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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،واکاوی مؤلفههای هویتیابی در نظریه «انسان بهمنزله عامل» است .این پنژوهش بنا
رویکرد کیفی و روش تحلیلی ن استنتاجی انجام شد .ای نظریه در انسانشناسی ،تصویر انسان در قرآن را بهعننوان
سخت هسته توصیف نموده است .طبق ای نظریه ،اعمال فرد هویت او را میسازد .هر فرد به تناسب عمل خویش
و تعامل با محیط پیرامونش ،هویت معینی را در وجود خویش میآفریند .با توجه به کوشش فلسنفی نظرینه انسنان
به منزله عامل ،در جهت تبیی ماهیت آدمی و استنتاج مبادی عمل از آیات قرآن ،در ای نظریه به واکاوی مؤلفههای
هویت یابی پرداخته شد .طنی این واکناوی ،از مبنادی شنناخت ،مینل و اراده ،عمنل و آ،نار عمنل ،ههنار مؤلفنه
خودآگاهی ،ارزشمندی ،وحدت و اقتندار اسنتخراج گردیند .از مؤلفنه خودآگناهی ،دو شناخ

«معرفنی خنود و

توصیف احساسات ،هیجانات ،نیازها ،عالقهمندیها ،توانمندیها» و «خودارزیابی» استنتاج شند .مؤلفنه ارزشنمندی
نیز ،از طریق «دیگر ارزیابی» و پی بردن فرد به «شباهت و تفاوت با دیگران» ارزش هویتی را محقنق منیسنازد .بنا
توجه بهمواجهه فرد با تکثر و تنوع موقعیتهایی زندگی« ،اولویتبندی امنور» موجنب وحندت و انسنجام دروننی
میشود .از طرفی هویت فردی ن اجتماعی در جریان «مشارکت در فعالیت جمعی» بهعنوان یکنی از شناخ

هنای

مؤلفه وحدت ،شکل میگیرد .عالوه برای سه مؤلفه ،اقتدار هویتی با «انتخاب و تصمیمگیری» و درنظرگرفت «ا،نر
و نتیجه عمل» ظهور پیدا میکند.
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مقدمه و بیان مسئله
نظام تعلیموتربیت در ساحتهای مختلف در فراهم ساختن بستر تعالی افراد جامعه نقش دارد .با
توجه به اینکه ظرفیتهای متعدد وجوه انسانی نیازمند وحدت یافتن است ،در مسیر تربیتت ،زیستت
جهان آدمی بهطور معناداری در تجارب یادگیری تجلی پیدا میکنتد .از طرفتی در ایتن فرآینتد بته
متربیان کمک می شود تا وجوه اشتراک و افتراق ختود را بتا ستایر افتراد درک کترده کته موجت
ن ختویش را بازاندینتی کترده و آزادمننتانه
تسهیل در شناخت جوهر انستانی متی شتود تتا خوینتت و
زندگی کنند .این رسالت اصیل ،ما را به مفهوم «هویت »1رهنمون میسازد.
در عصر جهانیشدن که مرزهای فرهنگی و اجتماعی جوامع درنوردیده شد ،تحتو و ستیالیت
تبادالت فرهنگی ،هویت را به یک مفهوم چالشبرانگیز تبدیل کرده است .جهانیشدن زمینتههتای
دسترستتی انستتانهتتا را بتته منتتابع مختلتتف هتتویتی فتتراهم متتیس تازد .در ایتتن دسترستتی ،احستتا
ازخودبیگانگی 2و احسا

بیهویتی 3انسان را تهدید میکند (شمنیری .)1394 ،یکی از حوزههایی

که با مسئله هویت و فرایند شکل گیری هویت ،ارتباط و پیوند معناداری دارد ،حوزه تعلتیموتربیتت
است که در کاهش بحرانهای نامبرده نقش دارد .جمله کانت که «بنر تنهتا بتا تعلتیموتربیتت ،آدم
تواند شد و آدمی چیزی نیست جز آنچه تعلیموتربیت از او میسازد» بیانگر ارتباط هویت و تربیتت
است.
نظام تربیتی هر جامعه متناس

با چنتمانتداز برنامته درستی بترای شتکلگیتری هویتت متربیتان

برنامهریزی میکند .در سند تحو بنیتادین آمتوز وپترور

ایتران کته هویتت است می تت ایرانتی

موردنظر است ،تربیت اینگونه تعریف شد« :فرآیند تعاملی زمینهساز تکوین و تعالی پیوسته هویتت
متربیان ،به صورتی یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اس می ،بهمنظور هدایت اینان در مستیر آمتاده
شدن جهت تحقق آگاهانه و اختیاری مرات
 .)1390بر این اسا

حیات طیبه در همته ابعتاد» (صتادق زاده و همکتاران،

هدف تربیت ،هویتیابی است .القای هویت و اجبتار در تعریتف دیتده نمتی-

شود؛ زیرا «زمینهسازی» ،مدنظر سند تحو بنیادین است تا در متربی هویت تکتوین یابتد .متیتتوان
تکوین و تعالی هویت را به هویتیابی متربیان تعبیر نمود .با توجه به این تعریف ،برآیند کنشهتای
1. Identity
2. Alienation
3. Deindividuation
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تربیتی در جهت هویتیابی خواهد بود؛ زیرا هویت متربی بهمنزله موضوع فراینتد تربیتت (فتردی و
اجتماعی) برای قرارگرفتن در مسیر هدایت و حیات طیبه نقش مهمی دارد.
هویتیابی ،امری خ قانه ،حاصل ایجاد و آفرینش از سوی فرد هویتساز است .این آفترینش،
در بافت زندگی اجتمتاعی (ختانواده و ستایر نهادهتای اجتمتاعی) صتورت متیگیترد (شمنتیری و
ذاکری .)48:1396 ،مقصود از آفرینش ،آفرینش وضتعیت هتویتی استت کته بتهصتورت آگاهانته،
آزادانه و از روی اختیار ،با پیمودن یک مجموعته از فرآینتدهای هتویتی دارای مؤلفتههتای هویتت
صورت میگیرد؛ به این معنا که پدیدهای خ قانه بوده که متربی به نحو منحصربهفرد و با مسئولیت
و تکیه بر ظرفیت درونی ،تجربههای اجتماعی میآفرینند؛ به عبتارتی زمینتههتای هتویتی استت .بته
همین سب

در پژوهش حاضر از هویتبخنی فراتر میرویم و هویتیابی مدنظر است که در نظتام

تعلیموتربیت ،متربیان را در یافتن هویت فردی ت اجتماعی توانمند سازد.
بنا بر اهمیت بیان شده ،نیازمند نگاه فلسفی برای کندوکاو فرآیند هویتیتابی هستتیم .بتهمنظتور
روشنساختن هویتیابی و بهره جستن از دستاوردهای تربیتی این کندوکاو ،الزم است مؤلفتههتای
هویتیابی که در بند فوق جایگاهش تبیین گردید ،استنتاج شود.

مبانی نظری
در فلسفه ،از عصتر پیناستقراطیان تتاکنون ،بحت هتای مختلفتی دربتاره هویتت ماتر .استت.
نظریهپردازان حوزه روان شناسی مانند اریکسون و مارسیا نیتز بته حالتتهتای هتویتی پرداختنتد .در
جامعهش ناسی نیز اندینمندانی مانند جنکینز ،تاجفل و  ،...هویت اجتماعی را بررسی کردند.
در فرهنگ توصیفی علوم تربیتی ،هویت به معنی اینهمانی و اتحاد است .در ماالعه شخصتیت
نیز ،خود اساسی و مستمر فرد ،مفهوم درونی و ذهنتی از ختویش بتهعنتوان یتک شتخا دارد (فتر
میهنی فراهانی .)238:1389 ،در فرهنگ آکسفورد ،واژه هویتت 1برگرفتته از  Idemیعنتی منتابه و
یکسان است .هویت در دو معنای کلی قابلبررسی است؛ هویتت شخصتی 2بته اهتداف ،ارز هتا،
احساسات و ترجیحاتی اشاره دارد که در تعام ت روزمره فردی به عنوان خوینتن ادعا متیشتود و
تمایز افراد از یکدیگر را ننان میدهد و هویت اجتماعی که در مراحل اجتمتاعی شتدن شکل می-
1. Identity
2. Personal identity
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گیرد و از طریتتتت تق تﺜبیت نقش ،در روند برآورد فاصله نقش با هویت فردی و تحو نقش ،توسعه
مییابد .هویت اجتماعﻰ در معنای کلی آن خودآگاهﻰ یک شخا در ارتباط با دیگرى است کته
به عنوان یک ننتانگر واقعتی بته جایگتاه فترد در ستاختار اجتمتاعی اشتاره دارد (وودوارد2004 ،1؛
اسپنسر2007 ، 2؛ اسکچتر .)2011 ،3ارز های فردی و جمعی و میزان اناباق نقشهای انتخابی فرد
در جامعه ،با گرایشها و نظام ارز های فردی او ،راباهای تنگاتنگ دارد .هویت حاصل آفرینش
خصایصی از سوی فرد هویت ساز است که موج

تمایز فردی با دیگران و تنابه با افترادی کته در

گروه خاص قرار میگیرند میشود.
در اندینه پیناسقراطیان موضوع و محور فلسفه ،چیستی جهان و چگونگی ترکی یافتن جهان
بود؛ اما سقراط با شعار «خودت را بننا » ،تحولی در کندوکاو معرفت نفس و خودشناستی ایجتاد
کرد (گوتک .)1380 ،سقراط برخ ف ف سفه پینین خود که به دنبا کنف مادهالمواد بودند ،بتر
موضع خودآگاهی تأکید ویژه داشت که همان هویت است .شیوه سقراط برای بیدار کردن هویتت
افراد عصر خویش و طی کردن مسیر خودآگاهی ،دیالکتیک بود.
بهطور عام ،در جوامع سنتی عوامل متفاوتی ت

میکردند تتا اصتالت هویتت را حفتﻆ کننتد.

