هویت چیست؟

نگارش موجود به منظور تنویر بیشتر و بهتر ذهنیت شماری از جوانان سرزمین بدخشان و اطرافیان
شان که فرصت زرین شان را وقف بحث بینش و تصور هویت و هویت شناسی در برگه مجازی چهره
ها  ،Facebookنموده بودند تقدیم و تکریم است ! ! !

نگارنده  :داک تر نصرالدین شاه پیکار
ترانتو – کانادا
 ۸مارچ ۲۰۱۷

فهرست مطالب
❖ گ فتمان پیرامون هویت و هویت شناسی
❖ چگونگی تعبیر و تعریف هویت
❖ هویت چیست و هویت ما کدام است؟
❖ جوانان ،هویت و فهم هویت شناسی
❖ بحران هویت چرا و چگونه رخ میدهد؟
❖ بحران هویت در جوانان و نو جوانان
❖ هویت متشکل از " خودی" و غیر " خودی"
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در امد سخن  :قبل از اينكه وارد بحث هويت در کلیت امر شویم  ،الزم است به بحث پيرامون مفهوم هويت و چالشها
وپارادوكسهاي ي كه هويت با ان مواجه است بپردازيم  .هويت چيست؟ ايا از لحاظ معرفت شناسي و فلسفي ،چيزي
بنام هويت وجود دارد يا خير؟ ايا هويت معطوف به تداوم و استمرار است يا معطوف به تغيير و تحول؟ عنصر ثابت
ان کجاست و عنصر تحول ان كجاست؟ اين موضوع مورد بحث و چالشهاي فراواني قرار گرفته است و هنوز هم به
رغم اينكه در اين خصوص پوسته اي از اتفاق نظر شكل گرفته ،اما در اليه هاي ي هنوز اختالف نظر وجود دارد .
اگر بخواهيم به معناي لغوي هويت توجه كنيم ،تا حدي مي توان از معناي لغوي ان چيزهاي ي را استنباط كرد .فرهنگ
معين واژه هويت را چنين تعريف كرده است  :انچه كه موجب شناساي ي شخص باشد  .يعني انچه كه باعث تمايز يك فرد
نمي شودً .
حتما يك " خود" وجود دارد و يك غير نیز ،و گرنه شناساي ي  ،معنا
از ديگري باشد  .پس هويت در خالء مطرح
پيدا نمي كند .هويت بيشتر در زمينههاي اجتماعي است كه جاي بحث دارد  .فرهنگ اكسفورد  ،به عنوان چيستي و كيستي
فرد از هويت ياد مي كند .كيسيتي! چيستي! به تعبير رساي ويليام هانوي ،كه يكي از ايرانشناسان و شرق شناسان شهير
است ،ما تا ندانيم كه بوديم ،نمي توانيم بدانيم كه هستيم ،يعني شناخت هستي ما در گرو شناخت تاريخي ماست و
تا ندانيم كه چگونه در جاي ي كه هستيم رسيدهايم نميتوانيم بدانيم كه كجا ميرويم .اين  ،سخن پرمعنا و پرمغزي است  .ما
هر كجا كه مي خواهيم برويم ،چه در قالب توسعه اقتصادي ،توسعه سياسي يا توسعه فرهنگي ،اول بايد ببينيم كه در تاريخ
چه بوده ايم .چگونه به اينجاي ي كه االن هستيم ،رسيده ايم؟ اين گذشته را بايد خوب شناخت  .واژه نامه :انديشه اجتماعي
مي نويسد؟ هويت مشتق از ريشه التین است به معناي تشابه و تداوم .يعني هم در ان يك اشتراك وجود دارد و هم يك
استمرار و پاياي ي  .به عبارتي انچه در طول تاريخ ثابت و مشترك مانده و تحول و دگرگوني تاريخي روي ان اثر نگذاشته است
 .به لحاظ عرضي نيز مي تواند به معناي وحدت ( تشابه ) در عين ك ثرت باشد .
اولين باري كه مفهوم هويت مطرح مي شود بر مي گردد به انتشار ك تابي بنام جماعت تنها در  1950ميالدي و ك تاب ديگري
ً
در سال  1960بنام (هويت و اضطراب) اين مفهوم ابتدا براي دستيابي سياهان ،يهوديان و اقليت هاي دني ي به امري مطرح
مي شود كه بتواند به درك خويشتن تاريخي و مقاومت انان در مقابل كساني كه حالت تهاجم نسبت به انها داشتند ،بيانجامد
و در وادي علوم اجتماعي  ،هم روانشاسان و هم جامعه شناسان به مفهوم هويت توجه كرده اند .مي دانيد كه در روانشناسي
فرويد و اريكسون دو تن از روانشناسانی هستند كه توجه ويژه اي به هويت دارند و هويت را به عنوان يك امر ايستا نمي
بينند .يعني اين خود را به عنوان يك امر ايستا تعريف نكردند .مي دانيد كه وقتي فرويد بحث" خودی "  ،را مطرح مي كند،
در كنار اين " خودی" ،نهاد و ( فراخودی ) را مطرح مي كند  ،كه مي گويد برايند فراخود و نهاد چزي را در ضمير خوداگاه
شكل مي دهد بنام خود اريكسون هويت را فرايند مستتر در فرد و فعاليتهاي جمعي او مي بيند .اما بحث ما از زاويه روانشاسي
نيست ،بلكه از زاويه بینش جامعه شناسي به هويت نگاه ميكنیم .بايد ديد در توئريهاي علوم اجتماعي  ،كدام توئري مي
تواند حداقل يك كمك اجمالي در اين خصوص به ما کرده بتواند ؟
در بين مكاتبي كه به مفهوم هويت توجه كرده اند مك تبي به نام (مك تب كنش متقابل نمادين) وجود دارد كه متفكراني نظير
ميد و ويليام جيمز و غيره در ان هستند .مفهوم محوري هويت خود است  .ويليام جيمز ميگويد انجا كه من بتوانم بگويم
كه اين من واقعي من است ،انجا هويت است  .بنظر اين رويكرد وقتي كه ما ميگوييم اين من هستم اين من در خالء شكل
نگرفته و با شما متولد نشده است  .اين من در ارتباط با ديگري شكل ميگيرد  .يعني  ،این خودی برايند يك خود و يك غیر
خود است  .من ميخواهم همين را اساس بحث قرار دهم  .يك خود يا من فاعلي داريم و يك خود منفعل  .به جنبه نمادين
و خالق ما ،به جنبه نواوري ،خالقيت و بديع بودن ما بر مي گردد .اما خودی ما به ارتباطات اجتماعي  ،شبكه تعامالت و
فرايندهاي اجتماعي رجوع ميكند  .جيمز معتقد است كه خود بر ايند خود و غیر خوداست .ممكن است در يكي خودی
كم رنگ باشد و در دیگری خودی پررنگ و در ديگري بر عكس .در اينجا ما در مفهوم هويت به هويت فردی .هويت ملي،
تاريخي يا فرهنگي ،پا را از روانشناسي فراتر مي گذاريم  .اگر در روانشناسي ما ً
صرفا صحبت از من فردي مي كنيم ،در هويت
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فردی و قومی صحبت از يك فرد خاص قومی نيست ،بلكه صحبت از هويت جمعي يا هويت فرهنگي يا هويت تاريخي يا
هويت ملي است  .پس ان چيزي كه مورد نظر ماست هويت جمعي است  .در شناخت هويت جمعي ما  ،بايد توجه داشته
باشيم كه خود اين هويت جمعی يا هويت ملي يا هر هويت قومی ديگر ،يك خودی دارد و يك غیر خودی  .و اين نك ته
اي اساسي است  .بايد ببينيم خود و غیر خود اين هويت كجاست .بدون ترديد ،ان متغير است ،خودی جمعي ما متغير
و تحت تاثير شرايط ،زمينه ها و نيازهاي تاريخي  ،سياسي  ،اجتماعي و اقتصادي است  .اما اين نافي ان خودی يا ان عنصر
ثابت نيست .
همانطور كه گ فتم در انسان يك خودی وجود دارد كه من خالق و نمادين است  .در جمع هم يك خودی وجود دارد كه
بيانگر ماي خالق ،نمادين و فرهنگي است  .ما بايد ان ما كه در هر شرايطي خود را نشان مي دهد و در تقابل با شرايط
مختلف اقتصادي ،سياسي و اجتماعي در نهايت هويت را شكل مي دهد را بشناسيم  .بر خالف تصور خيلي از افراد كه فكر
مي كنند هويت امري ايستا و بدون تغيير و دگرگوني است  .هويت يك قسمت ثابت و يك قسمت متحول دارد .ما مي خواهيم
بدانيم كه اين خودی يا من ملي كجاست و كجا بايد انرا جستجو كنيم؟ ما در بحث هاي روانشناسي خودی يا منيت انسان
را در درون ان و در نيروهاي بالقوه ان و در جنبه نمادينش ميبينيم .انسان موجودي است كه با نماد سرو كار دارد و نمادين
است  .بنابراين ما بايد منيت ملي و منيت جمعي خود را در فرهنگ ببينيم ،زيرا فرهنگ به يك معنا يعني نماد .ما بايد منيت
جمعي خود را در نمادهاي خودمان ببينيم .در اين نمادها هم بايد يك اولويتبندي بعمل اوريم  ،بعضي از انها بر بعضي
ديگر تقدم دارند .ما در عرصه فرهنگ بين سخت افزار و نرم افزار تمايز قايل مي شويم  .تعاريف متعددي از فرهنگ وجود
دارد .تعريف كه من برگزيده ام تعريف مختصر ،مفيد و جامعي است :فرهنگ يعني معرفت مشترك این خودی است که
اين مؤلفه هاي مختلفي دارد .اين مولفه ها هم اليه هاي متفاوت فرهنگ را تشكيل مي دهند .عده اي از انها ،اليه زيرين
هستند و بعضي اليه رويين  .اگر بخواهيم بطور مختصر به اليه هاي اوليه يا زيرين اشاره كنيم ،مي توان انها را بدين صورت
برشمرد :اليه فكر ،اليه بينش  ،اليه جهان بيني  ،اليه باور .اينها اليههاي زيرين فرهنگ محسوب مي شوند .اليه دوم ،اليه
ارزشهاست  .پس  ،انچه از ناحیه فكر ،بينش ،ذهنيت و معرفت است در اليه اول قرار مي گيرند .انچه كه از ناحیه
ارزشهاست ( مالكهاي داوري شما نسبت به خوبي ،بدي ،زيباي ي ،زشتي و  ) ...اليه دوم را تشكيل مي دهد .اليه دوم متاثر از
اليه اول است  .اليه سوم ،اليه الگوهاي رفتاري و هنجارهاست  .اليه چهارم ،اليه نمادها ( به معناي نمادهاي كالمي و
غيركالمي ،يعني اعم از زبان ك تابت و زبان گ فتاري و نمادهاي غيركالمي مثل هنر ،موسيقي ،طراحي  ،معماري و  ) ...است .
نماد خودش في نفسه واجد ارزش نيست ،بلكه معرف ارزشهاي ي است كه در پس ان نهفته است  .اين نك ته اي اساسي است
ه يچ وقت نبايد نماد را به عنوان سطح زيرين در نظر گرفت ،بلكه نماد در خود  ،باردار عناصر زيرين است  .اين نك ته اي
است كه در اولويت بندي فرهنگ ،به عنوان ان عنصر نمادين (ما) ي جمعي ،بايد مورد توجه قرار بگيرد.
اكنون ،به پارادوكسهاي ي كه در مورد هويت وجود دارد مي پردازم ،عليرغم اينكه ،سعي كرديم تعريفي اجمالي از هويت
بدست دهيم ،اما هويت ماهيتي پارادوكيسكال ( (تناقض نما) نيز دارد .همين امر باعث شده تعريفي مانع و جامع از هويت
وجوداد نداشته باشد  .در مورد پارادوكسهاي ي كه در مورد هويت وجود دارد ،بايد به سه پارادوكس اشاره كنيم .
اولين پارادوكس هويت به اين ويژگي بر مي گردد كه هويت بطور همزمان حامل يك عنصر ايستا و يك عنصر پويا است .
از يك سو ،رجوع به مفهوم هويت بيانگر استمرار و تداوم خودی تاريخي است ،اما از سوي ي ديگر ،نبايد اين واقعيت را
دائما در معرض فرايند باز تعريف و باز توليد است ً .
ناديده بگيريم كه هويت ً
مثال اگر زبان فارسي زماني اساس هويت ايراني
بوده است  ،معلوم نيست كه االن هم بتواند ان نقش را ايفا كند .بنابراين ،بخاطر شرايط مجبوريم تعريف مجددي از هويت
داشته باشيم  .به خاطر اين پارادوكس است كه عده اي معتقدند پيوندها و تعلقاتي كه به هويت مربوط مي شوند محصول
تفسيرهاي مجدد و نمادين از دنيا هستند و چون به شرايط تاريخي ،نيازها ،موقعيتها و بسترهاي ( خودی متفاوت بر مي
گردند تا حدي ناگريز گزينشي و بخشي غیر خودی هستند .ما از ميان عناصر فرهنگي خويش دست به انتخاب مي زنيم،
داکتر نصرالدین شاه یپکار

