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چکیده

و بحران هویت و هویت دینی و هویت ملی و مذهبی ت یرامون هویی پیگفتارهاحاضر، سلسلهپژوهش
بیان که طی آن به .ایرانیان و همچنین پدیده جهانی شدن و تأثیر آن بر روي هویت ملی و اسالمی می باشد

حاضر، در پژوهش ت یطرح بحث هو. پرداخته گردیدهت یراهبردهاي هودها و یها، تهدها، فرصتم، مؤلفهیمفاه
ت ملی یم هویپردازي درباره مفاههیبر نظری مبتنی بوده است که عالوه یشنهادهایدگاهها و پیبر گردآوري د

ی یا و راهبردهاضه راهکارهن کرده، به عرییرانی را تبیامذهبی-ملی تیها و شواهد جزئی، هوارائه نمونهبا 
مقدمه و حاضر، مجموعه استدواریامپژوهشتهیه کننده این . را جلب کندعالقمندانکه توجه پرداخته

بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان و مسئوالن محترم ملی مذهبیت یهوکه ی باشد یتالشهازه یانگ
در و اسالمیملیتیابی و بازسازي هوی، بازبازشناسیاست که معتقدنویسنده پژوهش را ی؛ زقرار گیرد

.  سته استیکشور الزم و بااسی و اقتصادي یتوسعه فرهنگی، اجتماعی،س

شـود و  منتهی مـی » ما«آغاز و به » من«اي است که از دهیت پدیهودر این پژوهش عنوان گردیده که ، 
ت هم در شـکل فـردي و   یاز آنجاکه هو. ابدیاز احساس استقالل فردي تا احساس تعلق اجتماعی گسترش می

نـه رشـد و   یتـوان زم ابی آن مـی یـ ند تعاملی اجتماعی است، بـا شـناخت و باز  یهم در شکل اجتماعی خود برآ
ـ ازا. دسـت داد توسعه را هموار ساخت و براي حل مسائل خرد و کالن جامعه، الگوهاي عملی مناسبی به رو، نی

ن، یـ ن، دیی متفاوت ماننـد نـژاد، سـرزم   یهای گوناگون و در مؤلفهیبسترهات ملی در منابع و یهاي هوشاخصه
.  فرهنگ، اخالق و آداب و رسوم، زبان و مبانی فکري و فلسفی قابل بررسی است

سؤال هاي اصلی پژوهش
هویت و بحران هویت به چه معناست ؟ )1
رابطه هویت ملی و هویت مذهبی در ایران چیست؟)2
نین احساس بحران هویت دینی چگونه حاصل می شود؟ احساس هویت دینی و همچ)3
پدیده جهانی شدن چه تأثیري بر هویت اسالمی خواهد داشت ؟ آیا این تأثیرات مثبت اسـت یـا   )4

منفی ؟

فرضیه هاي اصلی پژوهش
و بحران هویت را می توان به عنوان ایجاد بی نظمی و .هویت یعنی آنچه که موجب شناسایی شخص باشد ) 1

.ش غیر قابل کنترل در جریان یک فرایند و پروسه دانستاغتشا
آن چنـان بـا شخصـیت عمـوم ایرانیـان      ) هویت ملی مـذهبی ایرانیـان  (اجتماعی –این واقعیت فرهنگی ) 2

آمیخته است که گاهی پیروان برخی از نحله هاي فکري کوشش کرده انـد کـه یکـی از ایـن دو پایـه هویـت       
.ذف کنند ، یا کم رنگ جلوه دهند با واکنش مردم روبرو شده اندرا ح) ملی یا مذهبی(ایرانیان 
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با نگاهی عمیق به موضوع ، می توان گفت که احساس هویت دینـی ، همچنـین احسـاس بحـران هویـت      ) 3
: دینی در موقعیتهاي ذیل حاصل می شود 

ل کننـد ، احسـاس   اگر سه حوزه ي عقیده ، گفتار و عملکرد دینی در انسان ، منسـجم و هماهنـگ عمـ   ) الف
هویت دینی محقق خواهد شدو محصول هرگونه ناسازگاري بین سه امر مذکور ، احساسی است که مـی تـوان   

.آن را بحران هویت دینی نام نهاد
جهانی شدن اگر از سوي کشورهاي اسالمی به درستی و بطور صحیح درك شود فرصتهاي بسـار مطلـوبی   ) 4

شدن و تحت تسـلط قـرار   الب جهانییري از هجوم سیبه منظور جلوگ.ددر زمینه پیشرفت به دست خواهد آم
.د کار فرهنگی انجام شودیت ملی و مذهبی بایدادن هو

واژگان کلیدي تحقیق 
هویت ، بحران هویت ، هویت ملی، هویت دینـی ، بحـران هویـت دینـی ،     : مفاهیم این تحقیق عبارتند از 

جهانی شدن
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همقدم
زندگی اجتماعی بدون هویت و شناسه غیر ممکن و بی معنی اسـت چـرا کـه اگـر شـخص داراي هویـت       
فردي معین به خود نباشد که با آن شناخته شود و دیگـران را بشناسـد و خـود را بشناسـاند، هرگـز نخواهـد       

د چهـار چـوبی بـراي    با پیرامون خود برقـرار کنـد و بـدون وجـو    توانست ارتباط و تعاملی صحیح و معنی دار 
مشخص ساختن هویت اجتماعی و هویتهاي فردي ، او همان می باشد که دیگري هست و هیچ یک از انسانها 

در واقع  ، بدون هویت جامعـه  . قادر نخواهد بود که نسبت معناداري بین خود و غیر خود با دیگري برقرار کند
و وجوه اشتراك در میان افـراد یـک مجموعـه و    از طرف دیگر در صورت عدم وجود شباهت. اي در کار نیست

.گروه یا جامعه اتحاد آنان و حفظ یکپارچگی شان سختتر بوده و امکان فروپاشی جامعه باال خواهد بود 
به زبان هاي گوناگون نگاشته شده » هویت«آثاري که در دوران معاصر از دیدگاههاي مختلف درباه و پیرامون 

یشتر و اهمیت پرداختن به این مفهوم خبر می دهد که خود نشان از گسترش است  ، نه تنها از توجه ب
» ما«آغاز و به » من«اي است که از دهیت پدیهو.فت کارکرد آن داردکاربرد آن و کوشش براي درك و دریا

ت هم یاز آنجاکه هو. ابدیشود و از احساس استقالل فردي تا احساس تعلق اجتماعی گسترش میمنتهی می
توان ابی آن مییند تعاملی اجتماعی است، با شناخت و بازیشکل فردي و هم در شکل اجتماعی خود برآدر 
دست نه رشد و توسعه را هموار ساخت و براي حل مسائل خرد و کالن جامعه، الگوهاي عملی مناسبی بهیزم

ی متفاوت مانند نژاد، یهای گوناگون و در مؤلفهیت ملی در منابع و بسترهایهاي هورو، شاخصهنیازا. داد
.  ن، فرهنگ، اخالق و آداب و رسوم، زبان و مبانی فکري و فلسفی قابل بررسی استین، دیسرزم

 .

سازماندهی پژوهش

مباحث این پژوهش از یک مقدمه و پنج فصل و نتیجه گیري تشکیل شده است ، که مـوارد آن بـه شـرح    
:زیر بیان می گردد 

مقدمه)1
ارائه و طرح کلیات تحقیق: فصل اول)2
تعریف مفاهیم: فصل دوم )3
هویت و بحران هویت: سوم فصل)4
مذهبی ایرانیان-هویت ملی: فصل چهارم )5
نتیجه گیري)6
فهرست منابع)7
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کلیات پژوهش: فصل اول 

ادبیات تحقیق: بخش اول 
طرح موضوع-الف

این تحقیق قصد بـراین اسـت کـه چـالش     در . می باشدملی اسالمیهویتچالش هايموضوع تحقیق 
.در ابعاد نظري و عملی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیردو اسالمی هاي موجود بر سر راه هویت ملی 

بحـران  بحران هویت کدام است؟ چه پیامدهایی برجاي می گـذارد؟  می گیرد ؟ هویت چیست و چگونه شکل
ایـن سـؤاالت در راسـتاي پرسشـهاي     چه تیثیري بـرآن دارد؟  و پدیده جهانی شدن هویت دینی کدام است ؟

و دغدغه هایی است که بشر کنونی را سخت تشنه خود ساخته است بشـري کـه در عصـر تکنولـوژي     یادینبن
ایـن نوشـتار گـامی اسـت هرچنـد کوتـاه در جهـت        . عصر بحران معنی دنبال سؤال هاي بنیادین خود اسـت 

.پاسخگویی به تشنکامان ساحل معرفت

اهمیت موضوع-ب

و مسـایل مربـوط بـه آن    ملـی و اسـالمی  هویـت ه که در این پژوهش به بررسی چالشهايآنچه باعث شد
مهمترین مباحث جامعه بشري را به خود اختصـاص  بپردازیم این است که در سطح فردي و اجتماعی یکی از 

بـه چـالش مـی    جوامـع را » بحران هویـت «خی پدیده اي با عنواناست بطوري که در برخی مقاطع تاریداده
البتـه ایـن بحـران هویـت مـی توانـد در       . رونی و درونی تبدیل به یک مسئله حیاتی شودخواند و نباید علل بی

... .مثل بحران در هویت ملی ، دینی ، انقالبی و : بخش هاي مختلف آن جلوه کند 

روش تحقیق-ج

کـه از طریـق تجزیـه و تحلیـل اطالعـات      . تحلیلی می باشد-فیروش تحقیق در این پژوهش روش توصی
کتب موجود  ، مقاالت موجود در مجـالت ، نمایـه و   : منابع تحقیق شامل . جمع آوري شده صورت می پذیرد

. اینترنت می باشد
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سؤال هاي اصلی پژوهش-د

هویت و بحران هویت به چه معناست ؟ )5
ایران چیست؟در و هویت مذهبی هویت ملی رابطه)6
احساس هویت دینی و همچنین احساس بحران هویت دینی چگونه حاصل می شود؟ )7
پدیده جهانی شدن چه تأثیري بر هویت اسالمی خواهد داشت ؟ آیا این تأثیرات مثبت اسـت یـا   )8

منفی ؟

فرضیه هاي اصلی پژوهش-ه

پـس  . تمایز یک فرد از دیگري باشدهویت یعنی آنچه که موجب شناسایی شخص باشد ، یعنی آنچه باعث ) 1
.هویت در خال مطرح نمی شود حتماً یک خود وجود دادرد و یک غیره و گرنه شناسایی معنا پیدا نمی کند

