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 ضرورت آگاهی نسبت به هویت اسالمی ایرانی

 1سید محسن میر

 

 چکیده

مهمترین عامل در شکل گیری ، هویت مذهبی از نظر بسیاری صاحب نظران اسالمی و غیر اسالمی

تاریخی هویت افراد است که هم در تحکیم هویت فردی نقش بسزایی دارد و هم با توجه به مستندات 

ه کن یضمن ا، ش به اسالمیان با گرایرانیا .در شکل گیری هویت ملی ایرانیان بسیار نقش داشته است

ری از یگ و با بهره، بخش اسالم م متعالی و روحیبا جذب تعال، اند ردهکخود را حفظ  ٔگذشتهت یهو

پرداختند وتوانستند با ردن فرهنگ وتمدن اسالمی کبه بارور ، رانییهای اخالقی فرهنگ ا ژگییو

 .دی بدهندیز معنای جدینی خود نیت دیبه هو، رانییت ایم هوکیتح

بحث هویت ایرانی و اسالمی است. گروهی ، یکی از بحث هایی که از قدیم در جامعه ما مطرح بوده

مدام و به گونه افراطی بر هویت ایرانی با غلبه و تکیه بر هویت ایران باستان و گروهی به گونه افراطی 

 به جاهالنه اعمال نیا جهینتدیگری بر هویت اسالمی با نفی تمامی هویت ایران باستان تأکید دارند. 

 یمل تیهو رایز، شود یم منجر یاسالم یها ارزش آن دنبال به و یبوم فرهنگ از جوان نسل یگانگیب

 تیهو به جوانان یوابستگ رفتن نیب از صورت در و ستین اسالم یها شهیاند و اصول از یجدا یرانیا

مذهبی و ملی جوانان و ت یشناخت دقیق هولذا  .رود یم انیم از زین مذهب به آنها خاطر تعلق، یمل

 یابی دستت مؤثر است و هم عنصر مهمی در یآن؛ هم در فعلیت بخشیدن به آن هو های یبآسو  آفات

 بعنوان نیددر نتیجه تحقیق با توجه به نقش  .باشد یمو اهداف انقالب اسالمی و کشور  ها آرمانبه 

و کارساز جوانان منشا تمام آسیب های هویت در می یابیم که ، انیرانیا یتیهو سازنده ارکان از یکی

که می بایست ضرورت  آفات آنها ریشه در فقدان یا سستی در هویت مذهبی دینی آنهاست شدن

 .اصلی برنامه ریزان فرهنگی قرار گیرد

 هویت ایرانی اسالمی.، هویت ملی ایرانی، هویت دینی، واژگان کلیدی: هویت

 

 :مقدمه. 1

 شفک یایجو همواره یآدم، قرون طول در .است انسان اتیح قدمت به یپرسشی، آدم تیهو از پرسش

 به پاسخ و پرسش نیا .است ردهک جو و پرس عالم نیا در خود گاهیجا و یتموقع از و بوده شیخو تیهو

 .(6ص ، 1374، جوانی) زندگی است تیفکی نندهک نییتع هم و یخودشناس الزمة هم، آن

بسیاری از متفکران دینی امروزه مساله غامض و پیچیده هویت یکی از مشغله ها و دغدغه های فکری 

چالشهای هویتی امروزه ، فرهنگی و اجتماعی دولتمردان و هنرمندان شده است، اقتصادی، سیاسی
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داشتن یک هویت مشخص و مستقل برای افراد یک کشور به ویژه جوانان و نوجوان  .سرنوشت سازند

تماعی انسان معنی می دهد نه تنها عنصر اصلی زندگی افراد تلقی می شود بلکه به زندگی فردی و اج

و آن را از پویایی خاصی برخوردار می نماید شرط اصلی رسیدن به توسعه پایدار در یک کشور تربیت 

، مذهبی، سیاسی، فردی و اجتماعی، نیروی انسانی کارآمد با هویت با گرایش های الزم فرهنگی

 .(1373، نوچه فالح) شغلی می باشند، خانوادگی

با پشتوانه ایدئولوژی جهانی سازی در چند دهه اخیر تالش های بسیاری در حوزه نظم نوین جهانی 

های فرهنگی و اجتماعی انجام داده تا بتواند از طریق از بین بردن و کمرنگ کردن هویت های ملی و 

مقاومت جوانان کشورهای دیگر به ویژه مناطقی که به لحاظ منابع طبیعی برای غرب ارزشمند ، بومی

یکی از بحث هایی که از قدیم در جامعه ما  .را در برابر نظام فرهنگی سرمایه داری بشکندهستند 

بحث هویت ایرانی و اسالمی است. گروهی مدام و به گونه افراطی بر هویت ایرانی با غلبه ، مطرح بوده

می هویت و تکیه بر هویت ایران باستان و گروهی به گونه افراطی دیگری بر هویت اسالمی با نفی تما

 ایران باستان تأکید دارند.

