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سمت چپ جهان اجتماعی در. عکس باال دو نوع جهان اجتماعی متفاوت را نشان می دهد
که  بیعتیکشورهای صنعتی که زندگی آدمها کامال تحت تاثیر صنعت و مدرنیسم است با ط

و سمت راست جهان اجتماعی آدمها در شهر یا روستایی با طبیعت بکر و  حذف شده 
.سنتی



جامعه و نظام اجتماعی به . جهان اجتماعی وسیع تر از جامعه و نظام اجتماعی است
ظر اشاره دارد و هستی فکری افراد جامعه را در نکشور با مالحظات سیاسی و امنیتی

ندارد ولی جهان اجتماعی به هستی فکری و باورهای افراد جامعه اشاره دارد و از 
.محدودیت های سیاسی و امنیتی فراتر می رود

اما هر . مما بدون اراده و اختیار به جهانی پا می گذاریم که گذشتگان آن را ساخته اند و در آن دخالتی نداشتی
رای خود چه که سطح آگاهی و اختیار ما افزایش می یابد به تغییر این جهان می پردازیم و شرایط جدیدی را ب

و و دیگران فراهم می کنیم اما این شرایط جدید پیامدهایی دارد که برخی از آنها نتیجه کنش های ارادی
طح هر چه س. اختیارات ماست و برخی از آنها پیامدهای غیرارادی کنش های ماست که مجبوریم بپذیریمشان

ش  دانش ما افزایش یابد و هر چه دانش ما به حقیقت نزدیک تر شود، قدرت ما برای کنترل پیامدهای کن
.هایمان افزایش می یابد و بیشتر پیامدهای کنش هایمان ارادی می شوند



دانش آموزان بحث می کنند و معلم آنها را به سمت سهم عظیم گذشتگان در جهان
آگوست کنت معتقد است جامعه مجموعه ای از  . اجتماعی امروز ما هدایت می کند

ن زندگان و مردگان است و جمعیت و سهم مردگان در جامعه بسیار بیشتر از زندگا
از نظر آگوست کنت، ساختارهای کالن هر جامعه از جریانات تاریخی آن جامعه. است

در جهان تاثیر می پذیرند و وابسته به تاریخ و گذشتگاه هستند، نه این که ناگهان
.جدید به وجود آمده باشند



ختمانی با بخش فیزیکی کالس شامل سا. کالس مجموعه ای از بخش های فیزیکی و انسانی و فکری است
ز کسانی  ساختمان مدرسه را نی. تجهیزات مختلف است که مخترعین و طراحان اولیه آنها گذشتگان هستند

سبک ساختمان سازی، مصالح ساختمان و . ساخته اند که ممکن است در حال حاضر زنده نباشند
.  فضاسازی و مکانی که مدرسه در آنجا ساخته شده مربوط به گذشتگان و همچنین معاصران است
شینیان تمام دانش و علومی که در کتب درسی تدریس می شوند بر تالشها و کشفیات و پژوهش های پی

ها وجود استوار است و قسمت بزرگی از دانش امروز هنوز به دست ما نرسیده و بخش اندکی از آنها در کتاب
.معاصران نیز بر این دانش افزوده اند و دانش روز را به وجود آورده اند. دارند

هر کدام از ما زاده پدر و مادرهایی هستیم که خودشان زاده والدینی هستند که به نسل های گذشته 
. قل کرده اندوابسته اند و نحوه زیست و تفکرشان را از گذشتگان وام گرفته اند و در قالب فرهنگ به ما منت

.ما نیز این فرهنگ را می آموزیم و به آیندگان منتقل خواهیم کرد
... امه و امکانات آموزشی ای مثل کتاب، تخته، صندلی، کالس درس، اسناد و مدارک ثبت نام مثل شناسن

به سبکی کنار هم چیده شده اند که گذشتگان در دوره هایی خاص طراحی کرده اند و مدرسه های 
ه معاصران و ما نیز این سبک را پذیرفته ایم و در آن تغییراتی خواهیم داد و ب. امروزی را ساخته اند

