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پژوهشی پیرامون جستجوی هویت و 
هویت شناسی

Identity and the notion of its historical understanding

: پیکارپژوهش و نگارش

۱۳۹۰قوس۲۸

هویت چیست؟ 

هويت در حقيقت امر، عبارت است از تشابه و مهخوانی ويژگی های  مشابه، 
وادگی، عقيدتی، سياسی، در زندگی فردی، خانشخصيکسان و بنيادين يک

اجتماعی، فرهنگی، زبانی، آوايی و نژاد تباری است، که بازتاب دهنده اهداف عينی 
تشخيص وبودن او می باشد. به عباره ديگر،بی بديلو واقعی او در حکم

تفکيک ويژگی های شخصيت فردی، خانوادگی، علمی، فرهنگی، و اجتماعی يک 
روابط انسانی و فردی او را من حيث پديده روانی، و انسان منفرد که بازتاب دهنده

اجتماعی در برابر افراد و انسان های حميط پريامون، بازتاب دهد، هويت وی را 
شرايط تشابه سازی انسان با حميطو يا هم زمينه ها وتشکيل دهنده است.

کنندهجسمانی، فکری و ذهنی او با در نظر داشت، تبارز انديشه هايش، نيز تعبري
و تفسري دهنده شخصيت اش می باشد. واژه هويت يا از زبانآيدن تی تی)،(

قرار گرفتهدر مهه زبان های دنيا، مورد کابرفرانسوی سده های ميانه گرفته شده و
گرفته"التني"بيشرتين ها را باور بر اين است که در اصل ازمادر زبان هااست و اما

ده های مشابه، موازی و مساوی حميط زيست فردی، شده که معنی و مفهوم  پدي
بر دارنده است.دربيولوژيکی، و روانی انسان را 
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در اين سال ها، در کشور های اروپای شرقی و غربی، و به ويژه در کشور های 
هایشرق ميانه، آسيای مرکزی، آسيای جنوبی، و جنوب شرق آسيا، که جنبش 

نامهگون سياسی، عقيدتی، اجتماعی و سياسی، با اهداف بعضًا مشخص و هم نا 
معني به اوج خود رسيده است، موضوع  و بينش هويت و برسی آن، اعم از هويت 
فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، تارخيی، زبانی، فرهنگی، عقيدتی و سياسی، 

رهربان سياسی دسته هایعی، سر زبان های مهه دانشمندان، شخصيت های اجتما
انسانی، احزاب توده ای و مردمی، روحانيون و مشايخ، قرار دارد. در اين فرآيند 
بسياری برای بازيابی آنچه با هويت ملی، هويت قومی، هويت زبانی، هويت عقيدتی 
و سياسی، هويت اسالمی و غريه ناميده ميشود، به انديشه و بينش علمی نشسته و 

ه حزبی و سازمانی شدن رسيده است. با آ�م، بدون در نظر داشت حتی به مرحل
اين مهه انديشه ها، تشاويش، تکانه ها، و مساعی مهگانی در اين راستا،انديشه ها 

های سياسی و احزاب، بطور و سازمانو تصورات عمومی جوامع، اجنمن ها، 
ری و موردشفاف، مشخص نه شده است زيرا هنوز نتوانسته اند مؤلفه های ضر و

نياز دخيل در اين دگرگونی ها، وجود ندارند و يا هم در به ميان آمدن شان، از 
کار نگرفته اند.هنوزدقيق سياسی و اجتماعی، دقت

پرسش هويت ، به ويژه در چند دهه گذشته بدون ترديد يکی از با امهيت ترين و 
و حميط پريامون و جوامعی ای کهزه روابط ميان افرادبارز ترين پرسش ها در ح و

بذل توجه اين چنني فراگري دردر آن حيات بسر می برند، بوده است. انسان ها
مورد اين پرسش ، بدون در نظر گرفنت سرچشمه ها و منابع نامهگون آن، نشان 
دهنده امهيت شناخت هويت است. مهچنان نکات نظر و بينش های نامهگون

