:

سرود ملی:

مقدس را بشنوید

خدا ملکه را نگاه بدارد

آزادی ،آزادی ،آزادی

نوع حکومت:

جمهوری فدرال

نوع حکومت:

مشروطۀ سلطنتی
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هویت سیاسی چه انواعی دارد؟
هویت سیاسی جوامع مختلف با یکدیگر متفاوت است؛ زیرا جوامع مختلف نظامهای سیاسی
یکسانی ندارند .نظامهای سیاسی چه انواعی دارند؟ با چه مالکهایی میتوان نظامهای
سیاسی را دستهبندی کرد؟ آیا میتوانید چند نوع نظام سیاسی نام ببرید؟

* نظام های سیاسی را می توان براساس مالک های گوناگون به انواع مختلفی دسته بندی کرد.
بر اساس تعداد افراد تأثیرگذار و تصمیم گیرنده؛ با این مالک ،نظام های سیاسی به سه دسته
تقسیم می شوند:
نظام هایی كه در آنها یک فرد حاکم است و تصمیم می گیرد؛
نظام هایی كه در آنها اقلیتی تصمیم گیرنده است؛
نظام هایی كه در آنها اكثریت مردم در سرنوشت سیاسی خود تأثیرگذارند.
بر اساس روش تصمیم گیری؛ با این مالک ،نظام های سیاسی به دو دسته تقسیم می شوند:
نظام هایی که در آنها حاکم یا حاکمان براساس اهداف و اغراض و امیال خود تصمیم
می گیرند؛ یعنی هر نوع تصمیمی را برای خود جایز می دانند.
نظام هایی که در آنها حاکم یا حاکمان براساس حقیقت و فضیلت و با توجه به موازین عقلی
تصمیم می گیرند.
ارسطو از این دو مالک برای دسته بندی نظام های سیاسی استفاده کرده و از شش نوع نظام
سیاسی نام برده است .در سه نوع از این نظام های سیاسی ،یک فرد ،اقلیت یا اكثریت براساس
خواسته ها و تمایالتشان بر جامعه حکومت می کنند و در سه نوع دیگر ،حکومت یک فرد،
اقلیت یا اكثریت بر حقیقت و فضیلت استوار است.
دسته بندی نظام های سیاسی از نظر ارسطو
روش حکومت
تعداد حاکمان
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براساس حقیقت و فضیلت براساس خواست و میل حاکم

فرد

مونارشی

استبدادی

اقلیت

آریستوکراسی

اُلیگارشی

اکثریت

جمهوری

دموکراسی

شما با نام برخی از این انواع آشنایی بیشتری دارید .اکنون می توانید این نظام های سیاسی
را با توجه به تعداد حاکمان و روش حکومت ،با یکدیگر مقایسه کنید .آیا می توانید بگویید
جمهوری و دموکراسی از نظر ارسطو چه تفاوتی دارند؟

حکومت پاپ بر واتیکان و کلیسای جهانی
کاتولیک از جمله حکومتهای مونارشی
دانسته شده است.

آریستوکراسی حکومت نخبگانی است که
از امتیازات طبقاتی برخوردار بودهاند.

اُلیگارشی حکومت اقلیتی از سرمایهداران
است که در برابر اکثریت مردم مسئول
نیستند و قدرت را در جهت منافع خود
بهکار میگیرند.

برخی اندیشمندان اجتماعی و سیاسی ،مالک های دیگری بر مالک های ارسطو افزوده اند و
گونه شناسی دیگری از نظام های سیاسی ارائه کرده اند؛ برای مثال ،فارابی عالوه بر دو مالک
پیش گفته ،مالک دین مداری یا دنیا مداریِ نظام سیاسی را نیز در نظر می گیرد .از دیدگاه
او ،نظام سیاسی دینی و دین مدار بر اساس احکام و قوانین الهی سازمان می یابد .در مقابل،
1
نظام  سیاسی دنیوی و دنیا مدار فقط به ارزش ها و آرمان های دنیوی و این جهانی توجه می کند.
تحقیق کنید
دربارة یکی از نظامهای سیاسی موجود در دنیای امروز ،تحقیق کنید.