یان نظام جمهوری کاتحاد ملی و انسجام اسالمی در واقع دو راهبرد حیاتی برای حفظ هویت و 

 .(1379، مزروعی) ه در این شرایط باید در اولویت قرار گیردکاسالمی و مقابله با دشمنان است 

، در باب فرهنگ»مقام معظم رهبر ی برهویت ایرانی واسالمی در کنار هم تأکید داشته و فرموده اند: 

. سیاست کلی کشور باید عبارت باشد از حفظ و پرداخت و وابستگی شدید و کامل به فرهنگ ملی

، گفرهن، قبل سال 1359ما مفتخریم که از . اسالم است، البته جزء مهم ترین ارکان فرهنگ ملی

گونه با نشاید هیچ ملت دیگری ای. لباس و همه چیزمان با اسالم آمیخته شده است، عادات، آداب، زبان

در « ملی. »جزء فرهنگ ملی ماست، اسالم و آداب و فرهنگ اسالمی. اسالم آمیخته نشد که ما شدیم

«. خودیفرهنگ »یعنی « فرهنگ ملی. »عین همان اسالمی است، نیست« اسالمی»این جا مقابل 

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای  بیانات رهبر انقالب در) .فرهنگ خودی بایدحفظ شود

 .(121511382، رفسنجانی

و ، د داردکیت ملی تأین عنصر در هویتر لیت و نقش مذهب به عنوان اصیبر اهم شهید مطهری نیز

نی نقش ثانوی یر دیوی عناصر غ د؛ در نظرده میت ینی و مذهبی معنا و هویه عناصر را در قالب دیبق

 ق استیز قابل تطبیت نیمل ٔدربارهشان یبه نظر ا، ت ملییهو ٔدربارهدگاه مطهری ین دیا. دارند

 .(64ص ، 1384، مطهری)

 درسطح اجتماعی همبستگی و همگنی ندةنایجادک عناصر مهمترین از دینی هویت، گفت بتوان شاید

 بسیار نقش، جامعه افراد بین در مذهب و دین به خاطر تعلق ایجاد با یفرآیند طی که است جوامع

 را تمایزبخشی و سازی تشابه عملیات عبارتی به و دارد جمعی هویت شکل گیری و ایجاد در مهمی

 .(59ص ، 1378، گودرزی) می دهد انجام

 

 چیستی و چگونگی هویت. 2
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ستی و یز، روانی، فرهنگی، ات و مشخصات اساسی اجتماعییت عبارت است از مجموعه خصوصیهو

ا همانندی اعضای یگانگی یا ذات گروه به معنای یت یبر ماه، ییی و روایه به رسا، کخی همسانیتار

به طور مشخص و قابل قبول و ، نیانی معکظرف زمانی و م یکو آنان را در ، ندکگر داللت یدیکآن با 

 .(139ص ، 1387، ییالطا) سازدز یها متما ها و افراد متعلق به آن ر گروهیآگاهانه از سا

ت یهو، گریبه عبارت د .است« ریغ»اساسی آن است  ٔالزمهه کی یرهایی از متغ، یکتیف هویدر تعر

رهای کطرز تف، گرید ٔجامعهر عبارت است از یو غ، ر مواجه شودیه انسان به غ، کابدیزمانی ظهور می 

گفته می ، تیگری از هویف دیدر تعر، لذا. ت او هستندیهو ٔسازندهه کدی یهای جد مختلف و نقش

، ال و چند وجهییس ٔیدهپد یک ٔمثابهت به یه هوکبل، ستیر نیرناپذییای ثابت و تغ دهیت پدیهو: شود

 ر استییهمواره در حال تغ، طییط محیر شرایه تحت تأث، کخی استیمستمر تار فرآیندحاصل 

 .(17-18صص ، 1389تاجیک، )

، فردی که در توسعه دانش بشری از مفهوم هویت نقش بسزایی داشته استبه عنوان ( 1994) 1هیون 

یعنی علی رغم تغییر ، هویت را بصورت یک احساس نسبتاً پایدار از بیگانگی خود تعریف می کند

 .برداشت یک فرد ازخود همواره مشابه است، افکار و احساسات، رفتارها

 

 هویت فردی. 3

خود آگاهی یافتن از توانایی خود و شیوه استفاده از این ، و آرمان ها ارزش ها، روشن کردن نظام باورها

، اریکسون) افراد را شکل می دهد ٔفلسفهاجتماعی و تعالیم ، هویت فردی، توانایی در زندگی روزانه

1966). 