.آیندگان منتقل خواهیم کرد
را به فرهنگ علم آموزی و مدرسه رفتن نیز یک روزه و در زندگی ما اختراع نشده، گذشتگان این فرهنگ

....تدریج رشد داده اند و به شکل امروزی در اختیار ما قرار گرفته است









انیکسوبرابرشرایطدررقابتامکانوعادالنهفضاییکدرآزمونفرصت.
درنوآوریبرایفرصتی.حافظهتقویتومطالبکردنحفظبرایفرصتی
.سپردنخاطبهوحافظهتقویتمتعددهایشیوهوکدگذاریزمینه

تیدرسکارنامساویهایتواناییواستعدادهابراییکسانشرایط:محدودیت
راتعداداساینکهکسانیباندارندراآزمونیکاستعدادکهکسانیونیست
رخاطبهاضطرابواسترسایجاد.آورندمیدستبهیکسانیشرایطدارند

.مطالبکردنحفظبرایزیادوقتصرف.مطالبحفظدرناتوانی



ها و کند به سمت این دیدگاه که فرصتدانش آموزان نظر بدهند دبیر دانش آموزان را راهنمایی
ی محدودیت ها گریزناپذیر هستند و پیامدهای زندگی در جهان اجتماعی هم فرصت ها را ایجاد م

ش و استفاده مناسب از محدودیت ها و تبدیل آنها به فرصت ها به تال.  کنند و هم محدودیت ها را
.آگاهی کنشگران بستگی دارد



ایی  قوانین یک جامعه از یک سو افراد را محدود می کنند و از سوی دیگر فرصت ه
انیات را  تحریم تبلیغ سیگار در ایران، کارخانجات دخمثال قانون. را فراهم می کنند

یات برای رشد فعالیت هایشان محدود می کند و برای سودجویانی که در کار دخان
.  قاچاق هستند، فرصت ایجاد می کند

ات و  تراکم و افزایش جمعیت یک منطقه فرصتی برای رشد جامعه و افزایش امکان
ه اندیشه های گوناگون و رشد فکری جامعه است ولی جمعیت زیاد دسترسی ب

.امکانات جامعه و رفاه جامعه را با محدودیت روبرو می کند



بوق زدن ممنوعدور زدن ممنوعتوقف ممنوععبور ممنوع

خیر









در انجام کارهای خانه کمک کنم.
تکالیفم مدرسه را انجام دهم.
از میهمانان پذیرایی کنم.
والدینم مخارجم را بپردازند.
دبا من در تصمیمات مشورت کنن.
راهنمای من در زندگی باشند.

درهای خلق، محدودیت: بیت اول  .
.باز کردن درهای آسمان، فرصت

سفرهای . چنبر آز، محدودیت
.علوی، فرصت

گیاه باغ انسانیت، فرصت.
شیرین. تلخی های عمر، محدودیت

.زبانی، فرصت



 استنظام سیاسی سرمایه داری بر آن حاکم.
مالکیت خصوصی باعث رشد سرمایه و تکنولوژی شده است.
رشد علم باعث افزایش امکانات رفاهی و تفریحی شده است.
ه مالکیت خصوصی و سرمایه داری باعث ارزش شدن پول و مادیات تا حد خدا شد

.است
انسانیت و معنویات و وجدان فراموش شده است و همه چیز را جهان مادی تعیین

.می کند
ردانسان در میان قوانین و دستگاه های اداری و رایانه ها، محدود شده و قدرتی ندا.