1ـ در دستهبندی فارابی از نظام سیاسی ،مدینۀ فاضله جامعهای است که براساس قوانین الهی شکل میگیرد .سایر جوامع ،جوامع
جاهله هستند که آرمانها و ارزشهایشان الهی و عقالنی نیست جوامع جاهله به اقسامی تقسیم میشوند.
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لیبرال دموکراسی و جمهوری اسالمی با چه فرهنگهایی
سازگارند؟
لیبرال دموکراسی و جمهوری اسالمی دو نوع نظام سیاسی شناخته شده در دنیای امروز
هستند .دربارۀ این دو نظام سیاسی چه میدانید؟
این دو نوع نظام سیاسی هر دو حکومت اکثریتاند اما از نظر روش تصمیمگیری ،دینمدار
یا دنیامدار بودن و آرمانها و ارزشهایی که دنبال میکنند ،کام ً
ال با یکدیگر متفاوتاند .آیا
میتوانید به برخی از این تفاوتها اشاره کنید؟
با توجه به دو واژة دموکراسی و جمهوری ،تفاوت این دو نوع نظام سیاسی در روش
تصمیمگیری و شیوۀ حکومت تا حدودی آشکار است ،اما این دو نوع نظام چه تفاوتهای
دیگری با هم دارند و هر کدام با چه نوع فرهنگی سازگارند؟

لیبرالیسم به معنای مباح دانستن همۀ امور برای انسان ها و دموکراسی به معنای حاکمیت
اکثریت مردم براساس خواست و میل خودشان است بنابراین ،لیبرال دموكراسی نوعی نظام
سیاسی است كه ادعا می كند با خواست و ارادۀ اكثریت مردم سازمان می یابد ،هیچ حقیقت
و فضیلتی را که مستقل از خواست مردم باشد ،به رسمیت نمی شناسد و همچنین ،حكومتی
دنیامدار است .این نظام سیاسی فقط مقبولیت دارد و نمی توان از مشروعیت آن سخن گفت.
آیا می دانید چرا؟
این نظام سیاسی با فرهنگ جدید غرب كه رویكردی دنیوی به عالم هستی دارد و آزادی را
مهم ترین ارزش اجتماعی می داند ،سازگار است .ثبات ،توسعه ،رفاه ،سلطه بر طبیعت و جهان
از دیگر ارزش های مهم در این نظام سیاسی هستند.
ا ّما اگر لیبرال دموکراسی حکومت اکثریت مردم براساس خواسته هایشان است ،نارضایتی مردم
از این نظام سیاسی و اعتراضاتی که درون این نظام شکل می گیرد را چگونه می توان تحلیل و
تبیین کرد؟ چرا برخی مردم ،حقیقت و عدالت را از آزادی مهم تر می دانند و خواست و اراده
الهی را به خواسته های خود ترجیح می دهند؟ لیبرال دموکراسی پاسخی برای این سؤاالت
ندارد .دانشمندان علوم سیاسی از این تناقض؛ یعنی نارضایتی مردم از نظام های سیاسی
لیبرال دموکراسی با عنوان پارادوکس دموکراسی یاد کرده اند.
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با اینکه پیشگامان لیبرالیسم در اعالمیة استقالل آمریکا ،همۀ انسانها را برابر و صاحب حق زندگی ،آزادی و جستوجوی خوشبختی
دانسته بودند ،توسعة حقوق لیبرالی به زنان و سیاهان در ذهن کمتر کسی از لیبرالهای اولیه بود .همین زمینه را برای اعتراضات گسترده
فراهم کرد؛ اعتراضاتی که چندین دهه طول کشید.

