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Abstract: 

It is a common misconception that Sufis are fundamentally non-political and 

have a cosmopolitan orientation. Accordingly, concepts such as nationality 

and national identity do not have a significant place in their texts  and thoughts 

and daily life. This study challenges the correctness of this belief and 

examines the level of attention and tendency towards national identity among 

the followers of the Ahl al-Haqq, which is one of the largest Sufi groups in 

Iran. This study, which was conducted using a survey method in Delfan city 

of Lorestan province, shows that the followers of this creed have a strong 

sense of belonging and deep connection with the components of national 

identity such as land, history, language, literature and national honors of Iran. 

The research also shows that the maximum level of people's awareness of their 

religious identity does not necessarily lead to a decrease in their sense of 

belonging to the national identity. 

 
Keywords: Identity, National Identity, Ahl-e-Haqq, Lorestan, Delfan. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                 
* Ph.D. Student of Political Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran. 
 Ph.D. in Political Science Department, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran 
(Corresponding Author). 



  
 113-140صص ، زمستان، 1401، 4 یه، شمارموسوبیست، سال 92؛ مطالعات ملي یهفصلنام

 
 https://www.samimnoor.ir/view/fa/SimilarityResult? ItemID=472626 / 19.30%یابي: لینک نتیجه مشابهت

Doi: 10.22034/rjnsq.2022.343235.1407                 Dor: 20.1001.1.1735059.1401.23.92.5.0   
 

 
 1حق شهرستان دلفانجامعه اهل انیدر م یمل تیهو

 
 پژوهشينوع مقاله: 

 
 

s.omidpour@atu.ac.ir mail:-E     دپوریسجاد ام* 
 abdelavari@gmail.com mail:-E      یابوالفضل دالور** 

 

 5/10/1401: پذیرشتاریخ   4/10/1401تاریخ بازنگری:   30/2/1401تاریخ دریافت: 
 

 چكيده
گررای   ازجملهغیرسیاسی هستند و  اصوالًتصور رایج این است که صوفیان 

ملیرت و هویرت ملری جای را   وطنی دارند. بر این اساس مفراهیمی ورونجهان
، . ایرن ژرهوه ها و زندگی روزمر  آنران نردارددر آثار و اندیشه یتوجهقابل

و گرای  به هویرت ملری را  درستی این باور را به ژرس  کشید  میزان توجه
های برا مسرلص صروفیانه در که یکی از گرو  در میان ژیروان طریقت اهل حق

ژیمای  در  است. این ژهوه  که با استفاد  از روش بررسی کرد  ایران است
دهرد کره نشان مری گرفته استسطح شهرستان دلفان استان لرستان صورت 

نظیرر سررزمین، تراریز، زبران،  یهویرت ملر یهامؤلفرهژیروان این طریقت به 
ژیونرد اراطفی  هراآنبا  احساس تعلق شدید دارند وادبیات و مفاخر ملی ایران 

بیشرینه برودن  لزوماًدهد که اند. ژهوه  همچنین نشان میبرقرار کرد  ژرفی
شان منجر به کاه  میزان احساس تعلرق میزان آگاهی افراد به هویت طریقتیِ

 شود.آنان به هویت ملی نمی

 
 .حق، لرستان، دلفاناهل ،یمل تیهو ت،یهو :هاکليدواژه

                                                           
بقه  ییدر دانشقااه عممقه اطااطقا «یملق تیقاهل حق  و هو»تحت عنوان  یمستخرج از رساله دکترمقاله  نیا. 1

 .باشدیم 1401در سال  یدکتر ابوالفضل دالور ییراهنما

 .یی( دانشااه عممه اطااطایاسیس یشناس)جامعه یاسیعلوم س یدکتر یدانشجو *
 .ن )نویسنده مسئول(تهرا ییدانشااه عممه اطااطا ،یاسیگروه علوم س یتخصص یدکترا **
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 مقدمه و بيان مسئله -1
هویقت  مسقئلهبقه  های جوامع سنتی در رویقارویی بقا مدرنیتقهچالش نیترمهمیکی از 

در دهقد. سازی خود را نشان مقیملت-در فرایند دولت ژهیوبهمربوط است. این چالش 
بندی عناصر هویتی قدیم و جدید درصدد بایست با صورتیجریان این فرایند، دولت م
 جاهمقهوبیش انداز یک بنیان هویت ملی برآید. این اقدام کمدرانداختن ارحی از چشم