هویت ،مبین تجلی کار ویژه و نقش های اجتماعی ت فرهنگی طایفه ،قوم و قبیله و نظام خویناوندی
بود (نوذری .)1385 ،هویت پینامدرن به هویتهای سنتی ،گذشته یا شخصی معروف است.
در قرن هفدهم ،هویتِ گذشته ،به تدریج جای خود را به هویت مدرن داد .مفهوم هویت مدرن
به منزله هویت حا در بسیاری از گفتمانهای فلسفی و پارادایمهای نظتری دوران متدرن تتدوین و
ارائه گردید .بهطور نمونه ،ازنظر رنه دکارت ( ،)1596-1650من ،4سوژهی فاعتلشناستان بتهعنتوان
منبع مستقل معنی به شمار میرفت .به تنها چیزی که نمیتوان در وجود آن شک کرد ،وجود ختود
به شکل جوهر اندیننده و ذات متفکر 5است.
در قرن هجده ،مفهوم هویت اجتماعی توسعه یافت .بهطور نمونه ،هیتوم ( )1711-1776اعتقتاد
داشت من ،مجموعهای از تتأییرات ،عقایتد ،احساستات و استتعدادهای دائمتاح در حتا ت ییتر استت
(گوتک .)1380 ،بهنظر وی ،محتویات آگاهی هر شخا شامل ادراکات حسی تمام چیزهای است
1. Woodward
2. Spencer
3. Schachter
4. Ego
5. Thiking-substance
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که به آن میاندیند .برایناسا  ،هیوم نظریه هویتی را با عنوان نظریه «تودهای یا انباشتی خود» ارائه
داد( .ادگار و سیدگویک .)2005 ،1میتوان گفت هویتت ،تتودهای از تتأییرات و ادراکتات حستی
است که فرد تازه تجربه میکند یا از گذشته به خاطر دارد و پیوسته در حا ت ییر است.
هنری برگسون ) 1859-1941( 2فیلسوف فرانسوی ،هویت مدرن را هویت جمعی معرفی کرد و
برساخته در حا میداند .او هویت یابی را امری متعلق به حتا بیتان متیکترد .بتهزعتم وی گذشتته
همواره وجود دارد و جزء ذاتتی حتا بته شتمار متیآیتد (نتوذری .)1385 ،در جهتانبینتی متدرن،
مسئولیت فردی نقنی بنیادین در تعریف هویتیابی پیدا کرد .موضوع محوری مدرنیته ،خود آیینی
است؛ جهتدهی به خود (کوته و لوین2014 :3؛ نتوذری .)1385 ،عاملیتت انستان نستبت بته عصتر
پینامدرن افزایش یافته و بهتبع آن هویتیابی معنای جدیدی به خود میگیرد.
نظریه پردازان انتقادی مکت

فرانکفورت مانند هورکهایمر ،آدورنو ،هابرمتا

و فوکتو ،معتقتد

بودند سوژه مستقل خودپایا که حاصل اندینههای ف سفه مدرن و دستاورد فرهنگ لیبرا به شتمار
متتیرود ،در حتتا تجزیتته استتت (نتتوذری .)1385 ،رشتتد جریانتتات انتقتتادی مکتت

فرانکفتتورت و

پساساختارگرایی ،عامتل اصتلی تحتو هویتت فتردی و یکپتارچگی متدرن ،بته هویتت پستامدرن،
هویتهای آینده یا در حا ظهور و بر آینده 4گردید.
در پدیدارشناسی ،هویت ،ماهیت معناشتناختی دارد؛ بتهویتژه در آیتار هایتدگر)1889-1976( 5
استنتاجهایی قابلتأمل است .از دید هایدگر ،ت

برای رسیدن به معنای هویت ،منروط بته طتر.

پرسش درباره هستی هویت است که محصو تجربه انسان در این جهان است .تقتدم معنتا و هستتی
هویت ،منخصههای ارتباط هویت با زمان را ننان میدهد که گام مؤیری در شناخت هویت بود .با
توجه به «جهان دوگانه» در اندینته هتای هایتدگر ت یعنتی جهتان زنتدگی و جهتان ختاص ت زمتان و
خصوصیات عصری در پیدایش هویت نقش دارند (هایدگر.)1386 ،
نظریه تأویلی هویت ،6توسط ویلهلم دیلتای )1833-1911( 7مار .شده و بهوسیله پل ریکتور
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1. Edgar & Sedgwick
2. Henri Bergson
3. Côté & Levine
4. Emergent
5. Heidegger
6. Identity Hermeneutical Theory
7. Dilthey
8. Paul Ricoeur
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این نظریه ،هویت انسان بهطور بارزی در انعکا

ختودِ واستاهشتده

1

واقعیت مییابد .شخا ،دانش مربوط به خود را طتتی فراینتتدی کته تجتارب زنتدگی را همچتون
دانههای زنجیر به هم مربوط و مرتبط ساخته استت و در قالت

تجلیتتاتی کته بتهصتورت انعکاستی

فهمیده و درون سازی شدهاند ،به دست میآورد( .دوران .)1389 ،پل ریکور ( ،)1913-2005مد
تأویلی را به نظریه هویت روایتی گستر

داده است .برایناسا  ،روایت بتهعنتوان مهمتترین نتوع

تجلتی در زندگی روزمره افراد در فهم خود و ساختهشدن خود درنظرگرفتهمیشود.؛ یعنی اعما ما
روایتی ضمنی را دربردارد و زندگی ما همواره در جستوجوی روایت است (همان.)88 :
امروزه دیدگاه توسعه هویت 2نیز موردتوجه بسیاری از پژوهنگران واقع شده استت .طبتق ایتن
دیدگاه ،هویتیابی زمینه تصمیمگیری است کته در آن فترد بته بررستی گزینتههتا و موقعیتتهتای
تصمیمگیری می پردازد .توسعه هویت ،به معنای گستتردهتتر ،شتامل فرآینتدهایی استت کته افتراد،
رویدادهای مختلف را بهصورت سیستمهای معنایی تجربه میکنند .براین اسا  ،هویتیابی وابستته
به زمینه مفهومی 3خواهد شد (اسکچتر .)2012 ،مفهتوم هویتت و هویتتیتابی در حتا حرکتت از
هویت فردی به اجتماعی و توسعه یافتن است.
در نظریههای روانشناسی ،اریکسون )1965( 4از پینگامان ماالعته هویتت ،کتارکرد هویتت را
ایجاد هماهنگی میان تصور فرد از خود

بهعنوان یک شخا بایبات و تصتور دیگتران متیدانتد.

ازنظر اریکسون ،هویت ،یک سازه روانی تتت اجتماعی استتت و شامل طرز فکر ،عقاید فرد و نحتتوه
ارتباط او با دیگران است .مارسیا 5در تفسیر نظریه اریکسون چهار منزلت هویت 6را برمبنتای میتزان
جستوجوگری و تعهدی که هر فرد تجربه میکند ،تبیین متینمایتد .هویتت ستردرگم ،دنبالتهرو،
بحرانزده و هویت یافته ،چهار منزلت موردنظر مارسیا هستند (دارابی .)1395 ،این نظریته بتا عنتوان
نظریه فرآیند یا منزلت هویت معروف است.
نظریهی هویت اجتماعی که توسط تاجفل 7و همکارانش ( )1998تدوین شد ،نقش خود پنداره
و فرآیندهای شناختی مرتبط با باورهای اجتمتاعی در فراینتدهای گروهتی و روابتط میتان گروهتی
1. Mediated self-reflection
2. identity development
3. conceptual context
4.Dilthey
5. Marsia
6. Identity Status
7. Tajfel
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دارد .این نظریه که ابتدا در دهه  1970بهعنوان یک رویکرد روابط بتین گروهتی معرفتی شتد و در
آغاز دهه  1980بهطور قابلتوجهی توسعه یافت ،بیانگر فرایندهای گروهی و ماهیت گروه اجتماعی
بود .از آن زمان ،نظریه هویت اجتمتاعی بتهطتور قابتلم حظتهای بتر نفتوذ اجتمتاعی و هنجارهتای
گروهی ،رهبری درون و بین گروه ها ،انگیزههتای خودکفتایی و انعاتاف در رفتتار جمعتی تمرکتز
دارد( .اسپنسر2007 ،1؛ شومیکر و توبیا.)2018 ، 2
نظریه انسان بهمنزله عامل ،با نظریهپردازی خسرو باقری ت که بهعنوان نظریهای فلسفی ت کوشنی
در جهت تبیین ماهیت آدمی و عمل وی محسوب میشود ت مبنای غنی و مستتد در ایتن پتژوهش
برای استخراج مؤلفههای هویتیابی است و از طرفی مبانی این نظریه برگرفته از آیات قرآن است و
بیش از سایر رویکردها در جامعه اس می ایرانی کاربرد دارد .در نظریته انستان عامتل ،عمتل آدمتی
سازنده هویت اوست .در این نظریه سه مبدأ برای عمل ،شناخت ،میل و اراده معرفی شتد؛ بنتابراین،
مؤلفههای هویت انسان میتواند برخاسته از سه عنصر شناخت ،میل و اراده باشد.
نظریه انسان بهمنزله عامل
انسان بهمنزله عامل ،تصویری است که نگر

اس می در مورد انسان به دست میدهد« .عاملیت

انسان» پیشفرضی در انسانشناسی اس می است .به نظر بتاقری ت نظریتهپترداز ایتن نظریته تت «انستان
بهمنزله عامل» صورت بندی وستیع و فراگیتری استت کته انستان را فراتتر از طبقتهبنتدیهتای ختود
موردنظر قرار میدهد؛ خواه طبقهبندی آیینی همچون مؤمن /منرک یا طبقهبندی جنسی زن /مرد یا
نژادی و نظیر آن .بهبیاندیگر  ،باالترین افقی که قرآن ما را به نگریستن از آن به انسان فرامیخواند،
این است که انسان را بهمنزله عامل درنظربگیریم .مؤمن یا منرک ،زن یا مرد ،ستفید یتا ستیاه؛ همته
افراد بهمنزله عاملاند که هرچند ،هر یک متناس

با عمل خویش ،هویت معینی را برای ختود متی-

سازد؛ اما همه مننأ عملاند و با عمل خود ،هویت خود را میسازند (باقری.)1382،
نظریه انسان بهمنزله عامل ،به خاستگاه انستانشناستی و شتناختشناستی ویتژه برگرفتته از متتون
اس می ت بهطور اخا آیات قرآن ت وابسته است .در تبیین انسانشناختی این نظریه ،تصویر انسان در
قرآن ،سخت هسته محسوب میشود؛ موجودیت آدمی که در قرآن بتا واژه «نفتس» از آن یادشتده
است .نفس مجموعه بدن و روحی است که به آن تعلق گرفته است .نفس آدمی حالتهای مختلف
1. Spencer
2. Shoemaker & Tobia
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دارد .نفس اماره که تمایلی به نیازهای اولیه و غریزی است ،در معنایی میتواند خنﺜی باشتد؛ امتا در
حالتی که منتعل شود می تواند چندان نیرومند گتردد کته مرزهتای اخ قتی را درنتوردد .حتالتی از
نفس به نام نفس لوامه برای انتقاد خویش به هنگام درنوردیدن مرزها و رویآور دن به ناراستتیهتا
پس از فروکش کردن عناصر مختلفی از درون و بیرون بر نفس ایر میگذارد .سومین حالت نفتس،
هنگام توجه آدمی به خدا ظهتور متی کنتد کته آرامتش عمیقتی در نفتس پدیتد متیآورد (بتاقری،
 .)260:1382یکی از مهم ترین عناصر درونی ،فارت است .معرفت و تمایل درونی به خدا در عمتق
ضمیر انسانی وجود دارد .عنصر دیگر ،قل