3

اداره نشرات سیمای شغنان

اين بدان معنا نيست كه انها وجود ندارند ،بلكه انها وجود دارند ،اما در واقع ما بعضي از انها را مي بينيم و بعضي را نمي
بينيم و اين به شرايط محيطي ما بر ميگردد.
ً
ً
پارادوكس ديگر به هويتهاي چندگانه خودی مربوط مي شود .معموال افراد و گروههاي مختلف اجتماعي الزاما به يك هويت
وابسته نيستند و مي توانند هويتهاي مختلفي را پذيرفته باشند ،مثل هويت قومي ،هويت ديني  ،هويت زباني ،هويت ملي،
هويت جنيسيتي و هويت مربوط به گروههاي شغلي .بنابراين ،يكي از معضالت هويت وجود هويتهاي مضاعف است  .ليكن،
بايد تالش كنيم وجه اشتراك بين هويت گروههاي مختلف را پيدا كنيم و هنر بحث هويت هم اين است كه از البالي همه
هويتهاي ظاه ًرا مضاعف ،بتوان وجوه مشترك انها را پيدا كرد.
پارادوكس سوم به اين نك ته بر مي گردد كه اگر ما بخواهيم بر هويت تكيه كنيم ،چون هويت باردار احساس و ارزش است،
با رفتار عقالني تباين پيدا مي كند و رفتار عقالني مستلزم براورد سود و هزينه است  .اما هويت در واقع باردار حفظ سنت مي
باشد  .پاسخ هاي متعددي به اين پارادوكس داده شده است  .يك جواب اين است كه ً
اصال توجه به هويت مربوط به گذشته
و مربوط به تاريخ است ولي منافع اقتصادي هم همراه دارد؛ يعني اين طور نيست كه ما عقالنيت را بتوانيم ً
صرفا در رابطه
با سود و هزينهاي كه خود ميشناسيم  .سود و هزينه اقتصادي ببينيم  .بايد دامنه و دايره اين سود و هزينه را فراتر و
گستردهتر بگيريم و اگر گستردهتر بگيريم ميبينيم كه به هر حال ممكن است به ظاهر به يك امر اقتصادي برسيم  .اما هزينه
هاي فرهنگي زيادي را در قبالش پرداخته ايم  .عده اي ديگر جواب ميدهند كه نه ،انچنان هم غيرعقالني نيست و چون
جنبه ارزشي و عاطفي دارد نميتوان گ فت كه در ان پيامد عقالني وجود ندارد.
اما در رابطه با تاريخچه هويت نيز ديدگاههاي مختلفي وجود دارد .عده زيادي وجود دارند كه نگاهي منفي به هويت دارند.
اينها معتقدند كه چيزي بنام هويت ً
اصال وجود ندارد و نگاه ذات گرايانه به هويت را نفي مي كنند و بر اين باورند كه هويت
امري قراردادي است كه ً
صرفا به شرايط بر ميگردد و اين هم از زماني شروع ميشود كه گ فتمانهاي استعماري؛ مطرح مي
شود .در گ فتمانهاي استعماري؛ غرب به منظور استعمار و گسترش نفوذ خود به عالم مفهومي بنام بربريت و توحش را مي
سازد .شرقيها نيز در واكنش به اين عمل غربيها و مفهوم شرقي شناسي كه به خاطر همين گ فتمان استعماري شكل گرفته
است ،دچار نوعي شرق شناسي وارونه مي شوند و (غربي) را براي خودشان در توهم ساخته و دائم عليه ان به ستيز مي
پردازند .اين بحثهاي ي است كه مطرح مي شود و تا حدي متاثر از پست مدرنيستها ،از جمله ميشل فوكو كه خود ،خودی و
و غیر خودی ديگر را مطرح مي كند ،مي باشند.
ً
از این سبب الزم است بگوئبم كه عنصر متحول هويت است وامري غيرذاتي و تقريبا قراردادي و متكي به شرايط است؛
اما مي توان قرائتي ذات گرايانه هم از هويت داشت  .قرائت ذات گرايانه به همان خود يا غیر خودی فرهنگي بر مي گردد؛
يعني ان چيزي كه باقي مانده است.
بعد از طرح اين مقدمه ،حاال مي خواهم به اصل بحث بپردازم  .مورخان و ايرانشناسان بزرگ در خصوص هويت قومی چه
مسئله اي را مطرح كرده اند؟ ان قسمتي كه نمادين است ،ان قسمتي كه ما ان را درك ذات گرايانه و نه درك قراردادي مي
ناميم ،چيست ،ما بايد چه چيزي يا چيزهاي ي رادر دستور كار خود و در دستور كار سياستگذاريهاي فرهنگي مان قرار
دهيم؟ وقتي به تاريخ گذشته خويش نگاه مي كنيم هر قرائتي كه ما انتخاب كرده ايم و با فرهنگ و شرايط روحي ما بيگانه
بوده ،ناكام مانده است  .اين به معناي پذيرش مطلق فرهنگ يا سنت هم نيست ،بلكه بدين معناست كه فرهنگ و سنت
را نبايد ناديده و دست كم گرفت.
همانطور كه ميدانيد بعد از جنگ جهاني دوم ،كه مسئله عقب ماندگي كشورهاي در حال توسعه در دستور كار قرار گرفت،
مفهومي بنام فرهنگ توسعه ابداع شد .پيش فرض اين مفهوم اين بود كه اگر غرب به توسعه رسيده است به مقتضاي فرهنگ
خاصي بوده و شرق نيز براي توسعه يافتگي بايد همان فرهنگ را در دستور كار خودش قرار دهد .اما به علت ناكاميهاي ي كه
به اصطالح ديدگاه نوسازي و فرهنگ توسعه ايجاد كرد ،يونسكو دهه  1987تا  1997را به عنوان دهه توسعه فرهنگي نام
مينهد ،يعني  .بيش از انكه فرهنگ خود را با توسعه وفق دهد ،توسعه بايد خودش را با فرهنگ وفق دهد .هر توسعه اي
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كه فرهنگي نباشد ناكام مي ماند .ژاپن از يك الگوي ي بهره مي گيرد كه ً
كامال با الگوي معرفتي و فكري غرب همخواني ندارد.
البته ،ممكن است سرمشق هاي ي از انجا گرفته باشد ،ليكن انها را بومي كرده است  .ژاپنيها بر عكس غربيها كه فرد گرا
هستند بسيار جمع گرا هستند .بر خالف به اصطالح الگوي اك تسابي كه در غرب حاكم است ،در شرق الگوي انتسابي حاكم
است  .بر خالف عام گراي ي حاكم در غرب ،انها (ژاپنيها) به شدت خاص گرا هستند و حتي گ فته مي شود كه خود غربيها هم
عام گرا و اك تسابي نيستند ،در انجا هم جنبهاي ي از خاص گراي ي و جنبه هاي ي از به اصطالح روشها و منش هاي انتسابي
وجود دارد .اما هويت افغانی یا افغانستانی چیست؟ چه كساني در اين خصوص صحبت كرده اند؟ هويت افغانی را نبايد
با هويت ملي خلط كرد .سير بحث را عرض مي كنم  .ابتدا راحع به هويت افغانی سخن خواهم گ فت  .سپس پيرامون
اشتراكاتي كه بين ايين های گذشته ما  ،مانند  ،بودیسم ،زرتشت و اسالم هست ،مطالبي را باید عرض كرد .انگاه به انسان
شناسي عرفاني به عنوان يكي از اليه هاي زيرين هويت اشاره كرده و م ً
تعاقبا در مورد نسبت هويت افغانی با هويت ملي
بحث خواهم كرد .هويت افغانی با هويت ملي يكي نيست و نبايد انها را با هم مشتبه كرد .اما اين به معناي نفي ارتباط وثيق
بين اين دو در حوزه فرهنگي افغانستانی نيست  .باید دانست که از چه زمان و از كجا مفهوم افغانی در تاريخ افغانستان
شكل گرفت؟ مفهوم افغان  ،كه باعث شده است كه اگر همه ما درك واحدي از ان داشته باشيم ،از چه وقت شكل گرفته
است .چرا ما افغان ها که به اصطالح و گونه نمادین جمع گرا هستیم ،فردي عمل مي كنيم و چرا غربيها و امریکای ی ها
با وجود اينكه فردي هستند ،جمع گرايانه عمل مي كنند؟ اين دو بايد به عنوان يك فرایند بشر شناسی بیلوژیکی مورد بررسي
قرار گيرند .اما در مورد ان تفكر (ما) ي ي بنظر من بهترين سند شعر موالست؛
منبسط بوديم و يك گوهر همه
بي سرو بي پا بوديم ان سر همه
چون به صورت امد ان نورسره
شد عدد چون سايه هاي كنگره
كنگره ويران كنيد از منجيق
تا رود فرق از ميان اين فريق
ً
بعضي از دوستان از اين شغر يك قرائت و تفسير ك ثرت گرايانه مي كنند .اما اين اصال شد تك ثر گراي ي است  .ما يكي هستيم،
يك كل هستيم ،اين تك ثرها را بكشنيد ،ما يك منسجم و واحد هستيم  .چه بر تاريخ گذشته کشور ما كه ما شاهد فاصله
گيري رفتار از باورهاي  ،تاریخی ،فکری ،سیاسی ،اجتماعی و عرفاني هستيم ؟
بنظر من ،بخشي از ان به گسست سنت و مدرنيزم بر مي گردد .ما سنتمان را مدرن نكرديم بلكه میل داریم مدرنيزم ديگري
را به میان بیاوریم ،چه در نظامهای سیاسی اجتماعی گذشته و چه در شرایط کنونی و ان را به سنت تاریخی خود تحميل
كرديم  .ما سنت را مورد نقد و نقادي قرار نداديم و نيامديم با تكيه بر ارزشهاي خوب سنت ،ارزشهاي بد سنت را نابود كنيم
و در واقع ،ما كل سنت را كنار گذارديم و گ فتماني را اختيار كرديم كه حاصل ان اين گسستها شد  .شما در زندگي روزمره
خود بشدت شاهد اين گسستها هستيد  .م ً
ثال در رفتارهاي روزمره افغان ها  ،تعارف زياد وجود دارد .اين حكايت از ادب
است و خوب است  .در فرهنگ ما زشتي زيادي وجود داردً .
مثال عده زيادي در گ فتار چيزي ميگويند ،اما در عمل چيز
ديگري انجام مي دهندً .
مثال از فردي كه از خارج امده سؤال مي كنند نظرات راجع به کشورت افغانستان چیست؟ در جواب
مي گويد :در افغانستان همه چيز بستگي به تصادف دارد و خداوند این روز را بر سر ما اورده است ،که این حرف خود
درست نیست و خالف ذات و صفات افریننده استً .
واقعا اين همه بي نظمي ما به كجا بر مي گردد .در گذشته ،عهد و پيمان
ما ،خدا داشته است .حاال چرا اينقدر عهد شكن و بي نظم هستيم؟ اين را بايد اسيب شناسي كرد و هيچ فرهنگي و هيچ
جامعه اي را نمي توان با تكيه بر زشتيها و حقارت فرهنگي به حركت واداشت .مثلن در میان مردم ما خيلي از كسانيكه
نماد مذهبي نداشتند و نماد ً
كامال غربي داشتند و یا خود ها سیاسیون و روشنفکر می گ فتند  ،وقتي كه چشمشان به خانه
كعبه افتاد و گویا بخاطر حج بیتاهلل رفتند ً
واقعا هق هق گريه مي كردند و گريه هاي انها توجه همه را به خود جلب می
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کند .و شاید اين عمل را از كساني كه نماد مذهبي داشته اند خيلي مشاهده نكرده باشیم  .اين به كجا بر مي گردد؟ اين
همان هويت ديني و عرفاني است  .همه افغان ها ديندار هستند .اگر بخواهيم در يك كلمه به اين سؤال پاسخ دهم كه
هويت افغانی چيست ؟ مي گويند (دينداري) و تلفيق دين و سياست كه از فلسفه تاريخ خراسانی و اریای ی است  .نبرد حق
عليه باطل است و نقشي كه انسان در ياري رساني به نيروهاي یزدانی عليه ا شیطانی دارد .اين وجه مميزه ان هاست .
مثال نژاد يا قوميت ً
مي شود مي گويند كه ً
ً
اصال نميتوانند عنصر هويت ملي باشند.
معموال وقتي كه بحث هويت ملي مطرح
هويت ملي پديده اي است كه به  200سال اخير مربوط است و ريشه ان به غرب و ملي گراي ي بر مي گردد .عناصر هويت
ملي را موارد زير بر مي شمارند .سرزمين مشترك ،منافع مشترك ،منافع دفاعي ،امنيتي و اقتصادي مشترك ،حقوق و دولت
مشترك و يك حس روانشناختي فردي و جمعي .
سؤال اين است كه ان حس روانشناسي فردي و جمعي از كجا نشات ميگيرد ،چه چيزي ان حس تعلق را ايجاد مي كند.
هيچ وقت سرزمين به تنهاي ي حس تعلق ايجاد نمي كند .حس از جنس ارزش و عاطفه است  .وقتي كه شما در گرو منافع
اقتصادي باشيد ،هيچ وقت به ان حس جمعي كه جنبه عاطفي و ارزشي دارد ،نميرسيد .ايرادي كه بر ماركس وارد است اين
است كه وي معتقد است طبقات ميتوانند به خوداگاهي برسند ).اگر طبقه بر اساس اقتصاد تعريف شود با توجه به اينكه
اقتصاد ريشه در عقالنيت دارد و عقالنيت هم براورد سود و هزينه است ،اين هيچ گاه به خوداگاهي تبديل نمي شود.
زيرا،خوداگاهي از جنس ديگري است  .نمي توان ان مباني حس و عاطفه فردي را در اينها جستجو كرد  .البته نمیتوان منكر
اين عناصري كه براي هويت ملي مي شمارند نيستیم .ولي بايد گ فته شود كه ممكن است يك نفر تابعيت کشورش را داشته
باشد و هويت ملي نداشته باشد،اما هويت کشوری را داشته باشد  .او تبعه جاي ديگري شده است  .يعني ديگر در دولت
با ما اشتراك ندار،اما هنوز شهروند کشورش است و از ان حق محروم ساخته نه شده است .پس ً
صرفا نمي توان گ فت كه
عناصر هويت ملي سرزمين مشترك يا دولت مشترك است  .اينها نمي توانند عنصر هويت ملي باشند و نمي توانند ان احساس
عاطفي را ايجاد كنند.
هویت به معنی "چه کسی بودن" است و از نیاز طبیعی انسان به شناخته شدن و شناسانده شدن به چیزی یا جای ی
برمیاید .این حس تعلق ،بنیادی ذاتی در وجود انسان دارد .براورده شدن این نیاز" ،خوداگاهی" فردی را در انسان سبب
میشود و ارضای حس تعلق میان یک گروه انسانی ،خوداگاهی جمعی و مشترک یا هویت بومی یا ملی ان گروه انسانی را
تعیین میکند .لذا هویت در قالب فردی و ملی قابل تعریف است .هویت فردی شامل ویژگیهای شخصیتی یک فرد است که
این ویژگی ها موجب تمایز او از دیگری می شود .در حقیقت ابعاد مختلف شخصیت یک فرد هویت ان فرد را مشخص می
کند .و اما هویت ملی عبارتست از باز تولید و باز تغییر دائمی الگوی ارزشها ،نمادها ،خاطرات ،اسطوره ها و سنتهای ی که
میراث متمایز ملتها را تشکیل می دهند .هویت ملی مفهومی است که سعی می کند تعارضات موجود در هویت های گروهی را
به نوعی کاهش داده و انها را در ذیل یک هویت باالتر یعنی هویت ملی همگرا سازد .از اینرو هویت ملی در نهایت جنبۀ غالب
و مسلط دارد و سایر خرده هویت ها در ذیل ان قرار می گیرند.

