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Abstract: 
One of the central themes of the modern world is the issue of national identity. In this 
study, the researcher seeks to analyze this concept in the context of the second step 
statement of the supreme leader of the revolution. In this study, the components of 
Islamic-Iranian identity have been investigated. For data analysis, the researcher has 
used deductive content analysis and inferential analytical methods and, for data 
collection, documentary methods are used. The results show that all components of 
Iranian Islamic identity creation, which comprises 24 components, are considered 
among the components of authority (15 words), prominence (13 words), persistence and 
orientation (9 words), and value (8 words) have the highest frequency and the 
components of performance (7 words), awareness (6 words), consistency, commitment, 
Personal Perception, Experience, Layout (5 Phrases), relationship (4 Phrases), linkage, 
verification, unity, coordination, and symbolism (3 Phrases) and differentiation, 
reflection, generality, acceptance, meaningfulness, and concern (2 Phrases).this shows 
the completeness of the discussion of identity in the context of the second step statement. 
regarding how the process of Iranian Islamic identity was created in the statement of the 
second step, the main emphasis of the supreme leader was primarily to provide insight, 
especially the younger generation, to the achievements and areas of authority and honor 
of the Islamic revolution. also, by introducing the values of the Iranian Islamic 
community, they have sought to introduce the young generation's movement in pursuit 
of the goals of the revolution and have defended the efficiency of the current situation 
by expressing numerous instances. 
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 چكيده
مطالع ه،  نی اس ت ه ه در ا یمل  تی هو یمدرن، مسئله یایدن یاساس یهااز موضوع یکی

. هس تددگام دوم رهبر معظم انقالب  یهیانیمفهوم در متن ب نیا لیدنبال تحلگران بهپژوهش
ش د   یبررس  یران یا-یاس الم تیهو یهامؤلفه ،یشیدایرپیغ یکردیپژوهش با رو نیدر ا

-یل یو روش تحل یاس یق یمحت وا لیاز روش تحل انگرپژوهش ،یهاومدظور داد است. به
ه ه ب ه  ده دینشان م  جیبهر  گرفته است. نتا یاز روش اسداد یابیداد  یو برا یاستدتاج

توج ه ش د  اس ت.  ت،مؤلفه اس 24هه جمعاً  یرانیا-یاسالم یدیآفرتیهو یهامؤلفه یتمام
 9) یمد دعبارت(، ت داوم و جه ت 13) یعبارت(، برجستگ 15اقتدار ) یهامؤلفه ان،یم نیدر ا

 7) ییه ارا یه ابس امد را دارا هس تدد و مؤلف ه نیش تریعبارت( ب 8) یعبارت( و ارزشمدد
عب ارت(،  5) یمد دتجرب ه، ر ر  ،یعبارت(، ثب ات، تعه د، ادراش ش    6) یعبارت(، آگاه

 ز،یعب ارت( و تم ا 3) یمد دو نشان یوحدت، هماهدگ ،یریدپذییتأ وند،یعبارت(، پ 4) باطارت
پ ردازش در  یعبارت( در درج ات بع د 2) یمشغولو دل یمعدادار رش،یپذ ت،یانعکاس، هل

گ ام دوم  یهی انیدر م تن ب یدیآفرتیبحث هو تیامر، نشان از جامع نیمتن قرار دارند هه ا
گ ام دوم  یهی انیدر م تن ب یران یا-یاس الم یدیآفرتیروند هو یدارد. درخ وص چگونگ

و  دشی ب ج ادیاول ب ر ا یدر درج ه یمعظم انقالب اسالم یرهبر یاصل دیگفت هه تأه دیبا
اقت دار و  یه اد هینس ل ج وان نس بت ب ه دس تاوردها و زم ژ یودر آحاد ملت به رتیب 

 یجامع ه یهایارزشمدد یبا معرف شانیا نیچدبود  است. هم یانقالب اسالم یدیافت ارآفر
ان د اهداف انقالب ب ود  شبردیجهت حرهت نسل جوان در پ یدنبال معرفبه ،یرانیا-یاسالم

 اند.متعدد دفاع نمود  قیم اد انیموجود با ب تیوضع یو از هارآمد
 

 ،یگام دوم انقالب اس الم یهیانیب ت،یهو یهامؤلفه ،یرانیا-یاسالم تیهو :هاواژهكليد
 محتوا. لیتحل

                                                           
 .)نویسنده مسئول( رانیاتهران، ، انیدانشگاه فرهنگ ،یتیعلوم ترب گروه اریاستاد *

 .رانیتهران، ا ان،یدانشگاه فرهنگ ،یتیگروه علوم ترب اریاستاد **
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 مقدمه و طرح مسئله
 گذاشتت سر پشت را خود پیروزی سالگرد چهلمین حالی در ایران اسالمی کبیر انقالب

 بتاللی هتایگمان مستتببر  دشمنان اگرچه که نهاد خود حیات پنجم یدهه به قدم و
 بته و هاچالش از گذر در را آن امیدوارانه جهان، سراسر در دوستانش اما داشتند، سر در

 عطفتی، ینقطه چنین در .انددیده سربلند همواره کننده،خیره هایپیشرفت آوردن دست
 راه ایتن یادامته برای و «انقالب دوم گام یبیانیه» صدور با اسالمی انقالب حبیم رهبر

 اساسی هاییتوصیه و پرداخته گذشته یدهه چهار شگرف دستاوردهای تبیین به روشن،
 گتام» یبیانیته .انتدفرموده ارائه «بزرگ اسالمی ایران ساختن برای بزرگ جهاد» منظوربه
 مثابتهبه کته جوانتان ویژهبته و ایتران ملت به خطاب است، مطلعی تجدید «انقالب دوم

 و بتود خواهد «سازیتمدن و پردازیجامعه خودسازی، یمرحله دومین» برای منشوری
 بته» را انقتالب دوم، گام این .زد خواهد رقم را «اسالمی جمهوری زندگی جدید فصل»

 عظمتی والیت خورشید للوع برای آمادگی و اسالمی نوین تمدن ایجاد که بزرگش آرمان
 .(7: 1397 ی گام دوم انقالب اسالمی،)بیانیهکرد  خواهد نزدیک «هست( ارواحنافداه)

ی تصتویر کند که هدف اول آن، ارائتهاین بیانیه، اساساً دو هدف اساسی را دنبال می
هتای ی انقالب اسالمی ایران برای شناخت هرچته بیشتتر نستلساله 40جامعی از عمر 

نوپای ملت ایران بوده استت. عنتاوینی ازجملته شتعارهای انقتالب استالمی، متدیریت 
جهادی، برکات بزرگ انقالب اسالمی و مظاهر اقتتدار ایتران استالمی در راستتای ایتن 

هتای اساستی بترای پیشترفت ها و توصتیهی سرفصلهدف بوده است. هدف دوم، ارائه
ل علتم و پتژوهش، معنویتت و هرچه بیشتر کشور است. در این بختش، هفتت سرفصت

اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقالل و آزادی، عزت ملی، روابط خارجی و 
یبی  مرزبندی با دشمن و نهایتاً سبک زندگی وجود دارد که بیانگر مسیر پیشرفت است.