بحران هویت را می توان به عنوان ایجاد بی نظمی و اغتشاش غیر قابل کنترل در جریان یک فرایند و پروسـه  
.دانست

آن چنـان بـا شخصـیت عمـوم ایرانیـان      ) هویت ملی مـذهبی ایرانیـان  (عی تمااج–ن واقعیت فرهنگی ای) 2
آمیخته است که گاهی پیروان برخی از نحله هاي فکري کوشش کرده انـد کـه یکـی از ایـن دو پایـه هویـت       

.را حذف کنند ، یا کم رنگ جلوه دهند با واکنش مردم روبرو شده اند) ملی یا مذهبی(ایرانیان 

نـی ، همچنـین احسـاس بحـران هویـت      یت دیموضوع ، می توان گفت که احساس هوبا نگاهی عمیق به) 3
: دینی در موقعیتهاي ذیل حاصل می شود 

اگر سه حوزه ي عقیده ، گفتار و عملکرد دینی در انسان ، منسـجم و هماهنـگ عمـل کننـد ، احسـاس      ) الف
ر ، احساسی است که مـی تـوان   هویت دینی محقق خواهد شدو محصول هرگونه ناسازگاري بین سه امر مذکو

.آن را بحران هویت دینی نام نهاد
دم تعـادل در احسـاس   هرگونه افراط و تفریط در سه امر مذکور ، انحراف از فطرت دینی ، بـه تعبیـري عـ   ) ب

.ر سوم ، موجب احساس بحران در هویت دینی خواهد خواهد شدهویت و به تعبی
. فه ي خدا روي زمین و همچنین مظهر و تجلی صفات او باشـد ار است آدمی در مجموعه ي هستی خلیقر) ج

، همچنین آیین خالفت را به دست فراموشـی بسـپرد و   هویت اصل انسان همین است ؛ اما اگر مظهریت خود 
براي خود وجودي مستقل قایل باشد و هستی و وجود خود را از آن خود بداند، تصویري دگرگون و غیرواقعـی  

.یل به چیزي غیر خود شده و نهایتاً به بحران هویت دچار شده استاز خود ساخته و تبد
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جهانی شدن اگر از سوي کشورهاي اسالمی به درستی و بطور صحیح درك شود فرصتهاي بسـار مطلـوبی   ) 4
شدن و تحت تسـلط قـرار   الب جهانییري از هجوم سیبه منظور جلوگ.در زمینه پیشرفت به دست خواهد آمد

.د کار فرهنگی انجام شودیمذهبی بات ملی ویدادن هو

پیشینه پژوهش-و

با توجه به تفحصی که پیرامون موضوع مورد نظر شده متوجه می شـویم کـه بـراي بررسـی چـالش هـاي       
ملی اسالمی هر کدام بطور جداگانه کتب و مقاالت فراوانی به رشته تحریر درآمده کـه هـر یـک بطـور     هویت 

اما بررسی مقاالت و کتـب موجـود نشـان    . موارد ذکر شده را مورد بررسی قرارداده اندمستقیم یا غیر مستقیم
گرچه کتـب و  . می دهد که تا بحال مقاله اي که موضوع این پژوهش را مورد بررسی قرارداده باشند یافت نشد

. نموده انـد  مقاالت به صورت پراکنده بحران هویت ملی و هویت ملی مذهبی یا بحران هویت دینی را بررسی 
هم عنوان جدیدي اسـت و هـم از زاویـه جدیـد بـه      )چالش هاي هویت ملی اسالمی( عنوان پژوهش حاضر

.بررسی این مسئله پرداخته است

واژگان کلیدي تحقیق -ز

، هویت دینـی ، بحـران هویـت دینـی ،     هویت ، هویت ملیحرانهویت ، ب: مفاهیم این تحقیق عبارتند از 
جهانی شدن
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تعریف مفاهیم: فصل دوم 

.در این فصل بصورت مفصل به بررسی مفاهیم تحقیق می پردازیم

مفهوم هویت:بخش اول 

: هویت یعنی
ذات باري تعالی -1
هستی ، وجود     -2
. آنچه موجب شناسایی شخص باشد-3
یعنی ماهیت ( هیت با تشخص، لحاظ واعتبارشود هویت گویند حقیقت جزئیه، یعنی هرگاه ما-4

گاه هویت به معنی وجود خارجی ) شخص با درنظرگرفتن وتشخص داشتن به وجودي محسوس ومادي
1است ومراد تشخص است وهویت گاه بالذات وگاه بالعرض است

می دانند یا به هویت را غالبا به معناي حقیقت شی یا شخص که مشتمل برصفات جوهري اوباشد،
یک هویت : باشد ودرتعریف دیگري همانطورکه اریکسون می گوید) هو(عبارت دیگرآنچه منسوب به 

یک جوان مهیا می کند که آشنایی خویش را با سایرمردم شخصی مستحکم این امکان را براي
2. توسعه بخشد

ه طورروشن تردربرابرازخود بیشترروانشناسان هویت را درمقابل بی هویتی یا گم کردن خویش وب
احساس : بیگانگی قرارمی دهند وتشکیل هویت را شامل تحقق سه پدیده می دانند که آنها عبارتند از

. تداوم وثبات، احساس اینکه دیگران اورا فردي با ثبات بشناسند واطمینان فرد به ثبات شخصیت خود

هویت . برصفات جوهري اوباشدهویت یعنی حقیقت شی یا شخص که مشتمل :درفرهنگ عمید
3. درلغت به معناي شخصیت،ذات،هستی ووجود ومنسوب به هو می باشد

. هم معناي مشهورهویت را درمیان حکما ومتکلمان، تشخص دانسته است:فرهنگ دهخدا

١٣جوان و حبران هویت ،سروش ، صحممد رضا شرفی ، -١
١۶٣سروش ، صجوان و نريوی چهارم زندگی ، حممد رضا شرفی ، -٢
١٦٤و١٦٣مهان ، ص-٣
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. آنچه که موجب شناسایی شخص باشد، یعنی آنچه باعث تمایزیک فرد ازدیگري باشد:فرهنگ معین
درخال مطرح نمی شود حتما یک خود وجود دارد ویک غیره وگرنه شناسایی معنا پیدا پس هویت

1.هویت بیشتردرزمینه هاي اجتماعی است که جاي بحث دارد ودراین مجال نمی گنجد. نمی کند

به تعبیر ویلیام هامونی یکی . به عنوان کیستی وچیستی فردازهویت یاد می کند: فرهنگ آکسفورد
یعنی شناخت . ناسان وشرق شناسان، ما تا ندانیم که بودیم، نمی توانیم بدانیم که هستیمازایران ش

هستی ما درگرو شناخت تاریخی ماست وتا ندانیم که چگونه درجایی که هستیم رسیده ایم، نمی 
2.توانیم بدانیم که کجا می رویم

درقالب توسعه اقتصادي، توسعه این سخن پرمعنا وپرمغزي است، ماهرکجا که می خواهیم برویم چه 
سیاسی یا توسعه فرهنگی، اول باید ببینیم که درتاریخ چه بوده ایم؟ چگونه به اینجایی که اآلن 

.هستیم ، رسیده ایم؟ این گذشته را باید خوب شناخت

بحران هویت: بخش دوم 

.ند و پروسه می دانمیک فرایان یرر قابل کنترل در جیجاد بی نظمی و اغتشاش غیبحران را به عنوان ا
ن بـه سـوي هـدف    یان مداوم وآرام آب در آن از مبـدا معـ  یجوي آبی را در نظر بگیریم که جر:به عنوان مثال 

ـ ان آرام وارد آیـ ن جریـ د بـه ا یکـی و شـد  یزیحال به شکل نا گهـانی ضـربه هـاي ف   .ان استین در جریمع د ، ی
ح خـود  یر صـح یان از مسـ ید باشد ممکن است جریلی شدیه خن ضربیجاد می گردد و اگر ایاغتشاش در آن ا

.نگرددنیخارج گردد و هدف مطلوب تام
ــد  ــابقا اشــاره ش ــه س ــان  همچنانک ــت طــی زم ــتهوی ــی غیی ــد  یر م ــی باش ــد نم ــت و راک ــز ثاب ــد و هرگ .اب

ه بر اثـر  ک جامعین مشکل ساز نمی باشند ولی اگر در ین تحوالت آرام و قابل کنترلند بنابرایدر حالت نرمال ا
ا سـرعت  یـ تی بـه هـم بخـورد    یرات هـو ییجی تحوالت و تغیر تدریعی سیر طبیشوك و ضربه اي مصنوعی وغ

.دیــ جــاد نمایتی در جامعــه ایر قابــل کنتــرل باشــد ، مــی توانــد بحــران هــو      یــتحــوالت بــاال و غ 
شـده در  جـاد یتی ایم گسست هاي فرهنگـی و هـو  یر و ترمیط به شدت متغیچرا که فرد قدرت انطباق با شرا

د و ین بحـران شـد  یـ همچنانکه اشاره شـد ، تبعـات ا  .جامعه ، خانواده و حتی درون خود را هم نخواهد داشت
ـ افتن ایـ ت یـ از جمله گسست نسل ها،رشد ناهنجاري هاي اجتمـاعی وعموم . خطرناکند  ن ناهنجـاري هـا ،   ی

ن رفـتن  یعرفـی ومـدنی ، از بـ   نیبندي به نهادهاي اجتمـاعی وقـوان  یب ارزشها و اصول اخالقی ، عدم پایتخر

شناسی مذهبی و باورهای دینی ایرانیان ، هویت عماد افروغ ، فرهنگ عمومی ، -١
٢٣و٢٢فصلنامه ، ش

مهان-٢
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معضـالتی هسـتند کـه تـا     . . . معنی در زندگی و گسترش پوچی و سر گشتگی ، رشد فساد و بی بنـدوباري و  
.ت در جوامع می با شندیادي معلول بحران هویحدود ز

ح درك نمی کند و احساس تعلقی به فرهنگ و تمـدن  یرامونی اش را به شکل صحیط پیانسانی که خود و مح
چ ین عـدم تعلـق ، هـ   یل همـ یـ گـر بـه دل  یک طرف دچار پوچی وسردرگمی است و از طرف دیود ندارد ، از خ

گانه ین و ارزشها وهنجارهاي خانواده و جامعه ندارد ، موجودي است پا در هوا و ازخود بیتعهدي نسبت به قوان
ه خـود اسـت و از   تی و عدم شناخت و معرفت درونـی نسـبت بـ   ید شخصیک طرف دچار تعارضات شدیکه از 

