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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.
Keywords: Islamic-Iranian Identity, Identity Components, Second Step Statement
of the Islamic Revolution, Content Analysis.
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چكيده
یکی از موضوعهای اساسی دنیای مدرن ،مسئلهی هوی ت مل ی اس ت ه ه در ای ن مطالع ه،
پژوهشگران بهدنبال تحلیل این مفهوم در متن بیانیهی گام دوم رهبر معظم انقالب هس تدد.
در این پژوهش با رویکردی غیرپیدایشی ،مؤلفههای هویت اس المی-ایران ی بررس ی ش د
است .بهمدظور داد هاوی ،پژوهشگران از روش تحلیل محت وای قیاس ی و روش تحلیل ی-
استدتاجی و برای داد یابی از روش اسدادی بهر گرفته است .نتایج نشان م یده د ه ه ب ه
تمامی مؤلفههای هویتآفریدی اسالمی-ایرانی هه جمعاً  24مؤلفه است ،توج ه ش د اس ت.
در این میان ،مؤلفههای اقتدار ( 15عبارت) ،برجستگی ( 13عبارت) ،ت داوم و جه تمد دی (9
عبارت) و ارزشمددی ( 8عبارت) بیش ترین بس امد را دارا هس تدد و مؤلف هه ای ه ارایی (7
ی ،تجرب ه ،ر ر مد دی ( 5عب ارت)،
عبارت) ،آگاهی ( 6عبارت) ،ثب ات ،تعه د ،ادراش ش
ارتباط ( 4عبارت) ،پیوند ،تأییدپذیری ،وحدت ،هماهدگی و نشانمد دی ( 3عب ارت) و تم ایز،
انعکاس ،هلیت ،پذیرش ،معداداری و دلمشغولی ( 2عبارت) در درج ات بع دی پ ردازش در
متن قرار دارند هه این امر ،نشان از جامعیت بحث هویتآفریدی در م تن بیانی هی گ ام دوم
دارد .درخ وص چگونگی روند هویتآفریدی اس المی-ایران ی در م تن بیانی هی گ ام دوم
باید گفت هه تأهید اصلی رهبری معظم انقالب اسالمی در درج هی اول ب ر ایج اد بی دش و
ب یرت در آحاد ملت بهویژ نس ل ج وان نس بت ب ه دس تاوردها و زمید هه ای اقت دار و
افت ارآفریدی انقالب اسالمی بود است .همچدین ایشان با معرفی ارزشمددیهای جامع هی
اسالمی-ایرانی ،بهدنبال معرفی جهت حرهت نسل جوان در پیشبرد اهداف انقالب ب ود ان د
و از هارآمدی وضعیت موجود با بیان م ادیق متعدد دفاع نمود اند.

كليدواژهها:

هویت اسالمی-ایرانی ،مؤلفههای هویت ،بیانیهی گام دوم انقالب اس المی،

تحلیل محتوا.

* استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول).
** استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران.

سال بیستوسوم ،شمار ی 1401 ،1

مقدمه و طرح مسئله

انقالب کبیر اسالمی ایران در حالی چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشتت
و قدم به دههی پنجم حیات خود نهاد که اگرچه دشمنان مستتببر گمانهتای بتاللی
در سر داشتند ،اما دوستانش در سراسر جهان ،امیدوارانه آن را در گذر از چالشها و بته
دست آوردن پیشرفتهای خیرهکننده ،همواره سربلند دیدهاند .در چنین نقطهی عطفتی،
رهبر حبیم انقالب اسالمی با صدور «بیانیهی گام دوم انقالب» و برای ادامتهی ایتن راه
روشن ،به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دههی گذشته پرداخته و توصیههایی اساسی
بهمنظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسالمی بزرگ» ارائه فرمودهانتد .بیانیتهی «گتام
دوم انقالب» تجدید مطلعی است ،خطاب به ملت ایتران و بتهویژه جوانتان کته بهمثابته
منشوری برای «دومین مرحلهی خودسازی ،جامعهپردازی و تمدنسازی» خواهد بتود و
«فصل جدید زندگی جمهوری اسالمی» را رقم خواهد زد .این گام دوم ،انقتالب را «بته
آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای للوع خورشید والیت عظمتی
(ارواحنافداه) هست» نزدیک خواهد کرد (بیانیهی گام دوم انقالب اسالمی.)7 :1397 ،
این بیانیه ،اساساً دو هدف اساسی را دنبال میکند که هدف اول آن ،ارائتهی تصتویر
جامعی از عمر  40سالهی انقالب اسالمی ایران برای شناخت هرچته بیشتتر نستلهتای
نوپای ملت ایران بوده استت .عنتاوینی ازجملته شتعارهای انقتالب استالمی ،متدیریت
جهادی ،برکات بزرگ انقالب اسالمی و مظاهر اقتتدار ایتران استالمی در راستتای ایتن
هدف بوده است .هدف دوم ،ارائهی سرفصلها و توصتیههتای اساستی بترای پیشترفت
هرچه بیشتر کشور است .در این بختش ،هفتت سرفصتل علتم و پتژوهش ،معنویتت و
اخالق ،اقتصاد ،عدالت و مبارزه با فساد ،استقالل و آزادی ،عزت ملی ،روابط خارجی و
مرزبندی با دشمن و نهایتاً سبک زندگی وجود دارد که بیانگر مسیر پیشرفت است .یبی
از مهمترین معیارهای پیشرفت هر جامعهای شبلگیری هویت ملی شهروندان است کته
از این لحاظ پرداختن به مؤلفههای هویت استالمی-ایرانتی در قالتب بیانیتهی گتام دوم
انقالب اسالمی ،گامی در جهت پیشرفت الگوی اسالمی-ایرانی در سطح جامعه است.
یبی از چالشهایی که کشور همتواره بتا آن در لتول دورههتای مختلتت تتاریخی
مواجه بوده است ،مسئله هویت ملی است که امتروزه بته دالیلتی ازجملته جهانیشتدن
سبک زندگی ،آسان بودن برقراری ارتباط بهواسطهی توستعهی دنیتای مجتازی و متتثرر
بودن آن بهوسیلهی تعامالت ،بهجای تجویزی بودن ،بیش از هتر دوره دیگتری بایستت
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موردتوجه قرار گیرد .متن بیانیهی گام دوم ،با بیان مضامینی از تاریخ انقالب اسالمی ،به
نظر میرسد دربردارنتدهی عناصتر و مؤلفتههایی از هویتت ایرانتی و استالمی باشتد و
ازاینرو نقش هویتآفرینی اسالمی-ایرانی را ایفا کند که در این پژوهش ایتن مقولته را
موردبررسی قرار میدهیم.
به عقیدهی اریبسون ،نظریهپرداز و پژوهشگر برجسته ،هویت مفهومی کامالً فراگیر
اما متبهم استت .گریزناپتذیری آزاردهنتدهی هویتت بتهخوبی در ارتر لئتون وایستلتیر،
نظریهپرداز مشهور اجتماعی توضیح داده شده است (هانتینگتون.)42 :1384 ،
کمتر مفهومی است که به اندازهی هویت ،واجد معتانی متعتدد باشتد .تتال بترای
تعریت هویت را شبیه تال برای نامگذاری رنگ بتاد دانستتهاند؛ از هرکستی پرستیده
شود ،پاسخ متفاوتی خواهد داد (پارانجپی.)18 :2000 ،
در باب هویت میتوان گفت ،هویت هیچگاه مفهوم رابتی نداشتته و پایتداری بترای
خود نمیپذیرد .همیشه چندگونگی را پذیرفته و تمایل داشته که به مدلولهای مختلتت
رجوع کند (قاسمی ،به نقل از علیخانی.)47 :1383 ،
در دوران معاصر پدیتدههایی همچتون جهانیشتدن ،مدرنیتته ،مهتاجرت ،توستعهی
شهرنشینی ،توسعه اقتصادی ،فضای مجازی ،فناوریهای نوین تولیتدمثل و شبیهستازی،
جهانگردی ،جنبشهای مذهبی و جنبشهتای قتومی ،بیشازپتیش ،پدیتدهی هویتت را
مسئلهساز کردهاند .جامعهی ما نیز از جامعتهی جهتانی ،جتدا نبتوده و از عوامتل فتوق
بهویژه رویارویی سنت با مدرنیته و حرکت به سمت جهانیشدن تثریر پذیرفته است .در
ارتباط با جهانیشدن ،فرایند جهانیشتدن و در پتی آن رستانههای جدیتد الالعتاتی و
ارتبالاتی از دههی  ،1370بیشازپیش ،فضای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی کشتورمان را
فراگرفته و گستر و نفوذ ماهوارهها و اینترنت ،بهتدریج ،گرایشها ،رفتارهای سیاستی
و کنشهای اجتماعی در جامعته و بتهویژه نستل جتوان و نخبگتان را متتثرر ستاخت و
تغییرات و پیامدهایی را در حوزههای مختلفی به همتراه آورد کته حتوزهی فرهنگتی و
هویتی ،یبی از مهمترین حوزههایی است که از این فناوریهای جدیتد بهشتدت تتثریر
پذیرفته است (میرمحمدی.)6 :1391 ،
مجموعهی عبارات فوق مسئله بودن هویت برای جامعتهی ایرانتی و لتزوم توجته و
پرداز آن را نشان میدهد .ازاینرو الزم است ،با توجه به راهبردی بودن سند بیانیتهی
گام دوم انقالب اسالمی ،مسئله هویتت بهصتورت دقیت و جتدی از منظتر ایتن ستند،
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موردتوجه قرارگرفته و پژوهشهایی در جهت روشنسازی پدیتدهی هویتت بته انجتام
رسد و لرحی برای ایجاد یک وضعیت هویتی پویا و مستحبم در شترایط درحتالتغییر
دنیا ریخته شود که پژوهش پیشرو در این سمت است.
سؤالهای پژوهش

