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شده دریک خرده فرهنگ ،ناسازگارومخالف بافرهنگ  پاسخ :درمواردی که عقاید،ارزش ها،هنجارهاومهارت های پذیرفتهمنظوراز ضدفرهنگ چیست؟  -8

 ...ایان وگانگستری ومافیا،اوباش ،گد عمومی باشد.مانندخرده فرهنگ باندهای

پاسخ : اعیاد  :درون این فرهنگ عمومی رانام ببرید اسالمی رابنویسید. برخی ازخرده های رایج  –برخی ازویژگی های فرهنگ عمومی ایرانی  -9

خرده فرهنگ های  ...دینی ،وعیدفطر،مناسب های ملی ومذهبی ،ارزش های دینی ومعنوی،تشکیل خانواده با آداب  ملی مانند نوروز،اعیاد مذهبی مانندعیدقربان

مانند خرده فرهنگ طالسازان وجواهرفروشان،خرده فرهنگ پزشکان،خرده فرهنگ  اقوام مختلف سرزمین ایران،خرده فرهنگ های مشاغل وصنف های مختلف

 ...وکامیون داران،خرده فرهنگ معلمان و رانندگان

واراده خودبه کنش اجتماعی می پردازند وجامعه ای راپدید می  خ : خیر انسان ها با آگاهیپاسآیا جامعه وفرهنگ صرفا تابع خواست واراده افرادند؟  -10

پیامدهایی الزامی دارند که برافراد تاثیر می گذارند. و وابسته به اراده تک تک افراد نیستند.مثالشما با تعدادی دیگربه دلخواه یک  آورند ولی پس از پدید آمدن

 .کالس برای شما فرصت ها ومحدودیت هایی به وجود می آورد د می آورید وازآن پس انکالس درس درمدرسه ای راپدی

پدیده های اجتماعی درجامعه فرصت ها یی دراختیارافراد :پاسخفرصت ها ومحدودیت های پدیده های اجتماعی چه رابطه ای بایکدیگر دارند؟  -11

درسرچهار راه ها فرصت ساز  یکدیگر وابسته اند و دو روی یک سکه اند. مثال چراغ راهنمایی ورانندگیوجود می آورند که به  قرارمی دهند ومحدودیت هایی به

 .ومحدود کننده اند

سهم پیشینیان ما درساختن جامعه بیشتراز مابوده : پاسخسهم ما درساختن جامعه وفرهنگ نسبت به گذشتگان وآیندگان چگونه است؟  -12

.آیندگان بیش از آیندگان است.چون ما با کنش های اجتماعی خود جامعه وفرهنگ را می سازیم جامعه وفرهنگ است.همچنان که سهم مادرساختن

که توسط گذشتگان ما پدید آمده است.جامعه ای که باورها،ارزش  پاسخ: مادرجامعه ای چشم به جهان می گشاییمگذشتگان چگونه برما تاثیرمی گذارند؟  -13

برداریم(.فرهنگ شکل یافته  ازما شکل گرفته است).البته ما می توانیم ان را ادامه دهیم یا به سوی جامعه وفرهنگ دیگری گام قبل ها،هنجارها ونمادهای آن

 برای خانم ها می تواند فرصت ساز)آرامش وامنیت( ایجادکند ومی تواند محدودیت های فیزیکی گذشتگان برای ما فرصت ومحدودیت ایجاد می کند.مثال حجاب

 ه همراه داشته باشدب

درهرجامعه وفرهنگی مشارکت اجتماعی افراد پابرجا  پاسخ :تا زمانی کهتاچه زمانی پیامدهای اجتماعی یک فرهنگ وجامعه برقرارهستند؟  -14

 .تغییرمی کند باشد.باتغییرجامعه وفرهنگ پیامدهای آن نیز

فرصت ها ومحدودیت هایی که به دنبال 2-آرمان ها وارزش هایشان  براساس1- : سخپاجوامع وفرهنگ های مختلف راچگونه می توان ارزیابی کرد؟  -15