ن و ارزشـهاي  یگانگی نسبت بـه آن ، اصـول و قـوان   یگر به علت عدم احساس تعلق به جامعه و حس بیطرف د
1.ار مستعد بزهکاري وانحراف استین فردي بسینچنیهی است که ایدب.ش بی معنی اندیجامعه برا

هویت ملی: بخش سوم 

عناي احساس همبستگی عاطفی با اجتماع بزرگ ملّی و  احساس هویت مّلی  از انواع هویت جمعی و به م
زاده "هویت ملّی": گیردشکل می"دیگران"از "ما"هویت ملّی و قومی در کشاکش تصور . وفاداري به آنست

عصر جدید است که ابتدا در اروپا سر برآورد و آنگاه از اواخر قرن نوزدهم به مشرق زمین و سرزمین هاي 
اما، در واژگان علوم اجتماعی هویت ملّی ازساخته هاي نیمه دوم قرن کنونی است، که به جاي . یافتدیگر راه 

بررسی عینی و آفاقی . ، که از مفاهیم عصر تفکّر رومانتیک بود، رواج گرفت)کاراکترمّلی("خُلق و خوي ملّی"
شوار است، چه هویت ملّی هم یک هویت ملّی به گونه اي که بري از تعّلّقات ذهنی و انفسی باشد کاري د

جا توجه به چند نکته اساسی ضروري در این. پدیده پیچیده اجتماعی است و هم بار عاطفی سنگینی دارد
هاي اجتماعی، مقوله اي تاریخی است که در سیر یکی این که ملّت و هویت ملّی  همچون دیگر پدیده. است

از این . کندشود و معانی گوناگون و متفاوت پیدا میدگرگون میکند،شود، رشدمیحوادث تاریخی پدیدار می
هاي رو از عوامل گوناگون ملّیت مانند نژاد، سرزمین، دولت وتابعیت، زبان، سنن مشترك فرهنگی و ریشه

کدام یا هیچ مجموعه مشخصی از آنها را نمی توان به عنوان مالك عام براي تاریخی، دین و اقتصاد هیچ
یی از چند عامل درمورد هر قوم یا ملّت در هر دوره اي مجموعه. کار بردمیز ملّت و هویت ملّی بهتعریف و ت

هویت ملّی امري طبیعی و ثابت . کندیابد و سیر حوادث و مشی وقایع تاریخی آن را دگرگون میاهمیت می
ی که ریشه در تجربه ها و هاي مشّخص عینی و آفاقی داشته باشد، بلکه پدیداري است انفسنیست که پایه

گردد، شود، قباله تاریخی براي آن تنظیم میتصورات جمعی مردم دارد، در دوره تاریخی معینی ابداع می
ابتدا «گویند این که می.ماندشود و در سالگردها و سالروزها زنده میخاطرات تاریخی براي آن ساخته می

. در مورد غالب کشورهاي امروزي جهان مصداق دارد» آیدپدید میشود و آنگاه خود ملّت تصور ملّت پیدا می
بستن عوامل در دهه پایانی قرن کنونی نیز ما شاهد هیجان ملّی اقوام بسیاري هستیم که می خواهند از بهم

: شامان ترک ائللی ، برگرفته از  : سایت حبران هویت در ایران ، ،رسول سواران-١
تورج یارامحدی: ترمجه هویت اجتماعی ، ریچارد جنکینز ، 
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با "ما"هویت ملّی، که بر پایه رویارویی. قومی و زبانی دولت ملّی و مّلیت مستقلی براي خود ایجاد کنند
. تواند به نیرویی ویرانگر بدل شودگیرد، هم می تواند نیرویی سازنده باشد و هم میبنیاد می"گراندی"

تواند نیرویی براي همیاري و اعتالي فرهنگی احساس هویت ملّی اگر درحد معقول و معتدل قرار گیرد می
ه چالش با تعصبات قومی به نفی و باشد و اگر به قلمرو تعصبات ملّی و قومی و نژادي وارد شود و یا به بهان

جویی انکار و تمسخر میراث فرهنگی خویش بنشیند نیرویی ویرانگر خواهد شد، زاینده دشمنی و ستیزه
در دوران قدیم که مردم در . به معناي امروزي آن شکل گرفت"هویت ملّی هنگامی پدید آمد که ملّت . است

اي اساس روابط اجتماعی بود و جامعه بزرگتر، اگر ایلی و طایفهبردند، رابطهاجتماعات کوچک محلی بسر می
چنان که لفظ مّلت در سرزمین . آمد، درحد دنیاي وسیع ادیان جهانی مثل اسالم و مسیحیت بودپدید می

ملل و نحل اسالمی، ملل متنوعه یهود و نصاري و زرتشتی، : هاي اسالمی به معناي دین و آیین و شریعت بود
. 1ملّت یا مجتهدانرؤساي 

مشتق شده است که داللت دارد بر ) natio(از واژه التینی) nation(در زبان هاي اروپائی واژه ملّت 
اما در جریان شکل گیري دولت . مردمانی که از راه والدت با یکدیگر نسبت دارند و از یک قوم و قبیله اند

اند گردهم آورده و از نی را که از اقوام گوناگون بودههاي ملّی در عصر جدید گاهی سیر حوادث تاریخی مردما
اي از اقوام و طوایف همگونند؛ گاه همزبانند و گاه هایی که آمیختهملّت. آن ها یک مّلت به وجود آورده است

پیوسته و تازه آنان که همخونند و یا همزبان گاه درسرزمینی به هم. ناهمزبان؛ گاه همدینند و گاه ناهمدین
دانند و گاه به کنند و زمانی در جاهاي پراکنده، و آنان که پراکنده اند گاه خود را از یک مّلت میی میزندگ

این دشواري و ابهام در تعریف ملّت سبب پیچیدگی تعریف هویت ملّی، ملّیت، ملّی . چند ملّت تعلّق دارند
. اندکه جملگی از مفهوم ملّت نشأت گرفتهگرایی، آگاهی ملّی، خصائل ملّی، اراده ملّی، و حاکمیت ملّی است 

نه نژاد مشترك است و نه دولت مشترك، بلکه عوامل و "درعلوم اجتماعی و انسانی نظر غالب آنست که ملّت 
عناصر اصلی ملّت و ملّیت زبان مشترك، دین مشترك، و سرزمین مشترك است بدون آن که هیچ کدام از 

برخی از رشته ها، مثل علوم سیاسی، ملّت را از مفاهیم . ت و ملّیت باشدعوامل سه گانه به تنهایی شاخص مّل
. کنندي مدنی استفاده میدانند و به جاي آن از مفاهیمی چون دولت و اقتدار سیاسی و جامعهاساسی نمی

دانند و درفلسفه وحدت فرهنگی و تاریخ درجغرافیا سرزمین مشترك را عامل اصلی پیوندهاي مّلی می
و "دراین میان انسان شناسان و جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی بیشتر به مفهوم هویت ما. ك رامشتر

2.آیدتوجه دارند که شالوده هویت ملّی و قومی به شمار می"آگاهی جمعی"و "احساسات مشترك"

٢٣٣،ص١٣٧١بستان ، تا٢، مشاره ۴سال ،یشناسایران، ٢٣٣مجعی از نویسندگان-١
ایران نامه ، سال دوازدهم ، ، حبران هویت ملی و قومی در ایرانامحد اشرف ، -٢

٣مشاره 
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1هویت دینی و بحران هویت دینی:بخش چهارم 

ت یـ هون احساس بحـران ینى، همچنیت دی، می توان گفت که احساس هوق به موضوعینگاهى نسبتاً عم
:ل حاصل می شودیتهاى ذینى در موقعید

ت یـ نى در انسان، منسجم و هماهنگ عمل کنند، احسـاس هو یدده، گفتار و عملکردیاگر سه حوزهى عق-1
ت که مـی تـوان آن را   ن سه امر مذکور، احساسى اسیگونه ناسازگارى بنى محقق خواهد شد و محصول هرید

.نى نام نهادیدتیاحساس بحران هو
رى، عـدم تعـادل در احسـاس    یـ بـه تعب نـى، یط در سه امر مذکور، انحراف از فطرت دیهرگونه افراط و تفر-2

انحراف از فطـرت الهـى، دوسـتى و    . خواهد شدنىیت دیر سوم، موجب احساس بحران در هویت و به تعبیهو
تعادل روانى انسان را برهم می زنـد و موجبـات افسـردگى و    اد خداى متعال،یشى طان و فرامویهمراهى با ش

وسـته  یعى اسـت کـه پ  یلذا طب;ستان می ماندین انسانى به نىِ جدا مانده از نیچن.اضطراب را فراهم می آورد
ـ ا پندارهاى متناقض یعملکردها . ندیر آن، مرد و زن به ناله درآیخروش باشد و از نفدر جوش و متضـاد بـا   ای

ـ دارم و آنیا به راستى من دیآ«ش می آورد که ین سؤال را پیوسته براى فرد این، پید ـ ا بـه مقتضـاى عقا  ی د ی
نى، یر سه امر شناخت، کردار و گفتار دناهماهنگى دبه هر حال، احساس ناشى از. »ام؟نى خود عمل کردهید

بـًا همـان احساسـى    ین تقرید و اینى نامیت دیآن را احساس بحران هوجاد می کند که می توانیتى را ایوضع
.دیتى به وجود آیجاد هر بحران هویصورت ااست که ممکن است در

. ن مظهر و تجلى صفات او باشـد ین و همچنیى خدا روى زمفهیخلى هستىقرار است آدمى در مجموعه-3
به دست فراموشـى بسـپرد و   ن خالفت را ییآینت خود، همچنیاما اگر مظهر;ن استیل انسان همیت اصیهو

رواقعىیرى دگرگون و غیجود خود را از آن خود بداند، تصول باشد و هستى و ویمستقل قابراى خود وجودى
ــه چلیاز خــود ســاخته و تبــد ــب ــزى غی ــه بحــران هویر خــود شــده و نهای ــًا ب ــت ــتت دچــار شــدهی .اس

ن الربط به خـالق، سـراپا   یعسراسر فقر،ن احساس را می دهد که خود را موجودى یت واقعى انسان به او ایهو
مطابق با واقع نباشد و خود را کسى بپندارد که واقعـاً اگر خودپندارهى او. ندیبب) ر واقعىیتصو(از و مسکنت ین
قـرآن  2.نى در او شکل گرفتـه اسـت  یت دی، مصداق تام احساس بحران هو)الىیخایر واقعى یر غیتصو(ست ین

و گونهت واقعى خود را باخته، از پوست خود درآمدهیان می کند که هویى را بصراحت ماجراى کسانم بهیکر
.گر شده اندیاى د

