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ــتن ابعاد اليتناهي روح آدمي و بي توجهي نسبت به  ــي و ناديده انگاش  خود فراموش
ــير كماالت و فضايل اخالقي، دردي است كه اغلب  ــتعدادهاي بشر در پيمودن س اس
جوامع بشري بدان مبتال گرديده اند و حاكميت تكنولوژي و زندگي ماشيني و سلطة 
ماده گرايان و دنياپرستان بر بخش وسيعي از جهان از يكسو و ناتواني مكاتب و انديشه 
هاي مختلف در ارائهء مسيري روشن و تفسيري مطمئن از انسان، بر اين سير قهقرايي 
و از خودبيگانگي افزوده اند.در اين ميان تنها مناديان توحيد و انبيا و پاسداران حريم 
ارزشها و معنويت ها بوده اند كه تربيت انسان را وجهة جهاد مستمر خويش قرار داده 
ــوي كماالت و ارزشهاي  ــاني را به س و همنوا با چراغ عقل و نداي فطرت، جامعه انس

متعالي هدايت كرده اند.                                             امـام خمينـــی 
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فصـل اول
جامعـه وفرهـنگ



 فصـل اول  جامعه و فرهـنگ  

  انتظـار مي رود در پايـان اين فصـل دانش آمــوز:

1.گسترة جهان اجتماعي را بداند و قلمروهاي مختلف آن را از هم تشخيص دهد.

2. بداند همة پديده هاي درون جهان اجتماعي فراورده و محصول كنش هاي انساني نيستند.

3.تفاوت و تشابه دو مفهوم نظام اجتماعي و جهان اجتماعي را توضيح دهد.

4. مفاهيم ساختار اجتماعي و نهاد اجتماعي را تعريف كند.

5. نسبت فرهنگ و جامعه را تحليل كند.

6. به اهميت نهادهاي فرهنگي پي ببرد و به عضويت در آنها براي مشاركت در فرايند 

       توليد، انتقال و عمق بخشيدن به فرهنگ عالقمند گردد.

7. توانايي نقد و داوري فرهنگ ها را در سطوح هنجارها، ارزشها و عقايد پيدا كند. 

8. فرهنگ واقعي، فرهنگ آرماني و فرهنگ حق را توصيف كند.

 9. براي نزديك شدن فرهنگ واقعي به فرهنگ آرماني و فرهنگ حق، احساس مسئوليت كند.
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پديده هاي درون جهـان اجتماعـی
جهان واژه ای است كه برای اشاره به مجموعه های بزرگ به كار می رود مانند جهـان 
طبيعت، جهان غرب و ... . جهان اجتماعی نيز به مجموعه پديده هايي داللت مي كند 
كـه در محدودة زندگی اجتماعی انسـانها قرار می گيرند. به نظر شـما كدام يك از 

پديده هاي زير درون اين مجموعه قرار مي گيرند؟

خانواده، ستارگان، احترام به قانون، فلزات، دولت، زلزله، عدالت، مدرسه، صلح، امنيت، 
ــاوندان، حزب، كارمند، مسجد ، آب ،     كارخانه، رودخانه ، كوهها ، خيابان، بيابان، خويش

خورشيد، اتوبوس، هواپيما. 

 براي پاسخ به پرسش باال، جدول صفحه بعد را تكميل كنيد؛ پديده هايي را كه مطمئن هستيد 
ــن داريد بيرون از جهان  ــتون اول و مواردی را كه يقي ــی قرار دارند در س ــان اجتماع درون جه
اجتماعی قرار دارند در ستون دوم بنويسيد. مواردی را كه دربارۀ آنها شک داريد و نمی دانيد درون 

جهان اجتماعی يا بيرون آن قرار می گيرند در ستون سوم درج كنيد.

1گســترهء جهـان اجتماعــی 
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    رديف       درون جهان اجتماعی       بيرون جهان اجتماعی       ؟     

     1                  خانـواده                فلـزات              زلـزله
     2     
   3     

4     
معيار شناسايي پديده هاي جهان اجتماعـی 

ما برای شناخت پديده هايي كه به جهان اجتماعی تعلق دارند به معيار و قاعده نياز 
داريم. آيا قاعده ای وجود دارد تا براساس آن پديده های ياد شده را شناسايی كنيم 

و به درست يا غلط بودن تشخيص خود پی ببريم؟

هر چيزي كه با زندگی اجتماعی انسان ارتباط داشته 
ــد درون جهان اجتماعی قرار مي گيرد. براساس اين  باش
ــانها و پيامدهای آنها  ــای اجتماعی انس قاعده، كنش ه
ــه جهان اجتماعی تعلق مي گيرند. احترام به قانون يک  ب
كنش اجتماعی است؛ خانواده پديده اي است كه با كنش 
های اجتماعی انسان به وجود مي آيد؛ امنيت ، صلح و ... 
ــانها هستند. همة اين  حاصل كنش های اجتماعی انس
امور از اين جهت كه با زندگی انسانها ارتباط دارند درون 

جهان اجتماعي جاي مي گيرند.
ــده های طبيعی  ــالی پدي ما می دانيم زلزله يا خشكس

هستند و از اين جهت درون جهان اجتماعی قرار نمی گيرند، اّما اين دو پديده تأثيرات تعيين 
ــانها براي مقابله با زلزله و خشكسالی،  كننده ای در كنش های اجتماعی انسانها دارند. انس
قواعد خاصی وضع می كنند و كنش های مناسبی انجام می دهند؛ آنها خانه های خود را به 
گونه ای می سازند كه در برابر زلزله مقاوم باشند؛ انبارها و سيلو هايی را بنا می كنند تا 
ــالي مقابله كنند. آنها در مناطقی كه آب و هوای خشک دارد، راه هايی برای  با خشكس
ــيدن به ذخاير زيرزمينی آب ابداع می كنند و كشاورزی متناسب با همان آب و هوا  رس

را بر می گزينند.
بنابراين زلزله، خشكسالی و آب و هوا پديده هاي جهان طبيعي هستند ولي از جهت 

ارتباطی كه با زندگی اجتماعی پيدا می كنند، درون جهان اجتماعي قرار می گيرند.
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 دربارۀ قنات و ابعاد اجتماعی آن و ارتباط آن با آب و هوای فالت ايران گفت و گو كنيد.
 با توجه به آنچه در اين بخش خوانديم، پديده هاي ستون سوم جدول را دوباره بازنويسی كنيد. به 

نظر شما اين موارد به كدام جهان تعلق دارند، جهان طبيعي يا جهان اجتماعي يا هر دو؟

بسـط جهان اجتماعی
مطمئناً بسـياری از موجودات، بيرون از جهـان اجتماعی وجود دارند؛ يعني در جهان 
طبيعی يا ماوراء طبيعي. به نظر شـما آيا اين موجودات می توانند در ارتباط با زندگی 

اجتماعی انسانها قرار گيرند و از اين جهت در گسترة جهان اجتماعي نيز وارد شوند؟

 می دانيم كه خداوند سبحان، فرشتگان، ستارگان ، كهكشانها، فلزات، جمادات، كوهها، 
ــان وجود داشته اند و اگر انسانها نيز  ــياری از حيوانات ، قبل از انس بيابانها، جنگلها و بس
از بين بروند همچنان وجود خواهند داشت؛ به تعبير ديگر اين پديده ها محصول كنش 
ــتند، ولي از برخی جهات می توانند با جهان اجتماعی انسان ارتباط داشته  انسانها نيس

باشند و به جهان اجتماعي وارد شوند. 
انسانها با شناخت فلزات وسايل و ابزارهای جديد می سازند و اين ابزار ها به نوبة خود 

در نحوۀ زندگی آنان اثر می گذارد.
شناخت ستارگان امكان پيدا كردن راه ها در بيابانها و درياها را فراهم می آورد و اين 
پديده سفرها و مهاجرتهای انسانی را گسترش می دهد. رفتار شتابزده و نابخردانة انسان، 
طبيعت و محيط زيست را آلوده می كند و اين آلودگی فرصت های زندگی اجتماعی را 

5
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محدود می كند.
شناخت خداوند و فرشتگان و جهان ماوراء طبيعی ، آرمانها و ارزشهای زندگی آدميان 

را تغيير می دهند و كنش های اجتماعی آنان را دگرگون می سازد.
سنت های الهی نيز با انسانهای شاكر و ناسپاس و جوامع عادل و ظالم يكسان عمل 
نمی كند و درهای آسمان را بر عدالت پيشگان می گشايد و ستم پيشگان را در قهر و 

انتقام الهی فرو می گذارد.
ــطة  ــر يک از موجوداتی كه بيرون از جهان اجتماعی حضور دارند به واس ــن ه بنابراي
ــتره جهان  ــی كنند، می توانند در گس ــان پيدا م ــی كه با زندگی اجتماعی انس ارتباط

اجتماعی نيز قرار گيرند.

 دربارۀ پديده هايي كه در ستون دّوم جدول مربوط به اين درس نوشته ايد، يک بار ديگرتأمل 
كنيد. در چه صورتي مي توان پديده های مربوط به اين ستون را در ستون اّول قرار داد؟

 آيا پديده هاي گذشتگان، آيندگان، سياهچاله و ويروس درون جهان اجتماعي قرار مي گيرند؟ 
چگونه؟ 
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 مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسيد.1 در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آنها را دو به دو نشان مي دهيد.

ــان با زندگي اجتماعي انسان، درگسترۀ  ــطة ارتباطش تمامي پديده ها به واس

جهان اجتماعي قرار مي گيرند.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

   ................................................................................................................................

1- براي پيدا كردن مطالب مهم درس از خود بپرسيد اين درس به دنبال پاسخ به چه پرسش هايي  است. 
    

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

ــان با زندگي اجتماعي انسان درگسترۀ  ــطة ارتباطش تمامي پديده ها به واس
جهان اجتماعي قرار مي گيرند

 اصطالحات و مفاهيم اساسي درس را در اين قسمت بنويسيد .

گسترةجهان اجتماعي  ،   .......................................   ،  ....................................... ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

 در ايـن قسـمت مي توانيد جمله هـا و گزاره هايي را كه در قسـمت »خالصه 
كنيد« نوشته ايد با هم تركيب كنيد و در قالب بند يا پاراگراف بنويسيد.

  فـرض كنيد مي خواهيد مطالبي را كه در اين درس ياد گرفتيد به زبان و قلم 
خودتـان به ديگران آموزش دهيد. در كالس نوشـته هاي خـود را بخوانيد و با 
راهنمايي دبيرخود، بهترين آنها را انتخاب كنيد و به نام نويسندة آن در كتاب 

خود بنويسيد.

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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ساختار اجتماعـی
سـاختمان يك ورزشگاه را در نظر بگيريد. اگر ورزشگاه در اثر يك حادثة طبيعی يا 
غيرطبيعی فرو ريزد، بسـياری از اجزای ساختمان در محل حادثه باقی می مانند. به 

نظر شما چرا اين اجزا را ديگر نمي توان ساختمان ناميد؟

نظــــام اجتماعــــی 

8
 فروریختن ورزشگاه Hillsborough در سال 1985 
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اجزای ساختمان دارای ارتباط و چينش منظم هستند. نوع ارتباط و چينش اجزا، آنها 
را به صورت ساختمان درآورده است. يک ساختمان هنگامی برای ورزش مناسب است 

كه چينش و ارتباط عناصر و اجزای آن متناسب با ورزشگاه باشد.
ــاختار  ــاختمان وجود دارد با نام س ــاط و پيوندی كه بين اجزای يک س ــوع ارتب از ن
ساختمان ياد می شود. اجزا و مصالح ساختمان تا هنگامی كه در ساختمان قرار نگرفته 
باشند، انبوهی از آهن، پاره چوب ، خاک ، سنگ ، سيمان و مانند آن هستند. اين عناصر 
ــاختمان قرار می گيرند و جزئي از آن مي شوند كه در  پراكنده هنگامی در مجموعة س

ساختار ساختمان واقع شوند.
ــباهت به اجزا و عناصر  مجموعة پديده هايي كه در جهان اجتماعی قرار دارند بی ش
ــاختمان نيستند. از ارتباط و پيوندی كه بين پديده های اجتماعی وجود دارد با  يک س

نام ساختار اجتماعی ياد می شود. 

ــد. پنج مورد از اجزا و عناصر اين  ــه عنوان يک مجموعه در نظر بگيري ــود را ب  كالس درس خ
مجموعه را يادداشت كنيد و نوع ارتباطی را كه اين اجزا با كالس دارند در مقابل آنها بنويسيد.

   رديف                  عناصـر يا اجـزا                              رابطــه

   1                        معلّم                               تدريس می كند

  2                   دانش آموز                                ...........................

  3                     كتاب                                    ........................... 

...........................                             ...........................                 4  

...........................                             ...........................                 5  
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تفاوت نظام اجتماعی و جهان اجتماعی

ما تاكنون با مفاهيم نظام اجتماعی و جهان اجتماعی آشنا شده ايم. به نظر شما اين 
مفاهيم چه تفاوتهايی با هم دارند؟ توجه به مفهوم ساختار اجتماعي شما را در پاسخ 

به اين پرسش  ياري مي رساند.

ــتند و به همين دليل  ــان اجتماعي و نظام اجتماعي در واقع از يكديگر جدا نيس جه
ــناخت تفاوت اين دو مفهوم مثال  ــت. برای ش ــناخت تفاوتهای آنها نيازمند دقت اس ش
ــاختمان ورزشی گفتگو  ــی را به ياد بياوريد. هنگامی كه دربارۀ يک س مجموعة ورزش

می كنيم از سه مفهوم زير می توانيم سخن بگوييم.
مجموعة اجزا و عناصر ورزشگاه؛ ساختار ورزشگاه؛ساختمان ورزشگاه.

ــاختماني را بدون  ــتند؛ يعنی س ــه مفهوم در واقعيت جدا از هم نيس می دانيم اين س
ــاختار و بدون عناصر و اجزای آن نمی توانيم پيدا كنيم. با وجود اين، هر يک از اين  س

سه مفهوم معنای خاص خود را دارد:
ــاختمان از قبيل  1. مجموعة اجزا و عناصر ورزشـگاه: همة اجزا و عناصر دخيل در س

سنگ، چوب، آهن و ... را در بر می گيرد.
2. ساختار ورزشگاه: از چينش و ارتباط بين اجزا و عناصر حكايت می كند.

ــاختار و ارتباطي كه با هم دارند حكايت  3. سـاختمان: از اجزا و عناصر با توجه به س
مي كند.

جهان اجتماعی ، ساختار اجتماعی و نظام اجتماعی مانند مفاهيم سه گانة باال هستند. 
اين سه مفهوم را به صورت زير می توان تعريف و مقايسه كرد.

ــترۀ زندگی اجتماعی انسان  ــت كه در گس 1.جهان اجتماعی: مجموعه پديده هايي اس
قرار می گيرند.

ــت كه جهان اجتماعی را  2.سـاختار اجتماعی: نوع ارتباط و چينش پديده هايي اس
می سازند.

3.نظام اجتماعی:  مجموعة پديده هاي جهان اجتماعي باتوجه به ساختار و ارتباط آنها 
با يكديگر مي باشد. 

ــت كه جهان اجتماعی از  ــاوت جهان اجتماعی و نظام اجتماعی در اين اس ــن تف بنابراي 10
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مجموعة پديده هايي حكايت می كند كه مربوط به اجتماع هستند و نظام اجتماعی همان 
مجموعه پديده ها را از جهت ساختار و ارتباطی كه با هم دارند مورد توجه قرار می دهد.

ــه گانة جهان اجتماعی، ساختار اجتماعی و نظام اجتماعی   با تكميل جدول زير مفاهيم س
را در مورد خانواده به كار ببريد.

     ساختمان ورزشگاه                       جامعـه                      خانواده  
                  

  مجموعهء اجزا و عناصر ورزشگاه         جهان اجتماعی              ...........................

        ساختار ورزشگاه              ساختار اجتماعی          روابط همسری، فرزندی
    

     ساختمان ورزشگاه                نظام اجتماعی     ..........................
 

