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 (علل درونی) تحوالت هویتی جهان اجتماعیدرس یازدهم: 
 

 هویت فرهنگی جهان اجتماعی
 هویت فرهنگی جهان اجتماعی هویت خاص جامعه:* 
 پدید آید.هاي مشترکی عقاید و ارزش میان مردم هویت فرهنگی زمانی محقق میشود که:* 
فرهنگی جامعه بر مدار عقاید و ارزشهاي پذیرفته شده و به رسمیت گیري هویت شکل* 

 .شناخته شده از سوي افراد
 هاي مربوط به آن توسط افراد جامعهتا زمان عقاید و ارزشدوام هویت فرهنگی: * 
 ها در نزد افراد جامعهعدم ارزش و اعتبار عقاید و ارزشنابودي هویت فرهنگی: * 

 
 معه و هویت اجتماعی افرادرابطۀ هویت فرهنگی جا

 هویت اجتماعی افراد ←از  ترگسترده ←هویت فرهنگی جهان اجتماعی

 عضویت افراد در اجتماع و گروه ← حاصلهویت اجتماعی افراد 

 هویت فرهنگی جهان اجتماعی ← هموارهگیري این هویت شکل

هاي  هویتگیري  شکل ← فرصت هاي مختلف اجتماعی هویت فرهنگی به اقتضاي بخش

 .آورد اجتماعی متفاوتی را پدید می

هاي  هاي اجتماعی که با عقاید و ارزش در برابر انواع هویت ←هویت فرهنگی مقاومت

 .خود ناسازگار باشند

 مورد پذیرش + هاي مربوط به آن تا زمان اهمیت عقاید و اررش ←هویت فرهنگی دوام

 اعضاي جهان اجتماعی بودن

ها اهمیت و اعتبار خود را نزد  هرگاه عقاید و ارزش ←چالش بامواجهه دوام فرهنگی 

 .اعضاي جهان اجتماعی از دست بدهد

 »هویت اجتماعی افراد«و » هویت فرهنگی جهان اجتماعی«بین  ←رابطۀ دو سویه
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 مراحل گذار از یک جهان اجتماعی به جهان اجتماعی دیگر

تعارض 
 فرهنگی

وارد شدن شیوه هاي زندگی ناسازگار با عقاید و ارزشهاي اجتماعی به 
 ولیفرهنگ 

توانایی حفظ سازمان بخشیدن به رفتارهاي اجتماعی مطابق با مبانی خود 
 توسط فرهنگ

 
 
 

تزلزل 
 فرهنگی

هاي بخشی جهان اجتماعی به کنشتداوم تعارض فرهنگی + عدم سازمان
 اجتماعی مطابق با فرهنگ خود 

هاي یک فرهنگ  زمانی که تداوم تعارض میان هنجارها و ارزش یعنی
فرهنگ (عقاید، ساز  ثبات و استقرارِ مباديِ هویتموجب از بین رفتن 

 هاي فرهنگ) در متن آن فرهنگ شود. ها و آرمان ارزش
هایی که  ها و آرمان عقاید، ارزش دهد که:تزلزل فرهنگی هنگامی رخ می

قرار گیرند +  مورد تردیدسازند،  هویت فرهنگی جهان اجتماعی را می
ثبات و استقرار خود را در زندگی مردم از دست بدهند + در این شرایط 

 تر عمیقشود و به سطوح  آغاز می رفتارها و هنجارهاناسازگاري از سطح 
 رسد. می ها عقاید و ارزشیعنی 

ن هویت بحرا
 فرهنگی

 ←هاي اجتماعی خود عقاید و ارزشعدم توان حفظ و دفاع جامعه از 
 بحران هویت به تزلزل فرهنگی تبدیل

تحول 
 فرهنگی

تغییرات اجتماعی از محدودة تغییرات درون جهان اجتماعی + فراتر رفتن 
 ←صورت تحول فرهنگیتحول هویت جهان اجتماعی و نشان دادن به

 دومبه جهان اجتماعی  اول اجتماعی جهان تبدیل
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 تحول فرهنگی منفی تحول فرهنگی مثبت
افتد که فرهنگی که زمانی اتفاق می

 تغییرکننده:
 فرهنگ باطل باشد. -1
جهت تغییرات به سوي فرهنگ حق  -2

 باشد.
 جامعۀ نبويتحول جامعۀ جاهلی به مانند: 

افتد که فرهنگی که زمانی اتفاق می
 تغییرکننده:

 فرهنگ حق باشد. -1
جهت تغییرات به سوي فرهنگ باطل  -2

 باشد.
 تحول جامعۀ نبوي به جامعۀ امويمانند: 

 
 هاي هویت فرهنگی و تحوالت فرهنگیعوامل ایجادکنندة بحران

 علل بیرونی علل درونی
 هویتدر  ها بست بنو  ها کاستیوجود  -1

 خود فرهنگ
 هاي نوآوريو  ابداعاتقرار داشتن  -2

آن فرهنگ و  درونمثبت و منفی افراد 
 تمدن

مواجهات و ارتباطات (تعامالت) بین 
 فرهنگی

 
 مرگ جهان اجتماعی 
پس از  درونی هايبستبنو  هاکاستیکهولت و مرگ طبیعی یک جهان اجتماعی: مواجهه با  -

 گیريتحقق و شکل
به نیازهاي طبیعی، جسمانی یا فطري و معنوي  پاسخ ازمرگ یک جهان اجتماعی: بازماندن  -

  هاي خود ظرفیت تمامها با وجود به کارگیري انسان
ها (یأس، ناامیدي و علت از دست دادن نشاط زندگی و مواجهه با انواع مختلف آسیب -

  خودکشی):
 و معنوي افراد عمل نکردن متناسب با نیازهاي روحی -1
 هاي وجودي آدمیان دربارة معناي زندگیدهی به پرسشعدم پاسخ -2
 مواجهه با شکاکیت و پوچ انگاري -3
دربـارة   بازاندیشـی  ←، دانشـمندان و متفکـران اجتمـاعی را بـه     خـأل معنـوي  و  هـا  کاستی*  

ر از مرزهـاي  خوانـد و آنهـا را بـراي عبـو     هاي عقیدتی و ارزشی جهان اجتماعی  فرا مـی  بنیان
 کند.هویت فرهنگیِ آن تشویق می

 