ت انسـانها ـ   یـ ل هویر روشنتر، تبدیا به تعبیر ییتغرى،یبم در انسانها، به تعیدگرگونی هاى مورد نظر قرآن کر
که همان مخالفت با فطرت است ـ  عنى مخالفت با فرمان خداى متعال است یک منشأ،یتاً داراى یهر چند نها

درگاه پاسخگویی به مسایل دینی: سایتهویت و حبران هویت ، غالمرضا متقی فرد ، -١
١٩سوره حشر ، آیه تفِسر املیزان ، حممد حسني طباطبایی ، -٢
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١٥

ن یدومـ ادى در جسـم و روان، و یل بنیر همزمان با تبدیین تغیسطح اتفاق افتاده است که اولدست کم در دو
.ل فقط در بعد روانى انسانها صورت گرفته استیر و تبدییتغ

جهانی شدن: بخش پنجم 

ذهن بسیاري ازدانشمندان واندیشمندان جهانی شدن یکی ازمهمترین مسائلی است که امروزه 
ابعاد مختلفی که این پدیده نوظهور دارد . سیاسی ،اقتصادي وسایر علوم را به خود معطوف کرده است 

. باعث شده است که درك صحیحی ازاین موضوع مشکل ودشوار باشد ونتوان تعریف روشنی ازآن کرد 
تاثیرات مختلفی است که برکشورها وجوامع ازدیگر مشکالتی که جهانی شدن بوجود آورده است ،

تاثیرات بسیاري درزمینه اقتصادي ،سیاسی ، فرهنگ وادیان وسایر زمینه هاي . بشري می گذارد 
. دیگر که ممکن است کوچک شمرده شوند اما تاثیرات عمیق وقابل توجهی را درپی خواهد داشت 

شدن را چه عاملی بوجود می آورد، آیا حال سئواالتی مطرح می شود که این پدیده یعنی جهانی 
عامل سازنده آن نظام سرمایه داري جهان است یا قدرتهاي پیشرفته وصاحب نفوذ وآیا اینکه تمام 

1.کشورها ناگزیر ازپیوستن به چنین مجموعه اي هستند یا می توانند ازآن بگریزند 

ده که عده اي درصدد تایید آن البته درزمینه جهانی شدن نظریات ومقاالت گسترده اي نوشته ش
. وبرخی درپی نفی آن بوده ونقاط ضعف آن را بیان کرده اند 

اینک با توجه به مطالب گفته شده بهتر است تعریفی اجمالی از آن ارائه دهیم اگر چه نمی توان 
ي جهانی شدن، فرایندي است که به موجب آن دولتها : تعریفی ارائه داد که قابل قبول همه باشد 

مختلف جهان به یکدیگر نزدیک ووابسته می شوند و برحوادث ووقایع درزمان کوتاه درمکانهاي دور 
این موج تازه به وسیله رسانه هاي پیشرفته همه مرزهاي جغرافیایی وتاریخی . تاثیر می گذارند 

2. هدومذهبی وملی را می پیماید وزندگی فردي واجتماعی ملتهاي جهان را تحت تاثیر قرار می د

و طبیعی به سوي محقق شدن پیش می رود واین اعمال قدرت اصوال جهانی شدن خود بخود
. کشورهاي قوي است که پدیده جهانی شدن را ازروند طبیعی خود خارج کرده است 

چرا که . درغیراینصورت حتی کشورهاي ضعیف وعقب مانده نیز می توانند درروند نقش داشته باشد 
شدن بطور کامل تحقق یابد می توان بوسیله ابزار بسیار ساده ، اطالعات کافی ومورد زمانی که جهانی

. نیاز خودرا به دست آورد 
ستند وازاینکه تمامی کشورها بتوانند دراین ر گذارهاما همواره عواملی هستند که براین پدیده تاثی

.ري می کنندروند سهیم باشند جلوگی

، ٩٨-٩٩نگاه حوزه ، الش های فرهنگی ایران با جهانی شدن ، چعبدالرضا پویا ، -١
٤٢-٣٩، ص١٣٨٢چاپ 

٣١٧، ص١٣٨٢حفظ فرهنگ ایرانی اصالح در فرایند جهانی شدن ، جلیل مسعودی فر ، -٢
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١٦

: م مل اشاره می کنیدراینجا به دو علت به ان عوا
ازآنجا . ها دانست ا ونابرابربودن امکانات وتوانمندین عامل را می توان درعقب ماندگی کشورهاولی) الف
بنابراین ه دار وجود دارد کشورهاي قدرتمند وسرمایاربیشتر امکانات اطالع رسانی دراختیکه 

رسد که فقط عی به نظر می به این ابزار محدود می شود پس طبیدسترسی به تمامی کشورها
. ده جهانی شدن داشته باشند کشورهاي سرمایه داري تاثیرات عمیق درپدی

ري که اکنون درجهانی شدن طی می شود اصوال مسی: درروند جهانی شدن ی غرب مادي گرای) ب
را می کند ، زیمسیر حمایتن آمریکا ازکشورهایی است که ازای.ت داري اسسرمایومنتهی به نظام 

نگونه که هست طی شود ، کشورهاي مصرف کننده ووابسته را بوجود می آورد که روند این اگر ای
براي ظهور نه وك شرق زمین با حذف کامل بلبنابرای. بسیار به نفع آمریکا ونظام سرمایداري است 

ان رهاي جهن روند را طی کند وکشواگر غرب ای. کامل فراهم آمده استی غرب به طوروخود نمای
تهاجم فرهنگی جه اي جز عقب افتادگی ، سومی فکري براي توقف این روند ناصحیح نکند نتی

از این پدیده اديزیاري ازمشکالت نخواهد بود، چه آنکه هم اکنون آثار وتحمیل سیاسی وبسی
باال وپایین رفتن قیمت مهاي اقتصادي ، شود     من جمله اشغال کشورها ، تحریده میدرجهان دی

1.ه داري جهان قرار دارد که تمام این موارد زیر نظر نظام سرماینفت

جهانی شدن ، هویت ملی ، هتدید معنوی ، فاطمه حامد مقدم ، -١
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١٧

و بحران هویت دینیهویت ::فصل سوم 

ى برجاى می یامدهایچه پنى کدام است؟یت دیرد؟ بحران هویست و چگونه شکل می گینى چیت دیهو
است که بشر کنونى را سخت تشنه خود ىین و دغدغه هایادین سؤاالت در راستاى پرسشهایى بنیگذارد؟ ا

.ن خود استیادیال سؤالهاى بنمعنى دنبساخته است بشرى که در عصر تکنولوژى عصر بحران
ا به یآ«آورد که ش میین سؤال را پیوسته براى فرد این، پیا متضاد با دیا پندارهاى متناقض یعملکردها 

به هر حال، احساس ناشى از .«ام؟نى خود عمل کردهید دیا به مقتضاى عقاین دارم و آیراستى من د
جاد می کند که می توان آن را احساس یرا اتىینى، وضعیناهماهنگى در سه امر شناخت، کردار و گفتار د

تى یجاد هر بحران هویاحساسى است که ممکن است در صورت اباً همانین تقرید و اینى نامیت دیبحران هو
.دیبه وجود آ

ده یناپسند خود را پسندطان رفتارهاىیکه آدمى با القاى ش(ن اعمال ییل تزینى، عواملى از قبیدگاه دیاز د
دن به لذات خود یز را فداى رسیکه همه چاىا و حب افراطى نفس، به گونهی، تعلق افراطى به دن)بپندارد

د، و خروج از مرز تعادل اخالقى را می توان عوامل یفدا نماکند و حاضر نباشد خود را براى ارزش واالترى
رى و زنگار زدن یحق، موعظه ناپذرى در برابر کالم یقساوت دل، انعطاف ناپذنیهمچن. دیت نامیبحران هو

َطبع (» طبع«2،)غٌیقُلُوبِهِم زفی(» غیز«1،)کَالّ بْل رانَ على قُلُوبِهِم(» نیر«ر یم با تعابیکه قرآن کردل و آنچه
لى قُلُوبِهِمع (» ختم«3،)اللّهخَتَممصارِهلى أَبع و هِمعملى سع و لى قُلُوبِهِمع اللّهةٌغان می کند را می یب4،)شاو

اى از ت، به جنبهیف خود از هویاز روانشناسان در تعرکیبه هر حال، هر . ت دانستیم بحران هویتوان از عال
البته از آنجا که ابعاد ;ک شودیگر تفکیکدیقاً از یجنبه هاى متفاوت آن دقآن توجه داشته اند، بدون آن که

انسان، ت هاى مختلفیست، نمی توان براى هویک نیه است و گاه قابل تفکدیانسان به نوعى درهم تنروانى
5.ى تصور کردیقاً جدایمرز دق... نى، فلسفى، اجتماعى، روانشناختى ویاعم از د

خاك و نژاد مالحظه نمی دارد و مردم را در قالب فرزندان)) ستی یونالیانترناس((دگاه یاسالم  به روشنی د
از نظر اسالم پرداختن به . هم برابر می داندک گوهر دانسته و آنان را بایبلکه سرشت بنی آدم را از ;کند
ن یولی اگر بنا باشد به جاي د;تحت الشعاع قرار ندهد اشکالی نداردت اسالمی رایت ملی تا آن جا که هویهو

. ن در تضاد است ینش دیاصلی بعی است که با روندیطب, هاي خود را بر کرسی بنشانددگاهیند و دیبنش
د یکه عناصر مفن صورتیبد;داشت )) ت ملی یهو((ان یارانه در برابر مدعیدگاهی نقادانه و هشید دیباپس

. ر ارزشی و موهوم آن را رها ساختیآن را ارج نهاد و منطقه هاي غ

١٤آیه مطففني ، سوره -١
٧آیه آل عمران ،سوره -٢
١٦آیه ، حممدسوره-٣
٧آیه بقره ، سوره -٤
غالمرضا متقی فرد ، پیشني-٥
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١٨

1می شودعث ایجاد بحران هویت دینی افراد عوامل که با: بخش اول 

داراي علل متعدد اي است کهدهیپدافراده مظاهر تمدن غرب توسط د کورکورانیت و تقلیله بحران هومسأ
قاتی یج تحقینتا: میینمااشاره میده شومین پدین عوامل ایباشد که به برخی از مهمترو سابقه طوالنی می

نسبت به نظام افرادتی اجتماعییهواحساس بیدهد که هر چهنه انجام شد، نشان میین زمیکه در ا
ت اجتماعی آنان نسبت به الگوهاي یشتر شود، احساس هویبشیهاي حاکم در جامعه خواجتماعی و ارزش

