
: 8درس   

آنچه در پاسخ به پرسش کیستی ؟ گفته می شود ،هویت را نشان می دهد. هویت :  

یا           فردی            و یا          ثابت  ،یا         اکتسابی          ،هویت ها

اجتماعی                      متغیر انتسابی                            است.               

.نداردآنها نقشی  و تداوم پیدایشهویت انتسابی : انسان در  

ا ی توسط خود فرد پیدایش)خصوصیات اخلاقی و شغلی( ، تغییرهویت اکتسابی : 

 منزلت و احترام اجتماعی ( )تداوم می یابند. 

های شخصی مثل صبور یا زودرنج بودن. هویت فردی : ویژگی

)مربوط به جهان طبیعی( .بدن انسان ویژگی های مربوط به :جسمانیبعد  .1

صفات اخلاقی و روانی )مربوط به جهان نفس یا جان آدمی(:غیرجسمانیبعد  .2

بعد اجتماعی : نقش و عضویت فرد در جهان اجتماعی )مربوط به جهان  .3

اجتماعی(

هویت اجتماعی و فرهنگی : فرد با حضور در گروه ها می تواند این خصوصیات را 

داشته باشد.)ملیت انسان(

 تدریس مجازى

 جامعه شناسى پایه دهم



هویت ثابت : تغییر نمی کنند مثل مکان و زمان تولد.

هویت متغیر : ممکن است تغییر کنند مثل دانایی ، توانایی و دارایی

است ، یعنی فرد به آن آگاهی دارد ، اما بخش هایی نیز از فرد  هویت آگاهانهبخشی از 

 هویت می باشد. ناخودآگاهپنهان است و فرد آن را نمی شناسد ، این بخش 

   : راه های شناخت هویت

ه خوددربارتامل کردن و اندیشیدن  .1

کمک گرفتن از دوستان .2

) ابعاد فردی ( اومراجعه به مشاور ، روان شناس و روان ک .3

مراجعه به نظرات جامعه شناسان و انسان شناسان )ابعاد اجتماعی و فرهنگی ( .4

مراجعه به سخنان پیامبران و اولیاء ) ابعاد الهی ، فطری و اجتماعی ( .5

:نفسانی و اجتماعی  جهان های سه گانه طبیعی ،ارتباط 

اجتماعی : تناسب هویت اجتماعی فرد با جهان 

 جهان طبیعی

(طبیعت و بدن)

 جهان اجتماعی

)گروه ها(

 جهان نفسانی

ان()اخلاق و رو



جهان  عقاید و ارزش های همانهر فرد در درون جهان اجتماعی بر اساس  هویت اجتماعی

 اجتماعی شکل می گیرد.

  جایگاه قبیله ای آنها مشخص می شود.اساس قبیله ای : هویت اجتماعی فرد بر جامعۀدر

 .در جامعۀ سرمایه داری : هویت اشخاص ، با ثروت و توان اقتصادی آنها شناخته می شود

 .در جامعۀ اسلامی : هویت افراد با علم ، تقوی و عدالت ارزیابی می شود

:  تناسب هویت اجتماعی با بعد جسمانی هویت فردی

هویت خود ، یعنی مبانی اعتقادی ، آرمان ها و ارزش های خود با اساس هر جهان اجتماعی بر

 طبیعت و بدن آدمی تعامل می کند.

 برای تصرف و به خدمت گرفتن  بی جانطبیعت ماده ای دد : در نگاه دنیوی جهان متج

و انسان در این جهان هرگونه تصرفی برای بهره وری بیشتر از طبیعت انجام می  است.

دهد.

 خداست.انسان در طبیعت ،  زنده ، آیت و نشانۀعنوی اسلام : طبیعت موجودی در جهان م

در جهان طبیعت یا جسم خود  حق تصرفنمایندۀ خداست و بر خلاف ارادۀ خدا خلیفه و 

ندارد.را 

تناسب هویت اجتماعی با بعد نفسانی : 

هر جهان اجتماعی با نوع خاصی از هویت اخلاقی و روانی افراد سازگار است و زمینۀ رشد و 

 ا فراهم می کند.برای مثال :پیدایش همان هویت ر

  جمعی جهان مدرن : با ارزش های دنیوی سازگار است.هویت

  جهان اسلام : با ارزش های معنوی سازگار است. هویت جمعی