گیری هویت ملی شهروندان است کته ای شبلجامعه ترین معیارهای پیشرفت هراز مهم
ی گتام دوم ایرانتی در قالتب بیانیته-های هویت استالمیاین لحاظ پرداختن به مؤلفه از

 ایرانی در سطح جامعه است.-انقالب اسالمی، گامی در جهت پیشرفت الگوی اسالمی
هتای مختلتت تتاریخی هایی که کشور همتواره بتا آن در لتول دورهیبی از چالش

 شتدنجهانی ازجملته دالیلتی زه بتهمواجه بوده است، مسئله هویت ملی است که امترو
 متتثرر و مجتازی دنیتای یتوستعه یواسطهبه ارتباط برقراری بودن آسان زندگی، سبک
بیش از هتر دوره دیگتری بایستت  بودن، تجویزی جایبه تعامالت، یوسیلهبه آن بودن
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اسالمی، بهی گام دوم، با بیان مضامینی از تاریخ انقالب موردتوجه قرار گیرد. متن بیانیه
هایی از هویتت ایرانتی و استالمی باشتد و ی عناصتر و مؤلفتهرسد دربردارنتدهنظر می
ایرانی را ایفا کند که در این پژوهش ایتن مقولته را -اسالمی آفرینیرو نقش هویتازاین

 دهیم.موردبررسی قرار می
 فراگیر کامالً مفهومی هویت برجسته، گرپژوهش و پردازنظریه اریبسون، یعقیده به
 وایستلتیر، لئتون ارتر در خوبیبته هویتت یآزاردهنتده گریزناپتذیری. استت متبهم اما

 .(42: 1384 هانتینگتون،) است شده داده توضیح اجتماعی مشهور پردازنظریه
 بترای تتال . باشتد متعتدد معتانی واجد هویت، یاندازه به که است مفهومی کمتر
 پرستیده هرکستی از اند؛دانستته بتاد رنگ گذارینام برای تال  شبیه را هویت تعریت
 .(18: 2000 پارانجپی،) داد خواهد متفاوتی پاسخ شود،
 بترای پایتداری و نداشتته رابتی مفهوم گاههیچ هویت گفت، توانمی هویت باب در
 مختلتت هایمدلول به که داشته تمایل و پذیرفته را چندگونگی همیشه. پذیردنمی خود
 .(47: 1383 علیخانی، از نقل به قاسمی،) کند رجوع
 یتوستعه مهتاجرت، مدرنیتته، شتدن،جهانی همچتون هاییپدیتده معاصر دوران در

 ستازی،شبیه و تولیتدمثل نوین هایفناوری مجازی، فضای اقتصادی، توسعه شهرنشینی،
 را هویتت یپدیتده ازپتیش،بیش ،قتومی هتایجنبش و مذهبی هایجنبش جهانگردی،

 فتوق عوامتل از و نبتوده جتدا جهتانی، یجامعته از نیز ما یجامعه. اندکرده سازمسئله
 در. است پذیرفته تثریر شدنجهانی سمت به حرکت و مدرنیته با سنت رویارویی ویژهبه

 و الالعتاتی جدیتد هایرستانه آن پتی در و شتدنجهانی فرایند شدن،جهانی با ارتباط
 را کشتورمان فرهنگی و اجتماعی سیاسی، فضای ازپیش،بیش ،1370 یدهه از ارتبالاتی
 سیاستی رفتارهای ها،گرایش تدریج،به اینترنت، و هاماهواره نفوذ و گستر  و فراگرفته

 و ختستا متتثرر را نخبگتان و جتوان نستل ویژهبته و جامعته در اجتماعی هایکنش و
 و فرهنگتی یحتوزه کته آورد همتراه به مختلفی هایحوزه در را پیامدهایی و تغییرات
 تتثریر شتدتبه جدیتد هایفناوری این از که است هاییحوزه ترینمهم از یبی هویتی،
 .(6: 1391 محمدی،میر) است پذیرفته

 و توجته لتزوم و ایرانتی یجامعته برای هویت بودن مسئله فوق عبارات یمجموعه
ی توجه به راهبردی بودن سند بیانیته با است، الزم روازاین. دهدمی نشان را آن پرداز 

از منظتر ایتن ستند،  جتدی و دقیت  صتورتبه هویتت گام دوم انقالب اسالمی، مسئله
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 انجتام بته هویتت یپدیتده سازیروشن جهت در هاییپژوهش و قرارگرفته توجهمورد
 تغییرحتالدر شترایط در مستحبم و پویا هویتی وضعیت یک ایجاد برای لرحی و رسد
 .است سمت این در روپیش پژوهش که شود ریخته دنیا
 

 های پژوهشسؤال
ی گتام دوم انقتالب بتر استا  هدف اصلی پژوهش پیشرو، تحلیل محتوای متن بیانیته

 های اساسی این پژوهش عبارت است از:رو پرسشهای هویت است. ازاینمؤلفه
 ی گام دوم توجه شده است؟آفرینی در بیانیههای هویتیک از مؤلفهبه کدام -1
 یابد؟ی گام دوم امبان میایرانی بر اسا  بیانیه-اسالمی آفرینیچگونه هویت -2

 
 چارچوب نظری و پيشينه پژوهش

احسا  تعل ، تجربیات و میراث مشترک، احسا  تعهد افراد به اجتمتاع، برختورداری 
بخشد. یبتی از ایتن هویتتهای مشترک، به افراد هویت جمعی میها و ارز از آرمان

کننتد، های جمعی، هویت ملی است که به مردمی که در داختل یتک مترز زنتدگی متی
شتک، یبتی از ابعتاد اصتلی هویتت ملتی ایرانیتان، بعتد بخشد. بتیهویت مشترکی می

 است. ایرانی-اسالمی
 هایآموزه شناخت از که دانست برآیندی توانرا مینی ایرا -سالمیاهویت 

 ادفرا ایبر ر،مذکو یهاآموز به عملی یپایبند نیز و هانآ دنکر نیدرو ،نیایرا -سالمیا
 با و سالمیا مبانی با انیرا تطبی فرهنگگذشتۀ یندافر در هازهموآ یناد. شومی حاصل
 سیربر ،تطبی  یندافرآید. منظور از می ستد به ،یندافر ینا در مسالا دادن ارقر رمعیا
 در. است انیرا یخیرتا فرهنگ و مسالا از برگرفته یهازهموآ مختلت و کمشتر هجوو
 ختالفیا انیرا فرهنگ و مسالا یهازهموآ نمیا ر،موا از جهیو در چنانچه ،یندافر ینا

 ،صافی ینا به توجه با. ستا هشد گرفته نظر در مسالا ،مرا آن تعدیل رمعیا ،باشد
 عنوانبه ه،شدتعدیل و کمشتر یهازهموآ ینا و شدهحاصل ،نیایرا -سالمیا یهازهموآ

 ،شتدا هداخو فراگیران ایبر را نیایرا -سالمیا زیساهویت مؤرر نقش که مبنایی
 ارقر جامع موردپذیر  ،فراگیران توسط هازهموآ ینا شوند. چنانچهمی قعوا عمل یمبنا

 .(1394)سبحانی نژاد و امیری، یابد می تجلّی هاآن دجوو در نیایرا -سالمیا هویت ،گیرند
ها بته علتت ایرانی به معنتای احستا  تعلت  بته گروهتی از انستان-هویت اسالمی

زمتان تعلقتات فرهنگی استت. فترد ایرانتی هماشتراک در برخی عناصر فرهنگی و شتبه
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ای از ایرانتی، مجموعته-اسالمی و ایرانی خود را بتدون منافتات دارد. هویتت استالمی
بخش و یبپارچه در ستطح کشتور های مثبت نسبت به عوامل و الگوهای هویتنگر 

های ملتی، دینتی، فرهنگتی و اجتمتاعی های گوناگونی مثل ارز است که دارای مؤلفه
 .(1397)نادری و همباران، است 

ی دوم انقالب اسالمی ایران، توجه ی راه چلهعنوان نقشهم دوم انقالب، بهی گابیانیه
های مختلت این رو در الیهویژه نسل جوان دارد. ازاینیابی، بهی هویتای به مقولهویژه

ایرانی توجه شده است که موردبحت  و تحلیتل -هویت اسالمی سند راهبردی، به مقوله
 روست.پژوهش پیش

ی ی هویتت در بیانیتهه پژوهش، تحقی  خاصی به بررسی مقولتهدر خصوص پیشین
گام دوم انقالب نپرداخته است که این امر خأل و لزوم انجام پژوهش در ایتن خصتوص 

تتوان بته ی گام دوم متیشده در حوزه بیانیههای انجامدهد. ازجمله پژوهشرا نشان می
 تحقیقات زیر اشاره کرد:

 منظومته در استالمی ایرانتی هویتت هایعنوان مؤلفه( در پژوهشی با 1399اکبری )
 ایرانتی هویت راهبردی شاخص ایشان بیانات در که رهبری نشان داد معظم مقام فبری

