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:صورت می پذیردارتباط جهان های اجتماعی با یک دیگر به دو شکل 

ونمادهاو هنجار ها ارتباط در محدوده 
شیوه های زندگی 

ارزش ها  و عقایدارتباط در سطح 

ایجاد تحوالت هویتی   اجتماعیجهانپیشرفتوگسترش
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.این جمله را همه ما بارها شنیده ایم « .صرفه جویی ، مصرف نکردن نیست ، بلکه درست مصرف کردن است » 
ولی اگر دقیقتر نگاه کنیم، آنها در یک نقطۀ مهم اشتراک دارند و . خسیس و ولخرج در ظاهر متضاد یکدیگرند

. عالقۀ شدید هر دو به پول و مهم بودن پول برای آنهاستآن هم 
. هدف زندگی تبدیل شده استباشد،به برای هر دو، به جای اینکه یک وسیلۀ زندگی پول 

مهم بودن پول را با خرج کردن زیاد آن نشان میدهدولخرج 
.و انباشتن آنخرج نکردن و خسیس با 

.اشتباه مصرف استشیوۀ زندگی خسیس و ولخرج دو شکل 
! مصرف کردن یا مصرف نکردناست نه مسئله، درست مصرف کردن 

.البته باید دید در هر موقعیتی، مصرف درست چگونه استو 
چگونگیِبا یکدیگر نیز پذیرفته است و پرسش اساسی، نه در اصل ارتباط، بلکه در های اجتماعی ارتباط جهان 

. آن است
 ؟و مفید یا غلط و مضر ارتباط جهان های اجتماعی کدام اندهای صحیح نظر شما شکل به

.اشد تقلید کورکورانه که منجر به فراموشی و بی توجهی به عقاید و ارزش ها می گردد شکل غلط ارتباط می ب
هایشکل صحیح ارتباط این است که جهان های اجتماعی در تعامل و داد و ستد با یکدیگر عقاید ، ارزش ها و آرمان

خود را حفظ کنند و درمحدود نمادهای و هنجار ها و شیوه های زندگی عناصری را از جهان اجتماعی دیگر اخذ
.کنند و در صورت لزوم تغییراتی درآنها به وجود آورند و زمینه گسترش و پیشرفت خود را فراهم نمایند 
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و  در تعامل و داد و ستد با یکدیگر عقاید ، ارزش ها و آرمانهای خود را حفظ کننداجتماعی اگر جهان های 
نمادهای و هنجار ها و شیوه های زندگی عناصری را از جهان اجتماعی دیگر اخذ کنند در صورت  درمحدود 

.آورند ، می توانند زمینه گسترش و پیشرفت خود را فراهم کنند لزوم تغییراتی درآنها به وجود 

زمینه گسترش و جهان ها ی اجتماعی با یکدیگر می تواند در چه صورت ارتباط 
نماید ؟ را فراهم پیشرفت آنها 

:رازیکردپیداگسترشونشدهویتیتحوالتدچاردیگراجتماعیهایجهانباخودرویارویینخستدراسالمجهان:1مثال

آنهاخود را حفظ کرد و فقط عناصر سازگار با هویت خود را  از ( عقاید و ارزش ها ) فرهنگی جهان اسالم هویت 
. آنها را بازسازی نمود درمواردی گرفت و 

:زیراکردپیشرفتونشدهویتیتحوالتدچاررومویونانفرهنگبامواجهدراسالمجهان:2مثال

.دکراخذرافرهنگدواینعقلیعناصرفقطدادمیعقالنیتکهاهمیتیدلیلبهاسالم-1
.نکرداخذرافرهنگدواینمشرکانهواساطیریعناصر-2

.کردتصرفودخلآنهادانشدرخودتوحیدیشناختیهستیبامتناسب-3
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نگی  در تعامل با جهان دیگر بر عقاید و ارزش های خود پافشاری نکند و داد و ستد فرهاجتماعی اگر جهان 
کنند ، به الیه های عمیق سرایت کند و به مرور زمان به عقاید و ارزش های خود پشت 

.دچار تحوالت هویتی می گردد 

گردد ؟ هویتی ایجاد تحوالت جهان های اجتماعی با یکدیگر می تواند باعث ارتباط در چه صورت 

