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١

و نقش نماز در شکل گیري هویت مذهبی ) ره(هویت مذهبی با نگرشی به نظریات شهید مطهري و امام 
آزاد اسالمی واحد کازرونی دانشگاهملمسلم توانی بلیانی عضو هئیت ع-1
دکتر محمد جمالزاده عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد شیراز -2
اد واحد کازرون و مدیر گروه الهیات دکتر محسن زارع جلیانی عضو هیئت علمی دانشگاه آز-3

چکیده
روانی است که موجب شناسایی فرد از ی وهویت مجموعه اي از اعالئم آثر مادي ، زمینی ، جامعه اي ، فرهنگ

ویت را در مقیاس فردي بـه  می شود ه) فرهنگی از فرهنگ دیگر ( فرد گروه از گروه یا اهلیت از اهلیت دیگر 
ویتهاي خونی ، خاکی و هویت فرهنگی تقسیم می کننـد کـه هویـت دینـی بخشـی از      م تاریخی به هنام تقد

هویت فرهنگی است هویت آگاهی از خود و ویژگیهاي مشـترك در زمینـه هـایی ماننـد طبقـات اجتمـاعی ،       
از طرفـی خـود آگـاهی و    . هویت و نیاز به آن پیامدهاي دوگانه هـاي دارد  . مذهب ، قومیت و جنسیت است 

است و منجر به ارتباط بـا دیگـران مـی شـود و از     ... ویت و آگاهی از مسائل مشترك دینی ، ملی و توجه به ه
در ایـن  . ایجاد شده احتماالً به جدا شدن با دیگـران بینجامـد   "این همانی "سوي دیگر همین خودآگاهی و 

که ایشان معتقـد انـد   ) ره (مقاله پژوهشگر تالش بر آن داشته است که نظرات متفکران مسلمان از جمله امام 
که نوع نگاه غرب به شرق را در جهت ایجاد هویت براي خویشتن به نحو مبسوط تبیین نماید و از طرف دیگر 
دیدگاه شهید مطهري در مورد هویت دینی و از طرف دیگر نقش نماز در شکل گیري هویت دینی و بـا توجـه   

نقش اصلی را در ایجاد هویت دینی ایفا مـی نمایـد بـه امیـد     به اینکه نماز به عنوان مولفه اصلی تربیت دینی 
. است که با این تحقیق محقق گامی در جهت باال بردن آگاهی افراد داشته باشد 

انشاء اهللا 

هویت دینی ، خودآگاهی ، گفتمان دینی ، اصالت دینی ، آموزه هاي دینی :کلمات کلیدي 

09177236395: می واحد کازرون   تلفن کازرون دانشگاه آزاد اسال: آدرس 
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:مقدمه 
و ایـن  . هویت انسان یکی از اساسی ترین و حیاتی ترین دغدغه ها و نگرانی هاي هـر کـس در زنـدگی اسـت     

. روند عبور از بحران هویت را تمامی انسان ها در زندگی فردي و اجتماعی خود حداقل یکبار تجربه می کنند 
از بحران هویت که بعد از سن بلوغ عقلی و شرعی شـروع مـی شـود، سـوال اصـلی و کلیـدي       در فرایند  عبور 

هویـت فـردي افـراد در ایـن     . چگونگی هویت پذیري و نحوه عبور از این مرحله سخت و سرنوشت ساز اسـت  
ده فرایند اگر براساس عقل ، فطرت و دین شکل گیرد ، شخص مورد نظر را به طور نسبی تا آخر عمر بیمه کـر 

و در صورت حفظ این هویت و مراقبت از آن می توان گفت حسن عاقبت و حیات طیبه براي او به ارمغان می 
. آید و در نتیجه هویت اجتماعی و ملی و سعادت دنیا و آخرت را براي فرد ، جامعه و هر ملتی رقم می زند 
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:چیستی هویت 
ی ، حقیقت شی یا شخص که مشتمل بـر صـفات جـوهري اسـت و آنچـه کـه       هست: هویت در لغت به معانی 

و در اصـطالح عبـارت اسـت از مجموعـه خصوصـیات و      10موجب شناسایی یک شی یـا شـخص مـی شـود     
مشخصات فردي و اجتماعی و احساسات و اندیشه هاي مربوط به آن ها که فرد آنها را از طریق توانایی کـنش  

. صوراتی از خود به دست می آورد و در جواب سوال من کیستم ؟ ارائـه مـی دهـد    متقابل با خود و با یافتن ت
. تقسیم و دسته بندي می شود ... هویت ، به اقسام فردي ، اجتماعی ،ملی و

هویت فردي به خصوصیات و مشخصاتی اشاره دارد که فرد به عنوان یک شخص منحصر به فرد و متفـاوت از  
در مقابـل دیگـران قـرار مـی     » من « در هویت فردي . ا به خود منتسب می کند دیگران افراد جامعه ، آنها ر

آشکار می شود باعث احساسات و عالیق خاصی در فرد می گردد . گیرد و تفاوت هایی که فرد با دیگران دارد 
 .

راك هویت اجتماعی یک فرد به خصوصیات ، مشخصات و تفکراتی اشاره می کند که فرد آنها را از طریق اشـت 
این گروه ها و مقوله ها شـامل نـژاد ،   . اجتماعی و عضویت در گروه ها و مقوله هاي اجتماعی کسب می کند 

. می شود ... مذهب ، قومیت ، ملیت ، جنسیت ، احزاب و 
هویت ملی به مشخصات و ویژگی هایی گفته می شود که یک جامعه را از جوامع دیگر متمایز مـی کنـد و در   

زبان مشترك، دیـن مشـترك و آداب و سـنن مشـترك ، عناصـر      ... انسجام کلی ایجاد می کند جامعه ، نوعی 
. اصلی هویت را از نظر علوم اجتماعی تشکیل می دهد 

:هویت دینی 
قرآن کریم ، آن جایی که از خلقت انسان و اختالفات و تفاوت هاي صوري و ظاهري آن صحبت می کند ایـن  

ز یک مرد و زن ، خلق نموده و به شعبه ها و قبایل گوناگون و مختلـف ، تقسـیم و   شما را ا« :گونه می فرماید 
. دسته بندي کردیم تا همدیگر را بشناسید 

بعد به رکن اساسی و اصل مهم و سرنوشت ساز ، که هویت دینی انسان مسلمان را تشـکیل مـی دهـد اشـاره     
.]باتقواترین شماست گرامی ترین شما در پیشگاه خداوند ،: [ نموده می فرماید 

در جاهاي مختلف و گوناگون با تعابیر دیگر ، به اصل ذکر شده ، اشاره می نماید از جمله آنجا که می فرمایـد  
:

نیز نقل شده است که می فرماید ) ص(از پیامبر اکرم » جن و انس را خلق نکره ام جز براي عبات و بندگی « 
:

براي هـیچ  . است » آفریده شده « همه از نسل آدم و آدم نیز از خاك اي انسان ها ، خداي شما یکی است ،« 
».عربی بر غیر عرب ، فضیلت و برتري وجود ندارد ، عزیزترین فرد در پیشگاه خداوند با تقواترین شماست 

کنـد، در چـارچوب مفـاهیم بلنـد    بنابراین ، هویت انسان مسلمان در هر کجاي عالم خاکی ، زیست و زندگی 
شه هاي دینی و مذهبی باید جست و جو و ارزیابی شده و معنی پیدا کند و جوان مسلمان بـراي هویـت   اندی

یابی خود ، حضور جهان بینی و ایدئولوژي و نقش آن را در زندگی فردي و اجتماعی خود ، مـدنظر قـرار داده   
. ه خود قرار دهد در نتیجه مسیر ترقی و تکامل به سوي اهداف متعالی را در سرلوحه عملکرد روزان
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اجتمـاعی و  فـردي، «هویت دینی و هویت هاي سه گانـه  ممکن است این پرسش مطرح گردد که ارتباط بین
اصـول و ارزش هـایی کـه در مکتـب     : در جواب باید گفت » تعامل و یا تضاد و تقابل ؟« چگونه است ؟» ملی 

:جاوید اسالم مطرح است به دو دسته تقسیم می شوند 
زش هاي تاسیسی اصول و ار-1
اصول و ارزش هاي تاییدي و امضایی ، تقسیم و دسـته بنـدي مـی شـود ، بخشـی از اصـول و ارزش       -2

هایی که قبل از اسالم در روابط انسان ها و اجتماعات حاکم بوده است ، مـورد تاییـد و تاکیـد دیـن     
رتبـاط بـا هویـت    در امبین اسالم قرار گرفته است و شارع مقدس ، صحت آن را امضاء کـرده اسـت ،  

تا آن جایی که در تضاد و تقابل با ارزش هـاي دینـی   :نیز می توان گفت ... فردي ، اجتماعی ، ملی و 
قرار نگیرد ، مشکل خاصی وجود ندارد ، در جنگ هاي صدر اسالم ، نیز هرگاه مجاهدان و مبـارزان ،  

ش را معرفی می کردنـد و بـا در نظـر    وارد رزم و پیکار می شدند ، ابتدا خود ، خانواده و قوم و قبیله ا
داشتن صفات فردي ، خصوصیات خانواده و قوم و قبیلـه خـود را در خـدمت اسـالم و دفـاع از ارزش      

. هاي اسالمی قرار می دادند 
به عبارت دیگر با توجه به اصول و ارزش هاي دینی ، هویت فردي ، اجتماعی و ملی بـه دو دسـته مطلـوب و    

اجتماعی و ملی که در تعامل تنگاتنـگ بـا ارزش   ه بندي می شود ، ویژگی هاي فردي ،مذموم ، تقسیم و دست
هاي دینی قرار داشته و در خدمت آن است ، مورد تایید و مطلوب است و باید درصدد تقویـت و گسـترش آن   

، اعتبـاري  برآمد ، اما صفات فردي و اصول اجتماعی و ملی که در تضاد و تقابل با ارزش هاي دینی قرار دارند
... مثل دامن زدن به مسایل قومی و نژادي و . ندارد و باید ریشه کن شود 

شما را از یک زن و مرد ، خلق کردیم و بـه قبیلـه   « :آیه شریفه سوره حجرات نیز اشاره به همین مطلب دارد 
امل بحـران هویـت   آموزه هاي دینی و عو» .هاي گوناگون تقسیم و دسته بندي کردیم تا همدیگر را بشناسید 

قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت انسان ، دنیا را به عنوان محل امتحان و آزمایش ، معرفی می کند تا انسـان  
با عملکرد خود ، حیات جاویـدان و  . در این مدرسه و دانشگاه مدتی تعلیم و تحصیل دیده و امتحان پس دهد 