 419 تعتداد بتا فارستی ادبیتات و زبتان هتدف شاخص ،(درصد 9/57) 988 فراوانی با
 را فراوانتی کمتترین( درصتد 10) 99 تعداد با فرهنگی میراث و بیشترین( درصد 4/42)

 شتاخص ،(درصتد 1/42) 719 فراوانی با اسالمی هویت راهبردی شاخص. است داشته
 91 تعتداد بتا اعتقادی هویت و بیشترین( درصد 35) 252 تعداد با رفتاری هویت هدف

 .است داشته را فراوانی کمترین( 7/12)
 و انقتالب ی گتام دومبیانیته در معنویتت عنتوان با پژوهشی در( 1398) خوشدونی

 کالبتد و شتالوده تنهانته معنویتت رهبری، معظم مقام منظر از کند کهمی بیان ،آن ماهیت
 پیتام نیتز دیگتران به اسالمی انقالب فراگیر پیام بلبه دهد،می تشبیل را اسالمی انقالب
 عنصتر کتردنوارد معنویت، به توجه معنویت، پیام اسالمی، انقالب پیام»: است معنویت
 .«خداست و اخالق به توجه و انسان زندگی در معنویت
 اجتمتاعی مستئولیت نظریته تبیتین عنتوان با پژوهشی در( 1398)همباران  و امینی
 نتیجته ایتن بته ،خوب حبمرانی بر تثکید با اسالمی انقالب ی گام دومبیانیه در جوانان
 قانونی، سیاسی، ـ  اجتماعی اقتصادی، بعد پنج در جوانان اجتماعی مسئولیت که رسیدند
 اقتصتادی، مشتارکت بعتد پتنج در ختوب حبمرانتی و دوستتینوع و اخالقی -معنوی
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 ارربخشتی و کارایی و قانون حاکمیت فساد، با مبارزه و خواهیعدالت آزادی، و استقالل
 .گرفت قرار دولت

 ،انقتالب دوم گتام در فقیهوالیت نقش عنوان با( 1398)زاده های پژوهش کاظمیافته
 و راهبتر عنوانبه فقیهولی هاینقش ترینبه منظور نشان دادن مهم که است آن از حاکی
 مثتل متواردی بته تتوانانقتالب می دوم گتام در ایتران متردم اسالمی انقالب دارسبان

 هاینقش مبرر یادآوری جامعه، در دینی هایآموزه نقش تقویت سیاسی، ربات مدیریت
 .نمود اشاره نخبگانی بسیج نوآوری، شان،تاریخی سابقه در ملت آفرینپیروزی
 هویتت هایمؤلفته ( بتا عنتوان شناستایی1396تحقی  مرشدی زاد و احمدلو ) نتایج
 هویتت دهندهتشتبیل هایمؤلفه داد، نشان ایخامنه اهللآیت اندیشه در ایرانی و اسالمی
 و مراستم و استالمی اعیاد اسالمی، هایارز  اعتقادات، شامل ایشان اندیشه در اسالمی
 تتاریخ، سرزمین، فارسی، زبان شامل نیز ایرانی هویت هایمؤلفه است و اسالمی مناسک
 و آمیختته و هتم کنتار در هامؤلفته ایتن آن، از فراتر. است ایرانی معماری و نوروز عید

 تمتدن تشتبیل و ملتی اقتتدار اقوام، بین در انسجام ایجاد در و دارند قرار هم با همساز
 .دانندمی تثریرگذار را بخش دو هر اسالمی، نوین

دهد، پژوهش خاصی به تبیتین ایتن مفهتوم پژوهش نشان می یلور که پیشینههمان
رو در این پتژوهش ایتن مهتم را ی گام دوم انقالب نپرداخته است. ازاینازنظرگاه بیانیه

 کنیم.دنبال می
شتر  زیتر استت الگوی نظری هویتی که مبنای تحلیل قیاسی قرار گرفتته استت، به

 :(75: 1396)شمشیری و ذاکری، 
 

 های هویتيمؤلفه :1 جدول شماره
 شرح مؤلفه نام مؤلفه ردیف

 تباطار 1

ی اول، ای صحیح به سرانجام رسد، در درجهگونهیابي بهکه مسیر هویتبرای این
یاابي، گردد. جریان هویتی هویتي برقرار ميمتقابل بین فرد و زمینهیک ارتباط 

هایي است که برای فرد ایجااد ای از رویارویيجریان برقراری روابط و مجموعه
تواند ارتبااط باا داود اعا  از داود دروناي و شود. یک ارتباط هویتي، ميمي

برتر ماورای  وجود با متعلقات فردی، ارتباط با دیگری، ارتباط با طبیعت، ارتباط
، ارتباط با مکان و از این قبیل روابط باشد. اساساً بدون فرهنگ باطبیعي، ارتباط 

گیری ارتبااط و امکاان تبع آن، شاکلوجود دیگری یا طرف مقابل ارتباط و باه
 یابي وجود نخواهد داشت.هویت

ی فارد وسایلهباه «داود»یابي، یک درک شخصاي از برای تحقق فرایند هویتادراک  2
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پذیرد. هویت در پي یک درک و فها  شخصاي از داود یاب صورت ميهویت شخصي
ی یاک کنندهعنوان تصارفشود. در پي تصویری که فارد از داود باهایجاد مي

گیری هویات بارای وی فاراه  ی شکلکند، زمینهوضعیت مشخص، ادراک مي
 بود به ایان ساؤال شود. در جریان چنین بازشناسي است که فرد قادر دواهدمي
يبرماپاسخ دهد. فردی که در مسیر صحیح هویتي گام  «من چه کسي هست »که 
 دودآگاه است. اش، نسبت به اوضاع و دصوصیات ویژهدارد

 وحدت 3

های مختلا  های مختلا  هاویتي باین جنباهیابي و در زمینهدر جریان هویت
آیاد. بااوجود وجود مايای وحدت و یگانگي بهیاب، گونهشخصیت فرد هویت

مواضع گوناگون اجتماعي و تصورات متفاوتي که از دود داری  و تصاویرهایي 
، درک واحدی از داود وجاود دارد  شودکه از سوی اجتماع، به ما منعکس مي

شوی . این دودهای مختل  که فرد عبارتي با یک دود و من دروني روبرو ميبه
، از وحدت برداوردار باوده و در یاک دهدهای مختل  نمایش ميدر موقعیت

 شخص واحد جریان دارد.

 تجربه 4

ای تجرباي و گونهیابي فرد بهیابد. برای هویتهویت در انزوا و سکون تعین نمي
ی هادانیامشود که با آن روبرو اسات. وی در ی هویتي ميعملیاتي درگیر زمینه

دهاد. در ی هویتي را بروز ميیي متناسب با زمینهعملکردهاو طبیعي از دود واقعي 
 یابد.جریان چنین تجاربي که عمدتاً فرد عامل فعال و طراح است، هویت تعین مي

 اقتدار 5

دهد که ها  داود از های هویتي گرایش نشان ميآن دسته از زمینهفرد نسبت به 
وی را  نفسعازتهاا و ی توانایيشکوه و قدرت بردوردار باشاد و ها  دامناه

قدری باشد کاه بارای فارد هایي از هویت باید به. اقتدار چنین زمینهتوسعه دهد
کند و اساساً فرد تا چنین سطحي از نیرومندی، جالل و عظمت جلوه شکوه و بابا

 یابد.ها سوق نميآن زمینه به سمتغرور را در آن نیابد، 

 تأییدپذیری 6

توجه قرار گیرند، عنوان یک انتخاب هویتي، موردکه بههای هویتي برای اینزمینه
های آن گزیناه باه سامتی تأییدپذیری باالیي بردوردار هساتند. فارد از درجه

دارد و باه باه هماراهو پذیرش دیگاران را  دهد که تأییدهویتي تمایل نشان مي
کند که بخشي از هویات وی ه ميی این، احساسي از تأییدپذیری را تجربواسطه