هدف اصلی پژوهش پیشرو ،تحلیل محتوای متن بیانیتهی گتام دوم انقتالب بتر استا
مؤلفههای هویت است .ازاینرو پرسشهای اساسی این پژوهش عبارت است از:
 -1به کدامیک از مؤلفههای هویتآفرینی در بیانیهی گام دوم توجه شده است؟
 -2چگونه هویتآفرینی اسالمی-ایرانی بر اسا بیانیهی گام دوم امبان مییابد؟
چارچوب نظری و پيشينه پژوهش

احسا تعل  ،تجربیات و میراث مشترک ،احسا تعهد افراد به اجتمتاع ،برختورداری
از آرمانها و ارز های مشترک ،به افراد هویت جمعی میبخشد .یبتی از ایتن هویتت
های جمعی ،هویت ملی است که به مردمی که در داختل یتک مترز زنتدگی متیکننتد،
هویت مشترکی میبخشد .بتیشتک ،یبتی از ابعتاد اصتلی هویتت ملتی ایرانیتان ،بعتد
اسالمی-ایرانی است.
هویت اسالمی -ایرانی را میتوان برآیندی دانست که از شناخت آموزههای
اسالمی -ایرانی ،درونی کردن آنها و نیز پایبندی عملی به آموزهای مذکور ،برای افراد
حاصل میشود .این آموزهها در فرایند تطبی فرهنگگذشتﮥ ایران با مبانی اسالمی و با
معیار قرار دادن اسالم در این فرایند ،به دست میآید .منظور از فرایند تطبی  ،بررسی
وجوه مشترک و مختلت آموزههای برگرفته از اسالم و فرهنگ تاریخی ایران است .در
این فرایند ،چنانچه در وجهی از امور ،میان آموزههای اسالم و فرهنگ ایران اختالفی
باشد ،معیار تعدیل آن امر ،اسالم در نظر گرفته شده است .با توجه به این صافی،
آموزههای اسالمی -ایرانی ،حاصلشده و این آموزههای مشترک و تعدیلشده ،بهعنوان
مبنایی که نقش مؤرر هویتسازی اسالمی -ایرانی را برای فراگیران خواهد داشت،
مبنای عمل واقﻊ میشوند .چنانچه این آموزهها توسط فراگیران ،موردپذیر جامﻊ قرار
گیرند ،هویت اسالمی -ایرانی در وجود آنها تجلّی مییابد (سبحانی نژاد و امیری.)1394 ،
هویت اسالمی-ایرانی به معنتای احستا تعلت بته گروهتی از انستانها بته علتت
اشتراک در برخی عناصر فرهنگی و شتبهفرهنگی استت .فترد ایرانتی همزمتان تعلقتات
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اسالمی و ایرانی خود را بتدون منافتات دارد .هویتت استالمی-ایرانتی ،مجموعتهای از
نگر های مثبت نسبت به عوامل و الگوهای هویتبخش و یبپارچه در ستطح کشتور
است که دارای مؤلفههای گوناگونی مثل ارز های ملتی ،دینتی ،فرهنگتی و اجتمتاعی
است (نادری و همباران.)1397 ،
بیانیهی گام دوم انقالب ،بهعنوان نقشهی راه چلهی دوم انقالب اسالمی ایران ،توجه
ویژهای به مقولهی هویتیابی ،بهویژه نسل جوان دارد .ازاینرو در الیههای مختلت این
سند راهبردی ،به مقوله هویت اسالمی-ایرانی توجه شده است که موردبحت و تحلیتل
پژوهش پیشروست.
در خصوص پیشینه پژوهش ،تحقی خاصی به بررسی مقولتهی هویتت در بیانیتهی
گام دوم انقالب نپرداخته است که این امر خأل و لزوم انجام پژوهش در ایتن خصتوص
را نشان میدهد .ازجمله پژوهشهای انجامشده در حوزه بیانیهی گام دوم متیتتوان بته
تحقیقات زیر اشاره کرد:
اکبری ( )1399در پژوهشی با عنوان مؤلفههای هویتت ایرانتی استالمی در منظومته
فبری مقام معظم رهبری نشان داد که در بیانات ایشان شاخص راهبردی هویت ایرانتی
با فراوانی  57/9( 988درصد) ،شاخص هتدف زبتان و ادبیتات فارستی بتا تعتداد 419
( 42/4درصد) بیشترین و میراث فرهنگی با تعداد  10( 99درصتد) کمتترین فراوانتی را
داشته است .شاخص راهبردی هویت اسالمی با فراوانی  42/1( 719درصتد) ،شتاخص
هدف هویت رفتاری با تعداد  35( 252درصد) بیشترین و هویت اعتقادی بتا تعتداد 91
( )12/7کمترین فراوانی را داشته است.
خوشدونی ( )1398در پژوهشی با عنتوان معنویتت در بیانیتهی گتام دوم انقتالب و
ماهیت آن ،بیان میکند که از منظر مقام معظم رهبری ،معنویتت نتهتنها شتالوده و کالبتد
انقالب اسالمی را تشبیل میدهد ،بلبه پیام فراگیر انقالب اسالمی به دیگتران نیتز پیتام
معنویت است« :پیام انقالب اسالمی ،پیام معنویت ،توجه به معنویت ،واردکتردن عنصتر
معنویت در زندگی انسان و توجه به اخالق و خداست».
امینی و همباران ( )1398در پژوهشی با عنتوان تبیتین نظریته مستئولیت اجتمتاعی
جوانان در بیانیهی گام دوم انقالب اسالمی با تثکید بر حبمرانی خوب ،بته ایتن نتیجته
رسیدند که مسئولیت اجتماعی جوانان در پنج بعد اقتصادی ،اجتماعی ـ سیاسی ،قانونی،
معنوی -اخالقی و نوعدوستتی و حبمرانتی ختوب در پتنج بعتد مشتارکت اقتصتادی،
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استقالل و آزادی ،عدالتخواهی و مبارزه با فساد ،حاکمیت قانون و کارایی و ارربخشتی
دولت قرار گرفت.
یافتههای پژوهش کاظمزاده ( )1398با عنوان نقش والیتفقیه در گتام دوم انقتالب،
حاکی از آن است که به منظور نشان دادن مهمترین نقشهای ولیفقیه بهعنوان راهبتر و
سباندار انقالب اسالمی متردم ایتران در گتام دوم انقتالب میتتوان بته متواردی مثتل
مدیریت ربات سیاسی ،تقویت نقش آموزههای دینی در جامعه ،یادآوری مبرر نقشهای
پیروزیآفرین ملت در سابقه تاریخیشان ،نوآوری ،بسیج نخبگانی اشاره نمود.
نتایج تحقی مرشدی زاد و احمدلو ( )1396بتا عنتوان شناستایی مؤلفتههای هویتت
اسالمی و ایرانی در اندیشه آیتاهلل خامنهای نشان داد ،مؤلفههای تشتبیلدهنده هویتت
اسالمی در اندیشه ایشان شامل اعتقادات ،ارز های اسالمی ،اعیاد استالمی و مراستم و
مناسک اسالمی است و مؤلفههای هویت ایرانی نیز شامل زبان فارسی ،سرزمین ،تتاریخ،
عید نوروز و معماری ایرانی است .فراتر از آن ،ایتن مؤلفتهها در کنتار هتم و آمیختته و
همساز با هم قرار دارند و در ایجاد انسجام در بین اقوام ،اقتتدار ملتی و تشتبیل تمتدن
نوین اسالمی ،هر دو بخش را تثریرگذار میدانند.
همانلور که پیشینهی پژوهش نشان میدهد ،پژوهش خاصی به تبیتین ایتن مفهتوم
ازنظرگاه بیانیهی گام دوم انقالب نپرداخته است .ازاینرو در این پتژوهش ایتن مهتم را
دنبال میکنیم.
الگوی نظری هویتی که مبنای تحلیل قیاسی قرار گرفتته استت ،بهشتر زیتر استت
(شمشیری و ذاکری:)75 :1396 ،
جدول شماره  :1مؤلفههای هویتي
ردیف نام مؤلفه