(فؤاد یا صدر) بهعنوان پایگاه احستا  ،ادراک و اراده

در موجودیت آدمی محسوب میشود .آرایش نیروهای مؤیر آدمتی ،در آیتات قترآن طبتق منتیت
الهی با جبر و قهر راباه ندارد؛ بلکه خواست و اراده فرد ،نیروی تعیینکننده اقدام و عمل است.
در این پویش مستمر ،عامل بازشناسی و راهیابی یعنی عقل ،با پوییدن در پرتو شناختها فترد را
به عمل میرساند .عقل نیز شأنی از نفس و سرمایه اصلی است که از آن به «معرفت ممیز نفس» یتاد
میشود .در حقیقت ،سیمای انسان بهگونهای است کته نفتس شتئونی دارد ،ازجملته فاترت ،عقتل،
اراده و قل

(باقری.)1385 ،

عرصه موجودیت یا هویت آدمی ،میدان پرازدحام از عوامل و نیروهای مختلتف استت .برآینتد
نهایی این عوامل و نیروها« ،عمل» آدمی استت؛ عملتی کته هتم از آن اوستت و هتم ستازنده وی و
شکلدهنده به هویت اوست .به گفته دیگر ،این صتفحه پرازدحتام از عوامتل و نیروهتا ،متانع از آن
نیست که آدمی قادر بر عمل و مننأ عمل ختود باشتد .همتین ستعی و عمتل آدمتی ،هویتت وی را
ترسیم میکند.
در متون اس می به ویژه قرآن ،سه نوع مبنای اساسی برای عمل درنظرگرفتهشد :مبنای شناختی،
گراینی و ارادی ت اختیاری .برایناسا  ،عملی به انسان نسبت داده میشود که فرد تصویر و تصور
شتتناختی از آن بیابتتد ،گتترایش و تمتتایلی بتترای تحقتتق آن داشتتته باشتتد و اراده اختیتتار وی بتته
تحقق بخنیدن آن معاوف گردد .مفاهیمی چون انگیزه و نیت نیز در خ

مبانی ستهگانته متذکور

قرار میگیرد .انگیزه به عنوان نیروی هیجانی مربوط به عمل ،به مبنای گراینتی اشتاره دارد و نیتت،
متضمن قصد فرد (خواست) ذیل مبنای ارادی ت اختیاری است .با توجه به اینکه عامل بودن انسان در
کانون هویت و کیستی او قرار میگیرد ،انتظار میرود عمل بتواند جایگاهی گسترده در موجودیت
وی داشته باشد (باقری.)1382 ،
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در نظریه انسان بهمنزله عامل ،بر اسا
بهتناس
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دیدگاه قرآنی ،اعما فرد ،هویت او را میسازد .هر فرد

عمل خویش و تعامل با محیط پیرامتونش ،هویتت معینتی را بترای ختود رقتم متیزنتد .در

فراترین ساح ماهیت انسان ،افراد در عامل بودن منترک و دستاندرکاران آفریدن هویت خویش
هستند .در ساحی فروتر ،با نظر به سنخ اعما بنری و انواع هویتهایی که برحست

آنهتا فتراهم

میآید ،در دو گونه تقسیمبندی شد؛ عمل رهاییبخش و عمتل استارت آفترین .در گونته نخستت،
وجود فرد بر پایه خردورزی ،اراده کتارگزار عقتل استت ،معرفتت و میتل ستاحت ربتوبی خداونتد
(فارت) بیدار است و امیا در کنتر عقل و اراده حرکت میکند .در گونه دوم عمل ،وجود فرد و
اراده در خدمت امیا است ،از پرتو عقل و شعله فارت ،بهندرت اشاعه نور خواهد شد و اعما در
بند هوا و هو

قرار میگیرد( .باقری1382 ،؛ باقری و خسروی.)2016 ،

پیشینه عملی
پژوهش های کمی و کیفی متعددی بته مستائل پیرامتون هویتت ملتی ،بتومی ،دینتی و حرفتهای
پرداختنتتد .برختتی پژوهنتتگران نیتتز هویتتت را از دیتتدگاه اندینتتمندان بررستتی نمودنتتد .طبتتق
جستوجوهای بهعمل آمده ،پژوهنی منابه مقالته حاضتر انجتام ننتد کته بته واکتاوی مؤلفتههتای
هویتیابی در نظریه انسان بهمنزله عامل بپردازد .آن دسته از تحقیقتات کته مفهتوم هویتت را تبیتین
نمودند ،موردتوجه واقع شدند که به بعضی از این تحقیقات اشاره میشود:
ذاکری ( )1394طی پژوهش پدیدارشناسانه ،بتر استا

آرای تعتدادی از ف ستفه از دورههتای

تاریخی مختلف ،مد هویتیابی و مؤلفههای هنتگانه هویتی ارائه داد .نتایج تحقیق وی ننان داد
نظام تعلیموتربیت در ایفای نقش هویتبخنی بایستی سه مرحله بازیابی هویت خوینتن ،بازتعریف
مفاهیم کلیدی و به انجام رساندن اقدامات سه گانته ت شتامل اقتدامات مقتدماتی ،اقتدامات میتانی یتا
آموزشگاهی و اقدامات تکمیلی ت را پنت سر گذارد.
نیازی و عسکری ( )1391در پژوهنی تحت عنوان «تبیین گونههای الگویی هویتیابی» با رو
پیماینی ،سه الگوی هویتیابی سنتی ،مدرن و سرگردان را بین دانشآمتوزان متوستاه شناستایی و
راباه آن را با تحصی ت والدین ماالعه کردند .در پژوهش وی ،سبک الگویی سنتی غالت

بتود و

راباه معناداری میان سبک هویتیابی و ساح تحصی ت مادران وجود داشت.
توسلی و ابتراهیم پتور ( )1390در مقالته «هویتتیتابی متدرن و سترمایه اجتمتاعی داننتجویان»
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برمبنای تعریف هویت بازاندینانه از دیتد آنتتونی گیتدنز ،هویتتیتابی در دنیتای متدرن را مت ک
تقسیمبندی سنتی و متدرن قترارداد .بتر استا

نتایج تحقیق ،نسبت داننجویانی که هویت اجتماعی

مدرن و ستترمایه اجتماعی متوسط و پایین دارنتتد ،بینتر از کسانی است که هویت اجتماعی سنتی و
سرمایه اجتمتاعی متوسط و زیاد دارند.
نوذری ( )1385در پژوهنی با عنوان «نگاهی تحلیلی به مفهتوم هویتت در قالت هتای ستهگانته
سنتی ،مدرن و پستمدرن» سه قال

عمده هویتی را تبیین نمود .درنتیجه پژوهش ،گزارههای اصلی

از این سه تفسیر ارائه داده شد .نخستین قال

هویتی ،اساساح پیکرهای واحد و شخصتی بتود؛ دومتین

گونه هویتی ،ناظر بر ت ییرات مناسبات زمانی ت مکانی موجود بوده است و سومین قال

هویتی ،ناظر

بر سوژهها با حالت سیا  ،متکﺜر و چندگانه به هویت پسامدرن معروف گردید.
شومیکر و توبیا ( )2018در مقاله «هویت شخصی» ،تئوریهای عمده فلسفی هویت شخصتی را
بررسی میکنند .این ماالعه ننان میدهد ویژگیهای اخ قی ،نقش مهمی در شتکلگیتری هویتت
شخصی دارند .ت ییر در این خصوصیات اهمیت بسیار دارد .و نهتنها ت ییرات در خصایصتی از قبیتل
مهربانی و بیرحمی ،بر قضاوت هویت تأییر میگذارد؛ بلکه تأییر نوع و جهت خاص ت ییرات افراد
نیز در شناسایی هویت نقش دارد.

باقری ( )2014در پژوهش «اسالم و فلسفه تربیت» تبیین کرد که عمل انسان ،هویتت او
را میسازد و تعامل بین انسانها منجر به کنش جمعی و هویت میشود .با توجه به تعامل نتا
همتراز در تربیت ،اعمال فرد بهصورت درونی و بر افراد دیگر تأثیر خواهد داشت.
اسکچتر و گالیلی ( )2012در مقاله «سواد هویت» ،خواندن و تتدریس متتون را بتهعنتوان منتابع
برای تنکیل هویت معرفی نمودند .دانشآموزان در تجارب ماالعه محتوای آموزشتی بتا مجموعته
مفاهیم آشنا میشوند که ظرفیتهای یادگیری دانش و مهارتهای زندگی را دربردارد.
اسکچتر ( )2011در مقاله «آموز
یابی میپردازد .وی آموز

هویت» به بررسی محتوا ،ساختار هویتت و فرآینتد هویتت-

هویت را منارکت عمدی فعاالن تربیتی (مربیان) با فرآیندهای روانتی

و اجتمتتاعی کتته در توستتعه هویتتت دانتتشآمتتوزان نقتتش دارنتتد ،بتتر متتداخ ت عمتتدی و اعمتتا
هدفمندانهای تأکید میکند که هویت را در خدمت اهداف آموزشی هدایت و برجسته میسازد.
آیگی ) 2010( 1در پژوهنی به بررسی راباه هویت و زبان پرداخت .طبق نتتایج ایتن پتژوهش،
1. Ige
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انسان از اوایل زندگی ،با استفاده از زبان و انتخابات زبانی ،بخنی از هویت محسوب میشوند .زبان
و هویت راباه دیالکتیکی دارند .هویت فراگیران بر یادگیری تأییر دارد و از طرفی در محتیطهتای
آموزشی ،یادگیری زبان در شکلگیری هویت نقش دارد.
باقری و خسروی ( )2010در مقاله «یک مفهوم پویا از انسانیت ،راباه بین فرهنگی و یتادگیری
منارکتی» بیان میدارند یادگیری نه صرفاح به دست دانشآمتوز و نته صترفاح بته دستت معلتم محقتق
نخواهد شد؛ بلکه یادگیری منارکتی است و با تعامل و ارتباط متقابل معلم و دانتشآمتوز در بستتر
فرهنگ معنا دارد.
اسپنسر ( )2007بهمنظور مفهومپردازی دقیق هویت ،نظریههای هویت را دستتهبنتدی نمتود کته
هویت اجتماعی تاجفل و نظریه خود مقولهبندی ترنر را در حوزه نظریات اجتمتاعی قترارداد و بتین
نظریههای روان شناختی هویت شخصی و اجتماعی نیز تمیز قائل میشود .هویت شخصی به تعریف
خود بهعنوان فردی منحصربه فرد و هویت جمعی ،به تعریف خود بهعنوان عضوی در گتروه اشتاره
دارد.
باقری و خسروی ( )2006در پژوهش «بازاندینی در مفهوم تربیت اس می» ،بیان کردنتد انستان
میتواند ه ویت خود را بسازد .هویت ژنتیکی ،جنسی و ملی بته فترد داده شتدند ولتی هستته اصتلی
هویت با اعما فرد ساخته میشود .محتوای خاص شتناخت ،اراده و میتل را ننتانگتر هویتت فترد
معرفی کردند.
کیم )2004( 1در پژوهنی با عنوان «هویت ملی و برنامه درسی در کنور کانادا» به راباته میتان
آموز

و هویت ملی میپردازد .نتیجته ایتن پتژوهش ننتان داد کته دولتت کانتادا زمینته آمتوز

اجباری را برای اتحاد ،انسجام ملت و ایجاد هویت ملی است .همچنین بیتان نمتود متدار

را بایتد

یکی از مکانهایی دانست که در آن هویت ملی منترک شکل میگیرد ،کودکتان آمتاده شتهروند
دموکراتیکشدن میشوند و در مورد گروههای قومی تازهوارد که ممکن استت درک منوشتی از
هویت ملی داشته باشند ،مدار

میتوانند بهمنزله عامل تعاد بخنی محیط فرهنگی خانواده باشند.