ری نيز، توسط ساير افراد و اشخاصی که از ژرفای آن مطلع نيستند، نيز ابراز ديگ
نظر می منايند اما ، اثرات بدی را بر ديگران نتوانسته است جبا بگذارد. 
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امروز تفسري های گوناگونی را از مفهوم هويت می توان ارايه کرد که هر يک
های ديگری را مطرح می کنند. اين تفاوتالزامات، اولويت ها، نگرانی ها و اميد 

ادوارد سعيد، ها بيش از هر چيز برآمده از ديدگاه های نامهگون انسان ها هستند.
سرچشمه اين مهه گونا گونی ها را در اختيار مان" شرف شناسی"،در کتاب خود

گذاشته است. در سر سخن  اين کتاب جامعه دو گونه به تعريف گرفته شده است:
، که جامعه مدنی به تعريف ويژه او �اد های " جامعه سياسی"وعه مدنی"،" جام

اصلی خود را به سان مؤلفه های اصلی می پزيرد و تداوم زندگی خود را با دگرگونه
ها تنظيم می کند که ناشی از اندوخته های اين �اد ها است؛ و جامعه سياسی، از 

وظيفه اصلی آ�ا نظام خبشيدن و کهسازمان های اداری مرکزی تشکيل می شون د
تثبيت اوضاع است. به تناسب تفاوت اين دو جامعه، تفسري های متفاوتی از مهه 

ار هنریای ارزشی و آثمفهوم های بنيادين پديد می آيد که ماهيتاً و طبيعتاً نظام ه
، يک مؤلفه اجتماعی است که مهه هويت انسانیو فرهنگی را نيز در بر ميگريد.

هنگام به دنيا آمدن، بدون در نظر داشت اينکه در کدامني گوشه دنيا، و هانانسا
يا در کدام نقطه زمني به دنيا آمده اند، و از کدامني گونه رابطه قومی و قبيله ای 

نی و بشری بوده و دربرخوردار خواهند بود، دارای ويژگی های يکسان نوع انسا
بينش هستی، زنده هستند و هيچگونه وجودات و پديده های دارایميان انواع م

تفاوت ماهوی با مهديگر ندارند، و بنا بر اين، مقوله هويت انسانی که در دوران 
رشد تکوين انسان در جامعه شکل می گريد، کامًال اجتماعی و جامعه شناسانه 
است و هيچ گونه رابطه ای به خون، نژاد، رنگ و پوست.... ندارد. اگنون سعی 

يد تا گونه های نامهگون هويت انسانی در شريازه زندگی فردی وخواهيم ور ز
اجتماعی انسان که در بردارنده ساير جهات خواهد بود، مورد بررسی فشرده، قرار 

خواهيم داد:
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عيت امر شامل مهه آن اصول و فروعهويت فردی انسان در واق:هويت فردی انسان
آوان به دنيا آمدن او آغاز و با سپری منودن دوران نوجوانی، زندگی اش ميشود که از

به اجنام میجوانی، دوران پختگی، کهن سالی و در فرجام پريی و دوران کهولت
رسد که در حقيقت در بر دارنده شخصت روانی، خانوادگی، قومی، اجتماعی، 

يطی، جغرافيای سياسی، عقيده و باور، و روانی او را به مشول شريازه سياسی، حم
اخالقيات فردی و خانوادگی، او می باشد. انسان در دوره ها، مهواره با پرسش هايی 

چه کسی مرا آورده؟برای چه منظوری آمده اماز کجا آمده ام؟من کيستم؟،مانند، 
چه مدت زمانی زنده خواهم بود؟تاچه زمانی زندگی را آغاز منوده ام؟است؟

حيات و ممات دارای چه معنی هستند؟ در فرجام به کجا خواهم رفت؟ سرنوشتم در
و ساير پرسش هایدنيا چگونه بوده است؟ و در روز واپسني چگونه خواهد بود؟