هاي نهیاز جمله عواملی که زم.. شودشتر مییبهاي غربینمادي حاکم بر گروهشناختی و ارزشی، رفتاري و
:ازدبخشد عبارتنن روند را فراهم نموده و به آن شدت مییا
گر سو محصول یاز دند رشد تکنولوژي است ویی برآیات مادي غرب که از سویب حیبا و دلفریمظاهر ز) 1

.استفیمانده و ضعهاي کشورهاي عقبهیري سرمایغارت و به کارگ
.مادي خودر غنی و ارزشمند فرهنگی، اخالقی، علمی ویبه فراموشی سپردن منابع و ذخا) 2
مانند برخی از (اجتماعی ن در صحنه تفکریآفرسالمی در برخی از عناصر نقشح اینش صحیضعف ب)3

.)زده و مطبوعات وابسته به خارج روشنفکران غرب
.نش اجتماعییم اسالمی در عرصه فرهنگ و بیو تعالبه کار نگرفتن درست و کامل اصول) 4
.ت اسالمییها با اصول تربخانوادهاري ازیی بسیعدم آشنا)5

ت و خارج ساختن یدن جوانان از بحران هویت بخشیمصونن راهها برايیتررسد از جمله مناسبنظر میبه 
ت اجتماعی، فرهنگی و یگانگی، باز گرداندن آنها به ساحل نجات هویخود بو از» ونیالناس«آنان از باتالق 

ن و با اخالق به آنان،یدهاي همسال و جوانان متفکر، متتر شدن گروهکین عرصه، نزدیانی است و درید
.باشدگامی مهم در جهت جذب آنان می

راه هاي مبارزه با بحران هویت دینی: بخش دوم 

كعبارتند ازهاي مبارزه با آنن راهیترن اساس مهمیبر ا
ري و عوامل آن مانند یپذجامعهحیند صحیق فرآیهاي اسالمی و ملی از طرق ارزشیحفظ و تعم)1

هاي درخشان تمدن اسالمی و نهیشیبا پو آگاه نمودن جوانان... ها و، رسانهخانواده، مدرسه
.اسالمیم انقالبیدستاوردهاي مادي و معنوي عظ

اجتماعی و قسط اسالمی و هاي انقالبی، استقرار عدالتبه اسالمی و حفظ ارزشیات طیتحقق ح)2
ت یمان به خداوند و حاکمیاهیت براي مردم در ساین رفاه، سعادت، خوشی، صلح و امنیتأم

.هاي الهیارزش
.معنوي جامعه اسالمیداري در مقابل انحرافیاري و بیهوش) 3

آیا افتخار به هویت ملی صحیح است و حبران هویت و بیان عوامل مبارزه با آن،  متین -١
٢٣/٩/١٣٨٥، درگاه پاسخگویی به سؤاالت دینی ، 
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کی از ارکان اساسی اسالم و ضامن یعنوان ضه مهم امر به معروف و نهی از منکر که بهیاي فریاح)4
.باشدهاي الهی میض و ارزشیحفظ و بقاي فرا

ران جامعه به یمددار، عقالنی و مبتنی بر نظام ارزش اسالم درشهی، رق، درونییباوري عمتحقق) 5
نظامی، انتظامی، آموزشی، فرهنگی ی،یی، قضاینی، اجرایهاي رسمی، تقندستگاهمعنی کسانی که در

ري یگن مجموعه، در جهتیت اساسی ایاهمگاه وینسبت به جا. کندفا میینقش ا... غی ویو تبل
أس و اعتقادات پنهان یاز حالت انفعال، ن مجموعهیه و خارج شدن افرهنگی و ارزشی جامع

.فرهنگ واحد جهانی را به دنبال خواهد داشتم در برابریه سازش و تسلیانه که روحیجبرگرا
ها و تیبراي لحاظ نظام ارزشی مطلوب در همه فعالقیر جدي، گسترده و عمیتالش و تدب) 6

...اسی، اقتصادي، فرهنگی ویهاي گوناگون سدر عرصهعه وهاي مختلف جاماقدامات، در بخش
ران، ساختار کالن کشور و یقی و حقوقی مدیارزشی در رفتار حقن نظامیایتبلور و تجل) 7

ییهاي اجرابرنامه
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٢٠

1مذهبی ایرانیان–هویت ملی : فصل چهارم 

:ملی مذهبی ایرانیانهویت: بخش اول 

اجتماعی آن چنان با شخصیت عموم ایرانیان آمیخته است که گاهی –این واقعیت فرهنگی 
ملی یا (پیروان برخی ازنحله هاي فکري، کوشش کرده اند که یکی ازاین دوپایه هویت ایرانیان 

واکنش مردم . را حذف کنند، یا کم رنگ جلوه دهند با واکنش مردم روبروشده اند) مذهبی
شمسی به شاهنشاهی وحذف تاریخ نهضت –ب، تغییرمبدا تاریخ ایران ازهجري دربرابرکشف حجا

قبل وبعدازانقالب، نموداراین واقعیت تاریخی است، واین مطلب را ) دکترمصدق(ملی ایران ونمادآن 
روشن می کند که مردم ایران به هویت ملی ومذهبی خود پا برجا بودند وسعی کردند این دواصل را با 

حفظ کنند وچنان این هویت دروجود شان ریشه دوانده بود که با کوچکترین چیزي که تمام وجود 
2.فکرمی کردند هویت ملی ومذهبی ایشان خدشه دارمی شود، به مقابله با آن می پرداختند

هویت ملی با هویت ایرانی ، یکی نیست ونباید آنها را با هم مشتبه کرد ولی این به معناي نفی 
البته درحوزه فرهنگی ایرانی، هرزمان که درایران بحران هویت شکل گرفته، . ن دو نیستارتباط بین ای

همان طورکه شاهنامه . یک پاسخ داده شده است، انقالب اسالمی ما پاسخی به یک بحران بود
هویت ایرانی به . فردوسی پاسخی بود به بحران هویت ناشی ازتفکربه اصطالح امویان وشرایط آن زمان

یک انگاره سیاسی ومذهبی به ساسانیان برمی گردد اما به عنوان یک مفهوم قومی، مذهبی عنوان 
ایرانیان هیچ گاه بت پرست نبوده اند، : وارضی سابقه دیرینه دارد، دیگراینکه به استناد به غربی ها

دوران هیچ گاه تندیسی نداشته اند واگرتندیس هایی را می بینید مربوط به قبل اززرتشت است ویا به
3.اشکانیان وسلوکیان که تحت تائید تفکرات یونانیان قرارگرفته، برمی گردد

( وجه غالب ایرانیان، خدا پرستی ویکتا پرستی آنان بوده است حتی زرتشتی ها هم قائل به ثنویت 
ا نیستند بلکه قائل به ثنویت درآفریننده نیکی ها وسرورهستند وحتی خیلی ازآنه) دوگانگی درمعبود 

4.می گویند که اهرمن وجود خارجی ندارد وعدم است

٦/١/٢٠٠٥، ) س(رجسمدرسه علمیه نهویت ملی مذهبی ، حمدثه هامشیان فرد ، -١
٣٢، ص١٨فصلنامه ، شهویت دینی و ملی تکیه گاه ملت ایران ، حممد توسلی ، -٢
٢٣و٢٢فصلنامه مشارههویت شناسی مذهبی و باورهای دینی ایرانیان ، ، عماد افروغ-٣

، فرهنگ عمومی
١٣مهان ، ص-٤
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٢١

ارتباط هویت ایرانی وتشیع:بخش دوم 

ایرانیان با فلسفه تاریخی شان، بایکتا پرستی شان، با نگاه سلسله مراتبی شان وتلفیق دین 
اب ولی این فرهنگ مساعددراعر.وسیاستشان، آرزوهاشان رادراسالم ومذهب شیعه می یابند

وجودنداشت چون اعراب بت پرست بودندوبت هاي مختلفی می پرستیدندویکتاپرست نبودند 
.ونتوانستند نگاه سلسله مراتبی داشته باشند وتا امامت بیایند پس در همان نبوت متوقف شدند

تا زمان ساسانیان وفاداري به شاه وسلطان وجود داشت واین جزوهویت ایرانی بود اما پس ازآن 
د فرهنگ وتمدن اسالمی، وفاداري به شاه جاي خودرا به وفاداري به مذهب می دهد، ایران با باورو

ولی زبان . حمله اعراب دچاربحران هویت شدند ولی پس ازآن هویت اسالم وسپس تشیع را پذیرفتند
این هویت که دردوران ساسانیان ابداع شده بود درعهد صفوي تولدي . ایرانی شان را حفظ کردند

گریافت ودرعصرجدید به صورت هویت ملی ایرانی متجلی شد، یعنی تشیع صفوي بزرگی دی
1.درهمبسترکردن اجزا پراکنده هویت ایرانی داشت

مذهبی بیان -هستند واینکه می گویند ملی) جدا نشدنی(شیعه وفرهنگ ایرانی دوعنصرالینفک 
. باشد، هویت دینی مقدم استدرستی نیست زیرا اینها درواقع یکی هستند واگرقراربه تقدم 

.عنصراساسی هویت ایرانی، دینداري است
ریچارد فراي مطلبی می گوید که بیانگرآمیزش دین وفرهنگ ازیک سوواهمیت وجایگاه خاص 

به اعتقاد اواسالم تا زمانیکه با فرهنگ . فرهنگ ایرانی درجهانی شدن تمدن اسالمی ازسویی دیگراست
فرهنگ ایرانی نقش عظیمی دراحیا وتقویت تمدن اسالمی ایفا می . نی نشدایرانی، پیوند نخورد، جها

.همان طورکه مسیحیت نیزتا زمان پیوند با تمدن یونان جهانی نشد. کند
ما دردوران بنی امیه نمی توانیم ازشکوفایی تمدن اسالمی صحبت کنیم ازبنی عباس است که ما 

که خالفت اسالمی با نوع تفکرایرانی پیوند وآمیزش شاهداوج تمدن اسالمی هستیم واین زمانی است 
.برقرارمی کند

هویت اسالمی ایرانیان ازنگاهی دیگر: بخش سوم

درسرزمین ما وکوهپایه ها ودامنه هاي فرهنگ ) باغ معارف بشري(تناورترین درختان کهنسال 
. دینی ما روئیده وقد کشیده است

حرمت مدینه والهام بخشی کربال پایبنداست وطن معنوي خویش و) کعبه(ملت وامتی که به قداست 
نفس می کشد، گسترده می بیند، دریغا که ) الاله االاهللا(را تا آنجا که یک مسلمان موحد وگویاي 

