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 خود فراموشــي و نادیده انگاشــتن ابعاد الیتناهي روح آدمي و بي توجهي نسبت 
به اســتعدادهاي بشــر در پيمودن ســير كماالت و فضایل اخالقي، دردي است كه 
اغلب جوامع بشــري بدان مبتال گردیده اند و حاكميت تكنولوژي و زندگي ماشيني و 
ســلطة ماده گرایان و دنياپرستان بر بخش وسيعي از جهان از یكسو و ناتواني مكاتب 
و اندیشــه هاي مختلف در ارائهء مسيري روشن و تفســيري مطمئن از انسان، بر این 
ســير قهقرایي و از خودبيگانگي افزوده اند.در این ميان تنها منادیان توحيد و انبيا و 
پاســداران حریم ارزشها و معنویت ها بوده اند كه تربيت انسان را وجهة جهاد مستمر 
خویــش قرار داده و همنوا با چراغ عقل و نداي فطرت، جامعه انســاني را به ســوي 

كماالت و ارزشهاي متعالي هدایت 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.

٢. 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 
كه در محدودة زندگی اجتماعی انســانها قرار می گيرند. به نظر شما كدام يك از 

پديده هاي زير درون اين مجموعه قرار مي گيرند؟

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

خورشيد، اتوبوس، هواپيما. 

 براي پاسخ به پرسش باال، جدول صفحه بعد را تكميل كنيد؛ پدیده هایي را كه مطمئن هستيد 
درون جهــان اجتماعی قرار دارند در ســتون اول و مواردی را كه یقيــن دارید بيرون از جهان 
اجتماعی قرار دارند در ستون دوم بنویسيد. مواردی را كه دربارۀ آنها شک دارید و نمی دانيد درون 

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

1گســترهء جهـان اجتماعــی 
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جامعـهشناسـی
    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 
باشــد درون جهــان اجتماعی قرار مي گيرد. براســاس 
این قاعــده، كنش های اجتماعی انســانها و پيامدهای 
آنهــا به جهان اجتماعی تعلق مي گيرند. احترام به قانون 
یک كنش اجتماعی اســت؛ خانواده پدیده اي است كه با 
كنش های اجتماعی انسان به وجود مي آید؛ امنيت ، صلح 
و ... حاصل كنش های اجتماعی انســانها هستند. همة 
این امور از این جهت كه با زندگی انسانها ارتباط دارند 

درون جهان اجتماعي جاي مي گيرند.
مــا می دانيم زلزله یا خشكســالی پدیده های طبيعی 

هستند و از این جهت درون جهان اجتماعی قرار نمی گيرند، اّما این دو پدیده تأثيرات تعيين 
كننده ای در كنش های اجتماعی انسانها دارند. انســانها براي مقابله با زلزله و خشكسالی، 
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 هایی را بنا می كنند تا 
با خشكســالي مقابله كنند. آنها در مناطقی كه آب و هوای خشک دارد، راه هایی برای 
رســيدن به ذخایر زیرزمينی آب ابداع می كنند و كشاورزی متناسب با همان آب و هوا 

را بر می گزینند.
بنابراین زلزله، خشكسالی و آب و هوا پدیده 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 ایران گفت و گو كنيد.
 با توجه به آنچه در این بخش خواندیم، پدیده هاي ستون سوم جدول را دوباره بازنویسی كنيد. به 

نظر شما این موارد به كدام جهان تعلق دارند، جهان طبيعي یا جهان اجتماعي یا هر دو؟

بسـط جهان اجتماعی
مطمئناً بســياری از موجودات، بيرون از جهان اجتماعی وجود دارند؛ يعني در جهان 
طبيعی يا ماوراء طبيعي. به نظر شــما 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، 
بيابانها، جنگلها و بســياری از حيوانات ، قبل از انسان وجود داشته اند و اگر انسانها نيز 
از بين بروند همچنان وجود خواهند داشت؛ به تعبير دیگر این پدیده ها محصول كنش 
انسانها نيســتند، ولي از برخی جهات می توانند با جهان اجتماعی انسان ارتباط داشته 

باشند و به جهان اجتماعي وارد شوند. 
انسانها با شناخت فلزات وسایل و ابزارهای جدید می سازند و این ابزار ها به نوبة خود 

در نحوۀ زندگی آنان اثر می گذارد.
شناخت ستارگان امكان پيدا كردن راه ها در بيابانها و دریاها را فراهم می آورد و این 
پدیده سفرها و مهاجرتهای انسانی را گسترش می دهد. رفتار شتابزده و نابخردانة انسان، 
طبيعت و محيط زیست را آلوده می كند و این 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 یكسان عمل 
نمی كند و درهای آسمان را بر عدالت پيشگان می گشاید و ستم پيشگان را در قهر و 

انتقام الهی فرو می گذارد.
بنابرایــن هر یک از موجوداتی كه بيرون از جهان اجتماعی حضور دارند به واســطة 
ارتباطــی كه با زندگی اجتماعی انســان پيدا می كنند، می توانند در گســتره جهان 

اجتماعی نيز قرار گيرند.

 دربارۀ پدیده هایي كه در ستون دّوم جدول مربوط به این درس نوشته اید، یک بار دیگرتأمل 
كنيد. در چه صورتي مي توان پدیده های مربوط به این ستون را در ستون اّول قرار داد؟

 آیا پدیده هاي گذشتگان، آیندگان، سياهچاله و ویروس 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.

تمامي پدیده ها به واســطة ارتباطشــان با زندگي اجتماعي انسان، درگسترۀ 

جهان اجتماعي قرار مي گيرند.

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

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

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

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

               
               

           
    

 اصطالحات و مفاهيم اساسي درس را در اين قسمت بنويسيد .

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

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

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

  فرض كنيد مي خواهيد مطالبي را كه در اين درس ياد گرفتيد به زبان و قلم 
خودتان به ديگران آموزش دهيد. در كالس نوشــته هاي خود 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
ساختمان يك ورزشگاه را در نظر بگيريد. اگر ورزشگاه در اثر يك حادثة طبيعی يا 
غيرطبيعی فرو ريزد، بسياری 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. یک ساختمان هنگامی برای ورزش مناسب است 

كه چينش و ارتباط عناصر و اجزای آن متناسب با ورزشگاه باشد.
از نــوع ارتباط و پيوندی كه بين اجزای یک ســاختمان وجود دارد با نام ســاختار 
ساختمان یاد 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. این عناصر 
پراكنده هنگامی در مجموعة ســاختمان قرار می گيرند و جزئي از آن مي شوند كه در 

ساختار ساختمان واقع شوند.
مجموعة پدیده هایي كه در جهان اجتماعی قرار دارند بی شــباهت به اجزا و عناصر 
یک ســاختمان نيستند. از ارتباط و پيوندی كه بين پدیده های اجتماعی وجود دارد با 

نام ساختار اجتماعی یاد می شود. 

 كالس درس خــود را به عنوان یک مجموعــه در نظر بگيرید. پنج مورد از اجزا و عناصر این 
مجموعه را یادداشت كنيد و نوع ارتباطی را كه این اجزا با كالس دارند در مقابل آنها بنویسيد.

   رديف                  عناصـر يا اجـزا                              رابطــه

   1                        معلّم                               تدریس می كند

  ٢                   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.

جهــان اجتماعي و نظام اجتماعي در واقع از یكدیگر جدا نيســتند و به همين دليل 
شــناخت تفاوتهای آنها نيازمند دقت است. برای شــناخت تفاوت این دو مفهوم مثال 
مجموعة ورزشــی را به یاد بياورید. هنگامی كه دربارۀ یک ساختمان ورزشی گفتگو 

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

می دانيم این ســه مفهوم در واقعيت جدا از هم نيســتند؛ یعنی ساختماني را بدون 
ســاختار و بدون عناصر و اجزای آن نمی توانيم پيدا كنيم. با وجود این، هر یک از این 

سه مفهوم معنای خاص خود را دارد:
1. مجموعة اجزا و عناصر ورزشــگاه: همة اجزا و عناصر دخيل در ساختمان از قبيل 

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

3. ســاختمان: از اجزا و عناصر با توجه به ساختار و ارتباطي كه با هم دارند حكایت 
مي كند.

جهان اجتماعی ، ساختار اجتماعی و نظام اجتماعی مانند مفاهيم سه گانة باال هستند. 
این سه مفهوم را به صورت زیر می توان تعریف و مقایسه كرد.

1.جهان اجتماعی: مجموعه پدیده هایي اســت كه در گسترۀ زندگی اجتماعی انسان 
قرار می گيرند.

٢.ســاختار اجتماعی: نوع ارتباط و چينش پدیده هایي است كه جهان اجتماعی را 
می سازند.

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

بنابرایــن تفاوت جهان اجتماعی و نظام اجتماعی در این اســت كه جهان اجتماعی از  10
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مجموعة پدیده هایي حكایت می كند كه مربوط به اجتماع هستند و نظام اجتماعی همان 
مجموعه پدیده ها را از جهت ساختار و ارتباطی كه با هم دارند مورد توجه قرار می دهد.

 با تكميل جدول زیر مفاهيم ســه گانة جهان اجتماعی، ساختار اجتماعی و نظام اجتماعی 
را در مورد خانواده به كار ببرید.

     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؟

ســاختمان یک ورزشگاه از بخش های مختلفی تشكيل شده است. مثل مكان بازی ، 
جایگاه تماشاگران، محل استقرار كادر خدماتی و... .

هر یک از بخش های ســاختمان، نظام و ســاختار متناســب با خود را دارد. طول و 
عرض زمين بازی متناسب با نيازهای بازی است. بخش اداری ساختمان مناسب با كار 

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

 ورزشگاه آزادی تهران

ساختمان عالوه بر ساختار درونی در یک ساختار بزرگ با یكدیگر هماهنگ هستند.
مثاًل زمين بازي به گونه ای است كه در معرض دید تماشاگران و داوران باشد؛ و محل 
تماشــاگران به گونه ای است كه مشرف بر زمين بازی باشد. درها و مسيرهای خروجی 
ورزشــگاه در مكانهایی است كه امكان خروج تماشــاگران به ساده ترین و سریع ترین 

صورت وجود داشته باشد.
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در نظــام اجتماعی كل نيز خرده نظامهایی وجود دارد. به هریک از این خرده نظامها 
در صورتی كه نقش مهم و تعيين كننده اي در نظام اجتماعی كل داشــته باشد، یعني؛ 
یكي از نيازهاي اساســي آن را بر طرف كند نهاد اجتماعی می گویند. سياست، اقتصاد، 

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

بزرگ تری كه مربوط به جامعه است قرار دارند.

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

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

13

 بیمارستان

 مجلس شورای اسالمی
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جهان اجتماعي مجموعه پدیده هایي اســت كه در گسترۀ زندگي اجتماعي 

انسان قرار مي گيرند.

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

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

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

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

               
               

           
    

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

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

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

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

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

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

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

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

ما با دو واژهء جامعه و فرهنگ آشــنا هستيم  و اين دو واژه را در بسياری 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؟

هنگامی كه در مســافرت به شــهر جدیدی وارد می شــوید افرادی را می بينيد كه با 
یكدیگــر زندگی می كنند. اگر مدتی در آن جا بمانيــد و با آنها زندگی كنيد، به تدریج 
با شــيوۀ زندگی و نحوۀ ارتباطات آنها آشنا می شوید. آنچه در نخستين برخورد مشاهده 
می كنيد، جامعه است و آنچه به تدریج از شيوه و نوع زندگی آنها فرا می گيرید، فرهنگ است.