لی بیونگ )2002( 2در تحقیق «راباه میان آموز
مختلف دنیا ازجمله کره ،تصمیم دارند از طریق آموز

و هویت ملی» ،بیان میکند کته کنتورهای
رسمی ،زمینه را برای مردم مهیا بستازند تتا
1. kim
2. Leebyung
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آنان مانند خودشان زندگی کنند .این نوع آموز  ،در راستای ایجاد هویت ملی و فرهنگ پتذیری
نوجوانان عمل میکند و هدف آن ،ایجاد وحدت درون فردی با وجود تعارضهای الگویی جامعته
است.
به نظر میرسد نظریههای موجود و پژوهشهای انجام شده ،مفهوم هویت را آشتکار ستاختند و
حتی افراد را در حالتهای هویتی دسته بندی کردند؛ اما هنوز معرفی دانش و تواننی کته فترد الزم
دارد تا هویت خویش را بسازد ،م فو مانده است .با توجه به اینکه هویت افراد از اعما آنها جدا
نیست ،میتوان واکاوی مؤلفههای هویتیابی را در نظریههایی جستوجو نمود کته بته زوایتایی از
عمل انسان پرداختند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر ماهیت ،کیفی محسوب میشود .بترای یتافتن پاستخ ستؤاالت پتژوهش از
رو

تحلیلی ت استنتاجی استفاده شده است .از رویکردهای پژوهش در فلسفه تعلیموتربیتت ،رو

این پژوهش به رو

تحلیلی ت استنتاجی نزدیکتر است .سعی شد مؤلفههای هویتتیتابی از نظریته

انسان به منزله عامل استنتاج شود ،درصورتیکه در این نظریه مؤلفههای هویتیابی بتهطتور مستتقیم
ارائه نگردید.
در یکی از دستهبندی های رو

تحلیلی ،این رو

به سه دستته تقستیم شتده استت :تجزیته بته

اجزای مفهومی؛ ترجمه و بازگردان صورت دستوری گزارههای زبتانی بتهصتورت مناقتی آنهتا و
جست وجوی ارتباط میان مفاهیم مختلف و بازشناسی روابط و شبکه مفهومی (باقری .)1389 ،ازنظر
تحلیلی مراحل انجام پژوهش حاضر بر پایه سومین دسته رو

تحلیلی انجام شد؛ بهطوریکه ارتباط

میان عمل در نظریه انسان عامل و هویت برقرار گردید ،سپس از مبتادی عمتل مؤلفتههتایی استتنتاج
گردید که راباته عمتل و هویتت را آشتکار متیستاخت .درنهایتت متدلی مفهتومی و خاتی بترای
هویتیابی ارائه شد .به تعبیر رایل ( )1949میتوانیم ایتن فعالیتت تحلیلتی را رستیدن بته ج رافیتای
مناقی 1از مفاهیم درنظربگیریم (همان) .این پژوهش بر اسا

استنتاجی اولیه شکل گرفت:

طبق نظریه انسان بهمنزله عامل ،عمل آدمی سازنده هویت اوست .برای عمل ،سته مبتادی یعنتی
شناخت ،میل و اراده وجود دارد.
1. Logical geography
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بنا بر دو مقدمه فتوق متیتتوان استتنتاج کترد کته «انستان در یتافتن و ستاختن هویتت ختویش،
فرآیندی برخاسته از سه عنصر شناخت ،میل و اراده خواهد داشت».
ابتتتدا از کتت

و مقتتاالت خستترو بتتاقری ،نظریتتهپتترداز نظریتته انستتان بتتهمنزلتته عامتتل ،هویتتت و

هویتسازی ،ماالعه شد .پس از غور در مبادی عمل و آیار دوگانهای که عمل برجای متیگتذارد،
مؤلفههای هویتیابی استنتاج گردید .ع وهبراین ،بهمنظور تبیین دقیقتر هر مؤلفه ،شتاخا ستازی
صورت گرفت .در این مرحله منابع موجود درباره هویتیابی نیز موردتوجه قرار گرفت.

سؤاالت پژوهش
هدف اصلی پژوهش حاضر ،استنتاج مؤلفههای هویتیابی در نظریه انسان بهمنزله عامتل استت.
به این منظور کوشش شد تا سؤاالت زیر را بررسی کنیم:
 .1فرآیند هویتیابی بر اسا

نظریه انسان بهمنزله عامل چه مؤلفههایی دارد؟

 .2هریک از مؤلفههای هویتیابی استنتاج شده بتر استا

نظریته انستان بتهمنزلته عامتل ،چته

شاخاهایی (زیر مؤلفهها) دارند؟

یافتههای پژوهش
سؤال اول :فرآیند هویتیابی بر اساس نظریه انسان بهمنزله عامل ،چه مؤلفههایی دارد؟
شروع فرایند هویتیابی با قرار گرفتن فرد در یک زمینه مبنایی هویتی است .پسازاینکه فرد بتا
مجموعهای از زمینهها ی هویتی مواجه شد ،یک تصویر اولیه از حضور در آن زمینه ویژه بترای وی
حاصل میشود که معاد با فرایند خروج از بی تعینی استت .فترد در راستتای توستعه ایتن تصتویر،
ننانههایی از وضعیت جدید هویتی را در خود بروز میدهد .مؤلفههای هویتیابی نیز در حدفاصتل
مرحله خروج از بی تعینی تا مرحله استقرار هویتی در فرد ظهور مییابد .این مؤلفتههتا ،فراینتدهایی
هستند که با رویارویی با زمینه هویتی در فرد شروع و تا رسیدن به مرحلته استتقرار کامتل وضتعیت
هویتی ادامه دارند (ذاکری .)1394 ،به منظور بررسی سؤاالت پژوهش و با توجه به اینکه طبق نظریه
انسان به منزله عامل ،عمل بر سه مبدأ اصلی شناخت ،میل و اراده استوار است و آیاری نیتز دارد کته
در ادامه ،به استنتاج مؤلفههای هویتیابی و شاخاهای هر مؤلفه از مبادی عمل و آیار عمتل متی-
پردازیم:
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 .1مؤلفه خودآگاهی 1در هویتیابی
در نظریه انسان به منزله عامل ،عمل انسان رینه در شتناخت ،میتل و اراده دارد (بتاقری.)2016 ،
مبدأ شناخت ،دربردارنده مفهومها و جنبههای انگاره ،گمتان و بتاور استت .در قترآن گتاهی عمتل
آدمی را با انگاره (حسبان) فرد ،تحلیل و تبیین میکند .عمل به سرابی در کویر تنبیه شده است که
تننه ،آن را آب میانگارد« :اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمأن متاء» (نتور .)39 :همتانگونته کته
سراب به مدد انگاره فرد تننه ،آب انگاشته میشود ،عمل نیز گاهی مبتنی بتر انگتاره عامتل استت؛
یعنی بدون این انگاره ،نمیتوان عمل را فهمید.
گاهی عمل برحس

گمان عامل تبیین میشود .انگاره و گمان هر دو ناظر به حکمکردن امتری

است که نقیض آن نیز محتمل است؛ با این تفاوت که در انگاره ،فرد به یتک طترف نقتیض توجته
ندارد؛ درحالیکه در گمان ،هر دو امر ،موردتوجه اوست و یکتی را بته دیگتری تترجیح متیدهتد.
گاهی نیز عمل برمبنای باور (یقین) تبیین میشود .در عملی که مبتنی بر بتاور باشتد ،دیگتر احتمتا
طرف دوم نقیض برای فرد مار .نیست؛ بلکه او با فهم استوار بهطور قاطع و یابت حکتم متیکنتد.
(باقری.)263:1382 ،
هویت شخا ،مستلزم آگاهی بازتابی است .آگاهی به خوینتن در هویتیابی ،سازهای نیستت
که درنتیجه تداوم کنش های اجتماعی فرد به او تفویض شتده باشتد؛ بلکته فترد بایتد آن را بتهطتور
مداوم و روزمره ایجاد کند و در فعالیتهای بازتابی خویش حفاظتت و پنتتیبانی کنتد .تتداوم ایتن
تفسیر شامل مؤلفههای شناختی «شخا بودن» نیز میشود .شخا بودن تنها بته معنتی فاعتل بتودن
نیست بلکه هم برای خود و هم بترای دیگتران ،مفهتومی آشتنا و معمتو استت .از طرفتی هویتت،
تصویری بازتابی از خوینتن است که فرد مسئولیت آن را بر عهده دارد .حقیقت وجود چیزی است
که از خوینتن میسازیم .اعما و رفتارهای سازندهای که فرد درپتیشمتیگیترد ،در شتکلگیتری
هویت تأییر میگذارد .بازتابندگی هویت ،مداوم و همهگیر است (گیدنز .)81:1385 ،آگاه بودن بر
اعما خویش ،آغاز مسیر هویتیابی محسوب میشود؛ زیترا فترد بتا شتناخت ختویش ،از تجتارب
خود معنا خلق میکند .افراد با خلق معنا در بعد فردی و اجتماعی ،باب شناخت مسائل مختلف را بر
خود میگنایند تا در عرصه های گوناگون منارکت داشته باشند و مسئولیت اعما خود را بر عهده