شود. دودِ فرد نیز با تمام توان دود در جهات کساب تأییاد بارای هاویتش مي
 کوشد  اعتبار و مشروعیت هویتي وی به وجود چنین تأییدپذیری است.مي

 یارزشمند 7

یاابي مطارح عنوان یک انتخاب در فرایند هویتهای هویتي بهکه زمینهبرای این
عنوان هویات ای را باهی باالیي را دارا هستند. فرد زمیناهزشمندارشوند، میزان 
تلقاي  ارزشامند، گزیند که ه  از سوی جمع و ه  از سوی داودشدود برمي
ی هاویتي، بخشاي از ی در ارتباط با یک زمیناهارزشمندی احساس شود. تجربه

هویت وی است. این تلقي برای وی برانگیزاننده و محتارم اسات. الحااق ایان 
دارد کاه  باه هماراههای ضمني ارزشي مثبت را ی هویتي برای فرد داللتزمینه

 سنخ، فاقد آن هستند.های هویتي ه سایر زمینه
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 تعهد 8

یابي تحقق شود تا فرایند هویتشده، متعهد ميی هویتي برگزیدهفرد نسبت به زمینه
از روی آگاهي صاورت ی انتخابي مستقالنه و واسطهبه یابد. چنین معنایي از تعهد،

ی هویتي برقارار های ویژههایي را با زمینهی تعهدورزی، فرد گرهواسطهبهگیرد. مي
ساازی زناد  باه درونيکند و در راستای اجرای تعهداتش دست باه عمال ميمي

 داند.تعهداتش اقدام کرده و دود را مقیّد به پیگیری این تعهدات مي

 معناداری 9

مند است. ی هویتي، برای فرد امری معنادار و غایتزمینه یوسوسمتحرکت در 
یابي با تولید معنای شخصي همراه است. تصمیمات و اعمال فاردی فرایند هویت

ی هویتي ویژه، برای شخص معنادار هساتند. فارد باا تعبیار و پیرامون یک زمینه
ي را برای ی هویترو، معنایي از زمینهتفسیر شخصي و مستقالنه از جریانات پیش

 شود.که این معنا بخشي از وی ميکند دود ایجاد مي

10 
سودمندی 
 یا کارایي

ی هویتي که فرد بدان اتصاال یافتاه اسات، بارای فارد کاارایي داشاته و زمینه
نظرش است. در پي این اتصال هویتي است که سعادت ی منافع موردکنندهتأمین

کند کاه های هویتي را دنبال ميآن زمینه عبارتي فردشود. بهو رفاه فرد تأمین مي
های دروني و بیروناي را رساند و بیشترین میزان پاداشمنافعش را به حداکثر مي

بودن و پدیدآمدن احساسي از ساودمندی آورد. تلقي کارآمدبرایش به ارمغان مي
 یابي است.ی هویتي، یک ضرورت هویتدر ارتباط با زمینه

 تداوم 11

یاابي، یاک احسااس از وجاود تاداوم در طاول هر هستي انسااني در راساتای هویت
تااوان کنااد. حااداقل مي، تجربااه مااياشيزناادگهااایي از زمااان را در تاااریخ دوره
منادی کناد، کاه احسااس هویتبرای ایندصوص، این را گفت که یک شخص دراین

ز گسسات معناایي، باید بداند که چه کساي اسات و احساساي ا روزهر  طورمعمولبه
ساازی یاابي، فارد در پیادهی ادیر دود را تجربه نکند. در راساتای هویتنسبت به ایده

فارد در طاول زماان از  عملکارددهاد. دصوصیات هویتي از دود مداومت نشاان مي
 کند.ی حضور حفظ ميی هویتي دود را در عرصهپایداری بردوردار است. فرد زمینه

 تمایز 12

یتي فرد متشکل از دصوصیاتي است که وی را از دیگران متماایز های هوویژگي
فاردی اسات کاه های منحصربهسازند. اساساً با وجود چنین تمایز و مشخصهمي
های یاابي، عالما  و نشاانهتوان از هویت فردی سخن گفت. در مسیر هویتمي

ی ی و رفتاری فرد، عالممي داص و شخصي است. فرد مرزبنادی ویاژهعملکرد
 مند است.ای بهرهدود را داراست و از پیشینه و سادت ویژه

 مندینشان 13

هایي گیرد بلکه در عال  واقع و با بروز مشخصههویت در دأل یا دیال شکل نمي
هایي از های واقعي و علناي، نشاانهیابد. فرد در موقعیتاز جانب فرد، تکامل مي

تاوان از و در این صورت است که مي سازدهویتي را در دود نمایان ميی زمینه
های گفتااری و ای فعاالناه و باا مشخصاهگونههویت فردی سخن گفت. وی به

توان گفت که فردی دود را متعهاد و دهد که وجود دارد  نميعملیاتي نشان مي
ها و از مشخصاه کادامچیهی هاویتي بداناد اماا در عمال، درگیر یاک زمیناه

 در دود بروز ندهد. استانداردهای آن زمینه را
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 مندیجهت 14

گیری داص عملاي و ، یک جهتاشيتیهوی یابي، فرد متناسب با زمینهدر فرایند هویت
گیری، کند. ایان جهاتي موضع دود را مشخص ميبه عبارتگیرد را در پیش ميرفتاری 

کاه گیری اسات ی فرد از قِبال ایان جهاترفتارسبککند. مسیر حرکتي فرد را معین مي
شاده اسات، های این جهت چنین است که مشخص و تعریا گیرد. از ویژگيشکل مي

 برد.ميای پیش برای فرد معنادار بوده و وی را در مسیر مستقل و ویژه

 مندیطرح 15

شده از سوی ایان طرح ارامه بر اساسفرد درون یک چارچوب مشخص هویتي، 
فرد کند. این چاارچوب منحصاربهميچارچوب و در راستای اهداف طرح عمل 

در  ی ارامه شده باشد.به وو یا از سوی اجتماعي ویژه تواند دودسادته بوده، مي
دهد ذهني سازمان مي به نحوهای پیرامون را یابي، فرد دامماً پدیدهراستای هویت

 و همواره در تدارک طرح فردی است تا دود را توسعه دهد.

 مشغوليدل 16

ای از دغدغه و مشغولیت ذهني و جسمي بارای فارد یابي، درجهدر مسیر هویت
ی هویتي که درگیار آن مشغول زمینهشود. الزم است که فرد دود را دلميایجاد 
، بداند و حاضر باشد زمان و انرژی زیادی را صرف این مشغولیت هاویتي است

ی فارد بخشاي از زمیناهمشغولي اسات کاه ی چنین معنایي از دلواسطهکند. به
 شود.ی هویتي بخشي از فرد ميهویتي و زمینه

 ثبات 17

برای تحقق جریان هویتي، فرد یک معنا و احساساي از ثباات و یکسااني را در 
متکبار  همچناناو » لیاز قبکند. عباراتي های مشخصي از زندگي تجربه ميدوره

همیشه یاک شاخص دودآگااه من »« گونه که او همواره بوده استاست، همان
، گواه این مطلب است. چنین معنایي از ثبات هویتي، بااوجود تغییارات «امبوده

 شود.ی زندگي، حفظ ميزیاد رشدی، در طول دوره

 انعکاس 18

ی هویتي کاه بادان اتصاال یافتاه فرد انعکاسي از دصوصیات منتسب به زمینه
، انعکاساي از اساتانداردهای دهد. در چنین شرایطي، وجود فارداست، ارامه مي

ی هاویتي هایي از بافت ویاژههای افراد، انعکاسی هویتي وی است. روانزمینه
است که در آن قرار دارد. وجود تصاویری که برآماده از تمااس فارد باا یاک 

 ی هویتي ویژه است، بر وجود یک وضعیت هویتي پویا داللت دارد.زمینه

19 
هماهنگي یا 
 تجانس

یابي، هماهنگي در دو سطح بیروناي و دروناي مطارح با فرایند هویت در ارتباط
آن ی هویتي کاه باه دواني با زمینهاست  در سطح بیروني، فرد در مطابقت و ه 

هاای یاباد و در ساطح دروناي الزم اسات، بخشمياتصال یافته است، هویت 
 مختل  وجودی و شخصیتي فرد از هماهنگي بردوردار باشد.