ن و یدر چارچوب د، ت فردییهو: شهید مطهری نیز در رابطه با هویت فردی اذعان می دارد

امل و تعالی کتنها در ت، ابی واقعی برای انسان رای تیهو، مطهری، عنیینی معنی دارد؛ یهای د شهیاند

تر مباحث خود در  شیدر ب، املکداند وی با طرح موضوع انسان  انسان به سوی اهداف متعالی می

ن منظور یبه هم، دیان نماین اسالم بیدگاه دیامل را از دکانسان مطلوب و  یک یژگیوتالش است تا 

نی و یب البته وی وجود جهان. ز مورد نظر داردیگر نیاتب دکامل را از نظر مکهای انسان  ژگییو

 .(114ـ  119 صص، 1368، مطهری) داند ن الزم مییابی دی تیبرای هو، دئولوژی را برای انسانیا

 

 دینی جوانان یتهو .4

و کارساز  هویت دانشجوییمنشا تمام آسیب های ، مذهب و دین اوستان مهم ترین بعد هویتی جوان

شدن آفات آنها ریشه در فقدان یا سستی در هویت مذهبی دینی آنهاست. هویت مذهبی معنوی در 

متاسفانه  فردی اجتماعی دانشجو می باشد.، سیاسی، فرانگری، حقیقت حافظ و نگهبان هویت علمی
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مذهبی و معنوی دانشجویان در دو دهه اخیر موانع زیادی بر سر راه بسط عمیق و فعلیت یافتن هویت 

 .(24ص ، 1374، سلمان پور) پدید آمده

اوال در رشد و پرورش روحیه تاثیر مستقیم می ، موثر بر جواناناز جمله آثار هویت مذهبی و دینی 

که گذارد دوم اینکه معنویت و مذهب یک تفسیر درست ذهنی از معنای زندگی به دست می دهد 

سوم اینکه  ز معنویت درباره زندگی هرگز دچار بحران هویت نمی شود.در پرتو تفسیر برآمده ا جوان

چهارم اینکه مذهب و . در عمل و متن زندگی به زندگی معنا می دهد و زندگی را معنادار می سازد

معنویت در دوران جوانی و زندگی دانشجویی لذات پایدار معنوی ایجاد می کند که از مهمترین 

شغلی و زندگی فردی است پنجم اینکه معنویت باعث می شود انسان در آینده  سرمایه دانشجو

خودش را به دست آورد. بسیاری از مشکالت انسان امروزی و خسته شدن از برخی کارها به خاطر این 

است که نمی داند برای چه کسی کار می کند البته می گوید برای خودم ولی این خود را نمی داند 

خودآگاه می رسند و می فهمند که این خودی که برایش کار می کند خود کیست. چون گاهی مواقع نا

در زندگی سرانجامش نقش مهمی دارد یعنی ، نبوده بیگانه بوده ششم اینکه مذهب و معنویت جوان

اگر کسی در سن جوانی نتواند معنویتی اندوخته کند و خاطره و تجربه ای معنوی در ذهن و وجود 

ص در گذشتن از موانع زندگی جوانی و دانشجویی برایش مشکالت فراوانی خودش بارور سازد این نق

 .(69-52صص ، 1374، سلمان پور) ایجاد می کند

 :دهد هویتی که دین به انسان مینتایج 

بنیادین و  های ترین دستاور هویت دینی پاسخ به پرسش اولین و مهم: های بنیادین پاسخ به پرسش-1

هایی از این  پرسش ه باکسانی کدین برای : »معتقد است 1هانتینگتونساموئل . عمیق آدمی است

 .«ای دارد نندهک قانع های جا تعلق دارم؟ پاسخکیستم؟ و به کمن : هکرو هستند  دست روبه

امام راحل نیز در تبیین رابطه اسالم و زندگی بر جامعیت و شمول  :جهت بخشیدن به زندگی -2

