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هـویـت
فصــل دوم
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 فصـل دوم ـ هویـت

اهـداف فصـل دوم

 دانش آمــوز با مطالعه این فصل و انجام فعالیت های آن: 
 تمايز، تعامل و تناسب هويت فردي و اجتماعي را با مثال توصيف مي كند.

 به عوامل مؤثر در شكل گيري هويت خود، آگاه مي شود و براي هويت يابي مطلوب، تالش مي كند.
 نقش جامعه پذيري و كنترل اجتماعي را در بازتوليد هويت اجتماعي توضيح مي دهد و به انجام امر به معروف 

و نهي از منكر رغبت نشان مي دهد.
جديد  هويت هاي  پيدايش  و  اجتماعي  تحرك  براي  اجتماعي  جهان هاي  كه  را  محدوديت هايي  و  فرصت ها   

فراهم مي كنند نقد و ارزيابي مي كند.
 هويت اجتماعي افراد را از هويت فرهنگي جهان اجتماعي تميز مي دهد و رابطه آنها را شرح مي دهد.

با تشخيص تحوالت هويتي مثبت و  بيان مي كند و  را  بيروني تحوالت هويتي جهان اجتماعي   علل دروني و 
منفي، خود را نسبت به سرنوشت تحوالت هويتي جهان اجتماعي مسئول مي داند.

 هويت ايراني، اسالمي و انقالبي را افتخارآميز مي داند و براي تقويت آن تالش مي كند.
 به اهميت ابعاد جمعيتي و اقتصادي هويت ايراني پي مي برد و براي اصالح و بهبود آنها راهكارهايي پيشنهاد 

مي كند. 
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هویـت
»    من کیستم؟«

 درس 8

در مورد هویت چه می  دانید؟ 
در سال گذشته خواندید، آنچه در پاسخ به پرسش »کیستی؟« گفته می شود و شخص با آن از اشیا 
و افراد دیگر متمایز می  گردد، هویت فرد را تشکیل می  دهد. هویت با نوعی احساس مثبت یا منفی 
از خودشان  یا  می  شوند،  مواجه  پرسش»کیستی؟«  با  گوناگون،  موقعیت  های  در  افراد  است.  همراه 

می  پرسند: به راستی»  من کیستم؟«
آیا می  توانید برخی از این موقعیت ها را نام ببرید؟

خدایا این افتخار مرا بس که بنده توام و این عّزت مرا بس که تو خدای منی.

خدایا تو همانی که من می خواهم، مرا آن کن که تو می خواهی. 
امام علی )ع(

قبیل  این  از  ویژگی  هایی  به  خود،  معرفی  در  و  می  کنند  معرفی  را  خودشان  »   کیستی؟«  پرسش  به  پاسخ  در  افراد 
اشاره می  کنند: جوان، متولّد دوم اسفند 79، باهوش، مؤمن، گندمگون، وقت  شناس، خجالتی، صبور، راست گو، ایرانی، 
یا  انتسابی بودن، فردی  یا  اکتسابی  بنویسید و  را  . در جدول زیر، چهار ویژگی هویتی خود  و...  کشاورز، روستایی 

اجتماعی بودن و ثابت یا متغیر بودن آنها را تعیین کنید.

متغیرثابتاجتماعیفردیانتسابیاکتسابیویژگی های من

...

...

...

...
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آیا هویت مان را خودمان می  سازیم؟ ما در شكل  گيری بعضی ويژگی  های هويتی مانند مكان و 
زمان تولد يا دختر و پسر بودن  نقشی نداريم؛ ولی بسياری از ويژگی  های هويتی مانند صفات 
اخالقی و روانی را خودمان شكل می  دهيم يا در شكل  گيری آن نقش و سهم بسياری داريم.  
و  تالش  با  می  توانيم  اما  نداريم،  نقشی  آنها  آوردن  به دست  در  كه  ويژگی  ها هستند  بعضی 
كوشش خود، آنها را تغيير دهيم مانند منزلتی كه از طريق خانواده مان به دست می  آوريم و با 

كنش  هايمان آن را تغيير می  دهيم. 
مانند جايگاه فرد  تغيير می كنند؛  از ويژگی  های هويتی  آیا هویت مان تغییر می  کند؟ برخی 
تغيير  ويژگی  ها  برخی  ولی  اوست،  و…  دارايی  توانايی،  دانايی،  تابع  كه  اجتماعی  در جهان 
نمی  كنند؛ مانند زمان و مكان تولد و… . هر فردی در طول زندگی خود، تغييرات هويتی 
بی  سوادی،  از  يا  جوانی  و  نوجوانی  كودكی،  نوزادی،  از  مثالً  می  گذارد؛  پشت  سر  را  بسياری 
كم سوادی، دانشمندی و فرهيختگی می  گذرد؛ ولی خود می  داند همان شخصی است كه همۀ 

آن تغييرات را سپری كرده است. 
گروه  های  در  عضويت  يا  ديگران  با  ارتباط  بدون  فرد  اجتماعی  است؟  صرفاً  ما  هویت  آیا 
اجتماعی نمی  تواند برخی ويژگی  ها را داشته باشد؛ مثاًل ما تنها با عضويت در جامعۀ ايران، 
ايرانی محسوب می  شويم؛ در حالی كه زرنگی يا تنبلی، صبوری يا زودرنجی و… ويژگی  های 

فردی ما هستند. 

گفته اند که یوسف را دو چیز بود بر کمال؛ یکی ُحسن خلقت )جمال و زیبایی( و دیگری حسن سیرت 
)علم و معرفت(.

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.

)رشیدالّدین میبدی(

بـخوانیـم و بـدانیـم

 هویت فردی هویت اجتماعی
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تمرین کنید
اگربخواهیددریکوبالگ،خودرامعرفیکنید،چهمینویسید؟

»منبچۀشاهعبدالعظیمهستمودرخانهایبهدنیاآمدهوبزرگشدهامکهدرهرسوراخشکه
سرمیکردی،بهیکخانوادهدیگرنیزبرمیخوردی.اینجانباکنونچهلوششسالتمامدارم.
درستسیوچهارسالپیشیعنی،درسال1336شمسیدرکالسششمابتداییمشغولدرس
خواندنبودم.درآنسال،انگلیسوفرانسهبهکمکاسرائیلشتافتندوبهمصرحملهکردند.بنده
همبهعنوانیکپسربچۀ13ــ12ساله،تحتتأثیرتبلیغاتآنروزکشورهایعربییکروزروی
تختهسیاهنوشتم:»خلیجعقبهازآِنملتعرباست«.وقتیزنگکالسرازدندوهمهماسرجایمان
نشستیماتفاقاًآقایمدیرمانآمدتاسریهمبهکالسمابزند.وقتیاینجملهرارویتختهسیاه
دید،پرسید:»اینراکهنوشته؟«صداازکسیدرنیامد.منهمساکتاماباحالتیپریشانسرجایم
نشستهبودم.ناگهانیکیازبچههابلندشدوگفت:»آقااجازه؟اینجملهرافالنینوشته.«آقای
مدیرهمکّلیسروصداکردوخالصهاینکه:»چراواردمعقوالتشدی؟«ودرآخرگفت:»بیادمدفتر
تاپروندهاترابزنمزیربغلتوبفرستمتخانه«.البتهوساطتیکیازمعلمان،کاررادرستکردو
منفهمیدمکهنبایدواردمعقوالتشد.منازیکراهطیشدهباشماحرفمیزنم.خوشبختانه
زندگیمرابهراهیکشاندهاستکهناچارشدهامرودربایستیرانخستباخودموسپسبادیگران
کناربگذارموعمیقاًبپذیرمکه»تظاهربهدانایی«هرگزجایگزین»دانایی«نمیشودوحتیازاین
این و بود بایددرجستوجویحقیقت بهدستنمیآید. با»تحصیلفلسفه« نیز باالتر،دانایی
متاعیاستکههرکسبهراستیطالبشباشد،آنراخواهدیافتونزدخویشنیزخواهدیافت.
دارایفوقلیسانسمعماریازدانشکدۀهنرهایزیبایدانشگاهتهرانهستم.اماکاریراکهاکنون
انجاممیدهم،نبایدباتحصیالتممربوطدانست.حقیرهرچهآموختهام،ازخارجدانشگاهاست.
بندهبایقینکاملمیگویمکهتخصصحقیقیدرسایۀتعهداسالمیبهدستمیآیدوالغیر.قبل
ازانقالب،فیلمنمیساختهام،اگرچهباسینماآشناییداشتم.اشتغالاساسِیحقیرقبلازانقالبدر
ادبیاتبودهاست.اگرچهچیزیبهچاپنرساندهام.باشروعانقالبتصمیمگرفتمکهدیگرچیزی
که»حدیثنفس«باشد،ننویسمودیگرازخودمسخنیبهمیاننیاوردم»توخودحجابخودی
حافظازمیانبرخیز«.سعیکردمکهخودمراازمیانبردارمتاهرچههستخداباشدوخداراشکربر
اینتصمیموفادارماندهام.البتهآنچهانسانمینویسد،همیشهتراوشاتدرونیخوداواست.همۀ
هنرهااینچنیناند.کسیهمکهفیلممیسازد،اثرتراوشاتدرونیخوداوست،امااگرانسانخودرا
درخدافانیکند،آنگاهاینخداستکهدرآثارماجلوهگرمیشود.حقیراینچنینادعاییندارم،اما

سعیامبراینبودهاست.
باشروعکارجهادسازندگیدرسال58بهروستاهارفتیمکهبرایخدابیلبزنیم.بعدهاضرورتهای
موجود،رفتهرفتهمارابهفیلمسازیبرایجهادسازندگیکشاند.درسال59بهتلویزیونآمدیمودر
گروهجهادسازندگیسازمان،مشغولبهکارشدیم.حقیرهیچکاریرامستقالًانجامندادهامکهبتوانم
نامببرم.درهمۀفیلمهاییکهدرگروهجهادسازندگیساختهشدهاست،سهمکوچکینیزــاگرخدا
ـبهاینحقیرمیرسدواگرخداقبولنکندکههیچ.بههرتقدیر،منفّعالیتتجارینداشتهام. قبولکندـ
آرشیتکتهستم.ازسال58و59تاکنونبیشازیکصدفیلمساختهام.یکترمنیزدردانشکدۀسینما

تدریسکردهامکهازادامۀتدریسدردانشگاهصرفنظرکردم«.
)سیدمرتضیآوینی(
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هویت  فردی و اجتماعی چه نسبتی با هم دارند؟
سال گذشته، هویت فردی را با دو بخش جسمانی و نفسانی شناختیم و از سه بُعد متمایز هویت انسان 

به شرح زیر سخن گفتیم:
ـ بُعد جسمانی )بدن(

ـ بُعد نفسانی )نفس و ویژگی  های روانی و اخالقی(
ـ بُعد اجتماعی )نقش و عضویت فرد در جهان اجتماعی(

با یادآوری آنچه در سال گذشته خوانده  اید، برای هر کدام از این ابعاد نمونه بیاورید. 

ـ ترشح بيش از اندازۀ غدۀ تيروئيد موجب عصبانی شدن انسان می  شود. 
ـ برخی از بيماری های جسمانی با كمک قوای روانی درمان می  شوند.1 

ـ در شرايط اقليمی متفاوت، شيوۀ زندگی اجتماعی مردم متفاوت است. 
ـ زندگی اجتماعی انسان  ها، طبيعت را تهديد می  كند. 

ـ »يک انسانِ با تقوا، جهانی را تغيير می  دهد«2. 
ـ جهان اجتماعی مانع شكوفايی برخی از اخالقيات می  شود.

1ـ    برای هر كاری كه نّيت و ارادۀ آدمی در انجام آن قوی باشد، بدن دچار ضعف و ناتوانی نمی  شود. امام صادق )ع(
2ـ اين جمله از امام خمينی)ره( است. ايشان خود از افرادی بودند كه با تقوای خود توانستند مسير تاريخ جامعۀ ايران، امت اسالم و 

بلكه جهان امروز بشريت را دگرگون سازند.

با توجه به تصویــر روبه رو عکس، 
نقاشی یا کاریکاتوری مناسب با این 

قسمت تهیه نمایید

 بانوی هنرمند با یک دست ـ بندر ترکمن

اثر  یکدیگر  بر  و  دارند  ارتباط دوسویه  یا  تعامل  یکدیگر  با  و  نیستند  یکدیگر جدا  از  مذکور  بُعد  که سه   می  دانید 
می  گذارند. بدن ما مجرای ارتباط ما با جهان طبیعی و بخشی از آن محسوب می  شود. نقش و عضویت اجتماعی ما نیز 
مجرای ارتباط ما با جهان اجتماعی و بخشی از آن به حساب می  آید. بدین  ترتیب روابط میان ابعاد مختلف هویت در 

نمودارهای زیر خالصه می  شود. آیا می  توانید بگویید هر کدام از مثال  های زیر نشانگر کدام یک از این رابطه  هاست؟
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جهان طبيعی                                                       جهان نفسانی

            جهان طبيعی                                                       جهان اجتماعی

 جهان اجتماعی                                                    جهان نفسانی  

هر شش رابطۀ باال را می  توان در شكل زير به صورت يک جا نشان داد.

تاكنون از تمايز ابعاد مختلف هويت و از تعامل آنها با يكديگر سخن گفتيم ولی پرسش ديگر اين 
است كه هويت فردی و اجتماعی چگونه با يكديگر سازگار می  شوند؟ آيا هر نوع هويت اجتماعی 

با هر نوع هويت فردی سازگار است؟
و  آرمان  ها  عقايد،  براساس  اجتماعی،  جهان  هر  هويت  خوانديد،  اوّل  فصل  در  آنچه  براساس 
ارزش  های كالن آن جهان اجتماعی شكل می  گيرد و  قواعد و هنجارها و نمادهای آن متناسب 

با عقايد، آرمان ها و ارزش ها سامان می  يابند. 
بنابراین:

هويت اجتماعی هر فرد، درون جهان اجتماعی و براساس عقايد و ارزش  های آن شكل می  گيرد. 
افراد براساس جايگاه قبيله  ای آنها مشخص می  شود. در  در جامعۀ قبيله  ای، هويت اجتماعی 
جامعۀ سرمايه  داری هويت افراد بيشتر به ثروت و توان اقتصادی آنها وابسته است. در جامعۀ دينی 
هويت اجتماعی افراد براساس عقايد و ارزش  هايی است كه آن دين محترم می  شمارد؛ مثاًل اسالم 

هويت افراد را با تقوا، علم و عدالت ارزيابی می  كند.