هویت ملی از وجوه مختلفی به قرار زیر برخوردار است:
➢ خانواده
➢ زبان
➢ دین و ائین
➢ زادگاه و سرزمین
داکتر نصرالدین شاه یپکار
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➢
➢
➢
➢
➢

تاریخ
ایدوئلوژی ،سنتها و ارزشها
باورها و رفتارها
دانش و فنون
خوداگاهی و خودیابی که از نحوه ترکیب مولفههای پیشین پدید میاید.

هویت ،مجموعهای از تعلقات مادی و معنوی انسان است که اصول ان از قبل شکل گرفتهاند ” .اگر امروز از هریک از ما
بپرسند که ”تو کیستی؟” (یعنی بخواهند که شما هویت خود را در برابر یک پرسش توضیح دهید) ،هر یک پاسخی را که
برگرفته و متاثر از اصالت ،ذهنیات ،تربیت و بافت فرهنگیمان است ،بیان میداریم ،از جمله” :من افغان هستم“” ،من
تاجیک هستم“ " ،من پشتون هستم" " ،من اوزبک هستم هست" " ،من هزاره هستم"  "،من ایماق هستم" ،من انسانم“،
”” ،من مدیرم“” ،من جوانم“” ،من اندیشمندم“ ،من هم یک بنده خدا مثل بقیه هستم“ ،و امثالهم .حال ما کدام پاسخ را
میدهیم یا با چه اولویتی هریک را میگوییم همراه با درک این نک ته که با چه لحنی (افتخار ،سرخوردگی ،احترام ،بیتفاوتی و
غیره) ان را بیان میداریم و اینکه در شرایط مکانی و زمانی مختلف ،کدام پاسخ را میدهیم ،در مجموع معرف هویت شخصی
و فرهنگی ما است .از اینرو هویت فرهنگی نه تنها حول محورهای ی همچون مرز جغرافیای ی (سرزمین) ،دین و مذهب ،باورها
و سنن فرهنگی ،و زبان مشترک قا بل تعریف است بلکه از زوایای دیگری مانند اینکه ”ما چه کارهایم“” ،از کجا امدهایم“،
”برای چه امدهایم”” ،چه نباید بکنیم“” ،چرا اینگونهایم“ ،و ”به کجا خواهیم رفت“ یا ”به کجا باید برویم“ .پاسخ افراد مختلف
به این پرسشها ،متفاوت و دارای سطوح مختلف است.
جوانان ،هویت و فهم هویت شناسی :هویت از واژه های پر معنای ادبیات نوجوانی و جوانی است .معنای این عبارت
همزمانی اغاز تامل و تفکر درهویت خویش و شروع نوجوانی است .پدیده ای که بعدها و در سالهای جوانی به صورت تکوین
هویت یا بحران هویت ظاهر می شود .لذا مهمترین سالهای زندگی یعنی دوران نوجوانی و جوانی عرصه تجلی شکل گیری و یا
از هم پاشیدگی هویت است ویا بعبارتی زمان شکل گیری شخصیت اوست .ریشه های تاریخی  ،ادبی و زبانی و قومی بر هویت
فرد تاثیر گذار بوده و او را می تواند سرخورده یا سرافراز سازد .نگاه به گذشته با چشم اندازی امیدوارانه به اینده می تواند در
جوان شور و شوق بی پایانی ایجاد و انرا بسوی شناخت هویتش یاری سازد .اگر گذشته و تاریخ و ادبیات و زبان و قومیت ها
را از یک فرد بگیرید او دیگر هیچ چیز با ارزشی نخواهد داشت تا به ان ببالد و اگر اینچنین شد زمینه های پذیرش فرهنگ
های دیگر را خواهد یافت  .اینجاست که سراغاز تحوالت فرهنگی و سرگشتگی هویت ها اشکار خواهد شد  .مشکلترین
موضوع هم در دوران جوانی رشد شخصیت و تثبیت هویت و یا شکل گیری شخصیت اوست .در شروع بزرگسالی باید
برنامهریزی کند که قادر به تشخیص و پذیرش نیروهای متضاد در شخصیت خود بشود و راههای موثرتر ،راه های کنترل خویش
را بشناسد.چگونگی تثبیت هویت در جوانی به وقایع مهم در زندگی فرد در ایندوره بستگی دارد .به عنوان مثال هویت شغلی
و اجتماعی کسی که پس از تحصیالت دبیرستانی به یکی از رشتههای معلمی وارد میشود ،با کسی که به یکی از رشتههای
مهندسی وارد میشود .متفاوت خواهد بود این هویتهای گوناگون بطور مسلم تاثیرات خودرا بر چگونگی سایر جوانب هویت
افراد نیز به جای خواهند گذاشت.اگر درسالهای کودکی و نوجوانی خانواده بیشترین تاثیر را بر شکلگیری هویت بر عهده
داشت،اینک در دوره جوانی  ،محیط زندگی اجتماعی و خود جوان نقش اساسی در تثبیت هویت ایفامیکند .به نظر میرسد
که تحوالت رشد دوره جوانی  ،بیش از انکه نتیجه یک تکامل تعامل میان موجود زنده و محیط باشد ،یک مجموعه تغییرات
پ ی در پ ی متاثر از عوامل محیطی است .امروز کمتر کسی را میتوان یافت که فکر کند رشد شخصیت همراه با کامل شدن
رشد بدنی متوقف میشود .تقویت زمینه های تبادل فکری و هم اندیشی با نسل جوان به منظور درک مشکالت و معضالت
درونی انان و پاسخ به پرسشهای بنیادین و توسعه مناسبات میان والدین و فرزندان از حیث عاطفی  ،روحی و کالمی به
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منظورجلب اعتماد نسل جوان و در نهایت گرایش به الگو پذیری با هدف تحکیم هویت خانوادگی انان و ایجاد تقویت زمینه
های ی که به کمک ان نوجوان و جوانان قادر به تفکر منتقدانه نسبت به فرهنگ بیگانه شوند .از اینروهویت فرهنگی مسئله
ای است که می تواند درحاالت و شرائط مختلف در اتسانها و جوامع مورد تهدید و مخاطره قرار گیرد بعنوان مثال گاهی
جامعه ای با توجه به فضای نا مناسب فرهنگی ،اجتمائی و یا اقتصادی که در ان قرار دارد مورد تهدید قرار می گیرد و با انزجار
از فرهنگ خود از درون تهی می شود ،از اینرو برای نجات خود خواسته یا نا خواسته بدنبال الگوهای فرهنگی اجتماعی بیرون
از مرزها و حیطه خود می گردد و کم کم باورهای فرهنگی خود را از دست داده و جاذبه های فرهنگ غیر خودی ،به او هویت
می بخشد .شکل گیری هویت چه بسا از درون رحم برای انسان اغاز می شود و هویت انسان هیچ گاه تثبیت نمی شود چرا
که همیشه انسان در چالش های زندگی با تکامل هویت خویش دست و پنجه نرم می کند .اینکه هویت ملی سطح باالتری از
هویت شخصیتی است جای بازاندیشی دارد و باد ژرفتر مورد بررسی قرار گیرد .هویتی که پیرامون ان سخن می گوئیم ،هویت
مجازی و یا اعتباری ماست که قابل کم و زیاد شدن و قابل تغییر و فقط در حد روزمره کاربرد داره اما هویت حقییقی و ذاتی
انسان یک جوهر غیرقابل تعریف به وسیله ذهن ،بلکه قابل زندگی است .این هویت نه قابل تغییر است و نه کم و نه زیاد
می شود  .به نظر بزرگان معضل بشر در طول تاریخ زندگی با هویت ذهنی و فکری و راه رهای ی زندگی با هویت ذاتی ماست.
هویت چیست و ما دارای کدامین هوی هستیم ؟  :هویت یک مقولۀ فرهنگی است .اقوام ساکن در افغانستان ،با
مشخصات فرهنگی از یکدیگر متمایز اند .وجه تمایز زیرگروهها نیز فرهنگی است .زبان ،دین ،مذهب و عنعنات و سنن شامل
مقولۀ فرهنگی اند .وقتی از هویت مشترک سخن به میان میاید ،جز مظاهر فرهنگی مشترک ،چیز دیگری فرا روی ما نمیاید.
البته به قول لیندا مارتین الکوف «باید به این واقعیت اذعان کنیم که نژاد برای مدت طوالنی واقعی بوده است»؛ اما امروزه
هیچگونه پذیرش معنای ی ،بنیان زیستشناختی یا مشروعیت فلسفی ندارد .نقل وجیزۀ دیگر از الکوف انسان را شگ فتزده
ً
میسازد« :شاید نژاد با تفاوتهای ارثی همبستهگی و پیوند نداشته باشد ،اما مسلما با تفاوتهای اماری بسیار مهم سطوح
دستمزد ،سطوح بیکاری ،سطوح فقر ،و احتمال زندانی نشدن ارتباط دارد» .این کلیت از شرایط زندهگی غرب به دست امده،
با این حال انچه را بازگو میکند ،مورد تایید عموم دانشمندان (دانشمندان مختلف علوم انسانی) قرار دارد :نژاد نیز یک
ً
اساسا در مقام بیان تفاوت میان افراد هستند؛ از این منظر ،مقوالتی از قبیل نژاد و
مؤلفه فرهنگی است .ایدههای نژادی
قومیت به بهترین وجه به عنوان هویت های سیاسی تلقی میشوند که گروههای مسلط پیشرو و هم گروههای پیرو ،برای
مشروعیت و تقویت هویتهای اجتماعی و منافعشان از انها استفاده میکنند.
با این حال ،باید توجه داشت چارچوب فهم حتا اندیشمندان را ادبیات و فرهنگ عامه تشکیل میدهد؛ چندانکه از دید
این دسته ،هویت قومی امری طبیعی جلوه میکند ،چنانچه که ظاهر فیزیکی را که همان مبنای هویت قومی و نژادی و
ایدیولوژی ملیگرای ی است ،مفاهیم ثابت و الیتغیر میپندارند .به عقیدۀ فوکو :انچه عملکرد دانش طبی را در قالب عینی ان
تعریف میکند ،رویاروی ی طبیب یا پزشک و بیمار نیست ،مواجهۀ یک رشتۀ علمی و یک تصور هم نیست؛ بلکه عبارت است
از وجه مشترک سیستماتیک دو مجموعۀ اطالعات… که تالقی انها واقعیت فرد را به صورت نوعی وابستهگی تفکیکپذیر،
اشکار میسازد .بر این اساس ،مشاهدهپذیری خود نمیتواند علتی برای تبیین توسعۀ ردهبندیهای نژادی باشد .وضوح تفاوت
نژادی یعنی تاکید بر نوع مو ،شکل بینی ،و رنگ پوست نوعی تمایز ساختهگی است.
اموزههای دینی نیز با تاکید بر اینکه همۀ بشریت از یک پدر و مادر است ،بر بیاعتبار بودن زیستشناختی مفهوم نژاد صحه
میگذارد .اصطالح نژاد با هیچگونه ردهبندی مهم زیستشناسی متناظر نیست و هیچ شیوۀ مفیدی برای مرتبط ساختن
طبقهبندیهای نژادی فعلی از نوع سفید ،زرد ،سیاه و سرخ به بسامدهای ژنتیکی ،تفاوتهای ارثی یا هرگونه تفاوت
زیستشناختی مهم انسانی وجود ندارد( .الکوف)
اما اذعان اموزههای دینی بر واقعیتهای ی چون قومیت و قبیله ،تاکید بر تمایز فرهنگی گروههای انسانی است .در حالی که
تمایزات مذکور نیز سبب برتریجوی ی شده نمیتواند ،اما مبنای تشکل گروههای بزرگ تر یا پیشرو ،از گروههای کوچکتر یا
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پیرو قرار گرفته میتواند .تاکید عدهی ی بر این امر که همۀ ساکنان افغانستان «افغان» اند ،مبنای زیستشناختی ندارد ،چون
ک ثرت تباری دستههای مختلف قومی افغانستان ،به هیچ کس پوشیده نیست و نه مبنای فرهنگی؛ چون در این مورد نیز
اختالف زبانی اقوام ً
کامال روشن است .اینان همان طوری که گ فتیم با طرح مقولۀ سوم ،غیر از نژاد و قوم ،یعنی ملیت که
معادل با هویت است ،به طور اشکاری دست به فریبکاری میزنند .افغان جزو مقولۀ قوم است و مصداق ان از نظر تاریخی
و جامعهشناسی فرهنگیً ،