منظورساختمان وصنعت . دلباخته پاریس ولندن ومفتون مسکو وواشنگتن ومجذوب ژاپن وسوئد شود

١٤پیشني ، ص-١
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. ت بلکه محتواي فکري وفرهنگی وغناي اندیشه وفرهنگ استومعماري وجاذبه هاي توریستی نیس
سازندگان فرهنگ درجوامع غربی، هرروزبا شخصیت ها وقهرمان هاي متفاوت براي ما الگوسازي می 
کنند ولی وقتی ما خودمان فرهنگ وهنروفکروتمدن داریم باید قهرمان والگوهاي ما هم ازهمین 

1.فرهنگ وتمدن باشند

ویت ما، اسالمی ومحمدي است، عاشورایی وقرآنی است، علوي ونهج البالغه اي به عبارت دیگره
کسیکه غناي روحی دارد ثروتمند ترین . است، نمازي وتقوایی، معادي وبهشتی وآیاتی وآفاقی است

شخصی که . انسان ها است، جامعه اي که فرهنگ اصیل داشته باشد ریشه دارترین ملل عالم است
زندگی کردن را ازآفریدگارخود می جوید وراه کمال را درشعاع پرنوروحی چگونه بودن وچگونه 

تشخیص می دهد، وتکیه گاهش فطرت است ورویش ورشدش دربسترآئین آسمانی هویتی شناخته 
2.شده تروبالنده ترگردد

مهم ترین عناصرهویت ملی درایران: بخش چهارم 

: یان هم عناصري دارد ازجملههویت هرملتی عناصري دارد، هویت ملی ایران
هیچ جمعیتی بدون داشتن سرزمینی که خاص آنها است به عنوان یک ملت شناخته :سرزمین-1

. منابع زیرزمینی، آب وهوا، زیرساختهاي اقتصادي. عالوه برقلمروجغرافیایی یک سرزمین. نمی شوند
وایران اسالمی به جهت . یندهمه جزئی ازسرزمین ملی به حساب می آ... منطقه هاي استراتژیک و

موقعیت استراتژیک ومنابع زیرزمینی ودرسالهاي اخیرپیروزي انقالب اسالمی اهمیت بیشتري پیدا 
3.کرده است

ایران مهد یکی ازادیان . دین یکی ازعناصرپایدارودائمی درهمه تمدن ها است:دین ومذهب-2
برجسته اي درفرهنگ وتمدن ایران داشته بوده ودرعصراسالمی نیزدین اسالم نقش) زرتشت( الهی 
نقش ) هویت ملی( درایران دین همواره با قدرت وحاکمیت درارتباط بوده است ودرشکل دهی . است

درهرزمان این ارتباط به نحوي وجود داشته است وهم اکنون . برجسته اي داشته است
حولی بزرگ به نام انقالب اسالمی ودرعصرحاضرهم این دین بود که با اتحاد دربین مردم باعث ایجاد ت

ودرمطالعه هویت ملی ایرانیان، هرگزنمی توان ازنقش دین ومذهب غافل بود وباید آن را به عنوان . شد
به ) هویت ملی( وبه عبارتی ) هویت جامعه ایرانی ( ودرنتیجه ) هم بستگی اجتماعی ( عامل مهم 

4.شمارآورد

١١مشاره حدیث زندگی ، هویت ما چیست ، جواد حمدثی ، -١
١٠مهان ، ص-٢
١١حدیث زندگی ، شایرانی ، هویتعناصر تشکیل دهنده مرتضی وفایی  ، -٣
٤٤پیشني ، ص-٤
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اك ناپذیرازهویت ملی ایرانیان، حکومت ودولت که داراي نقش به عنوان جزئی انفک:زبان فارسی-3
تعیین کننده اي درتکوین هویت ملی است، نژاد وقومیت با تنوع قومی درایران زمین وسنتها وآیین 

1.هاي خاص ایرانی اشاره کرد

واسوه عالوه براین موارد درمورد هویت هرکشوري باید به پیشینه هاي تاریخی، قهرمانان، برجستگان
هاي شاخص ملی، افکارواندیشه هاي خاص ملت ها درباب موضوعات مختلف، پوشش ولباس، شیوه 
هاي زندگی محلی، آداب وسنن تکیه نمود وازورود فرهنگ خارجی تحت عنوان تهاجم فرهنگی که 
قصدشان ازبین بردن هویت ملی آن کشوراست، خودداري نماید که درنهایت عزت نفس براي آن 

2.ارمغان خواهد آوردکشوربه 

رانی و اسـالمی در جامعـه   یت ایت هویتقو،ابندیگر معنا می یکدینی همواره در کنار یت دیرانی با هویت ایهو
بـه شـکل   نـی یدت ملـی و یمرزهاي هو.دا کنندیگر معنا پیکدین دو امر در کنار یزمانی محقق می شود که ا

ت ملـی یـ هونین قوانیدارند که انییف مقررات و قوانمختلتهايیست، چرا که همه ملیاصولی مرز واحدي ن
کـی دو  ینزدراه حلـی بـراي  رنـد، یکدیگر قـرار گ یت در کنار ید مذهب و ملیهمواره با.آنها را شکل می دهد

گر قـرار  یکـد یعرض ت ملی و مذهبی همین است که هویاعتقاد بر ادارد، در واقعت و مذهب وجودیمحور مل
مـانعی  ت ملی راید هوینداران نبایگر نباشند، دینافی بخش دامر مهمدویچکدام از اییهبه نحوي کهرندیبگ

ارزشـهاي اعتقـادي بـه شـکلی     کـه مین موضوع هستیران شاهد ایدر ا.سن طور بالعکیمحسوب کنند و هم
ـ بـاز با اسالم استقبال کردند ورانیان با آغوش باز ازیجامعه شکل گرفتند و در واقع ادرو مشخصمطلوب د ی

سـنتها و  انیـ رانیان حـال یامـا در عـ  گر ندارند،یکدیچگونه منافاتی با یرانی هیاتیاشاره کرد که اسالم و هو
گر نداشـته و  یکـد یمنافـاتی بـا   چیرانـی و اسـالمی هـ   یت ایـ هو.دارندپاس میزیش را نیاعتقادات ملی خو

راسـتاي  ان ارزش آن را درك کـرده و در یـ رانیارزشـمند و غنـی هسـتند کـه ا    تییگر سازنده هویکدیدرکنار
3. پاسداري از آن تالش می کنند

١٠، ص١١حدیث زندگی ، جهویت ما چیست ، جواد حمدثی ، -١
١٢٨انتشارات یاقوت ، صشبیخون فرهنگی ، امحد طهماسبی ، -٢
خربگزاری مهر ، رورت تقویت آن،هویت ایرانی اسالمی و ضحممد علی ابطحی، -٣

٢٨/٩/١٣٨٥
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1جهانی شدن و هویت ملی و دینی: فصل پنجم 

جهانی شدن وهویت:بخش اول 

سعی وکوشش براي ساختن هویتها وحفظ آنان دربرابر هجمه هـا دردسـتورالعمل هرمکتبـی قـرار     
به کار می برند تا این معیـار مهـم انسـانی را بـه نحـو مطلـوب حفـظ        لذا سعی وکوشش خود را. دارد 

. وبازسازي نمایند 
هویت یک عنصر مبارزه درفـرد اسـت کـه    : درتعریفی که می توان ازهویت بیان کرد می توان گفت 

. فرد را دربرابر هجوم هاي د یگران تجهیز می نماید 
این پدیده چه تاثیري برهویت انسانی خواهد داشـت  حال با توجه به مفهوم جهانی شدن باید ببینیم

وآیا این تاثیرات مثبت ویا منفی هستند ؟ 
دراین زمینه باید ازدو جهت درمورد مسئله هویت بحث شود یکی دربعد هویـت ودیگـري درمسـئله    

2ت ارتباط جهانی شدن با مسئله هوی

: هویت

حـال ببینـیم عناصـر تشـکیل     . مبارزه درافراد استهمانطور که درتعریف گفتیم هویت یک عنصر 
دهنده هویت چه چیزهایی هستند این عناصر را می توان به موارد زیر تقسـیم کـرد ، ایـن عناصـر یـا      
ذهنی یا داراي نمود عینی و خارجی هستند ، یا عناصر ثابتی هستند مثل سرزمین ، د ین یـا اسـطوره   

یا این عناصر اکتسابی هسـتند  ... ، وقایع وحوادث تاریخ ساز ویا متغیرند مثل تمدن تکنولوژي ، اخالق 
هویت مـی توانـد   3.چون فن وعلوم وهنر یا موروثی هستند مثل میراث هاي فرهنگی ، مادي ومعنوي 

بوسیله عوامل مختلف بوجود آید مثال جنگها وحوادث ناگوار که دریک جامعه رخ می دهد ، می توانـد  
ینده آن سرزمین دخیل باشد یا نه فرهنگهایی که ازتمدنها وجوامع دیگر درسرنوشت جامعه ونسلهاي آ

عمومـا ملتهـایی کـه داراي فرهنـگ غالـب      . به جامعه اي وارد می شوند می توانند هویت ساز باشـند  
هستند با استفاده ازقدرت وگاها با غلبه سیاسی وقدرت سعی درتحمیل فرهنگ خود دارند کـه ایـن را   

فرهنگهاي مغلوب عموما جوامع ضـعیفی هسـتند کـه از رشـد الزم برخـوردار      . د تهاجم فرهنگی گوین
. نیستند 

)ع(مدرسه علمیه نرجسجهانی شدن، هویت ملی، هتدید معنوی، فاطمه حامد مقدم ،-١
١٣٨٢چاپ ٩٨-٩٩نگاه حوزه ،تمقاله جهانی شدن ومسئله هوی،پژوهنده حممد حسني-٢
۶۵ص
۶٨مهان ،ص -٣
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جهانی شدن وفرهنگ:بخش دوم 

گفته شد که جهانی شدن تاثیرات زیادي درتمامی عرصه هاي زندگی انسانها دارد ازجملـه عرصـه   
جهـانی  . رصـه فرهنگـی اسـت   اما بیشترین تاثیري که جهانی شـدن دارد درع .هاي سیاسی ، اقتصادي 

. شدن تاثیرات زیاد وبسیار عمیقی درفرهنگ کشورها دارد
همانطور که قبال اشاره کردیم ، کشورهاي پیشرفته بـا اسـتفاده ازرسـانه هـاي اطـالع جمعـی مثـل        
اینترنت وماهواره درمسیرجهانی شدن تاثیرات بسیار زیادي خواهنـد داشـت وازآنجـا کـه تمـامی ایـن       