هویت فردی

هویت اجتماعی

جهان اجتماعی

جهان طبیعی
انی

فس
ن ن

جها
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هر جهان اجتماعی بنا به هويت خود، با نوع خاّصی از هويت اخالقی و روانی افراد سازگار است و 
زمينۀ پيدايش و رشد همان هويت را فراهم می  آورد و امكان پيدايش و رشد انواع ديگر را تضعيف 
می كند. به عنوان مثال؛ جهان متجدد به تناسب رويكرد اين  جهان خود، با آن دسته از ويژگی  های 

 هر جهان اجتماعی براساس هويت خود، با طبيعت و بدن آدمی تعامل می  كند. نگاه دنيوی 
جهان متجدد و ارزش  های آن به گونه  ای است كه هر دخل و تصرفی را در طبيعت مجاز می داند. 
انسان در اين جهان هر نوع تصرفی را برای بهره   برداری بيشتر از طبيعت انجام می  دهد. در جهان 
معنوی اسالم، طبيعت به عنوان موجودی زنده، آيت و نشانۀ خداوند محسوب می شود. انسان در 
طبيعت، خليفۀ خداوند است و خليفۀ خداوند براساس خواست الهی وظيفۀ عمران و آبادانی آن 
را برعهده دارد؛ يعنی انسان حق ندارد تصرفاتی را كه مخالف ارادۀ حكيمانۀ الهی است، در جهان 

طبيعت و بدن خود انجام دهد.

 هویت اجتماعی هر فرد، درون جهان اجتماعی و براساس عقاید و ارزش های آن شکل می گیرد.  

 طبیعت آیت و نشانۀ خداست و نباید به آن آسیب رساند. 
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مقایسه  کنید

با کمک دبیر خود، اخالق ورزش کاران جهان اسالم )اخالق پهلوانی( را با اخالق ورزشی جهان جدید 
)اخالق قهرمانی( مقایسه کنید و تناسب این دو نوع اخالق را با ارزش  های کالن اجتماعی بیان کنید.

روانی و اخالقی سازگار است كه در ارتباط با آرمان  ها و ارزش  های دنيوی آن شكل گيرند، مانند 
فردگرايی، دم غنيمت شماری، انضباط، تبّرج، تجّمل گرايی، رفاه طلبی، مال اندوزی و…  با بسياری 
از ويژگی  های اخالقی كه براساس ارزش  های معنوی و الهی وجود انسان شكل گرفته باشند؛ مانند 
قناعت، حيا، بندگی خدا، تقوا، خوف و رجای الهی، شكر و رضای الهی، توّكل و…  سازگار نيست. 
همان گونه كه هويت فرهنگی جهان متجدد با هويت روانی و اخالقِی معنوی ناسازگار است، هويت 

اخالقی و الهی انسان نيز نمی  تواند با هويت دنيوی جهان متجدد سازگاری داشته باشد.

 شهید سعید طوقانی که در عملیات بدر موفق 
به کسب مدال جاویدان شهادت می شود.

خودآگاهی یا ناخودآگاهی؟
گفـــت چـــون ســـقراط در نـــزع اوفتاد1
اوســـتاد ای  گفـــت  شـــاگرديش،  بـــود 
چـــون كفن ســـازيم تـــن پاكـــت كنيم
در كداميـــن جـــای در خاكـــت كنيـــم
گفـــت گـــر تـــو بـــاز يابيـــم ای غالم
دفن كـــن هر جا كـــه خواهی والســـالم
من چو خـــود را زنـــده در عمـــری دراز
پـــی نبـــردم، مـــرده كـــی يابی تـــو باز
 عطار 

1ـ درحال جان كندن و مردن بود.
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بخشی از هويت، آگاهانه است؛ يعنی آن را می  شناسيم يا ديگران به آن پی می  برند و برايمان 
بازگو می  كنند. بخش ديگر، برای ما پنهان است و آن را نمی  شناسيم.

گاهی ما دربارۀ ويژگی  هايی از خود كه به آن واقف نيستيم، تأمل می  كنيم و دربارۀ آنها می  انديشيم. 
گاهی برای شناخت خود، از ديگران كمک می  گيريم و از والدين و دوستان خود دربارۀ نقاط قوت 
و ضعف خويش سؤال می  كنيم. نزد مشاوران، روان شناسان و روان كاوان می رويم و از آنها مشاوره 
می  گيريم. جامعه شناسان و انسان  شناسان نيز دربارۀ ابعاد اجتماعی هويت انسان ها بحث می  كنند 

و در اين باره نظراتی ارائه می  دهند. فيلسوفان نيز مباحث گسترده  ای دربارۀ هويت دارند.
ما ترديدی نداريم كه گاه، در شناخت ويژگی  های هويتی خود و ديگران، دچار خطا و اشتباه 
در  اشتباه  و  امكان خطا  كه  است  اين  نشانۀ  دربارۀ هويت،  متفاوت  نظريات  وجود  می شويم. 

شناخت هويت وجود دارد.
پيامبران و اوليای الهی نيز از ديرباز دربارۀ ابعاد الهی و فطری هويت فردی و اجتماعی انسان و 

همچنين دربارۀ غفلت و فراموشی انسان ها از خويشتن، سخن گفته  اند.

تحقیقات نشان می  دهد کودکان خطاهای خود را موجّه  تر از خطاهای دیگران می  دانند. خطاهای دیگران را عمدی و 
شایستۀ مجازات و خطاهای خود را غیرعمدی و بیشتر ناشی از شرایط و تحریک کننده  های محیطی می دانند. محققان 
ابتدا این امر را ناشی از خودخواهی کودکان می  دانستند، ولی تحقیقات نشان داد که کودکان دربارۀ عوامل مؤثر بر رفتار 
خود، نسبت به دیگران اطالعات بیشتری دارند. از این رو احتمال بیشتری وجود دارد که در توضیح علل رفتار خود؛ 
سهم خود را در انجام خطاها کمتر ببینند و بیشتر بر شرایط محیطی تأکید کنند و خود را بی  تقصیر بدانند. از آنجا که 
شناخت شان از موقعیت دیگران کمتر است، در توضیح رفتار آنها بر سهم خودشان تأکید می  کنند و آنها را مقصر می  دانند. 
کودکان وقتی شناخت بیشتری دربارۀ دیگران به دست می  آوردند، خطاهای آنها را نیز بیش از آنکه عمدی بدانند ناشی 
از سوء برداشت یا بی احتیاطی می  دانستند. بنابراین هرچه شناخت کودکان از موقعیت خود و دیگران بیشتر می  شود، 

قضاوت آنها تغییر می  کند. ولی پرسش اساسی این است که افراد چقدر خود و موقعیت شان را به درستی می  شناسند؟

 سرگشتگی انسان ابعاد الهی و فطری هویت انسان در قرآن
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گفت وگو کنید
دین و پیامبران الهی، فیلسوفان، روان  شناسان، انسان  شناسان و جامعه  شناسان دربارۀ غفلت 
و فراموشی انسان ها از هویت واقعی خود، نظریات متنوعی دارند. با راهنمایی دبیر خود دربارۀ 

این نظریات گفت وگو کنید.
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جامعه  پذیری چه نقشی در بازتولید هویت اجتماعی دارد؟
در یک کندوی زنبور عسل چندین گروه زنبور وجود دارد. هر گروه به صورت غریزی وظایف خود را 
انجام می  دهد. آیا انسان  ها نیز به صورت غریزی فعّالیت  های گروهی و جمعی خود را انجام می  دهند؟

انسان برخالف موجودات دیگر، به  صورت غریزی نمی  داند چه موقعیتی در جهان اجتماعی دارد و 
در این موقعیت چه وظایفی برعهدۀ اوست. انسان باید موقعیت خود را بشناسد، حقوق و تکالیف 

خود را یاد بگیرد و با عمل به آنها، هویت اجتماعی خود را شکل دهد. 
افراد چگونه  اجتماعی  و هویت  پی می  برند  اجتماعی خود  به جایگاه  انسان  ها چگونه  به نظر شما، 

شکل می گیرد؟

بـازتولید هویـت  اجتمـاعی
»چگونگی شکل  گیری و تداوم هویت اجتماعی«  درس 9

در انگلستان ساالنه تعداد زیادی جوجه تیغی در بزرگراه  ها و جاده  های خارج از شهر، در اثر برخورد با اتومبیل  ها کشته 
می  شوند. این جوجه تیغی  ها که  در جاده  ها رفت و آمد می  کنند، مطابق غریزه، هنگام ترس، در خود جمع می شوند و 
به صورت یک گلولۀ تیغی در می  آیند. این عمل در طبیعت مانع از آن می  شود که جانوران خطرناک به جوجه تیغی  ها 
جوجه تیغی  ها  می  شوند.  رد  و  می  کنند  له  خود  چرخ های  زیر  در  را  آنها  توجه،  بدون  اتومبیل  ها  ولی  بزنند؛  صدمه 
زیر  شدن  له  خطر  از  را  دیگران  و  خود  نیستند  قادر  ولی  می  روند؛  بین  از  شکل  این  به  همنوعانشان  که  می  بینند 

چرخ  های اتومبیل  ها آگاه سازند. چرا؟
به نظر شما چه عاملی در زندگی انسان  ها، این خأل را پر می  کند؟



68

هر فرد در يک جهان اجتماعی متولد می  شود كه به وسيلۀ نسل  های قبل از او ايجاد شده است.
تعيين می  كند؛ يعنی  را  او  از هويت اجتماعی  تولد هر فرد، بخشی  از  جهان اجتماعی پس 
آن فرد را به عنوان يكی از اعضای خود به رسميت می  شناسد و برای او ويژگی هايی متناسب 
به صدور  زمينه می توان  اين  در  نظر می  گيرد.  در  است،  گرفته  قرار  آن  در  كه  موقعيتی  با 
شناسنامه برای نوزادان اشاره كرد. آيا در مورد فرايند صدور شناسنامه برای نوزادان و نهادها 

و سازمان های مرتبط با آن چيزی می دانيد؟
جهان اجتماعی برای بقا و تداوم، اعتقادات، ارزش  ها و شيوۀ زندگی خود را به فرد آموزش 
می  دهد. فرد نيز برای مشاركت در جهان اجتماعی، شيوۀ زندگی در آن را می آموزد و به تدريج 

با موقعيتش در جهان اجتماعی و حقوق و تكاليفی كه برعهده دارد، آشنا می  شود.
فرد با آموزش  های اساسی و ماندگاری كه در خانواده می  بيند، اوّلين و مهم  ترين آشنايی  ها را با 
جهانی كه در آن متولّد شده است، پيدا می  كند. مدرسه، گروه  های هم بازی، مجالس  علمی و مذهبی 

و رسانه  های جمعی، از ديگر عوامل آشنايی افراد با جهانی هستند كه در آن زندگی می  كنند.
به فرايندی كه هر فرد برای مشاركت در زندگی اجتماعی دنبال می  كند و مسيری كه برای 

شكل گيری هويت اجتماعی افراد طی می  شود، جامعه  پذيری می  گويند.1 

1ـ در اين درس »جامعه پذيری« مترادف »    فرهنگ پذيری« به كار رفته است. »جامعه پذيری« همان انتقال فرهنگ از نسلی 
به نسل ديگر است. البته از منظری می توان ميان آنها فرق گذاشت، كه در اين درس بدان پرداخته نشده است.

برای  حرفه   هر  اعضای  بوده  اند.  مهم  اجتماعی  گروه  های  از  یکی  همواره  حرفه  ای،  یا  شغلی  گروه  های 
خود نوعی منشور اخالقی داشته اند که دستورالعمل زندگی اعضای آن حرفه را نشان می  دهد. در ایران 
»   فتوت  نامه  ها« نوعی از این منشورهای شغلی بود. فتوت  نامه عبارت بود از دستورالعمل  هایی که اهل هر 
حرفه برای خود داشتند و به استناد آن، هم روابط میان اعضای حرفه و هم روابط میان حرفه و جامعه 

را تعیین می  کردند. از جملۀ آنها »فتوت نامۀ بنّایان« بود که برخی از عبارت  های آن به این شرح است:
اگر پرسند که چند اصل است، بّنایی را، بگو که پنج اصل است. اّول با طهارت بودن، دویم بر جادۀ راستی 

بودن، سیم با حیا بودن و نظر از غیر برداشتن، چهارم کم سخن گفتن، پنجم به ادب بودن نزد بزرگان.
اگر پرسند که چند حکم باشد بّنایی را، بگو که ده حکم است.  از علم دین باخبر باشد،  با سخاوت و خّیر 
باشد، در کار خود استاد باشد و آنچه را که انجام دهد، چنان باشد که از برای خود نماید، با همه کس به خلق 

نیکو پیش آید، تنگ حوصله نباشد، فقیر دوست باشد و … .
 برای آشنایی بیشتر با منشورهای شغلی، می  توانید منشور اخالقی پزشکان، معّلمان و … را مطالعه کنید.

بـخوانیـم و بـدانیـم
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پاسخ دهید

آیا جامعه  پذیری در جوامع مختلف، شیوۀ واحد و ثابتی دارد ؟ توضیح دهید.

کنترل اجتماعی چه نقشــی در بازتولید هویت 
اجتماعی دارد؟

کامل  به طور  همیشه  جامعه  پذیری  فرایند  آیا 
انجام می  گیرد و با موفقیت همراه است؟ آیا افراد 
می  توانند از پذیرش عقاید، ارزش ها و هنجارهای 
اجتماعی سر باز زنند؟ برخی افراد به طور کامل 
جامعه  پذیر نمی  شوند؛ درآن صورت، جامعه برای 

استمرار و تداوم خود چه می  کند؟

 جامعه پذیری رسمی و غیررسمی

 کنترل اجتماعی

به نظر شما پدر و مادر صرفاً راه  و بیراهۀ زندگی را به فرزندان خود می آموزند یا مراقبت می  کنند تا فرزندانشان راه 
را بپیمایند و به بیراهه نروند؟ آیا اولیای مدرسه به یادآوری قواعد و مقررات مدرسه به دانش  آموزان بسنده می  کنند 
اعضا  بر  نظارت  برای  سازوکارهایی  اجتماعی،  جهان  بخش  های  تمامی  در  اجرا شود؟  مقررات  تا  می  کنند  نظارت  یا 
وجود دارد. عضویت در جهان اجتماعی، همواره با نظارت و کنترل اجتماعی همراه است و صرفًا به این توصیه بسنده 

نمی  شود که:

تـو خـواه از سخنم، پندگیر خواه مـاللمن آنچه شرط بالغ است با تو می  گویم

منظور از نظارت و کنترل اجتماعی چیست؟ کنترل اجتماعی چرا و چگونه صورت می گیرد؟
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ممكن است برخی انسان ها هويتی را كه جهان اجتماعی برای آنها درنظر گرفته است، نپذيرند.
همواره افرادی هستند كه جذب عقايد و ارزش  های جهان اجتماعی خود نمی شوند و نقشی را كه 
نهادها و سازمان  های مختلف جامعه از آنها انتظار دارند، نمی  پذيرند. اين افراد به  حقوق و تكاليف 

خود پايبند نيستند و رفتارهای مخالف انجام می  دهند.
به رفتارهايی كه برخالف عقايد، ارزش ها و هنجارهای جامعه هستند، كجروی اجتماعی می گويند.