1

ارتباط

2

ادراک

شرح مؤلفه
برای اینکه مسیر هویتیابي بهگونهای صحیح به سرانجام رسد ،در درجهی اول،
یک ارتباط متقابل بین فرد و زمینهی هویتي برقرار ميگردد .جریان هویتیاابي،
جریان برقراری روابط و مجموعهای از رویارویيهایي است که برای فرد ایجااد
ميشود .یک ارتباط هویتي ،ميتواند ارتبااط باا داود اعا از داود دروناي و
متعلقات فردی ،ارتباط با دیگری ،ارتباط با طبیعت ،ارتباط با وجود برتر ماورای
طبیعي ،ارتباط با فرهنگ ،ارتباط با مکان و از این قبیل روابط باشد .اساساً بدون
وجود دیگری یا طرف مقابل ارتباط و باهتبع آن ،شاکلگیری ارتبااط و امکاان
هویتیابي وجود نخواهد داشت.
برای تحقق فرایند هویتیابي ،یک درک شخصاي از «داود» باهوسایلهی فارد
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3

4

5

6

7

شخصي هویتیاب صورت ميپذیرد .هویت در پي یک درک و فها شخصاي از داود
ایجاد ميشود .در پي تصویری که فارد از داود باهعنوان تصارفکنندهی یاک
وضعیت مشخص ،ادراک ميکند ،زمینهی شکلگیری هویات بارای وی فاراه
ميشود .در جریان چنین بازشناسي است که فرد قادر دواهد بود به ایان ساؤال
که «من چه کسي هست » پاسخ دهد .فردی که در مسیر صحیح هویتي گام برماي
دارد ،نسبت به اوضاع و دصوصیات ویژهاش دودآگاه است.
در جریان هویتیابي و در زمینههای مختلا هاویتي باین جنباههای مختلا
شخصیت فرد هویتیاب ،گونهای وحدت و یگانگي بهوجود مايآیاد .بااوجود
مواضع گوناگون اجتماعي و تصورات متفاوتي که از دود داری و تصاویرهایي
وحدت که از سوی اجتماع ،به ما منعکس ميشود ،درک واحدی از داود وجاود دارد
بهعبارتي با یک دود و من دروني روبرو ميشوی  .این دودهای مختل که فرد
در موقعیتهای مختل نمایش ميدهد ،از وحدت برداوردار باوده و در یاک
شخص واحد جریان دارد.
هویت در انزوا و سکون تعین نميیابد .برای هویتیابي فرد بهگونهای تجرباي و
عملیاتي درگیر زمینهی هویتي ميشود که با آن روبرو اسات .وی در میادانهای
تجربه
واقعي و طبیعي از دود عملکردهایي متناسب با زمینهی هویتي را بروز ميدهاد .در
جریان چنین تجاربي که عمدتاً فرد عامل فعال و طراح است ،هویت تعین ميیابد.
فرد نسبت به آن دسته از زمینههای هویتي گرایش نشان ميدهد که ها داود از
شکوه و قدرت بردوردار باشاد و ها دامناهی توانایيهاا و عازتنفس وی را
اقتدار توسعه دهد .اقتدار چنین زمینههایي از هویت باید بهقدری باشد کاه بارای فارد
باشکوه و باعظمت جلوه کند و اساساً فرد تا چنین سطحي از نیرومندی ،جالل و
غرور را در آن نیابد ،به سمت آن زمینهها سوق نميیابد.
زمینههای هویتي برای اینکه بهعنوان یک انتخاب هویتي ،موردتوجه قرار گیرند،
از درجهی تأییدپذیری باالیي بردوردار هساتند .فارد باه سامت آن گزیناههای
هویتي تمایل نشان ميدهد که تأیید و پذیرش دیگاران را باه هماراه دارد و باه
تأییدپذیری
واسطهی این ،احساسي از تأییدپذیری را تجربه ميکند که بخشي از هویات وی
ميشود .دودِ فرد نیز با تمام توان دود در جهات کساب تأییاد بارای هاویتش
ميکوشد اعتبار و مشروعیت هویتي وی به وجود چنین تأییدپذیری است.
برای اینکه زمینههای هویتي بهعنوان یک انتخاب در فرایند هویتیاابي مطارح
شوند ،میزان ارزشمندی باالیي را دارا هستند .فرد زمیناهای را باهعنوان هویات
دود برمي گزیند که ه از سوی جمع و ه از سوی داودش ،ارزشامند تلقاي
ارزشمندی شود .تجربهی احساس ارزشمندی در ارتباط با یک زمیناهی هاویتي ،بخشاي از
هویت وی است .این تلقي برای وی برانگیزاننده و محتارم اسات .الحااق ایان
زمینهی هویتي برای فرد داللتهای ضمني ارزشي مثبت را باه هماراه دارد کاه
سایر زمینههای هویتي ه سنخ ،فاقد آن هستند.
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8