جمهوری اسالمی نوع دیگری از نظام سیاسی است كه در برخی جوامع اسالمی مورد توجه قرار
گرفته است .عنوان جمهوری در این تركیب به این معناست که مردم جامعه ،خود سرنوشت
سیاسیشان را تعیین میکنند .كلمۀ اسالمی نیز نشاندهندۀ این است كه این نظام سیاسی
بر اساس عقاید و ارزشهای اسالمی شکل میگیرد و مردم در این نظام در چارچوب عقاید
و ارزشهای اسالمی به فعالیت سیاسی میپردازند .در این نظام سیاسی ،قوانین و مقررات با
خواست اکثریت مردم وضع نمیشوند بلکه بر اساس احکام الهی و اسالمی تعیین میگردند.
عدالت ،استقالل ،آزادی ،نفی وابستگی ،نفی تسلط بیگانگان بر امت اسالمی ،امنیت ،تأمین
اجتماعی ،عمران و آبادانی ،مشورت و مشاركت در امور عمومی و ارتقای معرفت و آگاهی از
جمله ارزش های این نظام سیاسی هستند.
آرمان ها و ارزش هایی که لیبرال دموکراسی و جمهوری اسالمی دنبال می کنند ،یکسان
نیستند .حتی در مواردی که یک ارزش برای هر دو نظام دارای اهمیت است ،تعریف و
تفسیری که از آن وجود دارد ،یکسان نیست .آیا می دانید آزادی برای هر یک از این دو نوع
نظام سیاسی چه معنایی دارد و هر کدام به دنبال تحقق چه معنایی از آزادی هستند؟
در نگاه اسالمی ،ارزش ها اهمیت الهی و دینی دارند؛ بنابراین ،دستیابی به آنها وظیفه ای الهی
تقرب
است و نه تنها منجر به بهبود زندگی اجتماعی می شود بلکه مانند سایر عبادات ،موجب ّ
انسان به خداوند نیز می شود.
عبادات هنگامی که ب ُعد اجتماعی وسیع تری پیدا می كنند ،ارزش بیشتری می یابند .به عالوه
در آموزه های اسالمی از مسئولیت متقابل نظام سیاسی و مردم سخن گفته شده است.
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امت اسالمی باید از پذیرش طاغوت و قدرت های غیرالهی خودداری كند و در شكل گیری
امامت و والیت الهی براساس موازین و ارزش های اسالمی هوشمند و فعال باشد .نظام سیاسی
نیز باید متناسب با ارزش ها عمل کند و مردم را در تحقق این اهداف یاری نماید.
مقایسه کنید
حضور مردم در یک حكومت لیبرال دموكراسی چه تفاوتی با حضور مردم در
جمهوری اسالمی دارد؟

بخوانیم و بدانیم
جامعهشناسی ،سلطهای را که با استفاده از ابزارهای فرهنگی اعمال شود ،هژمونی مینامد.
در سلطه هژمونیک از روشها و ابزارهایی مانند هنر ،رسانه ،علم و نظام آموزشی برای غلبه
و سیطره بر سایر جوامع استفاده میشود .اسالم هراسی و ترسیم چهرهای خشن از اسالم و
مسلمانان از حربههای غرب برای بسط سلطة خود بر جهان در روزگار ماست.
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درس دهم

ابعاد جمعیتی و اقتصادی هویت ایران
در معرفی جوامع به ویژگیهای جمعیتی و اقتصادی آنها اشاره میشود .میدانید چرا؟ جوامع

هویت جمعیتی و اقتصادی دارند و از اینرو در معرفی آنها به ویژگیهای جمعیتی و اقتصادیشان
نیز اشاره میشود.

جمعیت هر جامعه بخشی از هویت آن جامعه محسوب میشود .اندازۀ جمعیت و جوان یا پیر بودن،

روستایی یا شهری بودن ،بیکار یا شاغل بودن آنها از جمله ویژگیهای جمعیتی یک جامعه است.
چه ویژگیهای دیگری نشاندهندۀ هویت جمعیتی یک جامعه است؟

جوامع مختلف هویتهای اقتصادی گوناگونی دارند .دولتی یا غیردولتی بودن ،مستقل یا وابسته
بودن ،مقاوم یا شکننده بودن ،تک محصولی بودن یا نبودن ،سرمایهداری یا سوسیالیستی یا

بودن اقتصاد نیز از جمله ویژگیهای اقتصادی یک جامعه است.
اسالمی
ِ

جمعیت و اقتصاد هر جامعه چه رابطهای با هویت آن دارند؟ آیا میتوانید به برخی از ویژگیهای
جمعیتی و اقتصادی جامعۀ ایران اشاره کنید؟
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جمعیت چه رابطهای با هویت جامعه دارد؟
جمعیت هر جامعه ،بخشی از هویت آن محسوب میشود .اولین شرط بقای هر جامعه،
جمعیت آن است .اگر اعضای یک جامعه از بین بروند ،آن جامعه نابود میشود .در صورت
نبود یا کمبود جمعیت ،بسیاری از فعالیتهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی بر
زمین میماند ،ا ّما آیا اندازة جمعیت به تنهایی برای بقا و رشد یک جامعه کفایت میکند؟
جمعیت یک جامعه چه رابطهای با هویت آن دارد؟