آيا می توانيد نمونه هايی از كجروی اجتماعی را نام ببريد؟
هر جامعه  ای عالوه بر جامعه  پذيری، برای پيشگيری و كنترل كجروی های اجتماعی، روش  های 

زير را به كار می  گيرد.

ـ تبليغ و اقناع: هر جهان اجتماعی می  كوشد تا از طريق آموزش، عقايد و ارزش  های خود را 
به گونه  ای ترويج كند كه افراد برای پذيرش آنها قانع شوند.

ـ تشويق و پاداش: هر جهان اجتماعی، افرادی را كه مطابق ارزش ها و قواعدش عمل كنند، تشويق 
می  كند و به آنها پاداش می  دهد.

ـ تنبيه و مجازات: هر جهان اجتماعی، كسانی را كه  دچار كجروی اجتماعی شده باشند، تنبيه 
و مجازات می  كند.

اقناع روشی است كه به واسطۀ آن، فرهنگ در افراد درونی می  شود. هرچه قدرت اقناع يک فرهنگ 
بيشتر باشد، افراد كنش  ها و اعمال متناسب با آن فرهنگ را بهتر انجام می  دهند. فرهنگ  هايی كه 
ظرفيت منطقی و عقالنی بيشتری دارند و با فطرت آدميان سازگارترند، از قدرت اقناعی بيشتری 

برخوردارند.
تشويق و تنبيه به دو شيوۀ رسمی و غيررسمی انجام می  شود. شيوۀ غيررسمی آن بيشتر در 
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معرض  در  باشد،  نداشته  اجتماعی  كنترل  برای  مناسبی  روش  های  كه  اجتماعی  جهان  هر 
بقای آن  با مشكل مواجه می شود و دوام و  باز توليدش  آسيب  های بيشتری قرار می  گيرد؛ 

تهديد می  شود.

شاید این پرسش برای شما مطرح شود که کدام یک از روش های کنترل اجتماعی مناسب ترند؟ بدون 
شک، هر کدام از این روش ها مزایا و معایبي دارند و ممکن است در عمل با موفقیت یا شکست مواجه 
شوند. تحقیقات مختلف دربارۀ چگونگی استفاده از این روش ها در خانواده ها نشان می دهد، والدینی 

موفق ترند که متناسب با رفتار خوب و بد فرزندان خود، به درستی از این روش ها استفاده می کنند. 

بـخوانیـم و بـدانیـم

خانواده، همساالن يا به وسيلۀ عموم افراد جامعه انجام می  شود و آثار و نتايج عميق  تری دارد.  
شيوۀ رسمی پاداش و مجازات، بيشتر توسط سازمان ها و مؤسسات اجتماعی مانند ادارات، پليس، 

دادگاه و زندان صورت می  گيرد.
به مجموعه فعّاليت  هايی كه برای پذيرش فرهنِگ جامعه و انطباق افراد با انتظارات جامعه انجام 

می  گيرد، كنترل اجتماعی می  گويند.

من قیام نکردم؛ مگر برای احیای 
امر به معروف و نهی از منکر

 امام حسین )ع(

امربه معروف و نهی از منكر در فرايندهای جامعه  پذيری و كنترل اجتماعی  در جهان اسالم، 
نقش مهمی دارند و دارای آثار فردی و اجتماعی و نتايج معنوی و دنيوی بسياری هستند. 

برخی  و  تبليغی  آن  روش  های  برخی  دارد.  مختلفی  روش  های  نهی از منكر  و  امر به معروف 
مواردی،  دارد. در  نيز  متفاوتی  نهی از منكر سطوح  و  امر به معروف  است.  تنبيهی  يا  تشويقی 
همگانی و به عهدۀ همۀ افراد جامعه است و در برخی موارد، وظيفۀ سازمان  های رسمی و 
حكومتی است. به نظر شما امر به معروف و نهی از منكر در چه مواقعی مسئوليتی همگانی و در 

چه مواقعی وظيفۀ نهادها و سازمان های رسمی است؟
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گفت وگو کنید
جامعهبرایحفظسالمتعمومیبهپزشکاننیازمنداست.تحصیلدررشتۀپزشکی،کاری
دشواراست.بهنظرشمادرجامعهبرایجذبافرادبهرشتۀپزشکیچهکارهاییانجاممیشود؟
برخیپزشکانممکناستبرخالفهنجارهایپذیرفتهشدهعملکنند.برخیکجرویهای

پزشکیرانامببریدوراههاوشیوههایپیشگیریوکنترلآنرابیانکنید.

 در صدر اسالم مسلمانان هنگام احوالپرسی و خداحافظی، سورۀ عصر را تالوت می  کردند. ابتدا یکی از 
افراد، بخشی از سوره را می  خواند و فرد مقابل، آن را به پایان می رساند. 

هب نام خداوند خبشندة مهربان

قسم هب عصر. که آدیم هب راسیت در زیان است. مگر آنان که امیان آرند و عمل صاحل اجنام دهند و یکدیگر را هب رعایت حق سفارش 

کنند و یکدیگر را هب استقامت و شکیبایی سفارش کنند.

بـخوانیـم و بـدانیـم
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مفـاهیـم اساسی

آنچـه از ایـن درس آمـوختیـم
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 درس 10

تحرک اجتماعی چیست؟
منظور از موقعیت اجتماعی، جایگاهی است که فرد در جامعه یا در یک گروه اجتماعی دارد. ما با 
شناخت موقعیت اجتماعی فرد، دربارۀ او اطالعاتی به دست می  آوریم؛ مانند اینکه با چه کسانی در 

ارتباط است؛ چه انتظاراتی باید از او داشته باشیم؛ چگونه باید با او رفتارکنیم و… .
کسب هویت  های اجتماعی جدید، با تغییراتی در موقعیت اجتماعی افراد همراه است. این تغییرات 

موقعیتی چه انواعی می  تواند داشته باشد؟

تغییـرات هویـت اجتمـاعی
           »  فرصت  ها و محدودیت  های تغییرات هویتی در جهان اجتماعی«

دانش آموزی دربارۀ این موضوع که » در آینده می خواهید چه کاره شوید؟« نوشته بود: »  داشتم فکر می کردم، دوست 
دارم یک مامان خوب و مهربون بشم، شاید بخوام یک خانم دکتر یا یک خانم معلم بشم، شاید هم یک خانم خانه دار، 
راستی دندانپزشک هم خوبه، مددکار هم همین طور و… پیش خودم فکر کردم هر کاره ای که بشم، مهم اینه که فردی 
مفید برای خودم و جامعه ام باشم تا پدر و مادرم به وجودم افتخار کنند. به قول مادرم بّچه ها باقیات الّصالحات پدر و 

مادر و معلماشونن! چه بسا من هم باقیات الّصالحات آنها شدم. خدا را چه دیدی!« 
موضوع »   در آینده می خواهید چه کاره شوید؟« چه اهمیتی دارد که برخی معلماِن نگارش، اصرار دارند دانش آموزان 
دربارۀ آن مطلب بنویسند؟ آیا منظور، صرفًا پرسش از شغل آیندۀ آنهاست؟ شما چه برداشتی از این پرسش دارید و 

چگونه به آن پاسخ می دهید؟ 
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و...  انفعالی در محيط خانواده  به صورت  را  انتسابی خود  اجتماعِی  تولد، هويت  بدو  در  افراد 
می  پذيرند. با گذر زمان، آنها به گونه  ای فعّال، با محيط اجتماعی خود برخورد می  كنند؛ هويت 
اكتسابی خود را به دست می  آورند و متناسب با اين هويت  اجتماعی جديد، از موقعيت اجتماعی 

جديدی برخوردار می  شوند.
جابه  جايی افراد از يک موقعيت اجتماعی به موقعيت اجتماعی ديگر را تحرك اجتماعی می  گويند.

تحرك اجتماعی انواعی دارد: صعودی، نزولی و افقی.

كارمند يک اداره، هنگامی كه مدير بخشی از اداره می  شود يا مدير يک بخش، هنگامی كه مدير كل 
از مديريت عزل  اداره هنگامی كه  پيدا كرده است. مدير  اجتماعی صعودی  می  شود، تحرك 
می  شود و به صورت كارمند عادی به كار خود ادامه می  دهد، تحرك اجتماعی نزولی دارد. شخصی 
شغل خود را تغيير می  دهد، در صورتی كه شغل جديد، موقعيت اجتماعی او را تغيير ندهد، 
تحرك اجتماعی افقی دارد. مانند كارمندی كه از يک بخش اداره به بخش ديگر منتقل می شود. 

آيا می  توانيد برای هر يک از انواع تحرك اجتماعی نمونه   های ديگری مثال بزنيد؟
در همۀ كشورها رتبه  بندی مشاغل وجود دارد ولی رتبه  بندی در كشورهای مختلف يكسان 
نيست. برخی مشاغل در بعضی كشورها از اهميت بيشتری برخوردارند و بالعكس. بايد به ياد 
داشته باشيم كه موقعيت اجتماعی افراد صرفاً تابع مشاغل آنها نيست؛ بلكه به عوامل ديگری 
مانند علم، ايمان، تقوا، هنر، احترام و… نيز بستگی دارد. آيا می  توانيد به مالك   های ديگری 

اشاره كنيد؟

تحرک اجتماعی

صعودی

نزولـی

افقـیافقـی
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تحرك  راه  بودن  باز  اجتماعي مي گویند.  انسداد  را  اجتماعي صعودی  تحرك  و  ارتقا  راه  بودن  مسدود 
اجتماعي به معناي امکان دسترسي افراد محروم و کمتر برخوردار جامعه، به موقعیت هاي اجتماعي باالتر 
براساس ویژگی های  افراد  اجتماعي  دارد که موقعیت  بیشتر در جوامعي وجود  اجتماعی  انسداد  است. 
انتسابی مانند وراثت، نژاد و ... تعیین مي شود؛ ولي در بسیاري از جوامع که مبتني بر ویژگي هاي اکتسابي 
هستند، نیز شرایط به گونه اي است که در عمل، راه تحرك اجتماعي بر محرومان جامعه بسته مي شود. 
مثاًل در جوامعي که رتبه بندي موقعیت هاي اجتماعي بر اساس سرمایۀ اقتصادي است، محرومان با انسداد 

اجتماعي مواجه اند. 

بـخوانیـم و بـدانیـم

فرصت   ها و محدودیت  های تغییرات هویتی کدام  اند؟
دانستید اعضای جهان اجتماعی ابتدا با هویت انتسابی خود آشنا می  شوند و به تدریج با فّعالیتشان، 
موقعیت و هویت اکتسابی خود را به دست می  آورند. آیا اعضای جهان اجتماعی می  توانند هر نوع 

هویت اجتماعی را کسب کنند؟

نمونه بیاورید
تحرک اجتماعی گاه درون یک نسل )یک فرد در طول زندگی خودش( و گاه در دو نسل )یک فرد 
نسبت به والدینش( اتفاق می افتد. نمونه هایی از تحرک اجتماعی درون نسلی و میان نسلی 

را بیان کنید.

در جوامع فئودالی غربی، موقعیت اجتماعی افراد به رابطۀ آنها با زمین بستگی داشت. برخی ارباب، و گروهی رعیت 
بودند. در این جوامع، طبقه ای از مردم عادی هم وجود داشت که نه اشراف بودند و نه رعیت. به همین دلیل از آنها 
به طبقۀ سوم یاد می شد که شامل صّراف، بّنا، کفاش و… بود. این طبقه هویت منفی و پست داشت و از نظر قانونی و 
اجتماعی از هیچ اهمیت و اعتباری برخوردار نبود؛ ولی به علت فواید و کارکردهایی که داشت، تحمل می شد. یکی از 

نویسندگان می پرسد که »طبقۀ سوم چیست؟« و پاسخ می دهد »چیزی نیست؛ اما می خواهد چیزی بشود.« 
این طبقه همان طبقۀ متوسط بود که جهت کسب اعتبار برای خودش، به ارزیابی گروه های دیگر براساس مفید بودن 
یا نبودن آنها پرداخت و با ارزیابی اشراف با معیار فایده مندی آنها را بی اعتبار ساخت؛ زیرا خود را تولید کننده و مفید، 
و اشراف را مصرف کننده و سربار جامعه معرفی می کرد. پذیرش این معیار توسط عموم مردم، به پیدایش فرهنگ 
فایده گرایی منجر شد که همۀ انسان ها را صرفًا براساس همین مالك ارزیابی می کرد. این روند به شکل گیری جوامعی 
انجامید که در آنها وضعیت اقتصادی افراد، موقعیت  اجتماعی آنها را معین می کرد و سایر ویژگی های هویتی به آن 

وابسته می شد. 
هر جامعه ای، برخی هویت ها را می پذیرد و برخی را منع می کند. آیا می توانید مواردی را مثال بزنید؟
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در جهان   های اجتماعی مختلف، فرصت   های پيش  روی افراد برای تحرك اجتماعی و كسب 
هويت   های جديد، متفاوت است. هر جامعه  ای به تناسب عقايد و ارزش  هايی كه دارد، برخی 

تغييرات هويتی و تحرك   های اجتماعی را تشويق و برخی ديگر را منع می  كند. 
مثالً جامعه  ای كه براساس ارزش   های نژادی شكل می  گيرد، صرفاً برای يک نژاد خاص، امكان تحرك 

اجتماعی صعودی را فراهم می  آورد. دربارۀ جامعۀ آپارتايد چه می  دانيد؟
جامعه  ای كه قواعد و روابط آن براساس ارزش   های اقتصادی است، تحرك اجتماعی صعودی را تنها 

برای كسانی ممكن می  سازد كه منابع ثروت را در اختيار دارند.
جهانی كه حول ارزش  های دنيوی و اين جهانی شكل می  گيرد، تحرك اجتماعی را در محدودۀ همان 

ارزش  ها به رسميت می  شناسد.
در يک جهان سكوالر، هويت دينی و معنوی افراد نمی  تواند بروز و ظهور اجتماعی داشته باشد. در 
اين جهان فعّاليت   هايی كه هويت دينی افراد را آشكار كند، منع می  شوند. برای نمونه، می توان به 

جلوگيری از تحصيل دختران محّجبه در برخی جوامع غربی اشاره كرد.
در جوامع سكوالر و دنيوی، امكان رأی دادن به قوانين الهی وجود ندارد. اكثريت مردم الجزاير در 
سال 1991ميالدی به حاكميت اسالمی رأی دادند، اما كودتای نظامی مانع از اجرای نتايج انتخابات 
شد. رئيس جمهور وقت آمريكا در دفاع از اين كودتا گفت كه مردم الجزاير نياز به دموكراسی كنترل 

شده دارند. از گفتۀ رئيس جمهور آمريكا چه می  فهميد؟

 تصویر مربوط به 140 سال پیش هم زمان با حضور انگلیس در ایران ـ بندرعباس
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در يک جهان دينی و معنوی نيز، هويت هايی كه ابعاد متعالی و الهی انسان را نفی كنند، به رسميت 
شناخته  نمی شوند.