11

نهاد اجتماعـی 
هر نظام اجتماعی به بخش ها و اجزايی تقسيم می شود كه از آنها با نام »خرده نظام« 
ياد می شود. به نظام اجتماعی هنگامی كه با خرده نظامهای درونی آن در نظر گرفته 
شود، نظام اجتماعی كل می گويند. به نظر شما نسبت اجزای درونی هرخرده نظام با 

يكديگر و نسبت خرده نظامها با نظام اجتماعی كل چگونه است؟

ــاختمان يک ورزشگاه از بخش های مختلفی تشكيل شده است. مثل مكان بازی ،  س
جايگاه تماشاگران، محل استقرار كادر خدماتی و... .

ــب با خود را دارد. طول و  ــاختار متناس ــاختمان، نظام و س هر يک از بخش های س
عرض زمين بازی متناسب با نيازهای بازی است. بخش اداری ساختمان مناسب با كار 

كارمندان است و...
همان گونه كه هر يک از بخش ها دارای ساختار متناسب با خود است، مجموعة بخش ها 
دارای نظم و ساختار كالنی هستند كه مربوط به كل ورزشگاه است. يعنی بخش های مختلف 
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12
 کتابخانه ملی

 ورزشگاه آزادی تهران

ساختمان عالوه بر ساختار درونی در يک ساختار بزرگ با يكديگر هماهنگ هستند.
مثاًل زمين بازي به گونه ای است كه در معرض ديد تماشاگران و داوران باشد؛ و محل 
ــاگران به گونه ای است كه مشرف بر زمين بازی باشد. درها و مسيرهای خروجی  تماش
ــاده ترين و سريع ترين  ــت كه امكان خروج تماشاگران به س ــگاه در مكانهايی اس ورزش

صورت وجود داشته باشد.
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ــام اجتماعی كل نيز خرده نظامهايی وجود دارد. به هريک از اين خرده نظامها  در نظ
ــته باشد، يعني؛  در صورتی كه نقش مهم و تعيين كننده اي در نظام اجتماعی كل داش
ــي آن را بر طرف كند نهاد اجتماعی می گويند. سياست، اقتصاد،  يكي از نيازهاي اساس

آموزش و پرورش، خانواده از مهم ترين نهادهاي اجتماعي هستند.
هر يک از نهادهای اجتماعی دارای يک ساختار درونی است و همة آنها در يک ساختار 

بزرگ تری كه مربوط به جامعه است قرار دارند.

 بعضي از عناصر و اجزای هر يک از نهادهای اجتماعی مثل خانواده، اقتصاد و سياست را به 
خاطر بياوريد و دربارۀ روابط و ساختار اين اجزا گفت وگو كنيد.

 به چند گروه تقسيم شويد و دربارۀ ساختار و روابطي كه بين نهادهاي مختلف جامعه وجود 
دارد، گفت وگو كنيد.

13

 بیمارستان

 مجلس شورای اسالمی
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ــترۀ زندگي اجتماعي  ــت كه در گس جهان اجتماعي مجموعه پديده هايي اس

انسان قرار مي گيرند.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

   ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

ــان با زندگي اجتماعي انسان درگسترۀ  ــطة ارتباطش تمامي پديده ها به واس
جهان اجتماعي قرار مي گيرند

جهان اجتماعي  ، نظام اجتماعی ،  ..................................................................... ،

، ....................................... ، ....................................... ،  ..........................................

، ....................................... ، ....................................... ،  ..........................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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فـــــرهنگ 1
مفهوم فرهـنگ

ما با دو واژهء جامعه و فرهنگ آشـنا هسـتيم  و اين دو واژه را در بسـياری موارد »با 
هم« به كار می بريم. به نظر شما بين اين دو واژه چه تفاوت معنايي وجود دارد؟ و چه 

نسبتی با هم دارند؟

ــويد افرادی را می بينيد كه با  ــهر جديدی وارد می ش ــافرت به ش هنگامی كه در مس
يكديگر زندگی می كنند. اگر مدتی در آن جا بمانيد و با آنها زندگی كنيد، به تدريج با 
شيوۀ زندگی و نحوۀ ارتباطات آنها آشنا می شويد. آنچه در نخستين برخورد مشاهده می 
كنيد، جامعه است و آنچه به تدريج از شيوه و نوع زندگی آنها فرا می گيريد، فرهنگ است.

ــود كه ساليان متمادی با يكديگر زندگی می  ــانها اطالق می ش جامعه به گروهی از انس
ــيوۀ زندگی گروهی از انسانهاست كه با يكديگر زندگی می كنند.  براي  كنند. فرهنگ ش
ــش ها، گويش ها، آداب و رسوم عروسي و عزاداري، شيوه هاي  مثال نوع خوراكي ها، پوش
ــيوه هاي ياددهي - يادگيري، باورها و ارزشهاي  ــرت، ش گذران اوقات فراغت، آداب معاش

اخالقي، نگرش به عالم و آدم و ... از مصاديق فرهنگ به شمار مي آيند.
ــند.جامعه، بدون فرهنگ وجود ندارد و  15فرهنگ و جامعه جدا از يكديگر نمی توانند باش

3
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فرهنگ نيز بدون جامعه پديد نمي آيد. جامعه و فرهنگ را به جسم و جان يک موجود زنده 
می توان تشبيه كرد. جامعه در حكم جسم و كالبد و فرهنگ در حكم جان و روح است.

جوامع مختلف شيوه های متفاوتی برای زندگی دارند و دليل تفاوت آنها اين است كه 
فرهنگ پديده اي آموختنی است و از راه آموزش و تربيت از نسلی به نسل ديگر منتقل 

می شود.  به همين دليل فرهنگ را آگاهی و شناخت مشترک نيز می نامند.

  وقتی وارد جامعه ای می شويد چگونه به مسلمان بودن يا مسلمان نبودن آنها پی می بريد؟ 
از ويژگي هاي فرهنگ اسالمی پنج مورد را بيان كنيد.

 نخل گردانی/یزد     

 مراسم عزاداری عاشورا در کشورهای مختلف/آمریکا،لبنان،پاکستان    
16
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 فرهـنگ عمومـی و خرده فرهـنگ 
 در ايران براي تشـكيل خانواده و ورود به زندگي مشترك زناشويي آداب و رسومي 
مانند خواسـتگاري رايج است. آيا مراسم خواسـتگاري در همهء نقاط ايران يكسان 

است؟ آيا مي توانيد بعضي از تفاوتها و شباهت هاي آن را بيان كنيد ؟   

ما ايران را كشور خود می دانيم. صداقت و راستگويی را ارج مي نهيم، حقيقت را پاس 
ــماريم . احترام به پدر و مادر را الزم می دانيم.  ــی داريم.ظلم و بی عدالتی را بد می ش م

انسانهای ايثارگر و فداكار را تحسين می كنيم.
اّما ما همه با يک گويش واحد سخن نمی گوييم، بخش هايی از مردم ايران با زبانهای 
ــاری و اخالقی خاص خود  ــهر از خصوصيات رفت ــي حرف می زنند، مردم هر ش متفاوت

برخوردارند. هر صنفي ارزشها، مقررات، مهارتها و دانش های خاصي دارد. 

 چاپ قلمکار بازار قدیم

 افطار در کنار مزار شهدا/بهشت زهرای تهران 
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ــی كه ارزشها، مقررات و مهارتهای مربوط به يک صنف را ياد نگرفته باشد، نمی  كس
ــود. معلمان و پزشكان، دانشها و مهارتهای ويژۀ خود را دارند.  تواند به آن صنف وارد ش

آنها برای كسب اين آگاهی ها ساليان متمادی تحصيل می كنند.
آن بخش از فرهنگ كه همهء مردم يک جامعه در آن اشتراک دارند، فرهنگ عمومی 
ـــر، صنف و گروه  ــكيل می دهد و بخش هايی كه مربوط به قوم، قش آن جامعه را تش

ــود. ــت، خرده فرهنگ ناميده می ش هاي خاص اس

خرده فرهنگ هايی كه درون يک فرهنگ عمومی قرار دارند اغلب با فرهنگ عمومی 
سازگار هستند.

ــت عقايد،ارزشها، قواعد، هنجارها و مهارتهای درون يک خرده   در مواردي ممكن اس
ــد، در اين  ــها، عقايد، قواعد و هنجارهای فرهنگ عمومی باش فرهنگ، مخالف با ارزش
صورت اين خرده فرهنگ را ضد فرهنگ مي نامند. خرده فرهنگ گروه هايی كه انحراف 

اجتماعی دارند، مانند بزهكاران، سارقان و... ضد فرهنگ است. 

18
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ــازگار با فرهنگ عمومی را خرده فرهنگ موافق می گويند. مثل  خرده فرهنگ های س
خرده فرهنگ های مربوط به اصناف مختلف درون يک جامعه.

ــت معرفی و دليل ضديت    يكي از خرده فرهنگ هايي كه ضد فرهنگ عمومی جامعة ماس
آن را تشريح كنيد.

نهـادهای فرهنگـی 
شـما با مفاهيم فرهنگ و نهاد اجتماعی آشنا هستيد و بارها در رسانه هاي ديداري 
و شـنيداري با اصطالح نهادهاي فرهنگي مواجه شده ايد. آيا مي توانيد با استفاده از 

تجربيات و دانسته هاي خود بگوييد منظور از نهاد فرهنگی چيست؟

هر نهاد اجتماعی، عالوه بر آن كه از فرهنگ عمومی جامعه استفاده می كند، خرده فرهنگ 
مربوط به خود را نيز دارد. مثالً نهاد اقتصاد، فرهنگ مخصوص خود را دارد.

ــها ، هنجارها، قواعد، مهارتها و فنون مربوط به خود  هر نهاد اقتصادی با عقايد، ارزش
ــت مال و ثروت، خدمت به خانواده و جامعه، انفاق  ــكل می گيرد. جمع آوری و انباش ش
و كسب رضاي الهی، عقايد و ارزشهای مختلفی هستند كه می توانند انگيزۀ فعاليت های 
اقتصادی انسانها باشند. قوانين و هنجارهای مختلفی در معامالت و فعاليت های اقتصادی 
وجود دارد و هر كار اقتصادی نيز فنون و مهارتهای مربوط به خود را دارد. فرهنگ های 

19مختلف، نظام های اقتصادی متفاوتی دارند.
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ــهای اصلی نهاد اقتصادی است و ربا از  ــرمايه داری، افزايش ثروت از ارزش در نظام س
قواعد و هنجارهاي پذيرفته شدۀ آن است. در نهاد اقتصادی اسالمی، افزايش و انباشت 
ــهای اصلی اقتصادی است.  ــت، بلكه عدالت و قسط از ارزش ــرمايه، هدف اصلی نيس س
ــالمی از ربا و قواعدی كه مخالف شريعت اسالم باشد،  نهادهای اقتصادی در فرهنگ اس
ــده اند اّما آنها مي توانند از روشها و فّناوريهای گوناگون در چارچوب هنجارها و  منع ش

ارزشهای اسالمی استفاده كنند. 
با آن كه نهادهای اجتماعی ابعاد فرهنگی دارند ولي همه آنها نهاد فرهنگی نيستند. 
ــه فعاليت های فرهنگی می  ــت كه  از طريق تعليم و تربيت ب ــاد فرهنگی نهادی اس نه
ــد؛  ــتمرار می دهد؛ يا به آن عمق و غنا می بخش پردازد، فرهنگ را توليد مي كند و اس

مانند: خانواده،رسانه، آموزش و پرورش و آموزش عالی.
ــی از فرهنگ عمومی در خانواده به فرزندان منتقل مي  ــا كه بخش قابل توجه از آنج
ــانه های عمومی و آموزش و  ــت. رس ــود، خانواده را می توان يک نهاد فرهنگی دانس ش
ــتر خرده فرهنگ  پرورش نيز در انتقال فرهنگ عمومی نقش دارند. آموزش عالی بيش
های ساير نهادهای اجتماعی را تأمين می كند. يعنی آموزش عالي، دانش تخصصي مورد 

نياز ساير نهادها را فراهم مي آورد.

  همان گونه كه نهادهای فرهنگی نيازهاي فرهنگی ساير نهادها را تأمين می كنند، آيا نهادهای 
اجتماعي ديگر، نيازهاي نهادهای فرهنگی را تأمين مي كنند؟ چگونه؟

20
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جامعه در حكم كالبد و جسم فرهنگ است و فرهنگ مانند روح و جان جامعه است 

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

ــان با زندگي اجتماعي انسان درگسترۀ  ــطة ارتباطش تمامي پديده ها به واس
جهان اجتماعي قرار مي گيرند

جامعه، فرهـنگ، ..............................................  ، .............................................. ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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 فرهـنگ واقعی و فرهـنگ آرمانی

اگـر آموزه هـاي كتاب مطالعات اجتماعي را به خاطر داشـته باشـيد، مي دانيد هر 
جامعه اي دارای آرمانهای اجتماعی است. آرمانهای اجتماعی بخشی از فرهنگ هر 
جامعه هسـتند. به نظر شما اين بخش از فرهنگ در مقايسه با ساير بخش هاي آن 

چه ويژگي هايي دارد؟

ــيوه های زندگی را می شناسيم كه مردم، آنها را  ــها ، معيارها و ش ــياری از ارزش بس
نيكو می شمارند. مثالً مردم خدمت به همنوعان خود را می پسندند و خيانت به ديگران يا 
قتل نفس را گناهي بزرگ می شمارند، دروغگويی، رشوه ، دزدی را ناروا و رعايت مقررات را 
ــنديده می دانند، احترام به ديگران را كاری پسنديده و غيبت و تهمت را ناصواب  پس

می شمارند.
به نظر شما مردم همواره مطابق آنچه خوب می دانند عمل می كنند يا آنكه برخی از 

رفتارهای آنان برخالف ارزشها و هنجارهايي است كه از آنها هواداری می كنند؟

فــــــــرهنگ 2

22
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بسياری از ارزشها و هنجارهای ياد شده را اغلب افراد جامعه رعايت می كنند و برخی 
از آنها را بعضی گروه ها يا افراد در عمل رعايت نمی كنند.

ــی از فرهنگ كه مردم يک جامعه از آن جانبداری می كنند و رعايت آن را الزم  بخش
ــت آن را ناديده بگيرند فرهنـگ آرمانی می نامند.   ــا در عمل ممكن اس ــی دانند اّم م

فرهنگ واقعی آن بخش از فرهنگ است كه مردم به آن عمل می كنند.
بخشي از فرهنگ واقعی می تواند در حوزه فرهنگ آرمانی باشد. يعنی مردم مطابق با 

ارزشها و هنجارهايي عمل مي كنند كه رعايت آنها را الزم و مهم می دانند.
ــطح آرمانها رعايت آن را الزم نمی  ــد كه در س ــی ديگر می تواند از مواردي باش بخش
ــی از فرهنگ واقعی خارج از فرهنگ آرمانی واقع مي شود و بخشی  دانند. بنابراين بخش

از فرهنگ آرمانی نيز بيرون از فرهنگ واقعی قرار مي گيرد.
برنامه ريزان فرهنگی جامعه تالش می كنند از طريق نهادهای فرهنگی، تعليم و تربيت 
ــش  الزم را برای ورود فرهنگ آرمانی به عرصة فرهنگ واقعی فراهم آورند. آنها كوش
می كنند بخشی از فرهنگ آرمانی را كه خارج از فرهنگ واقعی است به قلمرو فرهنگ 

واقعی وارد نمايند.

   کاله به سرهاي ابوغریب                                                                                                                    سوپرمن هاي آمریکایي   

23
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  درجدول زير، سه نمونه از فرهنگ آرمانی جامعة خود را كه بيرون از فرهنگ واقعی است  

و سه مورد را كه درون فرهنگ واقعی است، بنويسيد. 
  با يكديگر دربارۀ راهكارهای تحقق آرمانهايی كه در فرهنگ  واقعی حضور ندارند گفت و گو كنيد.

ــنهاديتان را براي ارتقای فرهنگ    خود را يک مدير فرهنگي فرض كنيد و راهكارهاي پيش
واقعي و نزديک شدن آن به فرهنگ آرماني بيان كنيد.

فرهنگ آرمانــی

            بيرون فرهنگ واقعـی                             درون فرهنگ واقعـی

         ناپسند بودن اسراف و تبذير                      استكبار ستيزي
              .................................                               احترام به پدر و مادر

.................................                                .................................              