زیراشدندملحقاسالمبهوشدههویتیتحوالتدچاراسالمفرهنگبارویاروییدر...وایرانمصر،مانندهاییفرهنگ:

.آنها به عقاید و ارزش های خود پشت کردند و عقاید و ارزش های توحیدی اسالم را پذیرفتند
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رااسالمیفرهنگعناصرازبرخیاسالمیفرهنگبارویاروییدروصیلبیهایجنگطیغربجهان:مثال
.شودملحقاسالمجهانبهاینکهبدونشدهویتیتحوالتدچاروپذیرفت

جهان های اجتماعی با یکدیگرمواجهه 

اجتماعیجهانپیشرفتوگسترش

هویتی ایجاد تحوالت 

.ملحق می شود به جهان اجتماعی دیگر 

.نمی شودبه جهان اجتماعی دیگر ملحق 

( نمادها هنجار ها و محدوده ) 

( عقاید و ارزش ها محدوده ) 

(صیلبی طی جنگ های رویارویی جهان غرب با فرهنگ اسالم ) 

(رویارویی ایران و مصر با فرهنگ اسالم ) 

ممکن است یک جهان اجتماعی در مواجهه با جهان اجتماعی دیگر با پذیرش بخش هایی از عناصر آن ،  
.بدون اینکه به جهان اجتماعی دیگر ملحق شود شود دچار تحوالت هویتی هویت جدیدی به دست آورد و 
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: از سیر تحوالت هویتی جهان غرب عبارتند 

صلیبیجهان غرب طی جنگ های 
و رویارویی با فرهنگ اسالمی با

آن بدونبرخی عناصر پذیرش 
اینکه به جهان اسالم بپیوندد 

. هویتی پیدا کرد تحوالت 

ازجهان غرب در دوره ای با عبور 
مسیحیت قرونعقاید و ارزشهای 

هایارزش و وسطی به عقاید 
وآورد روی دنیوی و سکوالر 

. هویت جدیدی پیدا کرد 

فرهنگ اساطیری یونان و روم 
باستان در مواجهه با فرهنگ

مسیحیت دچار
. شدهویتی تحوالت 

جهان غرب در قرون وسطی ، چه بخش هایی از فرهنگ اسالمی را پذیرفت و چه بخش هایی را قبو ل نکرد؟

آیا عقاید و ارزش های جهان اسالم را اخذ کرد یا در الیه های دیگری دست به انتخاب زد ؟

. دستاوردهای علمی و دانش آن ها را دریافت کرد ولی عقاید و ارزش های دینی آن ها را نپذیرفت 

.درالیه های سطحی تری دست به انتخاب زد–خیر 
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.شود گرفتارخود باختگی فرهنگی به ممکن است یک جهان اجتماعی در مواجهه با جهان اجتماعی دیگر 

گی  خود را انتخاب عناصر فرهنحالت فعال و خالق جهان اجتماعی دیگر شوند و مبهوت و مقهور اگر افراد یک جهان اجتماعی 
.عمل نمایند به خود باختگی فرهنگی دچار می شوند تقلیدیاز دست بدهند و به گونه ای 

چیست ؟« فرهنگی باختگی خود » منظور از 

:پیامد های خود باختگی فرهنگی عبارتند از 

جامعه خود باخته نمی تواند 
.فرهنگ گذشته خود را تداوم بخشد 

جامعه خود باخته نمی تواند 
.گسترش دهد را خود فرهنگ 

فرهنگ تواند جامعه خودباخته نمی 
مبهوترا رها کند و به جهانی که خود 

. آن شده ملحق شود
(از این جا رانده و از آن جا مانده ) 
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.د خود از دست می دهارتباطش را با فرهنگ و تاریخ عمل می کند و تقلیدیروش چو به 
.