جامعه به گروهی از انسانها اطالق می شود كه ساليان متمادی با یكدیگر زندگی می كنند. 
فرهنگ شيوۀ زندگی گروهی از انسانهاست كه با یكدیگر زندگی می كنند.  براي مثال نوع 
خوراكي ها، پوشش ها، گویش ها، آداب و رسوم عروسي و عزاداري، شيوه هاي گذران اوقات 
فراغت، آداب معاشرت، شيوه هاي یاددهي - یادگيري، باورها و ارزشهاي اخالقي، نگرش به 

عالم و آدم و ... از مصادیق فرهنگ به شمار مي آیند.
15فرهنگ و جامعه جدا از یكدیگر نمی توانند باشــند.جامعه، بدون فرهنگ وجود ندارد و 

3
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فرهنگ نيز بدون جامعه پدید نمي آید. جامعه و فرهنگ را به جسم و جان یک 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 این است كه 
فرهنگ پدیده اي آموختنی است و از راه آموزش و تربيت از نسلی به نسل دیگر منتقل 

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

  وقتی وارد جامعه ای می شوید چگونه به مسلمان بودن یا مسلمان نبودن آنها پی می برید؟ 
از ویژگي 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 تشكيل خانواده و ورود به زندگي مشترك زناشويي آداب و رسومي 
مانند خواستگاري رايج اســت. آيا مراسم خواستگاري در همهء نقاط ايران يكسان 

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

ما ایران را كشور خود می دانيم. صداقت و راستگویی را ارج مي نهيم، حقيقت را پاس 
می داریم.ظلم و بی عدالتی را بد می شــماریم . احترام به پدر و مادر را الزم می دانيم. 

انسانهای ایثارگر و فداكار را تحسين می كنيم.
اّما ما همه با یک گویش واحد سخن نمی گویيم، بخش هایی از مردم ایران با زبانهای 
متفاوتي حرف می زنند، مردم هر شــهر از خصوصيات رفتــاری و اخالقی خاص خود 

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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كسی كه ارزشها، مقررات و مهارتهای مربوط به یک صنف را یاد نگرفته باشد، نمی تواند 
به آن صنف وارد شــود. معلمان و پزشكان، دانشها و مهارتهای ویژۀ خود را دارند. آنها 

برای كسب این آگاهی ها ساليان متمادی تحصيل می كنند.
آن بخش از فرهنگ كه همهء مردم یک جامعه در آن اشتراک دارند، فرهنگ عمومی 
آن جامعــه را تشــكيل می دهد و بخش هایــی كه مربوط به قوم، قشـــر، صنف و 

گروه هاي خاص است، خرده فرهنگ ناميده می شود.

خرده فرهنگ هایی كه درون یک فرهنگ عمومی قرار دارند اغلب با فرهنگ عمومی 
سازگار هستند.

 در مواردي ممكن اســت عقاید،ارزشها، قواعد، هنجارها و مهارتهای درون یک خرده 
فرهنگ، مخالف با ارزشــها، عقاید، قواعد و هنجارهای فرهنگ عمومی باشــد، در این 
صورت این خرده فرهنگ را ضد فرهنگ مي نامند. خرده فرهنگ گروه هایی كه انحراف 

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

18
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خرده فرهنگ های ســازگار با فرهنگ عمومی را خرده فرهنگ موافق می گویند. مثل 
خرده فرهنگ های مربوط به اصناف مختلف درون یک جامعه.

  یكي از خرده فرهنگ هایي كه ضد فرهنگ عمومی جامعة ماســت معرفی و دليل ضدیت 
آن را تشریح كنيد.

نهـادهای فرهنگـی 
شما با مفاهيم فرهنگ و نهاد اجتماعی آشنا هستيد و بارها در رسانه هاي ديداري 
و شنيداري 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.

هر نهاد اقتصادی با عقاید، ارزشــها ، هنجارها، قواعد، مهارتها و فنون مربوط به خود 
شــكل می گيرد. جمع آوری و انباشــت مال و ثروت، خدمت به خانواده و جامعه، انفاق 
و كسب رضاي الهی، عقاید 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.



جامعـهشناسـی
در نظام ســرمایه داری، افزایش ثروت از ارزشــهای اصلی نهاد اقتصادی است و ربا از 
قواعد و هنجارهاي پذیرفته شدۀ آن است. در نهاد اقتصادی اسالمی، افزایش و انباشت 
ســرمایه، هدف اصلی نيست، بلكه عدالت و قسط از ارزشــهای اصلی اقتصادی است. 
نهادهای اقتصادی در فرهنگ اســالمی از ربا و قواعدی كه مخالف شریعت اسالم باشد، 
منع شــده اند اّما آنها مي توانند از روشها و فّناوریهای گوناگون در چارچوب هنجارها و 

ارزشهای اسالمی استفاده كنند. 
با آن كه نهادهای اجتماعی ابعاد فرهنگی دارند ولي همه آنها نهاد فرهنگی نيستند. 
نهاد فرهنگی نهادی است كه  از طریق تعليم و تربيت به فعاليت های فرهنگی می پردازد، 
فرهنگ را توليد مي كند و اســتمرار می دهد؛ یا به آن عمق و غنا می بخشــد؛ مانند: 

خانواده،رسانه، آموزش و پرورش و آموزش عالی.
از آنجا كه بخش قابل توجهی از فرهنگ عمومی در خانواده به فرزندان منتقل مي شود، 
خانواده را می توان یک نهاد فرهنگی دانســت. رســانه های عمومی و آموزش و پرورش 
نيز در انتقال فرهنگ عمومی نقش دارند. آموزش عالی بيشتر خرده فرهنگ های سایر 
نهادهای اجتماعی را تأمين می كند. یعنی آموزش عالي، دانش تخصصي مورد نياز سایر 

نهادها را فراهم مي آورد.

  همان گونه كه نهادهای فرهنگی نيازهاي فرهنگی سایر نهادها را تأمين می كنند، آیا نهادهای 
اجتماعي دیگر، نيازهاي نهادهای فرهنگی را تأمين مي كنند؟ چگونه؟
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جامعه در حكم كالبد و جسم فرهنگ است و فرهنگ مانند روح و جان جامعه است 

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

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

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

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

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

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

اگر آموزه هاي كتاب مطالعات اجتماعي را به خاطر داشــته باشــيد، مي دانيد هر 
جامعه اي دارای آرمانهای اجتماعی است. آرمانهای اجتماعی بخشی از فرهنگ هر 
جامعه هستند. به نظر شما اين بخش از فرهنگ در مقايسه با ساير بخش هاي آن 

چه ويژگي هايي دارد؟

بســياری از ارزشها ، معيارها و شــيوه های زندگی را می شناسيم كه مردم، آنها را 
نيكو می شمارند. مثالً مردم خدمت به همنوعان خود را می پسندند و خيانت به دیگران یا 
قتل نفس را گناهي بزرگ می شمارند، دروغگویی، رشوه ، دزدی را ناروا و رعایت مقررات را 
پســندیده می دانند، احترام به دیگران را كاری پسندیده و غيبت و تهمت را ناصواب 

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

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

فــــــــرهنگ 2

22
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بسياری از ارزشها و هنجارهای یاد شده را اغلب افراد جامعه رعایت می كنند و برخی 
از آنها را بعضی گروه ها یا افراد در عمل رعایت نمی كنند.

بخشــی از فرهنگ كه مردم یک جامعه از آن جانبداری می كنند و رعایت آن را الزم 
مــی دانند اّما در عمل ممكن اســت آن را نادیده بگيرنــد فرهنگ آرمانی می نامند.  

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. یعنی مردم مطابق با 

ارزشها و هنجارهایي عمل مي كنند كه رعایت آنها را الزم و مهم می دانند.
بخشی دیگر می تواند از مواردي باشد كه در سطح آرمانها رعایت آن را الزم نمی دانند. 
بنابراین بخشــی از فرهنگ واقعی خارج از فرهنگ آرمانی واقع مي شــود و بخشــی از 

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

واقعی وارد نمایند.

   کاله به سرهاي ابوغریب                                                                                                                    سوپرمن   هاي آمریکایي   
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جامعـهشناسـی
  درجدول زیر، سه نمونه از فرهنگ آرمانی جامعة خود را كه بيرون از فرهنگ واقعی است  

و سه مورد را كه درون فرهنگ واقعی است، بنویسيد. 
  با یكدیگر دربارۀ راهكارهای تحقق آرمانهایی كه در فرهنگ  واقعی حضور ندارند گفت و گو كنيد.

  خود را یک مدیر فرهنگي فرض كنيد و راهكارهاي پيشــنهادیتان را براي ارتقای فرهنگ 
واقعي و نزدیک شدن آن به فرهنگ آرماني بيان كنيد.

فرهنگ آرمانــی

            بيرون فرهنگ واقعـی                             درون فرهنگ واقعـی

         ناپسند بودن اسراف و تبذیر                      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 
رعايت اين دو ارزش به دو نوع فرهنگ حق و فرهنگ باطل می توان تقســيم كرد. 

فرهنگ حق و فرهنگ باطل چگونه شناخته می شوند؟ 24
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عقایدی كه مردم دربارۀ انسان و جهان دارند، ارزشهایی كه محترم می شمارند، قواعد، 
ســنن، آداب و هنجارهایی كه براســاس آن عمل می كنند، شيوه و روشهایی كه با آن 
زندگی می كنند، تكنيک ها و مهارتهایی كه در زندگی به كار مي گيرند، گاهی درست و گاهي 

اشتباه است.
 بخش هایی از فرهنگ كه از نظر علمی قابل 
دفاع نباشد و براساس خرافات شكل گرفته باشد، 
باطل و بخش هایــی كه از نظر علمی صحيح و 

مطابق فطرت انسان باشد، حق است.
عقيده به توحيد و ارزشــهای توحيدی، وفای 
به عهد، تحمل دیگران و مدارای با كســانی كه 
از شناخت حقيقت محروم مانده اند، حمایت از 
مستضعفان و مظلومان، دفاع از عدالت و حقوق 
ضروری انسانها از جمله عقاید و    ارزشهای حق اند. 
ظلــم و بی عدالتی و تجاوز بــه حقوق دیگران، 
شــرک و دنيا پرســتی و ... از جملــه عقاید     و 

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. 
یعني علوم تجربی توان داوری دربارۀ تكنيک ها و روشهای اجرایی را دارند. مثاًل درست یا 

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

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

و ارزشها سخن بگویند.
 از نظر آنان ارزشها و عقاید اجتماعی پدیده های صرفاً تاریخی هستند كه در فرهنگ 
آرمانی یا واقعی جوامع انســانی پدید می آینــد و ما فقط می توانيم بودن یا نبودن این 
ارزشــها و پيامدهای اجتماعی و تاریخی آنها را بشناسيم و برای داوری دربارۀ درست و 

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

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

فرهنـگ حـــق

  وفاي به عهد       راستگویي           ...............             ...............           ...............

حقيقـت و واقعيـت
شما 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 یا واقعی بودن یک 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 یكدیگر متفاوت اند. حتی در یک جامعه واحد در گذر زمان امكان 

تغيير فرهنگ واقعی و آرمانی آن جامعه وجود دارد.