ش و  رشد علم، رشد تکنولوژی، امکان باال بردن سطح زندگی از طریق تال: فرصتها
...پشتکار و 

اد ارزشمند ماندن بدون داشتن پول، رشد کردن بدون داشتن پول، تض: محدودیت ها
...طبقاتی شدید و 







عدبوآورددرعلمودانشحیطهبهرامادیجهانتوانمیفقطتجربیعلومباخیر
قطریازهرگز.نیستبررسیقابلتجربیعلومطریقازانسانزندگیمعنوی

کهاددپاسختواننمیفیزیکهایتئوریوآزمایشگاهیفنونوریاضیفرمولهای
نمیتجربیعلومفرمولطریقاز.ساختراآرامشتواننمییاچیست؟تنفروعشق
وفیزیکهاییافتهدربارهتفکرطریقازفقطکردبرقراررابطهخداوبندهبینتوان
بهراهاسیاهچالهوکردتصورهاکهکشانمیاندرراخداتوانمیکهاستنجوم

ازبخشیبهمکوانتوفیزیکازتوانمیکهاستفلسفهطریقاز.کردتشبیهنیستی
کندباتاثرایکعددتواندمیفقطریاضی.رسیدهستیدربارهانسانسواالتپاسخ
هکشودمیمدعیوخواندمیخدارایکعددکهاستانسانذهنوفلسفهاینولی

...واستکردهاثباتراخداریاضیات



س ارائه شود یا حداقل عکس های این فیلم در کالباید امکانات تماشای فیلم عصر جدید برای دانش آموزان فراهم 
.و دبیر تئوری ازخودبیگانگی مارکس و چیزوارگی لوکاچ را برای دانش آموز توضیح دهدشوند 

خانه در این فیلم چارلی چاپلین کارگری را نشان می دهد که در میان چرخ دنده ها و بخش های مختلف یک کار
ت که او بخشی از یک کارخانه اس. آنچه اهمیت دارد تولید یک محصول است نه دنیای یک انسان. گم شده است

ر بکشد که مثال قرار است پیچ ببندد و وقتی که بیمار شود یا خسته باشد یا نیاز داشته باشد لحظه ای دست از کا
صر از نظر انسان معا. دستشویی برود یا آب بخورد، جریان بستن پیچ مختل می شود و کارخانه از کار می ایستد

ظر چارلی چاپلین در جهان سرمایه داری فقط یک موجود سه بعدی است که می تواند بخشی از محصول مورد ن
د یک گل چارلی چاپلین انسان از خودبیگانه را نشان می دهد که فراموش کرده می توان. سرمایه دار را تولید کند

.  ی را بیافریندرا دوست داشته باشد، می تواند عاشق باشد، می تواند خالقیت داشته باشد یا نقاشی و مجسمه بدیع
ه را در جامعه شناسان این پدیده را از خودبیگانگی می نامند و معتقدند جهان سرمایه داری تمام انسان های جامع

م فرد سرمایه دار است که با پول هایش هستی کارگران را می خرد و از تما. خدمت سرمایه داران قرار داده است
.  عمر آنها برای منافع خودش بهره می برد

دگی کند  در دنیای امروز انسان پدیده هایی مثل پول، کار، دین، سیاست را می سازد تا بهتر زن: چیزوارگی لوکاچ
کومت ولی اگر نسبت به این پدیده ها آگاهی نداشته باشد و فقط مقلد باشد، این پدیده ها بر روح و عقل او ح

راب را مثل مسیحیانی که به نام دین، در شب عشاء ربانی ش. خواهند کرد و حتی کارهای او را احمقانه می سازند
انه  دین اگر آگاه. به عنوان مصداق خون مسیح می نوشند یا مسلمانانی را در عاشورا قمه بر سر خود می زنند

.نباشد، هفتاد سال عبادتش به اندازه یک ساعت تفکر آگاهانه ارزش ندارد





همه کارمندان. خیر، همه ما باور داریم که دروغ بد است ولی دروغ می گوییم
رار می ادارات اعتقاد دارند که نباید کم کاری کنند، ولی از زیر با مسئولیت ف

مه می ه. همه دانش آموزان می دانند تقلب بد است، ولی تقلب می کنند. کنند
وند، دانیم باید به قوانین احترام بگذاریم تا نظم و حقوق شهروندان محقق ش

ولی دوبل پارک می کنیم، با سرعت غیرمجاز رانندگی می کنیم و جلوی
.بیمارستان بوق می زنیم