تعهد

9

معناداری

10

سودمندی
یا کارایي

11

تداوم

12

تمایز

13

نشانمندی

فرد نسبت به زمینهی هویتي برگزیدهشده ،متعهد ميشود تا فرایند هویتیابي تحقق
یابد .چنین معنایي از تعهد ،بهواسطهی انتخابي مستقالنه و از روی آگاهي صاورت
ميگیرد .بهواسطهی تعهدورزی ،فرد گرههایي را با زمینههای ویژهی هویتي برقارار
ميکند و در راستای اجرای تعهداتش دست باه عمال ميزناد باه درونيساازی
تعهداتش اقدام کرده و دود را مقیّد به پیگیری این تعهدات ميداند.
حرکت در سمتوسوی زمینهی هویتي ،برای فرد امری معنادار و غایتمند است.
فرایند هویتیابي با تولید معنای شخصي همراه است .تصمیمات و اعمال فاردی
پیرامون یک زمینهی هویتي ویژه ،برای شخص معنادار هساتند .فارد باا تعبیار و
تفسیر شخصي و مستقالنه از جریانات پیشرو ،معنایي از زمینهی هویتي را برای
دود ایجاد ميکند که این معنا بخشي از وی ميشود.
زمینهی هویتي که فرد بدان اتصاال یافتاه اسات ،بارای فارد کاارایي داشاته و
تأمینکنندهی منافع موردنظرش است .در پي این اتصال هویتي است که سعادت
و رفاه فرد تأمین ميشود .بهعبارتي فرد آن زمینههای هویتي را دنبال ميکند کاه
منافعش را به حداکثر ميرساند و بیشترین میزان پاداشهای دروني و بیروناي را
برایش به ارمغان ميآورد .تلقي کارآمدبودن و پدیدآمدن احساسي از ساودمندی
در ارتباط با زمینهی هویتي ،یک ضرورت هویتیابي است.
هر هستي انسااني در راساتای هویتیاابي ،یاک احسااس از وجاود تاداوم در طاول
دورههااایي از زمااان را در تاااریخ زناادگياش ،تجربااه ماايکنااد .حااداقل ميتااوان
درایندصوص ،این را گفت که یک شخص برای اینکاه احسااس هویتمنادی کناد،
بهطورمعمول هر روز باید بداند که چه کساي اسات و احساساي از گسسات معناایي،
نسبت به ایدهی ادیر دود را تجربه نکند .در راساتای هویتیاابي ،فارد در پیادهساازی
دصوصیات هویتي از دود مداومت نشاان ميدهاد .عملکارد فارد در طاول زماان از
پایداری بردوردار است .فرد زمینهی هویتي دود را در عرصهی حضور حفظ ميکند.
ویژگيهای هو یتي فرد متشکل از دصوصیاتي است که وی را از دیگران متماایز
ميسازند .اساساً با وجود چنین تمایز و مشخصههای منحصربهفاردی اسات کاه
ميتوان از هویت فردی سخن گفت .در مسیر هویتیاابي ،عالما و نشاانههای
عملکردی و رفتاری فرد ،عالممي داص و شخصي است .فرد مرزبنادی ویاژهی
دود را داراست و از پیشینه و سادت ویژهای بهرهمند است.
هویت در دأل یا دیال شکل نميگیرد بلکه در عال واقع و با بروز مشخصههایي
از جانب فرد ،تکامل ميیابد .فرد در موقعیتهای واقعي و علناي ،نشاانههایي از
زمینهی هویتي را در دود نمایان ميسازد و در این صورت است که ميتاوان از
هویت فردی سخن گفت .وی بهگونهای فعاالناه و باا مشخصاههای گفتااری و
عملیاتي نشان ميدهد که وجود دارد نميتوان گفت که فردی دود را متعهاد و
درگیر یاک زمیناهی هاویتي بداناد اماا در عمال ،هیچکادام از مشخصاهها و
استانداردهای آن زمینه را در دود بروز ندهد.
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14