 ه خدا راکگوید  ه به انسان میکهمزمان با این، مذهب اسالم: »گویند میید نموده و کتأ جانبه دین همه

 «.نکچگونه زندگی ، گوید به او می، نکن و چگونه عبادت کعبادت 

به منزله تقویت روحیه امیدواری و ، احراز هویت دینی برای نسل جوان: به آینده رد مثبتکروی -3

 ومت جهانی حضرتکانتظار ح، ای دین مبین اسالمه ای بهتر است؛ زیرا از جلوه برای آینده نشاط

مراتب بهتر از  ه بهکباشد  در حقیقت به فردایی امیدوار می، ه منتظر استکاست ونسلی ( عج) مهدی

 .است امروز

بارها این ، در موارد اضطرار مسلمانان، اسالم در جهان: »معتقد است، برنارد لویس: وحدت اعتقادی -4

یعنی ، هویت بنیادین و ایمان خود را بازیابند، وحدت دینی که در قالب یکاند  تمایل را نشان داده

  «.تعریف شده است، ه به وسیله اسالمکبل، قومی یا سرزمینی ه نه با معیارهایکهویتی 
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ننده ک وتعیینی ازمباحث مهم کها ی رابطه ادیان وتمدن: سازهویت تمدنی زمینه، هویت دینی -5

و دانش  خود تمدن گشتند، مسلمانان: »وایتهد معتقد است. است شناسان نگاران وتمدن درمیان تاریخ

 «.و ادب و فرهنگ را از سقوط نجات دادند

ه برپذیرش اجتماعی نیز کنیازفطری است بل کنه تنها پاسخ به ی، دینداری: مقبولیت اجتماعی-6

مورداعتماد ، بیش ازدیگران، ه خداجویندکآنهایی را، ل وخداییزالک، پا یرافطرتهایز اثرگذاراست؛

 .دانندهرچند خودبه دالیل آن آگاه نباشند می

د و تعابیر ده میجوان را در جایگاهی ارزشمند و رفیع قرار ، هویت دینی: شأن و منزلت جوانی -8

فضیلت : فرمودند هکآمده است ( ص) رمکدر حدیثی از رسول ا» .دارد می واالیی را در شأن او عرضه

همچون ، ندکعبادت ، یافت ه وقتی سن بسیارکند بر پیری که از آغاز جوانی عبادت کجوان عابد 

  «.فضیلت پیغمبران بر سایر مردم است

ترین تجلی  ه پیوند نسل جوان و دین در عالیکرد کدر حقیقت باید اذعان : به جهان معنا بخشیدن-7

 ستارگان، چنین فردی با طبیعت زیبا. شود میموجب احساس همدلی و یگانگی با جهان هستی ، آن

 .ندک احساس خویشاوندی می، های مرموز و باابهت ها و دره وه، کدرخشان

 

 ملی یتهو .5

ه سبب تفاوت جوامع کاست ، فرهنگی و روانی، ستییز، ها و آثار مادی ای از نشانه مجموعه، ت ملییهو

های خاص محلی و  تین هویارتباطی ب ٔحلقهن سنتز و یتر اصلی، ت ملییهو، ؛ و لذاشود میگر یدیکاز 

در ارتباط با هویت ایرانی اسالمی جوانان  .(198ص ، 1389، انییحاج) .های عام فراملی است تیهو

تشریح هویت ملی و ابعاد آن ضروری به نظر می رسد. مقام معظم رهبری نیز بر اهمیت هویت اسالمی 

ملی تاکید داشته و علت پیروزیهای مسلمانان را هویت اسالمی ملی دانسته اند چنانچه فرموده اند: 

حفظ استقالل و عزت ملی و ، علیه حکومت هایشانازجمله خواست های مردم منطقه در قیامهای 

کشور های عربی منطقه است که سالیان  ٔگمشده ٔتکههویت اسالمی و حتی ملی . اسالمی شان است

دیدار با اعضای مجلس ) طوالنی توسط سران دستنشانده شان به عرصه فراموشی کشیده شده بود

 .(79 19111، خبرگان رهبری

 رانییت ملی ایهو-4

، مصر، نیچ، هند: های مختلفی چون ها و تمدن ان فرهنگیانه پل ارتباطی میخاورم ٔمنطقهران در یا

، اسیین شاهد تحوالت سین سرزمیا، هنکخ ین رو در طول تاریاز هم. ونان و روم بوده است، یبابل

