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  هویت ایرانی (ابعاد جمعیتی و اقتصادي)درس چهاردهم: 
 هاي آنجمعیت و ویژگی

 
هاي جمعیتی جوامع در معرفی آنها از جمله: تعداد جمعیت، جوان و پیر، اشاره به ویژگی

 .روستایی و شهري، بیکار و شاغل بودن جمعیت و بسیاري عوامل دیگر
 عنوان بخشی از هویت آن.محسوب شدن جمعیت هر جامعه به

 جمعیت آناولین شرط بقاي هر جامعه: 
هاي اقتصادي، سیاسی، در صورت نبود یا کمبود اعضاي جامعه: مختل شدن بسیاري از فعالیت

 اجتماعی و فرهنگی.
 

 رابطۀ میان جمعیت و هویت جوامع
هاي مشترك معنادار بودن جهان اجتماعی + ساخته شدن جهان اجتماعی براساس معانی مشترك و آگاهی

 )فرهنگ(
هاي کالن) + تعبیر شدن از آن به جهان اجتماعی براساس فرهنگ (عقاید و ارزشگیري هویت هر شکل

 »هویت فرهنگی«
 در نتیجه: 

 + اثرگذاري در بسط هویت جهان اجتماعی گسترش فرهنگ و معانی آنگسترش جهان اجتماعی از طریق: 
 .آن موثر باشد معانی هر عاملی که در گسترش فرهنگ وتوسط 

 شناختن (اندیشیدن) + پذیرفتن و عمل به آن راه گسترش هر فرهنگ:
+ اعضاي جهان اجتماعی  آیدشناختن و عمل کردن صرفاً از عهده افراد و اعضاي جهان اجتماعی برمی -

 حامل و عامل فرهنگ و معانی آن 
 بسط بیشتر آن فرهنگ ←هرچه حامالن و عامالن یک فرهنگ بیشتر  

 
آن معانی و گسترش فرهنگ :نشانگرافزایش جمعیت یک جهان اجتماعی   

محدود شدن گستره آن  :کاهش جمعیت یک جهان اجتماعی نشانگر  
اجتماعی دیگر هايجهان تسلطو  بسط :سازکاهش جمعیت یک جهان اجتماعی زمینه  

    هاي اجتماعیمناسب براي جهانتأمین جمعیت اي هویتی: مسئله
اعضا محدود + ارتباط رو در رو و مستقیم اعضا + برطرف کردن  :هاي کوچکگروه

شان با داد و ستد با یکدیگرنیازهاي  
واسطه + برقراري روابط به کمک افزایش جمعیت در یک گروه: ناممکن شدن روابط بی

 نهادها
ها، هنجارها و نمادها + اختصاص یافتن براي رفع نیاز زشاي از عقاید، ارنهاد: مجموعه

گسترش نهادي: همان گسترش فرهنگ و معانی جهان اجتماعی  ← یژه؛ در نتیجهو
  است.

 
 
 

کاهش و 
افزایش 

جمعیت و آثار 
آن در جهان 

 اجتماعی
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 اسالم و مسئلۀ جمعیت جهان اسالم
 * هدف اسالم: تاسیس جهان اجتماعی توحیدي و گسترش آن

داشتن جمعیت مناسب* الزمۀ تحقق این هدف:   
مناسب جمعیتی است که:جمعیت *   

یابد، فرهنگ حق باشد نه باطلاي که در آن بسط میفرهنگ و معانیشرط اول)   
اعضاي جامعه، حامالن و عامالن این فرهنگ حق باشند.شرط دوم)   

 فقدان هر کدام از دو شرط باال مانع از تحقق جهان اسالم توحیدي است. بدین صورت که:
.سازدمشرك می جامعۀ نبود شرط اول)  

سازد.نبود شرط دوم) جامعه فاسق می  
 هاي سه نفره و بیشترهاي دو نفره با گروهتفاوت گروه

 
 هاي سه نفرهگروه هاي دو نفرهگروه

گیري هر یک از اعضا به کناره -
 انجامد. نابودي گروه می

رابطه داشتن فرد با فرد و عدم  -
 وجود رابطۀ فرد با گروه.

غیر از اعضایش گروه دو نفره چیزي  -
 .نیست

هیچ واقعیتی فراتر از اعضاي خود  -
فرد با جمع در ارتباط زیرا:  ندارد

نیست و تنها با فرد دیگري تعامل 
 دارد.