گسترش یک جامعه از طريق گسترش فرهنگ آن صورت می گيرد .راه گسترش هر فرهنگ،
شناختن و پذيرفتن و عمل كردن به آن است .شناخت فرهنگ ،پذیرش و عمل به آن صرفاً
حامل فرهنگ و عامل به آن هستند.
از عهدة افراد و اعضای جامعه برمی آيد .اعضای جامعه،
ِ
پس ،هرچه حامالن و عامالن يک فرهنگ بيشتر باشند ،آن فرهنگ بيشتر گسترش می يابد؛
ِ
فرهنگ آن جامعه را می شناسند
یعنی هر چه جمعیت یک جامعه بیشتر باشد ،افراد بیشتری
و می پذیرند و به آن عمل می کنند.
پایبندی
بنابراین ،افزايش جمعيت يک جامعه زمینه ساز
ِ
فرهنگ
به
گسترش فرهنگ آن است .كاهش جمعيت يک
جامعه
گسترش
جامعه نيز به محدود شدن گسترۀ فرهنگ آن منجر
جامعه و
می شود و امکان تسلط جوامع و فرهنگ های ديگر
فرهنگ
بر آن جامعه را فراهم می آورد.
افزایش
جمعیت جامعه

ِ
فرهنگ جامعه ای كه قرار است با افزايش
اما آیا گسترش هر فرهنگی مطلوب است؟ اگر
جمعيت بسط یابد ،فرهنگ حق باشد نه فرهنگ باطل و همچنین ،افراد و اعضای اين جامعه
حامالن و عامالن فرهنگ حق باشند ،افزايش جمعيت مطلوب است؛ بنابراین گسترش فرهنگی
مانند فرهنگ اسالمی ،مطلوب است و داشتن جمعیت مناسب برای تحقق این هدف ،الزم و
ضروری می باشد.
آیا می دانید جامعة ما از نظر جمعیتی چه وضعیتی دارد؟ به نظر شما چه دالیلی سبب کاهش
رشد جمعیت یک جامعه می شود؟
تأمین جمعیت جامعه یکی از کارکردهای اجتماعی مهم خانواده است .امروزه برخی جوامع به
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دالیلی مانند باالرفتن سن ازدواج ،افزايش بی ثباتی ،فروپاشی خانواده ها و طالق ،رفاه زدگی،
مصرف گرايی و هزينه پنداشتن فرزندان ،با مسائلی مانند كاهش رشد جمعيت یا پيری و
سالمندی جمعيت مواجه اند .آیا می دانید کاهش رشد جمعیت چه پیامدهایی دارد؟

سالمندی جمعیت ،بحرانی است که اگر ظاهر شود ،به سادگی عالج ندارد.

پیش از این ،کاهش رشد جمعیت از جمله مسائل و مشکالت جوامع غربی بود؛ زیرا تشکیل
خانواده و فرزندآوری نیازمند محبت و فداکاری است ولی در جوامع غربی بهدلیل افزایش
فردگرایی و اهمیت یافتن لذت فردی ،محبت و ایثارگری کاهش یافته بود و به فرزندآوری کمتر
و کاهش شدید رشد جمعیت منجر شده بود .به همین دلیل ،این جوامع برای افزایش جمعیت
خود به سیاستهای تشویقی روآوردند و پذیرش مهاجران را نیز در دستورکار خود قرار دادند.

سالمندی جمعیت از مهمترین بحرانهای قرن بیست و یکم است.

امروزه جامعۀ ما هم با مسئلۀ کاهش رشد جمعیت روبه رو شده است .به نظر شما ،کاهش
رشد   جمعیت در کشور ما چه دالیلی داشته است؟ ما برای حل این مشکل چه تدابیر و
راه حل هایی درنظر گرفته ایم؟
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وقتی یک جامعه با كاهش يا افزايش جمعيت مواجه می شود ،نظام سیاسی آن برای ّ
حل
مشكل جمعيت چاره انديشی می كند و با همراهی و همكاری مردم راهکارهایی را به اجرا در
می آورد كه «سیاست های جمعیتی» نامیده می شود .سياست های جمعيتی می تواند در جهت
افزايش يا كاهش جمعيت باشد.
کشور ما ،ایران ،در دو برهة زمانی سياست های كاهش جمعيت را اجرا كرد؛ يک بار پيش از
انقالب اسالمی ،از سال  1345هـ    .ش تا زمان پيروزی انقالب و ديگر بار ،از سال  1368هـ    .ش
تا سال  1390هـ    .ش .كاهش بيش از حد و كم سابقة رشد ساالنة جمعيت در سال های اخیر،
تغيير و بازنگری در سياست كاهش جمعيت را ضروری ساخت .در سال  1393هـ    .ش اصول
كلی سياست های جمعيتی كشور تصويب شد که در آن به ضرورت هایی از جمله افزایش
جمعیت ،جوانی جمعیت ،حمایت از زوج های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه های
زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد ،ترویج و نهادینه سازی سبک زندگی ایرانی ـ اسالمی،
فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان و بهره مندی از تجارب و توانمندی های ایشان،
برنامه ریزی برای توزیع متعادل جمعیت در نقاط مختلف کشور و ...توجه شده است.
هماندیشی کنید
به نظر شما ،در جامعۀ ما چه عواملی موجب کاهش تمایل به فرزندآوری شده است؟
چرا برخی از خانوادههای ایرانی ترجیح میدهند که فقط یک یا دو فرزند داشته
باشند؟ آیا اعمال سیاستهای تشویقی در افزایش جمعیت مؤثر بوده است؟ چرا؟