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

عدالت و ایجاد شــرایط مناسب برای رشد و تعالی همة انسانها، آزادی انسانها از همة 
بندها و موانع راه سعادت آنها، توحيد و ربوبيت خداوند سبحان نسبت به همة مخلوقات 
از عقاید و ارزشــهای حقيقي و درستی هستند كه حقانيت و درستي آنها با موافقت و 

مخالفت آدميان تغيير نمي یابد.
نژادپرستی و برتردانستن یک قوم و گروه خاص، قدرت طلبی و غلبة بر دیگر جوامع، 

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

28
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باطل بودن این عقاید و ارزشــها با رویكرد جوامع مختلف به آنها، دگرگون نمی شود. 
جوامــع مختلف با ایمان به عقاید و ارزشــهای حقيقی، حقيقــت را به عرصه فرهنگ 
آرمانی خود وارد می كنند و اگر هنجارها ، كنش ها و اعمال خود را نيز براســاس همان 

عقاید و ارزشها سازمان دهند، حقيقت به حوزۀ فرهنگ واقعی نيز راه پيدا می كند. 
اگر جوامع به حقيقت ایمان نياورند و براســاس آن عمل نكنند یا اگر ایمان  خود را به 
حقيقت و كنش هایی كه براســاس آن سازمان داده اند، تغيير دهند، فرهنگ حق را از 

دست داده و به سوی باطل گام بر می دارند. 
بنابراین حقيقت هرچندخود ثابت است ولي در قلمرو واقعّيت ثابت نبوده و تغييرپذیر 
اســت؛ یعنی جامعه امكان انحــراف از فرهنگ حق و پذیرش فرهنــگ 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، مدینة فاضله می داند و جوامعی 
را كه از فرهنگ حق محروم مانده اند ، براســاس نوع عقاید و آرمانهای باطلی كه دارند 

به انواع متعددي تقسيم می كند.2

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

فرهنگ باطـل

               فرهنگ آرمانـي                             فرهنگ واقعـي

            تكاثر )مال اندوزي(                        تكاثر )مال اندوزي(

               قبيله گرایي                                           قبيله گرایي

1- حقيقت و واقعيت در قلمرو موجودات و پدیده هایی كه محصول كنش انسان نيستند، مطابق یكدیگرند. ولی انسان به دليل اینكه 
دارای اختيار اســت می تواند برخالف آنچه حقيقت اســت، عمل كند. از این رو هرچه در قلمرو زندگی انســانی واقعيت می یابد الزاماً 
حقيقت ندارد.اگر انسانها مطابق حق عمل كنند، آنچه با عمل آنها واقعيت می یابد، 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.
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فصـل دوم
هـويت وفرهـنگ

دریای خزر

خليـج فــارس
دریای عمان



  فصـل دوم  هويت و فرهـنگ  

  انتظـار مي رود در پايـان اين فصـل دانش آمــوز:

1. هويت و ويژگي هاي مختلف آن را بشناسد.
٢. 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.
1٢. 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 شــرايطی از ما می خواهند تا خود را معّرفی كنيم؟ ما هنگام معرفی خود چه 

می گوييم؟

هنگامی كه تلفني با شخصی تماس می گيریم، اگر با صدای ما آشنا نباشد و از مطالبی 
كه می گویيم نيز ما را نشناســد، به معّرفی خــود می پردازیم. اگر هم ما خود را معّرفی 
نكنيم او از ما خواهد پرســيد، شما؟ ما در موقعيت هاي مختلفي با این پرسش روبه رو 

مي شویم.
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 داریم عباراتی بيان می كنيم. 
هنگام ثبت نام در مدرسه، نام و نام خانوادگی، نام پدر و تاریخ تولد ، محل تولد و اطالعاتی 
از این قبيل را می نویســيم؛ در مســافرت و گفتگوی با همســفر دوست داریم شغل، 

تحصيالت و ویژگي هاي اخالقی و روحی او را بشناسيم.

هـــــو يت

33
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در مراسم خواستگاری، خانوادۀ دختر و پسر، هر کدام در پی شناخت شغل، موقعیت 
خانوادگی، ويژگی های اخالقی و روحی ديگري هستند.

بنابراين در معرفی هويت خود و ديگران از عبارات و مفاهیم بسیار متنوعی استفاده 
می شــود. از جمله کلمات و عبارات منفی يــا مثبتي که در موقعیت های مختلف در 
معّرفی هويت افراد به کار برده می شود، عبارتند از باهوش، زرنگ،تنبل،بی نظم، فهمیده،  
بی مباالت، کشــاورز، کارمند، مؤمن، آزاده، راست گو، خون گرم، بخشنده، وقت شناس، 

امین، ايرانی، سفید پوست، روستايی، مهندس، پزشک ، سريع و... 

 اگر بخواهید در يک وب الگ، خود را معرفی کنید چه می نويسید؟

ویژگي هاي مختلف هـویت:
آیا ما در شــكل گیري هویت خود مؤثر هستیم ؟ آیا هویت هر کس امری شخصی و 

فردی است؟ یا آنكه دیگران، جامعه و فرهنگ نیز در هویت افراد سهیم هستند؟

اگر به ويژگي هايي که هنگام معّرفی 
خود يا فردی ديگر بیان می کنیم دقت 
کنیم، می توانیم پرســش هــای باال را 

پاسخ گويیم.
برخــی از ويژگي های مــا به گونه ای 
هستند که ما در بود و نبود آنها تأثیری 
نداشته ايم و از اين پس نیز در آنها تأثیری 
نمی توانیم داشــته باشــیم؛ مثل زمان 
و مــکان تولد. اّما برخــی از ويژگی های 
هويتی توسط خود ما پديد آمده يا ما در 

پديد آمدن آن نقش داريم. مانند بسیاری از خصوصیات اخالقی و شغلی. 
ويژگي هاي ديگري هســتند که ما خود در پیدايش آنها مؤثر نبوده ايم، ولي در تغییر 
و تبديل آنها می توانیم نقش داشــته باشیم. مثل منزلت و احترام اجتماعی که فرد از 
طريق موقعیت خانوادگی به دســت مي آورد و در طول عمر در اثر نوع  فعالیت و رفتار 

خود آن را حفظ مي کند يا تغییر می دهد.
  ويژگي هايي را که انسانها در پیدايش و تداوم آنها تأثیری نداشته باشند، خصوصیات 
انتسابی مي گويند . ويژگي هايي که افراد در پديد آمدن آنها اثرگذار هستند ، خصوصیات 

34



ـی
اس
شن

ـه
مع
جا

اكتسابی ناميده می شوند.
  برخی از ویژگی های هویتی ما فردی و شــخصی هســتند مثل مرد یا زن بودن و 
بعضی دیگر اجتماعی و فرهنگی می باشند، یعنی فرد بدون حضور در اجتماع نمی تواند 
آن خصوصيات را داشــته باشــد. مثاًل ما با عضو بودن در جامعهء ایران، ایراني محسوب 

مي شویم.
  ویژگي هاي هویتی از جهت دیگري به دو نوع ثابت و متغير تقســيم می شــوند. 
بسياری از خصوصيات هویتی انسانها مانند موقعيت اجتماعي1به دالیلي همواره تغيير 
می كنند، ولي برخی از خصوصيات تغيير نمی كنند یا حتی قابل تغيير نيســتند؛ مانند: 

مكان و زمان تولد.
اگر همه ابعاد هویتی انســان تغيير پيدا كنند، هویت فرد استمرار نخواهد داشت. هر 
فرد با آن كه در طول زندگی خود تحوالت و تغييرات بســياری را پشــت سر می گذارد، 
می داند همان شخصی اســت كه همة آن تغييرات را پذیرفته است، پس هویت همواره 

دارای بعد ثابتی نيز هست.

 در جدول زیر ده  ویژگي هویتی خود را بنویســيد و اكتســابی / انتســابی بودن ، فردی / 
اجتماعی بودن و ثابت / متغير بودن آنها را  تعيين كنيد.

   ويژگـی        اكتسابی       انتسابی           فردی        اجتماعی      ثابت            متغير

 دانش آموز                                                                                        
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1- موقعيت اجتماعي: جایگاهي است كه یک فرد در جامعه یا در یک گروه اجتماعي اشغال مي كند. آگاهي به موقعيت اجتماعي یک 
فرد یعني دانستن اینكه او با چه كساني ارتباط دارد، چه رفتارهایي را باید از او انتظار داشته باشيم و چگونه باید با او رفتار كنيم و...  



جامعـهشناسـی
خودآگاهـی

این من نه منم آن که منم گویی کیست؟
گـویا نه منم در دهنـم گویی کیسـت؟

مـن پیرهنـی بیش نیـم سـر تا پــای 
آن کس که تنش پیرهنم گویی کیست؟                                                             رباعیات مولوی

بخشــی از هویت آگاهانه اســت، یعنی ما آن را می شناسیم  یا آن که دیگران به آن 
پی می برند و آن را برای ما بازگو می کنند و بخش دیگر برای ما پنهان اســت و ما آن 

را نمی شناسیم.
مــا گاه درباره ویژگي هایي از خود که به آن واقف نیســتیم تأمل می کنیم . درباره 
آنها می اندیشــیم و گاهي برای شــناخت خود از دیگران کمک می گیریم، از دوستان 
خود دربارۀ نقاط قوت و ضعف خویش سؤال مي کنیم . به نزد مشاوران، روانشناسان و 
روانکاوان رفته و از آنها مشــاوره مي گیریم. جامعه شناسان و انسان شناسان نیز دربارۀ 
ابعاد اجتماعی و فرهنگی هویت انســانها ، بحث مــی کنند و در این باره نظریاتی ارائه 

می دهند.فیلسوفان نیز مباحث گسترده ای دربارۀ هویت دارند .
ما تردیدی نداریم که گاه در شناخت ویژگي هاي هویتی خود و دیگران دچار خطا و 
اشتباه می شویم. وجود نظریات متفاوتی که دربارۀ هویت افراد داده می شود، نشانه این 

است که خطا و اشتباه در شناخت هویت وجود دارد.
پیامبران و اولیای الهی نیز از دیرباز دربارۀ ابعاد الهی، فردی و اجتماعی هویت انسانها 

و همچنین دربارۀ غفلت و فراموشی انسانها از هویت حقیقی خود سخن گفته اند.
 دین و پیامبران الهي، فیلســوفان، روان شناسان، انسان شناسان و جامعه شناسان درباره غفلت و 
فراموشی انسانها از هویت واقعی خودنظریات متنوعی دارند. با راهنمایي دبیر خود دربارۀ این نظریات 

گفتگو کنید.
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به ویژگي هاي هویتي كه انسانها در پيدایش و تداوم آنها تأثير داشته باشند 
هویت هاي اكتسابي مي گویند.

................................................................................................................................
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 ................................................................................................................................
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هويت ، هويت اكتسابی ،  .................................................................................... ،
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تمايز هويت فـردی و اجتماعـی 
به پاسخ 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؟

هویت فردی به دو بخش جسمانی و غيرجسماني تقسيم می شود.
هویت جســمانی مواردي از قبيل تاریخ تولد، وزن، قد، گروه خونی است كه به بدن 

انسان باز می گردند و مربوط به جهان طبيعت هستند.
ویژگي هاي فردی غير جســمانی شامل صفات اخالقی و رواني مانند پشتكار، تنبلی، 
اخالص، اميد و یأس می باشــد. ایــن ویژگی های هویتی مربوط به جهان نفس یا جان 

آدمی می باشند.
هویــت اجتماعی مواردي از قبيل فرزند بودن ، معلّم بودن، ایرانی یا مســلمان بودن 
اســت. این بخش از هویت شامل صفاتی است كه ریشه در جامعه و فرهنگ دارند و در 
جهان اجتماعی شكل می گيرند.می دانيم جهان اجتماعی برخالف جهان طبيعي و جهان 

 هـويت فردی و اجتماعـی

38
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39 1- من ال یحضره الفقيه،ج4،ص 400،ح5859 

بـدن                                                           نفـس

نفسانی انسانها با فرهنگ و  آگاهی مشترک آدميان شكل می گيرد.
عضویت در یک خانواده بخشــی از هویت اجتماعی ماســت. وقتی خود را فرزند یک 
خانواده معرفی می كنيم، افراد درون خانواده )پدربزرگ،مادربزرگ،پدر،مادر و فرزندان( 
و افراد بيرون خانواده)اقوام،آشنایان و دیگر افراد جامعه( معنای خانواده، قواعد، روابط ، 
حقوق و وظایف مربوط به آن را می شناسند و رعایت می كنند. هنگامی كه خود را عضو 

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

 بخشي از هویت ما محصول نقش هاي اجتماعي است كه به عهده داریم. برخي از نقش هایي 
را كه در خانواده به عهده دارید نام ببرید و حقوق و تكاليف هركدام را بنویسيد.