کامال شناخته است .حال دستهها و گروههای انسانی را که از نظر تاریخی و جامعهشناسی فرهنگی،
در این مقوله جا نمیگیرند ،چهگونه میتوان افغان خواند؟ اگر افغان همان ملیت ) (Nationalityاست ،ایا میتوانیم از
کسانی که در عین افغان بودن تبعۀ افغانستان نیستند (فیالمثل شهروندان پاکستان و هند هستند) سلب هویت افغانی
کرد؟ کدام یک افغان اند؛ پتانهای هند ،پشتونهای پاکستان ،یا اوزبیکها و هزارهها و تاجیکهای افغانستان؟ البته با این
حال ،افغان یک هویت فرهنگی است و به نوبۀ خود ،زیرمجموعههای ی دارد که مهمترینشان افغنه ،پتان و غلزای ی است.
ً
مجموعا زیرمجموعۀ زبان مشترک
زیرمجموعههای کوچکتر دیگر که از گروههای نژادی هندی و دارد یک تشکیل شدهاند،
افغانی یا پشتوی جدید را میسازند .اینان نژاد مشترک ندارند ،یعنی به نیای واحد نمیرسند .این حقیقت را ابتدا نویسندهگان
و شاعران افغان چون خوشحال خان ختک ،محمد حیات خان افغان ،افضل خان ختک ،شیرمحمد خان گنداپوری و
دیگران ،و سپس محققین سایر ملل چون الفنستن ،بیلیو وفری و غیره به تفصیل بیان کردهاند.
با این حال ،همانطوری که گ فتیم ،مرزهای «ظاهر فیزیکی )»(Phenotypeو هویتهای فرهنگی ،ثابت و الیتغیر نیستند؛
چنانکه در مثال افغان مشاهده کردیم .در کنار دستههای ی با ممیزات ظواهر فزکی هندی و غیره ،دستههای ی با تبار و زبان
مشخص ایرانی نیز زبان افغانی را فرا گرفته ،هویت افغانی یافتهاند .اقوامی چون اورمری (که پیر روشان از ان قوم است)،
تاجیکها و فرملیها ،دهگانها ،دهوارها (در کنر ،لغمان ،ننگرهار ،ارگون ،گردیز ،باجور ،پشاور ،سوات ،زابل ،قندهار،
هلمند ،قالت بلوچستان ،پنجکور ،کویته ،بادنی و غیره) ،هزارهها (در ایبتاباد و اطراف قندهار) ،ترکها در زابل و غیره.
اما جغرافیا و کاربرد این افغان سازی محدود است .سیر معکوس این عملیه بسیار گسترده و چشمگیر است .اگر در ادوار
پیشین تاریخ ،دهنشین شدن یا دهگان یا دهوار بودن به معنای فارسیگوی ی بود ،امروزه شهرنشین شدن همان مفهوم را دارد.
افغانستان قرون هشتم تا دوازدهم هجری /منطقۀ مسما به پشتونستان کنونی) پا فراتر گذاشته است .بسیاری از جزایر افغانی
که بیرون از ان حدود یعنی در قلمرو خراسان ایجاد شده ،حداقل دو زبانه شدهاند .بگذریم از این که زبان میانجی همۀ
اینان ،فارسی دری است.
با استناد به دو احصاییه یکی از الفنستن در اوایل قرن هجدهم و دیگری از فیضمحمد کاتب در اواخر دهۀ سوم قرن بیستم،
افغانی یا پشتو ،زبان حدود ثلث مردم سرزمین افغانستان را تشکیل میدهد .در حالی که زبان مادری حدود پنجاهوپنج درصد
مردم این خطه ،فارسی دری است .زبان مادری هزارهها ،تاجیکها ،قزلباشها ،بیاتها ،افشارها ،بخش اعظم عربها،
فرملیها و دیگران فارسی دری است .گذشته از اینکه فارسی دری ،زبان میانجی برای افهام و تفهیم اقوام گوناگون است؛
زبان اداره ،زبان سیاست ،زبان شعر و فرهنگ تمام اقوام ساکن در این کشور است .از نظر تاریخی ،سرزمین افغانستان یکی
از مولفههای مهم تشکل زبان ادبی و فرهنگی عصر اسالمی «یعنی فارسی دری» را تشکیل میدهد .اک ثریت قریب به اتفاق
متون کهن فارسی مربوط قرون نخستین عصر اسالمی در این سرزمین و به دست فرزندان این سرزمین صرفنظر از اینکه
چه تباری داشتهاند نوشته شده است .نوابغ بزرگی که اشتهار جهانی دارند ،چون ابن سینا ،سنای ی ،جاللالدین بلخی و
دههای دیگر در این خطه زاده شده ،به همین زبان نوشته و سرودهاند .حتا در قرون معاصر که بر اثر مسامحۀ ما و ّنیت سوء
انگلیس و قاجار سرزمین خراسان ،افغانستان خوانده شد ،معالوصف شاهان و زمامداران افغانیتبار ان را کماکان خراسان
خواندند ،و شعرا و نویسندهگان بزرگ فارسی این خطه نیز افغانتبار بودهاند :کسانی چون طرزی (پدر و پسر) ،مستغنی،
پژواک ،خلیلی ،الهام ،الیق ،حبیبی و دیگران .این امر نشاندهندۀ ان است که از یک طرف ،این زبان ،زبان قوم خاص
نیست؛ زبانی است که از اغاز ورود اسالم به این سرزمین ،با ان ایین مقدس عجین شده و وسیلۀ اموزش ان دین اسمانی قرار
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گرفته .در شرق تا برما و اندونیزیا ،در غرب تا بوسنی و البانیا؛ و در شمال ترکان با این زبان کالم وحی را دریافتند و هر یک به
نوبۀ خود با این زبان اثر افریدند .بهراستی ستیز و دشمنی با این زبان از روی تعقل و انصاف است ،یا تعصب کور و جاهالنه؟
در صورتی که هویت مقولۀ فرهنگی است و زبان مهمترین مولفۀ تشکیلدهندۀ ان است (مولفۀ مهم دیگر ان دین است که
ّ
در ان اشتراک تقر ً
یبا تام وجود دارد) ،ایا عقالنی نیست که هویت مردمان این سرزمین ،با زبان مشترکشان مرتبط باشد .واال
اگر هویت را مرتبط به مقولههای تاریخ و جغرافیا بشناسیم ،و فراموش نکنیم که نام این سرزمین خراسان است ،و این نام
در عین حالی که اسم هیچیک از اقوام ساکن در ان را در بر ندارد ،تاریخ همۀ انان را در سینه دارد.
بحران هویت چرا و چگونه رخ می دهد ؟  :جدي ترين بحراني که يک شخص با ان مواجه مي شود در خالل شکل
گيري هويت رخ مي دهد .اين بحران بدان جهت جدي است که موفقيت در روياروي ي با ان پيامدهاي بسياري داردو شخص
که فاقد يک هويت متشکل است در خالل زندگي بزرگساليش با مشکالت متعددي مواجه خواهدشد "اريکسون" خاطر
نشان مي سازد که براي هر فردي امکان دارد بحران هويت روي دهد و منحصر به دورة نوجواني يا جواني نيست  ،از نگاهي
ديگر بحران هويت اين گونه تعريف شده است ” :عدم موفقيت يک نوجوان در شکل دادن به هويت فردي خود  ،اعم از
اينکه به علت تجارب نامطلوب کودکي و يا شرايط نامساعد فعلي باشد  ،بحراني ايجاد مي کند که بحران هويت يا گم گشتگي
نام دارد ( “ .شرفي )18 : 1381
از ديدگاه دک تر ”خداياري فرد“ بحران هويت هنگامي اغاز مي شود که فرد نتواند ارزشها ونظريات والدين را به ميزان قابل
توجهي با ارزش ها و عقايد دوستان ،همساالن و ساير افراد مهم در زندگي نوجوان بپذيرد و عمل نمايد و خود نيز نداند که
کداميک از اين ديدگاهها با ارزش ها و معيارهاي او تطبيق مي کند و کار هويت يابي برايش دشوار و طوالني مي گردد چون
ً
احتماال دچار بحران هويت مي شود )42 : 1380( .
نمي تواندهويتي واحد براي خود کسب نمايد و
ً
شديدا دچار اضطراب و ناراحتي ذهني است به صورتيکه نمي تواند جنبه هاي مختلف شخصيت
در بحران هويت  ،نوجوان
خويش را در يک خويشتن قابل قبول و هماهنگ  ،سازمان دهد  .به هنگام بحران هويت نوجوان در سه مورد يا بيشتر از
موارد زير دچار شک و ترديد است .
❖ اهداف بلند مدت و شخصیت ساز
❖ انتخاب شغل  ،پیشه وحرفه
❖ الگوي رفاقت ،رقابت و یا برابری
❖ رفتارهاو تمايالت جنسي و جسمی
❖ تشخيص دیدانداز های دینی و مذهبی
❖ نظام ارزش هاي اجتماعی و شیرازه اخالقی
❖ تعهد گروهي  ،دسته ای ،قومی و جمعی
جيمز مارسيا )  (J.Marciaبا دقت بر روي نظرية" اريکسون" کارکرد و طرحي ارائه داد که مراحل ان شامل تصميم هويت
منفي نه سردر گمي در هويت مي باشد  .مطابق نظر مارسيا بزرگساالن هويت ها و اعتقاداتشان را کشف مي کنند و با
ارزشهايشان متعهد مي شوند ). (Internet
”بحران هويت“از ديدگاه دك تر عبدالهي ( )1375به معناي گسستن و بيگانه شدن انسان از اصل و جوهر خويش و پيوستن
به اصل و جوهري ديگر و نيز تعدد يا تنوع و تعارض هويت هاي جمعي كوچك و خاص گرايانه وضعيت هويت جمعي عامه
در درون يك جامعه و در بر گيرنده ان چيزي است كه جامعه و افراد در فرايند گسستن ها و پيوستن ها با مشكل و ابهام
روبرو مي سازد ” .از ديدگاه ايشان  ،اين مساله كه در تاريخ اك ثريت جوامع ديده مي شود به دنبال انقالب علمي و تكنولوژيكي
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نيمه دوم قرن بيستم و وقوع بحران در نظام هاي سرمايه داري و سوسياليستي و بازتاب ان در كشورهاي وابسته به انها و نيز
كشورهاي در حال گذر  ،هر چه بيشتر وسعت يافت و شكل پيچيده تري به خود گرفت  .در كشور ما به عنوان جامعه اي
در حال گذر كه ساختارهاي اقتصادي  ،سياسي و فرهنگي ان در حال دگرگوني است نيز اين مساله به چشم مي خورد كه
زمينه گرايش به بيرون از جامعه و سبب جذب انان به هويت هاي غير ملي شده است ( .عبدالهي )125 129 : 1375 ،
هويت و خويشتن  :خويشتن شناسي معماي بزرگ زندگي ماست  .خويشتن شناسي شامل من کيستم ،به کجا مي روم
،چه مي کنم مي باشد  ،خويشتن شناسي بخش اساسي هويت ما را تشکيل مي دهد  .تا مادامي که ن دانيم چ ه مي کنيم و به
کجا مي رويم و از زندگي چه مي خواهيم  ،نمي توانيم هويت واقعي خود را تشکيل دهيم بايستي ياد بگيريم و در زندگي خويش
تعقل کنيم و به عبارت ديگر به اين درجه از خود اگاهي برسيم که به اين سوئاالت بدرستي جواب دهيم و گرنه نمي توانيم
هويت واقعي خود را شکل دهيم .
هويت اجتماعي بدون ”خود“ نا موجه است  .مفهوم خود با مفاهيم اجتماعي و هويتي که شخص با ان درگير است  ،همراه
است  ،حقيقت وجود ما هماني نيست که هستيم بلکه چيزي است که از خويشتن مي سازيم انچه فرد را مي سازد وابسته به
اعمال و رفتارهاي سازنده اي است که فرد در پيش مي گيرد خود فهمي منوط به نيت باطني و اساسي تري است که در ساخت
و باز ساخت مفهومي منسجم نتيجه بخش براي هويت شخص نقش دارد( .گيدنز ) 112 : 1378
هر خود منفرد  ،مرکز تجسم يافتة سيهري اجتماعي از خود و ديگران است  .کانون امد و شدهاي دروني – بيروني و دانمي و
داده –ستانده هاي تبادلي که برخي از انها در خود حک مي شوند و برخي نيز نمي شوند ( .جنکينز ) 82 : 1380
دشواری های هويت يابي :جستجوي هويت ،همواره با سايهاي از ابهام ،نگراني و ترديد همراه است .نوجوان درصدد است