هویت انسان و اجتماع را در عبودیت و بنـدگی  وزه هاي دینی ،با این نگاه ، آم. زندگی بعد از مرگ را رقم زند 
او از خداوند و دوري از بت و بت پرستی ، پیروي از شیطان و هوي نفـس و خـودداري از تقلیـد کورکورانـه از     

. اجداد و نیاکان ؛ می داند و از غفلت و خودفراموشی به شدت نهی می کند 
به افرادي که هویت اصیل و گوهر انسانیت خـویش را فرامـوش   قرآن کریم راجعغفلت و خودفراموشی-1

براي دوزخ ، آفریدیم ، آنها دلهـا ما به صورت قطع ، گروهی از جن و انس را « :می کنند این گونه می فرماید 
یی دارند که با آن تعقل نمی کنند ، چشمانی دارند که با آن نمی بینند و گوش هایی دارند که بـا  ) عقل ها ( 
» .می شنوند ، آنها همچون چهارپایانند بلکه گمراه تر ، آنها غافلند ن

آنچه از این آیه شریفه استفاده می شود  این است که تمام ابزار و وسایل شناخت و معرفت ، در اختیار انسـان  
ري از ، قرار گرفته است تا انسان با عقل و اختیار خویش ، مسیر کمال و سعادت را طی کند ، ولـی عـده کثیـ   

انسان ها ، از این وسایل و ابزار ، استفاده و بهره برداري معقـول و منطقـی نکـرده و زمینـه سـقوط و نـابودي       
سرچشمه این بـدبختی و  . خویش را فراهم می سازند به گونه اي که از چهارپایان هم پایین تر قرار می گیرند 
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، اب ماموران دوزخ و فرشته هاوزخیان در جومشکالت ، چیزي جز غفلت و خودفراموشی نمی باشد، چنانچه د
». اگر ما گوش شنوا داشتیم و یا عقل خود را به کار می گرفتیم هرگز جزء دوزخیان نبودیم « :می گویند 

افراد و اشخاصی که گرفتار معضل بزرگ خودباختگی و بحران هویت می شوند ، در زندگی فردي و اجتمـاعی  
ــه فرمــوده. ی شــوند ده و در نتیجــه دچــار حیــرت و ســردرگمی مــهــدف و مقصــد و مقصــود را گــم کــر ب

به هر طبلـی مـی رقصـند ، قـرآن کـریم ،      ». به هر سوي که باد می ورزد ، میل می کنند « :)ع(حضرت علی
گروه مومنان و نه باگروه بین خدا و غیر خدا سرگردان هستند ، نه با« . منافقان را این گونه توصیف می کند 

».هستند هر که را خدا گمراه کند برایش راه نجاتی نیابی» یک سو و یک دل «کافران 
براي چنین انسان ها و جوامع بی هویت ، خودباخته و سرگردان ، متناسب با اهداف خاص خودشان شخصیت 

بـه قـول جـالل آل   . رش مـی کننـد   و هویت تعیین کرده و به او الگو و سرمشق می دهند ، تحمیق و استثما
ذره گردي معلـق در فضاسـت   . آدم غرب زده که عضوي از دستگاه رهبري مملکت است ، پادرهواست« :احمد

آدم غـرب زده  . یا درست همچون خاشاکی بر روي آب ، با عمق اجتماع و فرهنگ سنت ، رابطه را بریده است 
شـرق چـه مـی    چشم به دست و دهان غرب است کاري ندارد که در دنیاي کوچک خودمانی در این گوشه از 

».گذرد
کسانی که هویت خود را از دست داده ، خود و ارزش هاي ملی و مکتبـی خـویش   :اصالت دادن به غیر -2

را فراموش می کنند در تحلیل و ارزیابی ها و تشخیص و احسـاس درد و گرفتـاري و تجـویز نسـخه و داروي     
ابسامانی ها ، توسعه ، پیشرفت و آبـادانی ، راه و  درمان ، بیگانگان را مالك و معیار قرار می دهند و براي رفع ن

بـه  . روش ظاهري دیگران را تقلید کرده و از آن پیروي می کنند و براساس آن قضاوت و داوري مـی نماینـد   
جنس خود می جویی از دکان غیراي گداي ریزه خوار از خوان غیر      : قول اقبال الهوري 

موزه هاي دینی ، درمان دردها ، گرفتاري ها و مشکالت جوامع بشري را در گـروه سـعی   در حالی که قرآن و آ
خداوند سرنوشت هـیچ قـومی را تغییـر نمـی دهـد مگـر       « :و تالش خود انسان ها می داند و معرفی می کند 

» . تغییر در سرنوشت خویش به وجود آورند » اینکه خود با سعی و تالش 
ندان مصر ، یک لحظه متوجه غیـر خـدا شـده و از مخلـوق یـاري و اسـتمداد       هنگامی که حضرت یوسف در ز

مرا یـادآوري کـن   » سلطان مصر « نزد صاحبت « :می طلبد و به یکی از زندانیان در حال آزاد شدن می گوید 
. نتیجه اش آن می شود که یوسف ، چند سال دیگر در زندان بماند » ...

تا مرا  او وآخرد از حبس نیزیاد من کن پیش تخت آن عزیز              

پس جزاي آنکه دید او را معین               ماند یوسف حبس در بضع سنین

ماند در زندان ز داور چند سالزان خطائی کامد از نیکو خصال          

جبرئیل به یوسف نازل شده و چندین سوال مطـرح « :است می فرماید نقل شده) ع(روایتی که از امام صادق 
چه کسی تو را زیبا آفرید ؟ چه کسی مهر و محبت تو را در دل پدر انداخت ؟ چـه کسـی   : می نماید از قبیل 

قافله را به سراغ تو فرستاد ؟ چه کسی سنگ را از تو دور کرد ؟ چه کسی تو را از چاه نجات داد ؟ چـه کسـی   
: ه زنان مصر را از تو دور ساخت ؟ حضرت یوسف در جواب تمـام سـوالها ، یـک جلمـه دارد ، مـی گویـد       حیل
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پروردگارت می گوید چه چیزي سبب شد کـه حاجـت خـود را نـزد     « :در آخر جبرئیل می گوید . پروردگارم 
».ی مخلوق ببري ، چرا از من درخواست نکردي ؟ به همین جهت، چند سالی باید در زندان بمان

آنچه از آیه ، حدیث و اشعار فهمیده می شود این است که یک لحظه غفلت از خـدا و توجـه بـه غیـر ، باعـث     
. به قولی هفت سال دیگر در زندان بماند ) ع(می شود که حضرت یوسف 

شـعار آزادي و دموکراسـی و اسـتفاده از ابـراز و وسـایل صـوتی و       با توجه بـه  با کمال تاسف در شرایط فعلی 
وضعیت به گونه اي پیش آمده است که برخـی  ... تصویري چون رادیو ، تلویزیون ، ویدئو ، ماهواره ، اینترنت و 

روز رنـگ عـوض کـرده از کفـش و کـاله تـا       از جوانان ، بدون توجه به تاریخ، فرهنگ و هویت خـویش ، هـر   
ه خصوص از خود نشان داده و بـه  ادا ، و اطوار ب...صحبت کردن و غذا خوردن و حضور در محافل و مجالس و 

نمایش می گذارند که اکثر وارادتی ، مقلدانه و بیگانه به حساب می آید و بـا فرهنـگ اصـیل و هویـت نـاب و      
. آداب ملی و مذهبی جامعه اسالمی ایران ، تناسبی ندارد 

اصـیل  چه خوب تشخیص داده است اقبال الهوري درد و گرفتـاري جوامـع شـرقی را کـه فرهنـگ و هویـت      
خویش را فراموش کرده شیفته و مجذوب الیه هاي بیرونی فرهنگ غرب شده و به آن ، پناهنـده شـده انـد ،    

: ارزش هاي دینی تاریخی و ملی خویش را فراموش کرده اند ، آن جا که   می سراید 
باید این اقوام را تنقید غربشرق را از خود برد تقلید غرب        

نی از رقص دختران بی حجابقوت مغرب نه از چنگ و رباب           

قوت از طرز کاله و جامه نیست                  مانع از علم و ادب عمامه نیست

قوت مغرب از علم و فن است:                   تا آن جا  می گوید 

از همین آتش چراغش روشن است 
متاسفانه عده کثیري از جوانان ، بدون توجه به ارزش هاي فکري و فرهنگی ، دچار سـردرگمی شـده خـود و    

در زنـدگی  و شاخصـه هـایی کـه    هـا هویت اصیل جامعه و مردم خویش را فراموش کرده اند ، عالیم ، نشـانه  
فردي واجتماعی انسان ، نقش محوري داشته ، انسان ها و جوامع ، براساس آن ، تعریف و شناسایی می شوند 
را از دست داده اند ، اموري را به عنوان شاخصه و معرف شخصیت و هویت خویش ، اتخاذ کرده و مـی کننـد   

عملکرد عده کثیـري از  . و دگرگونی دارند که ثبات و استقرار نداشته و هر روز رنگ عوض کرده و حالت تغییر
. جوانان که خود را فراموش کرده ، فرهنگ بیگانه در تمام زوایاي زندگی آنان ، سایه افکنده است 

کسانی که  دچار بحران هویت شده و از خود بیگانه می شـوند ، ثبـات و   :فقدان تعادل روحی و روانی -3
:می دهند زیرا تعادل روحی و روانی خویش را از دست

فرهنگ و هویت و راه و روش که انسان خودباخته از دیگران ، تقلید کرده و پیروي می کننـد ، ممکـن   : اوالً 
است با ساختار وجودي او سازگاري نداشته باشد ، و یا در جامعه ، بین دوستان و آشنایان ، منفور واقـع شـده   

. وجه او شود و تعادل او را بر هم زند و از این ناحیه ، آسیب هاي روحی و روانی ، مت
در جهان وجود دارد انسـان کـه ثبـات نداشـته و     فرهنگ ، هویت و راه و روش هاي مختلف و متعددي :ثانیًا 

دچار خود باختگی شود ، هر روزي باید رنگ عوض کرده و هویت جدیـدي بـه خـود گیـرد ، تلـون و هـر روز       
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آیا خداوندان پراکنـده بهترنـد یـا    : یی است لذا قرآن می فرماید چهره عوض کردن ، کار سخت و طاقت فرسا
» . خداي یگانه اي که بر هر امري قدرت دارد 

بـدخود و ناسـازگار در او   » خواجـه  « خداوند مثلی زده است مردي را کـه چنـد   « :در آیه دیگري می فرماید 
بـه  « :ر جاي دیگر مـی فرمایـد   د» .ابرند شریک باشند و مردي که از آن یک نفر باشد ، آن این دو در مثل بر

»از راه خـدا جـدا و پراکنـده    راه هاي دیگر به جز راه توحید که راه مستقیم است نرویـد کـه شـما را    دنبال 
) 53/انعام  ( می سازد