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 یكدیگر جدا 
نيستند و بر یكدیگر اثر می گذارند.

 ویژگي هاي جسمانی افراد بر خصوصيات روحی آنها اثر مي گذارد. بسياری از بيماریهای 
جسمانی ســالمت نفس و روان آدمی را به خطر می اندازد، برخی از اضطراب ها ریشه در 

عوامل جسمانی دارد. ترشحات زیاد غده تيروئيد موجب عصبانی شدن انسان می گردد.
قوای بدنی در حكم ابزار هایی برای قوای نفسانی و روانی انسانی هستند. اگر این 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 طریق كمک گرفتن قوای روحی درمان می شود. 
از امام صادق عليه الســالم روایت شده است:»ما َضُعَف بََدٌن عّما َقَويَت َعليِه اَلّنيه «1 بدن 

نسبت به آنچه كه نّيت و عزم آدمی برآن قوی شده باشد احساس ضعف نمی كند.



جامعـهشناسـی

 جهان اجتماعی،طبيعت و بدن آدميان نيز تعامل و تأثير متقابل دارند.
محيط های جغرافيایی مختلف تأثيراتی در مناســبات و روابط اجتماعی می گذارند. در 
شرایط جغرافيایی نامناسب امكان شكل گيری زندگی اجتماعی وجود ندارد و در شرایط 

اقليمی مختلف فرهنگ های متفاوتی پدید می آید.

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

تحقيق كرده است.
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1-»َظَهَر الَْفَساُد فی الَْبّر َو الَْبْحر بَما َكَسَبْت أَیدی النَّاس ليذیَقُهم بَْعَض الَّذی َعمُلوا لََعلَُّهْم یْرجُعوَن«)روم،آیه41(ترجمه: در دریا و خشكی 
فساد به خاطر كارهای بد مردم، ظاهر گشت تا خدا به این وسيله بعضی از آثار كار بد را به ایشان بچشاند تا شاید بازگردند.

بُوا َفأََخْذناُهم بَما َكانُوا یَكســبُوَن« )اعراف،آیه96(  ــماء َواألَرض َولَكن كذَّ 2-»َولَْوأنَّ اَهَل الُقَري َءاَمُنوا َواتََّقوا لََفَتحَناَعلَيهم بَرَكات ٍمَن السَّ
ترجمه:و اگر اهل شــهرها و آبادیها،ایمان می آوردند و تقوا پيشــه می كردند به یقين بركات آسمان و زمين را بر آنها می گشودیم. ولی 

تكذیب كردند پس به كيفر دستاوردشان گریبان آنان را گرفتيم.

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

جامعه اثرگذار است.
قرآن كریم برخی از كنش هاي اجتماعی انسانها را مبدأ فسادی می داند كه در خشكی 
و دریا به وجود می آید1 و برخی از كنش های دیگر را منشــأ گشایش بركات آسمان و 

زمين بر روی انسانها می خواند .2
امروز تأثير كنش هاي اجتماعی انسان  بر محيط زیست از مهمترین مسائلی است كه 
توجه جامعة انسانی را به خود مشغول داشته است . كنش های اجتماعی انسانها ممكن 
است نه تنها شرایط زیستی دیگر موجودات بلكه شرایط زیست و زندگی انسان  را نيز 

در معرض خطر و نابودی قرار دهد.
 جهان اجتماعي و  ویژگي هاي نفساني و رواني افراد جامعه نيز تعامل و تأثير متقابل 
دارند.خصوصيات روانی و اخالقی انســانها در جهان اجتماعی تأثيرگذار است، برخی از 
آدميان به دليل شایستگی های روحی و روانی خود ، مسير زندگی اجتماعی انسانها را 
دگرگون می ســازند و بعضی دیگر به دليل شــقاوت باطنی خود جامعه و تاریخی را به 

نابودی می كشانند. 

طبيعت و بدن                                                     جامعه و فرهنگ



امام خمينی می فرمایند:» یک انسان با تقوا جهانی را تغيير می دهد« ایشان خود نمونه ای از 
افرادی بودند كه با تقوای خود توانستند ، مسير تاریخ جامعة ایران، امت اسالم و بلكه جهان 

امروز بشریت را دگرگون سازد.

همان گونه كه خصوصيات روحی و روانی افراد در مســير تحوالت فرهنگ و تاریخ 
تأثير گذار اســت ، جهان اجتماعی نيز در خصوصيــات روحی افراد اثر می گذارد و 
امكان رشد برخی از فضایل و رذایل را از بين مي برد یا زمينة رشد آنها را فراهم می آورد.

جامعـهشناسـی
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   جهـت تأثيرات ابعاد جسـمانی ، روانـي و  اجتماعی انسان را در شكل زیركامل 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؟

هر جهان اجتماعی براســاس عقاید، آرمانها و ارزشــهای كالن خود شكل می گيرد و 
بر اســاس آنها قواعد ، هنجارها ، نمادها، نهادها و سازمانهاي جامعه سازمان می یابند و 
همچنين هویت اجتماعي هر فرد نيز در درون جهان اجتماعی براساس همان عقاید و 

ارزشها رقم می خورد.
هر جهان اجتماعی به تناســب هویت خود با جهان طبيعي و جهان نفســاني)هویت 

اخالقی و روانی انسانها( تعامل می كند.

  در جامعة قبيله ای هویت جمعی افراد در جایگاه قبيله ای آنها مشخص می شود.
  در جامعة سرمایه داری هویت اشخاص به ثروت و توان اقتصادی آنها شناخته می شود.

  در جامعة دینی هویت جمعی افراد بر مدار ارزشهایی است كه آن دین محترم می شمارد. مثاًل 
اسالم، در فرهنگ آرمانی خود هویت افراد را با علم، تقوی و عدالت ارزیابی می كند.

بـدن                                   نفـس

 

             جامعه و فرهنگ



جامعـهشناسـی

 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 
اخالقی آن به گونه ای اســت كه به طبيعت به عنوان یک مادۀ بی جان، برای تصرف  و 
به خدمت گرفتن آن نگاه می شود. انسان در این جهان هر نوع تصرفی را برای بهره وری 

بيشتر از طبيعت انجام می دهد.
درجهان معنوی اســالم، طبيعت به عنوان موجودی زنده، آیت و نشانة خداوند است.  
انسان در طبيعت به عنوان خليفة خداوند است و خليفة خداوند براساس اراده و مشّيت 
الهی وظيفة عمران و آبادانی آن را دارد؛ یعنی انســان حق ندارد تصرفاتی را كه مخالف 

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

را از بين می برد. 
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به عنوان مثال جهان غرب به تناسب رویكرد این 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 ویژگی های اخالقی كه  براساس ارزشهای معنوی و الهی وجود انسان شكل گرفته 
باشــند، سازگار نيست. همان گونه كه هویت اجتماعی جهان متّجدد ، با هویت روانی و 
اخالقی معنوی ناسازگار است، هویت اخالقی و الهی انسان نيز نمی تواند با هویت جمعی 

دنيوی  این جهان سازگاری داشته باشد.

 با كمک معلم خود اخالق ورزشكاران جهان اسالم)اخالق پهلواني(را با اخالق ورزشی جهان 
جدید)اخالق قهرماني(مقایسه كنيد. تناسب این دو نوع اخالق را با ارزشهای كالن اجتماعی 

بيان كنيد.

  شهید سعید طوقانی متولد سال 1348 در شهر تهران 
بود که در ســن 7 سالگی در ورزش باســتانی، بازوبند 
پهلوانی کشــور را به دست آورد. او بارها در جبهه های 
نبرد حق حضور مــی یابد و در عملیات بدر نوجوانی 15 
ســاله اســت که در تداوم راه برادر شهیدش موفق به 
کسب مدال جاویدان شهادت در راه خدا می شود.                 

  جهان پهلوان غالمرضا تختی   



جامعـهشناسـی

هویت اجتماعي شــامل صفاتي است كه ریشه در جامعه و فرهنگ دارند و در 
جهان اجتماعي شكل مي گيرند.

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

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

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

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

               
               

           
    

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................
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هـويت اجتماعي و جامعه پذيری
 يك كندوی زنبور عســل را در نظر بگيريد. درآن چندين گروه زنبور وجود دارد 
و هر گروه وظيفة خود را به صورت غريزی انجام می دهد. در صورتي كه انسان به 
طور غريزي، فعاليت های گروهي و اجتماعي خود را انجام نمی دهد.  به نظر شــما 
انســانها ، چگونه به موقعيت اجتماعی خود پی می برند و چگونه هويت اجتماعي 

خود را شكل می دهند؟

هر فرد در یک جهان اجتماعی متولد می شود، این جهان اجتماعي  به وسيلة نسل های 
قبل از او ایجاد شده است.

جهان اجتماعی به هنگام تولد هر فرد، بخشی از هویت اجتماعي او را تعيين می كند، یعنی 
آن فرد را به عنوان یكی از اعضای خود به رســميت می شناســد و برای او شناسنامه ای 
متناسب با موقعيتی كه در آن قرار گرفته است، در نظر می گيرد و فرد به تدریج با هویتی 

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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جامعـهشناسـی
با خود را از طریق نهادهای فرهنگی به فرد آموزش می دهد. فرد با آموزشــهایی كه در 
خانواده می بيند، اولين و مهمترین آشــنایی ها را با جهانی كه در آن متولد شده است، 

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

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

برای تكوین و شكل گيری هویت اجتماعي افراد طی می شود جامعه پذیری مي گویند.

 آیا جامعه پذیری در جوامع مختلف شــيوۀ واحد و ثابتی دارد یا متفاوت است؟ در این باره 
بيندیشيد و نمونه بياورید.

هويت و کنترل اجتماعـی 
آيا فرايند جامعه پذيري هميشــه با موفقيت انجام مي شود؟ آيا افراد می توانند از 
پذيرش عقايد، ارزشــها،  قواعد و هنجارهای اجتماعی ســرباز زنند؟ جامعه برای 

استمرار و تداوم خود چه می كند؟

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

همواره افرادی هستند كه جذب عقاید، 
ارزشــها و آرمانهای جهان اجتماعی خود 
نمی شــوند و نقشــی را كه ســازمانها و 
بخش های مختلف جامعــه از آنها انتظار 
دارد، نمــي پذیرنــد  و رفتارهای مخالف 
انجام می دهند.به رفتارهایي كه برخالف 
عقاید، ارزشها، قواعد و هنجارهای جامعه 
مي گویند. اجتماعی  كجروي  هســتند، 
هرجامعه در تداوم جامعه پذیری برای آن 
كه افراد شيوه های زندگی آن را بپذیرند 
و همچنيــن براي پيشــگيري و كنترل 
كجروي هــاي اجتماعي روش هاي زیر را 

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

٢ تشــويق و پاداش : جامعه افرادی را كه مطابق ارزشها و قواعد جامعه عمل كنند، 
تشویق كرده و به آنهاپاداشهایی می دهد.

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

به مجموعه فعاليت هایی كه بــرای پذیرش فرهنگ و انطباق دادن افراد با انتظارات 
جامعه انجام می شود كنترل اجتماعی می گویند.