ً
شديدا متغير ،جايگاه خود را بيابد و هويتي از خويش به دست اورد .نوجوانان هويت موردنظر را ان
تا در دنياي پرازدحام و
گونه كه مايل هستند ،به وجود مياورند و به اين سوئال هميشگي پاسخ دهند كه ما كيستيم؟ و براي چه زندگي
ميكنيم؟(شرفي)1374 ،
نوجوانان اگاهانه تالش ميكنند تا نقشهاي مختلفي را بيازمايند .به اين اميد كه نقشي را بيابند كه با انها «تناسب داشته
باشد» .در دورة نوجواني  ،هويت يابي مسئلهاي حاد ميشود ،تا حدودي به اين دليل كه نوجوان روز به روز تغيير ميكند.
در دوران نوجواني فرد با مجموعهاي از تغييرات رواني يا فيزيولوژيكي ،جنسي ،شناختي و همچنين تقاضاهاي شغلي و اجتماعي
جديدي روبرو ميشود .بيدون تردید چنين هويتيً ،
غالبا محصول فرهنگ ،تربيت خانواده ،گرايشها و نگرشهاي انان است،
ليكن بايد توجه داشت كه نوجوان در شرايطي ً
بعضا به معارضه با تاثيرات فرهنگي و خانوادگي بر ميخيزد و درصد است از
نو هويتي را بيافريند .اريكسون ،معتقد شده است كه هويت از دو راه ممكن است منحرف شود  .ممكن است پيش از انكه
رشد كند تثبيت شود (يعني پيش از موعد شكل بگيرد) و يا اينكه بدون هيچ محدوديتي گسترش يابد .
هويت يابي زودرس  :وقفهاي است كه در فرايند شكل گيري هويت ايجاد ميگردد .هويت يابي زودرس تثبيت زودرس
تصور فرد از خودش است كه اين تثبيت در ساير امكانات و توانائيهاي ي كه شخص براي توصيف خود دارد تاثير ميگذارد.
نوجواناني كه هويتشان پيش از موعد تثبيت ميشود  ،تائيد ديگران برايشان اهميتي اساسي دارد .عزت نفس انان تا حدود
زيادي بستگي به تائيد ديگران دارد .در ضمن اين دسته به ارزشهاي سنتي مذهبي بيشتر عالقمندند و كمتر تاملي و يا فكر
عملي ميكنند.
عوامل موثر بر بحران هويت  :براي تشريح و توضيح بحران هويت نيازمند تبيين فرايند هويت يابي هستيم که فرد در
مراحل رشد کسب و با ان مواجه مي شود  .مطابق نظر اريکسون ،فرد در فرايند  8مرحله اي رشد خويش هميشه با يک بحران
مواجه است و بحران دوران بلوغ و نوجواني ،هويت است که در مرحله پنجم روي مي دهد .قبل از بسط کامل اين فرايند ،
عوامل موثر بر هويت يابي و و جامعه پذيري ذکر مي شود .
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نقش خانواده در هويت يابی :خانواده بنيان زندگي اجتماعي و اولين کانون تربيت فرزندان است  .نهاد خانواده اساسي
ترين و اولين محيط اجتماعي شدن است  .کودک از بدو تولد در دامن خانواده نشو و نما مي يابد و سپس در کنار ديگر
نهادهاي اجتماعي شدن ارتباط خويش را با ان حفظ مي کند  .گرچه تاثير خانواده امروزه به سبب ج ا بج اي ي نقش ها کم شده
است ؛ اما هيچگاه اين تاثير از بين نرفته است  .از ديدگاه انتوني گيدنز ” ،در جامعه امروزي اجتماعي شدن پيش از همه در
يک زمينه کوچک خانوادگي رخ مي دهد  .بيشتر کودکان انگليسي نخستين سالهاي زندگي خود را در درون يک واحد
خانوادگي شامل مادر ،پدر و شايد يک يا دو فرزند ديگر سپري مي کنند برعکس در بسياري از فرهنگ ها ديگر ،عمه ها و خاله
ها ،عمو ها يا دايها و نوه ها ً
غالبا جز يک خانواده واحد بوده و مراقب از کودکان اطفال بسيار خردسال را به عهده دارند“ .
از نظر ويل دورانت ،نخستين وحدت اجتماعي که اين موجود بدان عالقه پيدا مي کند  ،خانواده است و رشد اخالق او با
محبت و وفاداري به وحدت بزرگ تر ها توسعه مي يابد تا ان که وطن پهناورش نيز در نظر او تنگ مي نمايد  .خانواده هم محل
کار و هم کانون عبادت ،هم ديوان قضا و هم مرکز تعليم وتربيت براي زندگي متعالي  ،هم خود نوعي  ،شيوه زندگي است .
زندگي پر حالوت و برخودار از تفاهم و تعاون متعالي محض که تنها قانون حاکم بر ان  ،قانون اخالقي و رواني و محبت و
فداکاري است  .از ديدگاه کوهن  ،تجارب والدين بر توفيق بچه ها موثر است حتي با کمال تعجب مشاهده مي کنند که تجارب
انها ممکن است مانع توفيق بچه ها شود  ( .سخاوت ) 80 : 1376 ،
نوع ارتباط نوجوان با والدين در چگونگي شکل گيري هويت انان موثر است  .پژوهشهاي مارکستروم ادامز و واترمن و
کوپرمؤيد اين مطلب است که نوجواناني که در حالت پراکندگي هويت هستند ً
غالبا کساني اند که از جانب والدين خود به
فراموشي سپرده شده و يا طرد شده اند  .وابستگي شديد نوجوان به والدين و فرمانبري مداوم از انان ،تسليم طلبي مقابل انها
را به همراه خواهد داشت .از ديدگاه بعضي از جامعه شناسان از جمله کولي  ،اژانس هاي جامعه پذيري چون خانواده به
عنوان منابع زندگي نه فقط براي افراد بلکه براي نهادهاي اجتماعي به حساب مي ايد گروههاي نخستين از جمله خانواده
گروه هبازي که روابط صميمانه و احساس در انها جاري است  ،منابع اصلي براي ايجاد نهادهاي اجتماعي شمرده مي شوند .
(توسلي ) 298 : 1370 ،
عزت نفس و رابطه ان با بحران هويت  :عزت نفس به ارزيابي مثبت يک فرد از خودش اشاره دارد که داراي دو بعد
شايستگي و قدر و ارزش )(Valueاست  .بعد شايستگي (عزت نفس بر پايه کاراي ي) به درجه اي که فرد خودش را کارا و قابل
ببيند اشاره دارد .بعد ارزش (عزت نفس بر پايه ارزش ) به درجه اي که يک فرد احساس کند ارزشمند است اشاره دارد .در اين
جا در رابطه با بحران هويت نظرية راتر ) (Rotter Theoryبيان مي شود  .بنا به نظر راتر ” ،افراد هنگامي که تلقي مثبت از
خود نداشته باشند و احساس کنند که حوادث زندگي و پيامدهاي انها را کنترل خود ندارند در نتيجه در جهت تغيير روند
حوادث وارد عمل نمي شوند و منتظر گذر حوادث به شکل طبيعي خود مي باشند  .اين افراد چون احساس مي کنند که بر
حوادث کنترل ندارند به همين خاطر به صورت انفعالي با انها برخورد مي کنند  .يعني زماني که مردم فاقد کنترل بر اعمال
خود مي شوند و نمي توانند موقعيتي در کار خويش بدست اورند ديگر تالش براي انجام درست و صحيح وظايف خويش انجام
نمي دهند  .زيرا انها نمي توانند بر رفتار خويش تاثير چنداني داشته باشند .لذا زماني که مردم از کنترل بر رفتار خويش بر
زندگي خويش بي بهره باشند  ،عزت نفس را از دست داده و بدل به افرادي ممنفعل و غير خالق مي گردند ( .ارشدخرگردي
(35: 1381 “،
کوپر اسميت هم مي گويد چنانچه فرد احساس کند که مي تواند بر روي ديگران اثر بگذارد در نظر ديگران مهم است و با
رعايت قوانين و هنجارهاي اجتماعي در کار هاي محوله به او  ،موفق است وي داراي احساس قوي از خود است  .چنانچه
اين امور را در خود مشاهده نکند عزت نفس او پايين امده و به فردي ترسو و افسرده و منزوي تبديل مي شود و تواناي ي خود
را در تحقق بخشيدن به هويت خود را از دست مي دهد و لذا دچار بجران هويت مي شود  ( .ارشد خرگردي ) 35 : 1381 ،
همساالن از راههاي ي منحصر به فرد و عمده در شکل گيري شخصيت  ،رفتار اجتماعي  ،ارزشها و نگرشهاي ي يکديگر دخالت
دارند  .کودکان از طريق سر مشق دهي اعمالي که قابل تقليد است  .با تقويت يا تنبيه پاسخهاي خاص و يا ارزشيابي فعاليتهاي
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يکديگر و بازخوردي که به يکديگر مي دهند بر يکديگر تاثير مي گذارند از ديدگاه ماوسن ،همساالن در مفهوم از خود يا خود
انگاره ) (self conceptانان تاثير مي گذارند انچه در روابط بين همساالن اهميت دارد وابستگي هاي خاصي است
که بين انان ايجاد مي شود  .دوستان براي کودک تکيه گاهي محسوب مي شوند وبه او احساس ايمني مي دهند  .انان حکم
درمانگر قابل اعتماد و سرمشق رفتاري را براي کودک دارندو اعمال کودک را که معيارهاي متفاوت از معيارهاي بزرگ دارند،
ازريابي مي کنند  .همساالن  ،جهان دوم نوجوانان را تشکيل مي دهند  .جهان والدين و جهان همساالن .اين دو جهان
مي توانند در کنار يکديگر در حالي که بخش مشترک کوچکي نيز دارند ،وجود داشته باشند  .دنياي همساالن خرده فرهنگي
است که از بسياري جهات تحت تاثير فرهنگ بزرگ تري است که کودک در ان زندگي مي كنند ولي در عين حال تاريخچه ،
سازمان جمعي و نيز ابزار انتقال اداب و رسوم فرد از نسلي به نسل ديگر را دارد .گروه همساالن مهارتهاي اجتماعي مهمي را
به فرد مي اموزند که بزرگساالن به هيچوجه نمي توانند انها را به وي بياموزند  .در ميان گذاشتن مشکالت ،تضادها و احساسات
پيچيده اطمينان بخش است  .در دوره نوجواني که دورة فاصله گرفتن از خانواده است ،گروه دوستان اهميت خاصي مي
يابد  .در اين دوره نوجوان از جهات مختلف از همساالن خود اثر مي پذيرد  .دراين دوره روابط نوجوانان با دوستان خود
گرمتر از روابط او با اعضاي خانواده است و بسياري از اطالعات جنسي وغير جنسي را بدست مي اورد  .نوجوان  ،دوستاني
را انتخاب مي کند که از نظر عاليق ،ارزشها و باورها و نگرش ها همانند او باشند  .زيرا چنين فردي حمايت بيشتري از او
خواهند کرد و از نظر رفتار و سر گرميهاي اوقات فراغت و نگرش نسبت به مدرسه و پيشرفت تحصيلي باوي همانندي دارند .
نقش ديگران مهم و تعميم يافته در هويت يابي  :دیگران مهم ) (Significant othersيا تاثير گذار
کساني هستند که شخص به انان توجهي خاص دارد ارزيابي انان افعال و اميال را پاداش مي دهد  .ديگري تعميم يافته عبارت
از ادغام ارزيابي ها و ارزش هاي ديگران موثر و به ويژه ديگراني که در نزد شخص مرجع محسوب مي شوند .از ديدگاه ”گرث و
سي رايت ميلز“  ،جامعه شناسان حوزة انتقادي ،ديگران مهم نقش اساسي در اجتماعي شدن افراد دارند .اين دو معتقدند
براي درک و شناخت ادمي چهارمفهوم مفيد است  .اين چهار مفهوم تاثير بسزاي ي از ديدگاه ما در اجتماعي شدن دارند .