زمینه هاي فرهنگی فعال هستند بنابراین جهانی شدن تاثیرات بسـیار عمیقـی برفرهنگهـا    رسانه ها در
وهویت هاي ملی خواهد داشت که دراین میان کشورهاي غربـی وسـرمایه داري براحتـی مـی تواننـد      

1.ل کنند فرهنگ ابتذال وغیر اخالقی را برکشورهاي جهان سوم تحمی

: ا بیشترین میزان تاثیر جهـانی شـدن برفرهنـگ را بـدانیم     بهتر است تعریفی ازفرهنگ بیان کنیم ت
فرهنگ ، کلیت پیوسته اي ازارزشها واعتقادات وآداب وسنت ، احساسات وگرایشـات وعناصـر تشـکیل    

. دهند ه شخصیت واخالق واعمال هر قوم وملتی است 
. یایی است فرهنگ همچنین داراي خصوصیاتی ازقبیل هویت دهندگی ،توسعه خواهی وخالقیت وپو

:ازجمله عوامل زیر ساختی که سبب تغییر فرهنگها می شود می توان به موارد زیر اشاره کرد 
هرجامعه اي طبیعتا داراي فرهنگهاي قدیمی وکهنه است کـه ازسـوي بسـیاري    : نوگرایی ونوآوري-1

مـی شـود هرچقـدر    لذا وقتی فرهنگی ازجامعه دیگر موارد : ازنسلهاي جوان آن جامعه پذیرفته نیست 
حال اگـر فرهنـگ ، یـک    . فرهنگ درجامعه خود قدیمی باشد بازهم با روي باز پذیرفته می شود آن

فرهنگ خود باخته باشد ومظهر تمدن غرب وابتذال باشد ، باید دید چـه تغییـري درفرهنـگ وهویـت     
. جامعه بوجود می آورد 

ارداتی یا یک فرهنگ داخلی درمیـان مـرد م   میزان مقبولیتی که یک فرهنگ و: پذیرش اجتماعی -2
وفتی دریک جامعه فرهنگهاي خودي دربین . یک جامعه دارد ، درکارکرد آن فرهنگ بسیار موثر است 

مردم جا نیفتاده باشد ودسته سازي مناسبی درزمینه پذیرش فرهنگهـاي خـودي دربـین اقشـارجامعه     
. ه امري طبیعی خواهد بود وبویژه جوانان انجام شده است ، پذیرش فرهنگ بیگان

.طرد انتخابی -3

2ق وانتخابتلفی-4

چاپ ،) فعجل اهللا تعالی فرجه الشری(هدی مبه سوی حکومت جهانی امام،علی اکربحصاری-١
٧٨ص١٣٨٢

١٣٧٨سال ، ۴ن وفرهنگ قبسات ، پژوهشنامه درحوزه فلسفه دیوضی حممد رحیم عی-٢
١۶۴ص
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این است که نظریه اي که اکنون درباب جهانی شدن وفرهنگ درجهان بخصوص دراروپا حاکم است
فرهنگی که درجهانی شدن فراگیر خواهد شد فرهنگ غرب واروپا خواهد بود که بر این اساس تمـامی  

وایـن  . نگ ،یک زبان ، یک نوع سلیقه درمـورد لبـاس وغـذا خواهنـد بـود      مردم جهان داراي یک فره
1.ستی طی می کنند درست براساس رویه اي خواهد بود که اکنون آمریکا ومحافل صهیونی

جریانهایی که ازکشورهاي مختلف صادر می شوند زمانی کـه بعنـوان فرهنـگ غالـب قـرار گیرنـد ،       
قرار می دهند وتمامی مراکز این کشورها اعم ازمراکز اقتصادي فرهنگهاي مغلوب را شدیدا تحت تاثیر 

مراکـزي  . ، نظامی وسیاسی وازهمه مهمتر مراکز فرهنگی آن کشورها تحت تاثیر شدید قرار می گیرند
. ازقبیل سینماها، مدارس، دانشگاها، مراکز اطالعاتی وخبرگزاریها

اکنـون  . زبان وگویشها نیز همین گونه است درحوزه.. حتی درمقوله تغذیه یاپوشاك ترویج می کنند
بـه ایـن تـرویج وواحـد سـاختن      . زبان انگلیسی بعنوان زبان رسمی درسراسر دنیا ترویج شـده اسـت ،  

2.ند فرهنگها یکسان سازي فرهنگ گوی

. دردنیاي جهانی شدن یک تک جامعه ویک فرهنگ درسرتاسـر سـیاره زمـین مسـتقر خواهـد شـد       
3. ی استجهانی شدن به معناي دیگر فرآیندي کامال اروپای.فرهنگ یکسان می شود

ازاین بابت است که اندیشمندان ازجهت جهانی شدن نگران هستند زیرا باعث تقوطت قـدرت کشـورها   
می شود وتهاجم فرهنگی را بطور گسترده اي به دنبال دارد که این عمل باعث ازبطن رفتن هوطتهـاي  

.اد خواهد شدملی وسست شدن زمینه دینی درافر

جهانی شدن وفرجام جهان اسالم: بخش سوم 

متاسفانه امروزه دنیاي اسالم درشرایط کنـونی تبـدیل بـه جامعـه اي شـده اسـت کـه هیچگونـه         
فرهنگی ازآن صادر نمی شود ولی به عوض هرچه فرهنگ هاي مبتذل وفاقد برچسب اطمینـان بـه آن   

. صادر می شود 
قطب وجود دارد دریک سو جهان توسعه یافته ودرسوي دیگر جهان توسعه نیافته دردنیاي کنونی دو

با توجه به اینکه درجهان توسعه یافته دین ومذهب بطـور کامـل کنارگذاشـته شـده اسـت      . قرار دارد 
وبرعکس درجهان توسعه نیافته دین ومذهب بطور گسترده درزندگی مـردم نقـش دارد وایـن درحـالی     

ه یافته به طور گسترده اي و با سرعت تحیر آوري در صدد تاثیرگذاري بر جوامـع  است که جوامع توسع
بنابراین عالوه برتاثیرات اقتصادي که برجوامع دارنـد ، برفرهنـگ   . دیگر خصوصا توسعه نیافته ها است 

4.درحذف مذهب از زندگی آنان دارند ومذاهب آن جوامع تاثیر گذارند وسعی 

ن فرصتها درعصر جهانی شدن ، جهانی شدن ودین، دیحممد جواد شجاعی شکوری-١
۴٣٢ص ، ١٣٨٢، سال وچالشها 

۴٣۴صمهان ، -٢
۴٣۵مهان ،ص -٣
١٣٨٢ن فرصتها وچالشها ، ، اسالم جهانی شدن ، جهانی شدن دیانعبد احلمید اکوچکی-٤

٣۵٨-٣۵٧ص 
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شده نیز می توان گفت این جهـانی شـدن اگـر ازسـوي کشـورهاي جهـان       درکنار این مطالب گفته 
شـرفت  سومی وتوسعه نیافته به درستی وبطور صحیح درك شود فرصتهاي بسیار مطلـوبی درزمینـه پی  

1.به دست خواهد آمد

بعنوان مثال می توانند جهان را تحت تاثیر فرهنگهاي صحیح خود درآورند وبه احیاء دیـن ومـذاهب   
زند ، یا اینکه بطور صحیح می توانند به مبادله تمدنها وفرهنگهـاي خـود بپردازنـد ، یـا مـی      خود بپردا

البتـه بـه یـک نکتـه     . توانند با استفاده صحیح ازجهانی شدن به حقوق بشر آزادي وتربیت دست یابند 
بسیار ظریفی اشاره می کنیم که درمسئله جهانی شـدن اسـالم هرگـز اعتبـار خـود را ازدسـت نـداده        

2.وهیچگاه تحت تاثیر ، تاثیرات جهانی شدن وجوامع توسعه یافته قرار نمی گیرد 

د کـار  یـ ت ملی و مذهبی بایشدن و تحت تسلط قرار دادن هوالب جهانییري از هجوم سیبه منظور جلوگ
.دیمل آري به عیشدن جلوگاسالمی از مخاطرات جهانی–رانی یت ایت هویفرهنگی انجام شود تا در پرتو تقو

ري دهکده جهانی منتهی خواهـد  یگن رفتن مرزها و شکلیبشدن به ازند جهانییکه فرآهستندبرخی مدعی 
د شـد  ید متوجه خواهیامروز اگر به دقت به مناقشات جهان دقت کن. نشدنین است که چنیقت ایشد اما حق

ضروري است که برسر دولتهاي ملی ن پرسش یان توجه به این میدر ا.جنگها برسر مرزها استاري ازیکه بس
نـد  یبـه فرآ ند جهـانی شـدن  یفرآ. ندیند جهانی شدن لطمه می بیادي در فرآیزان زیت ملی مید هویمی آچه

کـا مـی   یدارد کـه امر ت جهانی وجـود یک هویت ملی یعالوه بر هو. د شباهت داردیري دولتهاي جدیشکل گ
ت میـ ت جهـانی از اه یـ در برابـر هو ت ملـی یـ هو. ت دهدا را به خود نسبیري آن در سراسر دنیخواهد شکل گ

ک فـروم در کتـاب   یار. جهانی بی ارزش خواهد بودتین برود هویت ملی از بیاگر هو. شتري برخوردار استیب
گر صحبت یاي دعده.سالم مستلزم کوچک کردن اجتماع ها استاستدال می کند که جامعه"جامعه سالم"

ت باقی نماند مذاهبیف کرده و بی هویانسان بتواند در قالب آن خود را تعرکهی می کنندیجاد جماعتهایاز ا
به طـور خـاص   گر اسالمیاز سوي د. ت جهانی دارندیت ملی هستند چون ماهیمی جزو پوسته اصلی هویابراه

د بـراي حفـظ   یـ ت ملی و مذهبی در معرض خطر قرار گرفته است و باین جاذبه اي است  امروز هویداراي چن
عقب ماندگی گسـترده  نیم و دامنه ایم، از تمام جهان عقب می مانیبه دنبال راه حل بود اگر درها را ببندنآ

ت ملی و ید و هویالبی به سمت ما آیسان چونین جریم ممکن است ایه باز کنیو اگر درها را چون ترک. است
د به نـوعی ارائـه   ین را باید کرد که دیأکد تیان باین جریابه عنوان راه حل. مذهبی ما را تحت تسلط قرار دهد

.ري خواهـد کـرد  یان جلـوگ یگر ادین امر از فرارمغزها و روي آوردن افراد به دیاکرد که داراي جاذبه باشد که
.ري کندیمخاطرات آن جلوگاز اسالمی می تواند - رانییت ایت هوین امر کار فرهنگی است که در پرتو تقویا