 .می آورند

پاسخ : برخی از جوامع غربی یا خرده فرهنگ ها نیازهای  آیا جامعه وفرهنگی رامی شناسید که برخی ازنیازهای انسان را نادیده گرفته باشد؟ -16

 .خرده فرهنگ های شرق آسیا به نیازهای مادی ودنیوی بی توجه اند گیرند.برخی از معنوی وروحی انسان رانادیده می

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

4خالصه درس 
آرمان اجتماعی:به مجموعه اهداف وارزش های .یل می شوندارزش ها،راهنمای کنش های اجتماعی اند. وقتی به ارزش ها عمل کنند،ارزش ها به واقعیت تبد

قلمرو آرمانی فرهنگ .(..هستند.)تصورمطلوب اعضاءازوضعیت فرهنگ،سیاست،اقتصاد،خانواده و مشترکی که اعضای یک جهان اجتماعی خواهان رسیدن به آن

درعمل ممکن است برخی ازآنها نادیده گرفته شوند.)ماننداخالص  م می دانندولیوجهان اجتماعی:ارزش هایی که مردم ازآنهاجانب داری می کنند ورعایت آنها راالز

هدف برنامه ریزان فرهنگی: ورودهرچه  (...قلمرو واقعی فرهنگ وجهان اجتماعی: ارزش هایی که مردم به آن عمل می کنند).احترام به والدین و .(.عمل و

مهم ترین  .مردم مطابق آرمان های خودعمل کنندفاصله ی میان قلمرو واقعی وآرمانی کاهش می یابد اگر .بیشترآرمان ها به قلمروواقعی جهان اجتماعی است

عقایدی که .عقایدی ازجهان اجتماعی که ازنظرعلمی قابل دفاع نباشدوخرافی باشدباطل است آرمان ها وارزش های جهان اسالم:عمل به حق وپرهیز ازباطل

 .ان باشد،حق استازنظرعلمی صحیح ومطابق با فطرت انس

حقوق دیگران و.. . حق وباطل بودن  ارزش های حق:اعتقادبه توحید،وفای به عهد،دفاع ازعدالت و.. ارزش های باطل:ظلم،شرک،دنیاپرستی،بی عدالتی،تجاوزبه

انسان وجهان رابایدباابزارعقل و وحی شناخت  ها وعقاید کالن درباره هرالیه ازجهان اجتماعی با علم متناسب باهمان الیه شناخته می شود.حق وباطل بودن ارزش

جهان اجتماعی که علوم رافقط تجربی می دانند وعقل و ووحی را روش معتبرعلمی نمی دانند نمی توانندداوری ارزشی نه باروش های علوم تجربی

د.یعنی یک پدیده ممکن ست دریک جهان آرمانی باشد قلمروپدیده ها درجهان های اجتماعی متفاوت هستن .(کنند).ازحق وباطل بودن ارزش ها سخن بگویند

مافقط می توانیم بودن یانبودن این ارزش  :واقعی)مثال امنیت،سیاست و.(. .دیدگاه جهان های اجتماعی که علم رابه دانش تجربی محدودمی کنند ودرجهانی دیگر
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آگاهی یاجهل،توجه یا عدم توجه مردم، مالکی برای تشخیص حق یا باطل بودن .داریمها وپیامدهای اجتماعی وتاریخی آنها رابشناسیم وبرای داوری ارزشی راهی ن

 .اگر جوامع حق رانشناسند وبه آن عمل نکند،ازحق گسسته وبه سوی باطل گام برمی دارند .ارزش ،هنجار،کنش یا عقیده ای نیست

 .حقایق ثابت اندولی گاهی درقلمرو واقعی اند وگاهی درقلمرو آرمانی)درجهان اجتماعی متغییرند
 4پرسش های درس 

واقعی جامعه است.بخشی از فرهنگ که مردم بخشی از فرهنگ که مردم به آن عمل می کنند فرهنگ  .فرهنگ واقعی و فرهنگ آرمانی را تعریف کنید -1