آموزش و احیاي هویت دغدغه اصلی آنان که درد دین ، جامعه و مردم را دارند ، ایـن اسـت کـه بـراي تغییـر      
یت فعلی وبهبود آن ، چه راه کاري وجود دارد تا جوانان ، اعتمادشان را دوباره بـه دسـت آورنـد ، هویـت     وضع

اصیل و فرهنگ ناب ملی اسالمی شان را بازیافته و به اصـل خـویش بازگردنـد و بحـران فعلـی را پشـت سـر        
. بگذارند 

و توانمندي الزم برخوردار است ،دین به دین و مذهب ، در جهت بازشناسایی هویت انسان از غنابدون تردید ،
وقتی انسان از ابـزار و وسـایل گـران قیمـت     آدمی می آموزد که انسان کیست ؟ و انسانیت چیست ؟ در واقع 

ود را فرامـوش کـرده و از   استفاده بهینه نکند ، هویت اصیل و گوهر انسانی خـ ... عقل ، هوش ، چشم و گوش 
خوابیدن و عیاشی کردن باشد ، نتیجه اش همـان اسـت کـه قـرآن مـی      ، تمام همتش ، خوردن ، دست بدهد

اگر منحصرا به امور مادي ... چرا که انسان با داشتن گوهر عقل و اختیار » مقام پست تر از حیوانات « :فرماید 
پاسـخ مناسـب و شایسـته    » از کجا آمده ام ؟ آمدنم بهر چه بود ؟« :و دنیوي بیندیشد و براي این پرسش که 

ي نداشته باشد ، قطعًا از جایگاه واقعی خود ، سقوط و تنزل خواهد کرد و در رتبه پایین تر از حیـوان ، قـرار   ا
آفریده نشـده ام کـه بهـره وري از    » یعنی من انسان « من « :می فرماید ) ع(چنانچه امام علی . خواهد گرفت 

... آنچه برایش اهمیت دارد ، علوفـه اسـت   تنعمات مادي ، مرا به خود مشغول سازد چونان چارپاي پرواري که
» . غافل می باشد و از آنچه برایش برنامه ریزي شده است ،

در آیه دیگري قرآن کریم ، کسانی را که بدون تعقل و خردورزي ، به تقلیـد کورکورانـه متوسـل مـی شـوند،      
ز آنچه خـدا نـازل کـرده پیـروي    او هنگامی که به آنها گفته می شود « :مالمت و سرزنش نموده و می فرماید 

آیا نه این است که پدران » پیروي می کنیم « بلکه ما از آن چه پدران خود را بر آن یافتیم : می گویند کنید 
هرگـاه پـذیرش و پیـروي از سـنت هـاي اجـداد و نیاکـان ،        » . آنها چیزي نمی فهمیدند و هـدایت نیافتنـد   
رهنگ و هویت دیگران ، به طریق اولـی مـردود و منفـور خواهـد     مشروعیت نداشته باشد ، شیفته و مجذوب ف

خداي متعال به واسطه مالك و معیارهاي دینی و اسـالمی  « بود از پیامبر گرامی اسالم نیز نقل شده است که 
، غرور دوران جاهلیت و تفاخر به اجداد و نیاکان را از بین برد چرا که انسان ها همه از نسل آدم و آدم نیـز از  

فضـیلت و  اك خلق شده است ، یعنی گوهر و ذات انسان ها ، یک چیز است هـیچ کسـی بـر کسـی دیگـر ،     خ
در ». سازي و خدمت به خلق است برتري ندارد ، تنها معیار ارزش و ارجمندي در پیشگاه خداوند ، تقوا ، خود

:جمله دیگري می فرماید
فضـیلت  ... آدم و آدم هم از خاك ، خلق شده است اي انسان ها ، خداي شما یکی است همه شما فرزندان « 

» . براي عرب و غیر عرب وجود ندارد مگر در سایه تقوا و پاك دامنی 
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ه انسـان ندانـد   بنابراین ، بحران هویت ، خودگم کردن  و بیگانه شدن انسان با نشانه ها به این معنی اسـت کـ  
ي کـه نـیم دانـد    » من « است ؟ به دیگر سخن کدام... ؟ چه کاره است ؟ دینش ، زبانش ، جنسش و کیست

یی بحـران  » ما« و » من « ي بزرگ تر است » ما« یی که نمی داند جز کدام » ما « است و » ما « جزء کدام 
. زده است و این بحران بر حسب این که اصل و جوهر را چه بدانیم ، مصادیق متعدد می تواند داشته باشد 

ویت به معناي گسستن انسان از جامعه ، خانواده ، قوم ، تاریخ ، فرهنـگ ، واحـد   در جامعه شناسی ، بحران ه
در روان شناسی ، بیگانه شدن انسان با خویشتن خویش را معنی مـی دهـد و در   . است ... اجتماعی مربوطه و 

را و در دیـن کـه محـور اصـیل و واقعـی     . شدن انسان با واحد ملی مربوطه اسـت  سطح ملی به معناي بیگانه 
ي کـه در قـرآن مجیـد از    چیز. خداوند می داند ، بحران هویت به معناي بیگانه شدن وغفلت از خداوند است 

و همچون کسانی نباشید کـه خـدا را فرامـوش    « :لذا می فرماید . یاد می شود » خودفراموشی « آن با عنوان
».نند گرفتار کرد آنها فاسقا» خودفراموشی « کردند و خدا نیز آنها را به 

در روایات معصومین نیز آثار فراوانی براي غفلت و فراموشی از جمله فقدان بصیرت و بینایی ذکر شـده اسـت   
»از غفلت و فراموشی برحذر باشید چرا که غفلت و فراموشی بصیرت را از بین می برد « :لذا می خوانیم 

را از یاد بـرده لـذا از فرهنـگ ، تـاریخ ،     انسان هاي غافل و خودفراموش ، ارزش و کرامت ذاتی و انسانی خود
سنن ، آداب و اعتقاداتش فاصله می گیرد ، زندگی براي چنین انسان هایی پوچ و بی معنی می شـود ، تحـت   
تاثیر تبلیغات دشمنان قرار گرفته ، نسبت به ارزش هاي ملی و مذهبی خویش ، نه تنها بی تفـاوت مـی شـود    

و اجتماعی ، مایه ننگ ، شرمساري و عامل عقب ماندگی تلقـی کـرده و روز   بلکه سایه آن را در زندگی فردي 
گم شده خود را گاه در بت و بت پرستی ، جستجو » من « به روز ، فاصله خود را با آن بیشتر می کند و 

سنت هاي غلط اجداد و نیاکان روي می آورد و افتخار می کند  و بـه زعـم خـود ، خـال     کرده زمانی به عنوان
ري را پر می کند ، گاه نیز طمعه دشمنان فرصت طلب قرار گرفته فرهنگ و هویت بیگانگان را مـی پـذیرد   فک

هویت شده و از فرهنگ خود فاصله گرفتـه  و از خود تلقی می کند چنین انسان ها و اجتماعات ، دچار بحران 
. اند 

علیـت نرسـیده وارد محـیط خـانواده ،     انسان با ذهن پاك ، خالی و استعدادهاي به ف:محیط و اطرافیان -2
لذا محیطی که انسان بدان جا پا می گذارد اگر سالم  بوده والدین ، رفقا ، دوسـتان  . مدسه و اجتماع می شود 

و مربیان افراد صالح و متخلق به اخالق نیک انسانی و اسالمی باشد ، قطعاً اعمال و رفتار آنها بر خلق و خـوي  
ولی در صورتی که محیط آلوده و مسموم باشـد افـرادي کـه انسـان بـا آنهـا       . ر می گذارد افراد تازه وارد ، تاثی

آمد دارد اصول اخالقی و تربیت اسالمی و انسانی نداشته و یا رعایت نکنـد ، یقینـًا   نشست و برخاست و رفت و
. فت انسان خالی الذهن و تازه وارد ، از اعمال و رفتار آنها ، متاثر شده و الگو خواهد گر

روزي که حقـایق آشـکار و هویـت واقعـی    « قرآن کریم در سوره فرقان ، شرح حال ستمگران ، در روز محشر 
« و به خاطر آور روزي را که ستمکار ، دسـت خـود را   « :انسان ها نمایان می گردد را بیان داشته می فرماید 

راهی برگزیـده بـودم اي واي بـر    » دا خ« اي کاش با رسول : به دندان می گزد و می گوید » از شدت حسرت 
». را دوست خود انتخاب نکرده بودم » شخص گمراه « من ، کاش فالن 
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همنشـینی بـا افـراد صـالح و نیکوکـار ، فـالح و       « : این ندامت و پشیمانی ، حکایت گر این نکتـه اسـت کـه    
« اجتماعی و ملی مـی شـود و   و باعث تقویت دینی انسان در حوزه هاي فردي ،» دارد را به دنبالرستگاري 

کـه نتیجـه آن خودفراموشـی و    » .همنشینی با افراد پست و فرمایه ، فراموشی و حضور شیطان را در پی دارد 
بحران هویت است 

از جمله عواملی که باعث می شود انسان ارزش هاي اجتماعی ، ملی ودینی خود را فراموش کرده و :فقر -3
قر و تنگ دستی است، فقر و گرسنگی انسان را به زبونی می کشاند ، عقل وایمان به ذلت و خواري تن بدهد ف

انسان فقیر که براي رفع نیازهاي خود ، راه هاي مشروع و قانونی را پیدا نکنـد  . را می گیرد و از کار می اندازد
فقـر انگیـزه   « :د است کـه مـی فرمایـ   ) ص(قطعاً دست به اعمال خالف می زند این کالم  زیبا از پیامبر اکرم 

! اي فرزنـد  « :خطاب به فرزندش محمد حنیفـه مـی فرمایـد    ) ع(امام علی » روسیاهی در دنیا و آخرت است 
من از تهیدستی بر تو هراسناکم ، از فقر به خدا پناه ببر ، کـه همانـا فقـر  ، دیـن انسـان را نـاقص و عقـل را        

خدایا آبـرویم را بـا بـی نیـازي نگهـدار و بـا       « :د در جاي دیگري می فرمای» .سرگردان و عامل دشمنی است 
.... تنگدستی شخصیت مرا لکه دار مفرما 

بنابراین اگر فقر و تنگ دستی همراه با تقوا و توکل نباشد باعث انحرافـات فـردي و اجتمـاعی شـده و سـبب      
. می شود انسان دچار بحران هویت شود ، به خودفروشی تن بدهد 

و سرمایه نیز اگر عامـل بازدارنـده ایمـان را در کتـاب خـود نداشـته باشـد ، غـرور ،         پول ، ثروت: ثروت -4
به ، مترف و متـرفین  بدمستی و طغیان را به دنبال دارد در فرهنگ اسالمی ، از ثروتمندان بدمست و طغیانگر 