جهتمندی

15

طرحمندی

16

دلمشغولي

17

ثبات

18

انعکاس

19

هماهنگي یا
تجانس

20

کلیت یا
تمامیت

در فرایند هویتیابي ،فرد متناسب با زمینهی هویتياش ،یک جهتگیری داص عملاي و
رفتاری را در پیش ميگیرد به عبارتي موضع دود را مشخص ميکند .ایان جهاتگیری،
مسیر حرکتي فرد را معین ميکند .سبکرفتاری فرد از قِبال ایان جهاتگیری اسات کاه
شکل ميگیرد .از ویژگيهای این جهت چنین است که مشخص و تعریا شاده اسات،
برای فرد معنادار بوده و وی را در مسیر مستقل و ویژهای پیش ميبرد.
فرد درون یک چارچوب مشخص هویتي ،بر اساس طرح ارامهشده از سوی ایان
چارچوب و در راستای اهداف طرح عمل ميکند .این چاارچوب منحصاربهفرد
بوده ،ميتواند دودسادته و یا از سوی اجتماعي ویژه به وی ارامه شده باشد .در
راستای هویتیابي ،فرد دامماً پدیدههای پیرامون را به نحو ذهني سازمان ميدهد
و همواره در تدارک طرح فردی است تا دود را توسعه دهد.
در مسیر هویتیابي ،درجهای از دغدغه و مشغولیت ذهني و جسمي بارای فارد
ایجاد ميشود .الزم است که فرد دود را دلمشغول زمینهی هویتي که درگیار آن
است  ،بداند و حاضر باشد زمان و انرژی زیادی را صرف این مشغولیت هاویتي
کند .بهواسطهی چنین معنایي از دلمشغولي اسات کاه فارد بخشاي از زمیناهی
هویتي و زمینهی هویتي بخشي از فرد ميشود.
برای تحقق جریان هویتي ،فرد یک معنا و احساساي از ثباات و یکسااني را در
دورههای مشخصي از زندگي تجربه ميکند .عباراتي از قبیل «او همچنان متکبار
است ،همانگونه که او همواره بوده است» «من همیشه یاک شاخص دودآگااه
بودهام»  ،گواه این مطلب است .چنین معنایي از ثبات هویتي ،بااوجود تغییارات
زیاد رشدی ،در طول دورهی زندگي ،حفظ ميشود.
فرد انعکاسي از دصوصیات منتسب به زمینهی هویتي کاه بادان اتصاال یافتاه
است ،ارامه ميدهد .در چنین شرایطي ،وجود فارد ،انعکاساي از اساتانداردهای
زمینهی هویتي وی است .روانهای افراد ،انعکاسهایي از بافت ویاژهی هاویتي
است که در آن قرار دارد .وجود تصاویری که برآماده از تمااس فارد باا یاک
زمینه ی هویتي ویژه است ،بر وجود یک وضعیت هویتي پویا داللت دارد.
در ارتباط با فرایند هویتیابي ،هماهنگي در دو سطح بیروناي و دروناي مطارح
است در سطح بیروني ،فرد در مطابقت و ه دواني با زمینهی هویتي کاه باه آن
اتصال یافته است ،هویت ميیاباد و در ساطح دروناي الزم اسات ،بخشهاای
مختل وجودی و شخصیتي فرد از هماهنگي بردوردار باشد.
فرد در مسیر هویتیابي مفهومي از تمامیت شخصیتي را تجربه مايکناد تاا باه
درکي از هویت نامل شود .در یک وضعیت صحیح هویتي ،وی یک کال واحاد،
کامل و غیرقابلتجزیه بوده و از یکپارچگي دروني بردوردار است .زماني فرایند
هویتیابي مسیر دود را به نحو مطلوبي طي کرده است که فرد به یاک تصاویر
کلي و منسج از دود دست یافته باشد .تردیاد ،گسسات و چندبخشايبودن از
جریان مطلوب هویتیابي بهدور است.
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22

23

فرد در جریان ایجاد پیوند و وابستگي به زمینههای ویژه است که هویت ميیابد.
فرد در قالب چنین پیوندی دود را شکل داده و بازميشناساد و باا حفاظ ایان
پیوند پیوندهاست که همچنان نسبت به زمینهها ،هویتمند باقي ميماند .در دصاوص
این مؤلفه ،این اتصاالت و عضویتهاست که به فارد هساتي ميدهاد .پیونادها
شامل دو جنبهی فیزیکي و رواني است.
پذیرش در راستای هویتیابي در دو سطح پذیرش اولیه و پاذیرش نهاایي کاه
همان درونيسازی یک وضعیت هویتي است ،برای فرد صورت ميگیرد .فرد باا
پذیرش
پذیرش مشخصههای زمینهی هویتي در مسیر هویتیابي گام برميدارد اما صرف
پذیرش اولیه کافي نیست بلکه باید زمینهی هویتي را در دود دروني سازد.
زمینه ی هویتي که فرد بدان اتصال یافته است ،برای فارد از اهمیات برداوردار
بوده و از سوی وی برجسته و سارآمد تلقاي مايشاود .در مسایر هویتیاابي،
برجستگي
گزینههایي موردتوجه فرد واقع ميشود که از دید دودِ فرد و ه چنین جامعاهای
که در آن قرار دارد ،در میان سایر انتخابهای هویتي ،برجسته باشند.

در یک معنا ،مؤلفههای فوق را میتوان در هشت مجموعه ،دستهبندی کترد کته در جتدول
زیر قابلمشاهده است:
جدول شماره  :2طبقهبندی مؤلفههای هویتي
مؤلفهی اصلی

مؤلفههای مرتبط

ارتباط
آگاهي
ارزشمندی
وحدت
تداوم
نشانمندی
اقتدار
تجربه

پذیرش ،پیوند ،تعهد
ادراک شخصي ،معناداری
تأییدپذیری
هماهنگي ،کلیت ،جهتمندی ،طرحمندی
ثبات
انعکاس ،تمایز ،دلمشغولي
برجستگي ،کارایي
-

روش پژوهش

این پژوهش در قالب پارادایم کیفی انجامشده است .لر پژوهش ،لرحی غیرپیدایشتی
است؛ زیرا الگویی که مبنای تحلیل قرار میگیرد ،ازپیش مشخص شتده استت .در ایتن
لر  ،پژوهشگر ،ضمن بهرهگیری از رو های دادهیابی و دادهکتاوی کیفتی ،ابتتدا بته
جمﻊآوری دادهها و سپس به تحلیل دادهها میپردازد (میبات.)95 :1964 ،
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پژوهشگر بهعنوان ابزار پژوهش بهمنظور جمﻊآوری دادهها ،از رو استنادی بهتره
برده است .در پژوهش کیفتی ،پژوهشگتر ،هتم بتهعنتوان گردآورنتدهی دادههتا و هتم
بهعنوان گویندهی معنای دادهها ،ایفای نقش میکند (میبات و مورهاو .)46 :1994 ،
رویبرد تحلیل دادهها ،رویبتردی توصتیفی -تفستیری بتوده استت .ایتن رویبترد،
مستلزم حدودی از تفسیر و نیز پیش از آن انتخاب الالعات استت و اگرچته توصتیت
هدف در آن مهم است اما برخی از توصیتها در این رویبرد بهسمت تفستیر و تثویتل
میرود (بلنبی ،122 :1992 ،1به نقل از میبات و مورهاو ).
نمونهی پژوهشی ،کتاب بیانیهی گام دوم انقالب خطاب به ملت ایران است.
برای پاسخ به پرسش مطر شده اول ،از رو تحلیل محتوای قیاسی (میرینگ)2000 ،2
استفاده میشود .میرینگ دو نوع الگو را برای تحلیل محتوای کیفی شامل الگوی
استقرایی و الگوی قیاسی مطر میکند .کاربرد الگوی قیاسی بر مبنای مقولههای
ازپیشتنظیمشده که بهلور نظری استخراج شدهاند صورت میپذیرد .پژوهشگر در
کاربرد این الگو ،مقولهها را در ارتباط با متن بررسی میکند .برای پاسخ به پرسش دوم
از رو تحلیلی استنتاجی استفاده شده است.
یافتههای پژوهش

مالک تحلیل در مقاله پیشرو ،هشت مؤلفه نهایی هویت است که در جدول شماره  2بته
آنها اشاره شده است .در این بخش تمامی متن بیانیهی گتام دوم بتر مبنتای مؤلفتههای
هویت ،کدگذاری شده است:
جدول شماره  :3کدگذاری متن
نام مؤلفه

عبارت متنی

تداوم
اقتدار

انقالب پُرشکوه ملّت ایران تنها انقالبي است که یک چلّهی پُرافتخار را بدون دیانت باه
آرمانهایش پشت سر نهاده و از کرامت دود و اصالت شعارهایش صیانت کرده است.

تداوم

درود بر نسلي که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلي که اینک وارد فرایناد بازرو و
جهانيِ چهل سال دوّم ميشود.

