فصـل دوم ـ هــویــت
انتظـار ميرود در پايـان اين فصـل دانشآمــوز:
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با مطالعه این فصل و انجام فعالیتهای آن پی میبرید که
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درس 10

تغییرات هویت اجتماعی

فرصت ها و محدودیت های تغییرات هویتی در جهان اجتماعی
تصاویر
جشن فارغ التحصيلي

تحرک اجتماعی چیست؟
منظور از موقعیت اجتماعی جایگاهی است که فرد در جامعه یا در یک گروه اجتماعی
دارد .ما با شناخت موقعیت اجتماعی فرد ،در مورد او اطالعاتی بهدست می آوریم؛ مانند
اینکه با چه کسانی در ارتباط است ،چه انتظاراتی باید از او داشته باشیم ،چگونه باید با او
رفتارکنیم و…
کسب هویت های اجتماعی جدید با تغییراتی در موقعیت اجتماعی افراد همراه است .این
تغییرات موقعیتی چه انواعی می تواند داشته باشد؟
دانش آموزی درباره این موضوع که «در آینده می خواهید چه کاره شوید؟» نوشته بود« :داشتم
فکر می کردم ،دوست دارم یک مامان خوب و مهربون بشم ،شاید بخوام راننده هم بشم و چه
بسا هم یک خانم دکتر یا یک خانم معلم ،شاید هم یه خانم خانه دار ،راستی دندانپزشک هم
خوبه ،مددکار هم همین طور و… پیش خودم فکر کردم هر کاره ای که بشم مهم اینه که یک
فرد مفید برای خودم و جامعه ام باشم تا پدر و مادرم به وجودم افتخار کنند .به قول مادرم
بچه ها باقیات صالحات پدر و مادر و معلماشونن! چه بسا من هم باقیات صالحات آنها شدم.
ّ
خدا را چه دیدی!»
به راستی موضوع «در آینده می خواهید چه کاره شوید؟» چه اهمیتی دارد که برخی معلمان
نگارش اصرار دارند دانش آموزان در مورد آن مطلب بنویسند؟ آیا منظور ،صرف ًا پرسش از
شغل آینده آنهاست؟ دانش آموزان چه برداشتی از این پرسش دارند و چگونه به آن پاسخ
می دهند؟ شما چگونه فکر می کنید؟
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افراد در بدو تولد ،هویت اجتماعی انتسابی جدیدی برخوردار می شوند.
خود را به صورت انفعالی در محیط خانواده
جابه جایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به
و غیر آن می پذیرند .با گذر زمان آنها به
موقعیت اجتماعی دیگر را تحرک اجتماعی
گونه ای ف ّعال با محیط اجتماعی خود
می گویند.
برخورد می کنند ،هویت اکتسابی خود را
به دست می آورند و متناسب با این هویت تحرک اجتماعی انواعی دارد :صعودی،
اجتماعی جدید از موقعیت اجتماعی نزولی و افقی.
تصاویر
نمودار انواع تحرك اجتماعي

کارمند یک اداره هنگامی که مدیر بخشی از
اداره می شود و یا مدیر یک بخش هنگامی
که مدیر کل می شود ،تحرک اجتماعی
صعودی پیدا کرده است .مدیر اداره هنگامی
که از مدیریت عزل می شود و بهصورت
کارمند عادی به کار خود ادامه می دهد،
تحرک اجتماعی نزولی دارد .شخصی شغل
خود را تغییر می دهد در صورتی که شغل
جدید موقعیت اجتماعی او را تغییر ندهد،
تحرک اجتماعی افقی دارد .مانند کارمندی
که از یک بخش اداره به بخش دیگر انتقال
پیدا می کند .آیا می توانید برای هر یک از
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انواع تحرک اجتماعی نمونه های دیگری
مثال بزنید؟
در همه کشورها رتبه بندی مشاغل وجود
دارد .ولی رتبه بندی مشاغل در کشورهای
مختلف یکسان نیست .برخی مشاغل
در بعضی کشورها از اهمیت بیشتری
برخوردارند و بالعکس .باید به یاد داشته
باشیم که موقعیت اجتماعی افراد صرفاً تابع
مشاغل آنها نیست بلکه به عوامل دیگری
مانند علم ،ایمان ،تقوا ،هنر ،احترام و… نیز
بستگی دارد .آیا می توانید به مالک های
دیگری اشاره نمایید؟

بـخوانیـم و بـدانیـم
ــ یکی از جمله صالحان به خواب دید پادشاهی را در بهشت و پارسایی در دوزخ .پرسید
که موجب درجات این چیست و سبب درکات آن؟ که مردم به خالف این همی پنداشتند.
تقرب پادشاهان
ندا آمد که این پادشاه به ارادت درویشان در بهشت است و این پارسا به ّ
در دوزخ.
گلستان سعدی