فـه و امکانـات   فزونی نعمت ، زندگی مر: اهل لغت ، به کسی گفته می شود که و مترف به قول . ، یاد می شود
. گسترده مادي ، او را مست، مغرور و غافل ساخته   و به طغیانگري واداشته است 

فکري وعملی انسان می داند و میقرآن کریم ، با صراحت ، احساس استغناء و بی  نیازي را مایه طغیان 
:گوید

هنگامی کـه نعمتـی   « یگري دارد و در آیه د» .انسان آن گاه که احساس بی نیازي کند طغیان می نماید ... « 
». ، خداوند به او عطا کند خدا را که قبالً می خواند ، فراموش می کند 

و این گونه در هیچ شهر و دیاري ، پیش از تو پیامبر انذار کننـده اي نفرسـتادیم   « :در آیه دیگري می خوانیم 
بر آیینی یافتیم و به آثـار آنـان اقتـدا مـی     ما پدران خود را : مگر این که ثروتمندان مست و مغرور آن گفتند 

....کنیم 
موارد یاد شده عمده ترین عوامل و عناصر است که باعث می شود انسان ، اصالت فـردي ، اجتمـاعی ، ملـی و    

. دینی خویش را فراموش کرده و دچار بحران هویت شود 
) :ره (یشه ي امام خمینی تکوین تعامل دین و هویت در اند

نیز مانند اغلب اندیشمندان گفتمان بازگشت به خویشتن ، غرب گراي و غرب زدگی را به ) ره(امام خمینی 
شکل عقب ماندگی و انحطاط معرفی می مچالش طلبیده و بازگشت به فرهنگ و هویت دینی را ، راه حل 

آنها است که مسلمانان ، خودباختگی و غرب زدگیکرد به اعتقاد او ، اساس و ریشه ي مشکل عقب ماندگی 
و به همین ) 56- 10ص -1صحیفه نور ج ( ي و فرهنگی به غرب حاصل شده استرکدر نتیجه وابستگی ف
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: می فرماید » اسالمی فرم« باید » غربی فرم« دلیل است که براي درمان این بیماري سخن از جاي گزینی 
ییم غربی بود ، همه به مفهوم اسالمی ، تا حاال همه چیزمان را تقریبًا باید بگوباید این فرم غربی بر گردد و 

توجه داشته باشیم که خودمان کی …، حاال باید بعد از اینکه ما دست آنها را کوتاه کردیم چیز غربی بود
بازگشت به اندیشه دامها–در واقع –) ره(افکار واعمال امام خمینی ) 110-19ج ( هستیم و چی هستیم 

به بعد 1320خویشتن است که از سید جمال آغاز شده و توسط اندیشمندان دینی ، به ویژه از دهه ي 
در تکامل این اندیشه از آن جهت حایز اهمیت است که اوالً ) ره(تقویت شده بود اما نقش امام خمینی 

بود که همین خود ، ) فردي( اندیشه بازگشت به خویشتن وي مبتنی بر بازگشت به خویشتن وجودي 
رویاروي غرب زدگی و بازگشت به خویشتن ) ره (در واقع امام خمینی . تفاوتهاي بسیاري را به دنبال داشت 

اجتماعی به عرصه ي عمل کشاند و –سیاسی قرا در قالب مفاهیم اسالمی به تصویر کشید و در قالب مصادی
:بر این اساس بود که او از غربزدگی به عنوان

ظلمت و طاغوت و از غرب زدگان با عنوان کسانی که اولیاي شان طاغوت است و از نور به ظلمات وارد«
درهاي از این ظلمت و طاغوت جز با بازگشت به فرهنگ  و هویت ) 60، 59، 9ج ( شده اند یاد می کرد 

ایی با شخصیت ، اندیشه شباهته) ره(دینی میسر نیست در مجموع ، شخصیت ، اندیشه و کردار امام خمینی 
او همانند آنها تحول فکري و درونی و بازگشت . و کردار اغلب اندیشمندان نهضت بازگشت به خویشتن دارد 

.به فطرت پاك انسانی را تجربه کرده است 
همانند آنها مقابله با غرب زدگی و احیاي فرهنگ و هویت دینی را در اندیشه و عمل ، پیشینه خود ساخته و 

ي تکامل نظري اندیشه ي آنها تحقق عملی آن گام برداشته است این شباهتها تنها به این دلیل است که برا
هر چند او نیز همانند آنها درصدد چاره جویی . گفتمانی واحد ، معنا بخش اندیشه و کردار آنها بوده است 
راي این انحطاط و عقب اما مبناي سنجش او ب. براي حل مشکل انحطاط و عقب ماندگی مسلمانان است 

، نه غرب ، بلکه خود اسالم است ، براي وي ، عالوه بر یک دگربیرونی به نام غرب ، یک دگر درونی ماندگی 
به نام اسالم رکود و جمود نیز وجود دارد که دستیابی به شناخت آنها جز با بازشناسی اسالم اصیل که 

–برعکس –ب را الگوي شناخته اسالم قرا نداد بلکه وي نه تنها غر. دغدغه ي اوست ، ممکن نبوده است 
مالك و معیار او براي بازشناسی و بازنگري فرهنگ و . وي شناخت غرب و غرب زدگی قرار داد لگاسالم را ا

امام خمینی .هویت اسالمی نه مالك و معیارهاي استاندارد غرب ، بلکه مشخصات اسالم اصیل و ناب بود 
دینی ، اسالمی هم احیاگر و هم اصالح گر است ، اما احیاگري و اصالح گري او براي بازگشت به خویشتن

در دورانی که غرب الگوي پیشرفت و نوگر این بود . هرگز براي دست یابی به جامعه ي ایده آل غربی نیست 
ین و غربی شدن با تمدن و تجدد یکسان تلقی می شد ، او چنان می اندیشید و چنان عمل می کرد که در ع

حال با غرب تفاوتهاي بنیادین داشت ، تفکر او کامًال نوگرایانه و نوسازانه جلوه می کرد هر چند امام خمینی 
.خود را مقید به شعایر و سنت هاي اسالم می دانست) ره(

و علیرغم اینکه نظریه ي سیاسی ، او در قالب سنتی اسالمی ، دینی تدوین شد اما تفکر او را 
باز تفسیري بنیادي وجدید از دکترین سیاسی « سیاسی سنتی شیعه دانست بلکه تعبیري نمی توان تفکر 
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که هم اسالمی را از حالت تدافعی نسبت به غرب خاجر می کرد و هم از )121-11989زوبید( شیعه بود 
) 130–1379–سعید ( پیوند مفاهیم غربی با مفاهیم اسالمی اجتناب می نمود 

و به تبع آن ، شناخت از خود ) خودفردي ( حاصل شناخت او از خود ) ره(ن امام خمینی بازگشت به خویشت
و خویشتن شناسی اجتماعی و در نتیجه با ) فردي ( او با پیوند خویشتن شناسی وجودي . اسالمی است 

اجتماعی خود به –شناخت خود ، هم غرب را می شناسد و می شناساند و هم در خالل مبارزات سیاسی 
. ستیز و رویارویی با سلطه گري هاي آن بر می خیزد 

لزوم تشکیل حکومت :)حکومت پهلوي ( با هویت غربی ) حکومت اسالمی ( رویارویی هویت دینی 
اسالمی ، ادامه و نتیجه ي منطقی پذیرش جامعیت اسالم از    و تالش براي غلبه بر مشکل غرب زدگی و از 

در واقع در قیاس با . جوع به فرهنگ و هویت اصیل دینی از سوي دیگر بود خود بیگانگی جوامع اسالمی با ر
حکومتهاي اسالمی مبتنی بر اندیشه ي بازگشت به خویشتن بود که حکومت غرب گراي پهلوي به چالش 
طلبیده شد و برنامه ي مبارزه انقالبی براي جایگزینی حکومت اسالمی به جاي حکومت طاغوت اجتناب 

در کتاب والیت فقیه نه تنها لزوم تشکیل حکومت ، لزوم انقالب اسالمی شیوه ي حکومت . ناپذیر گردید 
اسالمی و مبانی عقلی و نقلی این شیوه ي حکومت بررسی شده بلکه برنامه ي مبارزه براي دست یابی به 

به عنوان رهبر )ره(چنین حکومتی نیز مورد توجه قرار گرفته است با طرح این برنامه ، در واقع امام خمینی 
انقالب ، و راه را براي رویاروي حکومتهاي مبتنی بر گفتمان بازگشت به خویشتن و غرب گرایی هموار کرد و 
بدین ترتیب گام در راه تحقق حکومتی نهاد که جز با کشف هویت دینی در قالب نظریه به والیت فقیه با 

از سوي دیگر،قابل مان غرب گرایی دولت پهلويحاکمیت سیاسی مبتنی بر اندیشه دینی از یک سو و نفی گت
در واقع سمبل انتظام خواسته هاي مختلف در قالب گفتمان واحد و در ) ره(امام خمینی .حصول نبود

او رهبري منحصر به فرد بود براي زمانی که چنین رهبري بسیار کمیاب و . رویارویی با گفتمان حاکم بود 
بود براي آنها که دغدغه ي دین داري داشتند ، رهبري رهایی بخش بود احیاگر دین . سخت مورد نیاز بود 

اما همه ي ...براي آنها که آزادي خواه بودند ، احیاگر هویت دینی بود و براي آنها که استقالل طلب بودند 
.این کثرتها را در گفتمانی واحد تحقق می بخشید که ریشه در فرهنگ و هویت دینی در مقابل غرب داشت 

:هویت مطلوب از دیدگاه شهید مطهري 
هویت فردي در نظر مطهري، چارچوب دین و اندیشه ي دینی معنی دارد ، یعنی :هویت فردي : الف 

. مطهري ، هویت یابی واقعی براي انسان را ، تنها در تکامل و تعالی انسان به سوي اهداف متعالی می داند 
مباحث خود در تالش است تا ویژگی هاي انسان کامل را از نظر وي با طرح موضوع انسان کامل ، در بیشتر 

البته وي وجود جهان بینی و ایدئولوژي را بریا انسان ، براي هویت یابی –مکاتب دیگر نیز مورد نظر دارد 
.دین الزم می داند

مه وجوه انسان با ه: وي با توجه به ابعاد گوناگون انسان معتقد است ) 114–119–1376مطهري ( 
مشترکی که با سایر جاندارها دارد ، فاصله ي عظیمی با آنها پیدا کرده است انسان موجودي مادي و معنوي 

1. Zubaida
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است ، یک سلسله تفاوتهاي اصیل و عمیق با آنها دارد که هر یک از آنها بعدي جداگانه به او می بخشد و
:رشته ي جداگانه در بافت هستی او به شمار می رود این تفاوتها در سه ناحیه است 