20 
یا  کلیت

 تمامیت

کناد تاا باه یابي مفهومي از تمامیت شخصیتي را تجربه مايفرد در مسیر هویت
درکي از هویت نامل شود. در یک وضعیت صحیح هویتي، وی یک کال واحاد، 

ي دروني بردوردار است. زماني فرایند کپارچگتجزیه بوده و از یکامل و غیرقابل
مطلوبي طي کرده است که فرد به یاک تصاویر  به نحویابي مسیر دود را هویت

بودن از کلي و منسج  از دود دست یافته باشد. تردیاد، گسسات و چندبخشاي
 دور است.یابي بهجریان مطلوب هویت
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 پیوند 21

یابد. های ویژه است که هویت ميپیوند و وابستگي به زمینهفرد در جریان ایجاد 
و باا حفاظ ایان  شناساديبازمفرد در قالب چنین پیوندی دود را شکل داده و 

ماند. در دصاوص مند باقي ميها، هویتنسبت به زمینه همچنانپیوندهاست که 
دهاد. پیونادها هساتي مي هاست که به فارداین مؤلفه، این اتصاالت و عضویت

 ی فیزیکي و رواني است.شامل دو جنبه

 پذیرش 22

یي کاه یابي در دو سطح پذیرش اولیه و پاذیرش نهااپذیرش در راستای هویت
گیرد. فرد باا مي، برای فرد صورت است يتیهوسازی یک وضعیت همان دروني

اما صرف  دارديبرمیابي گام ی هویتي در مسیر هویتهای زمینهپذیرش مشخصه
 ی هویتي را در دود دروني سازد.باید زمینه پذیرش اولیه کافي نیست بلکه

 برجستگي 23

ی هویتي که فرد بدان اتصال یافته است، برای فارد از اهمیات برداوردار زمینه
یاابي، شاود. در مسایر هویتبوده و از سوی وی برجسته و سارآمد تلقاي ماي

ای چنین جامعاهشود که از دید دودِ فرد و ه واقع ميتوجه فرد هایي موردگزینه
 های هویتي، برجسته باشند.که در آن قرار دارد، در میان سایر انتخاب

 
بندی کترد کته در جتدول توان در هشت مجموعه، دستههای فوق را میدر یک معنا، مؤلفه

 مشاهده است:زیر قابل
 

 های هویتيبندی مؤلفهطبقه :2 جدول شماره

 های مرتبطمؤلفه ی اصلیمؤلفه

 پذیرش، پیوند، تعهد ارتباط
 ادراک شخصي، معناداری آگاهي
 تأییدپذیری یارزشمند
 مندیمندی، طرحهماهنگي، کلیت، جهت وحدت
 ثبات تداوم
 مشغوليانعکاس، تمایز، دل مندینشان

 برجستگي، کارایي اقتدار
 - تجربه

 
 روش پژوهش

است. لر  پژوهش، لرحی غیرپیدایشتی  شدهانجاماین پژوهش در قالب پارادایم کیفی 
در ایتن  شتده استت. مشخص پیشگیرد، ازاست؛ زیرا الگویی که مبنای تحلیل قرار می

کتاوی کیفتی، ابتتدا بته یابی و دادههای دادهگیری از رو گر، ضمن بهرهلر ، پژوهش
 .(95: 1964)میبات، پردازد ها میها و سپس به تحلیل دادهآوری دادهجمع
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ها، از رو  استنادی بهتره آوری دادهمنظور جمععنوان ابزار پژوهش بهبه گرپژوهش
هتا و هتم ی دادهعنتوان گردآورنتدهگتر، هتم بتهبرده است. در پژوهش کیفتی، پژوهش

 .(46: 1994)میبات و مورهاو ، کند ها، ایفای نقش میعنای دادهی معنوان گویندهبه
ایتن رویبترد، تفستیری بتوده استت.  -ها، رویبتردی توصتیفیرویبرد تحلیل داده

چته توصتیت مستلزم حدودی از تفسیر و نیز پیش از آن انتخاب الالعات استت و اگر
سمت تفستیر و تثویتل بهها در این رویبرد هدف در آن مهم است اما برخی از توصیت

 .، به نقل از میبات و مورهاو (122: 1992، 1)بلنبیرود می
 ی گام دوم انقالب خطاب به ملت ایران است.ی پژوهشی، کتاب بیانیهنمونه

 (2000، 2)میرینگشده اول، از رو  تحلیل محتوای قیاسی برای پاسخ به پرسش مطر 
برای تحلیل محتوای کیفی شامل الگوی  . میرینگ دو نوع الگو راشودمی استفاده

های کاربرد الگوی قیاسی بر مبنای مقوله کند.استقرایی و الگوی قیاسی مطر  می
گر در پذیرد. پژوهشاند صورت میلور نظری استخراج شدهشده که بهتنظیمپیشاز

پرسش دوم  کند. برای پاسخ بهها را در ارتباط با متن بررسی میکاربرد این الگو، مقوله
 از رو  تحلیلی استنتاجی استفاده شده است.

 
 های پژوهشیافته

بته  2مالک تحلیل در مقاله پیشرو، هشت مؤلفه نهایی هویت است که در جدول شماره 
های ی گتام دوم بتر مبنتای مؤلفتهها اشاره شده است. در این بخش تمامی متن بیانیهآن

 هویت، کدگذاری شده است:
 

 کدگذاری متن :3 جدول شماره
 نام مؤلفه عبارت متنی

را بدون دیانت باه  ی پُرافتخاریک چلّهانقالب پُرشکوه ملّت ایران تنها انقالبي است که 
 .است پشت سر نهاده و از کرامت دود و اصالت شعارهایش صیانت کرده هایشآرمان

 تداوم
 اقتدار

و بر نسلي که اینک وارد فرایناد بازرو و  ادامه داددرود بر نسلي که آغاز کرد و 
 .شودجهانيِ چهل سال دوّم مي

 تداوم

 اقتدار .پا به میدان نهاد با قدرت و شکوهانقالب اسالمي ایران، 
 تداوم .رودبه پیش مي همچنانهای دود به شعار پایبندیانقالب اسالمي با حفظ و 

مصرف و ها هرگز بي  آناز این قاعده مستثنا است های جهاني این انقالب دینيشعار  ارزشمندی

                                                           
1  . Blenky 
2  . Mayring 
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 کارایي .ها با آن سرشته استی عصرفایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در همهبي
 ثبات

هاای دیناي باوده گرداني مسئوالن از این ارزشآمده، از رویزدگي پیشهرگاه دل
 .هاها و کوشش برای تحقّق آنبه آن از پایبندیاست و نه 

 پیوند
 تعهد

ی ، همواره دارای انعطااف و آماادهای زنده و باارادهپدیده همچونانقالب اسالمي 
 .های دویش استتصحیح دطا

 ادراک شخصي

 ثبات .نیست تجدیدنظرپذیرانقالب اسالمي 
 تداوم .انفعال نیستانقالب اسالمي اهل 

و آن را نعمت ددا و هشادار باه صااحبان  دهدمثبت نشان ميحسّاسیّت ها به نقد
 .شماردعمل ميهای بيحرف

 ادراک شخصي

 ارزشمندی .گیردکه بحمداهلل با ایمان دیني مردم آمیخته است، فاصله نمي یشهاارزش ای ازبه هیچ بهانه
و  شاودبه رکود و دموشي دچار نشاده و نمايسازی، انقالب اسالمي پس از نظام

بیند، بلکاه میان جوشش انقالبي و نظ  سیاسي و اجتماعي تضاد و ناسازگاری نمي
 .کندنظام انقالبي تا ابد دفاع مي ینظریهاز 

 تداوم

فاقد احساس نو به نو،  هایموقعیتها و جمهوری اسالمي، متحجّر و در برابر پدیده
 .و ادراک نیست