فرهنگ حــق و فرهنگ باطل
حق و باطل اغلب از ارزشهای آرمانی تاريخ بشريت بوده اند و بسياری از فرهنگ ها 
رعايت حق و مقابلة با باطل را الزم دانسته اند. در فرهنگ اسالمی نيز عمل به حق و 
پرهيز از باطل مهمترين ارزشهای اجتماعی هستند. فرهنگ های بشری را براساس 
رعايـت اين دو ارزش به دو نوع فرهنگ حق و فرهنگ باطل می توان تقسـيم كرد. 

فرهنگ حق و فرهنگ باطل چگونه شناخته می شوند؟ 24



ـی
اس
شن

ـه
مع
جا

عقايدی كه مردم دربارۀ انسان و جهان دارند، ارزشهايی كه محترم می شمارند، قواعد، 
ــيوه و روشهايی كه با آن  ــاس آن عمل می كنند، ش ــنن، آداب و هنجارهايی كه براس س
زندگی می كنند، تكنيک ها و مهارتهايی كه در زندگی به كار مي گيرند، گاهی درست و گاهي 

اشتباه است.
ــش هايی از فرهنگ كه از نظر علمی قابل   بخ
دفاع نباشد و براساس خرافات شكل گرفته باشد، 
ــه از نظر علمی صحيح و  باطل و بخش هايی ك

مطابق فطرت انسان باشد، حق است.
ــهای توحيدی، وفای  عقيده به توحيد و ارزش
ــانی كه  به عهد، تحمل ديگران و مدارای با كس
از شناخت حقيقت محروم مانده اند، حمايت از 
مستضعفان و مظلومان، دفاع از عدالت و حقوق 
ــانها از جمله عقايد و ارزشهای حق  ضروری انس
اند. ظلم و بی عدالتی و تجاوز به حقوق ديگران، 
ــه عقايد و  ــتی و ... از جمل ــا پرس ــرک و دني ش

ارزشهای باطل هستند.

25

   تقدس حیوانات در معابد هندوستان
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حق و باطل بودن هر بخش از فرهنگ، با علم متناسب با همان بخش شناخته می شود. 
يعني علوم تجربی توان داوری دربارۀ تكنيک ها و روشهای اجرايی را دارند. مثاًل درست يا 

نادرست بودن شيوۀ مداوای بيماران را با روشهای تجربی می توان شناخت.
حق و باطل بودن ارزشها و عقايد كالن دربارۀ انسان و جهان را با روشها و علوم تجربی 

نمی توان شناخت. عقل و وحی، دو ابزار مهم برای شناخت عقايد و ارزشها هستند. 
جوامعی كه علم را محدود به دانش تجربی و آزمون پذير می دانند و عقل و وحی را به 
عنوان دو وسيلة معرفت علمی معتبر نمی دانند، نمی توانند از حق يا باطل بودن عقايد 

و ارزشها سخن بگويند.
 از نظر آنان ارزشها و عقايد اجتماعی پديده های صرفاً تاريخی هستند كه در فرهنگ 
ــط می توانيم بودن يا نبودن اين  ــانی پديد می آيند و ما فق آرمانی يا واقعی جوامع انس
ــها و پيامدهای اجتماعی و تاريخی آنها را بشناسيم و برای داوری دربارۀ درست و  ارزش

غلط بودن يا حق و باطل بودن آنها راهي نداريم.
علوم اجتماعی اگر علم را به معنای تجربی آن محدود نكنند، می توانند دربارۀ حق  يا 

باطل بودن فرهنگ های مختلف نيز داوری كنند. 26
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 سه نمونه از عناصر فرهنگ حق كه در اغلب  يا همة فرهنگ ها حضور دارد نام ببريد. 

فرهنـگ حـــق

  وفاي به عهد       راستگويي           ...............             ...............           ...............

حقيقـت و واقعيـت
شـما با فرهنگ آرماني و فرهنگ واقعي آشنا شديد. دربارهء فرهنگ حق و فرهنگ 
باطل نيز مطالبي خوانديد. به نظر شما چه تفاوتی بين فرهنگ آرمانی و فرهنگ حق 

وجود دارد؟

آرمانی يا واقعی بودن يک عقيده، ارزش، هنجار و كنش اجتماعی براساس نوع نگاه و 
رفتار جوامع مختلف تعيين می شود. به همين دليل فرهنگ هاي آرمانی و واقعی جوامع 
و نظامهای مختلف با يكديگر متفاوت اند. حتی در يک جامعه واحد در گذر زمان امكان 

تغيير فرهنگ واقعی و آرمانی آن جامعه وجود دارد.

27
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حق يا باطل بودن عقايد، ارزشها، هنجارها و كنشها براساس آگاهي يا جهل، عالقه 
يا بی توجهی مردم جوامع مختلف نسبت به آنها تعيين نمی شود.

ــرايط مناسب برای رشد و تعالی همة انسانها، آزادی انسانها از همة  عدالت و ايجاد ش
بندها و موانع راه سعادت آنها، توحيد و ربوبيت خداوند سبحان نسبت به همة مخلوقات 
ــتی هستند كه حقانيت و درستي آنها با موافقت و  ــهای حقيقي و درس از عقايد و ارزش

مخالفت آدميان تغيير نمي يابد.
نژادپرستی و برتردانستن يک قوم و گروه خاص، قدرت طلبی و غلبة بر ديگر جوامع، 

ثروت اندوزی و شرک و انكار مبدأ الهی از عقايد و ارزشهای باطل هستند.

28
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ــها با رويكرد جوامع مختلف به آنها، دگرگون نمی شود.  باطل بودن اين عقايد و ارزش
ــت را به عرصه فرهنگ  ــهای حقيقی، حقيق ــف با ايمان به عقايد و ارزش ــع مختل جوام
ــاس همان  آرمانی خود وارد می كنند و اگر هنجارها ، كنش ها و اعمال خود را نيز براس

عقايد و ارزشها سازمان دهند، حقيقت به حوزۀ فرهنگ واقعی نيز راه پيدا می كند. 
ــاس آن عمل نكنند يا اگر ايمان  خود را به  اگر جوامع به حقيقت ايمان نياورند و براس
ــازمان داده اند، تغيير دهند، فرهنگ حق را از  ــاس آن س حقيقت و كنش هايی كه براس

دست داده و به سوی باطل گام بر می دارند. 
بنابراين حقيقت هرچندخود ثابت است ولي در قلمرو واقعّيت ثابت نبوده و تغييرپذير 
است؛ يعنی جامعه امكان انحراف از فرهنگ حق و پذيرش فرهنگ باطل را دارد، همان 

گونه كه امكان خروج از فرهنگ باطل و قبول  فرهنگ حق وجود دارد. 1
فارابی جامعه ای را كه از فرهنگ حق برخوردار باشد، مدينة فاضله می داند و جوامعی 
ــاس نوع عقايد و آرمانهای باطلی كه دارند  را كه از فرهنگ حق محروم مانده اند ، براس

به انواع متعددي تقسيم می كند.2

 عناصری از فرهنگ باطل در فرهنگ آرمانی و واقعی بعضی جوامع وجود دارد.آيا می توانيد 
مواردی را  شناسايی كنيد؟

فرهنگ باطـل

               فرهنگ آرمانـي                             فرهنگ واقعـي

            تكاثر )مال اندوزي(                        تكاثر )مال اندوزي(

               قبيله گرايي                                           قبيله گرايي

1- حقيقت و واقعيت در قلمرو موجودات و پديده هايی كه محصول كنش انسان نيستند، مطابق يكديگرند. ولی انسان به دليل اينكه 
ــانی واقعيت می يابد الزاماً  ــت، عمل كند. از اين رو هرچه در قلمرو زندگی انس ــت می تواند برخالف آنچه حقيقت اس دارای اختيار اس
حقيقت ندارد.اگر انسانها مطابق حق عمل كنند، آنچه با عمل آنها واقعيت می يابد، حقيقت است. ولی اگر برخالف حق عمل كنندآنچه 

با عمل آنها واقعيت پيدا می كند، حقيقت نيست.
229- جاهله، فاسقه، ضالّه و مّبدله.
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فرهنگ واقعي بخشي از فرهنگ است كه مردم به آن عمل مي كنند.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

   ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

ــان با زندگي اجتماعي انسان درگسترۀ  ــطة ارتباطش تمامي پديده ها به واس
جهان اجتماعي قرار مي گيرند

فرهنگ آرمانی ، فرهنگ واقعی ،  ...................................................................... ،

، ....................................... ، ....................................... ،  ..........................................

، ....................................... ، ....................................... ،  ..........................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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فصـل دوم
هـويت وفرهـنگ

دريای خزر

خليـج فــارس
دريای عمان



  فصـل دوم  هويت و فرهـنگ  

  انتظـار مي رود در پايـان اين فصـل دانش آمــوز:

1. هويت و ويژگي هاي مختلف آن را بشناسد.
2. بخش خودآگاه و ناخودآگاه هويت را از يكديگر تشخيص دهد.

3. نسبت هويت فردي و اجتماعي را تحليل كند.
4. تعامل جهان نفساني، جهان طبيعي و جهان اجتماعي را تشريح نمايد.

5. خود را در بازتوليد هويت اجتماعي سهيم بداند و توانايي نقد و ارزيابي شيوه هاي كنترل
         اجتماعي را پيدا كند.

6. نسبت به امر به معروف و نهي از منكر رغبت نشان دهد.
7. نقش جامعه پذيري و كنترل اجتماعي را در تداوم و تغيير هويت اجتماعي تشريح نمايد.

8. رابطة هويت هاي اكتسابي و تحرك اجتماعي را تحليل كند.
9. توانايي ارزيابي فرصت ها و محدوديت هايي را كه جهان اجتماعي براي تحرك اجتماعي و

        پيدايش هويت هاي جديد ايجاد مي كند داشته باشد.
10. توانايي ارزيابي هويت هاي اكتسابي مطلوب و نامطلوب را پيدا كند.

11. پيامدهاي تغييرات هويتي را بر جهان اجتماعي تحليل كند.
12. هويت اجتماعي افراد را از هويت فرهنگي جامعه تميز دهد.

13. علل و عوامل خود باختگي و ازخود بيگانگي فرهنگي را تشريح كند. 
14. نسبت به سرنوشت تحوالت هويتي و فرهنگي جامعه عالقمند باشد.

15. ازخودبيگانگي فطري و ازخودبيگانگي تاريخي را تشخيص دهد.
16. نقش تعامالت فرهنگي را در تغييرات و تحوالت فرهنگي تبيين نمايد.

17. تحوالت هويتي ايران را تشريح نمايد.
18. نسبت هويت ايراني و انقالب اسالمي را تفسيركند.
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مـن کيسـتم!؟
 سعي كنيد به پرسش من كيستم؟ پاسخ دهيد . چه وقت ما به معرفی خود می پردازيم 
و در چه شـرايطی از ما می خواهند تا خود را معّرفی كنيم؟ ما هنگام معرفی خود چه 

می گوييم؟

هنگامی كه تلفني با شخصی تماس می گيريم، اگر با صدای ما آشنا نباشد و از مطالبی 
ــی پردازيم. اگر هم ما خود را معّرفی  ــد، به معّرفی خود م كه می گوييم نيز ما را نشناس
ــيد، شما؟ ما در موقعيت هاي مختلفي با اين پرسش روبه رو  نكنيم او از ما خواهد پرس

مي شويم.
هويت در معنای اوليه و عام آن پاسخی است كه به پرسش كيستی؟ داده می شود:

ما در پاسخ كيستی؟ به تناسب شناختی كه از مخاطب خود داريم عباراتی بيان می كنيم. 
هنگام ثبت نام در مدرسه، نام و نام خانوادگی، نام پدر و تاريخ تولد ، محل تولد و اطالعاتی 
ــت داريم شغل،  ــفر دوس ــافرت و گفتگوی با همس ــيم؛ در مس از اين قبيل را می نويس

تحصيالت و ويژگي هاي اخالقی و روحی او را بشناسيم.

هـــــو يت
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در مراسم خواستگاری، خانوادۀ دختر و پسر، هر كدام در پی شناخت شغل، موقعيت 
خانوادگی، ويژگی های اخالقی و روحی ديگري هستند.

بنابراين در معرفی هويت خود و ديگران از عبارات و مفاهيم بسيار متنوعی استفاده 
ــه در موقعيت های مختلف در  ــود. از جمله كلمات و عبارات منفی يا مثبتي ك ــی ش م
معّرفی هويت افراد به كار برده می شود، عبارتند از باهوش، زرنگ،تنبل،بی نظم، فهميده،  
ــت گو، خون گرم، بخشنده، وقت شناس،  ــاورز، كارمند، مؤمن، آزاده، راس بی مباالت، كش

امين، ايرانی، سفيد پوست، روستايی، مهندس، پزشک ، سريع و... 

 اگر بخواهيد در يک وب الگ، خود را معرفی كنيد چه می نويسيد؟

ويژگي هاي مختلف هـويت:
آيا ما در شـكل گيري هويت خود مؤثر هسـتيم ؟ آيا هويت هر كس امری شخصی و 

فردی است؟ يا آنكه ديگران، جامعه و فرهنگ نيز در هويت افراد سهيم هستند؟

ــر به ويژگي هايي كه هنگام معّرفی  اگ
ــود يا فردی ديگر بيان می كنيم دقت  خ
ــای باال را  ــش ه ــم، می توانيم پرس كني

پاسخ گوييم.
ــه گونه ای  ــي های ما ب ــی از ويژگ برخ
ــتند كه ما در بود و نبود آنها تأثيری  هس
ــز در آنها  ــم و از اين پس ني ــته اي نداش
ــيم؛ مثل  ــته باش تأثيری نمی توانيم داش
ــا برخی از ويژگی  زمان و مكان تولد. اّم
های هويتی توسط خود ما پديد آمده يا 

ما در پديد آمدن آن نقش داريم. مانند بسياری از خصوصيات اخالقی و شغلی. 
ــتند كه ما خود در پيدايش آنها مؤثر نبوده ايم، ولي در تغيير  ويژگي هاي ديگري هس
ــيم. مثل منزلت و احترام اجتماعی كه فرد از  ــته باش و تبديل آنها می توانيم نقش داش
ــت مي آورد و در طول عمر در اثر نوع  فعاليت و رفتار  طريق موقعيت خانوادگی به دس

خود آن را حفظ مي كند يا تغيير می دهد.
  ويژگي هايي را كه انسانها در پيدايش و تداوم آنها تأثيری نداشته باشند، خصوصيات 
انتسابی مي گويند . ويژگي هايي كه افراد در پديد آمدن آنها اثرگذار هستند ، خصوصيات 

34



ـی
اس
شن

ـه
مع
جا

اكتسابی ناميده می شوند.
ــتند مثل مرد يا زن بودن و  ــخصی هس   برخی از ويژگی های هويتی ما فردی و ش
بعضی ديگر اجتماعی و فرهنگی می باشند، يعنی فرد بدون حضور در اجتماع نمی تواند 
ــد. مثاًل ما با عضو بودن در جامعهء ايران، ايراني محسوب  ــته باش آن خصوصيات را داش

مي شويم.
ــوند.  ــيم می ش ــي هاي هويتی از جهت ديگري به دو نوع ثابت و متغير تقس   ويژگ
ــياری از خصوصيات هويتی انسانها مانند موقعيت اجتماعي1به داليلي همواره تغيير  بس
ــتند؛ مانند:  می كنند، ولي برخی از خصوصيات تغيير نمی كنند يا حتی قابل تغيير نيس

مكان و زمان تولد.
ــان تغيير پيدا كنند، هويت فرد استمرار نخواهد داشت. هر  اگر همه ابعاد هويتی انس
فرد با آن كه در طول زندگی خود تحوالت و تغييرات بسياری را پشت سر می گذارد، می 
داند همان شخصی است كه همة آن تغييرات را پذيرفته است، پس هويت همواره دارای 

بعد ثابتی نيز هست.

ــابی بودن ، فردی /  ــابی / انتس ــيد و اكتس  در جدول زير ده  ويژگي هويتی خود را بنويس
اجتماعی بودن و ثابت / متغير بودن آنها را  تعيين كنيد.