ناحیه ادراك و کشف خود و جهان -1
ان احاطه دارد نسناحیه ي جاذبه هایی که برا-2
) 16. الف –1272–مطهري ( ناحیه کیفیت قرار گرفتن و تحت تاثیر جاذبه ها و انتخاب آنها -3

طهري داراي ویژگیهاي متعالی نظیر خیر اخالقی ، جمال و زیبا دوستی ، همین انسان ، در نظر م
ر مطهري اهمیت زیادي دارد ، نقش موثر انسان در رسش می باشد و نیز چیزي که در نظتقدیس و پ

یعنی انسان نقش فعال تر موثرتر و گسترده تري در ساختن آینده . ساختن آینده ي خویشتن است 
ان هم آگاهانه و هم آزادانه یعنی انسان هم به خود و محیط خود آگاه نقش انس. ي خویش دارد 

است و هم آن که با توجه آینده به حکم نیروي عقل واراده می تواند آزادانه آینده ي خویش را به هر 
)32الف –1372مطهري ( شکل که خود بخواهد انتخاب کند 

که باعث پیشرفت و تکامل او به سوي سعادت است ، در نظر مطهري ، در انسان آگاهی هایی وجود دارد ، 
آگاهی هایی چون ، خودآگاهی نظري ، جهانی ، فلسفی ، طبقاتی ، ملی ، انسانی ، عرفانی ، پیامبرانه ، که 

دعوت به خودآگاهی و این که خود را « : شکل دهنده ي آگاهی هویتی او هستند او در این باره می گوید 
ی ، موش مکن که خودت را فراموش می کنش را بشناسی ، خداي خویش را فرا، تا خداي خوییبشناس

بنابراین در نظر شهید مطهري ، هویت فردي انسان ، به عنوان ) 55ص ( سرلوحه ي تعلیمات مذهب است 
موجودي اجتماعی و متمایز از موجودات دیگر ، در قابلیت ها ، آگاهی ها و کماالت انسان نهفته است یعنی با 

وجه به عقل ، اختیار و علم و درنهایت تالش انسان براي وصول به حق تعالی می توان براي انسان ، هویت ت
. مطلوب فردي تعریف کرد که در آن دین و ایمان دینی داراي جایگاهی اساسی است 

:رابطه دین اسالم و ملیت از دیدگاه شهید مطهري 
تعریف ملت از نظر قرآن می اسالمی ، دینی ، ابتدا به به ماهیت جنبشهاي رهایی بخشمطهري با اشاره

، ملت در اصطالح قرآن به معناي راه و روش و طریقه اي است که از طرف یک رهبر الهی به مردم پردازد
او به نقل از . ملت مورد راه و روش حضرت ابراهیم است » مله ابیکم ابراهیم « عرضه شده است ، مثالً در آیه 

راغب 
د علت اینکه یک طریقه ي الهی ملت نامیده شده است این است که از طرف خداوند امال و دیکته می گوی

پس از نظر قرآن ، یک مجموعه ي فکري و علمی و یک روشی که مردم باید طبق آن ) . 36ص ( شده است 
زي به اعتباري عمل کنند ، ملت نامیده می شود و لذا ، ملت با دین یک معنا دارد با این تفاوت که یک چی

دین و به اعتباري دیگر ملت نامیده می شود ،در اعتبار دوم ، چون از طرف خدا به پیامبر امال می شود و 
57و 56ص ( پیامبر آنرا به مردم ابالغ می نماید و مردم براساس آن رهبري می شوند ملت نامیده می شوند 

 . (
وهمگی به رشته دین خدا چنگ زده و به راههاي« استاد مطهري با استناد به آیات مختلف قرآن چون

خدا در . مدعیان دین ساز نروید و بیاد آرید این نعمت بزرگ خدا را که شما با هم دشمن بودید –متفرق 
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دلهاي شما الفت و مهربانی انداخت و به لطف خداوند همه برادر دینی یکدیگر شدید در صورتی که در پرتگاه 
ا را نجات داد چنین خداوند آیاتش را براي راهنمایی شما بیان می کند باشد که به آتش بودید و خدا شم

ایشان بیان می کند که از نظر قرآن و اسالم ، عوامل زبان ، ) . 3آل عمران ، . ( مقام سعادت هدایت شوید 
نیز نقش اساسی تاریخ ، جغرافیا ، و سنن عوامل قوام دهنده ي ملتها نیستند و در پیشرفت و پسرفت آنها 

40ص ( ندارند بلکه بناي ملیت را عامل سازنده ي وجدان مشترك را در ایمان به خدا و جهاد نفس می داند 
و لذا می توان گفت درد مشترك ملتها در نظر قرآن درد رهایی از قید اسارت ها و بندگی هاي دنیایی نیل ) 

ن ، برایمان به حقانیت و مظلومیت خود از یک طرف و بنابراین بناي رهایی بخش انسا. به آزادي واقعی است 
اسالم به پیروان خود می گوید این . ضعف و تزلزل و بطالن دستگاههاي اربابی روزگار از طرف دیگر است 

اینها مالك جدایی و تفرقه هستند مطهري با توجه به مقیاس اسالم و قرآن درباره –، نژاد رنگاختالفها ، 
مانع بزرگ رشد از نحوه ي ملت پرستی عصر حاضر پرداخته و آن را خالف تعالیم اسالمی ،هویت ، به انتقاد 

، مانع وحدت اسالمی ، عامل تقابل ملل اسالمی و تفرقه میان آنها می داند ، از نظر جامعه ي مسلمانان
ورود خود به ایران ، مطهري ، مهمترین حادثه تاریخ ایران ، ورود اسالم و خدمات آن به ایران است ، اسالم با 

که در آن . ضمن از بین بردن تشتت آرا و تکثر عقاید مذهبی ، وحود عقیدتی و دینی را جایگزین آن کرد 
اسالم حصار مذهبی و سیاسی گرداگرد ایران را هم در . فکر واحد و آرمان واحد و ایده آل واحد به وجود آمد 

به طوري که مطالعه تاریخی نشان می دهد که . هم گردد هم شکست تا امکان شکوفایی استعداد ایرانی فرا
هاي علمی و حتی مرجعیت چنان شور و هیجان علمی و فرهنگی در ایرانیان پدید آورد که آنها را در اوج قله 

می توان خدمات اسالم را به ایران، موارد مهمی چون شناسایی واقعیت ایرانی به دینی قرار داد بنابراین
یی نبوغ ایرانی ، از بین بردن خرافات ثنوي دینی و قرار دادن ایرانی در اوج افتخارات جامعه خودش ، شکوفا

"اسالم استعداد و نبوغ ایرانیان را هم به خودشان نشان داد و هم جهانیان "اسالمی دانست به گفته مطهري 
از نظر –جهانیان شناسانید ایرانی به وسیله اسالم خود را کشف کرد و سپس آن را به "و به تعبیر دیگر 

مطهري در سالهاي پایان سلسله ساسانی ، هویت ایرانی علیرغم عناي فرهنگی و سوابق و تمدنی ایران آن 
به عقیده مطهري عامل اساسی –روز ، دچار بحرانی بزرگ شده بود که تنها با ارمغان اسالم برطرف گردید 

م و تشیع دانست از نظر وي این گرایش داراي سه علت اساسی هویت یابی ایرانیان را می توان گرایش به اسال
جاذبه هاي -3عدم کارآیی دین زرتشت و ادیان آن روز -2خسته شدن مردم از حکومت ساسانی-1.است

معنوي و عظمت واقعی اسالم، از میان این سه عامل ، عامل سوم ، بیشتر از دو عامل قبلی داراي اهمیت بود ، 
عنوان یک دین رهایی بخش با خصوصیات روحی اخالقی ایرانیان بسیار متناسب و سازگاري یعنی اسالم به

باید توجه داشت که استاد مطهري در بیان علت گرایش ایرانیان به تشیع ، تمامی عوامل –داشت 
ند و لذا داستانهایی چون ازدواج امام حسین با شهربانو را کذب محضر می دا.ناسیونالیستی را رد می کند 

قبول ندارد ك عنصر ایرانی براي مقابله با عربها تشیع را اختراع کرده باشد تا بتواند آیین کهن خود را در 
در نظر وي در میان اقوام مسلمان ، ایرانیان بیش از دیگران نسبت به خاندان نبوت . قالب تشیع زنده کند

اما این روشن . از دوران صفویه به بعد شیعه شدند عالقه و ارادت نشان داده اند ، هر چند اکثریت مردم ایران 
است که ایران از هر جاي دیگري براي تشیع مناسب تر بود ولذا ، به نظر مطهري ، علت تشیع ایرانیان و علت 
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مسلمان شدن شان یک چیز است ، ایرانی روح خود را با اسالم سازگار دید و گم گشته ي خویش را در 
ن که طبعًا مردمی باهوش هستند و به عالوه سابقه فرهنگ و تمدن داشتند و دارند ، مردم ایرا. اسالم یافت 

بیش از هر ملت دیگر نسبت به اسالم شیفتگی نشان دادند و به آن خدمت کردند مردم ایران بیش از هر ملت 
ملت دیگر دیگر به روح و معنی اسالم توجه داشتند به همین دلیل توجه ایرانیان به خاندان رسالت از هر

بیش تر بود و تشیع در میان ایرانیان نفوذ بیشتري یافتند ، فقط خاندان رسالت بودند که پاسخ گویی 
بنابراین در نظر استاد ، علت حقیقی گرایش ایرانیان به اسالم و . پرسشها و نیازهاي واقعی روح ایرانیان بودند 

ان رسالت بود ، زیرا این خاندان تنها کسانی تشیع جست و جوي عدل واقعی اسالمی و یافتن آن در خاند
به اجراي عدالت می پرداختند و بر این اساس استاد هویت .... ی ، خونی و مبودند که بدون مالحظات قو

ایرانی را تنها در گرایش به دین اسالم و تعالیم اسالمی ، دینی می داند ، یعنی عنصر ایرانی ، وقتی به معناي 
د که اسالم در قلوب آنها رسوخ کرد و از آنها انسانها متعالی و رو به تکامل واقعی واقعی داراي هویت ش

ساخت ، لذا از این دید مطهري در درجه اول ، عامل هویت ایرانیها را گرایش به اسالم و سپس خدمات 
. شایان آنها به اسالم است 

:نقش نماز در شکل گیري هویت دینی 
واژه تربیت نیز از . بیت دینی نقش اصلی را در ایجاد هویت دینی ایفا می نماید نماز به عنوان مولفه اصلی تر

آنجایی اهمیت پیدا می کند که نماز نقشی تربیتی در زندگی فردي و اجتماعی انسان دارد و تداوم این نقش 
. تربیتی منجر به هویت یابی دینی می گردد 