✓ ارگانيسم
✓ ساختار رواني
✓ شخص
✓ خود ساختار منش () 56 : 1380
اريک اريکسون نيز به تاثير بالقوه و نيرومند گروههاي همتا بر رشد هويت من درنوجواني اشاره مي نمايد .به نظر اريکسون
،معاشرت بيش از اندازه با گروهها و فرقه هاي افراطي  ،متعصب يا همانند سازي و سواسي با شمايل فرهنگي عام مي تواند
رشد من ) (Egoرا محدود کند .مفهوم همانند سازي ) (assimilationبه نوعي به ديگران تعميم يافته (Generalized
)othersاشاره دارد .همانند سازي مفهومي است که از نظرية روانکاري فرويد نشات گرفته و به فرايندي اطالق مي شود که
به موجب ان کودک تالش مي کند خصوصيات شخص ديگري را دروني کند .از ديدگاه ماوسن همانندسازي با تقليد متفاوت
است  ،تقليد ً
صرفا تکرار واکنشهاي مشخص وقابل مشاهدة ديگران است  .حال انکه همانند سازي ظريف است که به موجب
ان کودک الگوهاي کلي و گسترده تفکر را دروني مي کند  .همانند سازي نشان دهندة پيوند عاطفي شديد کودک با شخص
است که با او همانند سازي کرده حال انکه تقليد چنين نيست از ديگر جوانب مهم همانند سازي ادراک کودک از شباهت
بين خود و شخص ديگر است ووقتي کودک به اين شباهت پ ي برد اين اعتقاد در او ايجاد مي شود که با ان الگو خصوصيات
مشترک دارد .در دوره نوجوانی و جوانی ،اساسی ترین تحوالت زندگی انسان از طریق شکوفای ی اصیل ترین نیازها به وقوع
می پیوندد .از میان همه این احساس نیازها ،نیاز به برخورداری از یک هویت مستقل ،بیش ترین تاثیر را در سرنوشت افراد و
داکتر نصرالدین شاه یپکار
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درنتیجه در سرنوشت جوامع بشری دارد .جوان در این برهه از زندگی ،به موازات احساس نیاز به داشتن یک هویت مستقل،
از نظر ذهنی نیز دچار یک تحول بی سابقه مهمی می شود .ارزش های نسبتا ثابت دوره کودکی فرو می ریزد ،بدون این که
نظام فکری و ارزشی خاصی جایگزین ان شود ،در نتیجه ،جوان با یک بحران فکری و فرهنگی بزرگی مواجه می گردد .چون
نه همچون گذشته از طریق همانندسازی رفتار و عملکردهای خود به دیگران ،می تواند به اعمال خود نظام منسجمی بخشد
و نه از ایده و نظام فکری و ارزشی مستقلی برخوردار است تا در هر مورد مستقال تصمیم گیری خاصی داشته باشد .در چنین
موقعیتی ،اگر جوان از شرایط مناسب فکری و روحی و روانی نیز محیط فرهنگی و اموزشی شایسته ای برخوردار نباشد ،در
گزینش مسیر درست و انتخاب هویت واقعی دچار مشکل می گردد .از عدم توانای ی فرد در تحصیل هویت انسانی ،با تعابیر
مختلفی یاد شده است .برخی از صاحب نظران از ان با تعبیر «گم کردن خویش » یا «از خود بیگانگی » یاد می کنند .و روان
شناسان از این حالت اغلب تحت عناوینی چون« :اشفتگی هویت »« ،اختالل هویت » و «بحران هویت » یاد می کنند و در
توصیف ان می گویند« :بحران هویت عبارت است از عدم توانای ی فرد در قبول نقشی که جامعه از او انتظار دارد )1( ».به
اعتراف همه صاحب نظران ،جدی ترین بحران در طول زندگی انسان در خالل شکل گیری هویت او رخ می دهد; چون شخصی
که فاقد یک هویت متشکل قابل قبولی باشد در طول زندگی با مشکالت بسیار زیادی روبه رو خواهد شد .چنین شخصی در
درجه اول از حقیقت وجودی خود و استعداد و توانمندی های ی که دارد ،اگاهی الزم ندارد و در درجه دوم ،از هدف خلقت
و نقشی که در نظام هستی بر عهده اوست بی اطالع است ،در نتیجه ،از تشخیص شیوه درست ارتباط با دیگران و برخورد با
پیش امدها نیز پاسخ به اصلی ترین پرسش های زندگی عاجز است .مجموعه این امور در نهایت ،او را دچار سردرگمی در اغلب
موضع گیری ها می کند .طبیعی است که وقتی فرد خود را نشناخت و هدف از افرینش جهان و انسان برای وی معلوم نگشت
و با وظایفی که در جامعه بر عهده دارد اشنا نشد ،نمی تواند نقش مثبتی در زندگی ایفا کند .بروز چنین وضعی و تزلزل فکری
اعتقادی مهم ترین خطری است که سعادت انسان را در طول حیات مورد تهدید قرار می دهد .همان گونه که برخورداری از
هویت انسانی کامل ،نشانه های مشخصی چون خودباوری ،احساس ارزشمندی و توانای ی حل مشکالت ،موضع گیری مناسب
در برخورد با پیش امدها و برخورداری از اراده و استقالل الزم و ...دارد ،فقدان یا اختالل هویت نیز اثار و نشانه های ی دارد.
روان شناس معروف «اریکسون » در این باره می گوید« :فردی که قادر به یافتن ارزش های مثبت پایدار در فرهنگ ،مذهب
یا ایدوئلوژی خود نیست ،ایده ال هایش به هم می ریزد .چنین فردی که از به هم فروپاشی هویت رنج می برد ،نه می تواند
ارزش های گذشته خود را ارزیابی کند و نه صاحب ارزش های ی می شود که به کمک ان ها بتواند ازادانه برای اینده برنامه ریزی
نماید .گرچه تعبیر «اریکسون » در نوع خود بجاست اما برای روشن شدن اثرات و نشانه های بحران هویت به برخی نتایج ان
اشاره می گردد:
الف .بی برنامگی در زندگی  :انسانی که دچار بحران هویت شده است ،نمی تواند برای زندگی خود طرح و برنامه منسجمی
تهیه کند .چون چنین شخصی عالوه بر این که از درک اهداف اصلی حیات خود ناتوان است ،در ایجاد انسجام بین هدف ها
و وظایف عادی زندگی نیز دچار حیرت و سردرگمی است.
ب .غفلت از فرصت ها  :از جمله عوارض بحران هویت ،بیهوده تلف کردن وقت و از دست دادن فرصت هاست .بروز
اختالل در هویت موجب می شود که فرد از تشخیص صالح کار و عوامل سعادت افرین و تعالی بخش ناتوان گردد .در نتیجه،
چنین فردی اغلب ،اوقات خود را به بطالت می گذراند .برای چنین فردی مهم نیست که سرمایه اصلی زندگی را ،که عبارت
از لحظات عمر است ،چگونه از دست می دهد.
ج .مسؤولیت گریزی  :از انجا که احساس مسؤولیت با نوع نگرش انسان به جهان ،انسان ،خدا معنی پیدا می کند ،فرد از
خود بیگانه نمی تواند جایگاه خود را در نظام هستی به صورت شایسته تشخیص دهد .در نتیجه از پذیرش مسؤولیت ها شانه
خالی می کند .روشن است که کسی که نتوانست پاسخی برای سؤاالت اساسی زندگی خود پیدا می کند ،در حقیقت انگیزه ای
هم برای پرداختن به وظیفه خویش در قبال خود و جهان و دیگران نخواهد داشت.
داکتر نصرالدین شاه یپکار
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د .دل مشغولی های بی ارزش  :از مظاهر روشن فقدان هویت ،مشغول بودن به هدف های ناچیز و کارهای بی ارزش
است .فردی که دچار خود فراموشی شده ،هرگز نمی تواند در زندگی برای خود نقش مؤثری پیدا کند .به همین دلیل ضمن
احساس پوچی ،اغلب اوقات خود را در کارهای بیهوده صرف می کند و چون این قبیل کارها ،کم کم ارزش و اعتبار خود را
در نزد شخص از دست می دهد ،فرد در نهایت دچار احساس بی ارزشی ،یاس و بی معنای ی می شود .چه بسا در چنین مواقعی
حتی دست به خودکشی نیز ...خواهد زد.
ه .تقلید کورکورانه از دیگران  :اغلب افرادی که به بحران هویت دچارند ،دارای شخصیت بسیار منفعلی هستند .چون از