اقتدار
تداوم
ارزشمندی

انقالب اسالمي ایران ،با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد.
انقالب اسالمي با حفظ و پایبندی به شعارهای دود همچنان به پیش ميرود.
شعارهای جهاني این انقالب دیني از این قاعده مستثنا است آنها هرگز بيمصرف و
1. Blenky
2. Mayring
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کارایي
ثبات
پیوند
تعهد
ادراک شخصي
ثبات
تداوم
ادراک شخصي
ارزشمندی
تداوم
ادراک شخصي
تعهد
تمایز
تداوم
اقتدار
اقتدار
ثبات
اقتدار
اقتدار
برجستگي
آگاهي
تجربه
ادراک شخصي
تجربه
پیوند
برجستگي
برجستگي
تأییدپذیری
اقتدار
ثبات
جهتمندی

بيفایده نخواهند شد ،زیرا فطرت بشر در همهی عصرها با آن سرشته است.
هرگاه دلزدگي پیشآمده ،از رویگرداني مسئوالن از این ارزشهاای دیناي باوده
است و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقّق آنها.
انقالب اسالمي همچون پدیدهای زنده و بااراده ،همواره دارای انعطااف و آماادهی
تصحیح دطاهای دویش است.
انقالب اسالمي تجدیدنظرپذیر نیست.
انقالب اسالمي اهل انفعال نیست.
به نقدها حسّاسیّت مثبت نشان ميدهد و آن را نعمت ددا و هشادار باه صااحبان
حرفهای بيعمل ميشمارد.
به هیچ بهانهای از ارزشهایش که بحمداهلل با ایمان دیني مردم آمیخته است ،فاصله نميگیرد.
انقالب اسالمي پس از نظامسازی ،به رکود و دموشي دچار نشاده و نمايشاود و
میان جوشش انقالبي و نظ سیاسي و اجتماعي تضاد و ناسازگاری نميبیند ،بلکاه
از نظریهی نظام انقالبي تا ابد دفاع ميکند.
جمهوری اسالمي ،متحجّر و در برابر پدیدهها و موقعیتهای نو به نو ،فاقد احساس
و ادراک نیست.
انقالب اسالمي به اصول دود به شدّت پایبند است.
انقالب اسالمي به مرزبندیهای دود با رقیبان و دشمنان به شدّت حسّاس است.
با دطوط اصلي دود هرگز بيمباالتي نميکند و برایش مه است که چرا بماند و چگونه بماند.
فاصله بایدها با واقعیتها با قدرت بیشتر طي دواهد شد.
البتّه ضربت متقابل را محک فرود آورده است.
با صراحت و شجاعت در برابر زورگویان و گردنکشاان ایساتاده و از مظلوماان و
مستضعفان دفاع کرده است.
این صداقت و صراحت و اقتدار ،این دامنهی عمال جهااني و منطقاهای در کناار
مظلومان جهان ،مایهی سربلندی ایران و ایراني است.
عزیزان! نادانستهها را جز با تجربهی دود یا گوش سپردن به تجربهی دیگران نماي
توان دانست.
برای برداشتن گامهای اساتوار در آیناده ،بایاد گذشاته را درسات شانادت و از
تجربهها درس گرفت.
ترکیب جمهوریت و اسالمیت نخستین دردشش انقالب بود.
تقابل دوگانهی جدید «اسالم و استکبار» پدیدهی برجستهی جهان معاصر و کاانون
توجّه جهانیان شد.
اگر نبود قدرت عظی ایمان و انگیزهی ایان ملّات تاابآوردن در برابار آن هماه
دصومت امکانپذیر نميشد.
بدینگونه مسیر جهان تغییر یافت.
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جهتمندی
برجستگي
کارایي
اقتدار
برجستگي
وحدت
کلیت
ثبات
اقتدار
جهتمندی
طرحمندی

برجستگي

پذیرش
پذیرش
ارتباط
آگاهي
معناداری
معناداری
آگاهي
کارایي
ارزشمندی
کارایي
ارتباط
پیوند
ارزشمندی
اقتدار
برجستگي
اقتدار

جمهوری اسالمي روز به روز گامهای بلندتر و استوارتری به جلو برداشت.
این چهل سال ،شااهد جهادهاای بازرو و افتخاارات دردشاان و پیشارفتهای
شگفتآور در ایران اسالمي است.
مدیریتهای جهادی ،ایران را به عزت و پیشرفت در همهی عرصهها رسانید.
عنصر ارادهی ملّي را که جانمایهی پیشرفت همهجانبه و حقیقاي اسات در کاانون
مدیریت کشور وارد کرد.
ثبات و امنیت کشور و تمامیت ارضي و حفاظت از مرزها.
انقاالب اساالمي موتااور پیشاران کشااور در عرصاهی علا و فنّااوری و ایجاااد
زیرسادتهای حیاتي و اقتصادی و عمراني شد.
چردهی سودت هستهای ،سلولهای بنیادی ،فناوری ناانو ،زیساتفنّاوری و ...باا
رتبه های نخستین در کلّ جهان ،شصت برابر شدن صادرات غیرنفتي ،نزدیک باه ده
برابر شدن واحدهای صنعتي ،دهها برابر شدن صنایع از نظر کیفي ،تبادیل صانعت
مونتاژ به فنّاوری بومي ،برجستگي محساوس در رشاتههای گونااگون مهندساي از
جمله در صنایع دفاعي ،دردشش در رشتههای مه و حسّاس.
مشارکت مردمي را در مسامل سیاسي مانند انتخابات ،مقابلاه باا فتناههای دادلاي،
حضور در صحنههای ملّي و استکبارستیزی به اوج رسانید.
پس از انقالب ،مردم در مسابقهی ددمترساني در حوادث طبیعاي و کمبودهاای
اجتماعي مشتاقانه شرکت ميکنند.
بینش سیاسي آحاد مردم و نگاه آنان به مسامل بینالمللي را به گونهی شگفتآوری
ارتقاء داد.
تحلیل سیاسي و فه مسامل بینالمللاي در موضاوعاتي همچاون جنایاات غارب
بخصوص آمریکا ،مسئلهی فلسطین و ظل تاریخي به ملّت آن و مساملي ازایندست
حتّي برای نوجوانان و نونهاالن ،روشن و قابلفه گشت.
کفّهی عدالت را در تقسی امکانات عمومي کشور سنگین کرد.
آمار بزرو راهسازی و دانهسازی و ایجاد مراکز صنعتي و اصالح امور کشااورزی
و رساندن برق و آب و مراکز درماني و واحدهای دانشاگاهي و سادّ و نیروگااه و
امثال آن به دورترین مناطق کشور ،حقیقتاً افتخارآفرین است
عیار معنویت و ادالق را در فضای عمومي جامعه بهگونهای چش گیر افزایش داد.
رویکرد دیني و ادالقي در جمهوری اسالمي ،دلهاای مساتعد و ناوراني باهویژه
جوانان را مجذوب کرد و فضا به سود دین و ادالق دگرگون شد.
رشد معنویت و ادالق این معجزهای دیگر از انقالب و نظام اسالمي فعّال و پیشرو است.
نماد پر ابهت و با شکوه و افتخارآمیز ایستادگي در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران
جهان و در رأس آنان آمریکای جهاندوار و جنایتکار ،روزبهروز برجستهتر شد.
قدرتهای دنیا در برابر ایران اسالمي و انقالبي ،اعتراف به ناتواني کردند.
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تداوم
برجستگي
تداوم
اقتدار
تجربه
کارایي
کارایي
ارزشمندی
برجستگي
تأییدپذیری
جهتمندی
ارزشمندی
آگاهي
جهتمندی
تجربه
طرحمندی
کارایي
ارتباط
اقتدار
تعهد
برجستگي
تأییدپذیری
ادراک شخصي
جهتمندی
اقتدار
برجستگي
ارزشمندی
برجستگي
جهتمندی
طرحمندی
تعهد