ان کنند ولی بعضی ها عاشق همسر و فرزندانشخیر بعضی پدرها به خانواده محبت نمی 
رای کنند و بعضی مادرها بهترین مشاور ببعضی مادرها بچه هایشان را درک نمی هستند، 

دهند و بعضی ها بعضی زنها در خانه شوهر هیچ کاری انجام نمی . فرزندانشان هستند
رای رفع ولی برخی ببعضی شوهرها مخارج همسر را نمی پردازند کدبانویی شایسته هستند، 

بعضی بچه ها زحمات پدر و مادرها را هدر نیازهای همسرشان از همه مشورت می گیرند و 
ه ولی برخی دیگر باعث افتخار و سربلندی خانواد. می دهند و آبروی خانواده را می برند

....و . هستند









احترام به حقوق شهروندان

مهمان نوازیبد دانستن دروغ و غیبت



خیر

وحی، علم، عقل 
سه راه مناسب 

بررسی آرمانها و 
تشخیص حق و 

.باطل هستند

بلهخیر

بنابراین  . تگفته اند وقتی امام زمان عج ظهور فرمایند، علم بشر به دو بیست و هفتم کل علم عالم رسیده اس
ده تا آگاهی محض مسیر درازی را داریم پس نمی توانیم با ارزیابی آرمانها مدعی شویم همه چیز را فهمی

ن و جهانفس خود با تحقیق و پژوهش در . ایم، اما جوینده یابنده است و اطلب العلم من المهد الی الحد
وغین به حقایق هستی دست خواهیم یافت و آرمان ها و اهداف حقیقی را از در( سیرو فی االفاق و االنفسهم)

گوید تا این سینا می. شرط دانستن، تواضع و فروتنی است. اهدنا اصراط المستقیم. تشخیص خواهیم داد
ی انسان های خودخواه، عقاید خودشان را حقیقت محض م. که بدانم همی که نادانم/ بدانجا رسید دانش من

.دانند در نتیجه از اجتهاد برای رسیدن به حقیقت باز می مانند







مسئولیت پذیری مبارزه با فقر
احترام به حقوق
همه آفریده های خداوند



ه ما از خداییم و سرانجام ب. هستی و انسان ماهیت از اویی و به سوی اویی دارد، انا هلل و انا الیه راجعون
پس خدا حقیقت محض و آرمان حقیقی هست ولی انسان ها در جوامع . سوی خدا هم باز می گردیم

ا از آن مختلف بسته به میزان آگاهی و دانشی که از این حقیقت محض به دست آورده اند، به آن نزدیک ی
.دورند و به همین میزان نیز آرمان هایشان حق یا باطل خواهد بود



لکه صرفا آرمان فرد چاپلوس رسیدن به حقیقت نیست ب. حق و باطل مبهم باقی می مانند
ه به دست آوردن منافع شخصی هست و در این راه حق و باطل را بر اساس منافعش جاب

.جا می کند

ند، دانش و خیر از آنجا که بشر هنوز نتوانسته پاسخ بسیاری از سواالت فلسفی خود را پیدا ک
. استآگاهی او ناقص است، بنابراین احتمال خطا و اشتباه در گفتار، رفتار و اندیشه او زیاد

/ یمولوی در داستان فیلی که در خانه تاریک بود، می گوید در کف هر یک اگر شمعی بد
.منظورش از جمع چراغ دین و سخن خداوند است. اختالف از گفتشان بیرون شدی