در جهان اسالم برخی مشاغل مانند رباخواری و… حرام اند و انسان مسلمان نباید به آنها نزدیک شود. 
این مشاغل  نپذیرند.  را  آنها  از مسلمانان خواسته شده  نیستند، ولی  اینکه حرام  با  نیز  برخی مشاغل 
مکروه اند مانند داّللی. در مقابل، این جهان بعضی مشاغل و حرفه ها را تشویق و افراد را برای اشتغال به 

آنها ترغیب می کند. این دسته مشاغل مستحب اند؛ مانند زراعت.
انسان باید مراقب عواملی باشد که در تربیت و هویت یابی او مؤثرند. شغل فرد، یکی از عوامل تأثیرگذار 
است. اساس منع و ترغیب  اسالم نسبت به مشاغل و حرفه ها، آثار مخّرب یا سازندۀ این حرفه ها بر تربیت 
را  حرفه ها  برخی  و  انسان سازند  زیرا  می کند؛  تحسین  را  شغل ها  برخی  اسالم،  انسان هاست.  هویت  و 

مذّمت می کند؛ زیرا مخّرب انسان اند. 
اسالم، تربیت انسان های متعالی را هدف آفرینش می داند و برای تحقق آن، مراقبت های ویژه ای را اعمال می کند.

بـخوانیـم و بـدانیـم

 اعتراضات مردمی در الجزایر

 مجتمع تولیدی مپنا

 تصویر نمایش سیاهان افریقایی در باغ وحش نیویورك
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اگر تغييرات هويتی مطابق عقايد و ارزش   های جامعه نباشد و فراتر از فرصت   هايی باشد كه در يک 
جهان اجتماعی وجود دارد، چه اتفاقی رخ می  دهد؟

مادامی كه هويت اجتماعی افراد در چارچوب عقايد و ارزش   های اساسی جامعه شكل می  گيرد، 
تغييرات هويتی افراد و گروه   ها با هويت جهان اجتماعی سازگار است و مورد تشويق و تأييد جامعه 
نيز قرار می  گيرد. فردی كه با تالش و پشتكار خود، در يكی از عرصه   های اجتماعی دست به نوآوری 
می  زند و از اين طريق، موقعيت اجتماعی خود و بخشی از افراد جامعه را ارتقا می  بخشد، مورد تأييد 

جامعه واقع می  شود. 

استدالل کنید
تعارضات به باجهانهایاجتماعیدیگر، نوعمواجهه یاهر نوآوری و ابداع نوع آیاهر

فرهنگیمنجرمیشود؟برایهرموردنمونههاییذکرکنید.

تغييرات هويتی افراد، گاه از مرزهای مورد قبول جهان اجتماعی فراتر می  رود. اگر تغييرات هويتی 
بيرون از مرزهای مقبول جهان اجتماعی رخ دهد و شيوه   هايی از زندگی را كه با عقايد و ارزش   ها در 
تقابل هستند به دنبال بياورد، به تعارض فرهنگی منجر می  شود كه اضطراب و نگرانی   های اجتماعی 

فراوانی به همراه دارد.
تعارض فرهنگی، گاهی ناشی از علل درونی است و به نوآوری   ها و فعّاليت   های اعضای جهان اجتماعی 
باز می  گردد و گاه، ناشی از علل بيرونی است و پيامد تأثيرپذيری از جهان   های اجتماعی ديگر است.

 خودکفایی در برداشت محصول گندم تحقیقات در پژوهشگاه رویان
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هویت جهان اجتماعی چیست؟
دانستید هویت اجتماعی افراد، محصول عضویت گروهی آنهاست؛ مانند اینکه شهری، روستایی و 
عشایری بودن شما نتیجۀ عضویت در یک شهر، روستا یا ایل است. جهان اجتماعی نیز هویت خاّصی 

دارد. منظور از هویت جهان اجتماعی چیست و چه تفاوتی با هویت اجتماعی افراد دارد؟

تحـوالت هویتـی  جهـان اجتمـاعی 
» علل درونی «

هويت فرهنگی جهان اجتماعی براساس عقايد و ارزش  های اجتماعی آن شكل می    گيرد. اين هويت 
هنگامی محقق می    شود كه در ميان مردم، عقايد و ارزش   های مشتركی پديد آيد. يعنی هرگاه نوعی 
از عقايد و ارزش  ها از سوی افراد پذيرفته و به رسميت شناخته شود، هويت فرهنگی جهان اجتماعی 

پديد می    آيد.

 درس 11

یک  در  شما  عضویت  محصول  بودن  دانش  آموز  شماست.  اجتماعی  هویت  ویژگی   های  از  یکی  بودن«،  »دانش  آموز 
مدرسه است، ولی خود مدرسه نیز دارای هویت خاصّی است. مدرسه با پذیرفتن عقاید، ارزش   ها، هنجارها و نمادهای 
نهاد تعلیم و تربیت، به رسمیت شناخته می    شود. نهاد تعلیم و تربیت نیز یکی از نهادهای جهان اجتماعی است و هویت 
خود را از جهان اجتماعی کسب می    کند. جهان اجتماعی نیز هویتی دارد که از آن به »   هویت فرهنگی جهان اجتماعی« 

یاد می    شود. هویت فرهنگی جهان اجتماعی چیست؟ 
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هويت فرهنگی جهان اجتماعی، پديده  ای گسترده  تر از هويت اجتماعی افراد است. هويت اجتماعی 
افراد در پرتو هويت فرهنگی جهان اجتماعی شكل می    گيرد. هويت فرهنگی جهان اجتماعی، فرصت 
شكل  گيری هويت   های اجتماعیِ خانوادگی، شغلی و… متناسب با خود را پديد می    آورد و در برابر 

انواع هويت   های اجتماعی كه با عقايد و ارزش  های آن ناسازگار است، مقاومت می    كند. 
هويت فرهنگی تا زمانی كه عقايد و ارزش  های مربوط به آن مورد پذيرش اعضای جهان اجتماعی و 
برای آنها مهم باشد، دوام می    آورد. هرگاه عقايد و ارزش  ها اهميت و اعتبار خود را نزد اعضای جهان 

اجتماعی از دست بدهند، دوام هويت فرهنگی با چالش هايی مواجه می شود.

تأّمل کنید
دو  این  آیا  دارد؟  افراد  اجتماعی  هویت  با  رابطه ای  چه  اجتماعی  جهان  فرهنگی  هویت 

می    توانند مستقل از یکدیگر وجود داشته باشند؟ برای پاسخ، از نمونۀ زیر کمک بگیرید.
هرخانواده،یکگروهاجتماعیاست.هویتخانوادگیما،بخشیازهویتاجتماعیماو
نتیجۀعضویتدریکخانوادهاست.درهرجهاناجتماعیبههرشکلاززندگیخانواده
نمیگویند،بلکهتنهاشکلیاززندگیکهبراساسعقاید،ارزشهاوهنجارهاینهادخانواده
گروههای که دواممیآورد زمانی تا نیز نهادخانواده درمقابل، پذیرفتهمیشود. باشد،
خانوادگی،عقاید،ارزشها،هنجارهاونمادهایآنرابپذیرندوبراساسآنعملکنند.اکنون

شمادربارۀرابطۀمیانجهاناجتماعیونهادهایآنفکرکنید.
هویتخانوادگیافراد خانوادهها نهادخانواده هویتفرهنگیجهاناجتماعی

 خانواده در جهان های اجتماعی مختلف 

فرایند تحوالت هویتی جهان اجتماعی چگونه است؟
در فصل اول با دو نوع تغییر در جهان اجتماعی آشنا شدید. آیا آنها را به یاد می آورید؟ برخی تغییرات 
تغییرات، یک جهان  برخی  ولی  می دهد  رخ  اجتماعی  درون یک جهان  که  است  تغییراتی  نوع  از 
اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگری تبدیل می کند. به این گونه تغییرات اساسی در جهان اجتماعی 
که هویت جهان اجتماعی را متحول می کند، تحول فرهنگی می گویند. به نظر شما جهان اجتماعی 

چگونه دچار تحوالت فرهنگی می شود؟



83

     علل                                                     فرایند                                             پیامد

تحوالت فرهنگی

گاهی تعارض فرهنگی يا همان شيوۀ زندگی ناسازگار با عقايد و ارزش  های يک جهان اجتماعی 
تداوم می يابد و جهان اجتماعی نمی    تواند كنش های اجتماعی را براساس فرهنگ خود سامان 

دهد. اين وضعيت می    تواند به »تزلزل فرهنگی« منجر شود.
تزلزل فرهنگی هنگامی رخ می  دهد كه عقايد، آرمان ها و ارزش هايی كه هويت فرهنگی جهان 
اجتماعی را می    سازند، مورد ترديد قرار   گيرند و ثبات و استقرار خود را در زندگی مردم از دست 
بدهند. به عبارت ديگر، ناسازگاری اغلب از سطح رفتارها و هنجارها آغاز می شود و به سطوح 

عميق  تر يعنی عقايد و ارزش   ها می    رسد.
جايی  در  فرهنگی  هويت  بحران  شود.  منجر  »  بحران  هویت«  به  می    تواند  فرهنگی  تزلزل 
به وجود می    آيد كه جهان اجتماعی، توان حفظ و دفاع از عقايد و ارزش  های اجتماعی خود را 

نداشته باشد. 

آثار منفی و مثبت بیماری )آثار جسمی، روحی و اجتماعی( بر انسان را در نظر بگیرید. آیا هر بیماری یا عامل بیماری  زا 
در بدن انسان به مرگ او می    انجامد؟ آیا آن دسته از بیماری  ها که به مرگ می    انجامند، به صورت ناگهانی پیش می    آیند 
یا معموالً در طول زمان اتفاق می    افتند و مسیری نسبتاً طوالنی را می    پیمایند؟ آیا این مسیر قطعی است یا در مواردی 

برگشت  پذیر یا حداقل قابل کنترل است؟
در جهان اجتماعی، وضعیت چگونه است؟ آیا هر تعارض فرهنگی به تحول هویت فرهنگی جهان اجتماعی می    انجامد؟



84

جهان اجتماعی
1 

تحول فرهنگی تزلزل فرهنگی بحران هویتتعارض فرهنگی
 فرهنگی

جهان اجتماعی
2 

با فرایند تحوالت فرهنگی آشنا شدید. این پرسش مهم مطرح می    شود که چرا این تحوالت 
رخ می    دهند و علل آن کدام اند؟

علل تحوالت فرهنگی به دو دستۀ درونی و بیرونی تقسیم می شوند. در این درس، از علل 
درونی تحوالت فرهنگی سخن می    گوییم.

علل درونی یا به ابداعات و نوآوری   های مثبت و منفِی افراد و اعضای جهان اجتماعی مربوط 
می شود که در درس قبل از آن سخن گفتیم، یا به کاستی   ها و  بن بست های موجود در هویت 
بن بست   های  و  کاستی   ها  با  اجتماعی  اگر یک جهان  باز می گردد.  فرهنگی جهان اجتماعی 

برای دگرگونی هویت فرهنگی آن  راه  آید،  بحران هویت پدید  اجتماعی  اگر در یک جهان 
جهان اجتماعی باز می    شود. در آن صورت تغییرات اجتماعی از محدودۀ تغییرات درون جهان 
اجتماعی فراتر می    روند و به صورت تحوالت فرهنگی در می    آیند و جهان اجتماعی به جهان 

اجتماعی دیگری تبدیل می شود.
ارزیابی این گونه  آیا راهی برای تشخیص و  باشد.  یا منفی  تحوالت فرهنگی می    تواند مثبت 

تحوالت وجود دارد؟
اگر فرهنگی که گرفتار تزلزل، بحران و 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، 
و  مثبت  فرهنگی  تحول  نبوی،  به جامعۀ  تحول جامعۀ جاهلی  است.  منفی  فرهنگی  تحول 

تحول جامعۀ نبوی به جامعۀ اموی، تحول فرهنگی منفی است.

 کاخ شاه ـ سعدآباد منزل امام خمینی )ره(ـ جماران
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قبالً دربارۀ جهان اجتماعی متجدّد یا جهان مدرن و فرصت   ها و محدودیت   هایی که این جهان برای انسان 
ایجاد می    کند، سخن گفتیم. طی قرن بیستم، متفکران جهان غرب آثار متعددی دربارۀ بحران   های هویتی 
این جهان نوشته  اند و از شکل  گیری دوران بعد از تجدّد یا پسامدرن سخن گفته  اند. بسیاری از متفکران، 
شکل  گیری دوران پسامدرن را تحول هویت جهان متجدّد می   دانند و برخی آن را  تغییری می     دانند که 

درون این جهان اتفاق افتاده و پذیرفته شده است. 

بـخوانیـم و بـدانیـم

تحلیل کنید
باهویتاجتماعیافرادوهویتفرهنگیجهاناجتماعیآشناشدید.آیاهرنوعبحران
هویتاجتماعی،بهبحرانهویتفرهنگیمنجرمیشود؟درچهصورتیبحرانهویتدر

سطحافراد،بهبحرانهویتدرسطحجهاناجتماعیمیانجامد؟
مثالًممکناستدرایرانبرخیافرادیاخانوادههادچاربحرانهویتباشند؛ولینهاد
خانوادهدچاربحرانهویتنباشد.درچهصورتیبحرانهویتافرادوخانوادههابهبحران

هویتدرنهادخانوادهمنجرمیشود؟
اینتحلیلرامیتواندربارۀگروههایدیگراجتماعیمانندگروههایتحصیلی،شغلی،

ورزشیو…نیزبهکارگرفت.