 باعث پیدایش دو رابطه جدیدعضو سوم:  -
نتیجۀ پیدایش این دو رابطه: داشتن نقش  -

واسطه و داور میان دو عضو قبلی + کم کردن 
فروپاشی گروه + باعث ایجاد ها + مانع تنش

تضاد و تفرقه میان دو عضو + استفاده از این 
 تفرقه براي رسیدن به منافع خودش

نام گروه: محصول ایجاد پدیدة جدیدي به -
 عضویت همان فرد سوم

 پذیر شدن رابطۀ فرد و گروهامکان -

 
هاي جمعیتیسیاست  

اجتماعی با کاهش یا افزایش جمعیت در مواقعی که جهان  هاي جمعیتی:تعریف سیاست
شود، نهاد سیاست که مسئولیت هماهنگی نهادها را برعهده دارد، براي حلّ مشکل مواجه می

-کند و با همراهی و همکاري مردم براي تأمین جمعیت، تدابیر و راهاندیشی میجمعیت چاره
-ها میشود. این سیاستنامیده می» هاي جمعیتیسیاست«آورد که هایی را به اجرا درمیحل

.تواند در راستاي افزایش یا کاهش جمعیت باشد  
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 در جوامع غربی

باال به علت:  با مسئله کاهش جمعیت و عوارضی چون پیري و سالمنديمواجهۀ این جوامع 
گراییزدگی و مصرفرفتن سن ازدواج، طالق، رفاه  

: کاهش جمعیتهاي جهان اجتماعی متجددیکی از شاخص -  
فردگرایی و اصالت لذت  رواج -  
  است. فرزندآوري که نیازمند ایثار و فداکاريدر تضاد قرار گرفتن فردگرایی و اصالت لذت با  -
فرزندآوري و تأمین جمعیت :ترین کارکرد خانوادهمهم -  
علت کاهش جمعیت در جهان اجتماعی: اختالل در نهاد خانواده  -  
: چاله جمعیتیعیت باعثفرزندآوري کمتر و کاهش شدید جم -  
هاي تشویقی + پذیرش مهاجرانبرنامۀ جوامع غربی براي جبران کاهش جمعیت: سیاست -  

 در ایران:
هاي کاهش جمعیت در ایران در دو برهه زمانی:اجراي سیاست -  

+  )1357) تا زمان پیروزي انقالب (1345پیش از انقالب اسالمی (آن الف) به طول انجامیدن 
در سال طی این دوران 7/2به  1/3کاهش رشد ساالنه جمعیت از   

1390تا  1368هاي طی سال درصد 3/1به  9/3ب) کاهش میزان رشد ساالنه جمعیت از   
هاي جمعیتیکاهش جمعیت در ایران باعث: فراهم کردن زمینه تغییر سیاست -  
تصویب اصول کلی  + 1390هاي کاهش جمعیت از سال شروع تجدیدنظر در سیاست -

1393هاي جمعیتی کشور در سال سیاست  
 سازي نسلیکشی یا پاكنسل

هر گونه اقدام به نابودي و حذف فیزیکی کل یا بخشی از جمعیت یک گروه بومی، تعریف: 
 قومی، مذهبی و غیره

کشی در جهان نشانگر: ابعاد هویتی جمعیتپدیده نسل  
 مانند:

کشی ساکنان بومی  اروپاییان در هجوم به قاره امریکا، براي تأمین سلطه خود دست به نسل -1 
.پوستان) زدند(سرخ  

) و ب) در طول جنگ 1995کشی در سربرنیتسا (کشی در بوسنی که شامل الف) نسلنسل -2
  در سراسر بوسنی. 1992-1995هاي بوسنی در سال
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 کنش اقتصادي و نهاد اقتصاد
اگیري اقتصاد در رابطه با سایر نهادها و تناسب با آنهشکل -  

 داراي انواع و اشکال متفاوتت در جوامع مختلف -
 هاي اقتصاديیکی از وجوه تمایز جوامع: نوع اقتصاد +  مولفه -

هاي روزمره که براي تهیه و تولید وسایل آن دسته از فعالیت
معیشتی خود و دیگران ضروري زندگی و رفع نیازهاي مادي و 

.شودانجام می  
بخشی ازکنش اجتماعی است زیرا: در رابطه با دیگران صورت 

.گیرد.می  

 تعربف کنش اقتصادي

ها، روابط و قواعدي که حول تولید و مصرف کاال مجموعه کنش
گیرد.صورت می و خدمات و توزیع درآمد و ثروت  

 تعریف نهاد اقتصاد
 

ــت اقتصــادينشــان دادن  ــاوینی چــون   هوی ــب عن ــراد در قال اف
هـایی  ، کارگر، کارمند، تاجر و کارآفرین و یـا ویژگـی  تولیدکننده
 فروش، محتکر و دالل.همچون کم

هـاي  کشورها و جهان  ها،سازمان ها،داشتن هویت اقتصادي گروه
 (شرکت تعاونی) اجتماعی

 غیردولتی) -هاي اقتصادي مختلف جوامع (دولتیداشتن هویت

 
 

اقتصادي در افراد و هویت 
 کشورها

 

محصول رویدادهاي گذشته و عملکرد کنونی اقتصاد امروز ما:  
 دو بعد اقتصاد ایران:

مندي اول) از یک سو دستاوردهاي اقتصادي داشته همچون بهره
هاي مختلف،  مردم از آب، برق، گاز و ارتباطات، ایجاد زیرساخت

هاي علم و فناوري، هاي بهداشت و درمان، موفقیتارتقاء شاخص
هاي ناشی از جنگسازندگی خرابی  

دوم) مواجهۀ این اقتصاد با معضالتی مانند تورم، بیکاري، 
  گراییوابستگی به نفت، توزیع نابرابر امکانات و تجمل

 

 
 
 

هایشاقتصاد ایران و ویژگی  
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تاقتصاد وابسته به نف  
کشف نفت و : ایران در طول تاریخگیري اقتصاد *یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر شکل

 هاي حاصل از فروش نفت به خارجیانسرمایه
هاي نفتی اگر به درستی استفاده نشود: ایجاد اقتصاد وابسته + وابسته بودن رشد و * سرمایه

 درآمد نفتی + دچار شدن کشور به نوسانات اقتصاديافول آن به قیمت و 
 منجر به تولید ملّی ضعیف و شکننده زیرا:ایجاد درآمدي هنگفت و بدون زحمت + * 

کوشد رفاه اقتصادي را به مدد نفت نه رواج کسب و کار شویم که میبا دولت بزرگی مواجه می 
 افزایش دهد.

 به کمک درآمدهاي نفتی هاي آموزش و بهداشتهزینهتامین شدن * 
 

 :پیامدهاي اقتصاد نفتی
 با نوسانات زیاد براي مردم و عدم پایداري آنمدت همراه احساس رفاه زیاد در کوتاه -1
 ورزان بین المللی یک کشور توسط طمعمورد سواستفاده قرار گرفتن اقتصاد وابسته به نفت  -2
 تاکنون) 1389هاي اقتصادي نفتی و مالی از سال ابزاري براي فشار بر جامعه (انواع تحریم -3
استعمارگران غربی در زمان قاجار داشتن تاریخ طوالنی هجوم اقتصادي به ایران (تالش  -4

 مانند امتیاز رویتر و رژي)امتیازاتی از ایران  براي گرفتن
 اقتصاد: روزنه ورود استعمار و نابودي هویت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع -5
 

 مدل اقتصادي جهان غرب
 تمرکز بر دارایی و توان اقتصادي ←اقتصادگیري هویت جهان غرب براساس: شکل* 
 داريسرمایه: یابی افراد و جوامع غربیعامل اصلی هویت* 

 بدست آوردن حداکثر سود :هدفجستجوي سود از طریق بازار +  :یعنی* اقتصاد سرمایه داري 
ساماندهی حسابگرانه و دقیق  به وسیلۀ علوم تجربی اقدام بهروش رسیدن به حداکثر سود:  -

 هاي اقتصادي (کار، سرمابه، مواد و ...)مولفه
 داري (تعاونی، دولتی، همیاري و سوسیالیستی)هاي اقتصادي دیگرغیر از سرمایهوجود شیوه* 

 دارانه در مسیر گسترش خود توسط کشورهاي غربیهاي غیرسرمایه* تخریب این شیوه
نگ آن به همین دلیل: ج اقتصادگر غرب: کشورهاي سلطهپاشنه آشیل ایران در نگاه * 

 اند.عیاري را عیله کشور ما به راه انداختهاقتصاديِ تمام
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 اقتصاد مقاومتی در ایران
هاي سیاست و قانون اساسی به وسیلۀ رفتن به سمت اجراي ایرانبازسازي هویت اقتصادي 

 اقتصاد مقاومتی
 اقتصاد پیشرفته، مستقل و مستحکمالگویی از تعریف اقتصاد مقاومتی: 

 هاي اقتصاد مقاومتی:ویژگی
هاي مولّد مردمی و دولتی + روحیه جهادي، خالقیت، باور به تعالیم اسالم +  اتکا به ظرفیت -1

 پذیري، امید، همبستگی + حضور فعال و موثر در تعامالت جهانی.  نوآوري، ریسک
و براي جهان براي مردم ایران  رفاه و پیشرفت توأم با عدالت   امنیت،به ارمغان آوردن  -2

 .اسالمی از رشد و شکوفایی -اسالم، الگویی ایرانی
 ریزي هویت اقتصادي جدید براساس معیارهاي زیر:تالش ایران براي پایه -3
فروشیِ خامبراساس عدالت، با اتکا به دانش و فناوري، تأکید بر استقالل، خودکفایی، منع  -

 گراییزایی در عین برونهاي طبیعی، حفظ اقتدار و عزت مّلی، درونثروت
 پایداري این هویت اقتصادي در مقابل انواع مشکالت و موانع -4
 هاي بیرونی و موانع درونیطی کردن مسیر پیشرفت بدون تاثیرپذیري از دشمنی -5
 
 
 
 

 