آنان در امپراتوري . یاسی کانون توجه غرب بوده استفرضیه نماز به عنوان نماد و مشخصه اصلی اسالم س
رسانه اي خود هر جا که می خواهند تصویري خشن از مسلمانان نشان دهند صف هاي طویل نماز جماعت 

. آنان را در کنار صحنه هاي انفجار و ترور نشان می دهند 
این . الیوودي نیز دنبال می گردد ارائه هویتی تمدن ستیز از مسلمان نمازگزار در فیلم هاي سینمایی و ه

ارائه می دهد و این تصور هنوز "شیخ "همان تصیر تحقیر شده اي است که رودلف و النتیو در فیلم معروف 
یعنی تصویري که . پنهان شده است ) jihad( در پس همه این تصاویر تهدید مربوط به جهاد . باقی است 

ارائه چنین تصویري تحقیقها داراي زمینه هاي فرهنگی بوده است ) 1(. روزي مسلمانان دنیا را تسخیر کنند 
. شناسی که نگاه غربیان به شرق مسلمانان است در خدمت این استراتژي بوده است قو دانش شر

انقالب اسالمی ایران که انقالب گل در مقابل گلوله بود و هویتی تمدن ساز از مسلمان نمازگزار ارائه داد 
تلقی اسالم خشونت و تمدن ستیز را به اسالم هویت و . ي بر پیکر این گونه شرق شناسی زد ضربه اي کار

. تمدن ساز تبدیل نمود 
نماز . نماز به عنوان نماد عبودیت خدا و نفی سلطه هر موجود غیر الهی پیام اصلی انقالب اسالمی ایران بود 

.اي پیام هاي سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی نیز هست به عنوان نماد و پیام اصلی انقالب بزرگ ملت ایران دار
ارتباط متقابل، تعامل و . اثرات اجتماعی و فرهنگی آن در نمازهاي جمعه و جماعات بروز بیشتري می یابد 

گفتگو میان مسلمانان هم عقیده که به قصد قربه الی اهللا در صفی واحد گرد آمده اند در انجام این فریضه 
عملکرد رسانه هاي ارتباطی در بازتاب فریضه نماز یک کنش . عملی به خود می گیرد الهی است که جنبه
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ي عمل به فریضه نماز فرهنگی هوشمندانه را می طلبد که بتواند مخاطبین و مخصوص نسل جوان را به واد
ط بین رسانه ارتبا. در اینجا نقش تربیتی و هدایتی رسانه هاي ارتباطی برجسته می گردد . ترغیب نماید

هویت و نماز را برجسته می کند واینکه نماز چه نقشی را در گفتمان هویت بازي می کند ؟ چرا هویت دینی 
!از مباحث عمده مربوط به هویت است ؟

امروزه بحث هاي مربوط به هویت ، بحران هویت ، هویت دینی و آگاهی دینی به دالیل تاریخی ، روابط 
در جوامع . فرودستان در عرصه جهان در کانون توجه قرار گرفته است نامتناسب قدرت بین فرادستان و 

انقالبی و در حال گذار که داراي هویت دینی هستند از هویت دینی در ساخت کلی اجتماع و تحکیم هویت 
در جامعه دینی ایران هویت دینی خط قرمز ارزشهاست و فریضه . در حال تحول جامعه استفاده می شود 

. ین نماد هویت دینی است نماز اصلی تر
از این رو به تبیین مفهوم دین به عنوان یک امر قدسی و از طرف دیگر به عنوان یک عنصر بنیانی هویت سـاز 

. می پردازیم 
دین -1-2

اگر به تاسی از دکارت در پی آن باشیم که براي تعریف یک مفهوم به دنبال وضوح و تمایز باشیم ، باید گفـت  
براین اساس تفکیـک میـان تمـایز مفهـوم دیـن و وضـوح       . دین با مشکالتی مواجه خواهیم بود که در تعریف

بخـش سـلبی آن   . در تعریف دین یک بخش سلبی و یک بخش ایجابی وجود دارد . مفهوم دین ضروري است 
. به تمایز مفهوم دین مرتبط است و بخش ایجابی به وضوح آن ارتباط پیدا می کند 

ایز از معنویت ، زیستن اخالقی ، عرفان نگـري ، تعبـد ، ایمـان ، خشـکه مقدسـی ، خرافـه       دین مفهومی متم
لذا ثابت می شـود کـه   . این هفت مفهوم مفاهیم نزدیک به دین هستند ولی یقیناً دین نیستند . پرستی است 

. مثالً دین خشکه مقدسی و یا خرافه پرستی نیست 
دین ارائه شـود کـه نـه مـانع افـراد باشـد ، نـه جـامع اغیـار ، نـه           در عرصه وضوح تعریف دین باید تعریفی از

)4.(خوشبینانه باشد و نه بدبینانه 
دین به مجموعه پیچیده اي از وحی ، آموزه ، کالم ، فلسفه ، عرفان ، فقه و باالتر از  همـه اخـالق گفتـه مـی     

ی اطالق می گـردد کـه معتقـد اسـت     به عبارتی دین به الگوهاي اندیشه ، رفتار و فرهنگ مبتنی بر وح. شود 
دین هم از جوامـع  ) 5. (زندگی در چارچوب و براساس وحی موجب آرامش دنیایی و رستگاري ابدي می شود 

در . انسانی است ، دین نظامی اعتقادي و عبادي است که انسان را در بعدي مقدس و استعالیی قرار می دهـد  
درباره منشـاء جهـان ، مناسـکی خـاص ،     ) cosmology( 1هستی شناسی انسان دیندار نوع کیهان شناسی 

قواعدي اخالقی ، رابطه اي با امر قدس و خالصه کالم تمام آنچه  ستون هاي یک دیـن اصـلی را مـی سـازند     
) 6. (وجود دارد 

نام انسان با نام دین در تاریخ کهن بشـري  . دین اصلی ترین نقش را در شکل گیري تمدن بشري داشته است 
اخـالق پروتسـتان و روح سـرمایه    "ماکس وبر جامعه شناس شهیر آلمانی با نگارش کتاب . خورده است گره 

1 . cosmology
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لذا پرداختن به نقش دیـن  . به ایضاح مبسوط نقش دین در شکل گیري تمدن صنعتی غرب پرداخت "داري 
) ص(تم نمـاز کـه در لسـان رسـول خـا     . در شکل گیري هویت فرهنگی و دینی یک ملت شایسته توجه است 

با لحاظ نمودن فریضه نماز ، دیـن بـه مولفـه    . ستون دین است ، الگوي رفتاري مبتنی بر وحی الهی می باشد
. لذا به تبیین مفهوم نماز نیز می پردازیم . اي هویت بخش تبدیل می گردد 

نماز -1-3
مـومن کـه فقـط در    نماز به عنوان یک فریضه الهی ، کنشی هویت بخش است و در درجه اول بـه یـک بنـده    

تسلیم و طاعت در برابر خدا مستلزم ایسـتادگی  . مقابل خدا سرطاعت فرود می آورد ، هویت دینی می بخشد 
جده و طاعـت در  بنـابراین سـ  .  در مقابل هرگونه نظام سلسله است که آزادي انسان ها را هدف قرار می دهد 

نمـاز بـه   . ه اي است که انسانها را به بند می کشـد  ی مستلزم آزادي از هر گونه نظام سلطبرابر ذات اقدس اله
عنوان نماد بندگی انسان در مقابل خدا با نیت قربه الی اهللا آغاز می گردد و خداوند به بزرگی و عظمت یاد 

عبـارت  . اوست که پدیده ها و انسان را هستی بخشیده و بازگشت همه به سـوي اوسـت   ). اهللا اکبر ( .می شود
رتبه در نمازهاي یومیه تکرار می گردد و در آن ضمن یاد کردن خدا به عظمـت و بزرگـی خـط    م85اهللا اکبر 

بطالن کشیدن بر طاغوت و  هر گونه ساختار سلطه گري است که انسانها را برخالف فطرتشان    کـه آزادي از  
مـی گـوییم ،   "لمین الحمد اهللا رب العـا "آنجا که در سوره . بندگی غیرخدا خلق شده اند ، به بند می کشاند

د  در بر پرورش و آفرینش هستی و جهان به دست مقتدر خداوند تاکید می نمـاییم و بـر هویـت بنـدگی خـو     
خداوند سایه رحمتش را بر همگان گسترده و در توبه را بر روي غفلت کننـدگان  . مقابل خدا تاکید می نماییم

. ند و تنها از وي کمک می خواهد نماز گزار تنها چنین خدایی را پرستش می ک. بازگذاشته 
فریضه نماز  ضمن اینکه یک کنش فردي جهت ارتباط با ذات اقدس الهی اسـت داراي سـویه هـاي مختلـف     

همگرایی این مولفه هاي متاثر از نماز منجـر بـه ایجـاد    . اجتماعی ، فرهنگی ، اخالقی و سیاسی نیز می باشد 
. ن فریضه الهی می گردد که برخی از آنان تبیین می گردد یک هویت مشترك براي تمام برپادارندگان ای

تاثیرات اخالقی نماز -1-3
دوري از گناه ، تقویت نیروي تحمل مصائب و سختی ها ، آدب آموزي ،  کبرزدایی ، احترام به حقوق دیگـران  

مـدهاي مثبـت اخالقـی    ، دوري از غیبت و تکبر ، معاشرت بري از خشونت با مردم و پایبندي به عدالت از پیا
. نماز است 

همگرایی مولفه هاي فوق منجر به ایجاد هویتی با صفت دینی می گردد حـال اگـر صـفات اخالقـی فـوق بـه       
. صورت فصل مشترك افراد یک جامعه درآید در این صورت آن جامعه داراي هویت دینی می گردد 

. ز تاریخ صدر اسالم  شایسته توجه است در تاثیرات مثبت نماز در پاالیش اخالق فردي ذکر مثالی ا
مسلم بن عقیل که در فراز و گریز از دست نیروهاي عبیداهللا بن زیاد در کوفه بود صاحب یک فرصت تـاریخی  

االیمـان  "جهت دفع شر این دشمن قسم خورده اسالم و اهلیت گردید ولی همان موقع  به یاد حدیث نبودي 
"د که مسلمان ولو به کسی که بیرون مرز دینی خودش هست تجـاوز کنـد   ایمان اجازه نمی ده"قید الفنک 

. می افتد و از کشتن ابن زیاد منصرف می گردد 
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ایـن  . رویکرد مسلم در اینجا رویکردي آرمان گرایانه ، استعالیی و معطوف به اخـالق عملـی در اسـالم اسـت     
در صورتی که رویکرد واقع .  در تاریخ اسالم است رویکرد آرمانگرایانه مسلم تاثیرات و پیامدهاي مهم سیاسی 