رخ  هنگامی  اجتماعی  مرگ يک جهان  می    شود.  مرگ  و  كهولت  گرفتار  مواجه شود،  درونی 
می  دهد كه با وجود به كارگيری تمامی ظرفيت   های خود، از پاسخ  گويی به نيازهای طبيعی و 
جسمانی يا فطری و معنوی انسان   ها باز می     ماند. دربارۀ جهان های اجتماعی كه فرهنگ دنياگريز 

دارند، چه می دانيد؟
جهان اجتماعی كه متناسب با نيازهای معنوی 
و روحی افراد عمل نكند، به پرسش   های آنها 
دربارۀ معنای زندگی و مرگ پاسخ ندهد، از 
پوچ انگاری  به  يا  كند  غفلت  پرسش   ها  اين 
برسد؛ نشاط زندگی را از دست می     دهد و با 
انواع مختلف آسيب   ها مانند يأس، نااميدی و 

خودكشی افراد روبه رو می     شود.
كاستی و خأل معنوی، دانشمندان و متفكران 

اجتماعی را به بازانديشی دربارۀ بنيان های عقيدتی و ارزشی جهان اجتماعی فرا می     خواند و 
آنها را برای عبور از مرزهای هويت فرهنگِی آن تشويق می كند. 

 خأل معنوی
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ارتباط جهان  های اجتماعی در چه صورتی به تحوالت فرهنگی منجر می  شود؟
ارتباط  این  ولی  است،  متداول  و  عادی  یکدیگر  با  مختلف  اجتماعی  دادوستد جهان  های  و  ارتباط 
پیشرفت یک جهان  و  به گسترش  ارتباط  از  باشد. چه شکلی  می  تواند شکل  های مختلفی داشته 

اجتماعی منجر می  شود و چه شکلی از آن، تحوالت فرهنگی را به دنبال می  آورد؟

تحوالت هویتی  جهان اجتماعی 
»   علل بیرونی«

 درس 12

نامۀ مقام معظم رهبری به جوانان اروپا ـ راهپیمایی اربعین

»  صرفه  جویی، مصرف نکردن نیست، بلکه درست مصرف کردن است«. این جمله را همۀ ما بارها شنیده  ایم. 
 خسیس و ولخرج در ظاهر متضاد یکدیگرند. ولی اگر دقیق  تر نگاه کنیم، آنها در یک نقطۀ مهم اشتراک دارند و آن 
هم عالقۀ شدید هر دو به پول و مهم بودن پول برای آنهاست. پول برای هر دو، به جای اینکه یک وسیلۀ زندگی باشد، 
به هدف زندگی تبدیل شده است. ولخرج مهم بودن پول را با خرج کردن زیاد آن نشان می  دهد و خسیس با خرج 
نکردن و انباشتن آن. شیوۀ زندگی خسیس و ولخرج دو شکل اشتباهِ مصرف  است. مسئله، درست مصرف کردن است 

نه مصرف کردن یا مصرف نکردن! و البته باید دید در هر موقعیتی، مصرف درست چگونه است.  
ارتباط جهان  های اجتماعی با یکدیگر نیز پذیرفته است و پرسش اساسی، نه در اصل ارتباط، بلکه در چگونگِی آن 

است. به نظر شما شکل  های صحیح و مفید یا غلط و مضر ارتباط جهان های اجتماعی کدام  اند؟ 
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روابط جهان  های اجتماعی با يكديگر می تواند شكل های متفاوتی داشته باشد كه هركدام از 
آنها آثار هويتی متفاوت به دنبال می آورد. اين روابط گاهی در محدودۀ هنجارها و نمادها يا در 

شيوه  های زندگی است و گاهی در سطح عقايد، آرمان ها و ارزش های اجتماعی است. 
اگر جهان اجتماعی با حفظ عقايد، آرمان ها و ارزش های خود، با جهان  های اجتماعی ديگر 
تعامل و داد و ستد داشته باشد و در محدودۀ هنجارها و شيوۀ زندگی، عناصری را از جهان 
اجتماعی ديگر بگيرد و درصورت لزوم، تغييرات الزم را در آنها پديد آورد، زمينۀ گسترش و 

پيشرفت خود را فراهم می  آورد.
هويت  حفظ  با  ديگر،  اجتماعی  جهان  های  با  رويارويی  نخستينِ  سده  های  در  اسالم  جهان 
فرهنگی خود به تعامل با آنها پرداخت و به همين دليل، عناصر سازگار با هويت خود را از آنها 

گرفت و در موارد مورد نياز، به بازسازی آن عناصر پرداخت.
به دليل اهميتی كه اسالم برای عقل و عقالنيت قائل است، جهان اسالم در مواجهه با فرهنگ 
يونان و روم، تنها عناصر عقلی اين دو فرهنگ را اخذ كرد و به تناسب جهان  شناسی توحيدی 
دو  اين  و مشركانۀ  اساطيری  عناصر  و  كرد  تصرف  و  آنها دخل  دانش  های مختلف  در  خود 

فرهنگ را نپذيرفت.
اگر جهان  اجتماعی در تعامل با جهان های ديگر، بر عقايد و ارزش  های خود پافشاری نكند، 
به  به مرور زمان،  به اليه  های عميق آن سرايت می  كند و درصورتی كه  داد  و  ستد فرهنگی 
عقايد و آرمان های خود پشت كند، دچار تحوالت هويتی می  شود. جهان اجتماعی ای كه در 
مسير تحوالت هويتی، ارزش  ها و عقايد جهان اجتماعی ديگری را قبول كند، به آن ملحق 
می  شود. جهان اسالم در رويارويی با فرهنگ  های ديگر، زمينۀ تحوالت هويتی آنها را پديد 
و  عقايد  اسالم،  جهان  با  تعامل  در   … و  ايران  و  مصر  همانند  فرهنگ  ها  از  بسياری  آورد. 

ارزش  های توحيدی آن را پذيرفتند و به آن ملحق شدند.

 رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی ـ مراغه
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ممكن است يک جهان اجتماعی در مواجهه با جهان  اجتماعی ديگر، ضمن پذيرش بخش هايی از 
آن، هويت جديدی به دست آورد و بدون اينكه به جهان اجتماعی مقابل ملحق شود، دچار تحوالت 
هويتی گردد. جهان غرب طی جنگ  های صليبی، پس از رويارويی با فرهنگ اسالمی و پذيرش برخی 
اليه های آن، بدون اينكه به جهان اسالم بپيوندد، تحوالت هويتی پيدا كرد. آيا می دانيد جهان غرب 
در قرون وسطٰی، چه بخش هايی از فرهنگ اسالمی را پذيرفت و چه بخش هايی از آن را قبول نكرد؟ 
آيا عقايد و ارزش های جهان اسالم را اخذ كرد يا در اليه های ديگری دست به انتخاب زد؟ اين جهان 
بار ديگر دچار تحوالت هويتی شد. اين بار با عبور از عقايد و ارزش  های مسيحيت قرون وسطٰی، به 

عقايد و ارزش  های دنيوی و سكوالر روی آورد و هويت جديدی پيدا كرد.

 

ممكن است جهان  اجتماعی در مواجهه با جهان  های ديگر، به » خودباختگی فرهنگی« گرفتار 
شود. 

جهان اجتماعی هنگامی به داد و ستد و تعامل می  پردازد كه اعضای آن، به طور فّعال و خاّلق براساس 
نيازها، مشكالت و مسائل خود، با جهان  اجتماعی ديگر رويارو شوند. اّما اگر اعضای آن مبهوت و 
مقهور جهان اجتماعی ديگر شوند و درنتيجه، حالت فّعال و خاّلق خود را در گزينش عناصر فرهنگی 
ديگر از دست بدهند، دچار خودباختگی فرهنگی می  شود. در آن صورت عناصر فرهنگی ديگر را بدون 

تحقيق و گزينش و به صورت تقليدی فرا  می  گيرد.
جهان اجتماعی خودباخته، به روش تقليدی عمل می  كند و ارتباطش را با فرهنگ و تاريخ خود 
از دست می  دهد. بنابراين نه می  تواند فرهنگ گذشتۀ خود را تداوم ببخشد يا گسترش دهد و نه 
می  تواند آن را رها كند و از آن بگذرد و به جهان اجتماعی ديگری كه مبهوت و مقهور آن شده است، 

ملحق شود. از اينجا رانده و از آنجا مانده!

 مجسمۀ حضرت داوود اثر میکل آنژ ـ  مسیر حرکت و مواجهه غرب )با جهان اسالم( طی جنگ های صلیبی
روی گردانی از ارزش های توحیدی
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تبیین کنید
غربزدگیجوامعغیرغربیمهمترینمانعتعاملآنهاباجهانغرباست.بهنظرشمااین

جوامعبرایدستیابیبهتعاملباجهانغرببایدچهمسیریرابپیمایند؟

ازخودبیگانگی فرهنگی چیست؟ 

در زمین دیگران خانه مکن                   کار خود کن، کار بیگانه مکن
در زبان فارسی، »  بیگانه« در مقابل خودی به کار می  رود؛ اما در مواردی ممکن است انسان با خودش 
اجتماعی  جهان  های  بلکه  افراد،  تنها  نه  می  گویند.  »     ازخودبیگانگی«  وضعیت  این  به  بیگانه  شود. 
می  شود.  گفته  فرهنگی«  خودبیگانگی  »      از  آن  به  که  شوند  خودبیگانگی  از  دچار  است  ممکن  نیز 

از   خودبیگانگی فرهنگی به چه معناست؟  

بسياری از جوامع غيرغربی، در رويارويی با جهان غرب، به دليل اينكه مرعوب قدرت اقتصادی و 
سياسی برتر غرب گشتند، به خودباختگی فرهنگی گرفتار شدند. خودباختگی جوامع غيرغربی در 

برابر جهان غرب را »   غرب  زدگی« می  نامند.

  کلبه ای کوچک از جنس نقاشی های اروپایی روی کاشی های  رواج غذاهای آماده و نوشیدنی های گازدار ناسالم
ایرانی )کاخ گلستان(

نشوید، جغرافی  گم  می  خواهید  »    اگر  می  گفت:  کند،  تشویق  مطالعۀ جغرافیا  به  را  دانش  آموزان  اینکه  برای  معلمی 
بخوانید!« این عبارت کامالً درست است؛ ولی انسان صرفاً موجودی مکان  مند  نیست که مکان را گم  کند یا در مکان 
گم  شود. انسان موجودی زمان مند هم است و ممکن است زمان را گم کند. برای اینکه زمان را گم نکند، باید تاریخ را 
بشناسد. انسان بُعد اجتماعی و فرهنگی هم دارد و باید جامعه و فرهنگ را هم به خوبی بشناسد تا آنها را گم نکند 
یا در آنها گم نشود. مهم  تر آنکه انسان ممکن است خودش را گم کند. راستی، ما خود را چگونه بیابیم؟ به تعبیر امام 

علی)ع(: »  خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده، کجاست و به کجا می  رود«.
همۀ این حالت  های گم  شدگی، نه تنها برای افراد، بلکه برای گروه  ها، ملت  ها، امت  ها و جهان های اجتماعی نیز ممکن 

است. جهان اجتماعی چگونه از خود بیگانه می  شود؟



91

از خودبيگانگی فرهنگی دو معنای متفاوت دارد.
تاریخی  از خودبیگانگی  دچار  فراموش  كند،  را  تاريخی خود  فرهنگ  اجتماعی  اگر جهان 
می شود. جوامع خودباخته  ای كه در مواجهه با فرهنگ ديگر، هويت خود را از ياد می  برند، به اين 

معنای از خودبيگانگی گرفتار می  شوند.
اگر عقايد و ارزش  های يک جهان اجتماعی، مانع از آشنايی اعضای آن با حقيقت انسان و جهان 

شود، آن جهان دچار از خود بیگانگی حقیقی )فطری( می شود1.
ارزش های حق  و  عقايد  از  و  نگرفته  اند  انسان شكل  براساس فطرت  اجتماعی كه  جهان  های 
برخوردار نيستند، مانع از آن می شوند كه انسان ها به شناخت و تفسيری صحيح از عالَم و آدم 

برسند.
در اين جهان های اجتماعی، انسان ها از حقيقت خود و هستی دور می  مانند. تصويری كه از 
انسان ارائه می  شود، سرابی از حقيقت است؛ به همين دليل فطرت آدمی در اين جهان به آرامش 
نمی رسد و به اضطراب و تشويش گرفتار می  شود و در نهايت، سر به عصيان و اعتراض برمی دارد.
از نظر قرآن، انسان هنگامی به شناخت حقيقت خود و جهان می رسد كه با نگاه توحيدی به 
خود و جهان بنگرد. قرآن كريم فراموش كردن خداوند را سبب فراموشی انسان از خود می  داند 
و می  فرمايد: » والتکونوا کالّذین نسوااهلل فانساهم انفسهم«. همچون كسانی نباشيد كه خداوند 

را فراموش كردند، سپس خداوند نيز آنها را از ياد خودشان برد. )سورۀ حشر، آیۀ 19(
براساس اين نگاه، تنها جهان اجتماعی توحيدی است كه درهای آسمان و زمين را به روی انسان 
می  گشايد و او را با حقيقت خود و جهان هستی آشنا می  كند. انسانی كه به خودآگاهی می  رسد، 

خويش و جهان را آيات و نشانه  های خداوند می  يابد و همواره انيس و هم نشين خداوند است.

1ـ با توجه به مطالب درس 7 می  توان گفت در صورتی كه اعضای يک جهان اجتماعی، واقعيت  ها و آرمان  های خود را فراموش نكنند، 
آن جهان اجتماعی دارای هويت تاريخی است و اگر واقعيت  ها و آرمان  های آن مطابق حق باشند، دارای »   هويت حقيقی« است. 

 جشن های 2500 ساله نظام شاهنشاهی
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جهان  اجتماعی مشركانۀ اساطيری و جهان  اجتماعی سكوالر و دنيوی، آدمی را نه تنها از حقيقت 
جهان، بلكه از حقيقت خود نيز بيگانه می  كند.