 .رعایت آن را الزم می دانند اما به آن عمل نمی کنند فرهنگ آرمانی است از آن جانبداری می کنند و

 

ها  کند.هراندازه مردم مطابق آرمان براساس عمل مردم تغییرمی : مرز ومحدوده فرهنگ آرمانی وفرهنگ واقعی برچه اساسی تغییرمی کند؟ پاسخ -2

وارزش هایی که رعایت آنها درفرهنگ آرمانی الزم دانسته می  وارزش ها عمل کنندبه همان اندازه آرمان ها وارد فرهنگ واقعی می شوند.اما اگر مردم به آرمان ها

 .شود عمل نکنند،فرهنگ واقعی ازفرهنگ آرمانی فاصله می گیرد

 .کدامند؟با مثال تفسیر کنید قرار می گیرد و بخش های داخل یک فرهنگ آرمانیچگونه بخشی از فرهنگ آرمانی خارج از فرهنگ واقعی  -3

و به ناحق خون نریختن  یخش هایی از فرهنگ آرمانی توسط مردم رعایت می شود و به آن عمل می کنند که داخل فرهنگ واقعی است مثالٌ خون ریزی نکردن

آرمانی است و در عمل رعایت نمی شود یعنی خارج از  م به والدین و..(. اما بخش هایی از فرهنگ فقطکه هم در فرهنگ واقعی و هم در فرهنگ آرمانی )یا احترا

 .صورت فرهنگ آرمانی است ولی در عمل اکثر مردم آن ها را رعایت نمی کنند فرهنگ واقعی است مثالً غیبت نکردن و صرفه جویی و دروغ نگفتن که به

 نوروز،تنبلی برخی ازمردم،  پاسخ : ثروت اندوزی ،سبزه درست کردن درایام:رج از فرهنگ آرمانی است مثال بزنیدبرای بخشی از فرهنگ واقعی که خا -4

 و.....

 وحی2-عقل 1- دو ابزار مهم برای شناخت عقاید در ارزش ها چیست؟ -5

به حقیقت ایمان نیاورند و بر اساس آن عمل نکنند اگر جوامع  در چه صورتی جوامع فرهنگ حق را از دست داده و به سوی باطل گام برمی دارند؟ -6

 تغییر دهند فرهنگ حق را از دست داده و به سوی باطل گام برمی دارد یا اگر ایمان خود به حقیقت و کنش هایی که براساس آن سازمان داده اند

 اندوزی ، انکار مبدأ الهی ، شقاوت ، تجاوز به حقوق دیگران ،  قدرت طلبی ، شرک ، نژادپرستی ، ثروت .تعدادی از ارزش های فرهنگ باطل را نام ببرید -7

 دنیا پرستی ، ظلم ، بی عدالتی

آزادی  -ربوبیت خداب سبحان نسب به همه ی مخلوقات  -توحید-حمایت ارز مظلومان-دفاع از عدالت .تعدادی از اررزش های فرهنگ حق را نام ببرید -8

 .انسان ها و موانع سعادت

خرافات شکل گرفته باشد باطل  بخش هایی ازفرهنگ که از نظر علمی قابل دفاع نباشد وبراساساز فرهنگ حق وکدام بخش باطل است؟  کدام بخش -9

 .وبخش هایی که از نظر علمی صحیح ومطابق فطرت انسان باشد حق است

فرهنگ آرمانی به عرصه  تعلیم وتربیت الزم رابرای ورودتالش می کنند از طریق نهادهای فرهنگی، نقش برنامه ریزان فرهنگی درجامعه چیست؟  -10

 .فرهنگ واقعی فراهم آورند

 فنون وروش های اجرایی که جنبه تجربی وحسی را دارند : علوم تجربی کدام روش ها رامی توانند داوری کنند؟ پاسخ -11

متناسب باهمان بخش شناخته می  هربخش ازفرهنگ با علم پاسخ : حق وباطل بودنحق وباطل بودن هربخش ازفرهنگ چگونه شناخته می شود؟  -12