 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 كارهایی انجام می شود؟
 برخی از پزشــكان ممكن اســت برخالف هنجارهای پذیرفته شــده عمــل كنند. برخی 
ازكجرویهاي اجتماعی پزشــكی را نام ببرید و راه ها و شــيوه های پيشگيری و كنترل آن را 

بيان كنيد؟

مراتب کنترل اجتماعـی
شما 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 
49یک فرهنگ بيشتر باشد افراد رفتارهای متناسب با آن فرهنگ را بهتر انجام می دهند. 

 برگزیدگان المپیاد دانش آموزی



جامعـهشناسـی

فرهنگ هایی كه زمينة منطقی و عقالني بيشتری دارند و با فطرت آدميان سازگارترند 
از قدرت اقناعی بيشتری برخوردارند.

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

تشــویق و تنبيه نســبت به پدیده های مختلف فرهنگی یكسان انجام نمی شود، هر 
پدیدۀ فرهنگی به ميزان اهميتی كه دارد از تشویق یا تنبيه بيشتری برخوردار است.

تشویق و تنبيه به دو صورت رسمی و غير رسمي انجام می شود. شكل غير رسمی 
پاداش و تنبيه بيشــتر در خانواده، بين همســاالن یا به وســيلة عموم افراد جامعه 
انجام می شود. پاداش و مجازات رسمی بيشتر توسط سازمانها و مؤسسات اجتماعی 
مانند ادارات، پليس و دادگاه و زندان صورت مي گيرد. روشــهای غير رســمی، آثار 

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

آسيب ها و ناهنجاریهای بيشتری قرار می گيرد و دوام و بقای آن تهدید می گردد.
امر به معروف و نهی از منكر دو عنصر فرهنگی در آموزه های اسالمی هستند، این دو 
عنصرداراي آثار فردي و اجتماعي و نتایج معنوي و دنيوي می باشــند. امر به معروف و 

نهی از منكر در فرایندهاي جامعه پذیری و كنترل اجتماعی نقش مهمی دارند.
امر به معروف و نهی از منكر دارای مراتب و روشهاي مختلفی است. برخی از روشهاي 
آن تبليغی و برخی تشــویقی یا تنبيهی است. مسئوليت برخی از مراتب امر به معروف 
و نهی از منكر به عهدۀ همة افراد جامعه اســت و مسئوليت برخی از مراتب آن برعهدۀ 

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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به فرایند مشــاركت هرفرد در زندگي اجتماعي و مســيري كه براي تكوین و 

شكل گيري هویت اجتماعي طي شود جامعه پذیري مي گویند.

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

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

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

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

               
               

           
    

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................
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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 هویت اجتماعی انتسابی خود را به صورت انفعالی در محيط خانواده 
و غير آن می پذیرند. آنها پس از مدتی به گونه ای فعال با محيط اجتماعی خود برخورد 
می كنند و هویت اكتســابی اجتماعی خود را به دســت می آورند و با كسب این هویت های 

اجتماعی جدید، موقعيت های اجتماعی نوینی را به دست می آورند.

تغييرات هويتی و تحـوالت اجتماعـی

تحرك اجتماعی

صعودی

نزولـی

افقـیافقـی

52
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جابجایی افراد از یک موقعيت اجتماعی به موقعيت اجتماعی دیگر را تحرک اجتماعی 
می گویند. تحرک اجتماعي سه نوع صعودي، نزولي و افقي دارد.

كارمند یک اداره هنگامی كه مدیر بخش اداره می شــود و یا مدیر یک بخش هنگامی 
كه مدیر كل می گردد، تحرک اجتماعی صعودي پيدا كرده اســت . مدیر اداره هنگامی كه 
از مدیریت عزل می شود و به صورت یک كارمند عادی به كار خود ادامه می دهد ، تحرک 
اجتماعی نزولی دارد. شخصی كه شغل خود را تغيير می دهد، در صورتی كه شغل جدید 
موقعيت اجتماعی او را تغيير ندهد، تحرک اجتماعی افقی دارد. كارمندی كه از یک بخش 

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

 تحرک اجتماعی گاه در درون یک نســل و گاه در دو نســل اتفاق می افتد، نمونه هایی از 
تحرک اجتماعی درون نسلی و ميان نسلی را بيان كنيد.

           
                                                تحرك اجتماعی 

   
      

  درون نسلی                                                                  ميان نسلی    

فرصت های اجتماعـی 
 آيا افراد در جهانی كه زندگی می كننــد، می توانند هر نوع هويت اجتماعی را به 

دست بياورند؟
فرصت هایی كه افراد در جهانهای مختلف برای تحرک اجتماعی و كسب هّویت های 
اجتماعی جدید دارند، یكســان نيست. هر جامعه به تناسب عقاید و ارزشهایی كه دارد 
برخی تغييرات هویتی و تحركات اجتماعی را تشــویق و برخی دیگر را منع می نماید. 

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

53تحرک اجتماعي صعودی فراهم مي آورد.



جامعـهشناسـی
 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 این جهاني شكل می گيرد، تحركات اجتماعی را 
در محدودۀ همان ارزشها به رسميت می شناسد .

 در یک جهان ســكوالر، هویت دینی و معنوی افراد نمی تواند در جامعه بروز و ظهور 
اجتماعی داشــته باشد. در این جهان فعاليت هایی كه هویت دینی افراد را آشكار كند، 
منع می شــوند. در جوامع ســكوالر و دنيوی امكان رأی دادن به قوانين معنوی و الهي 

وجود ندارد.
 در یک جهان دینی و معنوی نيز هویت هایی كه ابعاد متعالی و الهی انســان را نفی 

كنند، به رسميت شناخته نمی شوند.

 اكثریت مردم الجزایر در ســال 1991ميالدي به حاكميت اسالمی رأی دادند اّما كودتای 
نظامی مانع از اجرای نتایج انتخابات شــد. رئيس جمهــور وقت آمریكا در دفاع از این كودتا 
گفت: مردم الجزایر نياز به دموكراسی كنترل شده دارند، این عبارت رئيس جمهور آمریكا را 

تحليل كنيد.

تعارضات فرهنگــی
اگرتغييرات هويتی مطابق عقايد و ارزشــهای جامعه نباشد و فراتر از فرصت هايی 

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

تا هنگامی كه هویت اجتماعی افراد در چارچوب عقاید و ارزشــهای محوری جامعه 
شــكل گيرد، تغييرات هویتی در درون یک جهان اجتماعی واحد رقم می خورد  و این 
تغييــرات نه تنهــا در تعارض با هویت فرهنگی جامعه قرار نمــی گيرد، بلكه می تواند 
مســتلزم گسترش و توسعة فرهنگ اجتماعی باشد و به همين دليل این گونه تغييرات 

می تواند مورد تشویق و تأیيد جامعه نيز قرارگيرد. 54
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فــردی كه با تالش و پشــتكار خــود، در یكی از 
عرصه های اجتماعی دست به نوآوری می زند و از این 
طریق موقعيت اجتماعی خود و بخشی از افراد جامعه 

را ارتقا می بخشد، مورد تأیيد جامعه واقع می شود.
تغييرات هویتی  افراد گاه از مرزهای مورد قبول یک 
فرهنگ فراتر می رود. اگر تغييرات هویتی در خارج از 
مرزهای مقبول فرهنگی جامعه واقع شود و شيوه هایی 
از زندگی را كه با عقاید و ارزشهای اجتماعی در تقابل 
هســتند به دنبال بياورد به تعارض فرهنگی منجر 
می شــود كه اضطراب و  نگرانی هــای  اجتماعی  

فراواني به همراه دارد.
تعارضات فرهنگی مي تواند علل مختلفی داشــته 
باشــد، برخی از علل آن درونی اســت و به نوآوریها و فعاليت های افرادی كه در درون 
فرهنــگ اجتماعی حضور دارند باز مــي گردد و برخی از علل، بيرونی اســت و در اثر 

تأثيرپذیری از فرهنگ های دیگر به وجود می آید.

 به نظر شما، آیا هر نوع از ابداع و نوآوری و یا هر نوع مواجهه و اقتباس از فرهنگ های دیگر 
به تعارضات فرهنگی منجر می شود. برای هر مورد نمونه هایی را ذكر كنيد.
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جهــان اجتماعي براي تحرک اجتماعــي و تغييرات هویتي فرصت ها و 

محدودیت هایي ایجاد مي كند.
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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؟

هویت فرهنگی جامعه بر مدار عقاید و ارزشــهای اجتماعی شــكل می گيرد. هویت 
فرهنگی هنگامی محقق می شــود كه عقاید و ارزشهای مشتركی در جامعه شكل گيرد. 
یعنی هرگاه نوعی از عقاید و ارزشها از سوی افراد جامعه پذیرفته و به رسميت شناخته 

شود، هویت فرهنگی بر محور آن عقاید و ارزشها پدید می آید.
هویــت فرهنگی جامعه پدیده ای گســترده تر از هویت اجتماعي افراد اســت. هویت 

اجتماعي افراد همواره در پرتو هویت فرهنگی جامعه شكل می گيرد.
هویت فرهنگی به اقتضای بخش های مختلف اجتماعی فرصت شكل گيری هویت های 
اجتماعی متفاوتــی را پدید می آورد و در برابر انواع هویت های اجتماعي كه با عقاید و 

ارزشهاي آن ناسازگار باشند مقاومت می كند.

تحوالت هـويتی فــرهنگ

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

را از دست بدهند زایل و نابود می شود.

 آیا هویت فرهنگی جامعه می تواند مستقل از هویت اجتماعي افراد وجود داشته باشد یا 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؟

اگر شــيوۀ زندگی، ناسازگار با عقاید و ارزشها ی اجتماعی یک فرهنگ تداوم پيدا كند و 
فرهنگ نتواند رفتارهای اجتماعی را مطابق با مبانی خود، سازمان بخشد تعارض این دو بخش 

فرهنگی می تواند به تزلزل فرهنگی منجر شود.
تزلزل فرهنگی هنگامی رخ می دهد كه مبادی هویت ساز فرهنگ، یعنی عقاید، ارزشها 

و آرمانها ، ثبات و استقرار خود را در متن فرهنگ از دست بدهد.
تزلزل فرهنگی با بحران هویت همراه است، زیرا بحران هویت در جایی به وجود مي آید كه 

جامعه توان حفظ و دفاع از عقاید و ارزشهای اجتماعی خود را نداشته باشد.
بحران هویت می تواند به دگرگونی و تحول هویت فرهنگی منجر شود. با تغيير هویت 
تغييــرات اجتماعی از محدودۀ تغييراتی كــه در درون یک فرهنگ رخ می دهد فراتر 
مــي رود و به صورت تحوالت فرهنگــی و تمدنی در می آید.تغييرات فرهنگی و تمدنی  58
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می تواند مثبت یا منفی باشــد. اگر فرهنگی كه گرفتار تزلزل، بحران و تحول می شود، 
اوالً فرهنگی باطل باشــد؛ ثانياً جهت تغييرات نيز به سوی فرهنگ حق باشد، تحوالت 
فرهنگی مثبت  اســت و اگر فرهنگی كه رسميت و اعتبار اجتماعی خود را  از دست 
می دهد فرهنگ حق باشــد یا آن كه جهت تحوالتی كه در فرهنگ واقع می شــود به 
ســوی فرهنگ حق نباشد، تحول مثبت نيســت. تحول جامعة جاهلی به جامعة نبوی 
تحّول فرهنگی مثبت و تحّول جامعة نبوی به جامعة اموی، تحّول فرهنگی منفی است. 