1. Consciousness
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بگیرند .آگاهی بر خود (خودآگاهی) ،کانون تمرکز و دقت درونی است کته استتنادهای شخصتی
(حاالت هیجانی و نگر ها) و هویت فردی موردنظر است .در صورت توجه به بیرون و آگاهی بر
عوامل اجتماعی (هنجارها و ارز های گروه و جامعه) ،هویت اجتمتاعی ماتر .متیشتود (دوران،
.)1389
مؤلفه خودآگاهی در نگاه نخست از پایه شناختی یا معرفتی عمل استنتاج میشود؛ ولی در یک
باهم نگری به مبانی عمل ،مییابیم که انسان برای خودارزیابی ،به بازنگری در میل و اراده ختویش
نیز میپردازد؛ به ویژه در مرحله کودکی که عمل بینتر بر میل مبتنی است تا شناخت و اراده .انستان
ع وه بر آگاهی پیدا کردن به خویش ،با سازماندهی تعارضها ،در میان امیا انتخاب میکند.
انسان بهمنظور استقرار یافتن در وضعیت هویتی ،نسبت به زمینه ،شناخت و آگاهی پیدا میکند.
اولین شناخت زمینه هویتی ،آگاهی از ختود استت .خودآگتاهی بتا معرفتی و توصتیف ختود آغتاز
میشود که برای بازبینی نیازمند خودارزیابی است.
 .2مؤلفه ارزشمندی در هویتیابی
طبق مبانی عمل و آیاری که عمل دارد ،شناخت نسبت به عمل ،صرفاح از طریق خودآگتاهی بته
دست نمیآید .انسان در تعامل با دیگران نیز می تواند بتر عمتل ختویش وقتوف یابتد؛ زیترا بخنتی
اعما انسان با توجه به هویت جمعی شکل میگیرد.
مبنای گراینی یا میل به تمای ت و هیجانات اشاره دارد؛ اعم از هیجاناتی که معاوف بته عمتل
شود مانند امید ،خننودی خاطر و شوق یا موج

پرهیز از عمل میشود مانند بتیم و گریتز .مفهتوم

«کنش» و «میل» یکسان نیست؛ کنش ،نوعی جهتگیری است که میتواند به نحو غریزی در فرد
باشد .از این حی  ،کنش میتواند قبل از شناخت در فرد ایجاد شود؛ امتا میتل ،برخاستته از نتوعی
شناخت است .هنگامیکه فرد توانایی معرفتی یافت ،این توانایی ،تصور و تصویری از عمتل فتراهم
میآورد .انسان بهواساه این تصویر ،نسبت به عمل جذب میشود یا گریز پیدا متیکنتد ،بته همتین
دلیل مبنای شناختی مقدم بر مبنای میلی است (باقری .)1382 ،البته در کتودکان ،شناخت و معرفتت
متتأیر از امیتا آنهاست؛ زیرا کودک به دنبتا شناخت امری است که متناس

با نیازهتا و امیا او

باشد (آزادمنش و همکاران.)1395 ،
انسان از نقاه شکوفایی میل تا عمل به آنچه از میل ننأت گرفته ممکن است شرایط گونتاگون
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را تجربه کند .با توجه به اینکه در سلسله اعما به استقرار هویتی دست مییابد ،الزم است به ارز
حرکت خویش پی ببرد .مقدمه شناخت ارز و زمینههای هتویتی و موقعیتتهتا ،درک ارزشتمندی
خویش است .طبق استنتاج ارزشمندی در نظریه انسان بهمنزله عامل ،دو شاخا «دیگتر ارزیتابی» و
«شباهت و تفاوت با دیگران» قابلبررسی است:
فرد زمینهای را بهعنوان هویت خود برمیگزیند که هم از سوی ختود
ارزشمند تلقی شود .تجربه احسا

و هتم از ستوی جمتع،

ارزشمندی در ارتباط با یک زمینه هویتی ،بخنی از هویت وی

است .این تلقی برای وی برانگیزاننده و محترم است (ذاکری .)191:1394 ،حفﻆ احسا
خود ،وابسته به تجربیاتی است کته ستب

ارز

بته

ایجتاد عواطتف و هیجانتاتِ ارتقتا یافتته شتوند .درواقتع،

موقعیتهایی که دربردارنده شایستگیهای فرد شتوند ،ارز

بته ختود را خلتق متیکنتد (کاستت،

.)273:1391
باوجوداینکه معیار ارزشمندی نزد افراد متفاوت است ،وقتتی ارزشتمندی عمتل فترد عت وه بتر
خودارزیابی ،از مؤلفه آگاهی توسط نظر فرد دیگر یا گروهی از افراد نیز ارزیابی شتود ،در جریتان
هویتیابی ،تفکر واگرا و چندجانبه را تقویت میکند .ماابق طر.واره انستان بتهمنزلته عامتل ،بعتد
شناختی ،عمل را مییابد؛ زیرا در مقوله شناختی عمل این نظریه ،مفهومها و جنبههای انگاره ،باور و
گمان درنظرگرفته میشود.
 .3مؤلفه وحدت در هویتیابی
انستتان بتتا داشتتتن فاتترت الهتتی ،برختتورداری از عواطتتف ،تمتتای ت و استتتعدادهای طبیعتتی و
تأی یرپذیری نسبی از عوامل محیای و ورایتتی ،در ایتر نتوع استتفاده از عقتل خوینتتن و چگتونگی
درک موقعیتهای مختلف (معرفت) و نحوه مواجهه اختیاری با آنها (درباره باور ،گترایش ،اراده
و عمل فردی و جمعی) ،به تدریج واقعیتی منخا و سیا (پویا) در دو بعد فردی و اجتماعی متی-
یابد که از آن با نام «هویت» (یتا شتاکله در تعبیتر قرآنتی) یتاد متیشتود (صتادق زاده و همکتاران،
 .)131:1390در حقیقت مسیر هویتیابی با تکﺜر وضعیتی مواجه است .افراد بتا اولویتتبنتدی امتور
میتوانند در فعالیت های جمعی ،توأمان ابعاد فردی و اجتماعی را در هویت خویش متجلتی ستازند.
فرد پس از شناخت و گرایش به عمل ،وقتی در هویتیابی با تعارض مواجه میشود ،برمبنتای اراده
عمل ،تعارضها را سازماندهی کرده و وحدت میبخنتد؛ بنتابراین ،مؤلفته وحتدت شتاخاهتای
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«اولویتبندی امور» و «منارکت در فعالیت جمعی» را دارد.
در نظریه انسان بهمنزله عامل ،معنای خواست (اراده) و خواسته (مراد) متفاوت است .نحوه تعلق
منیت خدا به انسان چنین نیست که خواستههای او را رقم بزند؛ بلکه «خواست» را در او تحقق می-
بخند ،اینکه انسان بتواند «بخواهد»؛ به همین سب

انسان در برابر خواستههایش مسئو است .همین،

دلیل بارز اختیار آدمی است (باقری1385 ،؛ باقری و خسروی .)2006 ،بنابراین در انستان ،خواستتن
قوه است و خواسته ها مصادیق متعددی دارند که عنصر اراده شامل نیت ،خواست و اختیار میشود.
دو مبنای میل و اراده تفاوت قابلتوجهی با یکدیگر دارند .میل از مقوله اراده نیست .انسان در وادی
میل ،با فعلیتی همراه است بی آنکه امکان دیگری برایش وجود داشته باشد؛ اما وقتی از اراده ستخن
میگوییم ،امکانی به ظهور میرسد که ناظر به پذیر

یا طرد امیا موجود است (باقری.)1382 ،

 .4مؤلفه اقتدار در هویتیابی
اقتدار ،بیانگر داشتن اعتماد و اطمینان در ت ییر دادن اموری در زندگی برای رفتع نیازهتا استت.
احاطه و تسلط بر تصمیمات زندگی دیده میشود و از طرفی موج

توانایی تحققبخنیدن به افکار

می شود که انسان ،خود را مصدر صدور اعما خویش بداند (کاستت .)254:1391 ،فترد نستبت بته
موقعیتهایی گرایش ننان می دهد که هم خود شکوه و قدرت داشته باشد و هم دامنه تواناییهتا و
عزتنفس وی را توسعه دهد (شمنیری و ذاکری .)16:1396 ،در جریان هویتیابی ،وجتود اقتتدار
در ارتباط با یک زمینه هویتبخنی از هویت فترد خواهتد شتد .انتختاب و تصتمیمگیتری انستان و
درنظرگرفتن نتیجه عمل برای یتافتن صتحت عمتل و حتتی طتر.ریتزی بترای اعمتا پتیشو رو ،دو
شاخا مهم در ظهور اقتدار هویتی میباشند.
سؤال دوم پژوهش :هریک از مؤلفههای هویتیابی استنتاجشده بر اساس نظریه انسان
بهمنزله عامل ،چه شاخصهایی (زیر مؤلفهها) دارند؟
 )1مؤلفه خودآگاهی ،دو شاخص «معرفی و توصیف خود» و «خودارزیابی» را دارد.
 -معرفی خود و توصیف احساسات ،هیجانات ،عالقهمندیها ،نیازها و توانمندیهای خویش

یکی از شاخصههای هویت ،خودآگاهی است .از طرفی از نهاد و سرشت خود انسان برمیخیزد
که با کنف و شهود به معنی عام پیوند میخورد .خودآگاهی برمبنای اندوختهها و تجارب فردی و
گروهی حاصل می شود؛ هویت فرد در جامعه بته آگتاهی از ختود و بیتنش اجتمتاعی او در محتیط
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اجتماعی و زیستی ربط پیدا میکند (کاست.)1391 ،
در نظریه انسان به منزله عامل که عمل آدمی سازنده هویت اوست ،معرفت بهعنتوان اولتین پایته
عمل ،فرد را به حرکت شناختی در هویتیابی هدایت میکند .متادامیکته فترد بتر خوینتتن آگتاه
نباشد ،ممکن است نتواند در شناخت و تنخیا اعما خود و دیگران توفیق یابد .حتتی عت وه بتر
مبنای شناختی عمل ،مبنای گراینی پایهای برای معرفتی و توصتیف ختود در هویتتیتابی دارد .در
مبنای گراینی ،میل به تمای ت و هیجانات موردتوجه عامل قرار متیگیترد ،اعتم از هیجانتاتی کته
معاوف به عمل یا موج

پرهیز از عمل شود.