   ويژگـی        اكتسابی       انتسابی           فردی        اجتماعی      ثابت            متغير

 دانش آموز                                                                                        

35
1- موقعيت اجتماعي: جايگاهي است كه يک فرد در جامعه يا در يک گروه اجتماعي اشغال مي كند. آگاهي به موقعيت اجتماعي يک 
فرد يعني دانستن اينكه او با چه كساني ارتباط دارد، چه رفتارهايي را بايد از او انتظار داشته باشيم و چگونه بايد با او رفتار كنيم و...  
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خودآگاهـی

اين من نه منم آن كه منم گويی كيست؟
گـويا نه منم در دهنـم گويی كيسـت؟

مـن پيرهنـی بيش نيـم سـر تا پــای 
آن كس كه تنش پيرهنم گويی كيست؟                                                             رباعيات مولوی

ــت، يعنی ما آن را می شناسيم  يا آن كه ديگران به آن  ــی از هويت آگاهانه اس بخش
ــت و ما آن  پی می برند و آن را برای ما بازگو می كنند و بخش ديگر برای ما پنهان اس

را نمی شناسيم.
ــتيم تأمل می كنيم . درباره  ــاره ويژگي هايي از خود كه به آن واقف نيس ــا گاه درب م
ــناخت خود از ديگران كمک می گيريم، از دوستان  ــيم و گاهي برای ش آنها می انديش
خود دربارۀ نقاط قوت و ضعف خويش سوال مي كنيم . به نزد مشاوران، روانشناسان و 
ــاوره مي گيريم. جامعه شناسان و انسان شناسان نيز دربارۀ  روانكاوان رفته و از آنها مش
ابعاد اجتماعی و فرهنگی هويت انسانها ، بحث می كنند و در اين باره نظرياتی ارائه می 

دهند.فيلسوفان نيز مباحث گسترده ای دربارۀ هويت دارند .
ما ترديدی نداريم كه گاه در شناخت ويژگي هاي هويتی خود و ديگران دچار خطا و 
اشتباه می شويم. وجود نظريات متفاوتی كه دربارۀ هويت افراد داده می شود، نشانه اين 

است كه خطا و اشتباه در شناخت هويت وجود دارد.
پيامبران و اوليای الهی نيز از ديرباز دربارۀ ابعاد الهی، فردی و اجتماعی هويت انسانها 

و همچنين دربارۀ غفلت و فراموشی انسانها از هويت حقيقی خود سخن گفته اند.
ــوفان، روان شناسان، انسان شناسان و جامعه شناسان درباره غفلت و   دين و پيامبران الهي، فيلس
فراموشی انسانها از هويت واقعی خودنظريات متنوعی دارند. با راهنمايي دبير خود دربارۀ اين نظريات 

گفتگو كنيد.
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به ويژگي هاي هويتي كه انسانها در پيدايش و تداوم آنها تاثير داشته باشند 
هويت هاي اكتسابي مي گويند.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

ــان با زندگي اجتماعي انسان درگسترۀ  ــطة ارتباطش تمامي پديده ها به واس
جهان اجتماعي قرار مي گيرند

هويت ، هويت اكتسابی ،  .................................................................................... ،

، ....................................... ، ....................................... ،  ..........................................

، ....................................... ، ....................................... ،  ..........................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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تمايز هويت فـردی و اجتماعـی 
به پاسـخ خود به پرسش كيستي !؟ دوباره بينديشيد. ويژگي هايي كه بيان مي كنيد 
برخی فردي و برخی اجتماعي اند. به نظر شما اين بخش های فردی و اجتماعی  هويت 

انسان چگونه شكل می گيرند و از يكديگر جدا می شوند؟

هويت فردی به دو بخش جسمانی و غيرجسماني تقسيم می شود.
ــت كه به بدن  ــمانی مواردي از قبيل تاريخ تولد، وزن، قد، گروه خونی اس هويت جس

انسان باز می گردند و مربوط به جهان طبيعت هستند.
ــمانی شامل صفات اخالقی و رواني مانند پشتكار، تنبلی،  ويژگي هاي فردی غير جس
ــای هويتی مربوط به جهان نفس يا جان  ــد. اين ويژگی ه اخالص، اميد و يأس می باش

آدمی می باشند.
ــلمان بودن  ــت اجتماعی مواردي از قبيل فرزند بودن ، معلّم بودن، ايرانی يا مس هوي
ــت. اين بخش از هويت شامل صفاتی است كه ريشه در جامعه و فرهنگ دارند و در  اس
جهان اجتماعی شكل می گيرند.می دانيم جهان اجتماعی برخالف جهان طبيعي و جهان 

 هـويت فردی و اجتماعـی
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بـدن                                                           نفـس

نفسانی انسانها با فرهنگ و  آگاهی مشترک آدميان شكل می گيرد.
ــت. وقتی خود را فرزند يک  ــی از هويت اجتماعی ماس عضويت در يک خانواده بخش
خانواده معرفی می كنيم، افراد درون خانواده )پدربزرگ،مادربزرگ،پدر،مادر و فرزندان( 
و افراد بيرون خانواده)اقوام،آشنايان و ديگر افراد جامعه( معنای خانواده، قواعد، روابط ، 
حقوق و وظايف مربوط به آن را می شناسند و رعايت می كنند. هنگامی كه خود را عضو 

گروه خاّصي معّرفی می كنيم، در حقيقت به هويت اجتماعی خود اشاره می كنيم.

 بخشي از هويت ما محصول نقش هاي اجتماعي است كه به عهده داريم. برخي از نقش هايي 
را كه در خانواده به عهده داريد نام ببريد و حقوق و تكاليف هركدام را بنويسيد.

تعامل بخش های مختلف هويتـی 
آيا بخش های فردی و اجتماعی هويت با يكديگر ارتباط دارند و بر هم اثر می گذارند؟

جهانهای سه گانة طبيعی)طبيعت و بدن انسان(، نفسانی و اجتماعی از يكديگر جدا 
نيستند و بر يكديگر اثر می گذارند.

 ويژگي هاي جسمانی افراد بر خصوصيات روحی آنها اثر مي گذارد. بسياری از بيماريهای 
ــالمت نفس و روان آدمی را به خطر می اندازد، برخی از اضطراب ها ريشه در  ــمانی س جس

عوامل جسمانی دارد. ترشحات زياد غده تيروئيد موجب عصبانی شدن انسان می گردد.
قوای بدنی در حكم ابزار هايی برای قوای نفسانی و روانی انسانی هستند. اگر اين قوا آسيب 

ببينند، زمينة پرورش قوای روحی و نفسانی نيز آسيب می بيند.
 ابعاد روحی و روانی انسانی نيز در وضعيت و خصوصيات جسمانی او اثر می گذارد.  به 
همين دليل برخی از مرضهای جسمانی از طريق كمک گرفتن قوای روحی درمان می شود. 
ــالم روايت شده است:»ما َضُعَف بََدٌن عّما َقَويَت َعليِه اَلّنيه «1 بدن  از امام صادق عليه الس

نسبت به آنچه كه نّيت و عزم آدمی برآن قوی شده باشد احساس ضعف نمی كند.
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 جهان اجتماعی،طبيعت و بدن آدميان نيز تعامل و تأثير متقابل دارند.
ــبات و روابط اجتماعی می گذارند. در  محيط های جغرافيايی مختلف تأثيراتی در مناس
شرايط جغرافيايی نامناسب امكان شكل گيری زندگی اجتماعی وجود ندارد و در شرايط 

اقليمی مختلف فرهنگ های متفاوتی پديد می آيد.

ــمندان قرن چهارم هجری بودند كه به تأثير جغرافيا و طبيعت  اخوان الصفا گروهی از دانش
در زندگی اجتماعی انسان پرداختند. ابن خلدون نيز در قرن هشتم هجری در اين باره بحث 
كرده است. منتسكيو انديشمند فرانسوي نيز دربارۀ تأثير جغرافيای طبيعی بر فرهنگ انسانی 

تحقيق كرده است.

40

 رژه ورزشکاران معلول ایرانی در افتتاحیه بازیهای پاراالمپیک

 یزد ماسوله



ـی
اس
شن

ـه
مع
جا

41

1-»َظَهَر الَْفَساُد فِی الَْبِرّ َو الَْبْحِر بَِما َكَسَبْت أَيِدی النَّاِس لِيِذيَقُهم بَْعَض الَِّذی َعِمُلوا لََعلَُّهْم يْرِجُعوَن«)روم،آيه41(ترجمه: در دريا و خشكی 
فساد به خاطر كارهای بد مردم، ظاهر گشت تا خدا به اين وسيله بعضی از آثار كار بد را به ايشان بچشاند تا شايد بازگردند.

ــبُوَن« )اعراف،آيه96(  بُوا َفأََخْذناُهم بَِما َكانُوا يَكِس ــماءِ َواألَرِض َولَِكن كذَّ 2-»َولَْوأنَّ اَهَل الُقَري َءاَمُنوا َواتََّقوا لََفَتحَناَعلَيِهم بََركات ٍِمَن السَّ
ــمان و زمين را بر آنها می گشوديم. ولی  ــه می كردند به يقين بركات آس ــهرها و آباديها،ايمان می آوردند و تقوا پيش ترجمه:و اگر اهل ش

تكذيب كردند پس به كيفر دستاوردشان گريبان آنان را گرفتيم.

همان گونه كه جهان طبيعت و خصوصيات بدنی انسانها در فرهنگ و جهان اجتماعی 
ــمانی افراد  آنها اثر می گذارد، جهان اجتماعی نيز در جهان طبيعت و خصوصيات جس

جامعه اثرگذار است.
قرآن كريم برخی از كنش هاي اجتماعی انسانها را مبدأ فسادی می داند كه در خشكی 
ــايش بركات آسمان و  ــأ گش و دريا به وجود می آيد1 و برخی از كنش های ديگر را منش

زمين بر روی انسانها می خواند .2
امروز تأثير كنش هاي اجتماعی انسان  بر محيط زيست از مهمترين مسائلی است كه 
توجه جامعة انسانی را به خود مشغول داشته است . كنش های اجتماعی انسانها ممكن 
است نه تنها شرايط زيستی ديگر موجودات بلكه شرايط زيست و زندگی انسان  را نيز 

در معرض خطر و نابودی قرار دهد.
 جهان اجتماعي و  ويژگي هاي نفساني و رواني افراد جامعه نيز تعامل و تأثير متقابل 
ــانها در جهان اجتماعی تأثيرگذار است، برخی از  دارند.خصوصيات روانی و اخالقی انس
آدميان به دليل شايستگی های روحی و روانی خود ، مسير زندگی اجتماعی انسانها را 
ــقاوت باطنی خود جامعه و تاريخی را به  ــازند و بعضی ديگر به دليل ش دگرگون می س

نابودی می كشانند. 

طبيعت و بدن                                                     جامعه و فرهنگ



امام خمينی می فرمايند:» يک انسان با تقوا جهانی را تغيير می دهد« ايشان خود نمونه ای از 
افرادی بودند كه با تقوای خود توانستند ، مسير تاريخ جامعة ايران، امت اسالم و بلكه جهان 

امروز بشريت را دگرگون سازد.

ــير تحوالت فرهنگ و تاريخ  همان گونه كه خصوصيات روحی و روانی افراد در مس
ــی افراد اثر می گذارد و  ــت ، جهان اجتماعی نيز در خصوصيات روح ــر گذار اس تأثي
امكان رشد برخی از فضايل و رذايل را از بين مي برد يا زمينة رشد آنها را فراهم می آورد.

جامعـهشناسـی

42
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   جهـت تأثيرات ابعاد جسـمانی ، روانـي و  اجتماعی انسان را در شكل زيركامل كنيد.
   

 

تناسب هويت هاي فردی و اجتماعي                              
آيا هر نوع هويت اجتماعی با هر نوع هويت فردی سازگار است  يا آن كه هر جهان اجتماعی، 

براساس هويت اجتماعی خود با نوع خاصی از هويت فردی افراد سازگار است؟

ــهای كالن خود شكل می گيرد و  ــاس عقايد، آرمانها و ارزش هر جهان اجتماعی براس
ــاس آنها قواعد ، هنجارها ، نمادها، نهادها و سازمانهاي جامعه سازمان می يابند و  بر اس
همچنين هويت اجتماعي هر فرد نيز در درون جهان اجتماعی براساس همان عقايد و 

ارزشها رقم می خورد.
ــاني)هويت  ــب هويت خود با جهان طبيعي و جهان نفس هر جهان اجتماعی به تناس

اخالقی و روانی انسانها( تعامل می كند.

  در جامعة قبيله ای هويت جمعی افراد در جايگاه قبيله ای آنها مشخص می شود.
  در جامعة سرمايه داری هويت اشخاص به ثروت و توان اقتصادی آنها شناخته می شود.

  در جامعة دينی هويت جمعی افراد بر مدار ارزشهايی است كه آن دين محترم می شمارد. مثاًل 
اسالم، در فرهنگ آرمانی خود هويت افراد را با علم، تقوی و عدالت ارزيابی می كند.

بـدن                                   نفـس

 

             جامعه و فرهنگ
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 هر جهان اجتماعی به تناسب مبانی اعتقادی، آرمانها و ارزشهای خود با طبيعت و 
بدن آدمی مواجه می شود و با آن تعامل می كند. نگاه دنيوی جهان متجّدد و ارزشهای 
ــت كه به طبيعت به عنوان يک مادۀ بی جان، برای تصرف  و  اخالقی آن به گونه ای اس
به خدمت گرفتن آن نگاه می شود. انسان در اين جهان هر نوع تصرفی را برای بهره وری 

بيشتر از طبيعت انجام می دهد.
ــالم، طبيعت به عنوان موجودی زنده، آيت و نشانة خداوند است.   درجهان معنوی اس
انسان در طبيعت به عنوان خليفة خداوند است و خليفة خداوند براساس اراده و مشّيت 
ــان حق ندارد تصرفاتی را كه مخالف  الهی وظيفة عمران و آبادانی آن را دارد؛ يعنی انس

اراده حكيمانه الهی است در جهان طبيعت و در جسم و بدن خود انجام دهد.
 هر جهان اجتماعی با نوعی خاص از هويت اخالقی و روانی افراد نيز سازگار است و 
زمينة پيدايش و رشد همان هويت را فراهم می آورد و امكان پيدايش و رشد ديگر انواع 

را از بين می برد. 

44
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به عنوان مثال جهان غرب به تناسب رويكرد اين جهانی خود، با آن دسته از اوصاف 
روانی و اخالقی سازگار است كه در ارتباط با آرمانها و ارزشهای دنيوی آن شكل گيرند 
و با ويژگی های اخالقی كه  براساس ارزشهای معنوی و الهی وجود انسان شكل گرفته 
ــند، سازگار نيست. همان گونه كه هويت اجتماعی جهان متّجدد ، با هويت روانی و  باش
اخالقی معنوی ناسازگار است، هويت اخالقی و الهی انسان نيز نمی تواند با هويت جمعی 

دنيوی  اين جهان سازگاری داشته باشد.

 با كمک معلم خود اخالق ورزشكاران جهان اسالم)اخالق پهلواني(را با اخالق ورزشی جهان 
جديد)اخالق قهرماني(مقايسه كنيد. تناسب اين دو نوع اخالق را با ارزشهای كالن اجتماعی 

بيان كنيد.

  شهید سعید طوقانی متولد سال 1348 در شهر تهران 
بود که در س��ن 7 سالگی در ورزش باس��تانی، بازوبند 
پهلوانی کش��ور را به دست آورد. او بارها در جبهه های 
نبرد حق حضور م��ی یابد و در عملیات بدر نوجوانی 15 
س��اله اس��ت که در تداوم راه برادر شهیدش موفق به 
کسب مدال جاویدان شهادت در راه خدا می شود.                 

  جهان پهلوان غالمرضا تختی   



جامعـهشناسـی

ــامل صفاتي است كه ريشه در جامعه و فرهنگ دارند و در  هويت اجتماعي ش
جهان اجتماعي شكل مي گيرند.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

   ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

ــان با زندگي اجتماعي انسان درگسترۀ  ــطة ارتباطش تمامي پديده ها به واس
جهان اجتماعي قرار مي گيرند

هويت فردی  ،هويت اجتماعی ،  ............................ ، ......................................... ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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هـويت اجتماعي و جامعه پذيری
 يك كندوی زنبور عسـل را در نظر بگيريـد. درآن چندين گروه زنبور وجود دارد 
و هر گروه وظيفة خود را به صورت غريزی انجام می دهد. در صورتي كه انسـان به 
طور غريزي، فعاليت های گروهي و اجتماعي خود را انجام نمی دهد.  به نظر شـما 
انسـانها ، چگونه به موقعيت اجتماعی خود پی مـی برند و چگونه هويت اجتماعي 

خود را شكل می دهند؟

ــود، اين جهان اجتماعي  به وسيلة نسل  هر فرد در يک جهان اجتماعی متولد می ش
های قبل از او ايجاد شده است.