 به نظر شــما تفاوت تزلزل فرهنگی با تعارض فرهنگی در چيست؟  آیا تعارض فرهنگی به 
تزلزل فرهنگی منجر می شود؟

 
علل درونی تحوالت فرهنگـی

تغييــرات و تحوالت فرهنگی چرا رخ می دهد و چه علل و عواملی آن را به وجود 
می آورند؟

علل و عواملی كه بحرانهــای فرهنگی را به وجود می آورند و هویت های فرهنگی را 
تغيير می دهند، به دو بخش درونی و بيرونی تقسيم می شوند.

علل درونی یا به كاســتی ها و بن بســت هایی كه در هویت خود فرهنگ وجود دارد باز 
مــي گردد یا به ابداعات و نوآوری های مثبت و منفی افرادی كه در درون آن فرهنگ و 
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تمدن قرار دارند مربوط مي شود. علل بیرونی، به مواجهات و ارتباطات بین فرهنگی باز 
مي گردد.

یک فرهنگ اگر پس از تحقق و شکل گیری با کاستی ها و بن بست های درونی مواجه 
شود، گرفتار کهولت  و مرگ طبیعی می شود. مرگ طبیعي یک فرهنگ هنگامی رخ 
مي دهد که آن فرهنگ با وجود به کارگیري تمامي ظرفیت های خود، با هویت جسمانی 
و معنوی افراد اصطکاك پیدا کند و از پاسخ به نیازهای طبیعی و جسمانی یا فطری و 

معنوی آنها باز ماند.
فرهنگی که نتواند نیازهای جســمانی و طبیعی آدمیان را سازمان دهد، با بحرانهای 

زیست محیطی و اقتصادی و معیشتی به بن بست می رسد.
فرهنگی که متناســب بــا نیازهاي معنوی و روحی افراد عمل نکند و پرســش های 
وجودی آدمیان را دربارۀ معنای زندگی و مرگ پاســخ ندهد و در مســیر غفلت از این 
پرسش ها روزگار بگذراند یا با شکاکّیت و پوچ انگاری مواجه شود، نشاط زندگی را از دست 

مي دهد و با انواع مختلف آسیب ها مانند یأس، ناامیدی و خودکشی افراد رویارو می شود.
کاستی و خأل معنوی، اندیشوران و متفکران اجتماعی را به باز اندیشی دربارۀ بنیانهای 
عقیدتی و ارزشــی فرهنگ فرا می خواند و آنها را برای عبور از مرزهای هویت فرهنگی 

جامعه تشویق می کند. 

 متفکرین جهان غرب، در طی قرن بیستم آثار متعددی دربارۀ بحران دنیای متجدد و دوران 
بعد از تجدد )پسامدرن( نوشته اند . دربارۀ این آثار و رویکردهای آنان تحقیق کنید. 
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هویت فرهنگي جامعه، گسترده تر از هویت اجتماعي افراد است.

................................................................................................................................
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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؟

ارتباطات فرهنگی گاه در محدودۀ هنجارها و شــيوه های زندگی یک فرهنگ است و 
گاه در ســطح عقاید ، ارزشها و آرمانهای اجتماعی آن است. اگر یک فرهنگ در سطح 
عقاید و ارزشهای اجتماعی خود استوار بماند، می تواند در محدودۀ هنجارها، عناصری از 
فرهنــگ های دیگر را اخذ كند و در صورت لزوم تغييرات و تصرفات الزم را نيز در آنها 

پدید آورد.
فرهنگی كه با حفظ عقاید، آرمانها و ارزشهای خود با فرهنگ های دیگر تعامل و داد 

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

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

از خودبيگانگـی  فــرهنگی
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به دليل اهميتی كه اســالم به عقل و عقالنيت می دهد جهان اســالم در مواجهه با 
فرهنگ یونان و روم، تنها عناصر عقلی این دو فرهنگ را اخذ كرد و به تناســب هستی 
شناســی توحيدی خود در علوم مختلف آنها نيز تصرف كرد. فرهنگ اسالمی  عناصر 

اساطيری و مشركانة این دو فرهنگ را نپذیرفت.
 در تعامالت بين فرهنگی هرگاه یک فرهنگ بر عقاید و ارزشهای خود پافشاری نكند، 
داد و ســتد فرهنگی به الیه های عميق آن نيز سرایت می كند؛ در این صورت به مرور 
زمــان فرهنگی كه به عقاید و آرمانهای خود پشــت كند تحوالت هویتی پيدا می كند.
فرهنگی كه  در مسير تحوالت هویتی خود ارزشها و عقاید فرهنگ دیگر را قبول كند، 

به آن فرهنگ ملحق می شود.
 اگرفرهنگی در مواجهه با فرهنگ دیگر، ابداعات و نوآوریهایی داشته باشد،بدون آنكه به 
آن فرهنگ ملحق شود، هویت جدیدی متناسب با آن نوآوری های خود بدست می آورد.

فرهنگ اسالمی در رویارویی با فرهنگ های دیگر زمينة تحوالت هویتی آنها را پدید 
آورد. بسياری از فرهنگ ها در تعامل با فرهنگ اسالمی، عقاید و ارزشهای توحيدی آن 

را پذیرفتند 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

جهــان غرب طی جنگ های صليبی، پس از رویارویی با فرهنگ اســالمی، تحوالتی 
هویتی پيدا كرد.

این جهان بار دیگر با عبور از عقاید و ارزش های مسيحّيت قرون وسطی، به عقاید و 
ارزش های دنيوی و سكوالر روي آورد و هویت جدیدي پيدا كرد.

 جهان غرب درقرون وسطی پس از مواجهه با فرهنگ اسالمی چه عكس العمل هایی نشان 
داد؟ كدام بخش از فرهنگ اسالمی را پذیرفت و كدام بخش از آن را قبول نكرد؟
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خودباختگی فرهنگـی: 
برخي جوامــع و فرهنگ ها در مواجهه با فرهنگ هاي ديگر، ممكن اســت دچار 
خودباختگي فرهنگي شــوند. آيا مي دانيد خود باختگی فرهنگی چيســت و چه 

تأثيری در تعامالت فرهنگی دارد؟
خودباختگی فرهنگی یک آســيب عميق فرهنگی است كه مانع تعامل و داد وستد 
فرهنگی می شود.یک فرهنگ هنگامی به دادوستد و تعامل فرهنگی می پردازد كه افراد 
متعلق به آن به گونه ای فعال براســاس نيازها و مسائل درون فرهنگی با فرهنگ دیگر 
رویارو شوند.اّما اگر افراد یک جامعه مبهوت و مقهور جامعة دیگر شوند و در نتيجة آن، 
حالــت فّعال و خاّلق خود را درگزینش عناصر فرهنگی دیگر از دســت بدهند، در آن 

جامعه خود باختگی فرهنگی رخ می دهد.
جامعه ای كه در طول تاریخ به خودباختگی فرهنگی گرفتار می شــود، عناصر فرهنگ 

دیگر را در سطوح مختلف، بدون تحقيق و گزینش و به گونه ای تقليدی فرا می گيرد.
جامعه خودباخته به دليل این كه ارتباطش را با فرهنگ و تاریخ 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 دیگری كه در مقابل او قرار گرفته 

و مبهوت و مقهور آن شده است ، ملحق شود.
بسياری از جوامع غيرغربی در رویارویی با فرهنگ غرب به دليل این كه مرعوب قدرت 
اقتصادی و سياسی برتر غرب شدند، به خودباختگی فرهنگی گرفتار آمدند. خودباختگی 

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

 به نظر شــما جوامع غرب زده برای دستيابي به تعامل فرهنگی با جهان غرب چه مسيري 
را باید بپيمایند؟
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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 این است كه  یک جامعه فرهنگ تاریخی خود 
را فرامــوش كند، جوامع خود باخته ای كه در مواجهه با فرهنگ دیگر هویت خود را از 

یاد می برند، به این معنای از خود بيگانگی گرفتار می شوند.
  معنای دوم ازخودبيگانگی این است كه عقاید و ارزشهای یک جامعه مانع آشنایی 

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

شوند.
 انســان در جهانی كه به وسيلة این فرهنگ ها ساخته می شود، از حقيقت خود و از 
حقيقت هستی دور می ماند. جهانی كه در افق نگاه انسان در فرهنگ های باطل ترسيم 
می شــود، سرابی از حقيقت اســت، به همين دليل فطرت آدمی در چنين جهانی به 
آرامش نمی رسد و به اضطراب و تشویش گرفتار می شود و در نهایت 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 كریم فراموش كردن خداوند را سبب فراموشی انسان از خود می داند و می فرماید:

َه َفأَنٰسُهم َأنُفَسُهم .حشر:19« همچون كسانی نباشيد كه خداوند را  »َو َل َتکُوُنوا َکالَِّذیَن َنُسوالّلٰ
فراموش كردند، سپس خداوند نيز آنها را از یاد خودشان برد.

براساس این نگاه تنها فرهنگ توحيدی است كه درهای آسمان و زمين را به روی انسان 
می گشاید و او را با خود و با جهان هستی آشنا می گرداند. انسان خودآگاه خویش و جهان 

را آیات و نشانه های خداوند می یابد 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.

 آیــا معنای اّول و دّوم ازخودبيگانگی الزم و ملزوم یكدیگرند یا آنكه جامعه ای می تواند در 
معنای اّول ازخود بيگانه نباشد و در معنای دّوم، ازخود بيگانه باشد؟ بامثال توضيح دهيد.
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ازخودبيگانگي فطري و ازخودبيگانگي تاریخي دو نوع متفاوت ازخودبيگانگي 
فرهنگي است.
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هويت ايرانــی قبل و بعد از ظهور اسالم
 هويت ايرانی قبل از ظهور اســالم چگونه بوده است و اسالم چه تأثيری در هويت 

ايرانی داشته است؟

ایران سرزمينی است كه تاریخ آن بيش از پنج هزار سال قدمت دارد. در این سرزمين 
همواره اقوام مختلفی زندگی كرده اند، هویت ایرانی قبل از ظهور اسالم، هویتی توحيدی، 
دینی و در مواردی آميخته با اساطير است. روایتی از این هویت را در شاهنامة حكيم 
ابوالقاســم فردوســی می توان دید. اقوام مختلف ایرانی با آنكه هویت های اجتماعی 
متفاوتی داشــته اند در عقاید و ارزشــهای آیين زرتشــت كه با آموزه های اساطيری 

درآميخته بود، هویت فرهنگی واحدی پيدا كردند.
اســالم عناصر مشركانة اساطيری هویت ایرانی را بر نتافت و ایرانيان با پذیرش اسالم 
به تفســيری توحيدی از هویت خود دســت یافتند. عقاید و ارزشهای توحيدی اسالم، 
ایران را به جهان اسالم ملحق ساخت و هویت ایرانی به صورت هویت اجتماعی بخشی 

از جهان اسالم درآمد.

هـويت ايرانــــی

68
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فارســی دری از دیرباز به عنوان زبان سياسی دربار ایران زبان رسمی مشترک اقوام 
مختلفی بود كه در سرزمين پهناور  ایران زندگی می كردند. این زبان به دليل مشاركت 
فعال ایرانيان در حيات فكری جهان اسالم از محدودۀ زبان سياسی مشترک اقوام ایرانی 
عبور كرد و به عنوان زبان فرهنگی دوم جهان اسالم، مرزهای مختلف امپراطوری های 
گوركانی و عثمانی را در نوردید و در مناطق مختلف جهان اسالم از هندوستان و تبت 

تا آسيای صغير و شبه جزیره بالكان گسترش یافت.