پسازآن ه تا امروز از سلطهی دوبارهی قلدران جهااني بار کشاور باا قادرت و
شدّت جلوگیری کرد.
انقالب عظی و پایدار و دردشاني که شما به توفیق الهي باید گام بزرو دوّم را در
پیشبرد آن بردارید.
کشور و ملّتي مستقل ،آزاد ،مقتدر ،باعزت ،متادین ،پیشارفته در علا  ،انباشاته از
تجربههایي گرانبها ،مطمئن و امیدوار ،دارای تأثیر اساسي در منطقه و دارای منطق
قوی در مسامل جهاني.
سرآمد در جمعیت جوان کارآمد.
بسااي ویژگيهااای افتخااارآمیز دیگاار کااه همگااي محصااول انقااالب و نتیجااهی
جهتگیریهای انقالبي و جهادی است.
ایران به برکت انقالب ،اکنون در جایگاهي متعالي و شایستهی ملّت ایران در چش
جهانیان و عبور کرده از بسي گردنههای دشوار در مسامل اساسي دویش است.
راه طي شده فقط قطعهای از مسایر افتخاارآمیز باه ساوی آرمانهاای بلناد نظاام
جمهوری اسالمي است.
دنبالهی این مسیر باید با همت و هشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طي شود.
مسئوالن بایست از تجربهها و عبرتهای گذشته بهره گیرند.
همتهای بلند و انگیزههای جوان و انقالبي ،دواهند توانست ظرفیتهای ک نظیار را
فعّال و در پیشرفت مادّی و معنوی کشور به معني واقعي جهش ایجاد کنند.
مه ترین ظرفیت امیدبخش کشور ،نیروی انساني مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق
و اصیل ایماني و دیني است.
نخستین توصیهی من امید و نگاه دوشبینانه به آینده است.
در دود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید .ترس و نومیدی را از دود و
دیگران برانید.
دنیا به جوان ایراني و پایداری ایراني و ابتکارهای ایراني ،در بسایاری از عرصاهها
با چش تکری و احترام مينگرد.
قدر دود را بدانید و با قوّت دداداد ،بهسوی آینده دیز بردارید و حماسه بیافرینید.
عل و پژوهش :دانش ،آشکارترین وسیلهی عزت و قدرت یک کشور است.
ما با وجود شنا در جهت مخال جریان دشمنساز ،به رکوردهای بزرو دسات یافتاهای و
این نعمت بزرگي است که به داطر آن باید روز و شب ددا را سپاس گفت.
این راه طي شده ،با همهی اهمیتش فقط یک آغاز بوده است و نه بیشتر .ما هنوز از
قلّههای دانش جهان بسیار عقبی باید به قلّهها دست یابی  .باید از مرزهای کناوني
دانش در مه ترین رشتهها عبور کنی .
مطالبهی عمومي من از شما جوانان آن است که این راه را باا احسااس مسائولیت
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بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید.
بهپادیزید و دشمن بددواه و کینهتوز را که از جهاد علمي شما به شادّت بیمنااک
است ناکام سازید.
شعور معنوی و وجدان ادالقي در جامعه هرچه بیشتر رشد کند برکات بیشتری باه
بار ميآورد
دود باید منش و رفتار ادالقي و معنوی داشته باشند.
زمینه را برای رواج آن در جامعه فراه کنند.
با کانونهای ضد معنویت و ادالق ،به شیوهی معقول بستیزند.
دستگاههای مسئول حکومتي دراینباره وظایفي سنگین بر عهاده دارناد کاه بایاد
هوشمندانه و کامالً مسئوالنه صورت گیرد و این البتّه به معناي رفاع مسائولیت از
اشخاص و نهادهای غیرحکومتي نیست.
در دورهی پیش رو باید دراینبارهها برنامههای کوتاه مدّت و میان مادّت جاامعي
تنظی و اجرا شود.
اقتصاد قوی ،نقطهی قوّت و عامل مه سلطهناپذیری و نفوذناپذیری کشور است.
انقالب اسالمي راه نجات از اقتصاد ضعی و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد.
باید برنامههای اجرامي برای همهی بخشهای آن تهیّه و با قدرت و نشاط کااری و
احساس مسئولیت ،در دولتها پیگیری و اقدام شود.
همه باید از شیطان حرص برحذر باشند و از لقمهی حرام بگریزند.
این سخنان در قالب سیاستها و قوانین ،بارها تکرار شده است ،ولي برای اجارای
شایستهی آن چش امید به شما جوانهاست
عزت ملّي ،روابط دارجي ،مرزبندی با دشمن :این هار ساه ،شاادههایي از اصالِ
«عزت ،حکمت و مصلحت» در روابط بینالمللياند.

گسترش حضور قدرتمندانهی سیاسي جمهوری اسالمي در غرب آسایا و بازتااب
وسیع آن در سراسر جهان سلطه.
اقتدار
اینها بخشي از مظاهر عزت جمهوری اسالمي است که جز با شجاعت و حکمات
نشانمندی
مدیران جهادی به دست نميآمد.
از ارزشهای انقالبي و ملّي دود ،یک گام ه عقبنشیني نکند
ارزشمندی
تالش غرب در ترویج سبک زندگي غربي در ایران ،زیانهای بيجبران ادالقاي و
وحدت
اقتصادی و دیني و سیاسي به کشور و ملّت ما زده اسات مقابلاه باا آن ،جهاادی
هماهنگي
ادراک شخصي همهجانبه و هوشمندانه ميطلبد که باز چش امید در آن به شما جوانهاست.
این مبارزه بخش اثرگذاری است از تالش همهجانبهای که نظام جمهوری اساالمي
هماهنگي
باید در راه استقرار عدالت به کار برد.
کلیت
هماهنگي
همه ،مخصوصاً دولت جمهوری اسالمي ،موظّ به حراست از آن با همهی وجودند.
وحدت
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خالصه و نتيجهگيری