اخالقـی نمـازگزاران کـه کنشـی     از دیگر ویژگی هاي . گرا در عرصه سیاست معتقد به راه و روش دیگر است 
والذینهم المانتهم و عدهم راعـون  .( معطوف به جمع است رعایت امانت و فاي به عهد نسبت به دیگران است 

)0 (7(
پست هـاي اجتمـاعی   . هر یک از نعمت هاي الهی امانتی از امانات او هستند . م وسیعی دارد البته امانت مفهو

و مخصوصًا مقام حکومت از مهمترین امانات است خیانت در امانت جزء زشتی ها و بدي هاست که هرگـز بـا   
. روح نمازگزار سازگار نیست 

تاثیرات اجتماعی نماز –1-3-2
نماز که در ایجاد هویت مشترك  براي مومنان موثر است نظم و انضباط در امـور  یکی از جنبه هاي اجتماعی 

نماز را برپا دارید . فاقیموا الصلواه کانت علی المومنین کتاباً موقوفا ":قرآن کریم در این باره می فرماید. است 
)8.("که به راستی نماز وظیفه ثابت و معینی است براي مومنان  

ورت جماعت و فرادا در ساعات معینی از شبانه روز و به سوي یک قبله مشـترك ، وحـدتی   برگزاري نماز به ص
در عین کثرت می باشد که شرط عملی شدن آن انظباط در امور پیامد طبیعی آن ، هم اجتماعی شدن و هـم  

. وحدت می باشد 
ا کننـدگان و محرومـان در   نمازگزاران در عمل معطوف به اجتماع خود حق معلومی از اموالشان را براي تقاضـ 

مهمترین عامل این کنش اجتماعی ) 9) 0(للسائل و المحروم . والذین فی اموالهم حق معلوم ( نظر می گیرند 
با خدا رابطه ایجـاد نمـا و وقتـی بـا خـدا      . نماز به نمازگزار می گوید حقوق دیگران را استیفا کن . نماز است 

مسلمان نمازگزار برخی از الفاظ ذکر را جمع بر زبان مـی آورد مثـل   . رابطه پیدا کردي رزق را از او می طلبی
متکلم مع الغیر آوردن دعاها و خیر دیگران را خواستن و دیگـران را در خیـر خـود    . "نستعین "یا "نعبد "

. سهیم دانستن ، انسان را وا می دارد به اینکه در مسائل اقتصادي هم دیگران را فراموش نکند 
تاثیرات سیاسی نماز –3-3–1

سـاماندهی بـه   . مسجد در صدر اسالم هم کانون عبادت و یاد خدا بود و هم مکان تجهیز سیاسی براي جهـاد  
امور جاریه شهروندان ، محل جمع آوري وجوهات شرعی و مالیات بردارایی  و هـم تریبـون سیاسـی مـذهبی     

. جهت روشنگري شهروندان 
زهاي جمعه که امام با تشریفات خاص به اداي نماز و ایراد خطبه ها مـی پـردازد و   اداي نماز به جماعت و نما

. شهروندان را به رعایت تقوي و انظباط در امور فرا می خواند داراي سویه هاي دقیق سیاسی و فرهنگی است 
مـی  در این گونه جماعات اجماعی بین مسلمین جهت پرداختن به معضالت گریبانگیر جامعه اسـالمی شـکل  

سیاسـت را علـم   ) ره(با تاثیرپذیري از فلسفه نماز و نمازهاي جماعت و جمعه است کـه امـام خمینـی    . گیرد 
. می داند ) ع(هدایت انسانها به صراط مستقیم و در حقیقت راه و روش انبیا 

اي نکته قابل توجه این است که صف هاي نماز جمعه و جمات مسلمین نیز بیشترین پوشش خبري و رسـانه  
دولت هاي غربی را به خود اختصاص داده است و هر جا که در صدد هجمه تبلیغاتی و سیاسـی بـه مسـلمین    
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برجسته نمودن نقـش سیاسـی نمـاز    . هستند نمازگزاران اهل جمعه و جماعت را به خشونت متهم می نمایند 
ک دولت دینـی اسـت کـه    در جهان ارتباطات امروزه مسئله اي پیش روي کارشناسان و رسانه هاي ارتباطی ی

. درصدد تقویت هویت دینی جامعه دیندار است 
شبکه هاي وسیع مساجد در سراسر کشور تاثیري عظیم و شگفت آور ، هم در پیروزي انقالب اسـالمی و هـم   

مسـجد تجلـی گـاه اسـالم سیاسـی و در حقیقـت نمـاز        . در دفاع در دوران هشت سال جنگ تحمیلی داشت 
. ست سیاسی و سلطه ستیز ا

مسجد عمًال محل تجهیز و آماده سازي نیروهاي مردمی در دفاع از انقالب اسالمی بـوده از ایـن رو جمعـی از    
. امامان جمعه و جماعات در همین مساجد به دست دشمنان انقالب اسالمی به شهادت رسیدند 

اونـد بـه یکتـایی ، عظمـت و     تامل و اندیشه در تک تک آیات و عبارات و انکار در نماز پیوسته یاد نمـودن خد 
براي عملی نمودن این ذکرها در صحنه زندگی بایـد دسـت را بـر سـینه     . بزرگی و بخشندگی و مهربانی است 

) ره (تفسیر امام خمینـی  . شیاطین درون و برون زد و در عرصه زندگی اجتماعی و فردي سلطه ستیزي نمود 
سیاسـت را علـم    ) ره(ي سیاسی اسـت و در اینجـا امـام    از نماز و هسته اصلی آن یعنی سوره حمد نیز تفسیر

این نمـاز  . نماز سیاسی کنشی صرفاً فردي و منقطع از اجتماع نیست . پیامبران و علم هدایت انسانها می داند 
از این رو پیـامبر  . به عبارتی کنش معطوف به جهاد و تالش در راه خداست . روح بخش و حرکت آفرین است 

ت و عبادت بریده از اجتماع را مردود اعالم می کند و رهبانیت امت خـود را جهـاد و تـالش    رهبانی) ص(خاتم 
. می داند خدا در راه 

سیاست را علم هدایت انسان بنامیم ، سـوه حمـد یکـی از سیاسـی تـرین     ) ره(اگر مطابق تعریف حضرت امام 
م ، آیـه دوم سـوره حمـد بـر قـدرت     اگر قدرت را هسته اصلی علم سیاست بدانی. سوره هاي قرآن کریم است 

. بی همتاي ذات اقدس الهی تاکید می کند 
آیات سوم و چهارم ضمن تاکید بر بخشندگی و مهربانی خداي متعال بر بندگانش ، عدالت اهلـی در روز جـزا   

. را تبیین می نمایند 
دینـی قـدرت سیاسـی بـدون     در سوره حمد اقتدار الهی مالزم با عدل الهی ذکر گردیده است ، یعنی از منظر

. عدالت نامشروع و حرکت در خط گمراهان است 
از ذات اقدس الهی به عنـوان تنهـا منبـع    ) انسان ( در آیه پنجم تمام مخلوقات عالم از جمله اشرف مخلوقات 

. قدرت طلب یاري می نمایند 
ه نعمت یافتگان اسـت نـه راه   استمداد طلبی انسان از درگاه خداي متعال جهت هدایت به صراط مستقیم و را

. گمراهان و مغضوبین درگاه الهی 
زندگی بشر بنـا بـه طبـع انسـانیش یـک زنـدگی       . سوره مبارکه حمد در حقیقت درس نامه زندگی بشر است 

صورت بندي زندگی اجتماعی انسان نیز در عمل سیاسیت می گنجد ، اگـر انسـان را کـانون    . اجتماعی است 
. م ، این انسان در تمام مراحل زندگی خویش در حیطه اقتدار ذات اقدس الهی است زندگی اجتماعی بدانی

رابطه دین و هویت یابی انسان -2
. جهت ایضاح مسئله واحد تحلیل خود را انسان و هویت یابی او از طریق دین قرار می دهیم 
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. س علیهـا ال تبـدیل لخلـق اهللا    فطره اهللا التـی فطـر النـا   . نقطه عزیمت هویت یابی دینی فطرت انسان است 
انسانها داراي فطرت خداشناسی و فطرت عبادت هستند ، لیکن این احساس گاهی به صورت شـعور ناآگاهانـه   

رکت هدفمند انسـانها در  ح. و گاهی با کمک وحی به شعور آگاه تبدیل شده و به سوي کمال حرکت می کند 
می نماید که در عرصه زندگی اجتمـاعی نیـز خـود را بـروز     ، فصل مشترکی را در بین آنان ایجاد مسیر فطرت

می دهد، دغذغه مشترك به هویت مشترك میل پیدا می کند که ما این هویت مشترك را هویت دینـی مـی   
. یابیم 

در تکاپوي هویت بخشی دیـن بـه   . هویت دینی ، خود مولفه اي از واحدي بزرگتر به نام هویت فرهنگی است 
. حرکت را با انقطاع شروع کرد و از گذشته تـاریخی و فرهنـگ کهـن یـک ملـت بریـد       نسل جوان نمی توان

. بنابراین در تکاپوي کمال به سوي آینده از منظر فرهنگی باید نگاهی به گذشته داشت 
ایرانیان همیشه ذهـن مشـغول و دل نگـران دیـن بـوده انـد و      . بستر مهم رودخانه هویت ایرانی ، دین است 

. در زندگی شان خدا به وجهی حاظر و ناظر باشد می کوشند که
منجی عدالت گستر و دولت عدالت پیشـه  .  هویت دینی اساس انسجام جامعه ایرانی در طول تاریخ بوده است 

با نگاهی به گذشته این امر مبـرهن و آشـکار اسـت    . نیز آرمان ایرانیان خصوصاً در شکل تشیع آن بوده است 
. تیز که در جدال با هویت دینی ایرانیان بوده با شکست مواجه گردیده است که هر گونه موج دین س

پس از پیروزي انقالب اسالمی و وقوع جنگ تحمیلی ، دین به کانون وحدت و هویت ملت ایران تبدیل گردید 
 .