جهان اجتماعی به هنگام تولد هر فرد، بخشی از هويت اجتماعي او را تعيين می كند، يعنی 
ــد و برای او شناسنامه ای  ــميت می شناس آن فرد را به عنوان يكی از اعضای خود به رس
متناسب با موقعيتی كه در آن قرار گرفته است، در نظر می گيرد و فرد به تدريج با هويتی 

كه جامعه برای او در نظر گرفته است آشنا می شود.
جهان اجتماعی برای تداوم حيات خود، اعتقادات ، ارزشها و هنجارهای زندگی مناسب 

بازتوليد هـويت اجتماعـی

47
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ــهايی كه در  با خود را از طريق نهادهای فرهنگی به فرد آموزش می دهد. فرد با آموزش
ــنايی ها را با جهانی كه در آن متولد شده است،  خانواده می بيند، اولين و مهمترين آش

پيدا می كند.
مدرسه، گروه های همبازي و رسانه های جمعی از ديگر عوامل آشنايی كودک با جهانی 

هستند كه در آن زندگی می كند.
به فرايندی كه هر فرد برای مشاركت در زندگی اجتماعی دنبال می كند و مسيری كه 

برای تكوين و شكل گيری هويت اجتماعي افراد طی می شود جامعه پذيری مي گويند.

ــيوۀ واحد و ثابتی دارد يا متفاوت است؟ در اين باره   آيا جامعه پذيری در جوامع مختلف ش
بينديشيد و نمونه بياوريد.

هويت و کنترل اجتماعـی 
آيا فرايند جامعه پذيري هميشـه با موفقيت انجام مي شـود؟ آيـا افراد می توانند از 
پذيـرش عقايد، ارزشـها،  قواعد و هنجارهای اجتماعی سـرباز زننـد؟ جامعه برای 

استمرار و تداوم خود چه می كند؟

انسانها دارای اختيارند و همواره می توانند هويتی را كه جامعه برای آنان در نظر گرفته 
است، نپذيرند يا آن كه در مسير قواعد و هنجارهای اجتماعی حركت نكنند.

همواره افرادی هستند كه جذب عقايد، 
ــها و آرمانهای جهان اجتماعی خود  ارزش
نمی شوند و نقشی را كه سازمانها و بخش 
ــار دارد،  ــف جامعه از آنها انتظ های مختل
ــای مخالف انجام  ــد و رفتاره نمي پذيرن
ــه برخالف  ــه رفتارهايي ك ــی دهند.ب م
ــای  ــد و هنجاره ــها، قواع ــد، ارزش عقاي
ــروي اجتماعی مي  ــتند، كج جامعه هس
گويند.هرجامعه در تداوم جامعه پذيری 
ــيوه های زندگی آن  ــرای آن كه افراد ش ب
ــگيري و  را بپذيرند و همچنين براي پيش
كنترل كجروي هاي اجتماعي روش هاي 

زير را دنبال مي كند: 48
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1 تبليغ و اقناع: جامعه از طريق نهادهای فرهنگی و آموزشی می كوشد تا باورها، عقايد 
و ارزشهای خود را به گونه ای تبليغ كند كه افراد قانع شوند.

ــها و قواعد جامعه عمل كنند،  2 تشـويق و پاداش : جامعه افرادی را كه مطابق ارزش
تشويق كرده و به آنهاپاداشهايی می دهد.

ــانی را كه به انحراف اجتماعی دچار شده باشند تنبيه  3 تنبيه و مجازات: جامعه كس
و مجازات می كند.

ــگ و انطباق دادن افراد با انتظارات  ــه مجموعه فعاليت هايی كه برای پذيرش فرهن ب
جامعه انجام می شود كنترل اجتماعی می گويند.

 جامعه برای حفظ سالمت عمومی نيازمند پزشكان متخصص است. به دست آوردن تخصص كاری 
دشوار است. به نظر شما در جامعه برای جذب افراد به رشتة پزشكي چه كارهايی انجام می شود؟

ــل كنند. برخی  ــده عم ــت برخالف هنجارهای پذيرفته ش ــكان ممكن اس ــی از پزش  برخ
ــگيری و كنترل آن را  ــيوه های پيش ــكی را نام ببريد و راه ها و ش ازكجرويهاي اجتماعی پزش

بيان كنيد؟

مراتب کنترل اجتماعـی
شـما كم و بيش با تبليغ ، تشويق و تنبيه آشناييد. به نظر شما اين سازوكارها در چه 

مواردی به كار برده می شوند؟ آيا همة جوامع روشهای يكساني برای آنها دارند؟

اقناع روشی است كه به واسطة آن فرهنگ در افراد دروني مي شود. هرچه قدرت اقناع 
49يک فرهنگ بيشتر باشد افراد رفتارهای متناسب با آن فرهنگ را بهتر انجام می دهند. 

 برگزیدگان المپیاد دانش آموزی
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فرهنگ هايی كه زمينة منطقی و عقالني بيشتری دارند و با فطرت آدميان سازگارترند 
از قدرت اقناعی بيشتری برخوردارند.

تشويق و تنبيه بيشتردر مورد افرادی كه ارزشهاي فرهنگي را به ميزان كمتري درونی 
كرده اند به كار برده می شود.

ــان انجام نمی شود، هر  ــبت به پديده های مختلف فرهنگی يكس ــويق و تنبيه نس تش
پديدۀ فرهنگی به ميزان اهميتی كه دارد از تشويق يا تنبيه بيشتری برخوردار است.

تشويق و تنبيه به دو صورت رسمی و غير رسمي انجام می شود. شكل غير رسمی 
ــيلة عموم افراد جامعه  ــاالن يا به وس ــتر در خانواده، بين همس پاداش و تنبيه بيش
انجام می شود. پاداش و مجازات رسمی بيشتر توسط سازمانها و مؤسسات اجتماعی 
ــمی، آثار  ــهای غير رس مانند ادارات، پليس و دادگاه و زندان صورت مي گيرد. روش

عميق تری دارند.
جامعه و فرهنگی كه روشهای مناسبی برای تبليغ، تشويق و تنبيه نداشته باشد در معرض  

آسيب ها و ناهنجاريهای بيشتری قرار می گيرد و دوام و بقای آن تهديد می گردد.
امر به معروف و نهی از منكر دو عنصر فرهنگی در آموزه های اسالمی هستند، اين دو 
ــند. امر به معروف و  عنصرداراي آثار فردي و اجتماعي و نتايج معنوي و دنيوي می باش

نهی از منكر در فرايندهاي جامعه پذيری و كنترل اجتماعی نقش مهمی دارند.
امر به معروف و نهی از منكر دارای مراتب و روشهاي مختلفی است. برخی از روشهاي 
ــويقی يا تنبيهی است. مسئوليت برخی از مراتب امر به معروف  آن تبليغی و برخی تش
ــت و مسئوليت برخی از مراتب آن برعهدۀ  و نهی از منكر به عهدۀ همة افراد جامعه اس

سازمانهای رسمی و حكومتی است.

 مسئوليت كدام مراتب امر به معروف و نهی از منكر، همگانی است و كدام مراتب آن وظيفة 
نهادها و مراكز رسمی است. 50

من قيام نکردم؛ مگر بـرای احيــای امر به معروف ونهی از منکر
»امام حسين عليه السالم«
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ــيري كه براي تكوين و  ــاركت هرفرد در زندگي اجتماعي و مس به فرايند مش

شكل گيري هويت اجتماعي طي شود جامعه پذيري مي گويند.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

ــان با زندگي اجتماعي انسان درگسترۀ  ــطة ارتباطش تمامي پديده ها به واس
جهان اجتماعي قرار مي گيرند

جامعه پذيری، كجروی اجتماعی ،  ................................. ، ................................ ،

، ....................................... ، ....................................... ،  ..........................................

، ....................................... ، ....................................... ،  ..........................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

51



جامعـهشناسـی

هويت اکتسابی و تحرک اجتماعی 
كسب هويت های اجتماعی جديد با تغييراتي در موقعيت های اجتماعی افراد همراه 

است. اين تغييرات موقعيتي مي تواند چه صورتها و اَشكالي داشته باشد ؟

انسانها پس از تولد اغلب هويت اجتماعی انتسابی خود را به صورت انفعالی در محيط خانواده 
و غير آن می پذيرند. آنها پس از مدتی به گونه ای فعال با محيط اجتماعی خود برخورد 
ــت می آورند و با كسب اين هويت های  ــابی اجتماعی خود را به دس می كنند و هويت اكتس

اجتماعی جديد، موقعيت های اجتماعی نوينی را به دست می آورند.

تغييرات هويتی و تحـوالت اجتماعـی

تحرك اجتماعی

صعودی

نزولـی

افقـیافقـی

52
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جابجايی افراد از يک موقعيت اجتماعی به موقعيت اجتماعی ديگر را تحرک اجتماعی 
می گويند. تحرک اجتماعي سه نوع صعودي، نزولي و افقي دارد.

ــود و يا مدير يک بخش هنگامی  كارمند يک اداره هنگامی كه مدير بخش اداره می ش
ــت . مدير اداره هنگامی كه  كه مدير كل می گردد، تحرک اجتماعی صعودي پيدا كرده اس
از مديريت عزل می شود و به صورت يک كارمند عادی به كار خود ادامه می دهد ، تحرک 
اجتماعی نزولی دارد. شخصی كه شغل خود را تغيير می دهد، در صورتی كه شغل جديد 
موقعيت اجتماعی او را تغيير ندهد، تحرک اجتماعی افقی دارد. كارمندی كه از يک بخش 

اداره به بخش ديگر انتقال پيدا می كند، تحرک اجتماعی افقی پيدا كرده است.

ــل اتفاق می افتد، نمونه هايی از  ــل و گاه در دو نس  تحرک اجتماعی گاه در درون يک نس
تحرک اجتماعی درون نسلی و ميان نسلی را بيان كنيد.

           
                                                تحرك اجتماعی 

   
      

  درون نسلی                                                                  ميان نسلی    

فرصت های اجتماعـی 
 آيـا افراد در جهانـی كه زندگی می كنند، می توانند هر نـوع هويت اجتماعی را به 

دست بياورند؟
فرصت هايی كه افراد در جهانهای مختلف برای تحرک اجتماعی و كسب هّويت های 
ــان نيست. هر جامعه به تناسب عقايد و ارزشهايی كه دارد  اجتماعی جديد دارند، يكس
ــويق و برخی ديگر را منع می نمايد.  برخی تغييرات هويتی و تحركات اجتماعی را تش

مثـاًل :
 جامعه ای كه براساس ارزشهای نژادی شكل می گيرد، صرفاً براي يک نژاد خاص امكان 

53تحرک اجتماعي صعودی فراهم مي آورد.
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 جامعه ای كه مناسبات و روابط آن بر مدار ارزشهای اقتصادی شكل می گيرد، تحّركات 
اجتماعی صعودی را تنها برای كسانی ممكن می سازد كه منابع ثروت را در اختيار دارند.

 جهانی كه بر مدار ارزشهای دنيوی و اين جهاني شكل می گيرد، تحركات اجتماعی را 
در محدودۀ همان ارزشها به رسميت می شناسد .

ــكوالر، هويت دينی و معنوی افراد نمی تواند در جامعه بروز و ظهور   در يک جهان س
ــته باشد. در اين جهان فعاليت هايی كه هويت دينی افراد را آشكار كند،  اجتماعی داش
ــكوالر و دنيوی امكان رأی دادن به قوانين معنوی و الهي  ــوند. در جوامع س منع می ش

وجود ندارد.
ــان را نفی  ــک جهان دينی و معنوی نيز هويت هايی كه ابعاد متعالی و الهی انس  در ي

كنند، به رسميت شناخته نمی شوند.

ــالمی رأی دادند اّما كودتای  ــال 1991ميالدي به حاكميت اس  اكثريت مردم الجزاير در س
ــت آمريكا در دفاع از اين كودتا  ــد. رئيس جمهور وق نظامی مانع از اجرای نتايج انتخابات ش
گفت: مردم الجزاير نياز به دموكراسی كنترل شده دارند، اين عبارت رئيس جمهور آمريكا را 

تحليل كنيد.

تعارضات فرهنگــی
اگرتغييرات هويتی مطابق عقايد و ارزشـهای جامعه نباشـد و فراتر از فرصت هايی 

باشد كه در يك جهان اجتماعی وجود دارد، چه اتفاقي رخ مي دهد؟

ــهای محوری جامعه  ــا هنگامی كه هويت اجتماعی افراد در چارچوب عقايد و ارزش ت
ــكل گيرد، تغييرات هويتی در درون يک جهان اجتماعی واحد رقم می خورد  و اين  ش
ــرد، بلكه می تواند  ــا هويت فرهنگی جامعه قرار نمی گي ــرات نه تنها در تعارض ب تغيي
ــتلزم گسترش و توسعة فرهنگ اجتماعی باشد و به همين دليل اين گونه تغييرات  مس

می تواند مورد تشويق و تأييد جامعه نيز قرارگيرد. 54
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فردی كه با تالش و پشتكار خود، در يكی از عرصه 
های اجتماعی دست به نوآوری می زند و از اين طريق 
ــی از افراد جامعه را  ــت اجتماعی خود و بخش موقعي

ارتقا می بخشد، مورد تأييد جامعه واقع می شود.
تغييرات هويتی  افراد گاه از مرزهای مورد قبول يک 
فرهنگ فراتر می رود. اگر تغييرات هويتی در خارج از 
مرزهای مقبول فرهنگی جامعه واقع شود و شيوه هايی 
از زندگی را كه با عقايد و ارزشهای اجتماعی در تقابل 
ــتند به دنبال بياورد به تعارض فرهنگی منجر  هس
ــای  اجتماعی   ــراب و  نگرانی ه ــود كه اضط می ش

ــراه دارد. ــه هم ــي ب فراوان
ــته  ــات فرهنگی مي تواند علل مختلفی داش تعارض
ــت و به نوآوريها و فعاليت های افرادی كه در درون  ــد، برخی از علل آن درونی اس باش
ــت و در اثر تأثير  فرهنگ اجتماعی حضور دارند باز مي گردد و برخی از علل، بيرونی اس

پذيری از فرهنگ های ديگر به وجود می آيد.

 به نظر شما، آيا هر نوع از ابداع و نوآوری و يا هر نوع مواجهه و اقتباس از فرهنگ های ديگر 
به تعارضات فرهنگی منجر می شود. برای هر مورد نمونه هايی را ذكر كنيد.
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ــرات هويتي فرصت ها و  ــان اجتماعي براي تحرک اجتماعي و تغيي جه

محدوديت هايي ايجاد مي كند.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

ــان با زندگي اجتماعي انسان درگسترۀ  ــطة ارتباطش تمامي پديده ها به واس
جهان اجتماعي قرار مي گيرند

تحرك اجتماعی ، فرصت اجتماعی ،  ............................... ، .............................. ،

، ....................................... ، ....................................... ،  ..........................................

، ....................................... ، ....................................... ،  ..........................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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هويت اجتماعی افراد و هويت فرهنگـی جامعه
دانستيم هويت اجتماعي افراد محصول عضويت اجتماعي و گروهي آنهاست.جامعه 
نيز هويت خاصي دارد كه از آن به هويت فرهنگی جامعه تعبيرمي شود. به نظر شما 

هويت فرهنگي جامعه چيست و چه تفاوتی با هويت اجتماعی افراد دارد؟

ــكل می گيرد. هويت  ــهای اجتماعی ش ــت فرهنگی جامعه بر مدار عقايد و ارزش هوي
ــود كه عقايد و ارزشهای مشتركی در جامعه شكل گيرد.  فرهنگی هنگامی محقق می ش
يعنی هرگاه نوعی از عقايد و ارزشها از سوی افراد جامعه پذيرفته و به رسميت شناخته 

شود، هويت فرهنگی بر محور آن عقايد و ارزشها پديد می آيد.
ــت. هويت  ــر از هويت اجتماعي افراد اس ــترده ت ــت فرهنگی جامعه پديده ای گس هوي

اجتماعي افراد همواره در پرتو هويت فرهنگی جامعه شكل می گيرد.
هويت فرهنگی به اقتضای بخش های مختلف اجتماعی فرصت شكل گيری هويت های 
ــی آورد و در برابر انواع هويت های اجتماعي كه با عقايد و  ــی متفاوتی را پديد م اجتماع

ارزشهاي آن ناسازگار باشند مقاومت می كند.