دقيق تر و غليظ تر ، سر دچار می شود. جستجوی هويت شخصی در نتيجه به 
مطرح گرديد و شخصيت های خيلی ها با نفوذی، در زمينه ميان آمدن فلسفه غربی

هم بايد اظهار منودپژوهش های فلسفی ، منطقی و عقالنی در زمينه اجنام دادند. 
نوشته ها، و پژوهش های خيلی ها با امهيتی نيز، به که در ادبيات فلسفی دنيا غرب

های اساسی در مورددر اين زمان تعداد زيادی از پرسشرشته نگارش در آمده اند.
شخصيت فردی و شخصی انسان ها مورد بررسی قرار می گريند، که ميتوان از 
دشواری های هويت فردی، شناخت امهيت تارخيی، روانی و اجتماعی شخصيت، 

يت انسانی و زمانه های نامهگون سپری شده، شخصيت و سياست های صشخ
ديدگاه ها و شخصيت، برخورد روانکاوانه  با شخصيت فردی، یت شکنيشخص

و نقششخصيتشخصيت های تارخيی،های نا مکشوف و مرموز، خالقيت
.صيت ها، و غريه را ميتوان ياد کرددر تاريخ، ساخت بيولوژيکی شخآفرينی آ�ا
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فردی در شخصيت ها، کم نيستند ی های هويتدشوا ر:دشواری های هويت فردی
مشار آ�ا خيلی ها زياد و برازنده است، و مهه آ�ا با هم در ارتباط و مناسبات بلکه

قرار دارند. خنستني موضوعی که انسان به آن سر دچار ميشود،اين است که :  من  
نکيستم؟ مهواره از خود می پرسيم که من کی هستم، ساختار فکری و جسمی م

چگونه هست؟ چرا با ديگران تفاوت دارم؟ که بايد هم داشته باشم در غري آن من ، 
خودم نيستم و بايد ديگری باشم. لذا بايد دانست که شخصيت مشا، فقط آن 
چيزی است که مشا را از ديگران جدا می کند و تفاوت های مشا، خوبی  ها و نا 

و يا هم اينکه مشا چگونهخوبی های مشا، بازتاب دهنده شخصيت مشا هستند.
خود را در حميط بکار می گرييد، روابط مشا از چه قرار است، بينش و طرز تفکر مشا 
چطور است. هويت مشا که جمموعه داشته ها و نا داشته های فکری، روانی، 
اجتماعی و سياسی و عقيدتی مشا است، در واقعيت امر ملکيت داميی مشا است و 

رزيد تا بر آن ملکيت به افزائيد و آنرا مطابق شرايط زمان ومشا مهواره سعی می  و
باری بايد انديشيد که : چهمکان پخته تر، زيبا تر، فهما تر و پذيرا تر می سازيد.

معنايی دارد شخصيت بودن و هويت داشنت، و چه واقع می شود با کسی که 
ازمندیشخص نيست، فرد نيست ، انسان نيست، اما می خورد، می نوشد، ني

دارد، تنها مکامله منی کند، حرف منی زند، دمشنی منيکند، خمالفت ندارد، ظامل 
که شخصيت هستم و هويت دارم و اشرف"منی"نيست، تعدی منی کند، ولی

های غري اخالقی بر خورداراز مهه اين کوايف بی جا، و شريازهآفرينش هستم
، فرديت و که واژه  شخصتالزم است"من"يا برایهستم، پس در اين صورت آ

هويت بکار برده شود؟

           npaikar@live.com                                   www.shughnan.com                                   npaikar@akcfo.org



6

هر انسان حمصول خانواده خود است، و يا هم  آنگونه که برخی:هويت خانوادگی
اظهار ميدارند که هر انسان در واقعيت امر، مناينده آن مهه داشته و نا داشته، ها

ی ها و نا خوبی ها، برازندگی ها، و نا برازندگی ها، اختالفات و اتفقات، خوب
خانواده خود و حميطی که خانواده  به مشول خودش در آن حيات بسر برده است، 