درک انسان به عمل ،صرفاح با شناخت هدف عمل برانگیزانده نیست؛ بلکه طبق مبنای گراینتی،
ادراکهای برانگیزاننده ،مسبوق به میل هستند (باقری .)1382 ،به همین دلیل فرد در توصیف خود،
با بیان احساسات ،هیجانات ،ع قهمندیها و توانمندیها ،جنبههای مختلف عمل را وصف میکند.
عملو انسانو عامل ،دو نوع ایر برگنتی دارد (باقری .)1382 ،ایتن آیتار عت وه بتر اینکته مترتت
موقعیت میشود ،متوجه عامل نیز هست .فرد برای آگاهی یافتن بر آیار عمل خود ابتدا باید خویش
را بنناسد.
با توجه به اینکه نظام تعلیموتربیت در حوزههای مختلف میتواند آگاهیبخش باشد ،ابتدا الزم
است کمک کند فرد هویت یاب وضع و حا خود را درک نماید (شمنتیری و ذاکتری )1396 ،و
معرفی و توصیف خود ،اعم از معرفی اط عات شناسنامهای ،بیان احساسات ،عواطف ،ع قهمندی-
ها و توانمندیهای خود را در برمیگیرد .ع وه بتر معرفتی شناستنامهای در هویتتیتابی ،توصتیف
چهارعنصر فوق نسبت به خود ،یافتن خوینتنو ختویش را تستهیل متیکنتد زیترا فترد بته گستترهای
وسیعی از هویت دست مییابد.
-

خودارزیابی
1

بهمنظور تحقق فرآیند هویتیابی ،ادراک شخصی از «خود» بهوسیله فرد هویت یاب صتورت
میپذیرد .هویت در پی یک درک و فهم شخصی از خود ایجاد میشود و در پی تصویری که فرد
از خود بهعنوان تصرف کننده یک وضعیت منخا ادراک متیکنتد ،زمینته شتکلگیتری هویتت
برای وی فراهم میشود (شمنیری و ذاکری .)16:1396 ،ما از ارز

خودمان آگاهی داریم و برای

خود م ک درونی میسازیم .ارزیابی از درون ،در فرآیند همانندسازی هویت نقش دارد (کاستت،
1. Individual Perception
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 .)262:1391به همین واساه ،تجلیات هویتیابی ،نهتنها بین ما و دنیای ما و همنوعان ،بلکه در خود
فهمی 1نیز ظاهر میشود (دوران .)1389 ،در این بازشناسی ،فرد در خود تأمل کرده و از خود ،آگاه
است .بخش اعظمی از خود تأملی با خودارزیابی تجلی پیدا متیکنتد .درواقتع فترد بتا خودارزیتابی
کارهای خویش ،نسبت به اوضاع آگاه میشود .خودارزیابی میتواند در قال

ستیاههای از رفتارهتا

بهطور ساختارمند باشد که برای فرد منخاشده تا خود را ارزیابی کند یا روایتی که فرد بنویسد و
کارهای خود را با تعمق بسنجد.
در هرلحظه یا در فواصل زمانی منظم ،فرد باید برحس

اتفاقاتی که افتاده است ،بهنوعی پرسش

از خود مبادرت ورزد .با شروع یکرشته پرسشهای آگاهانه ،فرد عادت متیکنتد از ختود بپرستد
«چگونه میتوانم از لحظه کنونی برای دگرگونی خوینتن استفاده کتنم؟» (گیتدنز .)118:1385 :بتا
توجه به اینکه در نظریه انسان بته منزلته عامتل ،آگتاهی ،قصتد و مستئولیت نستبت بته اعمتا مبنتای
وجودی عمل محسوب میشود ،خودارزیابی از طریق بازاندینی در امتور ختویش ،هتر سته مقولته
عمل را متجلی می سازد؛ زیرا در خودارزیابی فرد از نیتت ختود مالتع استت و بتا شتناخت هرچنتد
نسبی ،در حد ت

خود عمل کرده است.

طبق دیدگاه انسان عامل ،در تربیت عاملیت مربی و متربی اهمیت دارد؛ ماننتد تعامتل و ارتبتاط
دوسویه معلم ت دانشآموز که گامهای تربیت را تحت تأییر قرار میدهتد .در ایتن میتان ارز یتابی
باهدف بهبود و اص  ،.به طور مستقیم به خواستت و اراده دانتشآمتوز ربتط دارد و ایتن خواستت
متأیر از فهم او نسبت به عملش و تفسیر آن خواهد بود .هرچه این تفستیر اصتیلتتر ،بتیواستاهتتر،
وجدانیتر و درونیتر باشد ،فرد اراده استوارتری بر ت ییر و اص  .خواهد یافت (ستجادیه)1397 ،؛
بنابراین الزم است در کنار ارزیابیهای بیرونی ،فرد بهعنوان ارزیاب خویش اعمالش را مورد سؤا
قرار دهد و بپذیرد در درجه او در قبا خود

مسئو است.

 )2مؤلفه ارزشمندی در هویتیابی دو شاخص دارد:
با توجه به ماهیت زندگی اجتماعی ،هر فرد در جریان هویت یابی به اظهتارنظر دیگتران دربتاره
دیگر ارزیابی

عمل خویش نیاز دارد (باقری .)1382 ،این خواست و گرایش مبنای بسیاری از اعما جمعتی واقتع

2. Self -understanding
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میشود.
دیگر ارزیابی ازجمله مؤلفه هایی است که نظریه عاملیت انسان در بحت
دارد .بر اسا

هویتت ،بتر آن تأکیتد

این دیدگاه انسان در عین برخورداری از قدرت تعقل ،انتخاب و عمل ،محتدودیت-

هایی دارد .گرایشها ،آموختهها ،عدم آگاهی بر برخی موقعیتهای ناشنا  ،محیط و فرهنگ مانع
نگریستن واقعگرایانه به خویش شود .گاهی ممکن است با غلبه کما گرایی ،فرد خود را کهتر بیند
و گاهی با توهم ،دچار خودبزرگبینی شود؛ ازهمین رو در تربیت بایتد بته دیگتران فرصتت داد تتا
زوایای مختلف «من» را ببینند (سجادیه .)1397 ،با ایجاد منتارکت عتام ن ،فترد صترفاح از دیتدگاه
خود ،ارزشمندی را تجربه نمیکند؛ بلکه خواست و اراده او در هویت اجتماعی تقویت خواهد شد.
با چنین نگاهی به ارز یابی ،متربی از خود ،مرکززدایی میکند.
دیگر ارزیابی ع وه بر اینکه طبق مبادی عمل قابل توجیه است ،از طریق آیتار عمتل در نظریته
انسان عامل نیز استنتاج میشود؛ بهویژه در نوع دوم ایر بازگنتی عمل؛ زیترا ایتر بتر موقعیتت عمتل
موردنظر است.
فرد به سمت گزینههای هویتی گرایش پیدا میکند کته تأییتد و پتذیر

دیگتران را بته همتراه

داشته باشد و به این واساه ،احساسی از تأیید پذیری را تجربه میکند که بخنی از هویت وی می-
شود؛ زیرا اعتبار و منروعیتی هویتی ،احسا

خوشایند درپیدارد که هویت فردی را بته اجتمتاعی

متصل میکند (شمنیری و ذاکری .)17:1396 ،این امر موج

محترم شمردن و دیده شدن از سوی

دیگران می شود .البته اجتماعی که فرد را تأیید میکننتد اهمیتت دارد تتا ایتن مقبولیتت در راستتای
اخ ق و صفات نیکو باشد؛ زیرا زمینههای هویتی بهعنوان یک انتخاب هویتی ،درجه تأیید پتذیری
باالیی دارند.
تأییرپذیری نسبی روند هویت از شترایط اجتمتاعی در عتین تأکیتد بتر حضتور فعتا انستان در
موقعیت و نقش اساسی خود فرد ،در روند تکوین مؤلفههای اصلی هویت و تحتو متدام آن استت
(صادق زاده و همکاران .)142:1390 ،احساسی که با هویت همراه است ،احساستی ارز
است .پاسداری از ارز

بته ختود

به خود به حمایتهای اجتماعی نیتز ربتط دارد؛ زیترا فترد ستعی متیکنتد

نسبت به بازخوردهای صادقانه بیتعص

باشد (کاست .)1391 ،هویت ،بر دو رکن احسا

تعلق و

تمایز متکی است (دارابی .)1395 ،ظهور هویت پویای «من چه کسی هستم؟» تتا حتدودی بته «چته
کسی هستی؟» و بالعکس وابسته است .بخنی از خود با تأمل در نگاه دیگران درک میشود (باقری
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و خسروی)2010 ،؛ بنابراین برای درک بهتر من ،گاهی الزم است فرد خوینتن را از نگاه دیگتران
رصد کند.
دیگر ارزیابی موج

میشود فرد در موقعیت تأیید پذیری قرار گیرد .حتی اگر عمل فرد تأییتد

ننود ،از نظرات دیگران بهرهمند خواهد شد تا بازاندینی در اعما ختویش داشتته باشتد .در نظتام
تعلیموتربیت برای دانشآموزان ،ارزیابی مربی ،هتمستا ستنجی و والتدین ستنجی ،راههتای تأییتد
پذیری هستند.
عت وه بتر آنچتته در شتاخا خودارزیتابی ماتتر .کتردیم ،حضتور عتتام ن تربیتت در فرآینتتد
ارز یابی شامل خانواده ،معلم ،دانشآموزان دیگر ،اولیای مدرسه میتواند نگاه تکبعدی به عمل
فرد را اص  .کند.
 -شباهت و تفاوت با دیگران

 در عصر حاضر هویتت انستانی بتدون درنظرگترفتن تعامتل روابتط بتین فرهنگتی معنتا
مییابد .دو دیتدگاه قتومگرایانته و جهتانیگرایانته نگتاه افراطتی محستوب متیشتوند.
استانداردسازی ،تکﺜرگرایی را نادیده میگیرد و از طرفی روند جهتانیستازی محتض،
درک صحیح بنریت را پنتیبانی نمیکند (باقری و خسروی .)2010 ،میتوان اینگونه
استنتاج نمود در هویتیابی ،فرد در رویدادهای مختلف به شباهت و تفاوت با دیگران
پی میبرد ازاینرو ،ارز

عمل ،هر فرد را در شرایط موردنظر قرارمیدهد.

 داشتن این باور که در عین محدودیتها و ضعفها انسان ارزشتمندی استت ،حفتاظی
بسیار مستحکم برای ارز

به خود محسوب میشود (کاست .)1391،جنکینتز ()1996

هویت را نوعی مناظره بین شباهتها و تفاوتها میداند .بته عقیتده ایتن نظریتهپترداز،
هویت اجتماعی یعنی فهم اینکه من چه کسی هستم و دیگران چته کستانی هستتند .در
مؤلفه بعدی ،شاخاهایی مار .می شود که فرد با انتخاب و درنظرگترفتن ایتر عمتل،
بر ارتقای حالت هویتی خویش واقف میشود.
با توجه به اینکه هویت انسان در کنش متقابل با دیگتران ایجتاد متیشتود و در جریتان زنتدگی
هویت سیا و در حا شتدن استت (گیتدنز ،)1385 ،انستانهتا در نقتشهتای مختلتف بتر زنتدگی
یکدیگر تأییر میگذارند؛ به همین سب
هویت و جوامع انسانی میشود.