تحوالت هـويتی فــرهنگ

57
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هويت فرهنگی جامعه تا زمانی كه عقايد و ارزشهاي مربوط به آن مورد پذيرش افراد 
جامعه و برای آنها مهم باشند دوام می آورد و هرگاه عقايد و ارزشها اهميت و اعتبار خود 

را از دست بدهند زايل و نابود می شود.

 آيا هويت فرهنگی جامعه می تواند مستقل از هويت اجتماعي افراد وجود داشته باشد يا نه؟

تزلـزل فرهنگـی و بحران هويـت
تزلزل فرهنگی چيست  و چه ارتباطی با بحران هويت دارد و آيا هر بحران هويتي به 

تحوالت فرهنگی منجر می شود؟

ــيوۀ زندگی، ناسازگار با عقايد و ارزشها ی اجتماعی يک فرهنگ تداوم پيدا كند و  اگر ش
فرهنگ نتواند رفتارهای اجتماعی را مطابق با مبانی خود، سازمان بخشد تعارض اين دو بخش 

فرهنگی می تواند به تزلزل فرهنگی منجر شود.
تزلزل فرهنگی هنگامی رخ می دهد كه مبادی هويت ساز فرهنگ، يعنی عقايد، ارزشها 

و آرمانها ، ثبات و استقرار خود را در متن فرهنگ از دست بدهد.
تزلزل فرهنگی با بحران هويت همراه است، زيرا بحران هويت در جايی به وجود مي آيد كه 

جامعه توان حفظ و دفاع از عقايد و ارزشهای اجتماعی خود را نداشته باشد.
بحران هويت می تواند به دگرگونی و تحول هويت فرهنگی منجر شود. با تغيير هويت 
تغييرات اجتماعی از محدودۀ تغييراتی كه در درون يک فرهنگ رخ می دهد فراتر مي 
رود و به صورت تحوالت فرهنگی و تمدنی در می آيد.تغييرات فرهنگی و تمدنی می تواند  58
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مثبت يا منفی باشد. اگر فرهنگی كه گرفتار تزلزل، بحران و تحول می شود، اوالً فرهنگی 
باطل باشد؛ ثانياً جهت تغييرات نيز به سوی فرهنگ حق باشد، تحوالت فرهنگی مثبت  
ــت و اگر فرهنگی كه رسميت و اعتبار اجتماعی خود را  از دست می دهد فرهنگ  اس
ــد يا آن كه جهت تحوالتی كه در فرهنگ واقع می شود به سوی فرهنگ حق  حق باش
نباشد، تحول مثبت نيست. تحول جامعة جاهلی به جامعة نبوی تحّول فرهنگی مثبت 

و تحّول جامعة نبوی به جامعة اموی، تحّول فرهنگی منفی است. 

ــما تفاوت تزلزل فرهنگی با تعارض فرهنگی در چيست؟  آيا تعارض فرهنگی به   به نظر ش
تزلزل فرهنگی منجر می شود؟

 
علل درونی تحوالت فرهنگـی

تغييـرات و تحوالت فرهنگی چرا رخ می دهـد و چه علل و عواملی آن را به وجود 
می آورند؟

ــه وجود می آورند و هويت های فرهنگی را  ــل و عواملی كه بحرانهای فرهنگی را ب عل
تغيير می دهند، به دو بخش درونی و بيرونی تقسيم می شوند.

ــت هايی كه در هويت خود فرهنگ وجود دارد باز  ــتی ها و بن بس علل درونی يا به كاس
ــردد يا به ابداعات و نوآوری های مثبت و منفی افرادی كه در درون آن فرهنگ و  ــي گ م

59

 شاه و کارتر دستبوسی درباریان



جامعـهشناسـی

تمدن قرار دارند مربوط مي شود. علل بيرونی، به مواجهات و ارتباطات بين فرهنگی باز 
مي گردد.

يک فرهنگ اگر پس از تحقق و شكل گيری با كاستی ها و بن بست های درونی مواجه 
شود، گرفتار كهولت  و مرگ طبيعی می شود. مرگ طبيعي يک فرهنگ هنگامی رخ 
مي دهد كه آن فرهنگ با وجود به كارگيري تمامي ظرفيت های خود، با هويت جسمانی 
و معنوی افراد اصطكاک پيدا كند و از پاسخ به نيازهای طبيعی و جسمانی يا فطری و 

معنوی آنها باز ماند.
ــمانی و طبيعی آدميان را سازمان دهد، با بحرانهای  فرهنگی كه نتواند نيازهای جس

زيست محيطی و اقتصادی و معيشتی به بن بست می رسد.
ــش های  ــاي معنوی و روحی افراد عمل نكند و پرس ــب با نيازه فرهنگی كه متناس
ــير غفلت از اين  ــخ ندهد و در مس وجودی آدميان را دربارۀ معنای زندگی و مرگ پاس
پرسش ها روزگار بگذراند يا با شكاكّيت و پوچ انگاری مواجه شود، نشاط زندگی را از دست 

مي دهد و با انواع مختلف آسيب ها مانند يأس، نااميدی و خودكشی افراد رويارو می شود.
كاستی و خأل معنوی، انديشوران و متفكران اجتماعی را به باز انديشی دربارۀ بنيانهای 
ــی فرهنگ فرا می خواند و آنها را برای عبور از مرزهای هويت فرهنگی  عقيدتی و ارزش

جامعه تشويق می كند. 

 متفكرين جهان غرب، در طی قرن بيستم آثار متعددی دربارۀ بحران دنيای متجدد و دوران 
بعد از تجدد )پسامدرن( نوشته اند . دربارۀ اين آثار و رويكردهای آنان تحقيق كنيد. 
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هويت فرهنگي جامعه، گسترده تر از هويت اجتماعي افراد است.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

ــان با زندگي اجتماعي انسان درگسترۀ  ــطة ارتباطش تمامي پديده ها به واس
جهان اجتماعي قرار مي گيرند

بحران هويت  ، تحوالت هويتی ،  .................................. ، .................................. ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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ارتباطات بين فرهنگـی
 ارتباطات و داد و ستدهای فرهنگی می تواند شكل های مختلفی داشته باشد. كدام 
نوع از ارتباطات فرهنگی به توسعه و بسط يك فرهنگ منجر می شود و كدام نوع از  

ارتباطات، تحوالت فرهنگی را به دنبال می آورد؟

ــيوه های زندگی يک فرهنگ است و  ارتباطات فرهنگی گاه در محدودۀ هنجارها و ش
ــها و آرمانهای اجتماعی آن است. اگر يک فرهنگ در سطح  ــطح عقايد ، ارزش گاه در س
عقايد و ارزشهای اجتماعی خود استوار بماند، می تواند در محدودۀ هنجارها، عناصری از 
ــگ های ديگر را اخذ كند و در صورت لزوم تغييرات و تصرفات الزم را نيز در آنها  فرهن

پديد آورد.
فرهنگی كه با حفظ عقايد، آرمانها و ارزشهای خود با فرهنگ های ديگر تعامل و داد 

و ستد داشته باشد، زمينة گسترش و توسعة خود را فراهم می آورد.
جهان اسالم در سده های نخستين رويارويی با فرهنگ های ديگر، با حفظ اصول خود، 
به تعامل پرداخت و به همين دليل عناصر سازگار با آن اصول را از ديگر فرهنگ ها اخذ 

كرد و در صورت نياز به بازسازی آن عناصر نيز اقدام كرد.

از خودبيگانگـی  فــرهنگی

62

 جشن های 2500ساله نظام شاهنشاهی.     
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ــالم در مواجهه با  ــالم به عقل و عقالنيت می دهد جهان اس به دليل اهميتی كه اس
ــب هستی  فرهنگ يونان و روم، تنها عناصر عقلی اين دو فرهنگ را اخذ كرد و به تناس
ــالمی  عناصر  ــی توحيدی خود در علوم مختلف آنها نيز تصرف كرد. فرهنگ اس شناس

اساطيری و مشركانة اين دو فرهنگ را نپذيرفت.
 در تعامالت بين فرهنگی هرگاه يک فرهنگ بر عقايد و ارزشهای خود پافشاری نكند، 
ــتد فرهنگی به اليه های عميق آن نيز سرايت می كند؛ در اين صورت به مرور  داد و س
ــد تحوالت هويتی پيدا می كند. ــت كن زمان فرهنگی كه به عقايد و آرمانهای خود پش

فرهنگی كه  در مسير تحوالت هويتی خود ارزشها و عقايد فرهنگ ديگر را قبول كند، 
به آن فرهنگ ملحق می شود.

 اگرفرهنگی در مواجهه با فرهنگ ديگر، ابداعات و نوآوريهايی داشته باشد،بدون آنكه به 
آن فرهنگ ملحق شود، هويت جديدی متناسب با آن نوآوری های خود بدست می آورد.

فرهنگ اسالمی در رويارويی با فرهنگ های ديگر زمينة تحوالت هويتی آنها را پديد 
آورد. بسياری از فرهنگ ها در تعامل با فرهنگ اسالمی، عقايد و ارزشهای توحيدی آن 

را پذيرفتند و به دنيای اسالم ملحق شدند.

 رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی/مراغه

 گنبدسلطانیه   قصرالحمرا/اندلس/یادگار دوران حکومت مسلمانان در اسپانیا
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 جنگ های صلیبی

 نمونه ای از کتابهای منتشر شده ابن عربی در غرب

ــالمی، تحوالتی  ــان غرب طی جنگ های صليبی، پس از رويارويی با فرهنگ اس جه
هويتی پيدا كرد.

اين جهان بار ديگر با عبور از عقايد و ارزش های مسيحّيت قرون وسطی، به عقايد و 
ارزش های دنيوی و سكوالر روي آورد و هويت جديدي پيدا كرد.

 جهان غرب درقرون وسطی پس از مواجهه با فرهنگ اسالمی چه عكس العمل هايی نشان 
داد؟ كدام بخش از فرهنگ اسالمی را پذيرفت و كدام بخش از آن را قبول نكرد؟
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خودباختگی فرهنگـی: 
برخي جوامع و فرهنگ ها در مواجهه با فرهنگ هاي ديگر، ممكن اسـت دچار خود 
باختگي فرهنگي شوند. آيا مي دانيد خود باختگی فرهنگی چيست و چه تأثيری در 

تعامالت فرهنگی دارد؟
ــت كه مانع تعامل و داد وستد  ــيب عميق فرهنگی اس خودباختگی فرهنگی يک آس
فرهنگی می شود.يک فرهنگ هنگامی به دادوستد و تعامل فرهنگی می پردازد كه افراد 
ــاس نيازها و مسائل درون فرهنگی با فرهنگ ديگر  متعلق به آن به گونه ای فعال براس
رويارو شوند.اّما اگر افراد يک جامعه مبهوت و مقهور جامعة ديگر شوند و در نتيجة آن، 
ــت بدهند، در آن  ــال و خاّلق خود را درگزينش عناصر فرهنگی ديگر از دس ــت فّع حال

جامعه خود باختگی فرهنگی رخ می دهد.
جامعه ای كه در طول تاريخ به خودباختگی فرهنگی گرفتار می شود، عناصر فرهنگ ديگر 

را در سطوح مختلف، بدون تحقيق و گزينش و به گونه ای تقليدی فرا می گيرد.
جامعه خودباخته به دليل اين كه ارتباطش را با فرهنگ و تاريخ خود از دست می دهد 
و به روش تقليدی عمل می كند، نه امكان تداوم و بسط فرهنگ گذشته خود  را دارد و 
نه توان عبور و گذر از آن را؛ و نه می تواند به فرهنگ ديگری كه در مقابل او قرار گرفته 

و مبهوت و مقهور آن شده است ، ملحق شود.
ــه دليل اين كه مرعوب  ــع غيرغربی در رويارويی با فرهنگ غرب ب ــياری از جوام بس
قدرت اقتصادی و سياسی برتر غرب شدند، به خودباختگی فرهنگی گرفتار آمدند. خود 

باختگی جوامع غيرغربی در برابر فرهنگ غرب را غرب زدگی می نامند.

ــما جوامع غرب زده برای دستيابي به تعامل فرهنگی با جهان غرب چه مسيري   به نظر ش
را بايد بپيمايند؟
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ازخود بيگانگی فرهنگـی
 در مواقعي افراد دچار ازخودبيگانگي مي شوند. ازخود بيگانگی در سطح فرهنگ نيز 

به كار می رود كه دو معنای مختلف دارد، تفاوت اين دو معنا در چيست؟

  معنای اول ازخودبيگانگی فرهنگی اين است كه  يک جامعه فرهنگ تاريخی خود 
ــوش كند، جوامع خود باخته ای كه در مواجهه با فرهنگ ديگر هويت خود را از  را فرام

ياد می برند، به اين معنای از خود بيگانگی گرفتار می شوند.
  معنای دوم ازخودبيگانگی اين است كه عقايد و ارزشهای يک جامعه مانع آشنايی 

درست افراد جامعه با انسان و جهان می گردند. 
فرهنگ هايی كه براساس فطرت انسانی شكل نگرفته اند و از عقايد و ارزشهای درستی 
ــتند  نمی گذارند انسانها ، به تفسير و شناختی صحيح از عالم و آدم نائل  برخوردار نيس

شوند.
ــيلة اين فرهنگ ها ساخته می شود، از حقيقت خود و از  ــان در جهانی كه به وس  انس
حقيقت هستی دور می ماند. جهانی كه در افق نگاه انسان در فرهنگ های باطل ترسيم 
ــت، به همين دليل فطرت آدمی در چنين جهانی به  ــرابی از حقيقت اس ــود، س می ش
آرامش نمی رسد و به اضطراب و تشويش گرفتار می شود و در نهايت نيز سر به عصيان 

و اعتراض برمی دارد.
براساس نگاه قرآن، انسان هنگامی به شناخت حقيقت خود و حقيقت جهان می رسد 

كه با نگاهی توحيدی به انسان و جهان بنگرد.
قرآن كريم فراموش كردن خداوند را سبب فراموشی انسان از خود می داند و می فرمايد:»َو 
َِّذيَن نَُسوالَلَ َفأَنَسُهم أَنُفَسُهم .حشر:19« همچون كسانی نباشيد كه خداوند را  اَل تَكُونُوا َكال

فراموش كردند، سپس خداوند نيز آنها را از ياد خودشان برد.
براساس اين نگاه تنها فرهنگ توحيدی است كه درهای آسمان و زمين را به روی انسان 
می گشايد و او را با خود و با جهان هستی آشنا می گرداند. انسان خودآگاه خويش و جهان 

را آيات و نشانه های خداوند می يابد و همواره انيس و هم نشين خداوند است.
فرهنگ های مشركانه اساطيری و  فرهنگ های سكوالر و دنيوی، آدمی را نه تنها از 

حقيقت جهان بلكه از حقيقت خود نيز بيگانه می گردانند.

ــای اّول و دّوم ازخودبيگانگی الزم و ملزوم يكديگرند يا آنكه جامعه ای می تواند در  ــا معن  آي
معنای اّول ازخود بيگانه نباشد و در معنای دّوم، ازخود بيگانه باشد؟ بامثال توضيح دهيد.
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ازخودبيگانگي فطري و ازخودبيگانگي تاريخي دو نوع متفاوت ازخودبيگانگي 
فرهنگي است.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

ــان با زندگي اجتماعي انسان درگسترۀ  ــطة ارتباطش تمامي پديده ها به واس
جهان اجتماعي قرار مي گيرند

خودبيگانگی فرهنگی ، غرب زدگی ،  ............................. ، ................................ ،

، ....................................... ، ....................................... ،  ..........................................