خيلی ها برازندهمی باشد. نقش فاميل و خانواده در تکوين و تدوين شخصيت فرد،
و بنياد رشد بعدیآغاز ميشوداست، و تدوين شخيت روانی هر نوزاد از سنني پنج

را به انگونه ای تا مهان زمان آمده است، به رشد معقول و داميی خود ادامه خواهد
که هر انسان با وصف آنکه حمصول خانوده خود است، اما داد. اما بايد گفت

دارای شخصيت مستقل روانی نيز خواهد بود، زيرا دانشمندان روانشناسی می گويند  
ند و فرزندان شان تري کمان هستند که بعد از به دنيات کمان را دا ريحيثکه  والدين

والدينآمدن به استقامتی خواهند رفت که شايد پدر و مادر نرفته باشند، اما اثرات
خواهد داشت.مانده و برای مهيش وجودباقيدر ضمري و احساس شان

از آجنايی که انسان در اجتماع زندگی می کنند، از داشته ها، از :هويت اجتماعی
باور ها و نا باور های آن بريون بوده منيتواند، و انسان ها در ذات و ماهيت انسانی 
خود دارای هيچگونه جهات و بينش و فطرت منفی نيست، اما اين جامعه است که 

دارای پنج مؤلفه و�م هت می کشاند. هويت اجتماعی انساوی رابه هر طرف و ج
يا مقوله است، که بر اساس آن شخصيت فردی و اجتماعی او گونه می پذيرد: 

.عوامل معني، مشخص و اجتناب نا پذير جغرافيای سياسی و اقليمی
ير سياسی و تارخيی .عومل نا گذ
  .عوامل نامهگون اقتصادی، و معيشتی
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زبان و ادبيات، هنر، مواريث اسطوره ای، سنن و آداب، عوامل فرهنگی )
باور ها، آئني ، رسوم و ياد مان ها)،

.و در فرجام مؤلفه های تربيتی، روش ها، و شيوه های فکری و ذهنی

وعه عواملی گفته ميشود که بر گرفتهبه جمم:الف) عوامل جغرافيای سياسی و اقليمی
از ويژگی های مربوط به اقليم، طبيعت و آب و هواست، که درسده های متمادی و 
هزاره ها، توانسته و هم ميتواند بر نوع رفتار، کردار، و پندار حميطی افراد و اشخاص 

کتأثري گذاشته و هويت اجتماعی ويژه ، يا احساس تعلق و رابطه خبصوصی را در ي
گروه انسانی از گذر زندگی تارخيی اجياد کند، بنا بر اين بايد ريشه خبشی از 

اما وجه تشابه دراحساسات مربوط به تعلق سرزمينی را در اين عامل، جستجو کرد. 
ميان يک گروه انسانی که تنها بر گرفته از اين عامل باشد، قادر به اجياد هويت 

گونه که پيشرت گفته شد، تنها ميتواند يکی از اجتماعی نيست، بلکه اين عامل، مهان  
گروه خاص انسانی باشد.عوامل گسرتده اجياد هويت و احساسا تعلق به يک

که متأثر از سرنوشتبه جمموعه عواملی گفته ميشو د:ب) عوامل سياسی و تارخيی
، سياسی و تارخيی مشرتک يک گروه خاص از انسان ها هستند. بايد دقت کرد که

وقتی که ميگوئيم " يک گروه خاص از انسان ها"، هدف مان مهزمان، آن گروهی از 
متعدد انسانیر ميان خود، شامل گروه ها و دسته هایانسان هستند که ميتوانند د

در حوزه های گونا گون جغرافيای سياسی باشند. داشته های تارخيی، شاد مانی ها، 
ز مجله عواملی هستند که از ديد اندازغم ها، نربد ها و شکست های مشرتک، ا

نوع نظام های سياسی خاص و رخداد های مشابه، می توانند تأثريات حتمل
ماندگاری را بر احساس هويت مشرتک بگذارند.
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عوامل اقتصادی در احراز هويت فردی و مشرتک عبارتند از::پ) عوامل اقتصادی
های توليد اقتصادی، روابط توليد، سطح و نوع توليد، ابزار خاص توليد و شيوه