اند از  ردهکفا یرانی و تحول آن نقشی اساسی را ایت این هوییه در تعکار بوده است ینی و نظامی بسید

ت ملی ید غربی در تحول هویهای جد شهیشور ما با اندکران و برخورد یگسترش اسالم در ا، انین میا

های اساسی  دارای مؤلفه، گریهای د تیز مانند هویرانی نیت ملی ایهو. ر را داشته استین تأثیتر شیما ب

، خیتار، ایجغراف، نید، زبان: ی چونیها ان مؤلفهیشمندان از میاند اری ازیبس. مخصوص به خود است
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ه کنند؛ زبانی ک اد مییرانی یت ایهو ٔمؤلفهن یتر ای هیبه اصالت زبان به عنوان پا، رهیفرهنگ ملی و غ

 .رده استکخ اصالت خود را حفظ یدر طول تار، گانهیش با واژگان بیها ختگییرغم آم علی

ها عامل  در ملت که وجود درد مشترکداند  ت مییت ملی را ملیهو ٔسازندهی از عناصر مهم یکمطهری 

ان مردم زمانی متولد یا وجدان جمعی در میت یاحساس مل: توان گفت پس می .ری آن استیگ لکش

ن درد یت ایماه .(33: ج 1382، مطهری) دیی در آن جمع به وجود آکه درد و طلب مشترک شود می

عامل ، عنییدرد از ظلم و تجاوز و استعمار و طلب عدالت و آزادی است؛ ، دگاه مطهرییدر د کمشتر

ن احساس وارده نفی ظلم یهای جهان شده هم ه موجد ملتکهای ملی  دردها و آرمان ٔهمهدر  کمشتر

 .(33ص ، همان) و طلب عدالت است

به همبستگی ه در آن ک کدگاه طرفدار فرهنگ مشتریرانی دیت ملی ایلی در رابطه با هوکبه طور 

دگاه ین دیاز طرفداران ا وجود دارد و، شود میت توجه خاص یرانیت و ایان اسالمیم کنفیذاتی و ال

 .(139 ، ص1389برزگر، ) توان نام برد را می( ره) نییز امام خمینی و نیران دکروشنف

 ٔدوره .1 :ردکم یتقسل یتوان به مقاطع ذ ران را مییخ ایادوار تار، رانییت ملی ایه بر عناصر هوکیبا ت

ت تا ظهور یاز مشروط. 4 تیه تا نهضت مشروطیاز آغاز صفو. 3 هیاز ورود اسالم تا آغاز صفو. 2 باستان

 دوران انقالب اسالمی. 6 پهلوی ٔسلسلهدوران . 5 پهلوی ٔسلسله

ت یف هویتعر، از مقاطع زمانی یکه در هر کبندی فوق آن است  میمبنای تقس، ر شدکه ذکگونه  همان

ا و نظام یجغراف، ن باستانییای د عناصر اسطوره، اول ٔدورهابد؛ در یر می ییهای آن تغ رانی و مؤلفهیا

ل دولت کیبا تش، صفوی ٔدورهرانی دارد؛ در یت ایت نقش مهمی در هویاسالم، دوم ٔدورهاسی؛ در یس

های غربی  شهیبا ورود اند، قاجار ٔدوره؛ در شود میی کع متیرانی و تشیت ایت ملی بر عنصر ملیهو، ملی

پهلوی دوران بازگشت به  ٔدوره؛ شود میرانی دچار بحران اساسی یت ملی ایهو، تیو نهضت مشروط

نهضت ، از دوران فوق. ن استیعصر بازگشت به د، ت؛ و دوران انقالب اسالمییت در مقابل اسالمیرانیا

ست کآمد ش ه پی، کاولت خاص است؛ عصر پهلوی یت و سپس عصر پهلوی دارای اهمیمشروط

سم یونالیه به ناسکبا تحوالت جهان سوم ، ران استیهای تجدد در ا شهیو رواج اند، اسی مشروطهیس

 .(44-49ص ، 1371، رییزه) باشد ده است مقارن میییگرا

 ٔپروژهدر واقع . تجدد و نوسازی مواجه بود، عنیی، عصر حاضر ٔمسألهن یتر با مهم، دوران پهلوی دوم

ن دوره یدر ا. ش شروع شد. ه 1341د شاه در سال یجدی نوسازی در دوره پهلوی دوم با انقالب سف

های باستانی به  افت و بر سنتینی ادامه یبا عدم توجه به عناصر د، آن ٔدوبارهف یبا تعر، رانییت ایهو