در روابط پویا ،شباهتها و تفاوتهای افراد ،منبتع تحتو
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در رویکرد ناهمترازی تعامل در تربیت که برخاسته از نظریه انسان بهمنزله عامل است ،وضعیت
معلم و دانشآموز یا دانشآموزان با یکدیگر برابر نیست (باقری .)2016 ،در نا همترازی منتارکت
در فعالیت جمعی معنایی جدید پیدا میکند؛ جمعی از افراد کته بتا شتباهتهتا و تفتاوتهتا ،بترای
رسیدن به هدفی تعامل دارند.
 )3مؤلفه وحدت در هویتیابی دو شاخص دارد:
 -اولویتبندی امور

فرد درون یک چارچوب منخا هویتی ،بر اسا

طر .ارائهشده از سوی این چارچوب و در

راستای اهداف طر .عمل میکند .در راستای هویتیابی ،فرد دائماح پدیدههای پیرامتون را بته نحتو
ذهنی سازمان می دهد و همواره در تدارک طر .فردی است تا ختود را توستعه دهتد (شمنتیری و
ذاکری .)19:1396 ،درواقع فرد به اولویتبندی امور و پدیدهها اقدام میکند.
انسان با شناخت ،گترایش و اراده و اختیتار عمتل ،توانتایی اولویتتبنتدی کارهتایش را دارد و
مختار است در میان چندین موقعیت یا کار ،ابتدا به اموری بپردازد که بته نظتر

مهتمتتر استت یتا

موقعیتی را برگزیند که شرایط انجام آن مهیاتر است .از طرفتی گترایش داشتتن نیتز در ایتن مقولته
مار .است؛ زیرا گاهی اوقات سودمندی و اهمیت ،مدنظر نیست بلکه اموراتی در یک ساح قترار
می گیرند ولی فرد گرایش دارد .طبق پتژوهش استکچتر ( ،)2012اولویتت دادن بته امتور ارزشتمند
یکی از شاخاهای درک جهان خود است.
 -مشارکت در فعالیت جمعی

هویت یابی ،واقعیتی تدریجی و عمدتاح متأیر از معرفت ،انتخاب و عمتل فتردی و جمعتی انستان
است (صادق زاده و همکاران .)1390 ،در مؤلفه وحدت ،یکسانسازی اندینهها مدنظر نیست؛ بلکه
با منارکت در فعالیت جمعی ،بستر پی بردن به ظرفیتهای گوناگون سایر افراد فراهم میآید.
رویکرد واگرای هویت یابی نیز به این شاخا اشاره دارد .گروه ،صرفاح نقش بیرونتی و ابتزاری
ندارد بلکه تنکیل دهنده ساختارو بخشو مهمی از هویت فرد است .درواقع درون و بیرون به وحتدت
میرسند؛ بهطوریکه در منارکت گروهی ،ت

فرد همسو با هدف گروه میشود و تحقق هدف

گروه و جمع ،وابسته به وحدت بافت اجتماعی و شکلگیری هویت جمعی خواهد بود.
هویتیابی در بعد اجتماعی شیوه تکوین یافته زندگی استت کته چگتونگی نقتشپتذیریهتای
اجتماعی را تعیین می کند .ازآنجاکته فترد ستبک زنتدگی ختاص ختود را دارد ،تمایتل بته تحمیتل
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نقشها از بیرون ندارد؛ بلکه راباههای بین فردی را در جریان تعامل با دیگران تفسیر میکند .طبتق
پژوهش لی بیونگ )2002( 1توجه بته هویتتبخنتی در آمتوز وپترور  ،وحتدت درون فتردی
متربیان را با وجود تعارضهای الگویی جامعه ،تقویت میکند.
در این شاخاو هویتیابی ،زمینه یادگیری منتارکتی شتامل حمایتت متقابتل و هتمچنتین نقتد
متقابل نیز مهیا میشود (باقری و خسروی .)2010 ،درواقع گفتمانهتایی کته طتی منتارکت شتکل
میگیرد ،در هویتیابی ،وحدت ایجاد میکند و موج

نظم درونی و انسجام اندینه فرد با محتیط

و اطرافیان می شود .با توجه به بعد اجتمتاعی هویتت ،منتارکت در گتروه و بهترهمنتدی از نظترات
دیگران و تعامل برای رسیدن یک هدف میتواند از پراکندگی بکاهد و در عین تفاوتها ،گروهی
از افراد را حتی موقتاح همسو سازد .منارکت ،فرد را با سایر مظاهر فرهنگی آشنا میسازد .این ختود
فرصتی برای بازبینی هویت خویش محسوب میشود.
 )4مؤلفه اقتدار در هویتیابی دو شاخص دارد:
 -انتخاب و تصمیمگیری

انسان در ساختن هویت خویش با موقعیتهای مختلف مواجه است که با شناخت ،میتل و اراده
برخی را انتخاب میکند و برای اعما خویش تصمیم میگیرد .برمبنای عنصر اراده در نظریه انسان
به منزله عامل ،فرد با نیت و خواستی در اراده ،به عملی اقدام میکند (باقری و خستروی .)2006 ،در
جریان هویتیابی ،گزینهها و موقعیتهای زیادی موردتوجه فرد واقع میشود که از دید ختود او و
گاهی جامعهای که در آن زندگی میکند ،در میتان ستایر انتختابهتای هتویتی ،متواردی برجستته
خواهد شد (شمنیری و ذاکری .)21:1396 ،تقویت این شاخا بهویتژه در کتودکی ،در فرصتت-
هایی خواهد بود که فرد از چندین موقعیت ،یک مورد را انتخاب میکند .انتخاب کردن و ساحی
از آزادی که در انتخابگری وجود دارد ،به فرد کمک میکند اقتدار هویتی پیدا کند .طبق نظریته
انسان عامل ،مبنای شناخت عمل هم در انتختاب نقتش مهمتی دارد و تتا زمتانی کته فترد نستبت بته
موقعیتها شناخت پیدا نکند ،نمیتواند انتخاب درستی داشته باشد.
با توجه به اینکه عمل ،هویت فرد را رقم میزند ،این برهمکنش اقتدار هتویتی ایجتاد متیکنتد
زیرا به تعریف کاست ( ،)1391احسا

توانستن ،داشتن این باور استت کته متیتتوان بتر اوضتاع و

1. Leebyung
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موقعیت ایر گذاشت .انسان با برجسته ساختن یک یا چند حالت کمک میکند افکار خود را تحقق
بخند و همچنین میتوانیم مسب

چیزی باشیم؛ به عبارتی احسا

اقتتدار و احستا

هویتت بترهم

تأییر میگذارند.
هویت بهطورکلی ،برآیند تعامل اختیاری آدمی با مجموعهای از عوامل و موانع مؤیر بتر وجتود
اوست که در قال

ترکیبی از بینشها ،باورها ،گرایشها ،تصتمیمات ،اعمتا (فتردی و جمعتی) و

آیار تدریجی آنها ،به تدریج درون خود فرد شکل میگیرد و بته همتین منتوا متحتو متیگتردد
(صادق زاده و همکاران.)131:1390 ،
 -درنظرگرفتن نتیجه و اثر عمل

نظریه انسان عامل ع وه بر مبادی عمل ،آیار عمل را مورد کاو

قرارداد .تأییرپتذیری هویتت

آدمی از عمل ،ناشی از ایری است که عمل بر عامل میگذارد .هر عمل حداقل دو نوع ایر به دنبا
خواهد داشت:
ایر بازگنتی نوع او که بهطور مستقیم به خود عامل بازمیگردد .بر ایتن استا  ،تحقتق عمتل
موج

تأییر بر مبادی اصلی عمل یعنی شناخت ،میل ،اراده و همچنین دو مبدأ دیگر یعنتی طراحتی

و عزم میشود ..بهطور مﺜا «طر ».یک عمل ،حاصتل ادراک اولیته عامتل از ارتبتاط موجتود بتین
هدف و وسیله رسیدن به هدف است؛ اما عاقبت تحقق هدف ،متناس

با نوع آیار و نتتایجی کته از

عمل حاصل میشود ،تصور فرد از این راباه تحکیم شده یا مورد بازبینی قرار میگیرد .بدینشتکل
مبدأ طراحی متأیر میشود (باقری2016 ،؛ مدنی فر و باقری .)1396 ،با توجه به مبانی اساسی عمتل،
برای انسان امکانپذیر است که اقدامات قبلی خود را از جهت مﺜبتت یتا منفتی ت ییتر دهتد .در نظتر
داشتن ایر و نتیجه عمل میتواند برای ت ییر ،راهبردی باشد.
ایر بازگنتی نوع دوم ،آن طور که باقری از متون اس می برداشت کرده ،ایری است که عمل بر
موقعیت فرد عامل می گذارد .در نوع دوم ،تأییرات بیرونی عمل و خارج از فرد ،مار .استت .طبتق
دیدگاه انسان عامل ،فرد نمیتواند به عمل ،صرفاح از منظر هدف و نیت ذهنی بنگرد و فارغ از نتتایج
حاصل از آن ،ارز گذاری و قضاوت کند (همان) .الزم است فرد نسبت به هر یک از دو نوع ایتر
مار.شده ،تا حدی آگاهی داشته باشد .گرچه عمل بر اسا

هدفی که عامل در ذهن دارد صورت

میپذیرد ،ممکن است نتیجه عمل ماابق با قصدی که عامتل داشتته استت ،نباشتد .از طترف دیگتر
ممکن است عامل ،عمل را صرفاح با هدف ت ییر و نوع او ایر انجام دهد؛ اما تأییر نوع دوم عمل نیز
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محقق گردد.
با توجه به مبنای اختیار عمل در نظریه انسان عامل ،فترد در عمتل ختویش اراده دارد .در مستیر
استمرار هویتی ،انسان با درنظرگرفتن ایر عمل ،به افکار ناصحیح اقدام نمیکند؛ عت وهبتراین ،اراده
طر.ریزی برای عمل بر اسا

نتیجه عمل پینین را دارد.