 حقیقت جویی 

تحلیل کنید
ازخودبیگانگیتاریخیوحقیقیچهارتباطیباهمدارند؟آیااگرجهاناجتماعیبهیکی
ازمعانیازخودبیگانگیدچارشود،ناگزیربهدیگریهممبتالمیشود؟یاممکناست

جامعهایدریکمعناازخودبیگانهنباشد،ولیدرمعنایدیگر،ازخودبیگانهباشد؟



93

مفـاهیـم اساسی

آنچـه از ایـن درس آمـوختیـم
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هویت ایرانی در گذر زمان، چه تحوالتی به خود دیده است؟
افراد معموالً خودشان را با ویژگی   هایی مانند قد، قیافه، پوشش، شغل، ثروت، قدرت، تبار خانوادگی، 

مهارت ، عالقه، هنر، دانش، خُلق، ایمان، اعتقاد و… می  شناسند و به دیگران معرفی می کنند.
گروه  ها، اقوام، ملت  ها، امت  ها و… نیز خودشان را با ویژگی  هایی چون سرزمین، تاریخ، جمعیت، اقتصاد، 
سیاست و فرهنگ و... می  شناسند و به دیگران معرفی می  کنند. ایران و ایرانی با چه ویژگی  هایی 

شناخته می  شود؟ اسالم چه تأثیری در هویت ایرانی داشته است؟

منست نشست  ايران  چو  ندانی 
بس و  است  ايرانيان  نزد  هنر 
شناس يزدان  يكدالنند  همه 
دريغ است ايران كه ويـران شود
چـو ايـران نباشد تن من مـبـاد
همه روی، يكسر به جنگ آوريم
اگر سر به سر تن به كشتن دهيم
روزگار را  تو  خواهد  ُكشت  اگر 

جهان سر به سر زير دست منست
كس به  را  ژيان  شير  ندادند 
هراس بد  از  ندارند  نيكی  به 
شود شيران  و  پلنگان  كنام 
بدين بوم و بر زنده يک تن مباد
آوريم تنگ  بدانديش  بر  جهان 
از آن به كه كشور به دشمن دهيم
كارزار در  مرگ  از  نيكو تر  چه 

      فردوسی در این ابیات چه تصویری از هویت ایرانی ارائه می  کند؟

 درس 13
هویـت ایرانـی

»هویت فرهنگی ایران«
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ايران سرزمينی است كه بيش از هفت هزار سال قدمت دارد. در اين سرزمين، همواره اقوام 
مختلفی زندگی كرده  اند. هويت ايرانی قبل از ظهور اسالم، هويتی توحيدی، دينی و در مواردی 
آميخته با اساطير بود. روايتی از اين هويت را در شاهنامۀ فردوسی می  توان ديد. اقوام مختلف 
ايرانی با آنكه هويت  های اجتماعی متفاوتی داشتند، در عقايد و ارزش  های آيين زرتشت كه با 

آموزه  های اساطيری درآميخته بود، هويت فرهنگی واحدی پيدا كردند.
ايرانيان پس از آشنايی با اسالم، عناصر مشركانه و اساطيری هويت خود را كنار گذاشتند و 
به تفسير توحيدی از هويت خويش دست يافتند. عقايد و ارزش  های توحيدی اسالم، ايران را 

به جهان اسالم ملحق ساخت و هويت ايرانی به صورت بخشی از هويت جهان اسالم درآمد.
فارسی دری از ديرباز به عنوان زبان سياسی دربار ايران، زبان رسمی مشترك اقوام مختلفی 
بود كه در سرزمين پهناور ايران زندگی می  كردند. اين زبان به دليل مشاركت فّعال ايرانيان در 
حيات فكری جهان اسالم، از محدودۀ زبان سياسی مشترك اقوام ايرانی فراتر رفت و به عنوان زبان 
دوم جهان اسالم، مرزهای امپراتوری  های گوركانی و عثمانی را در نورديد و در مناطق مختلف 
جهان اسالم از هندوستان و تبت، تا آسيای صغير و شبه جزيرۀ بالكان گسترش يافت. حكيمان و 
شاعرانی چون مولوی، سعدی، حافظ و… خدمات بی  نظيری انجام دادند كه موجب گسترش 
زبان فارسی در جهان اسالم شد. حكيمان ايرانی معارف و هنرهايی توليد كردند كه مسلمانان 

برای دستيابی به آنها، نيازمند آموختن زبان فارسی بودند. 

و  نظامی  با هجوم  اسالمی خود  تاريخ  در  ايران  از جمله  و  اسالم  بخش  های مختلف جهان 
سياسی اقوام مختلف مواجه شده است. جهان اسالم چگونه با اين هجمه  ها مقابله می كرد؟ 

دفع  به  گذشت،  صليبی  جنگ  های  در  آنچه  مانند  يا  مختلف  سده  های  طی  اسالم  جهان 
مهاجمان پرداخت يا مانند آنچه در حملۀ مغول رخ داد، مهاجمان را درون خود جذب و هضم كرد. 
اّما برخورد جهان غرب با جهان اسالم تجربۀ جديدی است كه هنوز به پايان خود نرسيده است. 

 مسجد جامع گوهرشاد نقشه کشورهای فارسی زبان 
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دانستید هویت فرهنگی هر جامعه بر مدار عقاید و ارزش  های اجتماعی کالن آن شکل می  گیرد. هرگاه 
افراد جامعه، نوعی از ارزش ها را بپذیرند و به رسمیت بشناسند، هویت فرهنگی پدید می  آید و تا زمانی 
که این عقاید و ارزش ها مورد پذیرش باشند، دوام می  آورد. البته برقراری روابط پایدار میان افراد جامعه، 
نیازمند مکان و سرزمین است. مکان، زمینۀ ارتباط افرادی را که عقاید و ارزش های مشترک دارند،  فراهم 
می  آورد و ادامۀ حیاتشان را ممکن می سازد. به همین دلیل برای مردمی که با هم زندگی می  کنند، سرزمین 
یا وطن، ارزشی متفاوت از سایر مکان ها پیدا می کند و احساس خاصّی در آنها به وجود می  آورد به گونه  ای 
که دفاع از آن را تا پای جان وظیفۀ خود می  دانند. سرزمین بُعد جغرافیایی هویت جامعه را می  سازد. 
افرادی که مدت زیادی با هم زندگی کرده اند، سرگذشت و سرنوشت مشترکی پیدا می  کنند که به صورت 
خاطرۀ جمعی و مشترک درمی  آید و از نسلی به نسل دیگر انتقال می  یابد. این خاطره در گذر زمان، متراکم 

و مستحکم می  شود و بُعد تاریخی هویت جامعه را می  سازد.
با برخی دیگر از ابعاد هویت جامعه در درس آینده و با برخی  در سال  آینده آشنا می  شوید.

بـخوانیـم و بـدانیـم

را  مسلمانان  ذهنيت  از  بخش  هايی  رويارويی  ها،  نخستين  در  غرب  نظامی  و  قدرت سياسی 
و  شرق  شناسان  كه  تصويری  شد،  سبب  امر  اين  و  ساخت  دچار  فرهنگی  خودباختگی  به 
تاريخ  نگاران غربی از هويت جهان اسالم القا می  كردند، در بين جوامع اسالمی و از جمله در 

جامعۀ ايران رواج پيدا كند.
در ديدگاه مستشرقان، هويت فرهنگی جوامع اسالمی، توحيدی يا حتی اساطيری نيست، بلكه 
سكوالر و دنيوی است و به ابعاد تاريخی و جغرافيايی آن محدود می  شود. اين هويت در قالب 
عناوين قوم  گرايانه و ناسيوناليستی، امت و ملت اسالمی را به اقوام مختلف نظير ترك، عرب 

و فارس تقسيم می  كند.
متفكران ايرانی از دهۀ سی به بعد، در نقد رويكرد تقليدی به فرهنگ غرب و هويت  های كاذبی 
كه از اين طريق ساخته می  شد، آثاری با عناوينی نظير غرب  زدگی و بازگشت به خويشتن، 
پديد آوردند و برخی از انديشمندان مسلمان كتاب هايی را دربارۀ خدمات متقابل اسالم و ايران 

و همچنين فطرت و خويشتن الهی انسان تدوين كردند.

 نقد رویکردهای تقلیدی به غرب
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آیانویسندگانکتابهای»غربزدگی«،»بازگشتبهخویشتن«،»خدماتمتقابلاسالموتحقیق  کنید
ایران«و»فطرت«رامیشناسید؟دربارۀاینآثارونویسندگانآنهاتحقیقکنید.

انقالب اسالمی چه تأثیری بر هویت  ایرانی دارد؟
انقالب اسالمی ایران چه ارتباطی با هویت ایران و ایرانی دارد؟ و چه تأثیری در احیای هویت جهان 

اسالم داشته است؟

 تبلور تحوالت هویتی در شعارهای انقالبی

انقالب ،  دربارۀ  بحث  ها  مهم  ترین  از  یکی  می  شوند.  اجتماعی محسوب  هر جهان  در  تحوالت  مهم  ترین  از  انقالب  ها 
دستاوردها و پیامدهای آن می  باشد. پیامدهای انقالب را به شیوه های مختلفی دسته  بندی می کنند. مثاًل پیامدهای 
کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت؛ یا پیامدهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. یکی از مهم  ترین پیامدهای 

انقالب، تحوالت هویتی است. انقالب اسالمی چه آثار هویتی ای در ایران و جهان به دنبال آورد؟

انقالب اسالمی ايران حاصل يک سده مقاومت هويت اسالمی ايران در برابر هجوم سياسی و اقتصادی 
تاريخی و جغرافيايی كه با  غرب بود. بازگشت ايران به اسالم، بازگشت به يک خويشتِن صرفاً 

انديشه  های دنيوی غربی تفسير می  شد، نبود؛ بلكه بازگشت به خويشتن الهی و توحيدی بود.
جامعۀ ايران به رهبری امام خمينی)ره( و با استفاده از آموزه  های قرآن و اهل بيت عليهم الّسالم، 
به هويت اسالمی خود بازگشت و تاريخ و جغرافيای خود را ذيل آسمان معنوی توحيد قرار 
داد و به اين ترتيب از مرزهای جامعۀ ايمانی خود، در برابر جهانی كه در مقابل او صف كشيده 

بود، به مدت هشت سال دفاع كرد. اين مقاومت تا امروز ادامه يافته است.
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است،  اثرگذار  و  فّعال  مستقل،  هويتی  كه  خود  اسالمی  به  هويت  بازگشت  با  ايران  جامعۀ 
به صورت قلب تپندۀ بيداری اسالمی درآمد. جهان اسالم اينک با الهام گرفتن از انقالب اسالمی 
ايران، هويت خود را بيرون از تصاويری كه جهان غرب القا می كرد، جست وجو می  كند و به اين 

ترتيب، اسالم به عنوان يک قطب فرهنگی جديد ظاهر می  گردد.
حيات معنوی اسالم، افق  های جديدی را به روی انديشمندان جهان غرب نيز گسترده است و 
نظريه  پردازان غربی را كه طی قرن بيستم، سكوالريسم و دنيوی شدن را سرنوشت مشترك و 

حتمی بشريت می  دانستند، به تأّمل و بازبينی نظريات پيشين خود فراخوانده است.

 مسئله شدن حجاب در کشورهای اروپایی تصویر تبلیغاتی مقابله با حجاب در غرب

 الهام گرفتن سایر کشورها از انقالب اسالمی
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امیری فیروز کوهی

حجابوپوششبهعنواننمادهویتجهاناسالمدرصدسالاخیر،فرازوفرودهاییتحلیل  کنید
زنان و بود ایران ومعضلدرونجامعۀ دردورانرضاخانحجابمسئله داشتهاست.
کشورهای مسئله اینکحجاب نداشتند. را خود دینی رعایتضوابط اجازۀ مسلمان
اروپاییشدهاستوبرخیازکشورهایاروپاییازورودزنانباحجاببهمراکزآموزشی
ممانعتمیکنند.مسئلهشدنحجابدرکشورهایاروپاییراباتوجهبههویتجهان

اسالمتحلیلکنید.

ای وطـن ای مفخـر مـن لطـف حقـت یـار بـاد
ای وطـن ای خـاک پاکـت توتیـای چشـم مـا 
را صـدام  صدمـه ای  زد  شـما  تیـغ  ضربـۀ 
وطـن پاسـداران  ای  غیـور  جوانـان  ای 
مژدگانـی چیسـت ایـن فتـح الفتـوح قـرن را
را اسـالم  لشـکر  نمایـان،  فتــح  این چنیـن 
آن کرامت هـا کـه در حـق اسـیران کرده ایـد
باهلل این رفــتارتان در یاد عالـــم نیز نیسـت
عالمـی در حیـرت از ایمـان و ایثـار شماسـت
مرگتـان را تسـلیت بـا تهنیـت آمیخته اسـت
بویتـان برآیـد  گل  نسـیم  کـز  بهـاران  هـر 
مویتـان نشـان  سـنبل  بویتـان،  نشـان  گل 

لطـف حقت یار  و  دشـمن خوار، خـواری عار باد 
بـاد اغیـار  از  پـرده  در  مـا  چشـم  توتیـای 
کـز نشـانش تــا ابـد صدامیـان را عـار بــاد
بـــاد یـار  مژدگانـی  بـا  شـما  فتـح  مـژدۀ 
آنکـه فتـح قدسـتان پایـان ایـن مضمار بــاد
فخــر تاریـخ اسـت و این تاریـخ را تکـرار باد
بـاد کّفـار  خاطـر  در  خـدا  دیـن  از  درسـی 
عالمـی را این کرامــت شـیوۀ رفتــار بـــاد
اســوۀ ایمـان و ایثـار این چنیـن کـردار بـاد
زندگـی را خجلـت از مرگـی چنیـن همـوار باد
رنگ هر گل  یادگار از هــر گل رخســار بـــاد
بـاد انظـار  در  همـواره  خوبتـان  روی  نقـش 

بـخوانیـم و بـدانیـم
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مفـاهیـم اساسی

آنچـه از ایـن درس آمـوختیـم
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 درس 14

جمعیت هر جامعه چه رابطه  ای با هویت آن دارد؟
در معرفی جوامع به ویژگی   های جمعیتی آنها مانند تعداد جمعیت، جوان و پیر، روستایی و شهری، 
بیکار و شاغل بودن جمعیت و… اشاره می  کنند چرا که جمعیت هر جامعه، بخشی از هویت آن محسوب 

می  شود. چه رابطه  ای میان جمعیت و هویت جوامع وجود دارد؟

هویت ایرانی
»   ابعاد جمعیتی و اقتصادی1«

1ـ شما در درس های گذشته با ابعاد ذهنی و عينی جهان اجتماعی آشنا شديد. در اين درس به ابعاد عينی  هويت ايرانی می  پردازيم. 
جمعيت و اقتصاد از عينی  ترين ابعاد هويت جامعه محسوب می  شوند.