در این پژوهش ،بر مبنای اهدافی که تدوین شد ،پژوهشگر به دنبال پاستخگویی بته دو
پرسش بود .در پاسخ به پرسش اول پژوهش ،پژوهشگر با بهرهگیتری از رو تحلیتل
قیاسی میرینگ ،ضمن برشماری مؤلفههایی که در کل متتن بیانیتهی گتام دوم بته آنهتا
پرداخته شده بود ،عبارات متنی را که به مؤلفههای هویت اسالمی-ایرانی اشاره داشتت،
در قالب جمله و پاراگراف استتخراج کترده و بهصتورت جتدول ،آنهتا را بته نمتایش
درآورد .روندی که پژوهشگر در این قسمت به کار گرفت به این صورت بود که ابتتدا
کل متن را موردبررسی قرار داد ،بعدازآن پاراگرافها را بهعنوان واحتد تحلیتل در نظتر
گرفت و در پایان جملهها را واحد تحلیل خود قرار داد .بهعبارتی یک حرکت از کل به
جزء در تحلیل دادهها ،متوردنظر پژوهشگتر بتوده استت .در ایتن بختش ،پژوهشگتر
جملهها را فراتر از پاراگراف ،بهعنوان واحد مستقل موردتوجه قرار داد.
در استخراج مؤلفهها در قالتب پتاراگراف ،پژوهشگتر تمتام پاراگرافهتای متتن را
بهعنوان واحد تحلیل مدنظر داشتته استت و ضتمن مشتخصکردن پاراگرافهتایی کته
مقولهی هویت در آنها مطر بوده ،جمالتی را بهعنوان شواهد مقولتهای از هویتت ،از
کل پاراگراف بیرون کشیده و بهعنوان گتزار کتار تحلیتل در قستمت تجزیتهوتحلیل
دادهها به قلم آورد همچنین زیر کلمات و عبارات کلیدی خط کشید .پژوهشگر در بیان
گزار پژوهش ،عبارات متنی را که مقولهی هویت اسالمیتایرانی در آنها موجود بود،
به ترتیب صفحات متتن بیانیتهی گتام دوم بیتان کترد تتا از بتاهمخوانی ایتن عبتارات،
تصویری از کل متن در ذهن خواننده ایجاد شود .پژوهشگر در برشماری عبارات متنی،
دو رویبرد را در پیش گرفت که به شر زیر است:
اولین رویبرد این بود که عبارات متنی را برگزید که مستقیماً بته مؤلفتههای هویتت
اشاره داشت؛ با این توضیح که عین عباراتی را که در تعریت مؤلفهها به آنهتا پرداختته
شده بود ،در متن موجود بود .در رویبرد دوم ،پژوهشگر در انتخاب عبارات متنتی کته
مؤلفههای هویت در آنها موجتود بتوده استت ،بهصتورت غیرمستتقیم عمتل کترد .بته
اینگونه که مقولهی هویت نهفته در عبارات متنی را بر مبنای تفسیر خود مشخص کرده
و به یبی از مؤلفهها استناد کرد .رویبترد اول توصتیفی و رویبترد دوم تفستیری بتود.
بهعبارتی ،یک حرکت از سطح توصیت به سطح تفسیر در تحلیل دادههتا در پاستخ بته
این پرسش پژوهش اتفاق افتاده است .نتیجه تحلیل پرسش اول پژوهش نشان متیدهتد
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بهتمامی مؤلفههای هویتآفرینی اسالمیتایرانی که جمعاً  24مؤلفته استت ،توجته شتده
است .در این میان مؤلفههای اقتتدار ( 15عبتارت) ،برجستتگی ( 13عبتارت) ،تتداوم و
جهتتمنتدی ( 9عبتارت) و ارزشتمندی ( 8عبتارت) بیشتترین بستامد را دارا بودنتد و
مؤلفههای کارایی ( 7عبارت) ،آگاهی ( 6عبارت) ،ربات ،تعهد ،ادراک شخصتی ،تجربته،
لر مندی ( 5عبارت) ،ارتباط ( 4عبارت) ،پیونتد ،تاییدپتذیری ،وحتدت ،همتاهنگی و
نشانمندی ( 3عبارت) و تمایز ،انعبا  ،کلیتت ،پتذیر  ،معنتاداری و دلمشتغولی (2
عبارت) در درجات بعدی پرداز در متن قرار دارند کته ایتن امتر ،نشتان از جامعیتت
بح هویتآفرینی در متن بیانیهی گام دوم دارد.
در پاسخ به پرسش دوم درخصوص چگونگی روند هویتآفرینی اسالمی-ایرانی در
متن بیانیهی گام دوم باید گفت که تثکید اصلی رهبری معظتم در درجته اول بتر ایجتاد
بینش و بصیرت در آحاد ملت بهویژه نسل جوان نسبت به دستاورد و زمینههتای اقتتدار
و افتخارآفرینی انقالب اسالمی بوده است .همچنین ایشان بتا معرفتی ارزشتمندیهتای
جامعهی اسالمی-ایرانی ،به دنبال معرفی جهت حرکت نسل جتوان در پیشتبرد اهتداف
انقالب بودهاند و از کارآمدی وضعیت موجود با بیان مصادی متعتدد دفتاع نمتودهانتد.
تثکید بر ربات کشور و روند ادامهدار پیشرفتهای کشور ،وجود لر ها و ظرفیتتهتای
غنی پیشرفت ،دعوت جوانان به تعهدورزی و مسئولیتپذیری و تجربهکردن و انعبتا
ارز های جامعه اسالمی در عمل ،نگاه آگاهانه و هوشیارانه نسبت به وقتایﻊ پیشترو و
گذشته انقالب ،دعوت به وحدت و پذیر و برقراری ارتباط با مضتامین و آرمانهتای
انقالب اسالمی ،داشتن دغدغه و دلمشتغولی نستبت بته حفتپ و پیشترفت جامعته تتا
رسیدن به مرز شبلدهی تمدن بزرگ اسالمی و مرزبندی مشخص بتا دشتمنان انقتالب
سایر مضامین بیانیهی گام دوم انقالب است که بر شبلدهی به هویت استالمی-ایرانتی
تثکید دارد .متن بیانیهی گام دوم با تثکید بر تمامی مؤلفههای هویتآفرینی که هتر کتدام
در حبم یک فرایند هویتیابی هستند ،یک گنجینه غنی بترای هویتتآفرینی در ستطح
جوامﻊ اسالمی بهویژه جامعه اسالمی-ایرانی است.
اساساً مؤلفهها ،استخوانبندی هویت را شبل میدهد .ذکر ایتن نبتته هتم ضتروری
است که همان مؤلفههایی که منجر به هویتمندی میشوند ،فقدانشان باع تحلیلرفتن
هویت میشود؛ بهعبارتی راه بیهویتی از راه هویتمندشدن میگذرد با این تفتاوت کته
در مسیر عبس؛ اگر هر یک از مؤلفهها را بخشی از پیبرهی یک وضعیت هویتی بدانیم،
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فقدان و حذف هر کدام از مؤلفهها بهمعنای کمشدن یک تبه از پازل هویت است .ایتن
مؤلفهها درواقﻊ خود ،فرایندهایی هستند که با رویارویی با زمینهی هویتی در فرد شروع
و تا رسیدن به مرحلهی استقرار کامل وضعیت هویتی ادامه دارند (ذاکری.)276 :1394 ،
مسئله مهمی که در بح هویتیتابی وجتود دارد ،مقولته خودآگتاهی و هوشتیاری
است که رهبری معظم انقالب بارها در متن بیانیه در قالتب مؤلفتههتای آگتاهی ،ادراک
شخصی و معناداری به آن متذکر شدهاند .در ارتباط با حضور آگاهانه در زمینهی مبنتایی
که فرایند هویتیابی در ارتباط با آن شبل میگیرد ،بایتد گفتت کته در راستتای ایجتاد
جریان هویتیابی سالم ،شناسایی زمینهها و بررسی سازگاری آنها با زمینتههای پیشتین
هویتی برای فرد امری الزامی است.
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