امکانات توليدی يک گروه خبصوصی از انسان ها که در يک اقليم مشخص تاريخ، 
زندگی کرده و می کنند. وابسته به اينکه، اين گروه انسانی مفروض، از گذر يک 

، متأثر از چگونه نظامی بوده جريان و فرآيند تارخيی، در هر يک از عوامل نامربده
اند دارای ويژپی های مشرتکی می شوند، که اين ويژگی ها، نوعی خاص از احساس 
مشرتک و تعلق تارخيی را اجياد می کنند؛  برای منونه، قرن ها حاکميت نظام زمني 

در ميان ملل اروپايی و يا حاکميت نظام ارباب و رعيتی در" فيوداليسم"، داری
نامهگون، منجر به اجياد دو نوع متفاوت از احساس مشرتک، نسبت به سرزمني های

روابط توليدی و روابط انسان با انسان و انسان با زمني، در بني اين دوگروه انسانی 
به اشرافيت در جوامع اروپايی و فرهنگ بر گرفته از آن، شده اند. تفاوت نوع نگاه

با نوع نگاه افراد و شخصيت ها که در پی جستجوی هويت خودی هستند، 
متفاوت است.

ر زندگیعوامل فرهنگی، مؤلفه هايی هستند که از نقطه نظ:ت) عوامل فرهنگی
مشرتک اجتماعی و حتت تأثري نوع روابط انسانی حاکم بر جوامع و متأثر از مهه

عوامل اقليمی،سياسی، تارخيی و اقتصادی، اجياد می شوند. اين تأثريات در صورت 
تداوم تارخيی، زمينه های پيدايش نوعی خاص از جهان بينی، اعتقادات، زبان 

منحصر به فرد را  فراهم میاجتماعیمشرتک، هنر و سنن و آداب و ائني های
به مهانآورند. اين عوامل، به دليل اينکه در زمانی نسبتًا طوالنی اجياد می شوند،

کم تر از عوامل ديگر هستند و خبش اصلی از هويتاندازه ماندگارتر و مستح
اجتماعی انسان را شکل و گونه می دهند. عوامل فرهنگی به مرور زمان تغيري شکل

دهند و ممکن است ضعيف شوند و يا هم تقويت شوند، اما بن مايه های می
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بسته به اينکهتارخيی آ�ا، کمرت دچار دگرگونی های آنی و دوره ای می شوند.
انسان ، در هنگام تولد در کدام حوزه فرهنگی قرار گريد، طبيعتًا احساس هويت 

حوزه، در آينده می شود.  اجتماعی او دارای مشخصه های منحصر به فرد مهان

هيچ گروه انسانی ای امروز در جهان سراغ خنواهيم داشت که در کره زمني وجود
داشته  و بدون هويت و يا هم سلب هويت شده باشد، چرا که انسان در جامعه 

است و رشد و تکامل او، اجتماعی بوده است و نه زندگی کرده و رشد يافته
انفرادی، بنا بر اين، هر انسانی، در هر جامعه ای که زندگی می کند، جدا از 
مسايل حقوقی و سياسی در يک مقطع خاص تارخيی، دارای هويت مشخص 
اجتماعی و تارخيی است. بنا بر اين ميتوان هويت مشخص تارخيی او را نا ديده

تنها می" هويت طلبی"، يتوان او را سلب کرد. از اين سبب طرح حبثگرفت، اما من
تواند با چشم پوشی خاص سياسی، به جهت اجياد تفرقه مطرح شود نه چيز ديگری 

ينه اجياد و آفرينش هويت انسانی.در زم

پذيری هويت اجتماعی انسان، عامل آخرين عامل تأثر گذار در گونه:عوامل تربيتی
تربيتی است. اين عامل خود بر گرفته از عواملی مهچون، گونه های روابط اخالقی، 
فرهنگی و رفتار حاکم بر خانواده، آموزش و پرورش و مهچنني جامعه است. هر يک 
از اين سه حوزه، خبشی از حوزه نفوذ تربيت انسان را شکل می دهند، ولی بسته به 