 ادراک شخصي

 تعهد .است دپایبن شدّت بهانقالب اسالمي به اصول دود 
 تمایز .حسّاس است شدّت بهبا رقیبان و دشمنان  های دودمرزبندیانقالب اسالمي به 

 تداوم .چرا بماند و چگونه بماندکند و برایش مه  است که مباالتي نميبا دطوط اصلي دود هرگز بي
 اقتدار .طي دواهد شد با قدرت بیشترها واقعیتفاصله بایدها با 

 اقتدار .فرود آورده است محک  البتّه ضربت متقابل را
در برابر زورگویان و گردنکشاان ایساتاده و از مظلوماان و  صراحت و شجاعتبا 

 .مستضعفان دفاع کرده است
 ثبات
 اقتدار

ای در کناار ی عمال جهااني و منطقاهاین دامنه این صداقت و صراحت و اقتدار،
 .است ایران و ایرانيی سربلندی مایهمظلومان جهان، 

 اقتدار
 برجستگي

ی دیگران نمايیا گوش سپردن به تجربه ی دودبا تجربهها را جز نادانسته! عزیزان
 .توان دانست

 آگاهي
 تجربه

و از  ، بایاد گذشاته را درسات شانادتهای اساتوار در آینادهبرای برداشتن گام
 .ها درس گرفتتجربه

 ادراک شخصي
 تجربه

 .نخستین دردشش انقالب بود و اسالمیت جمهوریتترکیب 
 پیوند

 برجستگي
ی جهان معاصر و کاانون ی برجستهپدیده« اسالم و استکبار»ی جدید تقابل دوگانه

 .توجّه جهانیان شد
 برجستگي
 تأییدپذیری

در برابار آن هماه  آوردنی ایان ملّات تاابنبود قدرت عظی  ایمان و انگیزهاگر 
 .شدپذیر نميدصومت امکان

 اقتدار
 ثبات

 مندیجهت .مسیر جهان تغییر یافتگونه بدین
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 مندیجهت های بلندتر و استوارتری به جلو برداشت.گام جمهوری اسالمي روز به روز
های هاای بازرو و افتخاارات دردشاان و پیشارفتجهاداین چهل سال، شااهد 

 .در ایران اسالمي است آورشگفت
 برجستگي
 کارایي

 .رسانید های عرصهو پیشرفت در همه عزتجهادی، ایران را به  هایمدیریت
 اقتدار

 برجستگي
و حقیقاي اسات در کاانون  جانبههمهی پیشرفت مایهرا که جانی ملّي ارادهعنصر 
 .کشور وارد کرد مدیریت

 وحدت
 کلیت

 .هاارضي و حفاظت از مرز تمامیتکشور و  امنیتثبات و 
 ثبات
 اقتدار

ی علاا  و فنّااوری و ایجاااد موتااور پیشاران کشااور در عرصاهانقاالب اساالمي 
 .شد های حیاتي و اقتصادی و عمرانيزیرسادت

 مندیجهت
 طرحمندی

... باا فنّاوری ودی، فناوری ناانو، زیساتبنیا هایسلولای، ی سودت هستهچرده
نزدیک باه ده های نخستین در کلّ جهان، شصت برابر شدن صادرات غیرنفتي، رتبه

ها برابر شدن صنایع از نظر کیفي، تبادیل صانعت های صنعتي، دهبرابر شدن واحد
های گونااگون مهندساي از مونتاژ به فنّاوری بومي، برجستگي محساوس در رشاته

 .های مه  و حسّاسجمله در صنایع دفاعي، دردشش در رشته

 برجستگي

های دادلاي، ات، مقابلاه باا فتناهمانند انتخاب مشارکت مردمي را در مسامل سیاسي
 .های ملّي و استکبارستیزی به اوج رسانیدحضور در صحنه

 پذیرش

هاای رساني در حوادث طبیعاي و کمبودی ددمتپس از انقالب، مردم در مسابقه
 .کننداجتماعي مشتاقانه شرکت مي

 پذیرش
 ارتباط

آوری ی شگفترا به گونهالمللي بینش سیاسي آحاد مردم و نگاه آنان به مسامل بین
 .ارتقاء داد

 آگاهي
 معناداری

المللاي در موضاوعاتي همچاون جنایاات غارب تحلیل سیاسي و فه  مسامل بین
 دستینو مساملي ازا ی فلسطین و ظل  تاریخي به ملّت آنبخصوص آمریکا، مسئله

 .فه  گشتحتّي برای نوجوانان و نونهاالن، روشن و قابل

 معناداری
 آگاهي

 کارایي .سنگین کردی عدالت را در تقسی  امکانات عمومي کشور کفّه
سازی و ایجاد مراکز صنعتي و اصالح امور کشااورزی سازی و دانهآمار بزرو راه

های دانشاگاهي و سادّ و نیروگااه و و رساندن برق و آب و مراکز درماني و واحد
 است  نفتخارآفریبه دورترین مناطق کشور، حقیقتاً ا امثال آن

 ارزشمندی

 کارایي .افزایش داد گیرچش  ایگونهبهو ادالق را در فضای عمومي جامعه  معنویتعیار 
 ویژهباههاای مساتعد و ناوراني رویکرد دیني و ادالقي در جمهوری اسالمي، دل

 .کرد و فضا به سود دین و ادالق دگرگون شد مجذوبجوانان را 
 ارتباط
 پیوند

 ارزشمندی .دیگر از انقالب و نظام اسالمي فعّال و پیشرو است ایمعجزهاین رشد معنویت و ادالق 
ایستادگي در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران  و با شکوه و افتخارآمیز ابهتنماد پر 

 .شدتر برجستهروز کار، روزبهدوار و جنایتجهان و در رأس آنان آمریکای جهان
 اقتدار

 برجستگي
 اقتدار .کردند اعتراف به ناتوانيدر برابر ایران اسالمي و انقالبي، های دنیا قدرت
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ی قلدران جهااني بار کشاور باا قادرت و ی دوبارهاز سلطه تا امروزه   ازآنپس
 .درشدّت جلوگیری ک

 تداوم

که شما به توفیق الهي باید گام بزرو دوّم را در  دردشانيو  پایدارانقالب عظی  و 
 .پیشبرد آن بردارید

 برجستگي
 تداوم

، پیشارفته در علا ، انباشاته از متادین، باعزتمقتدر، کشور و ملّتي مستقل، آزاد، 
در منطقه و دارای منطق  دارای تأثیر اساسي، مطمئن و امیدوار، بهاگرانهایي تجربه

 .قوی در مسامل جهاني

 اقتدار
 تجربه
 کارایي

 کارایي .کارآمد جوان جمعیتسرآمد در 
ی دیگاار کااه همگااي محصااول انقااالب و نتیجااه هااای افتخااارآمیزویژگيبسااي 
 .های انقالبي و جهادی استگیریجهت

 ارزشمندی

در چش  ی ملّت ایران و شایسته جایگاهي متعاليایران به برکت انقالب، اکنون در 
 .های دشوار در مسامل اساسي دویش استو عبور کرده از بسي گردنه جهانیان

 برجستگي
 تأییدپذیری

هاای بلناد نظاام باه ساوی آرمان مسایر افتخاارآمیزای از راه طي شده فقط قطعه
 .جمهوری اسالمي است

 مندیجهت
 ارزشمندی

 و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طي شود. هشیاریو  همتباید با  ی این مسیردنباله
 آگاهي
 مندیجهت

 تجربه .های گذشته بهره گیرندها و عبرتجربهاز تمسئوالن بایست 
را  نظیارهای ک ظرفیتهای جوان و انقالبي، دواهند توانست بلند و انگیزه هایهمت

 .فعّال و در پیشرفت مادّی و معنوی کشور به معني واقعي جهش ایجاد کنند
 مندیطرح

با زیربنای عمیق  مستعد و کارآمدامیدبخش کشور، نیروی انساني  ظرفیتترین مه 
 و اصیل ایماني و دیني است.