را تصور کنید که جمعیت یک جامعه منقرض شود در آن  بقای هر جامعه، جمعیت آن است. وضعیتی  اولین شرط 
صورت، آن جامعه نابود می  شود. در صورت نبود یا کمبود اعضای جامعه، بسیاری از فعالیت های اقتصادی، سیاسی، 
و  غیرمسئول  آیا یک جمعیت  می  کند؟  کفایت  اندازۀ جمعیت،  آیا صرف  امّا  می  ماند.  زمین  بر  فرهنگی  و  اجتماعی 
بی  تفاوت می  تواند نیازهای جامعه را برطرف سازد؟ به نظر شما جمعیت هر جامعه، بر ثروت، امنیت، قدرت و منزلت آن 
در میان سایر جوامع چه تأثیری دارد؟ جمعیت یک جامعه چه رابطه  ای با هویت آن دارد؟ جوامع مختلف برای تأمین 

جمعیت مطلوب خود، چه می  کنند؟ جامعۀ ما از این نظر چه وضعیتی دارد؟
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برای پاسخ به پرسش   های باال، الزم است برخی از مطالب اساسی كتاب را با هم مرور كنيم.
در يكی از درس   ها دربارۀ تفاوت جهان طبيعی و جهان اجتماعی بيان شد كه جهان اجتماعی 
جهان  كه  مشتركی  معانی  و  آگاهی   ها  به  كه  شد  گفته  همچنين  است.  معنادار  پديده ای 

اجتماعی براساس آن ساخته می  شود، فرهنگ می  گويند. آيا اين درس را به ياد می  آوريد؟ 
در درس ديگری گفته شد كه هويت هر جهان اجتماعی براساس فرهنگِ )عقايد و ارزش  های 
كالن( آن شكل می  گيرد و به همين دليل از آن به »هويت فرهنگی« تعبير می  شود. آيا به ياد 

داريد اين نكات را در چه درسی آموختيد؟
يک بار ديگر رابطۀ آگاهی )معنا(، فرهنگ و هويت جهان اجتماعی را در كالس بازگو كنيد. 
تشريح اين رابطه، به شما كمک می  كند تا به رابطۀ جمعيت و هويت جهان اجتماعی پی ببريد.

اجتماعی  آشناييد. گسترش جهان  آن  و چگونگی گسترش  اجتماعی  با گسترۀ جهان  شما 
از طريق گسترش فرهنگ و معانی آن صورت می  گيرد. هر عاملی كه در گسترش فرهنگ 

جهان  هويت  بسط  در  باشد،  مؤثر  معانی  و 
هر  گسترش  راه  است.  اثرگذار  اجتماعی 
و  پذيرفتن  )انديشيدن(،  شناختن  فرهنگ، 
عمل  و  شناختن  است.  آن  به  كردن  عمل 
جهان  اعضای  و  افراد  عهدۀ  از  صرفاً  كردن 
اجتماعی،  جهان  اعضای  برمی  آيد.  اجتماعی 
هستند.  آن  معانی  و  فرهنگ  عامل  و  حامل 
هرچه حامالن و عامالن يک فرهنگ، و معانی 
آن بيشتر باشند، آن فرهنگ، بسط بيشتری 

می  يابد. 
گسترش  در  می  توان  خوبی  به  را  روند  اين 
با  ارزش   های خانواده مشاهده كرد.  و  معانی 

ازدواج و تشكيل خانواده، مودّت و رحمت ميان زن و مرد ايجاد می  شود1. با تولّد اّولين فرزند، 
مودّت و رحمت ميان اعضای خانواده بيشتر می  شود و رحمت و موّدتی كه ميان زن و شوهر 
وجود دارد، به رابطۀ فرزند و والدين نيز تسّری می  يابد. با تولّد فرزندان بعدی و بزرگ تر شدن 
خانواده، اين معانی و ارزش  ها گسترده  تر می  شود. با گسترش خانواده   ها و ايجاد نسبت   هايی 

1ـ  »  و از نشانه   های او اين است كه برای شما از جنس خودتان همسرانی آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد و در ميان شما موّدت 
)دوستی( و رحمت )مهربانی( قرار داد؛ يقيناً در اين، نشانه   هايی است برای مردمی كه می  انديشند« )سورۀ روم، آيۀ 21(.

 شجره نامه
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شكل  خويشاوندی  نظام  و…  پسرعمو  عمو،  عّمه،  دايی،  خاله،  مادربزرگ،  پدربزرگ،  چون 
می  گيرد كه باز هم زمينۀ گسترش بيشتر مودّت و رحمت را فراهم می  سازد. 

به همين ترتيب، افزايش جمعيت يک جهان اجتماعی، به منزلۀ گسترش فرهنگ و معانی آن 
است و كاهش جمعيت يک جهان اجتماعی نيز به منزلۀ محدود شدن گستره آن است كه 
می  تواند زمينه ساز بسط و تسلط جهان   های اجتماعی ديگر باشد. از اين رو تأمين جمعيت 

مناسب برای جهان   های اجتماعی، مسئله  ای هويتی است.
هدف اسالم تأسيس جهان اجتماعی توحيدی و گسترش آن است. الزمه تحقق اين هدف، 
داشتن جمعيت مناسب است. بنابراين اگر اوالً فرهنگ و معنايی كه با افزايش جمعيت، بسط 
می  يابد، فرهنگ حق باشد، نه فرهنگ باطل؛ ثانياً افراد و اعضای اين فرهنگ نيز حامالن و 
اين رو پيامبر اسالم )ص(، روز  از  افزايش جمعيت ضروری است.  عامالن معانی حق  باشند، 

محشر به كثرت پيروان خود مباهات می  كند.
فقدان هر كدام از اين شرايط، مانع تحقق جهان اجتماعی توحيدی است1. 

1ـ  نبود شرط اوّل، جامعۀ مشرك )جامعه  ای كه براساس عقايد و ارزش   های باطل شكل می  گيرد( می  سازد و نبود شرط دوم، جامعۀ فاسق 
)جامعه ای كه اعضای آن عقايد و ارزش   های حق را می  شناسند ولی به آنها پايبند نيستند( می  سازد كه هر دو مغاير با هدف اسالم  اند. 

گروه سه نفره نسبت به گروه دو نفره، یک عضو، بیشتر دارد که در ظاهر تفاوت کم  اهمیتی است. ولی زمانی 
که این دو گروه را دقیق  تر مقایسه کنیم، پی می بریم که همین عامل، تفاوت   های مهمی به دنبال می  آورد. 
در گروه دو نفره، کناره  گیری هر یک از اعضا، به نابودی گروه می  انجامد. در واقع گروه دو نفره چیزی غیر 
از اعضایش نیست و هیچ واقعیتی فراتر از اعضای خود ندارد. در این گروه، فرد، تنها با فرد رابطه دارد و از 
رابطۀ فرد و گروه )جمع( خبری نیست. امّا زمانی که گروه دو نفره به گروه سه نفره تبدیل می  شود، تغییرات 
مهمی رخ می  دهد. یک عضو جدید، موجب پیدایش دو رابطۀ جدید می  شود. غیر از رابطۀ »الف ـ ب« دو 
رابطۀ »الف ـ ج« و »ب ـ ج« نیز ممکن می  شود. پیدایش این دو رابطۀ جدید چه نتایجی در پی دارد؟ عضو 
سوم می  تواند نقش واسطه و داور را در میان دو عضو پیشین ایفا کند و از این طریق، تنش   ها را کاهش دهد 
و از فروپاشی گروه، پیش گیری کند یا می  تواند میان دو عضو دیگر تضاد و تفرقه ایجاد کند و از این تفرقه 
برای رسیدن به منافع خودش استفاده کند. در گروه دو نفره این کنش  ها برای افراد امکان  پذیر نبود ولی 
در گروه سه نفره ممکن شد. در گروه سه نفره، رابطۀ فرد و گروه )جمع( امکان  پذیر می  شود و هر کدام از 
اعضا می  تواند به نمایندگی از گروه، چنین کنش   هایی را انجام دهد. در گروه سه نفره عالوه بر اعضا، پدیدۀ  

جدیدی به نام گروه )جمع( نیز به وجود می  آید که محصول عضویت همان فرد سوم بود.
 افزایش جمعیت، آثار اجتماعی و فرهنگی دیگری هم به دنبال می  آورد. در گروه   های کوچک، اعضا می  توانند 
با یکدیگر ارتباط رو در رو و مستقیم داشته باشند و با داد و ستد با یکدیگر، نیازهای خود را برطرف کنند. 
اعضای  بزرگ تبدیل شود، روابط متقابل  به یک گروه  و  پیدا کند  افزایش  ولی وقتی جمعیت یک گروه 

بـخوانیـم و بـدانیـم
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سیاست   های جمعیتی 
فرزندآوری نياز فطری انسان   ها و تأمين جمعيت، از كاركردهای مهم نهاد خانواده است. ولی 
ممكن است در مواقعی اختالل در نهاد خانواده، جهان اجتماعی را با كاهش جمعيت مواجه 
كند. امروزه جوامع غربی به علت هايی مانند باالرفتن سن ازدواج، افزايش بی  ثباتی، فروپاشی 
خانواده  ها و طالق، رفاه زدگی، عافيت  طلبی و مصرف  گرايی و به دنبال آن، هزينه پنداشتن 
فرزندان و… با مسئله كاهش جمعيت و عوارضی چون پيری و سالمندی جمعيت مواجه  اند.1

در مواقعی كه جهان اجتماعی با كاهش يا افزايش جمعيت مواجه می  شود،  نهاد سياست كه 
مسئوليت هماهنگی نهادها را برعهده دارد، برای حلّ مشكل جمعيت چاره  انديشی می  كند و با 
همراهی و همكاری مردم برای تأمين جمعيت، تدابير و راه  حل   هايی را  به اجرا در می  آورد كه 

1ــ كاهش جمعيت، شاخص و نشانهٔ جهان اجتماعی متجدد است، زيرا قوام خانواده و فرزندآوری در گرو محبت، ايثار و فداكاری است ولی 
در جهان متجدد به دليل فردگرايی و اصالت لذت، اين محبت و ايثارگری كاهش می  يابد كه به فرزندآوری كمتر و كاهش شديد جمعيت 
و فرو افتادن اين جوامع در چاله جمعيتی می انجامد. هم اكنون اين جوامع برای جبران كاهش جمعيت، سياست   های تشويقی و همچنين 

پذيرش مهاجران را در دستور كار خود قرار داده  اند.

آن پیچیده  تر می  شود و دیگر، روابط بی  واسطه ممکن نخواهد بود. از این پس، روابط به کمک »نهادها« 
برقرار می  شود. ـ مثالً در گروه   های کوچک  تر، مبادلۀ پایاپای، نیاز اقتصادی اعضا را برآورده می  ساخت ولی 
برای گروه   های بزرگ تر، واسطه  ای مانند پول، ضرورت می  یابد. زبانی که یک گروه کوچک  تر با آن سخن 
می  گویند، پیچیدگی   های زبان یک گروه بسیار بزرگ را ندارد ـ افزایش جمعیت باعث پدیدار شدن مسائل 
نوظهوری می  شود که جهان اجتماعی باید با استفاده از ظرفیت   ها و قابلیت   های خود به آنها پاسخ دهد. 
جهان اجتماعی با گسترش نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید، برای رفع این مسائل چاره  اندیشی 
می  کند. هر نهاد، مجموعه  ای از عقاید، ارزش  ها، هنجارها و نمادهاست که برای رفع نیاز ویژه  ای اختصاص 
می  یابد. از این رو گسترش نهادی، همان گسترش فرهنگ و معانی جهان اجتماعی است. بنابراین الزمۀ بسط 

هویت جهان اجتماعی، افزایش جمعیت است.

 تک فرزندی 
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 برخورد با فلسطینیان در سرزمین های اشغالی قبرستان مسلمانان ـ سارایوو

»  سياست   های جمعيتی« ناميده می  شود. سياست   های جمعيتی می  تواند در راستای افزايش 
يا كاهش جمعيت باشد. 

ايران ما در دو برهۀ زمانی، سياست   های كاهش جمعيت را اجرا كرد. يک بار پيش از انقالب 
اسالمی كه از سال 1345 تا زمان پيروزی انقالب به طول انجاميد و طّی آن ميزان رشد ساالنۀ 

جمعيت، از حدود 3/1 به 2/7 درصد در سال كاهش يافت.
ديگر بار، بنا به ضرورت از سال 1368 تا  1390 سياست كاهش جمعيت اتخاذ و اجرا شد كه 
در نتيجۀ آن ميزان رشد ساالنۀ جمعيت از 3/9 به 1/3 درصد كاهش يافت. تداوم اين روند 
در آينده می  تواند آثار زيان باری در پی داشته باشد. آيا می  توانيد به برخی از آنها اشاره كنيد؟ 
كاهش بيش  از حد و كم  سابقۀ رشد ساالنۀ جمعيت، زمينۀ تغيير سياست   های جمعيتی را 
فراهم آورد. از سال 1390 تجديد نظر در سياست   های كاهش جمعيت شروع شد و سرانجام 

در سال 1393 اصول كلی سياست   های جمعيتی كشور تصويب گرديد.

هرگونه اقدام به نابودی و حذِف فیزیکی کل یا بخشی از جمعیت یک گروه بومی، قومی، مذهبی و… را 
نسل  کشی یا پاک سازی نسلی می  گویند. پدیدۀ نسل کشی در جهان، نشانگر ابعاد هویتی جمعیت است. در 

گذر زمان، نسل  کشی   های بسیاری انجام شده است.
بومی  ساکنان  بردن  بین  از  و  نسل کشی  به  خود،  سلطۀ  تأمین  برای  امریکا  قارۀ  به  هجوم  در  اروپاییان 
پرداختند و در یک مقطع پنجاه ساله، پانزده میلیون سرخ پوست را نابود کردند و مناطقی نظیر هائیتی، 

کوبا، نیکاراگوئه و سواحل ونزوئال را که تراکم جمعیتی باالیی داشتند، از جمعیت خالی کردند. 
جنگ  طول  در  دیگری  و   1995 سال  در  سربرنیتسا  در  یکی  گرفت؛  صورت  بوسنی  در  نسل کشی  دو 

ـ 1992 در سراسر بوسنی.  1995
رژیم اشغال گر قدس برای تغییر ترکیب جمعیتی سرزمین   های اشغالی و بیشتر شدن تعداد یهودیان نسبت 
به مسلمانان و اجرای طرح   های توسعه  طلبانۀ خود، ضمن حذف فیزیکی اعراب مسلمان و آواره کردن آنها 

به جذب مهاجران یهودی از سراسر دنیا و کوچ دادن آنها به سرزمین   های اشغالی اقدام می  کند.  