 کنندوحق وباطل بودن ارزش ها وعقاید وفرهنگ ها را دو ابزار عقل و وحی شود.مثال علوم تجربی می توانند روش های اجرای،حسی وتجربی را داوری وشناسایی

وفای به عهد، راستگویی، پرستش خدا، عدالت خواهی، گذشت ، رعایت  : چندنمونه ازعناصر فرهنگ حق که دراغلب جوامع حضورداردرانام ببرید  -13

 پوشش، دفاع از مظلوم ، احترام به همنوع، کمک به هم نوع ،

 : ؟ پاسخآیا حق وباطل بودن عقاید وارزش ها،هنجارها وکنش ها براساس آگاهی وتوجه یا عدم آگاهی مردم تعیین می شود -14

تعیین نمی کند.مثال پیروی  ها وعقاید فرهنگ راآگاهی یاجهل مردم ،توجه یا بی توجهی مردم جوامع مختلف نسبت به آنهاخیر،مالک حق وباطل بودن ارزش 

 .مردم از نژادپرستی یا پول پرستی مانع باطل بودن انها نمی شود

فرهنگ آرمانی خودوارد  مان به حق ،حقیقت را بهپاسخ: باایچگونه جوامع مختلف حقیقت را به فرهنگ آرمانی وفرهنگ واقعی خود وارد می کنند؟  -15

 می کنند وبا عمل کردن به حق ،آن را وارد فرهنگ واقعی شان وارد می نمایند
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جوامع تغییرپذیرند. یعنی برای جوامع امکان  پاسخ: حقایق ثابت اندولی از نظر وارد شدن به فرهنگ آرمانی و واقعیحقایق ثابت اند یا متغییرهستند؟  -16

وروی آوردن به باطل نیز وجود دارد). چه مردم حق را انتخاب کنند چه نکنند ، حق  یرش حق وترک باطل وجود دارد. همان گونه که امکان انحراف ازحقپذ

 .اعتبارخود را ازمردم نمی گیرد ازخدا )وحی( می گیرد همیشه حق وثابت است. یعنی حق

حق یا باطلل بودن فرهنگ ) عقاید، ارزش ها ، هنجارها، کنش ها( براساس آگاهی یا جهل،  ود دارد ؟چه تفاوتی بین فرهنگ آرمانی وفرهنگ حق وج -17

 . نسبت به آنها تعیین نمی شود.ولی فرهنگ آرمانی با اعتباردادن وتوجه مردم شکل می گیرد عالقه یا بی توجهی مردم جوامع مختلف

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

 5خالصه درس :
دروجودفرد به وحدت میرسد. هویت آگاهانه  هویت پاسخی برای من کیستم،است.وجوه تمایزبخش مانسبت به دیگران. هویت مولفه های فردی واجتماعی داردکه

شناسیم)بایددرموقعیت های  است.گاهی الیه های وجودی خودمان رانمیواحد است ولی انسان ها همه هویت شان رانمی شناسند. هویت درعین کثرت مولفه ها،

 بهترین واصیل ترین گفتگو،گفتگوی درونی وتعامل باخود است شکل بگیرد. مختلف قراربگیریم تا ابعاد مختلف هویتی ما

است.برخی ازویژگی ها رابه ما نسبت  وبخشی اجتماعیبخشی از هویت مان ثابت است وبخش بزرگی ازآن متغییراست که خودمان آنها رامی سازیم. بخشی فردی 

ونفسانی)روانی( دارد. هویت فردی)بادوبخش جسمانی وروانی(با هویت اجتماعی  می دهند وبرخی راخودمان کسب می کنیم. هویت فردی دو بخش جسمانی

آن شکل می گیرد. درجهان اجتماعی اسالم هویت اجتماعی  درون جهان اجتماعی وبراساس عقاید وارزش های رابطه متقابل دارند. هویت اجتماعی هرفرد

تقوا،عدالت وعلم ارزیابی می شوند. درجهان اجتماعی دینی ،هویت افراد،براساس ارزش های دینی ارزیابی می شود. درجهان افرادبرمبنای