راای که دچار ازخود باختگی فرهنگی شده نمی تواند فرهنگ خود چرا جامعه 

؟نمی تواند به فرهنگی که مبهوت آن شده ملحق شود و تداوم و گسترش دهد 

.دبرتر آن ها گشته انسیاسیو قدرت اقتصادی چون مرعوب 

ازجوامع غیر غربی  جوامع غیر غربی در رویاچرا بسیاری 
؟خود باختگی فرهنگی شده اند دچار یی با جهان غرب 

.ند، غرب زدگی می گویخود باختگی جوامع غیر غربی در برابر جهان غرب به 

چیست ؟« غرب زدگی» منظور از 
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چند نکته

.به کار می رودخودیدر برابر کلمه بیگانهدر زبان فارسی کلمه 

.می گویند« بیگانگیاز خود » رابیگانه شدن انسان از خودش 

.می گویند« از خودبیگانگی فرهنگی» اجتماعیبه از خود بیگانگی جهان 
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:  گفتبه مطالعۀ جغرافیا تشویق کند، می دانش آموزان را برای اینکه معلمی 

«.اگر می خواهید گم نشوید جغرافی بخوانید » 
دکنمکان را گم که مند نیستعبارت کامالً درست است؛ ولی انسان صرفاً موجودی مکان این 

.هست و ممکن است زمان را گم کندزمانمند هم موجودی انسان 
.رابشناسدبرای اینکه زمان را گم نکند، باید تاریخ 

بشناسدانسان بُعد اجتماعی و فرهنگی هم دارد و باید جامعه و فرهنگ را هم به خوبی 
.  در آنها گم نشودنکند یا تا آنها را گم 

.انسان ممکن است خودش را گم کندمهمترآنکه 
 راستی، ما خود را چگونه بیابیم؟

.خدا رحمت کند کسی بداند از کجا آمده ، کجاست و به کجا می رود (ع)به تعبیر امام علی 
. ستممکن اجهان های اجتماعی نیز گروهها، ملتها، امت ها و تنها برای افراد، بلکه برای گم شدگی، نه 

 اجتماعی چگونه از خود بیگانه می شود؟جهان
ای باشد که و ارزش های آن به گونه ببرد یا عقاید مواجهه با فرهنگ دیگر هویت خود را از یاد وقتی در 

. جهان گردد آشنایی اعضای آن با حقیقت انسان و مانع 
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:ازخود بیگانگی فرهنگی دو معنای متفاوت دارد 

با فرهنگ دیگرمواجهه در باخته ای که جوامع خود 
به این نوع ازبرند هویت خود را از یاد می 

.خودباختگی گرفتار می شوند 

گونه ای است آن به و ارزش های جوامعی که عقاید 
ان مانع آشنایی اعضای آن با حقیقت انسان و جهکه 

.وند خودباختگی گرفتار می شبه این نوع از می شود 

در این نوع از خود بیگانگی 
اعضای جهان اجتماعی

.واقعیت ها و آرمان های خود را فراموش می کنند 

در این نوع از خود بیگانگی 
جهان اجتماعیواقعیت ها و آرمان های 

.مطابق حق نیست 
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(کوالرسجهان مشرکانه اساطیری و ) اندجهان های اجتماعی که بر اساس فطرت انسان شکل نگرفته 

:زیرا شوندبه از خود بیگانگی فطری دچار می 

(جهان توحیدی ) شکل گرفته استبراساس فطرت انسان که جهان اجتماعی 

:زیرا گردد دچار از خود بیگانگی فطری نمی 

.ستاحقیقتازسرابیشودمیارائهانسانازکهتصویری،اجتماعیجهاننوعایندر-1

.ماندمیدورجهانوخودحقیقتازانساناجتماعیجهاننوعایندر-2
واضطرابگرفتارورسدنمیآرامشبهانسانفطرتاجتماعیجهاننوعایندر-3

.زندمیعصیانواعتراضبهسروشودمیتشویش

.گرددمیآشناهستیجهانوخودحقیقتباانسانجهانایندر-1

.شودمیگشودهانسانسویبهآسمانوزمینبرکتدرهایجهانایندر-2

خداوندنشانهوآیاتراجهانوخودورسدمیآگاهیخودبهانسانجهانایندر-3
.استخداوندهمنشینهموارهکهداندمی
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چند نکته

.گرد نگاه توحیدی به خود و جهان بنبا از نظر قرآن انسان زمانی به شناخت حقیقت خود و جهان می رسد که 

.است کردن خداوند فراموش ، از نظرقرآن کریم عامل فراموشی انسان از خود 

:فرمایدمی 19در سوره حشر آیه 
دند  همچون کسانی نباشید که خداوند را فراموش کر

.  سپس خداوند آن ها را از یاد خودشان بردو 