و ، ش. ه 1346گذاری شاه در سال  برگزاری مراسم تاج. شد د میکیت ملی تأیان اساسی هوکعنوان ار

ن یا ٔجملهم شاهنشاهی از یم هجری به تقویر تقوییتغ، شاهنشاهی ٔساله 2599های  برگزاری جشن

ت یفی از هویگسترده در دوران پهلوی دوم برای بدست دادن تعر های تیرغم فعال علی، اما. اقدامات بود

های  رانی با چالشیت ملی ایچنان هو از تقابل تجدد و سنت همبه علت بحران ناشی ، رانییملی ا

الگوهای  کای بر تر های مختلفی را به وجود آورد؛ عده العمل سکه عکبحرانی . اساسی مواجه بود

دانستند؛  ضرورت عقالنی می یکعلم تجربی را  ٔمرحلهنی به ید ٔمرحلهاز  رد داشتند و گذکیسنتی تأ

ن یا. نی اعتقاد داشتندیبه نوسازی براساس الگوهای د، ستی سنت و تجددیهمزد بر کیگر با تأیگروه د
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، احمد توان از جالل آل ه میکشد  شمندان اسالمی مییای از علما و اند ف گستردهیگروه شامل ط

ن نهضت یوکهای ت ش در سالین گرایا. ان نام بردین جریعتی و مطهری به عنوان سرآمدان ایشر

 .(114ـ  119 صص، 1368، مطهری) ای به خود گرفت هاسالمی ابعاد گسترد

 

 ایرانی اسالمیهویت . 5

 آنها میان تمایز و خود معتقدان برای مشخص هویت به وجودآوردندة عامل تاکنون گذشته مذهب از

، می شد. یهودی شناخته آنها دین و مذهب با انسانها هویت یعنی .نداشته اند آن به اعتقادی که بوده

 دین ترتیب این به .می گذاشت نمایش به را مختلف انسانهای فرهنگی هویت، مسلمان بودن، مسیحی

، مشترک ارزشهای تحکیم، جامعه یکپارچه سازی قبیل از مختلفی اجتماعی کارکردهای مذهب و

 برعهده را جامعه اعضای کشمکش کاهش، اجتماعی ثبات حفظ، منابع تنظیم و اجتماعی نظارت تقویت

 ایرانیان ملی هویت برجسته عنصر، تشیع مذهب و اسالم دین .(9ص ، 1379، اشرفی) داشته است

 به عنوان اسالم بر باید ضرورت به بنا مذاهب میان روابط تنظیم و عرصه سیاستگذاری در از اینرو است؛

 و سو یک از شهروندان میان در دینی مشترکات تقویت گفت باید .تأکیدکرد «سازماندهی» عامل

 خواهد بود ایران در ملی هویت ثبات و قوام نشان دهندة، دیگر سوی از دینی شعائر بر آنها پایبندی

 .(219ص  1389، حاجیانی)

تجدد و ایرانی بودن از دین به عنوان ، در کنار سنت "مشکل هویت ایرانیان"فرهنگ رجایی در کتاب 

معنویت و ، تدین، دالیل تاریخی مذهب بنا به. یکی از ارکان سازنده هویتی ایرانیان یاد می کند

 .خداگرایی و وحدانیت یکی از اجزء سازنده هویت ایرانی محسوب می شود

این . پیش از اسالم ایرانیان یگانه پرست بودند و همواره پیوندی میان خود و آسمان برقرار می کردند

هموار و حتی بعد از ورود اسالم به زمینه طرح گرایشهای عرفانی را ، اعتقاد به خدای یگانه و ناپیدا

به عنوان یک وجه دینی در ایران باستان سابقه  "میترائیسم"اندیشه مهر پرستی و . دنبال داشته است

جدی و طوالنی دارد و همین عاملی است که موجب رشد اندیشه های عرفانی شده است و ردپای 

 .رداشراق مانی و مزدک را می توان در همین خصوص شناسایی ک

اگر چه جنبش های . یکی از مظاهر حضور دین دراجتماع ایران جنبش های اجتماعی هستند

اجتماعی می توانند معلول و نشأت گرفته از علتهای گوناگون باشند اما در بسیاری از این جنبشها 

یکی از مهم ترین نهضتهای اجتماعی متکی بر دین . عامل دین نقش تعیین کننده ای داشته است

هویت ضد دینی یا استعمار با ( اسالمی) دینی هویتت تنباکو بوده است که در نتیجه تعارض نهض