بخوانیم و بدانیم
به خاطر دارم که چند سال پیش ،یک روز پدرم پاکتی را به من داد که روی آن نوشته شده
بود «   اسناد خانوادگی» .درون پاکت شجرهنامهای به چشم میخورد .شجرهنامهای مثل همۀ
شجرهنامهها ،که نشان میداد مث ً
ال ساموئل در سال  1827متولد شده و در سال  1881از دنیا
رفته است ،نام او با خطی به نام ماریا که همسر او بوده وصل شده بود و در زیر نام آن دو،
خطوط شاخه شاخهای به چشم میخورد که دخترها و پسرهایشان را نشان میداد و بعد نوهها
و نسلهای بعدشان را .خطوط را دنبال کردم تا به نام پدر و مادرم و خودم رسیدم .به این فکر
میکردم که این افراد که بودهاند ،چگونه روزگار گذراندهاند و اص ً
ال زندگیشان چه فایدهای
داشته است؟ آنگاه به یاد آیاتی در عهد عتیق افتادم که در آنها بهترتیب نام افرادی نهچندان
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شناخته شده میآید و در نسل هشتم به نام داوود میرسد و اینگونه از او یاد میکند که
«او پادشاهی بزرگ بود و برگزیدۀ خداوند» .فکر میکنم اگر این شجره در جایی قطع شده بود،
داوودی پدید نمیآمد .اگر اجداد من هم نبودند ،من متولد نمیشدم و اگر من به دنیا نیامده
بودم ،فرزندان و نوادگانم پا به این دنیا نمیگذاشتند .کسی چه میداند شاید هدف از تولد من،
پیدایش کسی به بزرگی و سروری داوود در نسلهای آیندۀ من باشد .شاید یکی از فرزندان یا
نوادگان من آدمی بزرگ بشود .چه حس خوشایندی! حتی اگر کسی به یاد نیاورد که من که
بودهام و چه کردهام ،همین قدر که من معبری باشم برای گذ ِر آیندگانی که شاید داوودی در
میانشان باشد ،کاری بزرگ است و البته بس دشوار .باید سعی کنم این دنیا را خراب نکنم؛ آن
را اندکی اصالح کنم و به بهتر از آنچه به من داده شده ،تبدیل نمایم یا حداقل سعی کنم آن
را خراب نکنم و دستنخورده تحویل آیندگان بدهم تا زندگی ام بی ثمر نبوده باشد .آنوقت،
آیندگانم از من به نیکی یاد خواهند کرد؛ حتی اگر نامم را ندانند یا وقتی آن را در شجرهنامۀ
خانوادگی می بینند ،به نظرشان چندان شناخته شده نباشد.
(همه کیمیاگریم ،چارلز هندی)

اقتصاد هر جامعه چه رابطهای با هویت آن دارد؟
افراد میتوانند با معرفی خود بهعنوان کارآفرین ،تولیدکننده ،کارگر ،کارمند ،تاجر و...
خود را از دیگران متمایز کنند .همة ما مصرفکننده یا مالیاتدهنده نیز هستیم .برخی
از افراد ،کمفروش ،محتکر ،دالل و ...هستند؛ هرچند آن را مخفی میکنند .این عناوین
همه ،نشاندهندة هویت اقتصادی افراد هستند .جوامع نیز هویت اقتصادی دارند و با
ویژگیهای اقتصادی از دیگر جوامع متمایز میشوند .آیا میدانید جامعۀ ما از نظر اقتصادی
چه ویژگیهایی دارد؟ هویت اقتصادی جامعۀ ما چه فراز و فرودهایی داشته است؟