جهان بینی و نظام ارزشی ثابتی برخوردار نیستند ،اعمال و رفتار و ارزش های خود را براساس دیدگاه های دیگران تنظیم می
کنند .روشن است در این حد اهمیت قائل شدن به داوری های معقول و غیرمعقول دیگران و احساس خود کم بینی زمینه
ای برای نفوذ اندیشه ها و ارزش های غلط بیگانگان است و این امر گاهی ان چنان مؤثر واقع می گردد که فرد حتی کوچک
ترین واکنش در قبال دستورات و القاائت غلط فرهنگی انان را ،نوعی ارتجاع تلقی کرده ،پای بندی به ارزش های خودی را
خالف اصول مدنیت و تمدن می پندارند! بدین وسیله ،بستر تسلط همه جانبه فکری و اقتصادی و فرهنگی بیگانگان را بر
سرنوشت خود و جامعه با دست خویش فراهم می سازد.
عوامل بروز بحران هویت  :همان گونه که پیش از این بیان شد ،فرد در فرایند دست یابی به هویت کامل انسانی ،از عوامل
گوناگونی چون خانواده ،نهادهای اموزش و پرورش ،نظام سیاسی و فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه و رسانه ها و مطبوعات
و تبلیغات بیگانگان و ...متاثر می گردد .البته در این میان ،دو عامل نخست بیش ترین تاثیر را دارند .بر این اساس ،افرادی
که از نعمت والدین و خانواده های مناسبی برخوردارند و در نتیجه سرپرست های فهیمی دارند ،ضمن حفظ تعادل روحی و
روانی ،زمینه رشد و تفکر و بینش انان هماهنگ با سایر استعدادها می گردد .چنین افرادی با توجه به توانمندی های ی که قبل
از این پیدا کرده اند ،به راحتی می توانند این بحران را پشت سر بگذارند و به تمام پرسش های مربوط به کسب هویت مستقل
پاسخ صحیحی دهند .در نتیجه ،از دچار شدن به تحیر و سردرگمی در پیش امدهای زندگی در امان باشند و اما اگر چنین
مسؤولیتی به هر دلیلی در محیط خانواده به انجام نرسد ،روشن است که جوان تربیت یافته در چنین خانواده ای قادر
نخواهد بود در فرایند هویت یابی به موفقیت الزمی دست یابد.
نهاد اموزش و پرورش و یا به عبارت دیگر ،مجموعه نهادهای فرهنگی جامعه پس از خانواده مؤثرترین عامل تاثیرگذار در
تکوین هویت اشخاص محسوب می شوند .اگر مجموعه اموزه های این بخش از جامعه با توجه به واقعیت های وجودی
انسان و جهان تهیه شود و در انتقال ان به افراد نیز از مناسب ترین شیوه ها استفاده گردد ،در مرحله جست وجوی هویت
قشر جوان با کم ترین تالش قادر خواهد بود جایگاه واقعی خود را در کل نظام هستی و در نتیجه در جامعه تشخیص دهد
و به وظایف و مسؤولیت های ی که برعهده دارد به نحو احسن عمل نماید و از عوارض اشفتگی هویت در امان بماند.
امروزه به لحاظ حاکمیت نظام استکباری غرب در جوامع بشری ،از جمله مهم ترین عوامل اختالل در هویت افراد ،تبلیغ
فرهنگ اومانیستی غرب است .استکبار جهانی با در اختیار گرفتن دست اوردهای علمی و تکنولوژیک از طریق به کاربردن
پیچیده ترین شیوه های تبلیغی به ترویج اصول و ارزش های منحط خود می پردازد که اغلب با اموزه های فرهنگی و ارزش
های دینی و ملی سایر جوامع در تعارض اند .از این رو این ارزش ها مانع از تکوین هویت واقعی افراد است و موجب از خود
بیگانگی و غرب زدگی و پوچ گرای ی و تمایل به هویت منفی غربی است .از جمله دست اوردهای خطرناک ان ،این که اصوال
هویت زدای ی از جمله مهم ترین اهداف عوامل استکبار است و بدون چنین کاری ،زمینه برای تسلط نظام ضدبشری غرب در
هیچ جامعه ای فراهم نمی گردد .عالوه بر انچه گذشت اموری چون ویژگی های شخصیتی هر فرد ،نظام اجتماعی و اصول
فرهنگی ملت ها ،نوع اعتقادات و فرهنگ دینی جامعه ،عملکرد رهبران ،ویژگی های الگوهای پذیرفته شده اجتماعی ،میزان
خودباوری و اعتماد به نفس افراد و نظام اخالقی در رشد اندیشه ها و سالمت روانی افراد و چگونگی تکوین هویت انان
مؤثرند.
داکتر نصرالدین شاه یپکار
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جوانان و بحران هویت جهانی  :به دنبال نهضت عصرنوزای ی در نوع تفکر و جهان بینی بشر تحول بسیار عظیمی پدید
امد ،زیرا بین جهان بینی و رفتارها رابطه نزدیکی وجود دارد .توضیح ان که وقتی در جریان عصرنوزای ی مک تب اومانیسم به
معنای انسان محوری ،جای مکاتب الهی و خدامحوری را گرفت و به اصطالح ،انسان در جایگاه خدا قرار گرفت و مالک
خوبی ها و بدی ها امیال و غرایز خود انسان رشد هویت الهی انسان جای خود را به هویت ماده گرای ی و لذت پرستانه داد .از
این پس ،به موازات تغییر در جهان بینی ،انحطاط اخالقی نیز شروع شد .در نتیجه مکاتب الحادی انسان مدار ،لیبرالیسم و
ازادی بی حد و مرز و به دنبال ان ،نیهلیسم (پوچ گرای ی) با هدف مذهب ستیزی پایه گذاری و حاکمیت پیدا کرد .و بدین
سان ،بشر غربی هویت اصیل انسانی خود را از دست داد و کم کم با اصالت پیدا کردن تکنیک و اقتصاد ،انسان ان چنان
گرفتار سیطره تکنولوژی شد که خود نیز به ماشین تبدیل گردید .امروزه در اثر پدید امدن این بحران ،زمینه همه فضیلت
های اخالقی و ارزش های معنوی ،به ویژه در میان مردم جوامع غربی از بین رفته است و در اثر ان ،به جای صلح و امنیت،
ناامنی و ظلم و تعدی سراسر جهان را فرا گرفته است ،به گونه ای که انسان ها به منظور اشباع هرچه بیش تر غرایز امیال
حیوانی خود از هیچ گونه خیانت و ستم به یکدیگر روی گردان نیستند .تعجب اورتر ان که ،تمام این کارها را تحت عناوین
زیبا و خوش رنگ و لعابی چون :دفاع از حقوق بشر و مبارزه با تروریسم و ...انجام می دهند! این وضع ،نتیجه طبیعی بروز
اختالل هویت بشر عصر حاضر است که به دلیل پشت پا زدن به ارزش های معنوی و اعتقادات اصیل دینی و مالک های
صحیح عقلی برای وی پیش امده است .رهای ی از این وضع جز از طریق رجوع به فطرت اولیه و بازیابی و بازشناسی حقیقت
اصیل انسانی خویش میسر نیست و صد البته ،عالیم چنین بازگشتی کم و بیش در اقصی نقاط جهان ،به ویژه در عهد تمدن
غربی به چشم می خورد .به عنوان مثال ،اندیشمندان بزرگ معاصر وقتی بی هویتی انسان و از خود بیگانگی و حیرت و
سرگشتگی او را در اثر سیطره تکنولوژی بی روح مشاهده کردند ،درصدد برامدند تا هویت مستقلی برای انسان سرگشته امروزی
تدارک ببینند در این راستا ،پیشنهادهای ی هم مطرح کردند« :انیشتین » ،راه حل گریز از خال روانی و فقدان خوشبختی ،رفع
ابهام و اشفتگی از هدف های زندگی انسان است; «هانری برگسن » ،نیاز به منابع تازه اخالقی و معنوی وتغییر روش اخالقی
را راه نجات از بی هویتی دانست; «ماکس پالنک » ،پیروزی خدانشناسی را عامل ویرانی فرهنگ و نابودی هرگونه امید به
اینده معرفی کرد; «البرت شوایتزر» ،بر احیای سنت های اخالقی تاکید کرد و ...و در این میان چون قران غفلت از خدا را
عامل اصلی خودفراموشی و بحران هویت انسانی معرفی می کند ( )4در نتیجه ،راه صحیح خودیابی را هم خداشناسی می داند.
اصوال محال است که انسان بتواند حقیقت خود را جدا از علت و افریننده خود درک کند .بنابراین ،ایمان به خدا بهترین و
در عین حال ،صحیح ترین راه دستیابی به هویت واقعی است.