در این جریان موضع گیری مرجعیت دینی و استقبال مردم از حکم میرزای شیرازی بیانگر . پدید آمد

در قضایای مشروطه و در جریان ملی  ینهمچن .وجود زنده هویت اسالمی در جامعه عهد ناصری است

 .تشدن صنعت نفت در ایران نقش عامل دین و روحانیون برجسته اس

 

 شناسی هویت یبآس .6
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اجتماعی و روانی به وجود می آید و بدان وسیله ، هویت وحدتی است که بین سه سیستم زیستی

ارد و اهداف آینده اش را چه می خواهد به چه جامعه و فرهنگی تعلق د، نوجوان می داند که کیست

نوجوان دچار پریشانی می گردد و به ، به خوبی می شناسد. در صورتی که چنین وحدتی حاصل نشود

بحران هویت پیامدهای  .(87ص ، 1967، 1اریکسون) اختالالت رفتاری و روانی گوناگون گرفتار می آید

 -روابط نامشروع جنسی  -منفی را برای جوانان در پی دارد ازجمله: سردر گمی در رابطه با زمان 

تعمیم شک و  -تمایل به برتری در تمام موقعیتها  -انتخاب هویت منفی  -در انجام وظایف سردرگمی

 .(31-29ص ، 1378، امیدیان) تردید و عدم قطعیت

واندیشه های مدرن نتوانسته است در شکل گیری هویت ، آزادیهای بیش از حد، رشد صنعتی-6-1

اعتقادی جوانان به اصول اخالقی و چهارچوبهای رفتاری درمیان  یب مناسب جوانان کمک نماید.

رعایت نظم وانظباط اداری ، احترام متقابل پدرو مادر و همچنین احترام به معلم واستاد، خانواده ها

 (1374)ضیاء،  .دیشمندان علوم اجتماعی رانگران کردهان، بیش ازبیش

که منجر به از خود بیگانگی و بی تفاوتی به ، بی هویتی یا تزلزل هویت فرهنگی کنونی ما-6-2

باعث ، بویژه در میان نسل جوان تحصیل کرده که آینده سازان کشور وجهان می باشند سرنوشت خود

ت. یکی دیگر از دل نگرانیها گسست نسل هاست. دورشدن دلنگرانیهای بسیاری از مسئولین شده اس

وضعیت جدیدی را ، فکری و ارزشی، عاطفی، تدریجی دو یا سه نسل از یکدیگر از حیث جغرافیایی

می شود. در این وضعیت غالباً نوجوانان می  نامیده «ست نسل هاسگ»ایجاد می کند که اصطالحاً 

کوشند تا آخرین پیوندهای وابستگی خود را از والدین یا نسل بالغ جدا کنند و اغلب در این راه به 

 .(59ص ، 1379، شرفی) کشی و طغیانگری می پردازند گردن

با چالش های مواجه  فرد، هویت یابی فرآیندانتقال به زندگی بزرگسالی و مواجه شدن با  ٔدردوره-6-3

باعث می شود نوجوانان آشفتگی های قابل توجهی را تجربه نماید که گاهی با هم در شکستن  شده که

 .(1377، به نقل از مونسان، 2994 2برمن) اختالالت هویتی را ایجاد می نمایند.، بهنجار تحول فرآیند

 

 جمع بندی. 8

مهمترین عامل در شکل گیری ، غیر اسالمی هویت مذهبی از نظر بسیاری صاحبنظران اسالمی و

هویت مذهبی هم در تحکیم هویت فردی نقش بسزایی دارد و هم با توجه به . هویت افراد است

ان با یرانیا. مستندات تاریخی که ذکر شد در شکل گیری هویت ملی ایرانیان بسیار نقش داشته است

م متعالی و یبا جذب تعال، اند ردهکخود را حفظ  ٔگذشتهت یه هوکن یضمن ا، ش به اسالمیگرا

ردن فرهنگ وتمدن کبه بارور ، رانییهای اخالقی فرهنگ ا ژگییری از ویگ و با بهره، بخش اسالم روح

 .دی بدهندیز معنای جدینی خود نیت دیبه هو، رانییت ایم هوکیاسالمی پرداختند وتوانستند با تح
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تندرو برخی از روی جهالت و برخی از روی عمد برای از بین  پس از پیروزی انقالب اسالمی عده ای