نژادپرستینژادپرستی

سلطه بر جهان سلطه بر جهان 





هویت چیست؟







در زمان پاسخ به 
:این سوال

در اندرون من 
خسته دل ندانم 

که من / کیست
خموشم و او در 

فغان و در 
.غوغاست ن وقتی برای رسید

به خدا، می خواهد 
جایگاه خودش را 
.در هستی بشناسد

وقتی می خواهد 
برای درمان یک 
بیماری روحی، 

ریشه های 
شخصیت خود را 

.شناسایی کند

وقتی فرد برای 
انتخاب همسر نیاز

دارد اول شخصیت 
.خود ش را بشناسد

وقتی دچار 
سردرگمی می 

.شویم



.جواب این فعالیت به دانش آموزان واگذار شود و معلم دانش آموزان را راهنمایی می کند





روی پیراهن این  
نوجوان عبارتهای 

ده فارسی نوشته ش
که هویت ایرانی او
.را نشان می دهد





یا بعد طبیعی



جسمانی بر نفسانی

جسمانی بر نفسانی 
طبیعی بر اجتماعی

اجتماعی بر طبیعی

اجتماعی بر نفسانی



شده این عکس را دانش آموزان باید تهیه کنند اینجا فقط نمونه ای برای دبیران آورده
.است













رشدوانسانیهایارزشکردنشکوفاپهلوانهدفولیاسترتبهکسبومدالگرفتنقهرمانهدف
اولوآورددستبهراطالمدالکهکردتالشبایدشدنقهرمانبرای.استشخصیتخودشکوفایی

بهد،دهنمیرشوهکنند،میدوپینگقهرمانی،بهرسیدنبرایمسابقاتدرورزشکارانگاهیوشد
یمقهرمانیواولمقامبهولی.خرندمیراداورانرشوهبازنند،میآسیبعمداوآگاهانهرقیببدن

اول،درجهدرودارددومدرجهارزشبرایشرتبهکسبومدالکهاستکسیپهلواناما.رسند
.استمهمبرایشانسانیتوشرافت

دیدگاهآسیبخرجراپولشوفروختراخودارزشمندمدالهایساعیهادیبمدلخراشزلزلهدر
.نداردارزشیانسانیتمقابلدرمدالیعنیاین.کردبمزلزله

درداشتتاخیررازمانیجنگ،جریاندرعراقدرپلیکانهدامبرایوقتیایرانیرزمندهخلبان
دریمقداراست،پلرویازعبورحالدرماشینیکدیدمبزنمراپلخواستموقتیگفتآنتوجیه

.زدمراپلبعدرفت،ماشینتاکردمگردشهوا
یبرقمادررضایتبرایهشتموهفتمقرنشاعروعارفولیپوریایبهمعروفخوارزمیمحمودشیخ

.شدباشدهمستجابمادرشدعایوشودبرندهرقیبتادادنشانضعیفمسابقهدرراخودهندیش
بهگزهرتختیمسابقهطولدروبوددیدهآسیبپاناحیهازتختیغالمرضاحریفمسابقهیکدر

.نکردسواستفادهآنازونرفتحریفدیدهآسیبپایسمت





همه افراد تصور می کنند هم خودشان را به درستی می شناسند و هم 
موقعیتشان را، در حالیکه کمتر کسی هست که برای شناخت خودش و 

ان شاید انسان ها هنوز هم هم. موقعیتش دست به مطالعه و پژوهش زده باشد
ه همین کودکانی باشند که نه خودشان را می شناسند و نه موقعیتشان را و ب

.ستدلیل سریع دست به قضاوت می زنند و گاهی قضاوت هایشان اشتباه ا





.آن علم که تو را از تو نستاند، جهل آن بهتر از علم است



یک فرد متولد می شود و همزمان با تولد، یک نام، نام خانوادگی، عنوان
یف، جنسی، نقش نوزاد، عنوان شهروندی، ملی، طبقاتی، زیستی مثل ضع

.قوی، زیبا و زشت به او نسبت داده می شود
به او  آیا انسان فقط همین ابعاد جامعه شناختی را دارد که در ابتدای فرهنگ

داده می شود؟

من جامعه شناسان می گویند هویت یعنی مجموعه پاسخ هایی که به سوال
کیستم می دهید، ولی جامعه شناسان تمام هویت را اجتماعی کرده اند، 

خود هویت کجاست؟: فیلسوفان می پرسند



تی از دیدگاه روانشناختی، این نوزاد دارای یک شخصیت هست یعنی مجموعه ای از صفات که ح
هوش نوزاد را اندازه می گی هستند��� روانشناسان  رند و او در ابتدای نوزادی نیز قابل شناسایی 