از طرفی در کنش و واکنشهای بین فردی ،نتیجه عمل افراد بر یکتدیگر تتأییر متیگتذارد .در
هویتیابی نیز ،اقتدار فرد وقتی محقق خوا هتد شتد کته ایتر و ستودمندی عمتل او بترای ختود

و

دیگران آشکار شود .ایر بازگنتی نوع دوم ،ایری است که عمل بر موقعیت فرد عامل میگذارد .در
نوع دوم ،تأییرات بیرونی عمل و خارج از فترد ماتر .استت (بتاقری .)1382 ،طبتق دیتدگاه انستان
عامل ،فرد نمیتواند به عمل ،صرفاح از منظر هدف و نیت ذهنی بنگرد و فارغ از نتایج حاصل از آن،
ارز گذاری و قضاوت کند.
جدو  .1مد مفهومی مؤلفهها و شاخاهای هویتیابی بر اسا
مفهوم

مؤلفه

شاخص

نظریه انسان بهمنزله عامل
منابع

معرفی خود و توصیف
احساسات ،هیجانات،
خودآگاهی

ع قهمندیها ،نیازها و
توانمندیهای خویش

باقری ( ،)1382باقری ( ،)2016دوران (،)1389
شمنیری و ذاکری ( ،)39:1396سجادیه
( ،)1397کاست ()1391

خودارزیابی

هویتیابی

شباهت و تفاوت با دیگران
ارزشمندی

باقری ( ،)1382دارابی ( ،)1395ذاکری
( ،)1394صادق زاده و همکاران (،)142:1390

دیگر ارزیابی

کاست ( ،)1391سجادیه ()1397

اولویتبندی امور

باقری ( ،)2014باقری ( ،)1385نوذری

وحدت

(( ،)1385صادق زاده و همکاران،)1390 ،
ذاکری ( ،)1394شمنیری و ذاکری

منارکت در امور جمعی

()19:1396
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مفهوم

مؤلفه

هویتیابی

اقتدار

شاخص
انتخاب و تصمیمگیری
درنظرگرفتن ایر و نتیجه عمل
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منابع
باقری ( ،)1385صادق زاده و همکاران
( ،)1390شمنیری و ذاکری ( ،)1396کاست
( ،)1391مدنی فر و باقری ( ،)1396باقری
()2016

بحث و نتیجهگیری
امروزه در مواجهه با بحران هویت ،نخستین گام مؤیر در نظام تعلیموتربیت ،میتواند بازشناستی
مفهوم هویت و آشکار ساختن چگونگی هویتیابی باشد .با وجود جریانهتای فکتری مختلتف در
جامعه جهانی ،ارائه مدلی متناس

با جامعه اس می ت ایرانتی بترای هویتتیتابی متیتوانتد راهنمتای

کننگران تربیتی باشد تا بستر ساخته شدن هویت متربیان را فراهم آوردند .با توجه به اینکه تحوالت
عمده هویت بهعنوان جلوهای از نفس در اختیار آدمی است و هویتیتابی نیتز واقعیتتی تتدریجی و
عمدتاح متأیر از شناخت ،انتخاب و عمل فردی و جمعی انسان است ،ساختهشدن هویت در جدایی از
تربیت نیست؛ حتی ارتباط عمیقی با تربیت دارد و تربیت بهنوعی تکوین هویت محسوب میشود.
طبق نظریه انسان بهمنزله عامل ،عمل آدمی سازندهی هویت اوست .در آیات قرآن بترای عمتل
سه مبدأ شناخت ،میل و اراده معرفی شد؛ بنابراین مؤلفههتای هویتت انستان برخاستته از سته عنصتر
شناخت ،میل و اراده است .هویت بهعنوان تصویر بازتابی از خوینتن ،توسط انسان یافت متیشتود،
به همین دلیل هویتیابی امری خ قانه و حاصل آفرینش از سوی فرد هویتساز است.
بهمنظور پاسخ به پرسشهای پژوهش ،مبادی سهگانه عمل و آیار عمل در نظریه انسان بتهمنزلته
عامل ،واکاوی شد .چهار مؤلفه خودآگاهی ،ارزشمندی ،وحدت و اقتدار استخراج گردید که هتر
یک شامل دو شاخا میباشند؛ مؤلفته خودآگتاهی شتامل «معرفتی ختود و توصتیف احساستات،
هیجانات ،نیازها ،ع قهمندیها ،توانمندیهتا» و «خودارزیتابی» ،مؤلفته ارزشتمندی بتا دو شتاخا
«دیگر ارزیتابی» و «شتباهت و تفتاوت بتا دیگتران» ،مؤلفته وحتدت شتامل «اولویتتبنتدی امتور» و
«منارکت در فعالیت جمعی» و مؤلفه اقتدار برگرفته از دو شاخاو «انتخاب و تصمیمگیری» و «ایتر
و نتیجه عمل» .هویتیابی بر اسا

نظریه انسان بهمنزله عامل ننان میدهد عملی کته بتر سته مبنتای

شناخت ،میل و اراده استوار باشد ،سازنده هویتی با مؤلفههای خودآگاهی ،ارزشتمندی ،وحتدت و

211/

واکاوی مؤلفههای هویتیابی در نظریه انسان بهمنزله عامل

اقتدار است.
با توجه به مؤلفه خودآگاهی ،فرد هویتتستاز ختود را معرفتی کترده و احساستات ،هیجانتات،
ع قهمندیها ،نیازها و توانمندیهای خود را نیز توصیف میکند .ع وه بر معرفی و توصیف خود،
با خودارزیابی ،به خوینتنو خویش آگاه خواهد شد .وقتتی عناصتر تربیتت ،بستتر دیگتر ارزیتابی را
فراهم آورند ،اعما فرد از نگاه دیگران ارز یابی میشود و با تأمل در اعما دیگتران ،شتباهت و
تفاوت فرد با دیگران آشکار میشود و از طریق دیگر ارزیابی و پی بردن بته شتباهت و تفتاوتهتا،
فرد احسا

ارز

خود و سایر افراد را درک میکند .با توجه به تکﺜر و تعدد موقعیتهایی که فرد

با آنها مواجه میشود ،الزم است امور را اولویتبندی کند که بهمنظور وحدتبخنیدن به هویتت
و کوشش در یافتن هویت اجتماعی ،در فعالیتت جمعتی منتارکت دارد .در ایتن فرآینتد انتختاب،
تصمیم گیری و درنظرگرفتن نتیجه عمل ،پیش از اقدام و توجه به نتیجه عمل ،باع

اقتتدار خواهتد

شد؛ زیرا ایر و نتیجه عمل مولد تجارب بعدی زندگی است.
نظام تعلیموتربیت بهمنظور فراهم نمودن بستر تکوین هویت اس می ت ایرانتی در متربیتان ،متی-
تواند الگویی از برنامههای آموز وپرور

را بر اسا

مؤلفههای هویتیابی از نظریه انسان بهمنزله

عامل ،ارائه دهد .در حقیقت با برقراری پیوند معناداری میان عناصر تربیت با مؤلفههای خودآگاهی،
ارزشمندی ،وحدت و اقتدار ،به متربیان کمک میشود تا در مسیر هویتیابی ،تجارب غنی تربیتتی
کس

نمایند.
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تحلیل مکونات كشف الهويه في نظرية االنسان بمنزلة العامل
فاطمة الرهبري 

حکیمه السادات الشريف زاده 
میمنت العابديني بلترك 
الغرض من هذه الدراسة هو التحقیق في مکونات كشف الهويه في نظرية "االنسان بمنزلة العامل" .تم إجراء هذا
البحث بمنهج نوعي وطريقة تحلیلیة استنتاجیة .في معرفة االنسان  ،وصفت هذه النظرية صورة اإلنسان في القرآن بأنها
النواة الصلبة .وفقًا لهذه النظرية  ،فإن أفعال الشخص تشکل هويته .يخلق كل شخص هوية معینة في وجوده بما يتناسب
مع أفعاله وتفاعله مع بیئته .وفقًا للجهد الفلسفي لنظرية االنسان بمنزلة العامل  ،من أجل شرح الطبیعة البشرية واستنتاج
مبادئ العمل من آيات القرآن  ،في هذه النظرية  ،تم تحلیل مکونات كشف الهويه .خالل هذا التحلیل  ،تم استخراج
أربعة مکونات للوعي الذاتي والقیمة والوحدة والسلطة من مبادئ اإلدراك والرغبة واإلرادة والعمل وتأثیرات الفعل .من
مکون الوعي الذاتي  ،تم استنتاج مؤشرين "التعريف الذاتي و وصف المشاعر والعواطف واالحتیاجات واالهتمامات
والقدرات" و "التقییم الذاتي" .يکون مکون القیمة أيضًا قیمة الهوية من خالل "تقییم آخرين" وإدراك الفرد "ألوجه
التشابه واالختالف مع اآلخرين" .بسبب مواجهة الفرد مع تعدد وتنوع مواقف الحیاة  ،يؤدي "إعطاء األولوية لألشیاء"
إلى الوحدة الداخلیة والتماسك .من ناحیة أخرى  ،تتشکل الهوية الفردية االجتماعیة خالل "المشاركة في النشاط
الجماعي" كأحد مؤشرات مکون الوحدة .باإلضافة إلى هذه المکونات الثالثة  ،تظهر سلطة الهوية مع "االختیار و
التصمیم" ومراعاة "تأثیر و نتیجة العمل".

الکلمات الرئیسیة :هوية؛ كشف الهوية؛ نظرية االنسان بمنزلة العامل .المعرفة؛ رغبة؛ اإلرادة.
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The analysis of the components of Identification in the theory of
human as agent
Fatemeh Rahbari 
Hakimesadat Sharifzadeh 
Meymanat Abedini Beltork 
The purpose of the present study is to analyze the components of Identification in the theory of
"human as agent". This study was conducted with qualitative approach and analytical-inferential
method. This theory in anthropology has described the image of man in the Qur'an as a hard core.
According to this theory, one's actions make him or her an identity. Each individual creates a
definite identity in his or her own being in accordance with his / her actions and interaction with the
environment. Considering the philosophical effort of human theory as a factor in explaining the
human nature and deducing the principles of action from the verses of the Qur'an, we have
investigated the components of identity in this theory. In this analysis, four components of selfawareness, value, unity and authority were extracted from the bases of cognition, desire, and action.
From the self-awareness component, two indices of “self-presentation and description of feelings,
emotions, desires, needs and abilities” and “self-evaluation” were deduced. The valuable
component realizes the value of identity through 'other evaluation' and one's perception of
'similarity and difference with others'. Given one's exposure to the multiplicity of situations in life,
"prioritizing" causes inner unity and cohesion. On the other hand, individual-social identity is
formed in the process of "participation in collective activity" as an indicator of the component of
unity. In addition to these three components, identity authority emerges with "choice and decision"
and with regard to "effect and outcome of action."
Keywords: Identity, Identification, Theory of Human As Agent, Cognition , Will, Intention.
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