بـخوانیـم و بـدانیـم
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پیشنهاد دهید
متن»سیاست های کّلی جمعیت« در جمهوری اسالمی ایران را به کالس بیاورید و به دقت مطالعه 
کنید، سپس یک بند از آن را به دلخواه انتخاب کنید و بگویید اگر شما به جای مدیران و مسئوالن 

کشور بودید، برای تحقق آن چه می  کردید.

منظور از هویت اقتصادی جامعه چیست؟
به آن دسته از فعّالیت   های روزمره که برای تهیه 
نیازهای  رفع  و  زندگی  ایل ضروری  وس تولید  و 
مادّی و معیشتی خود و دیگران انجام می  دهیم، 
کنش اقتصادی می  گویند. کنش    های اقتصادی ما، 
بخشی از کنش   های اجتماعی اند؛ زیرا در رابطه 
کنش   ها،  مجموعۀ  می  گیرند.  صورت  دیگران  با 
روابط و قواعدی که حول تولید و مصرف کاال و 
خدمات و توزیع درآمد و ثروت صورت می  گیرد، 
نهاد اقتصاد را شکل می  دهد. می  دانید که نهادها 
در تمامی جوامع وجود دارند، ولی انواع و اشکال 
متفاوتی دارند. آیا اقتصاد نیز این گونه است؟ در 
نهادها  سایر  با  رابطه  در  اقتصاد  جامعه  ای،  هر 

شکل می  گیرد و با آنها تناسب پیدا می  کند. از این رو یکی از وجوه تمایز جوامع، اقتصاد و مؤلفه   های 
اقتصادی آنهاست. منظور از هویت اقتصادی جامعه چیست؟ شیوه   های تقویت و تضعیف آن کدام  اند؟ 

  

 حضور فعال و مؤثر افراد جامعه در شکل گیری هویت اقتصادی

احیانًا  یا  مصرف  کننده  ما  همۀ  می  کنند.  معرفی  و…  تاجر  کارمند،  کارگر،  تولیدکننده،  کارآفرین،  را  خود  افراد 
مالیات  دهنده نیز هستیم؛ ولی به دلیل اینکه ما را از دیگران متمایز نمی  کند، آن را به زبان نمی  آوریم. برخی از افراد 
کم فروش، محتکر، دالل و… هستند ولی به دلیل ضد ارزش بودن، این کار خود را مخفی می  کنند. آیا این عناوین همه 

نشانگر هویت اقتصادی افراد نیست؟
آیا تنها می  توان از هویت اقتصادی افراد سخن گفت؟ یا اینکه گروه   ها، سازمان   ها، کشورها و جهان های اجتماعی نیز 
دارای هویت اقتصادی هستند؟ آیا مجمع خّیرین مدرسه ساز، انجمن حمایت از بیماران خاص، شرکت تعاونی و… که 
دور هم جمع می شوند تا خدمتی به دیگران ارائه کنند، هویت  اقتصادی ندارند؟ جوامع مختلف نیز هویت اقتصادی 
بنیان؛ تک  دانش  اقتصادهای  از  مثاًل  اشاره می  کنند.  آنها  اقتصادی  ویژگی   های  به  این رو در معرفی جوامع،  از  دارند. 
محصولی )ماننداقتصادنفتی(؛ مقاوم/ شکننده؛ دولتی/غیردولتی؛ سرمایه  داری/ سوسیالیستی/ اسالمی؛ و… یاد می  کنند. 

ویژگی   های هویت اقتصادی جامعه ما کدام  اند؟ 
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اقتصاد امروز ما محصول رويدادهای گذشته و عملكرد كنونی ماست. اين اقتصاد از سويی انواع 
دستاوردهای اقتصادی مانند گسترش بهره مندی مردم كشور از آب و برق و گاز و ارتباطات، 
ايجاد زيرساخت   های مختلف مثل سدها و نيروگاه ها، توسعۀ ظرفيت توليدی كشور در انواع 
سازندگی  فّناوری،  و  علم  موفقيت های  درمان،  و  بهداشت  شاخص های  ارتقای  محصوالت، 
خرابی   های ناشی از جنگ، جبران برخی عقب ماندگی   های تاريخی، مقابله با تحريم   ها و… را 
در پی داشته است و از سوی ديگر با معضالتی چون تورم، بيكاری، وابستگی به نفت، توزيع 

نابرابر امكانات، تجمل  گرايی و غلبه فرهنگ مصرفی و… دست به گريبان است. 
از جملۀ عوامل شكل گيری اين اقتصاد در طول تاريخ معاصر ايران، كشف نفت و سرمايه های 
حاصل از فروش نفت به خارجيان بوده است. اگرچه سرمايه های نفتی می تواند به انواع دارايی ها 
و ثروت ها مانند صنايع و كارخانجات توليدی مختلف تبديل شود؛ اّما اگر به درستی استفاده 
نشود، می تواند اقتصادی وابسته  ايجاد كند كه رشد و افول آن، به قيمت و درآمد نفتی وابسته 

شود. آيا دربارۀ آثار نوسانات قيمت نفت بر يک اقتصاد وابسته چيزی می  دانيد؟
چنين اقتصادی از آن جهت كه درآمد هنگفت و بدون زحمتی ايجاد می  كند، باعث شكل  گيری 
توليد ملی ضعيف و شكننده  ای می  شود كه مستقيم و غيرمستقيم وابسته به نفت است؛ دولت 
كار،  و  رواج كسب  نه  و  نفت  مدد  به  را  اقتصادی  رفاه  كه می كوشد  می آيد  به وجود  بزرگی 
افزايش دهد و حتی هزينه های آموزش و بهداشت راـ  كه در بيشتر نقاط دنيا از محل ماليات ها 

پرداخت می شود ـ به كمک درآمدهای نفتی تأمين كند. 
برای  زياد  نوسانات  با  هم  آن  را  بيشتری  رفاه  احساس  كوتاه مدت  در  می تواند  وضعيت  اين 
مردم به ارمغان آورد؛ اما پايدار نيست. در مقابل وضعيت شكننده ای را به وجود می آورد كه 
می تواند مورد سوء استفادۀ طمع ورزان بين المللی قرار گيرد و از آن به عنوان ابزاری برای ايجاد 
فشار بر جامعه استفاده كنند. انواع تحريم های اقتصادی نفتی و مالی از سال 1389 تاكنون با 
همين رويكرد عليه كشور ما اجرا شده است تا اّوالً درآمد  نفتی كشور را محدود كنند؛ ثانياً از 
انتقال آن به كشور ممانعت ورزند. البته در مقاطع تاريخی مختلف، انواع ديگری از تحريم   های 

اقتصادی عليه مردم ما اعمال شده است. در مورد اين تحريم   ها چه می  دانيد؟
هجوم اقتصادی به ايران تاريخی طوالنی دارد و در ادوار مختلف از سوی استعمارگران غربی 
به صورت های مختلفی دنبال شده است. اين كار در زمان قاجار با تالش برای اخذ امتيازات 
مختلف مانند امتياز رويتر و رژی و… و در دورۀ پهلوی از طريق تاراج نفت، فروش جنگ افزار 
وكاالهای مصرفی و صنايع مونتاژ و تخريب بنيادهای توليد ملی به ويژه روح خودباوری ملت 

ايران انجام شد. آيا از نقش اصالحات ارضی در تخريب كشاورزی ايران چيزی می  دانيد؟ 
تهاجم اقتصادی استعمارگران غربی در طول تاريخ، عليه ساير ملت ها، اعمال می شده و در 
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مقابل واكنش های آنها را در پی داشته است؛ چرا كه اقتصاد، روزنۀ ورود استعمار و نابودی هويت  
سياسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع به شمار می رود. كمپانی هند شرقی انگليس كه با ماهيت 
اقتصادی و تجاری فّعاليت می كرد، عماًل ابزاری برای هويت زدايی و غارت و چپاول دارايی های 
عظيم مردم هند بود و مقاومت مردم هند به رهبری گاندی، نمونه ای از واكنش به چنين اقداماتی 

بود.
جهان غرب، هويت خود را براساس اقتصاد شكل می  دهد و سرمايه  داری، عامل اصلی هويت  يابی 
افراد و جوامع غربی است. در اين جهان، هويت انسان   ها و جوامع، بيش از هر چيز به دارايی و 
توان اقتصادی آنها وابسته است. جوامع ديگری كه به تبعيت از غرب، رويكرد سكوالر و دنيوی 

دارند، نيز هويت سرمايه  داری پيدا می  كنند.
اين جهان اجتماعی در اقتصاد نيز هيچ مانعی را بر سر راه خود برنمی  تابد و در مسير گسترش 

خود، شيوه   های اقتصادی غيرسرمايه  دارانه را در سراسر جهان نابود می  كند1.
بنابراين برخی از كشورهای سلطه  گر غرب، كه از سويی اقتصاد را اساس همه چيز می  پندارند 
پاشنۀ  نابود شده می  بينند،  را  اقتصادی غيرسرمايه  داری  تمامی شيوه  های  از سوی ديگر،  و 
آشيل ايران اسالمی را اقتصاد می  دانند؛ از اين رو جنگ اقتصادی تمام عياری را عليه كشور ما 

به راه انداخته  اند.
در چنين موقعيتی راه نجات اقتصاد ايران و احيای هويت آن چيست؟ ايران اسالمی، آرمان بازسازی 

هويت اقتصادی خود را با اجرای قانون اساسی و سياست   های اقتصاد مقاومتی تعقيب می  كند. 
تعاليم  به  باور  با  اقتصاد پيشرفته، مستقل و مستحكم است كه  از  الگويی  اقتصاد مقاومتی، 
اتكاء به ظرفيت های مولّد مردمی و دولتی، روحيه جهادی، خالقيت،  حيات  بخش اسالم و 
نوآوری، ريسک  پذيری، اميد، همبستگی، و با حضور فعال و مؤثر در تعامالت جهانی، برای مردم 
ايران، امنيت، رفاه و پيشرفت توأم با عدالت؛ و برای جهان اسالم و بشريت الگويی ايرانیـ  اسالمی 

از رشد و شكوفايی را به ارمغان می  آورد. 

به دست  اقتصادی،  بنگاه   های  و  اقتصادی، هدف كنش گران  اين شيوه  بازار. در  از طريق  1ـ شيوه سرمايه  داری يعنی جستجوی سود 
آوردن حداكثر سود است و وسيله آنها استفاده از علوم تجربی برای ساماندهی حسابگرانه و دقيق مؤلفه   های اقتصادی )كار، سرمايه، 
مواد، تكنولوژی  و…( برای تضمين حداكثر سود است. اين اقتصاد نه براساس رفع نياز انسان   ها بلكه بر محور سود شكل می  گيرد. از 
اين رو بيشترين تخريب   ها در طبيعت و منابع طبيعی را در پی داشته و در موارد بسياری با فطرت انسان   ها ناسازگار بوده است. انسان   ها 
می  توانند با هدف رفع نيازهای خود و ديگران دست به فعاليت اقتصادی بزنند و در اين راستا از تمامی ظرفيت   های پيدا و پنهان عالم و 
آدم استفاده كنند. در طول تاريخ همواره شيوه های اقتصادی ديگری غير از شيوه سرمايه  داری مانند شيوه   های همياری، تعاونی، دولتی، 
سوسياليستی و… وجود داشته  است. آيات زير به وضوح تقابل نگاه قرآن را با اصالت بخشيدن به سرمايه  و شيوه   های سرمايه  دارانه 
نشان می  دهد.»هر كس تقوای الهی پيشه كند،خداوند راه نجاتی برای او فراهم می  كند و او را از جايی كه گمان ندارد روزی می  دهد« 
)طالق،2( »اگر اهل شهرها و آبادی  ها،ايمان می  آوردند و تقوا پيشه می  كردند به يقين بركات آسمان و زمين را بر  آنها می  گشوديم« 
)اعراف، 96(. »اگر آنان آنچه را از سوی پروردگارشان بر آنها نازل شده برپا می  داشتند از آسمان و زمين روزی می  خوردند« )مائده، 
66( »ای پيامبر از اموال آنها صدقه  ای )زكات( بگير تا به وسيلۀ آن، آنها را پاك  سازی و پرورش دهی« )توبه، 103( »خداوند ربا را نابود 

می  كند و صدقات را افزايش می  دهد« )بقره، 276(  
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مردم و دولت ايران می  كوشند براساس عدالت، با اتكا به دانش و فناوری و با تأكيد بر استقالل، 
خودكفايی، منع خام فروشی ثروت های طبيعی1، حفظ اقتدار و عزت ملّی، درون  زايی در عين 
برون  گرايی2 هويت اقتصادی نوينی را در اين سرزمين پايه ريزی كنند. اين هويت اقتصادی 
بدون  را  پيشرفت  بتواند مسير  تا  پايدار می شود  و  مقاوم  موانع،  و  انواع مشكالت  مقابل  در 

تأثيرپذيری از دشمنی های بيرونی و موانع درونی طی نمايد.

1ـ فروش نفت خام بدون تبديل آن به مواد دارای ارزش افزودۀ باالتر، مانند محصوالت پتروشيمی در داخل.
2ـ اقتصادی كه مانند چشمه ای از درون بجوشد و بر توليد داخلی قوِی خود متكی است ولی صرفاً برای خود توليد نمی كند؛ بلكه آن را 

به صورت متعادلی با ساير كشورها مبادله می كند.

 امید و همبستگی جنگ، کار تا پیروزی

پیشنهاد دهید
متن»سیاستهایکّلیاقتصادمقاومتی«درجمهوریاسالمیایرانرابهکالسبیاوریدو

بهدقتمطالعهکنیدوباتوّجهبهآن،بهسؤاالتزیرپاسخدهید.
ــسازوکارهایمقاومسازیاقتصادایراندربرابرموانعداخلیوخارجیپیشرفتکداماند؟

ــشمادانشآموزانبرایتحققاقتصادمقاومتیچهمسئولیتیبرعهدهدارید؟
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مفـاهیـم اساسی

آنچـه از ایـن درس آمـوختیـم

خالصـه کنیـد ابعاد عینی هویت، ......................................................
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ـ  هر جهان اجتماعی برای گسترش و پیشرفت به جمعیت مناسب نیاز دارد.
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