افراد براساس جایگاه قبیله ای  ماعی قبیله ای ،هویت اجتماعیاجتماعی سرمایه داری ،هویت افرادبرمبنای ثروت وتوان اقتصادی ارزیابی می شود.درجهان اجت

 .ارزیابی می شود

نگاه جهان معنوی اسالم به طبیعت:طبیعت موجودی زنده  نگاه دنیوی جهان متجددبه طبیعت:هردخل وتصرفی درطبیعت مجازاست برای بهره برداری بیشتر

آبادانی انجام دهد. هرجهان اجتماعی با نوع خاصی ازهویت اخالقی وروانی سازگاراست وبه آن  ا درآنونشانه خداست.انسان درطبیعت خلیفه خداست تا بااراده خد

 ناسازگاراست وامکان رشدراتضعیف می کند امکان رشدمی دهد یا

 .ارنیستسازگ ویژگی های فرهنگی جهان متجددبا ویژگی ای اخالقی ومعنوی سازگارنیست).مثالرفاه طلبی وتجمل گرایی باقناعت وتقوا

می گیریم. درشناخت هویت نظریات  برای شناخت خودازدیگران)والدین،دوستان،مشاوران،روان شناسان،روان کاوان،جامعه شناسان،انسان شناسان،فیلسوفان(کمک

 .متفاوت وامکان خطا وجوددارد

 5پرسش های درس

 .نامند به مجموعه ویژگی ها و خصوصیات هر فرد هویت او گفته می شود.وجوه تمایز بخش افرادنسبت به یکدیگرراهویت افرادمی هویت چیست؟ -1

م ، سریع ، پزشک ، معلباهوش ؛ زرنگ ، تنبل ، بی نظم ، فهمیده ، بی مباالت ، کارمند  افراد در موقعیت های مختلف خود را چگونه معرفی می کنند؟ -2

...و

 اکتسابی ، انتسابی ، ثابت ، متغیر ، فردی ، اجتماعی .انواع ویژگی های هویت را نام ببرید -3

ویژگی هایی که در ایجاد آن  .توضیح دهید هر یک از ویژگی های هویتی ، انتسابی ، اکتسابی ، فردی ، اجتماعی ،ثابت و متغیر را با ذکر مثال -4

بودن ، دختر بودن ، پسردایی ، دخترعمه ، متولد تهران ، سفید  مانند پسر انتسابی اندایم پس از آن هم نمی توانیم در آن موثر باشیم ، ویژگی های  موثر نبوده

ژگی یجاد آن ها موثر هستیم ویویژگی هایی که در ا چینی تبار ایرانی ، برره ای ، نوجوان ، کودک پوست ، سیاه پوست ، زشت بودن ، زیبا بودن ، آفریقایی تبار ،

، بخشنده ، خون گرم ، تنبل ، سر به هوا ، امین ، فهمیده ، وراج ، بی نظم ، وقت  ، مانند: پدر ، مادر خوش اخالق ، مهندس معلم ، کشاورز اکتسابی اندهای 

و ، پزشک ، قصاب ، راست گ هستند.مانند: مرد ، زن ، پسر ، بچه ، قدبلند ، تپل ، ویژگی های فردیویژگی هایی که شخصی و متعلق به یک فرد است،  شناس

مانند: ایرانی ، روستایی ، شهری ،  ویژگی های اجتماعی اندویژگی هایی که بدون حضور در اجتماع به دست نمی آید ،  شلخته زرنگ، باشخصیت ، مودب،

تولد م گویند مانند: پسر ، دختر ، زن ، مرد ، ایرانی االصل ، آمریکایی تبار ، ویژگی های ثابتیر نیستند را ویژگی هایی که قابل تغی .جمهور ، فوتبالیست رئیس

شاورز ، ک هستند مانند: دانشجو ، دانش آموز ، زرنگ ، ویژگی های متغیرویژگی هایی که قابلیت تغییر در موقعیت های مختلف را دارند  تیرماه ، سیاه پوست
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