ــ مسدود بودن راه ارتقاء و تحرک اجتماعي صعودی را انسداد اجتماعي مي گويند .باز
بودن راه تحرك اجتماعي به معني امكان دسترسي افراد محروم و كمتر برخوردار جامعه به
موقعيت هاي اجتماعي باالتر است .انسداد اجتماعی بيشتر در جوامعي وجود دارد كه موقعيت
اجتماعي افراد بر اساس ویژگیهای انتسابی مانند وراثت ،نژاد و  ...تعيين مي شود ولي در
بسياري از جوامع كه مبتني بر ويژگي هاي اكتسابي هستند نيز شرايط به گونه اي است كه
در عمل ،راه تحرك اجتماعي بر محرومين جامعه بسته مي شود .مث ً
ال در جوامعي كه رتبه
بندي موقعيت هاي اجتماعي بر اساس سرمايه اقتصادي است ،محرومين با انسداد اجتماعي
مواجه هستند.

تصوير نظام كاستي هند

تصوير ديوار حائل بين فلسطين و اسرائيل

نـمـونـه بـیـاورید
تحرک اجتماعی گاه درون یک نسل(یک فرد در طول زندگی خودش) و گاه در دو نسل(
یک فرد نسبت به والدینش) اتفاق می افتد .نمونه هایی از تحرک اجتماعی درون نسلی و
میان نسلی را بیان کنید.
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فرصت ها و محدودیت های تغییرات
هویتی کدام اند؟
اعضای جهان اجتماعی ابتدا با هویت
انتسابی خود آشنا می شوند و به تدریج
با فعالیت شان ،موقعیت و هویت اکتسابی
خود را به دست می آورند .آیا اعضای
جهان اجتماعی می توانند هر نوع هویت
اجتماعی را کسب کنند؟

تصوير خانم هاي محجبه در غرب
+
تصوير say no to burqas

درجوامع فئودالی غربی موقعیت اجتماعی افراد به رابطه آنها با زمین بستگی داشت .برخی
ارباب و گروهی رعیت بودند .در این جوامع ،طبقه ای از مردم عادی وجود داشت که نه اشراف
بودند و نه رعیت .به همین دلیل از آنها به طبقه سوم یاد می شد که شامل صراف ،بنّا تا کفاش
و… بود .این طبقه هویت منفی و پست داشت و از نظر قانونی و اجتماعی از هیچ اهمیت و
اعتباری برخوردار نبود ولی به علت فایده و کارکردهایی که داشت در جوامع فئودالی تحمل
می شد .یکی از نویسندگان می پرسد :طبقه سوم چیست؟ و پاسخ می دهد که چیزی نیست
غره شد
اما می خواهد چیزی بشود .این طبقه پس از چندی به مفید بودن و سودمندی خود ّ
و جهت کسب اعتبار برای خودش به ارزیابی گروه های دیگر براساس مفید بودن یا نبودن
آنها پرداخت .این طبقه همان طبقه متوسط است که در این وضعیت خاص پدید آمد و با
ارزیابی اشراف با معیار فایده مندی آنها را بی اعتبار می ساخت زیرا خود را تولید کننده و
مفید و اشراف را مصرف کننده و سربار جامعه معرفی می کرد .پذیرش این معیار توسط عموم
مردم به پیدایش فرهنگ فایده گرایی منجر شد که همه انسان ها را صرف ًا بر اساس همین
معیار ارزیابی می نمود .این روند به شکل گیری جوامعی انجامید که وضعیت اقتصادی افراد
یا جایگاه آنان در بازار ،موقعیت اجتماعی آنها را معین می کرد و سایر ویژگی های هویتی به
آن وابسته می شد.
هر جامعه ای برخی از هویت ها را می پذیرد و برخی را منع می کند .آیا شما می توانید مواردی
را مثال بزنید؟

در جهان های اجتماعی مختلف ،فرصت
 های پیش روی افراد برای تحرک اجتماعی
و کسب هویت های جدید متفاوت است.
هر جامعه ای به تناسب عقاید و ارزش هایی
که دارد برخی تغییرات هویتی و تحرک
 های اجتماعی را تشویق و برخی دیگر را
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منع می نماید.
مثالً جامعه ای که براساس ارزش های
نژادی شکل می گیرد مانند آپارتاید،
صرفاً برای یک نژاد خاص امکان تحرک
اجتماعی صعودی را فراهم می آورد .در
مورد جامعه آپارتاید چه می دانید؟