، ....................................... ، ....................................... ،  ..........................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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هويت ايرانــی قبل و بعد از ظهور اسالم
 هويت ايرانی قبل از ظهور اسـالم چگونه بوده اسـت و اسـالم چه تأثيری در هويت 

ايرانی داشته است؟

ايران سرزمينی است كه تاريخ آن بيش از پنج 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 است. روايتی از اين هويت را در شاهنامة حكيم 
ــه هويت های اجتماعی  ــی می توان ديد. اقوام مختلف ايرانی با آنك ــم فردوس ابوالقاس
ــاطيری  ــت كه با آموزه های اس ــهای آيين زرتش ــته اند در عقايد و ارزش متفاوتی داش

درآميخته بود، هويت فرهنگی واحدی پيدا كردند.
ــالم عناصر مشركانة اساطيری هويت ايرانی را بر نتافت و ايرانيان با پذيرش اسالم  اس
ــت يافتند. عقايد و ارزشهای توحيدی اسالم،  ــيری توحيدی از هويت خود دس به تفس
ايران را به جهان اسالم ملحق ساخت و هويت ايرانی به صورت هويت اجتماعی بخشی 

از جهان اسالم درآمد.

هـويت ايرانــــی

68
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ــی دربار ايران زبان رسمی مشترک اقوام  ــی دری از ديرباز به عنوان زبان سياس فارس
مختلفی بود كه در سرزمين پهناور  ايران زندگی می كردند. اين زبان به دليل مشاركت 
فعال ايرانيان در حيات فكری جهان اسالم از محدودۀ زبان سياسی مشترک اقوام ايرانی 
عبور كرد و به عنوان زبان فرهنگی دوم جهان اسالم، مرزهای مختلف امپراطوری های 
گوركانی و عثمانی را در نورديد و در مناطق مختلف جهان اسالم از هندوستان و تبت 

تا آسيای صغير و شبه جزيره بالكان گسترش يافت.

 دربارۀ نقش مولوی ، سعدی و حافظ در گسترش زبان فارسی به عنوان زبان دّوم فرهنگی 
جهان اسالم گفت و گو كنيد.

 
هويت ايرانــی در رويارويی با فرهنگ غرب

مدتـي از مواجهة جهان غرب با فرهنگ ايراني مي گذرد. جهان غرب چه تأثيری در 
هويت فرهنگ ايرانی داشته است؟

ــالم و از جمله ايران در تاريخ اسالمی خود با هجومهای  بخش های مختلف جهان اس
ــت. فرهنگ اسالمی در طی سده های  ــده اس ــی اقوام مختلف مواجه ش نظامی و سياس
مختلف يا مانند آنچه در جنگ های صليبی گذشت، به دفع مهاجمان پرداخت يا مانند 
آنچه در حمله مغول رخ داد، مهاجمان را درون خود جذب و هضم كرد. برخورد جهان 

غرب با جهان اسالم تجربة جديدی است كه هنوز به پايان خود نرسيده است.
قدرت سياسی و نظامی غرب در نخستين رويارويی ها، بخش هايی از ذهنيت مسلمانان 

69
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را به خودباختگی فرهنگی دچار ساخت و اين امر سبب شد، تصويری كه تاريخ نگاران 
ــرقان از هويت جامعة اسالمی القا می كردند، در بين جوامع اسالمی و از  غربی و مستش

جمله در جامعة ايران رواج پيدا كند. 
ــالمی در اين تصوير، توحيدی و يا حتی اساطيری نيست.  هويت فرهنگی جوامع اس
بلكه هويتی سكوالر و دنيوی است كه به ابعاد تاريخی و جغرافيايی آن محدود می گردد. 
اين هويت در قالب عناوين قوم گرايانه و ناسيوناليستی، امت و ملّت اسالمی را به اقوام 

مختلف نظير ترک، عرب و فارس تقسيم می كرد.
متفكرين ايرانی از دهة 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 كتابهايی را دربارۀ خدمات متقابل 

اسالم و ايران و همچنين فطرت و خويشتن الهی انسان تدوين كردند.

 دربارۀ كتابهای»غرب زدگی« ، »بازگشت به خويشتن« ، » خدمات متقابل اسالم و ايران« 
، »فطرت« و نويسندگان آنها تحقيق كنيد.

 

هويت ايرانــی و انقالب اسالمی
انقالب اسالمی ايران چه ارتباطی با هويت جامعه ايرانی دارد؟ و چه تأثيری در احيای 

هويت جهان اسالم داشته است؟

انقالب اسالمی  ايران حاصل يک سده مقاومت هويت اسالمی جامعه در برابر هجوم 
ــی و اقتصادی غرب  بود. بازگشت ايران به اسالم بازگشت به يک خويشتن صرفاً  سياس
تاريخی و جغرافيايی كه با انديشه های دنيوی غربی تفسير می شد نبود، بلكه بازگشت 

به خويشتن الهی و توحيدی بود. 70
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ــتفاده از آموزه های قرآن و اهل بيت  جامعه ايران به رهبری امام خمينی)ره( و با اس
ــالم، با بازگشت به هويت اسالمی، تاريخ و جغرافيای خود را در ذيل آسمان  عليهم الس
معنوی توحيد قرار داد و به اين ترتيب از مرزهای جامعة ايمانی خود در برابر جهانی كه 

در مقابل او صف كشيده بود، به مدت هشت سال دفاع كرد.
جامعه ايران با بازگشت به هويت اسالمی خود، به صورت قلب تپنده بيداری اسالمی 
ــت خود را بيرون از  ــالمی ايران هوي ــالم اينک با الهام از انقالب اس در آمد و جهان اس
تصاويری كه دنيای غرب برای آن القا می كرد، جستجو می كند و به اين ترتيب اسالم به 

عنوان يک قطب فرهنگی جديد ظاهر می گردد.
حيات معنوی اسالم ، افق های جديدی را بر روی انديشمندان جهان غرب نيز گسترده 
است و نظريه پردازان غربی را كه طی قرن بيستم سكوالريزم و دنيوی شدن را به عنوان 
سرنوشت مشترک و حتمی بشريت می دانستند، به تأمل و بازبينی نظرات پيشين خود 

فراخوانده است. 

ــالمی در صد سالة اخير فراز و فرود هايی  ــش به عنوان نماد هويت جهان اس  حجاب و پوش
ــت. در دوران رضاخان حجاب مسئلة درون جامعه ايران بود و زنان مسلمان اجازۀ  داشته اس
ــتند و اينک حجاب مسئله كشورهای اروپايی شده است و  رعايت ضوابط دينی خود را نداش
برخی از كشورهای اروپايی از ورود زنان با حجاب در مراكز آموزشی ممانعت مي كنند. جا به 
جايی مسئلة حجاب از درون كشورهای اسالمی به درون كشورهای اروپايی را با نظر به هويت 

جهان اسالم تحليل كنيد.
71
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زبان فارسي دومين زبان فرهنگي جهان اسالم است.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

ــان با زندگي اجتماعي انسان درگسترۀ  ــطة ارتباطش تمامي پديده ها به واس
جهان اجتماعي قرار مي گيرند

هويت ايرانی ، بازگشت به خويشتن ،  ............................. ، ................................ ،

، ....................................... ، ....................................... ،  ...........................................

، ....................................... ، ....................................... ،  ...........................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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فصـل سوم
قــدرت وسياست



 فصـل سوم   قدرت و اقتـدار  

  انتظـار مي رود در پايـان اين فصـل دانش آمــوز:

1.تفاوت مقبوليت و مشروعيت قدرت را توضيح دهد.
2. معاني قدرت و قدرت اجتماعي را از يكديگر باز شناسد.

3. رابطة نظام سياسي را با ساير نظام هاي اجتماعي تحليل كند.
4. نسبت سياست، قدرت و حكومت را تشريح نمايد.

5. با بعضي از معيارها وگونه شناسي هاي نظام هاي سياسي آشنا شود.
6 . آرمانها و ارزشهاي اجتماعي اسالم را بشناسد و براي تحقق آنها در جامعه احساس مسئوليت كند.

7. نظام سياسي جمهوري اسالمي، مباني و ويژگيهاي آن را تشريح كند.
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قـدرت اجتماعـی 
همة ما واژة قدرت را بارها شـنيده و به كاربرده ايم؛ آيا به معناي آن انديشيده ايد؟ 

آيا مي دانيد قدرت اجتماعی چيست و چگونه پديد مي آيد؟

ــت؛  هرگاه موجودی بتواند كاری را با آگاهی و اراده خود انجام دهد، دارای قدرت اس
ــان به دليل اينكه كارهای خود را با علم و اراده انجام می دهد، كنشگری قدرتمند  انس

است. قدرت انسان به دو نوع فردی و اجتماعی تقسيم می شود.
قدرت فردی انسان  محدود است؛ به گونه ای كه نمی تواند نيازهای خود را به تنهايی 
ــای اّوليه زندگی خود، به كمک ديگران  ــاک و نيازه انجام دهد و برای تأمين غذا، پوش

احتياج دارد.
 كودک تا مّدتها، با كمک ديگران به زندگی خود ادامه می دهد و حتي هنگامي كه 

می تواند با ارادۀ خود فعالّيت هايي انجام دهد بی نياز از كمک ديگران نيست.
قدرت اجتماعی هنگامی پيدا می شود كه انسان برای رسيدن به اهداف خود بتواند بر 

اراده ديگران تأثير بگذارد و اراده و كار ارادی آنان را به خدمت بگيرد. 

قـدرت و اقتــــدار
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ــران دارند، از قدرت  ــتری بر ارادۀ ديگ ــه در زندگی توان تأثيرگذاری بيش ــانی ك كس
اجتماعی بيشتری برخوردار هستند.

 دربارۀ راههای تأثيرگذاري بر ارادۀ ديگران گفتگو كنيد.

 مقبوليت و اقتـدار

معناي قدرت فردي و قدرت اجتماعي را دانسـتيد. به نظر شما قدرت اجتماعی چه 
تفاوتی با قدرت فردی دارد؟ مقبوليت و اقتدار چه معنايی دارند و چه نسـبتی بين 

اين دو وجود دارد؟

ــتفاده می  ــنگی را برداريم با اراده از قوای عضالنی خود اس هنگامی كه می خواهيم س
ــتر باشد از اهرمهای خارجی نيز  ــنگ از نيروی عضالت ما بيش كنيم و اگر نيروی س

بهره می گيريم.
ــتفاده از  برای تأثيرگذاردن بر ارادۀ ديگران چه كار می كنيم؟ آيا مي توانيم صرفاً با اس
ــروی عضالت خود و بدون دخالت هيچ عامل ديگري، ارادۀ ديگری را تابع ارادۀ خود  ني
ــم ديگران اثر بگذاريم. هنگامی كه  كنيم؟ما فقط می توانيم با قدرت بدنی خود بر جس
فردی را با قدرت بدني خود جا به جا می كنيم، آن فرد هيچ فعاليتي انجام نداده است. اّما 
اگر بخواهيم او فعاليت ارادی خود را مطابق اراده و ميل ما انجام دهد و قدرت اجتماعي  76
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ــد بپذيرد مطابق آنچه از او می  ــت.  يعنی او باي ــه وجود آيد، تنها راه، جلب تبعّيت اوس ب
خواهيم عمل كند ؛ و به همين دليل است كه قدرت اجتماعی، بدون پذيرش و توافق پديد 

نمی آيد. تبعيت ارادۀ يک انسان از انسان ديگر، به دو صورت می تواند باشد:
ــت كه تبعيت ناشی از تهديد و ترس باشد. كسی كه با  1. تبعيت با كراهت؛ وقتی اس
ــتة ديگری عمل می كند، گر چه كاری را كه ديگری از او می خواهد با  كراهت به خواس
ــن كار را به دليل قدرتی كه طرف مقابل برای تنبيه  ــود انجام می دهد، اما او اي ارادۀ خ

دارد، يعنی برای گريز از تنبيه انجام می دهد.
2. تبعيت بارضايت؛ وقتی است كه شخصی با ميل درونی، مطابق ارادۀ ديگری عمل 
ــت می آيد دارای  ــتفاده از زور و با رضايت طرف مقابل به دس كند. قدرتی كه بدون اس
ــد و به صورت رسمی پذيرفته شده  ــت و قدرتی كه با مقبوليت همراه باش مقبوليت اس

باشد، اقتدار ناميده می شود .

ــود تا چه زمانی می تواند ادامه تداوم داشته   قدرتی كه با اكراه طرف مقابل انجام می ش
باشد؟ 

مقبوليت و مشـروعيت
به دو واژة مشـروعيت و مقبوليت بينديشيد. به نظر شما تفاوت اين دو در چيست؟ 

مشروعيت و مقبوليت بر چه مبنايي شكل می گيرند؟

مقبوليت و مشروعيت در معنای دقيق خود با يكديگر تفاوت دارند. مقبوليت در جايی 
است كه قدرت بدون اكراه و بلكه با رضايت فردی باشد كه قدرت را می پذيرد.مشروعيت 
قدرت به اين معناست كه قدرت براساس شريعت و موافق با حكم خداوند اعمال شود.
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ــت كه قدرت بر آنها اعمال می شود. اگر  ــانی اس ــت و ارادۀ كس  مدار مقبوليت، خواس
ــد، اين قدرت  ــود، از آنچه انجام می دهد راضی باش ــی كه قدرت بر او اعمال می ش كس
ــرار از پيامدهاي ناگواري كه از طرف  ــت؛ و اگر فعاليتش را با اكراه و برای ف ــول اس مقب

صاحب قدرت پديد می آيد انجام دهد قدرت مقبوليت ندارد.
ــم و قانون و ارادۀ  ــت. اگر قدرت موافق حك ــروعيت، حق و باطل بودن اس ــدار مش م
تشريعی خداوند اعمال شود، مشروع است و اگر قدرت موافق قانون خداوند نباشد، غير 
مشروع است.مشروعيت و مقبوليت می توانند با هم باشند و در برخی موارد نيز جدا از 

يكديگر باشند.
جايی كه قدرت مطابق قانون و حكم الهی باشد و تبعيت از قانون نيز با رضايت و ميل 

همراه باشد، اقتدار و قدرت هم مقبوليت دارد و هم مشروعيت.
ــت از قدرت هم از روی  ــد و تبعي ــی كه قدرت بر خالف حكم و قانون الهی باش  هنگام

رضايت باشد، اقتداری غيرمشروع شكل می گيرد.
ــاس حكم و قانون الهی، بر فردی اعمال شود كه به اكراه آن را  اّما وقتي كه قدرت براس
می پذيرد، قدرت مشروع فاقد مقبوليت است؛ مانند مجرمی كه جنايتی را انجام داده و 

دستگير شده است و حكم بر او اجرا می شود.

 به نظر شما آيا در جامعه ای كه فرهنگ عمومی مردم، فرهنگی دينی باشد، قدرت نامشروع 
می تواند مقبوليت داشته باشد؟ دليل خود را بيان كنيد.
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اساس مقبوليت قدرت، خواست و ارادۀ كساني است كه قدرت بر آنها اعمال 

مي شود.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

ــان با زندگي اجتماعي انسان درگسترۀ  ــطة ارتباطش تمامي پديده ها به واس
جهان اجتماعي قرار مي گيرند

قدرت  ، اقتدار ،  ............................................... ، ................................................ ،

، ....................................... ، ....................................... ،  ..........................................

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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سياسـت و حکومت
 سياست چيست و چه ارتباطی با قدرت دارد؟ به نظر شما سياست با حكومت چه ارتباطي 

دارد؟ آيا سياست مي تواند بدون حكومت وجود داشته باشد؟

ــيدن به هدفی معين سازمان پيدا كند، سياست پديد می آيد.  هرگاه قدرت برای رس
زيرا سياست، اِعمال قدرت سازمان يافته برای هدفی معّين است.