هوش می خوانند . قرارحساس، آرام، هیجانی، ترسو، بی . را با
هد و رفتارگرایان انسان را حیوانی اجتماعی می دانند که فقط به محرک های محیطی پاسخ می د

.دارای آگاهی و اراده نیست

او. پیامبران انسان را دارای یک ذات و فطرت الهی می دانند که آیینه تمام نمای خداوند است
مطمئنه پیش برود حیوانات و . دارای اراده است و می تواند در نفس اماره بماند یا تا نفس 

ه همیشه هویتی که موقع تولد دارند، فاصله بگیرند��� گرب گربه می ماند، فرشتگان نمی توانند از 
.ولی انسان می تواند از حیوانات پست تر و����که با�� رود

قیه من ب. وجود دارد و آن ذات حق تعالی است( هویت)فلسفه���� معتقد است فقط یک من 
هستند نابود پایین ترین سطح هویت فرد است که( بدن)هویت زیستی . ها جلوه های خداوند 

.شدنی است

ف یا بعد لطی. جسمانی که همین بدن ضخیم و مادی است: از دیدگاه فلسفی هویت سه بعد دارد
ورت سوم بعد مجرد تام یا روح که ص. مثالی که در خواب، اموات را با آن بدن مثالی می بینیم

هم ندارد .این صورت مجرد توسط اعمال ما ساخته می شود. ندارد، شکل و اندازه 





خیر

در هویت فردی افراد به اجتماعی مربوط است که در آن زندگی می کنند، هر فرد
.  جریان رشد، از طریق جامعه پذیری فرهنگ جامعه را می شناسد و می پذیرد

ارزش ها ارها و  دها و هنج انسان شناسان به جامعه. جامعه پذیری یعنی پذیرش نما
ریق انتقال به این ترتیب هویت اجتماعی فرد از ط. پذیری، فرهنگ پذیری می گویند

.فرهنگ به او، بازتولید می شود



هایش زیرا جوجه تیغی مثل سایر حیوانات قدرت انتقال دانسته
ویت  را به نسل های بعد ندارد و در واقع به بازتولید فرهنگ و ه

.نمی پردازد

ر قدرت تفکر انسان، فرهنگ را می پذیرد، آن را در خود تغیی
رهنگ و اینگونه به بازتولید ف. می دهد و به جامعه بر می گرداند

.هویت می پردازد









وانده می ها که به دو نام غیررسمی و رسمی خهای جامعه پذیری انتقال سینه به سینه یا به واسطه رسانه روش 
.شوند

ف شیوه جامعه پذیری در جوامع مختل. با توجه به تنوع گسترده شیوه های انتقال فرهنگ به نسل بعدی، خیر
ه واحد و ثابتی ندارد و حتی در یک جامعه افراد مختلف از شیوه های مختلفی برای انتقال فرهنگ و جامع

.پذیری استفاده می کنند



خیر

بله
ی از تشویق و تبلیغ استفاده م

انع کند و تالش می کند افراد را ق
می کند و اگر نشد به زور متوسل

.شود



.روندبیشتر پدر و مادرها مراقب فرزندان خود هستند تا به بیراهه ن

.نظارت می کنند تا مقررات اجرا شود

استفاده از روشهایی که بتواند جریان جامعه  
.پذیری را کامل کند

مام کنترل اجتماعی به منظور تکمیل جریان جامعه پذیری برای ت
اده کنشگران انجام می شود زیرا کنشگران انسان هایی آگاه و باار
رهنگ را هستند و مثل حیوانات نیستند که دربست تمام جنبه های ف

ی که ولی جامعه همیشه در مقابل کنشگران. بدون تغییر بپذیرند
برخی از بخش های جامعه را نمی پذیرند، مقاومت می کند و با 

ند استفاده از شیوه هایی مثل تشویق و تنبیه، افراد را وادار می ک
امل تمامی فرهنگ را بپذیرند و اجرا کنند ولی هیچ وقت به طور ک