اقتصاد امروز ما نتیجۀ رويدادهای گذشته و عملكرد کنونی ماست .اين اقتصاد از سويی
دستاوردهای چشمگیری داشته است؛ مانند گسترش بهره مندی مردم از آب و برق و گاز و
ارتباطات ،ايجاد زيرساخت هایی همچون سدها و نيروگاه ها ،توسعة ظرفيت توليدی ،ارتقاء
شاخص های بهداشت و درمان ،پیشرفت در صنایع هسته ای و نانو ،بازسازی خسارت های ناشی
از جنگ ،جبران برخی عقب ماندگی های تاريخی ،مقابله با تحريم ها ،گسترش روحیة انفاق و
توجه به مستضعفان و محرومان ،و ازسوی ديگر با معضالتی مانند تورم ،بيكاری ،وابستگی به
نفت ،توزيع نابرابر درآمد و امكانات ،تجمل گرايی و مصرف گرایی دست به گريبان بوده است.
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كشف نفت و کسب درآمد از راه فروش آن یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر هویت
اقتصادی جامعۀ ما بوده است .اگرچه سرمايۀ نفتی به افزایش داراییهای جامعه میانجامد اگر
بهدرستی از آن استفاده نشود ،اقتصادی وابسته ايجاد می كند كه رشد و افول آن ،به قيمت نفت
و درآمد حاصل از آن وابسته است.
آیا میدانید اقتصاد نفتی چه ویژگیهایی دارد؟ اقتصاد نفتی اقتصادی تکمحصولی است .آیا
میدانید تک محصولی شدن اقتصاد چه پیامدهایی دارد؟
اقتصاد نفتی بهدلیل آنکه درآمدی هنگفت و بدون زحمت نصیب جامعه می كند ،انگیزه برای
فعالیتهای تولیدی را کاهش میدهد .به عالوه ،دولت بزرگی بهوجود میآورد كه می كوشد به
کمک درآمدهای نفتی و نه رواج كسب و كار یا اخذ مالیات ،هزینههای کشور را تأمین کند و
برای مردم رفاه اجتماعی به ارمغان بیاورد ،اما این رفاه پايدار نيست؛ زیرا اقتصاد تکمحصولی
وضعيتی ناپایدار بهوجود میآورد که زمینة سوء استفادة قدرتهای جهانی را فراهم میکند .آنها
از این ضعف اقتصادی بهعنوان ابزاری برای فشار آوردن به جامعه استفاده می كنند.

قطع وابستگی اقتصادی به نفت و بنا نهادن اقتصاد غیرنفتی آرزوی همة ایرانیان است.

هویت جوامع غربی براساس اقتصاد شکل گرفته است .اقتصاد سرمایهداری یکی از مهمترین
ویژگیهای هویتی این جوامع است .آنها هيچ مانعی را بر سر راه اقتصاد خود برنمیتابند و
شيوههای اقتصادی ناسازگار با اقتصاد سرمایهداری را در سراسر جهان نابود می كنند .استعمار و
تحریم اقتصادی از جمله اقدامات جوامع غربی برای پیشرفت اقتصادی خود و نابود کردن اقتصاد
دیگر جوامع بوده است .بههمین دلیل است که برخی کشورهای غربی ،اقتصاد نفتی را پاشنۀ
آشیل ایران اسالمی تشخیص داده و جنگ اقتصادی تمام عیاری علیه کشور ما به راه انداختهاند.
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امروزه کشورهای غربی جنگ اقتصادی تمام عیاری علیه کشورها به راه انداختهاند.