٣۵٩، ص پیشني-١
٣۶١،  ص١٣٧٨پیشین ، -٢
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نتیجه گیري

. ارنده تحقیق در طی تفحص و بررسی موضوع حاضر در صدد پاسخویی به سؤاالت اصلی زیر می باشدنگ
:یعنی 

هویت و بحران هویت به چه معناست ؟ )1
رابطه هویت ملی و هویت مذهبی در ایران چیست؟)2
احساس هویت دینی و همچنین احساس بحران هویت دینی چگونه حاصل می شود؟ )3
أثیري بر هویت اسالمی خواهد داشت ؟ آیا این تأثیرات مثبت اسـت یـا   پدیده جهانی شدن چه ت)4

منفی ؟
و تأثیرات هویت دینـی را در ایـن رابطـه توضـیح     ،بنابراین ابتدا به توضیح در هویت و بحرات هویت پرداخته

بـه  هویت را غالبا به معناي حقیقت شی یا شخص که مشتمل برصفات جوهري اوباشد، می دانند یاداده که ، 
یک هویت شخصـی  : باشد ودرتعریف دیگري همانطورکه اریکسون می گوید) هو(عبارت دیگرآنچه منسوب به 
از جمله .دمهیا می کند که آشنایی خویش را با سایرمردم توسعه بخشیک فردمستحکم این امکان را براي

... زنـدگی، هـدف در زنـدگی و   مسائل اساسی شکل دهنده هویت هر انسانی، داشتن تعریفی از خود، از معناي 
است و با نگاهی اجمالی به معارف دینی می بینیم که یکی از کارکردهاي اصلی دین در زندگی این اسـت کـه   
با دادن جهان بینی الهی، معنا و هدف نهایی زندگی را براي انسان تبیین می کند و غایت مسیر حرکـت او را  

. نشان می دهد
هویـت  (فرد بر اساس جهان بینی دینی شکل گرفـت، دیگـر ابعـاد هـویتی فـرد     حال اگر معنا و غایت زندگی 

به عنوان واسطه هاي دستیابی به آن هدف و در راستاي آن معنا و غایـت نهـایی جهـت    ...) شغلی، جنسیتی و
.دهی خواهد شد

و وجـود داشـته   ا ناخودآگاه هر ملتی یام در خودآگاه یشه ایت ملی، همیابی هویی و بازیشناسارسد نظر میبه
ر یـ اساس در جهـانی کـه بـه تعب   ن یبرهم. استرو شدهاي روبهژهیخ با اقبال ویتنها در بزنگاههاي خاصی از تار

ل یکی از پرسشـهاي روز تبـد  یت به یمسئله هوک تمدنی و چند فرهنگی است، یبرخی از پژوهشگران، جهان 
. استر دولتی را به خود جلب کردهیدولتی و غاستمداران و نهادهاي یساري از دانشمندان، یشده و توجه بس

خی است که بـر  یستی و تاریات اجتماعی، فرهنگی، روانی، فکري، زیت ملی، مجموعه خصوصیم هویریاگر بپذ
ـ ارفتـه یکنـد، پذ ز مـی یر گروههـا و افـراد متمـا   یک ملت، داللت و آنهـا را از سـا  یگانگی و همانندي آحاد ی م ی
ک شـهروندان قابـل جستجوسـت و بـا     یـ کایکنی است که در ذهـن و رفتـار   مفهومی مرکب و چندر» تیهو«

ن الگوهاي مناسبی ییت رفتارهاي فردي و اجتماعی، به تبیریتوان ضمن مدشناخت نقاط ضعف و قوت آن می
ابی یا براي دسـت یکند بها و چالشها کمک مییا به رفع آسیشود ت ملی منجر مییت هویا به تقویپرداخت که 

. گذاردش رو مییدي پیت، راهبردهاي جدیتر هوي مطلوببه الگوها
وقتی فرد، جهان بینی الهی پیدا می کند و مبدا و مقصد خود را می داند و پی می برد که براي چـه آفریـده   

.شده است و غایت آفرینش او چیست ؛ می تواند در مورد سایر مسائل زندگی بهتر تصمیم بگیرد
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ر می رسد هویت دینی در مرتبه اي باالتر از سایر ابعاد هویت قرار دارد و مـی توانـد   بنابر آنچه ذکر شد، به نظ
.در شکل گیري سایر ابعاد هویتی فرد، نقش اساسی ایفاکند

دین اسالم با توجه به این که به ابعاد اجتماعی انسان نیز می پردازد، می تواند در شکل گیـري هویـت بسـیار    
.رد توجه نظریه پردازان این زمینه نیز بوده است بعد دینی هویت مو. موثر باشد

: باید بیان نمود که رابطه هویت ملی و هویت مذهبی در ایران چیست؟در جواب سؤال 
ایرانیان با فلسفه تاریخی شان، بایکتا پرستی شان، با نگاه سلسله مراتبی شان وتلفیق دیـن وسیاستشـان،   

هسـتند  ) جدا نشدنی(می یابند شیعه وفرهنگ ایرانی دوعنصرالینفک آرزوهاشان رادراسالم ومذهب شیعه
مذهبی بیان درستی نیست زیرا اینها درواقع یکی هستند واگرقراربه تقـدم باشـد،   -واینکه می گویند ملی

ریچارد فـراي مطلبـی مـی گویـد کـه      . عنصراساسی هویت ایرانی، دینداري است. هویت دینی مقدم است
رهنگ ازیک سوواهمیت وجایگاه خاص فرهنگ ایرانی درجهانی شدن تمدن اسـالمی  بیانگرآمیزش دین وف

فرهنگ ایرانـی  . به اعتقاد اواسالم تا زمانیکه با فرهنگ ایرانی، پیوند نخورد، جهانی نشد. ازسویی دیگراست
همان طورکـه مسـیحیت نیزتـا زمـان پیونـد بـا       . نقش عظیمی دراحیا وتقویت تمدن اسالمی ایفا می کند

.دن یونان جهانی نشدتم

در جواب این سؤال که پدیده جهانی شدن چه تأثیري بر هویت اسالمی خواهد داشت ؟ آیا ایـن تـأثیرات   
ت ملـی هسـتند چـون    یـ می جزو پوسـته اصـلی هو  یمذاهب ابراه: مثبت است یا منفی ؟ باید اذعان نمود که 

ت ملـی  یامروز هو.استبسیار زیادي ي جاذبه اي اسالم به طور خاص داراگریاز سوي د. ت جهانی دارندیماه
م، از یبه دنبال راه حل بود اگـر درهـا را ببنـد   د براي حفظ آنیو مذهبی در معرض خطر قرار گرفته است و با

م ممکن یه باز کنیو اگر درها را چون ترک. عقب ماندگی گسترده استنیم و دامنه ایتمام جهان عقب می مان
بـه عنـوان   . ت ملی و مذهبی ما را تحت تسلط قرار دهـد ید و هویالبی به سمت ما آیسان چونین جریاست ا

ـ اد به نوعی ارائه کرد کـه داراي جاذبـه باشـد کـه    ین را باید کرد که دید تأکیان باین جریاراه حل ن امـر از  ی
ه در پرتـو  ن امـر کـار فرهنگـی اسـت کـ     یا.ري خواهد کردیان جلوگیگر ادیفرارمغزها و روي آوردن افراد به د

.ري کندیمخاطرات آن جلوگازاسالمی می تواند - رانییت ایت هویتقو
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فهرست منابع

قرآن کریم) 1

تفسر المیزان ، طباطبایی، محمد حسین )2

3ایران نامه ، سال دوازدهم ، شماره ، بحران هویت ملی و قومی در ایران، احمد اشرف ،))3

1382، چاپ 98-99وزه ، نگاه حچالش هاي فرهنگی ایران با جهانی شدن ، ، پویا ،عبدالرضا) 4

1382حفظ فرهنگ ایرانی اصالح در فرایند جهانی شدن ، جلیل ، مسعودي فرد ،)5

فصـلنامه ،  هویت شناسـی مـذهبی و باورهـاي دینـی ایرانیـان ،      ، فرهنگ عمـومی ،  افروغ ، عماد) 6
23و22ش

1371، تابستان 2، شماره 4سال ،شناسیایران، 233دگانجمعی از نویسن) 7

جوان و بحران هویت ،سروش محمد رضا ، شرفی ، ) 8

سروش جوان و نیروي چهارم زندگی ، محمد رضا ، شرفی ، )9

درگاه پاسخگویی به مسایل دینی: سایتهویت و بحران هویت ، غالمرضا ، متقی فرد ، ) 10

4/6/1386خبرگزاري مهر ، جهانی شدن ، آسیبها و راهکارها ، حمد ، نقیب زاده ، ا) 11

»ع«مدرسه علمیه نرجس،جهانی شدن ، هویت ملی ، تهدید معنوي، ، فاطمهحامد مقدم) 12

، درگـاه  ،  آیا افتخار به هویت ملی صحیح است و بحران هویت و بیان عوامل مبارزه با آنمتـین  ) 13
23/9/1385ی ، پاسخگویی به سؤاالت دین

6/1/2005، ) س(مدرسه علمیه نرجسهویت ملی مذهبی ، محدثه ، هاشمیان فرد ، )  14
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٣١

18فصلنامه ، شهویت دینی و ملی تکیه گاه ملت ایران ، ، توسلی ، محمد) 16

11حدیث زندگی ، شماره هویت ما چیست ، جواد ، محدثی ، ) 17

11حدیث زندگی ، شایرانی ، هویتعناصر تشکیل دهندهمرتضی ، وفایی، )  19

انتشارات یاقوت شبیخون فرهنگی ، احمد ، طهماسبی، ) 20

28/9/1385خبرگزاري مهر ، هویت ایرانی اسالمی و ضرورت تقویت آن، محمد علی ، ابطحی ، )22

1382چاپ 98-99نگاه حوزه مقاله جهانی شدن ومسئله هویت ،،محمد حسین پژوهنده، ) 23

چـاپ  ،) عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (به سوي حکومت جهانی امام مهدي ،حصاري، علی اکبر) 24
1382

1378سال ،  4، پژوهشنامه درحوزه فلسفه دین وفرهنگ قبسات عیوضی، محمد رحیم) 25

، ، دین درعصر جهانی شدن ، جهانی شدن ودین فرصتها وچالشـها  محمد جواد شجاعی شکوري، ) 26
1382سال 

1382، اسالم جهانی شدن ، جهانی شدن دین فرصتها وچالشها ، عبد الحمیداکوچکیان، )  27
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