.موفق نمی شود



نپرداختن قبض های آب و گاز و تلفن و برقغیبت کردنسرعت غیرمجاز









در مواردی مثل ریختن آشغال روی زمین، اسراف، غیبت کردن، دروغ گفتن، تخریب اموال عمومی و
سمی رعایت نکردن قواعد اخالقی و عفت عمومی، وظیفه همگانی است و در مواقع سرپیچی از قوانین ر

.که مجازات هایشان در قانون مشخص شده، بر عهده سازمان های رسمی است



.ی دهدحمایت قانونی و وجود مزایای مالی و اجتماعی باال گرایش به رشته پزشکی را افزایش م

مثل مجازات هایی-گرفتن زیرمیزی و پول زیاد از بیمار، دزدیدن کلیه، تجویز داروی غلط
جریمه مالی، پلمپ مطب، اخراج از بیمارستان، باطل شدن مجوز پزشکی





افقی، صعودی، نزولی

یشند و  معلمان از این طریق دانش آموزان را تشویق می کنند درباره موقعیت آینده شان بیند
ه موقعیت برای رسیدن به موفقیت از هم اکنون پله های موفقیت را بشناسند و برای رسیدن ب

.های پسندیده اجتماعی برنامه ریزی کنند





.راننده  تاکسی که مغازه دار می شود•

.ودکارمندی که از بخش کارگزینی به بایگانی منتقل ش• افقی

.معلمی که درس بخواند و پزشک شود•

.مغازه داری که کارخانه دار بشود• صعودی

.رستوران داری که اغذیه فروشی باز کند•

.سرهنگی که اخراج می شود• نزولی



رتبه  قدرت بدنی، اصل و نسب، نژاد، امکانات زندگی، محله زندگی، مدالها و
های ورزشی، حزب سیاسی، مدرک تحصیلی، مارک لباس



.  ندمثالهای اسالیدهای قبل درون نسلی بود
گاه که  میان نسلی مثل فرزند یک استاد دانش

نزولی میان نسلی. )کارمند بشود
.نوه یک کارگر که وکیل می شود

خیر
.در ایران زنان نمی توانند قاضی، مرجع تقلید یا رهبر باشند
.مردان نمی توانند متخصص زنان و زایمان یا مامایی باشند

.افراد قدکوتاه نمی توانند شغل های افسری داشته باشند
.باشندکسانی که بیماری و معلولیت جسمانی دارند نمی توانند دبیر تربیت بدنی 

.کسی که سرمایه ای ندارد نمی تواند کارخانه دار باشد



در جامعه ایرانی، هویت افراد شرابخوار پذیرفته نیست و هم از سوی قانون و هم از
.سوی مردم، مجازات می شوند

.در جوامع سرمایه داری، هویت افراد فقیر به شدت سرزنش می شود
.در هند هویت بودایی پذیرفته و مورد تایید است

.مومن ارزشمند استجوامع دینی هویت در 



هاهویت ایرانی از سوی انگلیسی استعمار و تحقیر : محدودیت
ورود راه آهن و حفر چاه نفت در ایران: فرصت



آپارتاید یعنی جدا نگه داشتن افراد غیرسفید جامعه از  
سفیدپوستان و جلوگیری از خروج این افراد از شهرها و محله 

وندی  هیچ حق سیاسی و شهر. هایشان که هیچ امکاناتی نداشتند
.نیز به این افراد سیاه پوست داده نمی شد



از بین بردن فرصت های تحرک اجتماعی در جامعه الجزایر آن طور که مردم می 
خواهند و دخالت در امور سیاسی و اجتماعی الجزایر برای جلوگیری از رشد فرصت 

.شکل گیری هویت های دینی مسلمانان







شرکت زیرمجموعه که کارهایی از قبیل 41مپنا یک بنگاه اقتصادی ایرانی در بخش خصوصی است با 
.توسعه نیروگاه های حرارتی و اجرای پروژه های نفتی و گازی و حمل و نقل ریلی را انجام می دهد