فهرست منابع :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

اپنهايم  ،ا  .ن  )1369( ،طرح پرسشنامه و سنجش نگرشها  ،ترجمه مرضیه کریم نیا  ،مشهد  :استان قدس رضوی
احمدي ،احمد ،)1377( ،روانشناسي نوجوانات و جوانان ،تهران :انتشارات نخستين.
ارشد  ،خرگردي ،محمود ( ،)1380عوامل اجتماعي مؤثر بر بحران هويت ،پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه تبريز .
برگرپیتر و توماس الكمن ( ،)1375ساخت اجتماعی واقعيت  ،ترجمه فریبرز مجیدی  ،تهران:انتشارات علمی –
فرهنگی
بدار  ،لوك و ديگران  )1380( ،روان شناسي اجتماعي  ،ترجمه دك تر حمزه گنجي  ،تهران  :نشر ساواالن
بتمن  ،نيل ( )1373طلوع ماهواره و افول فرهنگ  ،ترجمه دك تر صادق طباطباي ي  ،تهران :نشر سروش
پور افكاري  ،نصرت هللا ()1373مبانی روان پزشکی تبریز :
تنهای ی ح ا ()1374درامدی برمکاتب ونظریه های جامعه شناسی گناباد  :نشر مرندیز
توسلي  ،غالمعباس ( )1373نظريه هاي جامعه شناسي  ،تهران  :انتشارات سمت
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o
o
o
o

خداياريفرد ،محمد )1380( ،مسايل نوجوانان و جوانان ،تهران :مجلة انجمن اولياء و مربيان.
جنكينز  ،ريچارد  )1380( ،هويت اجتماعي ترجمه تورج ياراحمدي تهران نشر شيرازه .
چلبی مسعود( )1381بررسی تحربی نظام شخصیت درایران تهران :وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی
دوس ،دی ای ( ، )1376روش تحقيق پيمايشي  ،ترجمه مريم رفعت جاه  ،تهران  :مركز مطالعات و تحقيقات رسانه
ها.
رجاي ي  ،فرهنگ ( )1382مشكله هويت ايرانيان امروز  ،تهران:نشرمرکز
روشه  ،گي  )1376( ،جامعه شناسي تالکوت پارسونز ترجمه عبدالحسين نيك گهر تهران  :نشر تبيان
شولتز و شولتز  ، )1379( ،روانشاسي شخصيت  ،ترجمه يحي ي سيد محمدي  ،تهران  :نشر ويرايش
ریتزر جورج ()1374نظریه های جامعه شناسی دوران معاصر تهران :نشر علمی
سخاوت  ،جعفر ()1382جامعه شناسی انحرافات اجتماعی تهران انتشارات دانشگاه پیام نور
شرفی  ،محمد رضا ()1379جوان وبحران هویت تهران :نشر سروش
كرلينجر  ،وپد هاورز ( )1376دگرسيون چند متغييري در پژوهش رفتاري  ،ترجمه حسن سراي ي  ،تهرا ن :
کی نیا  ،جهدي ()1373مبانی جرم شناسی جلداول تهران :انتشارات دانشکاه تهران
کیذقان فاطمه ()1380عوامل اجتماعی موثربربحران هویت پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
شایگان داریوش ()1380افسون زدگی جدید هویت چهل تکه وتفکر سیار ترجمه فاطمه ولیاتی تهران :
نشرفرزان
كاستلز  ،مانوئل ( )1380عصر اطالعات  ،جلد دوم  ،ترجمه حسن چاوشيان  ،تهران :
كرين  ،ويليام بي  )1379( ،پيشگامان روان شناسي رشد  ،ترجمه دك تر فربد فداي ي تهران  :نشر اطالعات
 ،تهران  ،نشر
گيدنز  ،انتوني  ، ) 1379( ،تجدد و شخص  ،ترجمه ناصر

o
o
o
o
o

گيدنز  ،انتوني  ، )1373( ،جامعه شناسي  ،ترجمه منوچهر صبوري  ،تهران  :نشر ني .
گرث  ،هانس وسي رايت ميلز ( )1380منش فرد و ساختار اجتماعي  ،ترجمه اكبر افسري  ،تهران  :نشر اگه
هميلتون  ،ملكه  )1377( ،جامعه شناسي دين  ،ترجمه محسن ثالثي تهران  :نشر تبيان
لطف ابادي  ،حسين  )1380( ،روان شناسي رشد ( ، )2تهران  :نشر سمت
ماوسن  ،پل هنري و ديگران ( ، )1368رشد شخصيت كودك  ،ترجمه مهشيد پاساي ي  ،تهران  :نشر مركز

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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