در چنين موقعيتی ،راه نجات اقتصاد ايران و احيای هويت آن چيست؟ ايران اسالمی قصد دارد
هويت اقتصادی خود را از طریق اقتصاد مقاومتی بازسازی کند.
اقتصاد مقاومتی؛ اقتصادی پيشرفته ،مستقل و مستحكم است که با اعتقاد به تعاليم حيات بخش
اسالم و تکیه بر دانش و فناوری و ظرفيت های مولد مردمی و دولتی ،هویت اقتصادی نوینی برای
ایران می سازد تا بتواند مسیر پیشرفت را بدون تأثیرپذیری از موانع بین المللی و داخلی طی
کند .اقتصاد مقاومتی بر استقالل ،خودکفایی ،روحيۀ جهادی ،خالقيت ،نوآوری ،خطرپذيری،
2
اميد ،همبستگی ،و درون زایی در عین برون گرایی 1تأکید دارد ،خام فروشی ثروت های طبیعی
را منع می کند و همچنین با حضور فعال و مؤثر در جهان ،برای مردم ايران امنيت ،رفاه و
پيشرفت همراه با عدالت را به ارمغان می آورد.
بخوانیم و بدانیم
جنگ جهانی دوم آلمان و ژاپن را به خاک سیاه نشاند و اقتصادشان را نابود کرد.
با این  حال ،آلمانیها و ژاپنیها خواستند که دوباره بایستند و جامعه را از نو بسازند .کار
راحتی نبود؛ آنها نفت و گاز نداشتند که صادر کنند و به جایش کاالی خارجی وارد کنند و
روزگار بگذرانند .تنها راه چارهشان روی آوردن به تولید و حمایت از آن بود .همین کار را
هم کردند؛ دولتهایشان سیاست افزایش صادرات و کاهش واردات را در پیش گرفتند و
سرمایهداران و صنعتگرانشان تمام توان خود را برای تولید بهکار گرفتند و البته از فرصتی
1ـ اقتصادی که مانند چشمه از درون میجوشد و بر تولید داخلی قویِ خود متکی است ولی صرفاً برای خود تولید نمیکند ،بلکه
تولیدات خود را بهصورتی متعادل با سایر کشورها مبادله میکند.
2ـ فروش نفت خام بدون تبدیل آن به مواد دارای ارزش افزودة باالتر ،مانند محصوالت پتروشیمی در داخل.
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که در غیاب رقبای خارجی پیش آمده بود ،برای پرکردن جیبهای خود استفاده نکردند .آنها
سعی کردند با افزایش کیفیت و کاهش قیمت کاالها ،قدردان واقعی هموطنان و مشتریان خود
باشند .مردم نیز از مصرفگرایی افراطی دست برداشتند .چند سالی «کاالی داخلی بخر» را
شعار خود قرار دادند و پس از چند سال ،حمایت همهجانبه از کاالی داخلی را .سپس ،این
شعار را به «کاالی با کیفیت داخلی بخر» تغییر دادند تا امروز در این افتخار که کشورشان
رقیبی برای قدرتهای بزرگ اقتصادی دنیاست ،سهیم باشند.
هند ،فرانسه ،سنگاپور ،انگلستان و بسیاری دیگر از کشورها هم تجربۀ موفق حمایت از
کاالهای داخلی را در کارنامۀ اقتصادی خود دارند .با اینکه برخی از این کشورها امروز عضو
سازمان تجارت جهانی هستند و به ظاهر اصول این سازمان ،از جمله این اصل را که الزم است
کشورها در مورد کاالهای داخلی و وارداتی رفتار کام ً
ال یکسانی داشته باشند پذیرفتهاند ،اما
در عمل ،همچنان ترجیح میدهند که تولیدات م ّلی خودشان را مصرف کنند؛ زیرا میدانند
که   اشتغالزایی ،کارآفرینی ،بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی ،استقالل اقتصادی و فرهنگی
و ...در گرو حمایت از تولید م ّلی است و حمایت از کاالی داخلی ،حمایت از خودشان است.