. ست شعارهاي آن روز که از رسانه ملی و از زبان جوانان ایرانی شنیده می شد غالباً حول کانون دین ا
دشمنان دیـن اسـالم بـه شـهادت     که در کربال و به دست) ع(شهادت در راه دین و الگوپذیري از امام حسین 

. ، گفتمان حاکم در هنگام جنگ تحمیلی بود رسید
شهادت طلبی و آرزوي لقاء اهللا فقط با داشتن مبانی دینی است کـه مفهـوم پیـدا مـی کنـد و ملتـی در پـی        

. ی داشته باشد شهادت است که هویت دین
. هویت دینی در هنگامه دیگر از تاریخ ملت ایران خبرساز و تاریخ ساز گردید 

خورشیدي  که مکاتب لیبرالیسم ، ناسیونالیسم و مارکسیسـم در قالـب جبهـه ملـی ایـران و      40در آغاز دهه 
ینی در قالب حرکـت  حزب توده  با همدستی استبداد داخلی و استعمار خارجی سرکوب گردید ، هویت یابی د

. و همچنین روشنفکران بومی و دینی آغاز گردید ) ره(استعمار ستیزانه حضرت امام 
در عرصه عمل سیاسی حضرت امام رضوان اهللا تعالی علیه با ارائه تعریفی از خود دینی و هویت دینی استبداد 

. طلبید آمریکا و اسرائیل به مبارزه–داخلی و استعمار خارجی را در قالب شاه 
. موج بازگشت به خویشتن و تاکید بر هویت دینی به روشنفکران جامعه ایران گسترش یافت 

در تبیین چرایی و چگونگی انقالب اسالمی ملت ایران تمامی اندیشمندان غربی بر هویت دینی و فرهنگی آن 
بـزرگ انقـالب ایـران تبـدیل     تا آنجا که میشل فوکو فیلسوف شهیر فرانسوي به گزارشگر. اشتراك نظر دارند 

. شد و انقالب اسالمی ملت ایران را داراي بعد معنویت گرا و در حقیقت روح یک جهان بی روح نامید 
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آغاز گردیـد بـه پیـروزي    ) ره(خورشیدي با رهبري حضرت امام 40لذا موج هویت یابی دینی که در آغاز دهه 
. پایانی دهه پنجاه انجامید یک انقالب ضد استبدادي و ضد استعماري در سالهاي

تاکید بر همین هویت دینی و ملی است که در مقابـل  "نه شرقی ، نه غربی ، جمهوري اسالمی "شعار بنیانی 
. خارجی فریاد گردید "غیر "

:خالصه ونتیجه گیري 
! ماز دارد ؟و چرا هویت دین ارتباط ناگسستنی با ن! نماز چه نقشی را در گفتمان هویت بازي می کند ؟ 

نماز ، ستون دین است و انقالب ملت ایران انقالبی دینی بود ، نمـاز بـه   ) ص(از آنجا که مطابق روایت معصوم 
. نماد هویت بخش حکومت جمهوري اسالمی ایران تبدیل گردید 

. روایت فوق تاثیر نماز در عرصه اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی در ایران و انعکاس آن در جهان بود 
به لحاظ فرهنگی و تاریخی نیز ملت ایران همواره ملتی دیندار بوده است و هویت فرهنگی آن مشخصاً هویتی 

. در نظرگاه ملت ایران دولت عدالت گستر همواره در قامت یک دولت دینی تجلی پیدا مـی کنـد   . دینی است 
. ردد دولت دیندار و عدالت گستر نیز نمی تواند منقطع از فریضه نماز قائم گ

لذا نماز مولفه اصلی تربیت دینی انسان ایرانی در عرصه هاي مختلف سیاسی ، اجتمـاعی و فرهنگـی اسـت و    
. جامعه اخالقی در سایه گفتمان هویت بخش نماز و دین شکل می گیرد 

با هجـوم امـواج رسـانه اي غـرب و موجهـاي توفنـده      . اصوالً هویت دینی با اقامه فریضه نماز شکل می گیرد 
لـذا اهمیـت   . جهانی شدن داشتن هویت دینی و ملی نقش مهمی در جهت مقابله با این امواج ایفا می نمایـد  

عبادي و هویت بخش از مرز یک واجب شـرعی در عرصـه خصوصـی زنـدگی عبـور مـی       –اقامه نماز سیاسی 
. تبدیل می گردد نماید و به ابزار و سالح دفاع از هویت دینی و ملی در مقابل امواج تهاجم بیگانگان

از این رو گفتمان هویت بخش دین و باور به اقامه فریضه هویت بخش نماز پیوسته و سینه و نسـل بـه نسـل    
بر همگان نیز مبرهن است که نقش اصلی را در باز تولید گفتمان دینی و الهـی  . باید به باز تولید خود بپردازد 

.هالی و فرهنگ و اندیشمندان استبر عهده ا
دور ساخته و او را بـه  دین انسان را متوجه ارزش و کرامت ذاتی او می کند و از پوچ گرایی ،ا توجه به اینکه و ب

ادامه حیات امیدوار می سازد و یا برانگیختن آتش عشق و محبت در وجود وي ، انسان را به زندگی سرشـار از  
خـدمت بـه همنوعـان و دوري از کـژي هـا و      شور و شعف ، استغنا و بی نیازي ، توام با تالش و فعالیت بـراي 

منتهی براي انتقال آموزه هـا و ارزش هـاي الهـی و آسـمانی و مفـاهیم بلنـد       . کاستی ها ، رهنمون می سازد 
تعلیم و تعلم و آموزش و پرورش ، احتیاج و نیازمند هستیم ، چرا که سنگ زیـرین  دینی ، به تالش و فعالیت ،

هر سرزمینی را نحوه آموزش و ارتباطات آن ، رقـم مـی زنـد و هـر قـدر کـه       ساختمان فرهنگ و هویت افراد
اصول آموزشی و ابراز ارتباطی ، در جهت انتقال مفاهیم ، غنی تر و قوي تر باشد و در عین حال سطح وسـیع  
تري را پوشش دهد ، می تواند سالمت آحاد جامعه و مردم به خصوص نسل جوان را در برابر سیل تهاجمات ، 

فظ نموده و نسبت به حوادث کشنده و مهلک ، بیمه نماید ، چرا که انسان اولیه و دست نخورده حکم ح
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آموزش هاي الزم و ارتباط با اطرافیان ، فـرم وشـکل خاصـی پیـدا مـی کنـد و بـدون        خمیر مایه را دارد و با 
ارتباطـات هـم اگـر سـالم و     آموزش و ارتباط به همان حالت اولیه و ابتدایی باقی می ماند چنانچه آمـوزش و  

. سازنده نباشد باز شکل دیگري به خود گرفته و هویتش نیز فرم خاصی پیدا می کند 
لذا با آموزش هاي دقیق و حساب شده و ارتباطات سالم ، می توان آموزه هاي اصیل ملی اسالمی را در ذهـن  

د ، در نتیجه ضریب اعتماد و اطمینان و ضمیر و روح و روان نسل جوان ، نهادینه کرده و توسعه و گسترش دا
جوانان و نوجوانان را باال برده  و توان آنان را بـراي مقابلـه و مقاومـت در برابـر تهاجامـات وسـیع و گسـترده        
دشمنان و بیگانگان ، مضاف و دوچندان نمود در غیر آن صورت در مواجهـه بـا فرهنـگ مهـاجم و صـنعت و      

. دشان را از دست خواهند داد و گرفتار بحران هویت خواهند شد تکنولوژي غرب ، رنگ باخته ، اعتما
نکته اي که باید توجه داشت این است که ، آموزش ، منحصر به مدرسه و دانشگاه نیست رسانه هـاي گروهـی   
نیز در این زمینه نقش موثر دارند ، رادیو ، تلویزیون و مطبوعات به همان نحو که در ایجاد زمینه هاي ذهنـی  

، نقش مخرب دارند ، متقابالً با برنامه هاي آموزشی مناسب می تواننـد در ارتقـاء فرهنـگ جامعـه نقـش      غلط 
ارزنده خویش را ایفا کنند ، حسن آموزشی مناسب می توانند در ارتقاء فرهنگ جامعه نقش ارزنده خـویش را  

قرار می دهیم آنجا  کـه مـی   ) هر(ایفا کنند ، حسن ختام این اجمال را جمالت زیباي پیرفرزانه ، حضرت امام 
رسانه هاي گروهی ، بویژه صدا و سیما ، این مراکز آموزش و پرورش عمومی مـی توانـد خـدمت در    « :فرماید 

سراسر کشور با آنها تماس سمعی و بصري دارند چه مطبوعات در مقاالت و نوشـته هـاي خـود و چـه صـدا و      
و از هنرمندان متعهد بخواهنـد کـه در   ... رها و انتخاب فیلم ها سیما در برنامه ها و نمایشنامه ها و انعکاس هن

راه تربیت صحیح و تهذیب جامعه ، وضعیت تمام قشرها را در نظـر گرفتـه راه و روش زنـدگی شـرافتمندانه و     
سـهل  ... آزادمنشانه را با هنرها و نمایشنامه ها به ملت بیاموزند و از هنرهاي بدآموز و مبتذل جلوگیري کنند 

نگاري در این امور ، ساده اندیشی است و بر متعهدان است که کوشش کننـد و از انحرافـات ، گرچـه جزئـی     ا
». جلوگیري نمایند 

:منابع و مآخذ 
، تهران ، مرکز 3، چ 1ساختار و تاویل متن ، ج ) 1375(احمد ، بابک ، -1
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هاي هویت در ایران نامه پژوهشـی ،  کلمه نهایی ، شکل گیري گفتمان13769(تاجیک محمد رضا -2
7سال دوم ش 

مصباح الهدایه اي الخالفه و الوالیه ، ترجمه سـید احمـد فهـري شـهیدان     ) 1360(خمینی روح اهللا -3
پیام آزادي 

تهـران موسسـه تنظـیم و    ) صاله العارفین و معراج السـالکین  ( سرالصلوه ) 1369( خیمنی روح اهللا -4
نشر آثار امام 

شرح دعاي سحر ترجمه سید احمد قهري ، تهران اطالعات ) 1370( اهللا خمینی روح-5
جهاد اکبر تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ) 1372( خمینی روح اهللا -6
، تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 9والیت فقیه چ ) 1378( خمینی روح اهللا -7
تهران ، سازمان مدارك فرهنگی انقالب صحیفه نور ) 1361( خمینی روح اهللا -8
تهران صدرا 19خدمات متقابل اسالم و ایران ، چاپ ) 1372( مطهري مرتضی -9

جامع و تاریخ ، تهران صدرا ) 1371( مطهري مرتضی -10
تکامل اجتماعی انسان تهران صدرا ) 1375( مطهري مرتضی -11
24-23مطبوعاتی  ، ص ادوارد سعید ، شرق شناس ، تهران ، موسسه-12
7ص ،1379ز بازشناسی اسالم و ایران،تکوین و تنفید هویت ایرانی ، تهران ، مرکداور شبخاورنه ي ،-13

-6
1384مرداد 12نسرین ، مصفا ، هویت زن ایرانی ، روزنامه ایران ، پنج شنبه -14
109، ص 1383فرهنگ رجایی ، هویت ایرانی امروز ، تهران ، نبی ، -15
ژان فرانسوا دورتیه ، علوم انسانی گسترده شناختها ترجمه ناصر فکوهی ، روزنامه ایران -16
32قرآن کریم سوره معارج آیه -17
103قرآن کریم سوره نساء آیه -18
24-25قرآن کریم سوره معارج آیه -19
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