ه هر يک از عوامل نامربده ، چقدر گسرتده تر عمل کنند و انسان مورد نظر را اينک
زير پوشش آموزه های خود قرار دهند، تربيت انسانی را ميتوانند  در حوزه نفوذ خود 

بگريند.
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دو نظر متفاوت در اين باره ميان دانشمندان:ن "" دين و حبران هويت جوانا
متداول است: منونه اول ، ناشی از دشواری ها ی معينی که در اجتماع قرار دارند  و 
دومی هم  علل و داليل بروز اين دشواری ها در ميان شهروندان  يک اجتماع. رشد

از مهني سبب لزومًاود.را منيتوان به مرحله حبرانی تعبري من20آدمی به ويژه در سنيني
از واژه ها و عباره های دوره رشد جوانی، بزرگسالی، پختگی  و، پريی و کهن سالی 

استفاده ميکنيم.
گسرتدهجوانب مسايل و دريافت دانش نسبتاً توانايی جوانان برای در نظر گرفنت مهه

و آگاهياز ضرورتدر باره دشواری ها و شيوه های اخالقی و اجتماعیو سيعو، 
را برای آنان فراهم می آورد تا بهيکپارچه بودن شخصيت بزرگسالی، زمينه های الزم 

تثبيت هويت و انسجام خود برسند. در اين دوره هويت شخصی آنان به صورت
گی جلوه گر ميشود. آنانباور های عمومی، ارزش ها طرح و برنامه مشخص زن د

هويتی می يابند که حاکی از وقوف به شايستگی های حتصيلی، توانايی های 
جسمانی و بدنی، مهارت های کاری و شغلی، و باور های دينی و اجتماعی است 
و نقش های گوناگون خود در موقعيت های خمتلف را خبوبی می شناسند و با تغيري

را تغيري ميدهند.موقعيت ها، آ�ا نيز نقش خود

چالش حبران هويت هم بعد روان شناختی فردی دارد و هم:جوانان و حبران هويت
. ذاتاً مهه فرهنگ هايی که با اين چالش بزرگ دست بهبعد اجتماعی و سياسی

هایگريبان هستند، بايد در صدد شناخت صورت مهه جانبه برآيند و در جامعه
دين دار عالوه بر آن پرسش از آن به موضع دين در برابر اين معضل روانی و

البته موضوع، سخن دين و حبران  هويت جوانان اجتماعی نيز رو می گردانند.
است. حبران هويت يکی از مؤلفه ها و پديده های مهم و مورد تأئيد در دهه های

انسان ها  در سراسر جهان استاخري در زندگی اجتماعی، خانوادگی و اجتماعی
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و در سطح جهان و زمان جديدبا رويکرد های متفات، بينش و تصورات نامهگون 
مورد حبث و کاوش های فراوان قرار گرفته است. باز شناسی مفهوم هويت و

است و شخصيت خود" شخصيت"،شخصت هويتی، نيازمند عطف توجه به 
ويژگی های خمتلف فرد مانند ساختماناز خصوصيات وایعبارت است از جمموعه

خلق، رفتار، عاليق، گرايش ها، توانايی ها، و استعداد های وی، و جسمانی، بدنیُ  
در فرجام در واقعيت مهان شخصيت است که مورد آگاهی  درونی قرار گرفته است.

