
Kitambulisho cha kitamaduni

Utambulisho wa kitamaduni ndio unaotambua jamii ya wanadamu kama kijamii,

kisiasa, kikanda, kitaifa, kikabila na kidini kwa maadili, lugha, njia za kufikiria,

mazoea, mila na imani.

Ni muhimu zaidi kuzingatia swali la kitambulisho cha kitamaduni, kwani jamii zetu

zinazoitwa za kisasa zinapata shida za kitamaduni na kizazi. Kwa wazi, kuna njia

anuwai za swali la kitambulisho; kisaikolojia, kisaikolojia, kihistoria na kila moja

inaunda kitu chake cha kusoma. Katika dhana hii ya sayansi ya jamii na haswa

utambulisho wa kitamaduni, vipi kuhusu utambulisho huu kulingana na maadili na

imani?

Utamaduni wa Kiafrika umekataliwa kwa muda mrefu kwa maana ya kwamba mtu

anazungumza juu ya wakali badala ya utamaduni.

Thamani za kitambulisho cha kitamaduni cha Kiafrika zinatambuliwa kupitia familia,

jamii, kazi, sifa, kuheshimiana na mshikamano wa kijamii. Kwa maoni ya kisiasa,

kwa mfano, ni kujitolea kwa watu kwa upande wa chama ili kwa pamoja waweze

kutambua shida za maendeleo. Kuanzishwa kwa falme zilizotawaliwa na wafalme na

waheshimiwa.

Kijamaa, katika maisha yetu ya kila siku, maono yetu ya mambo na utunzaji mkali

wa tamaduni na mila za mababu. Kwa mfano, kuoa Afrika kulingana na jadi, mtu

lazima alipe mahari ya msichana, akiunganisha sio tu mwanamume na mwanamke,

bali pia familia mbili.

Kwa mtazamo wa uchumi hii inaonekana katika suala la shughuli za kiuchumi

ambazo mtu hujifanya mwenyewe. Kwa nchi ya Moba, kwa mfano, kilimo, ufugaji na

kughushi na wanaume na kuandaa bia ya hapa. OKONKWO, mhusika katika riwaya

"Ulimwengu Unaoanguka wa CHINUA ACHEBE", alifanya kazi na kumiliki ghalani

kadhaa.

Kitamaduni, utunzaji wa kawaida wa sherehe ya mababu na sherehe

iliyounganishwa na mali za mababu na wanadamu. Matumizi ya Sobadi (chapa asili)

wakati wa shughuli za jadi, kwa mfano. Mfano mwingine: uchaguzi wa majina ya

kwanza kwa watoto wachanga. Katika Guinland kuna majina kama Laté, Folly, Dédé,



Kokoé nk. Utambulisho wa kijamii unahusishwa na ushirika wa familia. Watoto wa

familia ya kifalme ya Aneho wanaitwa LAWSON.

Mwafrika kimsingi ni mtu anayeamini. Dini ya Kiafrika inahimiza watu kufanya kazi.

Mfano wa kuomba kwa roho za asili zinazofaa kwa kilimo, kukusanya na kuwinda,

sawa na miungu ya Wamisri. Kwa bahati mbaya leo dini za kuagiza barani Afrika

hazichochei roho ya uzalishaji wa kazi. Kulingana na hii, dini inaweza kuwa

tamaduni wakati inachafuliwa. Jambo muhimu ni kukuza maadili yetu ya kitamaduni

ya Kiafrika licha ya ukweli kwamba wanakabiliwa na mshtuko wa kuwasiliana na

ustaarabu wa ng'ambo ambao huwa unalinganisha kila kitu. Itachukua, kwa mfano,

uundaji wa asilimia mia moja ya viwanda vya Kiafrika kwa uzalishaji wa Lokpo (nguo

za jadi zinazovaliwa na watu kwenye hafla kuu), lulu za Kiafrika zinazoitwa "Jonu".

Utambulisho wa kitamaduni unatetea usawa kati ya tamaduni zote na haujumuishi

aina zote za kutiishwa. Kwa hivyo, ili kufanikisha urithi wa kitamaduni na kubuni

mawasiliano ya kitamaduni, tunahitaji kujifunua kwa tamaduni zingine na kuhifadhi

maadili ya mababu zetu.
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