سياست در معنای عام خود، شامل هر نوع تدبير و سازمان دادِن قدرت است. وقتی گفته 
ــود نهاد آموزش و پرورش دارای سياست است، يعنی كنش هايی كه در اين نهاد  می ش

انجام می شود، براي رسيدن به اهداف آموزشی خاص، سازمان يافته است.
هر نظام اجتماعی به تناسب هويت و فرهنگ خود، آرمانها و ارزشهای ويژه ای دارد و 

هيچ نظامی نمی تواند بدون سياستی مناسب به ارزشها و آرمانهای خود دست يابد.
ــازوكارهايی كه در نظام اجتماعی برای اعمال سياست هاي آن وجود دارد،  مجموعة س

نظام سياسی را شكل می دهد.
ــی بدون عوامل اجرا كنندۀ آن ، تحقق پيدا نمی كنند. حكومت،  ــازوكارهای سياس س

نظــام سياســـی
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مجموعه عواملي هستند كه سياست های مربوط به كل جامعه را پيش مي برند. حكومت 
از طريق مراحل سه گانة زير، سياست های نظام را اعمال می كند:

 الف: وضع قوانيـن             ب: اجرای قوانيـن           ج: نظارت براجرای قوانيـن 

سه قوۀ مقّننه ، مجريه و قضائيه عهده دار وظايف سه گانة حكومت هستند. با گستردگی 
حكومت ، اين سه قّوه نيز از يكديگر تفكيک پيدا می كنند.

 دربارۀ پيامدهای جامعه ای كه در آن، حكومت و سياستی وجود نداشته باشد گفتگو كنيد.
 

ارتباط نظام سياسـی با نظامهای فرهنگی و اقتصادی 
ميان نظامهاي اجتماعي مختلف يك جامعه تعامالتي وجود دارد. به نظر شما ارتباط 

و تعامل نظام سياسی با نظامهای اجتماعی ديگر چگونه است؟

ــی نمي تواند مستقل از نظامهای اجتماعی ديگر  در يک جهان اجتماعی، نظام سياس
باشد؛ بلكه در تعامل با آنها قرار مي گيرد . نظام سياسی، هم بر نظام فرهنگی و اقتصادی 

اثر می گذارد و هم از آنها تأثير می پذيرد.
 نظام سياسی و نظام فرهنگی: نظام فرهنگی عقايد، ارزشها و اصول حاكم بر نظام 
سياسی را تعيين می كند و اگر عملكرد نظام سياسی در جهت عقايد و ارزشهای فرهنگی 
ــی كند و اگر نظام  ــی را نيز تأمين م ــد، نظام فرهنگی مقبوليت نظام سياس جامعه باش
ــی از اصول و  ــت های خارج ــار سياس ــه داليل داخلی و يا تحت تأثير و فش ــی ب سياس
ــی را كاهش  ــهای فرهنگی عدول كند، نظام فرهنگی زمينة مقبوليت نظام سياس ارزش

می دهد.
ــهای فرهنگی جامعه وفادار بماند، با استفاده از مديريت  ــی نيز اگر بر ارزش نظام سياس
ــط و توسعة فرهنگ می افزايد و اگر از ارزشها و آرمانهای فرهنگی  ــی خود، بر بس سياس

دور شود زمينة تعارضات، تزلزل و بحرانهای فرهنگی و هويتی را پديد می آورد.
 نظام سياسی و نظام اقتصادی:نظام سياسی براساس ارزشهايی كه پذيرفته است با 
وضع قوانين و مديريت اجرايی، به سهم خود بر نظام اقتصادی اثر می گذارد. اگر رويكرد 
نظام سياسی در جهت بازار آزاد و حاكميت سرمايه باشد، بر شكاف طبقاتی جامعه می 
افزايد و فرصت های مناسب تحرک اجتماعی را از قشرهای مختلف سلب می كند. نظام 
سياسی می تواند با وضع قوانين و مقررات مالی از گردش ثروت بين قشرهاي محدودي 
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از جامعه پيشگيری كند يا رفاه عمومی را در سقفی معين برای همگان تأمين نمايد.

ــت و دولت، قدرت آن را  ــی تواند با حمايت های ويژه از حكوم ــام اقتصادی نيز م نظ
تحكيم بخشد يا آنكه با بحرانهای واقعی يا كاذب زمينة فروپاشی نظام سياسی را فراهم 

كند.

 دربارۀ چگونگي ارتباط نظام فرهنگی با نظام اقتصادی تحقيق كنيد.

آرمانها و ارزشهای سياسـی
نظامهای سياسـی چه اهداف و ارزشـهايی را دنبال می كنند و چگونه اين ارزشها را 

برمی گزينند؟

هر نظام سياسی اراده های اجتماعی را به سوی ارزشها و اهداف متناسب خود راهبری 
ــها و آرمانهايی كه نظامهای  ــی از دير باز دربارۀ ارزش ــمندان علوم سياس می كند. دانش

سياسی مختلف دارند، به بحث پرداخته اند.
عدالت، امنيت ، استقالل، آزادی، رفاه، عزت، سعادت، فضيلت، حقيقت، سلطه بر طبيعت 
ــهايی است كه  ــكيل امپراطوری و حكومت جهاني از جمله اهداف و ارزش و ديگران، تش

نظامهای مختلف با آنها سنجيده و يا ارزيابی می شوند.

نظام سياسی

نظام اقتصادینظام فرهنگی
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داوری دربارۀ هر يک از ارزشهای فوق، مبتنی بر عقايد و جهان بينی افرادی است كه 
به داوری می پردازند.

ــی و تجربي،  ــانی كه جهان بينی دنيوی دارند و معرفت علمی را به دانش حس كس
ــا در چارچوب زندگی  ــهای فوق تنه ــدود می كنند، معتقدند: اوالً هر يک از ارزش مح
دنيوی و اين جهانی مي توانند قابل دسترس باشند و ثانياً به دليل اين كه علم تجربی 
نمي تواند داوری ارزشی داشته باشد ما روش علمی برای گزينش و ارزيابی  هيچ يک 

از اين ارزشها نداريم.
ــار علمی ندارد و  ــی هيچ معي ــهای سياس ــان در گزينش ارزش از نظر اين گروه، انس
سياستمداران تنها براساس گرايش های شخصی و اجتماعی خود، برخی از اين ارزشها 
را انتخاب می كنند و علم تنها ابزاری است كه راه دستيابی به اين ارزشها را- در صورتی 

كه تفسيری دنيوی و اين جهانی داشته باشند- پيدا می كند.
در مقابل كسانی كه جغرافيای هستی را به جهان طبيعت محدود نمی دانند و شناخت 
علمی را نيز به دانش تجربی و حسی منحصر نمی كنند: اوالً ضمن توجه به آثار دنيوی و 
ــهای مزبور، ابعاد متعالی و فوق طبيعی آنها را نيز در نظر می  اين جهانی هر يک از ارزش
گيرند و ثانياً با استفاده از شناخت عقالنی و شناخت وحيانی، به تفسير علمی نسبت به هر 

يک از ارزشهای ياد شده می پردازند.

ــهای سياسی داوری  ــی مي توان دربارۀ ارزش ــاس چه نوع جهان بينی و معرفت شناس  براس
83علمی كرد؟
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سياست، به كارگيري قدرت سازمان يافته براي هدفي معين است.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

ــان با زندگي اجتماعي انسان درگسترۀ  ــطة ارتباطش تمامي پديده ها به واس
جهان اجتماعي قرار مي گيرند

سياست  ، نظام سياسی ، حكومت ،  .............................. ، ................................ ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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گونه شناسی نظامهای سياسـی
با چه مالك هايی مي توان نظامهای سياسـی را دسـته بندي كرد و چه انواعي برای 

نظام های سياسی وجود دارد؟

نظامهای سياسی براساس مالک های گوناگون به انواع مختلفی دسته بندي می شوند. 
از اين مالک ها و دسته بندي ها مي توان به موارد زير اشاره كرد:

ــی و    1. براسـاس كمّيت افراد تأثيرگذار و تصميم گير؛ با اين مالک، نظامهای سياس
حكومت ها به سه دسته تقسيم می شوند:

 الف: نظامها و حكومت هايی كه يک فرد در آنها حاكميت دارد. 
 ب: نظامهايی كه يک اقليتی از مردم در آن تصميم می گيرند.

 ج: حكومت هايی كه اكثريت مردم در سرنوشت سياسی آن دخيل هستند.
ــه در تصميم گيری های  ــانی ك    2. براسـاس روش تصميم گيری و تأثير گذاری؛ كس
ــتند يا براساس خواسته ها و اغراض شخصی خود تصميم می گيرند؛  سياسی دخيل هس
ــز و مباح می دانند؛ يا آن كه بر مدار حقيقت و  ــی هر نوع تصميمی را برای خود جاي يعن

فضيلت و با موازين عقلی ، رأی خود را اظهار می كنند.

انواع نظــام سياســـی

85

14



جامعـهشناسـی

3. بر اساس دينی و يا دنيوی بودن؛ نظام سياسی دينی بر مدار احكام و قوانين الهی 
ــازمان می يابد. نظام سياسی سكوالر و دنيوی ، فقط ارزشها و آرمانهای دنيوی و اين  س

جهانی را ّمد نظر قرار می دهد.
ــطو از دو مالک اّول و دّوم برای دسته بندی نظامهای سياسی استفاده می كند و  ارس
ــه نوع آنها ، حاكميت يک فرد، يک اقليت يا  ــش نوع حكومت نام  می برد.1 در س از ش
اكثريت بر مدار خواست های نفسانی آنها شكل می گيرد و در سه نوع دوم حاكميت يک 

فرد، يک اقليت يا اكثريت برمدار حقيقت و عقالنّيت استوار است.
ارسطو، حاكميت اكثريت را در صورتی كه بر مدار خواسته های آنها باشد، دموكراسی 
ــی به معنای حاكميت مردم است و در اين نوع حاكميت، مردم  می نامد. زيرا دموكراس

براساس آرای خود حكومت می كنند.
ــاس حقيقت و فضيلت حضور و فعاليت  ــی را كه در آن اكثريت مردم براس او حكومت
ــی تفاوت  دارند، جمهوری می خواند. بدين ترتيب او بين حكومت جمهوری و دموكراس

می گذارد.
 فارابی مدينه فاضله را جامعه ای الهی می داند كه براساس سنت و قانون الهی شكل می گيرد. 
از نظر او حقيقت با ارادۀ الهی تعيين می شود و با كمک عقل و وحی شناخته می شود.

 شيوة حكومت               بر اساس فضيلت              براساس خواست و ميل افراد
تعداد حاكمان      

                  فرد                                     مونارشي                                      تيراني)استبدادي(
                اقليت                                  اريستوكراسي                                           اليگارشي
               اكثريت                               پوليتي)جمهوري(                         دموكراسي

1-گونه شناسی ارسطو

 ارسطو       فارابی
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ــه فارابی جوامعی كه ارزشها و آرمانهای آنها ، عقالنی و الهی نباشد، جوامع  در انديش
جاهلی هستند. او جوامع جاهلی را براساس نوع آرمانها و ارزشهايی كه دارند به اقسامی 

تقسيم می كند.1
 دربارۀ تفاوت جمهوری و دموكراسی از ديدگاه ارسطو گفتگو كنيد.

 
ليبرال دموکراسـی

ليبرال دموكراسی چه نوع نظام سياسی است و اين نظام با كدام فرهنگ سازگار است؟

ــم به معنای اِباحّيت و مباح دانستن همة امور برای انسانهاست. ليبراليسم  ليبراليس
ــها و آرمانهای  ــانها را به عنوان مرجع و مالک نهايی برای ارزش ــت انس آزادی و خواس
اجتماعی می داند. دموكراسی به معنای حاكميت مردم است. ليبرال دموكراسی نوعي 
ــت كه ادعا می كند با خواست و ارادۀ اكثريت مردم سازمان مي يابد.  ــی اس نظام سياس
اين نظام سياسی، حقيقت و فضيلتی را كه مستقل از خواست مردم باشد به رسميت 

نمی شناسد و حكومتی دنيوی و اين جهانی است.
ــتي دارد و  ــی با فرهنگ جهان غرب كه رويكردی دنيوی به عالم هس اين نظام سياس

شناخت علمی ارزشهای اجتماعی را انكار می كند، سازگار است.
ــی وقتی با مردمی مواجه می شود كه ارزشهای ديگر، نظير عدالت  ليبرال دموكراس
ــاز می گردانند و از  ــا حقيقت را به ارادۀ الهی ب ــی دانند ي ــر از ارزش آزادی م را مهمت
ــخن می گويند، دچار تناقضي مي شود كه  ــان در برابر اين حقيقت س ــئوليت انس مس
ــرال دموكرات، فردی را  ــی از نظريه پردازان  ليب ــت. برخ ــّل نظری آن عاجز اس از ح
كه از حدود اين نظام سياسی خارج 
ــود، شايستة رأی دادن نمی دانند.  ش
دانشمندان علوم سياسی از تناقضی 
كه از نارضايتی مردم نسبت به نظام 
ــی ليبرال دموكراسی به وجود  سياس
می آيد، با عنوان پارادوكس)تناقض(

دموكراسی ياد می كنند.   

 آيا در انديشة ليبرال دموكراسی می توان از مشروعيت سخن گفت؟ چرا؟ 

87 1- ضروريه،تجاريه،خّست،وجاهت،غلبه و اباحّيه.



جامعـهشناسـی

جمهـوری اسالمـی 
جمهوری اسالمی چه نوع نظام سياسی است و ويژگی های مربوط به آن كدام است؟

ــالم مورد توجه امت  ــت كه در جهان اس ــی اس ــالمی نوعی نظام سياس جمهوری اس
ــمّيت  ــت. عنوان »جمهوری« در اين تركيب به معنای به رس ــالمی قرار گرفته اس اس
شناختن حضور مؤثر مردم در نظام سياسی است و كلمة » اسالمي« نشان دهندۀ اين 
است كه فعاليت مردم بر مبنای عقايد و ارزشهای اجتماعی اسالم سازمان پيدا می كند.

ــت مردم، انبيا و اولياي الهی تعيين نمی  ــالمی احكام و مقررات با خواس  در عقايد اس
شوند، بلكه با ارادۀ و مشيت خداوند شكل می گيرند. در اين ديدگاه عقل و وحی دو وسيلة 
شناخت ارزشهای الهی و احكام و مقررات اجتماعی هستند و انسانها مسئوليت شناخت و 

اجرای آنها را به عهده دارند.
عدالت، آزادی، استقالل، نفی وابستگی، نفی تسلط بيگانگان بر امت اسالمی، امنيت، 
ــورت و  ــي و تكافل عمومی، تالش برای عمران و آبادانی، عقالنيت، مش ــن اجتماع تأمي
مشاركت در امور عمومی، توسعة معرفت و آگاهی نسبت به اسرار و حقايق آفرينش از 

جمله ارزشهای اجتماعی اسالمی است.
بر اساس هستی شناسی توحيدی، اغلب اين ارزشها با آن كه ناظر به مسائل اجتماعی 
ــتند، تفسيری دنيوی و سكوالر ندارند بلكه سيرتی الهی و دينی دارند؛ و به  دنيوی هس
همين دليل عمل به آنها رفتاری صرفاً دنيوی يا اجتماعی نيست بلكه يک وظيفة الهی 

است و مانند عبادات فردی سبب تقرب انسان به خداوند می شود.
ــة دينی اسالم، هر مسلمانی كه شب را به صبح برساند و به فكر امت اسالمی  در انديش

نباشد مسلمان نيست و مسلمانان موظفند همة مستضعفان و مظلومان را ياري كنند.
در آموزه های اسالمی هنگامی كه عبادات بُعد اجتماعی پيدا می كنند، ارزش بيشتري 
ــر امامت و رهبری امت  ــالمی در براب ــئوليت امت اس می يابند. در برخی از روايات، مس

اسالمی به عنوان مهمترين مسئوليت ياد شده است.
ــكل  ــالمی بايد از پذيرش طاغوت و قدرتهای غيرالهی خودداری كند و در ش امت اس

گيری امامت و واليت الهی براساس موازين و ارزشهای اسالمی هوشمند و فعال باشد.

ــه تفاوتي با حضور مردم در جمهوری  ــی چ  حضور مردم در يک حكومت ليبرال دموكراس
اسالمی دارد؟ 88
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ــل عمومي از جمله  ــن اجتماعي و تكاف ــتقالل،امنيت، تأمي عدالت،آزادي،اس

ارزشهاي اجتماعي اسالم است.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

ــان با زندگي اجتماعي انسان درگسترۀ  ــطة ارتباطش تمامي پديده ها به واس
جهان اجتماعي قرار مي گيرند

گونه شناسي نظام هاي سياسي، جمهوري اسالمي ، ......................................... ،

، ....................................... ، ....................................... ،  ..........................................

، ....................................... ، ....................................... ،  ..........................................
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