 کارایي

 ارتباط .است به آینده بینانهدوشنگاه ی من امید و نخستین توصیه
ترس و نومیدی را از دود و در دود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. 

 .دیگران برانید
 اقتدار

ها در بسایاری از عرصاه های ایراني،ابتکارو  پایداری ایرانيدنیا به جوان ایراني و 
 .نگردميو احترام  چش  تکری با 

 تعهد
 برجستگي
 تأییدپذیری

 .و حماسه بیافرینید آینده دیز بردارید سویبهو با قوّت دداداد،  قدر دود را بدانید
 ادراک شخصي

 مندیجهت
 اقتدار و قدرت یک کشور است. عزتی دانش، آشکارترین وسیله: عل  و پژوهش

و  ای های بزرو دسات یافتاهرکوردساز، به ما با وجود شنا در جهت مخال  جریان دشمن
 .است که به داطر آن باید روز و شب ددا را سپاس گفت نعمت بزرگياین 

 برجستگي
 ارزشمندی

ما هنوز از . فقط یک آغاز بوده است و نه بیشتر اهمیتش یاین راه طي شده، با همه
های کناوني . باید از مرزها دست یابی باید به قلّههای دانش جهان بسیار عقبی   قلّه

 .کنی عبور ها ترین رشتهدانش در مه 

 برجستگي
 مندیجهت

 طرحمندی
 تعهد مسائولیتاحسااس ی عمومي من از شما جوانان آن است که این راه را باا مطالبه
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 مندیجهت .یک جهاد در پیش گیریدبیشتر و همچون 
 مشغوليدل

بیمنااک  شادّت بهتوز را که از جهاد علمي شما دشمن بددواه و کینهو  پادیزیدهب
 .ناکام سازید است

 مشغوليدل
 آگاهي

کند برکات بیشتری باه  رشددر جامعه هرچه بیشتر  وجدان ادالقيو  شعور معنوی
 آورد بار مي

 مندینشان

 انعکاس .داشته باشند منش و رفتار ادالقي و معنویدود باید 
 مندینشان .آن در جامعه فراه  کنندرواج زمینه را برای 

 تجربه .بستیزند ی معقولو ادالق، به شیوه معنویت ضدهای با کانون
وظایفي سنگین بر عهاده دارناد کاه بایاد  بارهدراینهای مسئول حکومتي دستگاه

از  مسائولیتصورت گیرد  و این البتّه به معناي رفاع  هوشمندانه و کامالً مسئوالنه
 های غیرحکومتي نیست.اشخاص و نهاد

 آگاهي
 تعهد

جاامعي  های کوتاه مدّت و میان مادّتبرنامه هابارهدراینی پیش رو باید در دوره
 .تنظی  و اجرا شود

 مندیطرح

 اقتدار .و نفوذناپذیری کشور استناپذیری سلطه مه ی قوّت و عامل نقطهاقتصاد قوی، 
 مندیجهت .از اقتصاد ضعی  و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد راه نجاتانقالب اسالمي 

های آن تهیّه و با قدرت و نشاط کااری و ی بخشبرای همه های اجراميبرنامهباید 
 .ها پیگیری و اقدام شود، در دولتمسئولیتاحساس 

 مندیطرح

 انعکاس .ی حرام بگریزندهمه باید از شیطان حرص برحذر باشند و از لقمه
اجارای ها تکرار شده است، ولي برای ها و قوانین، باراین سخنان در قالب سیاست

 هاست آن چش  امید به شما جوان یشایسته
 تجربه

هایي از اصالِ : این هار ساه، شاادهملّي، روابط دارجي، مرزبندی با دشمن عزت
 .اندالملليدر روابط بین« ، حکمت و مصلحتعزت»

 برجستگي
 ارتباط
 تمایز

جمهوری اسالمي در غرب آسایا و بازتااب  ی سیاسيحضور قدرتمندانهگسترش 
 .وسیع آن در سراسر جهان سلطه

جز با شجاعت و حکمات جمهوری اسالمي است که  عزتها بخشي از مظاهر ینا
 .آمدمدیران جهادی به دست نمي

 اقتدار
 مندینشان

 ارزشمندی نکند  نشینيدود، یک گام ه  عقب های انقالبي و ملّيارزشاز 
جبران ادالقاي و های بيتالش غرب در ترویج سبک زندگي غربي در ایران، زیان

جهاادی اقتصادی و دیني و سیاسي به کشور و ملّت ما زده اسات  مقابلاه باا آن، 
 .هاستکه باز چش  امید در آن به شما جوان طلبدميوشمندانه و ه جانبههمه

 وحدت
 هماهنگي

 ادراک شخصي
که نظام جمهوری اساالمي  ایجانبهتالش همهاین مبارزه بخش اثرگذاری است از 
 .باید در راه استقرار عدالت به کار برد

 هماهنگي
 کلیت

 ی وجودند.موظّ  به حراست از آن با همه، مخصوصاً دولت جمهوری اسالمي، همه
 هماهنگي
 وحدت
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 گيریخالصه و نتيجه
 دو بته گوییپاستخ دنبال به گرپژوهش شد، تدوین که اهدافی مبنای بر پژوهش، این در

 تحلیتل رو  از گیتریبهره با گرپژوهش پژوهش، اول پرسش به پاسخ در. بود پرسش
 هتاآن بته ی گتام دوممتتن بیانیته کل در که هاییمؤلفه برشماری ضمن میرینگ، قیاسی
 داشتت، اشاره ایرانی-اسالمیهویت  هایمؤلفه به که را متنی عبارات بود، شده پرداخته

 نمتایش بته را هتاآن جتدول، صتورتبه و کترده استتخراج پاراگراف و جمله قالب در
 ابتتدا که بود صورت این به گرفت کار به قسمت این در گرپژوهش که روندی. درآورد

 نظتر در تحلیتل واحتد عنوانبه را هاپاراگراف بعدازآن ،داد قرار موردبررسی را متن کل
 به کل از حرکت یک عبارتیبه. داد قرار خود تحلیل واحد را هاجمله پایان در و گرفت
 گترپژوهش بختش، ایتن در. استت بتوده گترپژوهش متوردنظر ها،داده تحلیل در جزء
 .داد قرار موردتوجه مستقل واحد عنوانبه پاراگراف، از فراتر را هاجمله
 را متتن هتایپاراگراف تمتام گترپژوهش پتاراگراف، قالتب در هامؤلفه استخراج در

 کته هتاییپاراگراف کردنمشتخص ضتمن و استت داشتته مدنظر تحلیل واحد عنوانبه
 از از هویتت، یامقولته شواهد عنوانبه را جمالتی بوده، مطر  هاآن در هویت یمقوله
 وتحلیلتجزیته قستمت در تحلیتل کتار گتزار  عنوانبه و کشیده بیرون پاراگراف کل
 بیان در گرآورد همچنین زیر کلمات و عبارات کلیدی خط کشید. پژوهش قلم به هاداده

 ،بود موجود هاآن در یرانیاتیاسالمهویت  یمقوله که را متنی عبارات پژوهش، گزار 
 عبتارات، ایتن خوانیبتاهم از تتا کترد بیتان ی گتام دوممتتن بیانیته صفحات ترتیب به

 متنی، عبارات برشماری در گرپژوهش. شود ایجاد خواننده ذهن در متن کل از تصویری
 :است زیر شر  به که گرفت پیش در را رویبرد دو

 هویتت هایمؤلفته بته مستقیماً که برگزید را متنی عبارات که بود این رویبرد اولین
 پرداختته هتاآن به هامؤلفه تعریت در که را عباراتی عین که توضیح این با داشت؛ اشاره
 کته متنتی عبارات انتخاب در گرپژوهش دوم، رویبرد در. بود موجود متن در بود، شده
 بته. کترد عمتل غیرمستتقیم صتورتبه استت، بتوده موجتود هاآن در هویت هایمؤلفه
 کرده مشخص خود تفسیر مبنای بر را متنی عبارات در نهفته هویت یمقوله که گونهاین
رویبترد اول توصتیفی و رویبترد دوم تفستیری بتود. . کرد استناد هامؤلفه از یبی به و
 بته پاستخ در هتاداده تحلیل در تفسیر سطح به توصیت سطح از حرکت یک عبارتی،به
دهتد نتیجه تحلیل پرسش اول پژوهش نشان متی .است افتاده اتفاق پژوهش پرسش این
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مؤلفته استت، توجته شتده  24که جمعاً ایرانی تاسالمی آفرینیهای هویتتمامی مؤلفهبه
عبتارت(، تتداوم و  13عبتارت(، برجستتگی ) 15های اقتتدار )است. در این میان مؤلفه

