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 (علل بیرونی) تحوالت هویتی جهان اجتماعیدرس دوازدهم: 

 
 هاي اجتماعیارتباطات جهان

 هاي زندگی است. * گاه در محدودة هنجارها و نمادها یا در شیوه
 هاي اجتماعی است. آرمانو   * گاه در سطح عقاید، ارزش

 پیشرفت جهان اجتماعی
با  تعاملدر  هاي اجتماعی خود ها و آرمان عقاید، ارزشماندن جهان اجتماعی بر حفظ  استوار

 هاي دیگر فرهنگ
 سازگار با اصول خود رفتارها و هنجارهاي محدودةدر اخذ عناصري از جهان اجتماعی دیگر 

 الزم در صورت لزوم در آنها تغییر و تصرفات
 تحول جهان اجتماعی

سرایت داد و ستد فرهنگی  ←هاي خودنتیجۀ عدم پافشاري جهان اجتماعی بر عقاید و ارزش 
 هاي عمیق آنبه الیه

 به مرور زما هاي خود آرمانو  عقایدیک جهان اجتماعی به پشت کردن  علت تحوالت هویتی: 
در مسیر تحوالت  ها و عقاید جهان اجتماعی دیگر ارزش قبول :تحول هویتی با ملحق شدن

 فرهنگ آن به شدن ملحق نتیجه در ←هویتی خود به وسیلۀ فرهنگ جامعه
هایی از آن + با جهان اجتماعی دیگر + پذیرش بخش مواجهه :تحول هویتی بدون ملحق شدن

 کسب هویت جدید بدون ملحق شدن به جهان اجتماعی دیگر
جامعه با فرهنگ و تاریخ خود + مبهوت و از دست دادن ارتباط افراد یک  

 مقهور جامعۀ دیگر شدن 
عناصر فرهنگ دیگر گزینشخود را در  خلّاقو  فعالحالت از دست دادن  ←در نتیجه   

فراگرفتن  ← شود باختگی فرهنگی گرفتار میاي که در طول تاریخ به خود پیامد جامعه
  عناصر فرهنگ دیگر در سطوح مختلفو بدون تحقیق و گزینش  تقلیدي

خودباختگی 
 فرهنگی

آسیب عمیق فرهنگی -1  
مانع تعامل و داد و ستد فرهنگی -2  
-به دلیل اینکه ارتباطش را با فرهنگ و تاریخ خود از دست داده و تقلیدي عمل می -3

 کند:
تداوم و بسط فرهنگ گذشتۀ خودالف) عدم امکان   

عبور و گذر از فرهنگ گذشتۀ خودب) عدم توان   
. توان ملحق شدن به فرهنگی که مبهوت و مقهور آن شده استپ) عدم   

تاثیر 
خودباختگی 
فرهنگی بر 
تعامالت 
 فرهنگی
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 زدگیغرب
 غربی در برابر فرهنگ غربباختگی جوامع غیرخود

مرعوب قدرت اقتصادي و سیاسی الف) غربی در رویارویی با فرهنگ غرب: بسیاري از جوامع غیر
 زدگی آن گرفتار آمدند. غرب به خودباختگی فرهنگی از نوع.  ب) برتر غرب شدند

 انواع از خودبیگانگی فرهنگی
 

 از خودبیگانگی فطري ی تاریخیگاز خودبیگان
فرهنگ یک جامعه دهد که: ی رخ میزمان

 کند. فراموشخود را  تاریخی
اي که در مواجهه با جوامع خودباخته

برند: شان را از یاد میفرهنگ دیگر هویت
-به از خودبیگانگی تاریخی گرفتار می

 شوند.
غربی که در جوامع غیرمانند: جوامع 

 زدگی غربدچار  فرهنگ غربرویارویی با 
 اند. اند و هویت خود را از یاد برده شده

هاي یک جامعه  عقاید و ارزش دهد که:زمانی رخ می
و  انسانجامعه با حقیقت  آشنایی درست افرادمانع 
 شود. جهان
هاي اجتماعی که براساس فطرت انسانی شکل جهان

هاي درستی برخوردار  اند، و از عقاید و ارزش رفتهنگ
ها به تفسیر و شناختی  گذارند که انسان نمی نیستند:

 صحیح از عالم و آدم نائل شوند.
هاي  و فرهنگ اساطیريهاي مشرکانۀ  فرهنگمانند: 
، آدمی را نه تنها از حقیقت جهان، بلکه دنیويو  سکوالر

 د.گردانن از حقیقت خود نیز بیگانه می

 نکته:
 هاي باطل* دور ماندن انسان از حقیقت و هستی خود: در فرهنگ

 از حقیقت* تصویر ارائه شده از انسان: سرابی
 * عدم به آرامش رسیدن فطرت انسان در چنین جهانی

 * اضطراب و تشویش
 * در نهایت عصیان و اعتراض

 
 فرهنگ توحیدي

نگاه توحیدي به «و حقیقت جهان تنها با  براساس دیدگاه قرآن: شناخت آدمی به حقیقت خود
 »انسان و جهان

 یابد +  هاي خداوند می خود و جهان را آیات و نشانهدر فرهنگ توحیدي انسان خودآگاه: 
 نشین خداوند است. انیس و هم همواره

هاي مشرکانۀ اساطیري و بیگانه کردن انسان از حقیقت خود و حقیقت جهان توسط: فرهنگ
 والر و دنیويهاي سکفرهنگ

 