شخصيت و هويت انسان در گرو سازگاری آدمیسالمت:يتهويت و حبران ه و
با حميط اجتماعی پريامون، می باشد که بعضًا چهره بدل می منايد و زير اثر فرهنگ 
ديگران قرار ميگريد و شايد هم در فرجام به نابودی مهيشگی، به مثابه پديده  نا 

شخصی، وادگیملموس و حمسوس ، سوق گردد. انسان ها بايد مهواره هويت خان
د تا از گزندنفردی، اجتماعی، سياسی، عقيدتی و فرهنگی خويشنت راحراست مناي

د. هويت حبران زده و يا حبران زدگی هويت زمانی بهنحوادث در امان قرار گرفته بتوان
ميان می آيد که افراد، جوامع، شخصيت ها، مجعيت ها، دسته های باور های 

با حبران هويت سردچار ميشونند که دشواری ها، دينی، فرهنگی و سياسی، زمانی
تعارض و چالش های جدی در نگرش فرد، و بينش فرد و يا مجعت، ميان عناصر 
اثر گذار و سازنده شخصيت وی پديد آمده باشند، و فرد يا افراد از تفسري و تعبري 

مورداشد، و نيز در جامع از آ�ا و پاسخ قانع کننده و به معنی زندگی ناتوان ب
ايش و علل بروز تارخيی، سياسی ، اجتماعی و عقيدتی آ�ا ناتوان باشد، متبارز پيد

فردی يک انسان اثر گذار ميشوند.ميشوند و بر شخصيت و هويت سياسی و
مسئله هويت و هويت شناسی ، در دنيای کنونی يکی از پر حبث ترمي مؤلفه زندگی 

بسرتی در مورد آن طی ساختاراجتماعی و عقيدتی و سياسی است که حممود ش
يک سروده زيبا اين چنني زمزمه می منايد:
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که باشم من؟ مرا از من خرب کن
چه معنی دارد" اندر خود سفر کن"

اگر کردی سوال از خود که من چيست؟
مرا از من خرب کن تا که من چيشت

چو هست مطلق آمد در اشارت
به لفظ من کنند از وی عبادت
ّعني ّعني شد م حقيت کز ت

تو را در عبارت گفته ای من
من و تو عارض ذات وجودمي

مشبک های مشکات وجودمي
مهه يک نور دان اشباح و ارواح

گه از آئينه پيدا گه ز مصباح
تو گويی لفظ من در هر عبارت

به سوی روح می باشد اشارت
چو کردی پيشوای خود خرد را
منی دانی ز جزو خويش خود را

" هويت"ز خط و هم يهی های
دو چشمی می شود در وقت روئيت

در مورد هويت سخن برانيم، بايد دانست که از هويت: فردی، شخصی، مادامی که
خانوادگی، هويت ملی، هويت دينی، هويت فرهنگی، هويت اقتصادی، و هويت 
جهانی، و هويت متدنی، بايد کمی هم آگاهی پيدا منود و در مورد هر کدام چيزی 

بايد اظهار منود:
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من کيستم؟ از کجا آمده ام؟ برای چه مقصودی فرستاده شده ام؟ چههويت فردی:
نسبتی ميان من و جهان درونی من وجود دارد؟ چه روابطی ميان من و دنيای بريون

ند؟ آنگونه که شاعر فرمودهمن وجود دارد؟ تن و روان من دارای کدامني رابطه هست
است:

ما زباالئيم و باال مريومي
ودريا مريوميما ز دريائيم

ما از اين جا و از آجنا نيستيم
ما ز بی جائيم و بی جا مريومي

با وصف آنکه مهگان سعی منوده اند تا پريامون هويت خانوادگی:هويت خانوادگی
دشوار بوده است ، اما در عباره نسبتاً ف و توصيف دقيق پيشکش منايند، مگرريتع

،" تعيني فشرده و کوتاه می توان گفت که منظور بنيادی مان از اين گونه هويت
دارد؟"،ن که چه پيوند هايی ميان آنان وجودنسبت ميان جوان و خانواده است و اي

زندگی خانوادگی خود در فراز و فرودمی باشد. عالوه بر آن خانوده در شريازه
اين هويت نقش آفرينی منودهتارخيی چه کار هايی را در راستای آفرينش و استحکام

است، و تا چه حدی اصول و شيوه های زندگی خانوادگی را بر مبنای ارزش های 
اخالقی و عقيدتی، حميط پريامون خود که بدون تأثري منی باشد، به سر رسانيده 

است.