عبتارت( بیشتترین بستامد را دارا بودنتد و  8عبتارت( و ارزشتمندی ) 9منتدی )جهتت
عبارت(، ربات، تعهد، ادراک شخصتی، تجربته،  6عبارت(، آگاهی ) 7های کارایی )مؤلفه
و  عبارت(، پیونتد، تاییدپتذیری، وحتدت، همتاهنگی 4عبارت(، ارتباط ) 5مندی )لر 

 2مشتغولی )عبارت( و تمایز، انعبا ، کلیتت، پتذیر ، معنتاداری و دل 3نشانمندی )
عبارت( در درجات بعدی پرداز  در متن قرار دارند کته ایتن امتر، نشتان از جامعیتت 

 ارد.ی گام دوم ددر متن بیانیه آفرینیبح  هویت
ایرانی در -اسالمی آفرینیدر پاسخ به پرسش دوم درخصوص چگونگی روند هویت

ی گام دوم باید گفت که تثکید اصلی رهبری معظتم در درجته اول بتر ایجتاد متن بیانیه
هتای اقتتدار ویژه نسل جوان نسبت به دستاورد و زمینهبینش و بصیرت در آحاد ملت به
هتای وده است. همچنین ایشان بتا معرفتی ارزشتمندیو افتخارآفرینی انقالب اسالمی ب

ایرانی، به دنبال معرفی جهت حرکت نسل جتوان در پیشتبرد اهتداف -ی اسالمیجامعه
انتد. اند و از کارآمدی وضعیت موجود با بیان مصادی  متعتدد دفتاع نمتودهانقالب بوده

هتای ها و ظرفیتتهای کشور، وجود لر دار پیشرفتتثکید بر ربات کشور و روند ادامه
کردن و انعبتا  پذیری و تجربهغنی پیشرفت، دعوت جوانان به تعهدورزی و مسئولیت

های جامعه اسالمی در عمل، نگاه آگاهانه و هوشیارانه نسبت به وقتایع پیشترو و ارز 
هتای گذشته انقالب، دعوت به وحدت و پذیر  و برقراری ارتباط با مضتامین و آرمان

مشتغولی نستبت بته حفتپ و پیشترفت جامعته تتا اشتن دغدغه و دلانقالب اسالمی، د
و مرزبندی مشخص بتا دشتمنان انقتالب  دهی تمدن بزرگ اسالمیرسیدن به مرز شبل
ایرانتی -دهی به هویت استالمیی گام دوم انقالب است که بر شبلسایر مضامین بیانیه

که هتر کتدام  آفرینیهای هویتی گام دوم با تثکید بر تمامی مؤلفهتثکید دارد. متن بیانیه
در ستطح  آفرینییابی هستند، یک گنجینه غنی بترای هویتتدر حبم یک فرایند هویت

 ایرانی است.-ویژه جامعه اسالمیجوامع اسالمی به
دهد. ذکر ایتن نبتته هتم ضتروری بندی هویت را شبل میها، استخواناساساً مؤلفه

رفتن شوند، فقدانشان باع  تحلیلمندی میهایی که منجر به هویتاست که همان مؤلفه
گذرد با این تفتاوت کته شدن میمندهویتی از راه هویتعبارتی راه بیشود؛ بههویت می

ی یک وضعیت هویتی بدانیم، ها را بخشی از پیبرهدر مسیر عبس؛ اگر هر یک از مؤلفه
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ایتن  زل هویت است.شدن یک تبه از پامعنای کمها بهفقدان و حذف هر کدام از مؤلفه
ی هویتی در فرد شروع ها درواقع خود، فرایندهایی هستند که با رویارویی با زمینهمؤلفه

 .(276: 1394)ذاکری، ی استقرار کامل وضعیت هویتی ادامه دارند و تا رسیدن به مرحله
یتابی وجتود دارد، مقولته خودآگتاهی و هوشتیاری مسئله مهمی که در بح  هویت

هتای آگتاهی، ادراک است که رهبری معظم انقالب بارها در متن بیانیه در قالتب مؤلفته
ی مبنتایی در ارتباط با حضور آگاهانه در زمینهاند. شخصی و معناداری به آن متذکر شده

گیرد، بایتد گفتت کته در راستتای ایجتاد آن شبل می یابی در ارتباط باکه فرایند هویت
های پیشتین ها با زمینتهها و بررسی سازگاری آنیابی سالم، شناسایی زمینهجریان هویت

 هویتی برای فرد امری الزامی است.
 
 

 منابع
 ،83   ،ملي مطالعات فصلنامه ،«فبری منظومه در اسالمی ایرانی هویت هایمؤلفه» ؛(1399) عسگر اکبری، 

 .45ت64 صص
 انقتالب ی گتام دومبیانیته در جوانتان اجتمتاعی مستئولیت نظریته تبیین»(؛ 1398العابدین )امینی ساب ، زین 

 .133ت163 صص ،43، شماره وکارمجله کسب، «خوب حبمرانی بر تثکید با اسالمی
 انتشارات انقالب اسالمی. ، تهران:ی گام دوم انقالب دطاب به ملت ایرانبیانیه(؛ 1397علی ) ای، سیدخامنه 
 ( ؛ 1398خوشدونی، مهدی)«27ت43 ، صص133،   مجله پیام، «ی گام دوم انقالب و ماهیت آنمعنویت در بیانیه. 
 ( ؛ 1396ذاکری، مختار و شمشیری بابک)شتیراز: انتشتارات هویت و تعلی  و تربیت: از نظریاه تاا عمال ،

 دانشگاه شیراز.
 ( ؛ 1394ذاکری، مختار)رساله پردازی هویت و طرح آن در تعلی  و تربیت: پژوهشي پدیدارشناسانهمفهوم ،

 دکتری در رشته فلسفه تعلیم و تربیت، دانشبده علوم تربیتی دانشگاه شیراز.
 در فرهنگ فصلنامه ،«ایرانی-اسالمی هویت مفهومی چارچوب» ؛(1394) زهرا امیری، و مهدی نژاد، سبحانی 

 .413ت425 ، صص:3 شماره ،اسالمي دانشگاه
 تهران: پژوهشبده علوم انسانی و اجتماعی.مباني نظری هویت و بحران هویت(؛ 1383اکبر )علیخانی، علی . 
 52ت31 ، صص132،   مجله پیام، «ی گام دوم انقالبفقیه در بیانیهنقش والیت»(؛ 1397زاده، هادی )کاظم. 
 اندیشته در ایرانتی و استالمی هویتت هایمؤلفته شناستایی» ؛(1396) کتاوو  احمدلو، و علی زاد، مرشدی 

 .63ت76: صص ،70 شماره ،ملي مطالعات فصلنامه ،«ایخامنه اهللآیت
 ( ؛ 1391میرمحمدی، داود و ساروخانی، باقر)«ی نامهفصال، «فضای مجازی و تحوالت هویت ملتی در ایتران

 .2ت18، صص: 4،   مطالعات ملي
 ،هایاندیشاه نشاریه ،«آن شناستیآسیب و ایرانتی-اسالمی هویت فلسفی مبانی تبیین» ؛(1397) مریم نادری 

 .7- 25 ، صص:3 ،  14 دوره ،تربیتي نوین
 ( ؛ 1384هانتینگتن، ساموئل پی)محمدرضا گلشن و همبتاران، تهتران:  ، ترجمههای هویت در آمریکاچالش
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