هویت ایرانی تلفیقی از فرهنگ اسالمی و شاخصه های ایرانی است که ، بردن هویت ملی تالش کردند

اما این افراد که بخشی از آنها اکنون در رسانه های بیگانه به نظریه . اسالم آن ها را قبول کرده است

از هیچ کاری برای نشان دادن تضاد هویت ایرانی با فرهنگ اسالمی فرو  شغولندپردازی علیه اسالم م

 .گذار نکردند

به بیگانگی ، نتیجه این اعمال جاهالنه که ناخودآگاه هم جهت با اهداف نظام جهانی غرب می باشد

هویت زیرا ، از فرهنگ بومی و به دنبال آن ارزش های اسالمی منجر می شودو دانشجویان نسل جوان 

ملی ایرانی جدای از اصول و اندیشه های اسالم نیست و در صورت از بین رفتن وابستگی جوانان به 

رسانه  هجومتعلق خاطر آنها به مذهب نیز از میان می رود و این نسل سرگردان در بین ، هویت ملی

هویت غربی را  های بیگانه و الگوهایی که بوسیله این ابزارهای تبلیغی دریافت می کنند به راحتی

 .ردیگ قرار یفرهنگ زانیر برنامه یاصل ضرورت ستیبا یم لذا .پذیرا خواهند بود

 

 یمنابع فارس

بی هویتی اجتماعی و گرایش به غرب؛ بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر  .(1388) ا، اشرفی -

 نامه کارشناسی ارشدپایان . در تهران( رپ و هوی متال) گرایش نوجوانان به الگوهای فرهنگ غربی

 .شادگان: تهران، رانیت قومی در ایبحران هو. (1387) علی، ییالطا -

وضعیت هویت یابی در دانش آموزان دختروپسرمقطع  ٔیسهمقاحسین. ، شکرکن مرتضی.، امیدیان -

 .35-45صص ، 1شماره ، 1دوره ، فصل نامه مطالعات روان شناختی .پیش دانشگاهی استان خوزستان

ماهنامه مهندس . نشریه معرفت: تهران. از خود بیگانگی و بحران هویت. (1376) رسول، جوانی -

 .27و  28شماره ، سال سوم، فرهنگی

 طرح و ایران در ملی هویت جامعه شناختی تحلیل، ملی مطالعات فصلنامه .(1389ابراهیم ، حاجیانی -

 .193 -227 صص، 5شماره ، دوم سال .چند فرضیه

 .رانیا یاسالم معارف انجمن: قم. یمل تیهو و یاسالم انقالب. (1371) رضایعل، یریزه -

 تهران: انتشارات عابد.، . هویت دانشجویی و دانش پژوهی و روشنفکری(1374) جواد، سلمان پور -

 .سروش -تهران -جوانان و بحران هویت. (1379) محمد رضا، شرفی -

. بررسی حالتهای هویت در ابعاد اعتقادی و (1379) مرتضی و همکاران، حسین. امیدیان، شکرکن -

 روابط بین فردی و تفاوت آنها در متغییرهای وابسته برگزیده در دانشجویان دختر و پسر.

رابطه پایگاه هویت و ویژگیهای شخصیتی  یبررس .(1378) معصومه، حسنیه. نیک فرجام، گودرزی-

 59 ص در دانشجویان دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد.

  MIHANBLOG.COM.هویت دینی. (1379) علیرضا، مزروعی -

 .صدرا: تهران .املکانسان . (1368) مرتضی، مطهری -
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 .صدرا: تهران .انسان در قرآن. (1382) مرتضی، مطهری -

 .صدرا: تهران .خیجامعه و تار .(1382) مرتضی، مطهری -

 .صدرا: تهران، چاپ نوزدهم .رانیخدمات متقابل اسالم و ا .(1382) مرتضی، مطهری -

 .صدرا: تهران .اجتماعی انسان تکامل .(1385) مرتضی، مطهری -

 .آزادگرمسار دانشگاه انیدردانشجو تیهو انواع یریگ درشکل دانشگاه نقش .(1377) زهرا، مونسان -

 .ارشد نامه یانپا

مجموعه مقاالت مبانی نظری هویت و . واقعیتی ثابت یا سیال: هویت. »(1373) رستم، نوچه فالح -

 .جهاد دانشگاهیتهران پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی . به اهتمام علی اکبر علیخانی. بحران هویت

 121511382، بیانات رهبر انقالب درمراسم تنفیذ حکم دوره دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی -

(www.khamenei.ir 
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