 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

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

بخش های مختلف جهان اســالم و از جمله ایران در تاریخ اسالمی خود با هجومهای 
نظامی و سياســی اقوام مختلف مواجه شده اســت. فرهنگ اسالمی در طی سده های 
مختلف یا مانند آنچه در جنگ های صليبی گذشت، به دفع مهاجمان پرداخت یا مانند 
آنچه در حمله مغول رخ داد، مهاجمان را درون خود جذب و هضم كرد. برخورد جهان 

غرب با جهان اسالم تجربة جدیدی است كه هنوز به پایان خود نرسيده است.
قدرت سياسی و نظامی غرب در نخستين رویارویی ها، بخش هایی از ذهنيت مسلمانان 
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را به خودباختگی فرهنگی دچار ساخت و این امر سبب شد، تصویری كه تاریخ نگاران 
غربی و مستشــرقان از هویت جامعة اسالمی القا می كردند، در بين جوامع اسالمی و از 

جمله در جامعة ایران رواج پيدا كند. 
هویت فرهنگی جوامع اســالمی در این تصویر، توحيدی و یا حتی اساطيری نيست. 
بلكه هویتی سكوالر و دنيوی است كه به ابعاد تاریخی و جغرافيایی آن محدود می گردد. 
این هویت در قالب عناوین قوم گرایانه و ناسيوناليستی، امت و ملّت اسالمی را به اقوام 

مختلف نظير ترک، عرب و فارس تقسيم می كرد.
متفكرین ایرانی از دهة سی به بعد در نقد رویكرد تقليدی به فرهنگ غرب و هویت های 
كاذبی كه از این طریق ساخته می شد، آثاری با عناوینی نظير غرب زدگی و بازگشت به 
خويشتن پدید آوردند و برخی از اندیشمندان مسلمان كتابهایی را دربارۀ خدمات متقابل 

اسالم و ایران و همچنين فطرت و خویشتن الهی انسان تدوین كردند.

 دربارۀ كتابهای»غرب زدگی« ، »بازگشت به خویشتن« ، » خدمات متقابل اسالم و ایران« 
، »فطرت« و نویسندگان 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  ایران حاصل یک سده مقاومت هویت اسالمی جامعه در برابر هجوم 
سياســی و اقتصادی غرب  بود. بازگشت ایران به اسالم بازگشت به یک خویشتن صرفاً 
تاریخی و جغرافيایی كه با اندیشه های دنيوی غربی تفسير می شد نبود، بلكه بازگشت 

به خویشتن الهی و توحيدی بود. 70
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جامعه ایران به رهبری امام خمينی)ره( و با اســتفاده از آموزه های قرآن و اهل بيت 
عليهم الســالم، با بازگشت به هویت اسالمی، تاریخ و جغرافيای خود را در ذیل آسمان 
معنوی توحيد قرار داد و به این ترتيب از مرزهای جامعة ایمانی خود در برابر جهانی كه 

در مقابل او صف كشيده بود، به مدت هشت سال دفاع كرد.
جامعه ایران با بازگشت به هویت اسالمی خود، به صورت قلب تپنده بيداری اسالمی 
در آمد و جهان اســالم اینک با الهام از انقالب اســالمی ایران هویت خود را بيرون از 
تصاویری كه دنيای غرب برای آن القا می كرد، جستجو می كند و به این ترتيب اسالم به 

عنوان یک قطب فرهنگی جدید ظاهر می گردد.
حيات معنوی اسالم ، افق های جدیدی را بر روی اندیشمندان جهان غرب نيز گسترده 
است و نظریه پردازان غربی را كه طی قرن بيستم سكوالریزم و دنيوی شدن را به عنوان 
سرنوشت مشترک و حتمی بشریت می دانستند، به تأمل و بازبينی نظرات پيشين خود 

فراخوانده است. 

 حجاب و پوشــش به عنوان نماد هویت جهان اسالمی در صد سالة اخير فراز و فرود هایی 
داشــته است. در دوران رضاخان حجاب مسئلة درون جامعه ایران بود و زنان مسلمان اجازۀ 
رعایت ضوابط دینی خود را نداشــتند و اینک حجاب مســئله كشورهای اروپایی شده است 
و برخی از كشــورهای اروپایی از ورود زنان با حجاب در مراكز آموزشــی ممانعت مي كنند. 
جا  به جایی مسئلة حجاب از درون كشورهای اسالمی به درون كشورهای اروپایی را با نظر به 

هویت جهان اسالم تحليل كنيد.
71
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زبان فارسي دومين زبان فرهنگي جهان اسالم است.
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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.
٢. 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 شنيده و به كاربرده ايم؛ آيا به معناي آن انديشيده ايد؟ 

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

هرگاه موجودی بتواند كاری را با آگاهی و اراده خود انجام دهد، دارای قدرت اســت؛ 
انســان به دليل اینكه كارهای خود را با علم و اراده انجام می دهد، كنشگری قدرتمند 

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 تنهایی 
انجــام دهد و برای تأمين غذا، پوشــاک و نيازهای اّوليه زندگی خود، به كمک دیگران 

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

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

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

قـدرت و اقتــــدار
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كســانی كه در زندگی توان تأثيرگذاری بيشــتری بر ارادۀ دیگــران دارند، از قدرت 
اجتماعی بيشتری برخوردار هستند.

 دربارۀ راههای تأثيرگذاري بر ارادۀ دیگران گفتگو كنيد.

 مقبوليت و اقتـدار

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

اين دو وجود دارد؟

هنگامــی كه می خواهيم ســنگی را برداریم با اراده از قوای عضالنی خود اســتفاده 
می كنيم و اگر نيروی ســنگ از نيروی عضالت ما بيشــتر باشد از اهرمهای خارجی 

نيز بهره می گيریم.
برای تأثيرگذاردن بر ارادۀ دیگران چه كار می كنيم؟ آیا مي توانيم صرفاً با اســتفاده از 
نيــروی عضالت خود و بدون دخالت هيچ عامل دیگري، ارادۀ دیگری را تابع ارادۀ خود 
كنيم؟ما فقط می توانيم با قدرت بدنی خود بر جســم دیگران اثر بگذاریم. هنگامی كه 
فردی را با قدرت بدني خود جا به جا می كنيم، آن فرد هيچ فعاليتي انجام نداده است. 
اّمــا اگر بخواهيم او فعاليــت ارادی خود را مطابق اراده و ميل مــا انجام دهد و قدرت  76
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اجتماعي به وجود آید، تنها راه، جلب تبعّیت اوست.  یعنی او باید بپذیرد مطابق آنچه از او 
می خواهیم عمل كند ؛ و به همین دلیل است كه قدرت اجتماعی، بدون پذیرش و توافق 

پدید نمی آید. تبعیت ارادۀ یک انسان از انسان دیگر، به دو صورت می تواند باشد:
1. تبعیت با کراهت؛ وقتی اســت كه تبعیت ناشی از تهدید و ترس باشد. كسی كه با 
كراهت به خواســتۀ دیگری عمل می كند، گر چه كاری را كه دیگری از او می خواهد با 
ارادۀ خــود انجام می دهد، امــا او این كار را به دلیل قدرتی كه طرف مقابل برای تنبیه 

دارد، یعنی برای گریز از تنبیه انجام می دهد.
2. تبعیت بارضایت؛ وقتی است كه شخصی با میل درونی، مطابق ارادۀ دیگری عمل 
كند. قدرتی كه بدون اســتفاده از زور و با رضایت طرف مقابل به دســت می آید دارای 
مقبولیت اســت و قدرتی كه با مقبولیت همراه باشد و به صورت رسمی پذیرفته شده 

باشد، اقتدار نامیده می شود .

 قدرتــی كه با اكراه طرف مقابل انجام می شــود تا چه زمانی می تواند تداوم داشــته 
باشد؟ 

مقبولیت و مشـروعیت
به دو واژة مشروعیت و مقبولیت بیندیشید. به نظر شما تفاوت این دو در چیست؟ 

مشروعیت و مقبولیت بر چه مبنایي شکل می گیرند؟

مقبولیت و مشروعیت در معنای دقیق خود با یکدیگر تفاوت دارند. مقبولیت در جایی 
است كه قدرت بدون اكراه و بلکه با رضایت فردی باشد كه قدرت را می پذیرد.مشروعیت 
قدرت به این معناست كه قدرت براساس شریعت و موافق با حکم خداوند اعمال شود.
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 مدار مقبوليت، خواســت و ارادۀ كسانی اســت كه قدرت بر آنها اعمال می شود. اگر 
كســی كه قدرت بر او اعمال می شــود، از آنچه انجام می دهد راضی باشد، این قدرت 
مقبول اســت؛ و اگر فعاليتش را با اكراه و برای فــرار از پيامدهاي ناگواري كه از طرف 

صاحب قدرت پدید می آید انجام دهد قدرت مقبوليت ندارد.
مدار مشــروعيت، حق و باطل بودن اســت. اگر قدرت موافق حكــم و قانون و ارادۀ 
تشریعی 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 

یكدیگر باشند.
جایی كه قدرت مطابق قانون و حكم الهی باشد و تبعيت از قانون نيز با رضایت و ميل 

همراه باشد، اقتدار و قدرت هم مقبوليت دارد و هم مشروعيت.
 هنگامــی كه قدرت بر خالف حكم و قانون الهی باشــد و تبعيت از قدرت هم از روی 

رضایت باشد، اقتداری غيرمشروع شكل می گيرد.
اّما وقتي كه قدرت براســاس حكم و قانون الهی، بر فردی اعمال شود كه به اكراه آن را 
می پذیرد، قدرت مشروع فاقد مقبوليت است؛ مانند مجرمی كه جنایتی را انجام داده و 

دستگير شده است و حكم بر او اجرا می شود.

 به نظر شما آیا در جامعه ای كه فرهنگ عمومی مردم، فرهنگی دینی 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.
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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؟

هرگاه قدرت برای رســيدن به هدفی معين سازمان پيدا كند، سياست پدید می آید. 
زیرا سياست، اِعمال قدرت سازمان یافته برای هدفی معّين است.

سياست در معنای عام خود، شامل هر نوع تدبير و سازمان دادِن قدرت است. وقتی گفته 
می شــود نهاد آموزش و پرورش دارای سياست است، یعنی كنش هایی كه در این نهاد 

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

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

نظام سياسی را شكل می دهد.
ســازوكارهای سياســی بدون عوامل اجرا كنندۀ آن ، تحقق پيدا نمی كنند. حكومت، 

نظــام سياســـی
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مجموعه عواملي هستند که سياست های مربوط به کل جامعه را پيش مي برند. حکومت 
از طریق مراحل سه گانۀ زیر، سياست های نظام را اعمال می کند:

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

سه قوۀ مقّننه ، مجریه و قضائيه عهده دار وظایف سه گانۀ حکومت هستند. با گستردگی 
حکومت ، این سه قّوه نيز از یکدیگر تفکيك پيدا می کنند.

 دربارۀ پيامدهای جامعه ای که در آن، حکومت و سياستی وجود نداشته باشد گفتگو کنيد.
 