دگی امروزی درهمه ترين مسايل زنتعريف هويت ملی يکی از پر مههويت ملی:
مادامی که در مورد هويت ملی سخن بهطالح متمدن است.جهان معاصر و به اص

ر جستجوی آن قرار ميگريد ، تا بداند  ميان آيد، هر انسان به اين انديشه ميشود و د
جايگاه اجتماعی و فردی ومني کشور زيست می کند، دارای چه که فرد در کدا
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بهخانوادگی است، و هم دارای چه مسؤليت مدنی است و چه خدمتی را ميتواند
سر رساند که باعث آفرينش اسباب آسايش و راحت برای خانواده و در کليت امر

متامی افراد يکر و ملت خود باشد. وحدت مياننسانی  و کش وبرای اجتماع ا
است، زيرا ارزش ها، مباالت و " هويت ملی"،ملت، �رتين زمينه ساز بروز 

افتخارات، ويژگی های برجسته يک ملت زمانی تبلور می يابد که وحدت کامل بني 
امعه ، نی آن جاقشار و دسته های تباری و نژادی، به مشول زبانی و فرهنگی و انسا

حتقق يابد.

هويت دينی به اين معنی که يک فرد بايد بداند که دارای چه باوری:هويت دينی
است و بينش های باوری اش از کجا ناشی ميشوند و دارای چه ارزشی برای زندگی

هستند. در ضمن آن بايد بداند که چه دينی را انتخاب منودهدينی و دنيوی او
است و آن دين چه چيزی را از او می خواهد که اجنام دهد و چه چيز را بايد ترک

بايد شريازه کاری" امر به معروف و �ی از منکر"،کرد. يعنی اينکه بر بنياد، 
که از پيامد هاینداردعقيدتی معنوی خود را تنظيم و ترتيب منود. ترديدی و جود

تکوين هويت دينی، احساس تعهد و مسؤليت در قبال ارزش ها و باور های آن 
"مکتب فکری می باشد. برخی از صاحب نظران تعهد را به عنوان سنگ بنای

تلقی می کنند.و " هويت ملی"،هويت دينی"،

اعی يعنی اين که فرد نقش ها و وظايف اجتماعیهويت اجتم:هويت اجتماعی
خود را بشناسد و متقابالً  انتظارات  مردم جامعه از خود را بداند. حتقق هويت

؛ يعنی اينکه شخص در مهه ابعاداجتماعی در گرو حتقق تربيت جامع فرد است
دارای صفات و رفتار( فزيکی، عاطفی، اجتماعی، ذهنی و اخالقی)،وجودی خود

.ای ارزمشندی باشد تا بتواند نقش خود را به طور مؤثر در جامعه ايفا کنده
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هم از نقطه نظر ساخت  و هم از ديد انداز  حمتواهويت فرهنگی:هويت فرهنگی
، که بايد مورد توجه عميق  و مهه  مهم ترين هويت استو هم شرايط زمان و مکان

ی به صورت خيلی ها جدی در راستای حتقق سايرقرار گريد، زيرا هويت فرهنگگري
در واقع فرد به درستی بايد فرهنگ خود را شناخته، درک  هويت ها، نقش بلند دارد. 

کرده و وجوه امتياز آن را نسبت به ساير فرهنگ ها بداند. مهچنني قدر دان آن
وفرهنگ باشد و در فرآيند پرورش، اعاشه و اباطه معنوی آن از هيچگونه سعی

از اين سبب بايد مهواره در جستجوی هويت بود، آنگونه که گفته تالش دريغ نورزد.
اند:

جوينده يابنده است،
است،دانندهيابنده

داننده دوست دارنده است،
دوستدار، دوست دارنده است،

دارد،دوستمزيرادارمستد و
ميکنم،قتل غرورشکسی را که دوست دارم، 

م،يزتش می خبش، عميغرور منودقتلو کسی را که
م.يباشبايد پاداش دهندهم، زيرا که يو پاداش ميده

وزی دوستانبھربھ امید پیروزی و 
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