تأمل کنید
حمایت از تولید م ّلی یکی از راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی است .ا ّما آیا به
معنای خرید چشم بسته کاالی داخلی با هر کیفیت و قیمتی است؟ نه .حمایت از
تولید م ّلی یعنی کمک به صنعت کشور برای تولید کاالیی با کیفیت و قیمت مناسب.
ما ،دولت و تولیدکنندگان هرکدام در این زمینه وظایفی داریم.
دولت میتواند با ارائۀ تسهیالت به تولیدکننده ،ممنوعیت واردات کاالهایی که
مشابه داخلی دارند ،افزایش تعرفههای گمرکی بر کاالهای وارداتی و ...از تولید م ّلی
حمایت کند .تولیدکننده باید سودجویی و فرصتطلبی را کنار بگذارد و خدمت
به مردم و جامعه را هدفی مهم بداند و . ...ما چگونه میتوانیم از تولید م ّلی حمایت
کنیم؟
شما تا به حال از کدام کاالهای ایرانی حمایت کردهاید؟ چگونه؟ بهنظر شما چرا
بعضی ترجیح میدهند کاالی خارجی مصرف کنند؟
شاید در نگاه اول اینطور به نظر برسد که شما هنوز در انتخاب کاالهای مصرفی در
خانوادهتان نقش چندانی ندارید اما اگر کمی بیشتر فکر کنید ،میبینید که اینطور
نیست .بهعالوه ،شما میتوانید دربارۀ ضرورت حمایت از کاالی ایرانی با اعضای
خانوادهتان گفتوگو کنید و مطالبی را که در این درس خواندهاید ،با آنها در میان
بگذارید.
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فارابی ،ابونصر ( )1379آراء اهل مدینه فاضله .ترجمه جعفر سجادی .تهران :طهورا.
فارابی ،ابونصر ( )1379سیاست مدنیه .ترجمه جعفر سجادی .تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
فی ،برایان ( )1381فلسفه امروزین علوم اجتماعی .ترجمه خشایار دیهیمی .تهران :طرح نو.
کچوئیان ،حسین ( )1384تطورات گفتمان های هویتی ایران .تهران :نی.
کرامپتون ،رزماری ( )1396طبقه و قشربندی اجتماعی .ترجمه هوشنگ نایبی .تهران :نی.
کرایب ،یان ( )1396نظریه اجتماعی کالسیک .ترجمه شهناز مسمی پرست .تهران :آگه.
کرایب ،یان ( )1395نظریه اجتماعی مدرن .ترجمه عباس مخبر .تهران :آگه.
کوزر ،لوئیس ( )1380زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی .ترجمه محسن ثالثی .تهران :علمی.
کوئن ،بروس ( )1394درآمدی به جامعه شناسی .ترجمه محسن ثالثی .تهران :توتیا.
گیدنز ،آنتونی ( )1393تجدد و تشخص .ترجمه ناصر موفقیان .تهران :نی.
گیدنز ،آنتونی ( )1396جامعه شناسی .ترجمه حسن چاوشیان .تهران :نی.
لگیت ،مارلین ( )1392زنان در روزگارشان .ترجمه نیلوفر مهدیان .تهران :نی.
لیندولم ،چارلز ( )1394فرهنگ و هویت .ترجمه محسن ثالثی .تهران :ثالث.
مطهری ،مرتضی ( )1396خدمات متقابل اسالم و ایران .تهران :صدرا.
وبر ،ماکس ( )1371اخالق پروتستان و روح سرمایه داری .ترجمه عبدالمعبود انصاری .تهران :سمت.
هابرماس ،یورگن ( )1384نظریه کنش ارتباطی .ترجمه کمال پوالدی .تهران :روزنامه ایران.
هندی ،چارلز ( )1388همه کیمیاگریم .ترجمه سعید قاضی طباطبایی .تهران :هرمس.
هیوز ،استوارت ( )1386آگاهی و جامعه .ترجمه عزت اهلل فوالدوند .تهران :علمی و فرهنگی.
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و
پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران ،مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال
می کند .برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد
تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت ،کتاب های درسی را در اولین سال چاپ ،با کمترین
اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید .در انجام مطلوب این فرایند ،همکاران گروه تحلیل محتوای
آموزشی و پرورشی استان ها ،گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن
باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند .ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران ،اسامی دبیران و هنرآموزانی
که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند
به شرح زیر اعالم می شود.
اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب هویت اجتماعی ـ کد 112220
ردیف نام و نام خانوادگی استان محل خدمت ردیف نام و نام خانوادگی استان محل خدمت
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1

عبداهلل عادلی راد

بوشهر

18

مهین ماندگاری

اصفهان

2

نسرین عزیزیان

کردستان

19

زهرا موسوی

خراسان رضوی

3

لیال شجاعی

خراسان جنوبی

20

طلعت ابوطالبی

اصفهان

4

سعيده رحمانپور

آذربايجان شرقي

21

صیاد گلشنی

آذربایجان غربی

5

شيوا مجد

کردستان

22

عبداهلل نجفی اصل

بوشهر

6

افسانه عسگری

مرکزی

23

بیژن کاردوست

همدان

7

فرشته حیدریان

ایالم

24

امران کیانی

قزوین

8

سهیال دباغی

همدان

25

خدابخش چاکری

سیستان و بلوچستان

9

نسرین درویشی

خوزستان

26

پروین نیک زر

یزد

10

محمد علیزاده

ایالم

27

لیال کاخکی

هرمزگان

11

سید بهنام میرافضل

خوزستان

28

محبوبه نورانی

سمنان

12

مژده قربانعلی زاده

گیالن

29

ابراهیم حاج حسینی

هرمزگان

13

علی عبداهلل زاده

گيالن

30

علی ایمانی

شهر تهران

14

مریم اسماعیلی

خراسان شمالی

31

زهرا خراسانی

قزوین

15

محمدهادی نوابی فرد
جهرمی

فارس

32

اکبر جاهدی
خسروشاهی

آذربایجان شرقی

16

عزیزاله علی زاده

شهرستان های تهران

33

احمدعلی باقری

مازندران

17

مریم یحیی زاده

اردبیل

34

ولی آقا قلیزاده

اردبیل