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

و تعامل نظام سیاسی با نظامهای اجتماعی ديگر چگونه است؟

در یك جهان اجتماعی، نظام سياســی نمي تواند مستقل از نظامهای اجتماعی دیگر 
باشد؛ بلکه در تعامل با آنها قرار مي گيرد . نظام سياسی، هم بر نظام فرهنگی و اقتصادی 

اثر می گذارد و هم از آنها تأثير می پذیرد.
 نظام سیاسی و نظام فرهنگی: نظام فرهنگی عقاید، ارزشها و اصول حاکم بر نظام 
سياسی را تعيين می کند و اگر عملکرد نظام سياسی در جهت عقاید و ارزشهای فرهنگی 
جامعه باشــد، نظام فرهنگی مقبوليت نظام سياســی را نيز تأمين می کند و اگر نظام 
سياســی به دالیل داخلی و یا تحت تأثير و فشــار سياســت های خارجی از اصول و 
ارزشــهای فرهنگی عدول کند، نظام فرهنگی زمينۀ مقبوليت نظام سياسی را کاهش 

می دهد.
نظام سياســی نيز اگر بر ارزشــهای فرهنگی جامعه وفادار بماند، با استفاده از مدیریت 
سياســی خود، بر بسط و توسعۀ فرهنگ می افزاید و اگر از ارزشها و آرمانهای فرهنگی 

دور شود زمينۀ تعارضات، تزلزل و بحرانهای فرهنگی و هویتی را پدید می آورد.
 نظام سیاســی و نظام اقتصادی:نظام سياسی براساس ارزشهایی که پذیرفته است 
بــا وضع قوانين و مدیریت اجرایی، به ســهم خود بر نظام اقتصــادی اثر می گذارد. اگر 
رویکرد نظام سياســی در جهت بازار آزاد و حاکميت ســرمایه باشد، بر شکاف طبقاتی 
جامعه می افزاید و فرصت های مناســب تحرک اجتماعی را از قشــرهای مختلف سلب 
می کنــد. نظام سياســی می تواند با وضع قوانين و مقررات مالــی از گردش ثروت بين 
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قشــرهاي محدودي از جامعه پيشــگيری کند یا رفاه عمومی را در سقفی معين برای 

همگان تأمين نماید.
نظام اقتصــادی نيز می تواند با حمایت های ویژه از حکومــت و دولت، قدرت آن را 
تحکيم بخشد یا آنکه با بحرانهای واقعی یا کاذب زمينۀ فروپاشی نظام سياسی را فراهم 

کند.

 دربارۀ چگونگي ارتباط نظام فرهنگی با نظام اقتصادی تحقيق کنيد.

آرمانها و ارزشهای سیاسـی
نظامهای سیاســی چه اهداف و ارزشهايی را دنبال می کنند و چگونه اين ارزشها را 

برمی گزينند؟

هر نظام سياسی اراده های اجتماعی را به سوی ارزشها و اهداف متناسب خود راهبری 
می کند. دانشــمندان علوم سياسی از دیر باز دربارۀ ارزشــها و آرمانهایی که نظامهای 

سياسی مختلف دارند، به بحث پرداخته اند.
عدالت، امنيت ، استقالل، آزادی، رفاه، عزت، سعادت، فضيلت، حقيقت، سلطه بر طبيعت 
و دیگران، تشــکيل امپراطوری و حکومت جهاني از جمله اهداف و ارزشهایی است که 

نظامهای مختلف با آنها سنجيده و یا ارزیابی می شوند.

نظام سیاسی

نظام اقتصادینظام فرهنگی
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داوری دربارۀ هر یك از ارزشهای فوق، مبتنی بر عقاید و جهان بينی افرادی است که 
به داوری می پردازند.

کســانی که جهان بينی دنيوی دارند و معرفت علمی را به دانش حســی و تجربي، 
محدود می کنند، معتقدند: اوالً هر یك از ارزشــهای فــوق تنها در چارچوب زندگی 
دنيوی و این جهانی مي توانند قابل دسترس باشند و ثانياً به دليل این که علم تجربی 
نمي تواند داوری ارزشی داشته باشد ما روش علمی برای گزینش و ارزیابی  هيچ یك 

از این ارزشها نداریم.
از نظر این گروه، انســان در گزینش ارزشــهای سياســی هيچ معيار علمی ندارد و 
سياستمداران تنها براساس گرایش های شخصی و اجتماعی خود، برخی از این ارزشها 
را انتخاب می کنند و علم تنها ابزاری است که راه دستيابی به این ارزشها را- در صورتی 

که تفسيری دنيوی و این جهانی داشته باشند- پيدا می کند.
در مقابل کسانی که جغرافيای هستی را به جهان طبيعت محدود نمی دانند و شناخت 
علمی را نيز به دانش تجربی و حســی منحصر نمی کنند: اوالً ضمن توجه به آثار دنيوی 
و این جهانی هر یك از ارزشــهای مزبور، ابعــاد متعالی و فوق طبيعی آنها را نيز در نظر 
می گيرند و ثانياً با استفاده از شناخت عقالنی و شناخت وحيانی، به تفسير علمی نسبت به 

هر یك از ارزشهای یاد شده می پردازند.

 براســاس چه نوع جهان بينی و معرفت شناســی مي توان دربارۀ ارزشهای سياسی داوری 
83علمی کرد؟
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سياست، به کارگيري قدرت سازمان یافته براي هدفي معين است.
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سیاست  ، نظام سیاسی ، حکومت ،  .............................. ، ................................ ،
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گونه شناسی نظامهای سياسـی
با چه مالك هايی مي توان نظامهای سياســی را دسته 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 این مالک ها و دسته بندي ها مي توان به موارد زیر اشاره كرد:

  1. براســاس كمّيت افراد تأثيرگذار و تصميم گير؛ با این مالک، نظامهای سياسی و 
حكومت ها به سه دسته تقسيم می شوند:

 الف: نظامها و حكومت هایی كه یک فرد در آنها حاكميت دارد. 
 ب: نظامهایی كه یک اقليتی از مردم در آن تصميم می گيرند.

 ج: حكومت هایی كه اكثریت مردم در سرنوشت سياسی آن دخيل هستند.
   ٢. براســاس روش تصميم گيری و تأثير گذاری؛ كســانی كه در تصميم گيری های 
سياســی دخيل هستند یا براساس خواسته ها و اغراض شخصی خود تصميم می گيرند؛ 
یعنــی هر نوع تصميمی را برای خــود جایز و مباح می دانند؛ یا آن كه بر مدار حقيقت و 

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

انواع نظــام سياســـی
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3. بر اساس دينی و يا دنيوی بودن؛ نظام سياسی دینی بر مدار احكام و قوانين الهی 
ســازمان می یابد. نظام سياسی سكوالر و دنيوی ، فقط ارزشها و آرمانهای دنيوی و این 

جهانی را ّمد نظر قرار می دهد.
ارســطو از دو مالک اّول و دّوم برای دسته بندی نظامهای سياسی استفاده می كند و 
از شــش نوع حكومت نام  می برد.1 در ســه نوع آنها ، حاكميت یک فرد، یک اقليت یا 
اكثریت بر مدار خواست های نفسانی آنها شكل می گيرد و در سه نوع دوم حاكميت یک 

فرد، یک اقليت یا اكثریت برمدار حقيقت و عقالنّيت استوار است.
ارسطو، حاكميت اكثریت را در صورتی كه بر مدار خواسته های آنها باشد، دموكراسی 
می نامد. زیرا دموكراســی به معنای حاكميت مردم است و در این نوع حاكميت، مردم 

براساس آرای خود حكومت می كنند.
او حكومتی را كه در آن اكثریت مردم براســاس حقيقت و فضيلت حضور و فعاليت 
دارند، جمهوری می خواند. بدین ترتيب او بين حكومت جمهوری و دموكراســی تفاوت 

می گذارد.
 فارابی مدینه 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                                  اریستوكراسي                                           اليگارشي
               اكثريت                               پوليتي)جمهوري(                         دموكراسي

1-گونه شناسی ارسطو

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

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

 
ليبرال دموکراسـی

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

ليبراليســم به معنای اِباحّيت و مباح دانستن همة امور برای انسانهاست. ليبراليسم 
آزادی و خواســت انســانها را به عنوان مرجع و مالک نهایی برای ارزشها و آرمانهای 
اجتماعی می داند. دموكراسی به معنای حاكميت مردم است. ليبرال دموكراسی نوعي 
نظام سياســی است كه ادعا می كند با خواست و ارادۀ اكثریت مردم سازمان مي یابد. 
این نظام سياسی، حقيقت و فضيلتی را كه مستقل از خواست مردم باشد به رسميت 

نمی شناسد و حكومتی دنيوی و این جهانی است.
این نظام سياســی با فرهنگ جهان غرب كه رویكردی دنيوی به عالم هستي دارد و 

شناخت علمی ارزشهای اجتماعی را انكار می كند، سازگار است.
ليبرال دموكراســی وقتی با مردمی مواجه می شود كه ارزشهای دیگر، نظير عدالت 
را مهمتــر از ارزش آزادی مــی دانند یا حقيقت را به ارادۀ الهی بــاز می گردانند و از 
مسئوليت انســان در برابر این حقيقت ســخن می گویند، دچار تناقضي مي شود كه 
از حّل نظری آن عاجز اســت. برخــی از نظریه پردازان  ليبــرال دموكرات، فردی را 
كه از حدود این نظام سياسی خارج 
شود، شایستة رأی دادن نمی دانند. 
دانشمندان علوم سياسی از تناقضی 
كه از نارضایتی مردم نسبت به نظام 
ليبرال دموكراسی به وجود  سياسی 
می آید، با عنوان پارادوكس)تناقض(

دموكراسی یاد می كنند.   

 آیا در اندیشة ليبرال دموكراسی می توان از مشروعيت سخن گفت؟ چرا؟ 

87 1- ضروریه،تجاریه،خّست،وجاهت،غلبه و اباحّيه.



جامعـهشناسـی

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

جمهوری اســالمی نوعی نظام سياســی است كه در جهان اســالم مورد توجه امت 
اســالمی قرار گرفته اســت. عنوان »جمهوری« در این تركيب به معنای به رســمّيت 
شناختن حضور مؤثر مردم در نظام سياسی است و كلمة » اسالمي« نشان دهندۀ این 
است كه فعاليت مردم بر مبنای عقاید و ارزشهای اجتماعی اسالم سازمان پيدا می كند.
 در عقاید اسالمی احكام و مقررات با خواست مردم، انبيا و اولياي الهی تعيين نمی شوند، 
بلكه با ارادۀ و مشــيت خداوند شــكل می گيرند. در این دیدگاه عقل و وحی دو وســيلة 
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، 
تأميــن اجتماعي و تكافل عمومی، تالش برای عمران و آبادانی، عقالنيت، مشــورت و 
مشاركت در امور عمومی، توسعة معرفت و آگاهی نسبت به اسرار و حقایق آفرینش از 

جمله ارزشهای اجتماعی اسالمی است.
بر اساس هستی شناسی توحيدی، اغلب این ارزشها با آن كه ناظر به مسائل اجتماعی 
دنيوی هســتند، تفسيری دنيوی و سكوالر ندارند بلكه سيرتی الهی و دینی دارند؛ و به 
همين دليل عمل به آنها رفتاری صرفاً دنيوی یا اجتماعی نيست بلكه یک وظيفة الهی 

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

نباشد مسلمان نيست و مسلمانان موظفند همة مستضعفان و مظلومان را یاري كنند.
در آموزه های اسالمی هنگامی كه عبادات بُعد اجتماعی پيدا می كنند، ارزش بيشتري 
می یابند. در برخی از روایات، مسئوليت امت اسالمی در برابر امامت و رهبری امت اسالمی 

به عنوان مهمترین مسئوليت یاد شده است.
امت اسالمی باید از پذیرش طاغوت و قدرتهای غيرالهی خودداری كند و در شكل گيری 

امامت و والیت الهی براساس موازین و ارزشهای اسالمی هوشمند و فعال باشد.

 حضــور مردم در یک حكومت ليبرال دموكراســی چه تفاوتي با حضور مردم در جمهوری 
اسالمی دارد؟ 88
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عدالت،آزادي،اســتقالل،امنيت، تأميــن اجتماعي و تكافــل عمومي از جمله 

ارزشهاي اجتماعي اسالم است.
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