جامعه ای که قواعد و روابط آن بر
اساس ارزش های اقتصادی است ،تحرک
اجتماعی صعودی را تنها برای کسانی
ممکن می سازد که منابع ثروت را در
اختیار دارند.
جهانی که حول ارزش های دنیوی و این
جهانی شکل می گیرد ،تحرک اجتماعی
را در محدوده همان ارزش ها به رسمیت
می شناسد.
در یک جهان سکوالر ،هویت دینی
و معنوی افراد نمی تواند بروز و ظهور
اجتماعی داشته باشد .در این جهان
فعالیت هایی که هویت دینی افراد را

آشکار کند ،منع می شوند .شاهد مثال
این واقعیت ،جلوگیری از تحصیل دختران
محجبه در برخی جوامع غربی است.
در جوامع سکوالر و دنیوی امکان رأی
دادن به قوانین الهی وجود ندارد .اکثریت
مردم الجزایر در سال 1991میالدی به
حاکمیت اسالمی رأی دادند اما کودتای
نظامی مانع از اجرای نتایج انتخابات
شد .رئیس جمهور وقت آمریکا در دفاع
از این کودتا گفت :مردم الجزایر نیاز به
دموکراسی کنترل شده دارند .از عبارت
رئیس جمهور آمریکا چه می فهمید؟

تصويري مرتبط با آپارتايد

تصويري مرتبط الجزاير

در یک جهان دینی و معنوی نیز هویت هایی که ابعاد متعالی و الهی انسان را نفی کنند،
به رسمیت شناخته نمی شوند.
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بـخوانیـم و بـدانیـم
در جهان اجتماعی اسالم برخی مشاغل
مانند رباخواری و… حرام اند که انسان
مسلمان به آنها نزدیک نمی شود .برخی
از مشاغل نیز با اینکه حرام نیستند
ولی از مسلمان خواسته شده که این
شغل ها را نپذیرند .این دسته مشاغل به
اصطالح مکروه اند .مانند برده فروشی.
در مقابل بعضی مشاغل و حرفهها را
تشویق و افراد را برای اشتغال به آنها
ترغیب می کند .این دسته مشاغل به
اصطالح مستحب اند .مانند زراعت.
انسان باید مراقب عواملی باشد که در

تصوير شبيه سازي در رويان

تربیت و هویت یابی او تأثیر میگذارند.
شغل فرد یکی از عوامل تأثیرگذار
ب اسالم نسبت
است .اساس منع و ترغی 
به مشاغل و حرفهها ،آثار تخریبی یا
سازندگی این حرفهها بر تربیت و
هویت انسانها است .اسالم برخی از
شغلها را مورد تحسین قرار می دهد،
زیرا انسان سازند و برخی از حرفهها را
مذ ّمت می کند ،زیرا مخرب انسان اند.
اسالم تربیت انسان های متعالی را هدف
آفرینش می داند و برای تحقق آن
مراقبت های ویژه ای را اعمال می کند.

تصوير جشن هسته اي

اگر تغییرات هویتی مطابق عقاید و ارزش های جامعه نباشد و فراتر از فرصت هایی باشد
که در یک جهان اجتماعی وجود دارد ،چه اتفاقی رخ می دهد؟
مادامی که هویت اجتماعی افراد در چارچوب عقاید و ارزش های اساسی جامعه شکل
می گیرد ،تغییرات هویتی افراد و گروه ها با هویت جهان اجتماعی سازگار است و مورد
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تشویق و تأیید جامعه نیز قرار می گیرد .فردی که با تالش و پشتکار خود ،در یکی از
عرصه های اجتماعی دست به نوآوری می زند و از این طریق موقعیت اجتماعی خود و
بخشی از افراد جامعه را ارتقا می بخشد ،مورد تأیید جامعه واقع می شود.
تغییرات هویتی افراد گاه از مرزهای مورد قبول جهان اجتماعی فراتر می رود .اگر
تغییرات هویتی بیرون از مرزهای مقبول جهان اجتماعی رخ دهد و شیوه هایی از زندگی
را که با عقاید و ارزش ها در تقابل هستند به دنبال بیاورد به تعارض فرهنگی منجر
می شود که اضطراب و نگرانی های اجتماعی فراوانی به همراه دارد.
تعارض فرهنگی گاهی ناشی از علل درونی است و به نوآوری ها و فعالیت های اعضای
جهان اجتماعی باز می گردد و گاه ناشی از علل بیرونی است و پیامد تأثیرپذیری از
جهان های اجتماعی دیگر است.
اسـتـدالل کـنیـد
آیا هر نوع ابداع و نوآوری یا هر نوع مواجهه با جهان های اجتماعی دیگر ،به تعارضات
فرهنگی منجر می شود؟ برای هر مورد نمونه هایی ذکر کنید.
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