از یقک جهقت بندی این بنیان های متفاوتی روبرو بوده است. در ایران صورتبا چالش
سقهل بقود  .نهقادرا پیش رو می ایهای پیچیدهنمود؛ اما از جهتی دیار دشوارهسهل می

که مردمان ایقن سقرزمین در اقول تقاریال اقوالنی زیسقت اجتمقاعی خقود  جهتازآن
 بقا آن مواجقه بودنقد کمدسقتهویقت ملقی برخقوردار یقا  از نوعی احساس شیوبکم

درانقدازد و دور از تصوری  سابقهبنابراین دولت قرار نطود ارح بی ؛(78: 1388 ،ی)احمد
ی اجتمقاعی متعقددی کقه هقایبندگروهبود که  ممتنع جهتازآناما ؛ (49: 1395)اشرف، 
دارای  حالنیدرعهای متمادی در این سرزمین زیسته یا به آن وارد شده بودند؛ ای سده

در ظاهر  کمدستهای ناسیونالیستی تعلقات قومی و مذهطی متفاوت بودند که ارح ایده
از جملق  ایقن تعلققات  کقرد.مقیاه تعارض پیدا با بسیاری از این تعلقات اصطکاک و گ

های عموه بر ویژگی هرکدامگرایانه اشاره نمود که های متعدد صوفیاریقتتوان به می
 عقیدتی، با شیوه زیست اجتماعی و زندگی روزمره خاصی درآمیخته بود.

ین ی اریقتقی )صقوفیانه( در ایقن سقرزمهایبندگروهتعل  به  های عرفانی وگرایش
ی تقداوم دارد. در مقورد فراوانقای اوالنی دارد و امروزه نیز با گستردگی و تنقو  سابقه
ها نظقرات متعقددی وجقود بندیها و گروهها و علل گسترش و تداوم این گرایشزمینه

ایقران ناشقی از جارافیقای اقتصقادی ایقن  دارد. پیدایش و گسترش تصوف و عرفان در
 نعمقاتو عجز افقراد و اطققاتی اسقت کقه از لقذات و  سرزمین و فقر و یاس و ضعف

 ژهیوبقههای محقروم و زیقر سقلطه، گروه اریدعطارتبهاند. حسی و مادی محروم مانده
تعدیل موقعیت روانی و روحی خقود و  منظوربهوران و صاحطان حِرف دهقانان، پیشه

 گونقهنیانیقا مقاومت در مقابقل سقلطه سیاسقی و اقتصقادی حکقام و ا  منظوربهگاه 
 انقدکردهو تعلقات انزواالطانه را پناهااهی برای خود تلقی می منشانههای ریاضتگرایش

 .(175: 1353کوب، زرین)
هقا ها و بسترهای فکری و معرفتی ایقن گرایشبه زمینه نظرانصاحببرخی دیار از 

وسقیله راهطقان که به هنددو گاه آن را به میراث فلسف  نوافماونی نسطت می توجه کرده
شده و یا بقه تقداوم تعلیمقات زرتشقتی سوری از جهان مسیحی به جهان اسممی منتقل
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انقد و که زرتشتیان مسلمان شقده آن را در میقان مسقلمانان انتشقار داده دانندمربوط می
 کننقدآن را واکنش فکر ایرانی و آریائی در برابر اندیش  عربی و سامی قلمقداد مقی درمجمو 

 .(120: 1388بروک، )
ها را متأثر از کیش بودا و عرفان هندی و زهد و ریاضت عملقی برخی دیار، این گرایش

 .(532: 1350)پطروشفسکی،  کرده استدانند که با واسط ایرانیان به میان مسلمانان رخنه می
هقای عرفقانی و صقوفیاری در گرایش سرانجام، برخی دیار از پژوهشاران، ریشقه

کننقد و آن را محصقول اسمم جستجو می یران و دیار جوامع اسممی را در درون دینا
کننقد. ی اسممی در بعد از رحلت پیامطر اسمم معرفقی میهاآموزهبازتفسیرهای متون و 

داد این پژوهشاران، در زمان رسول اکرم نزدیکی به منطع وحی اجقاز  آن را نمقی ازنظر
کقه اجقزای  ظقاهری و بقاانی، یقا شقریعت و اریققتکه سنت دینقی بقه دو قسقمت 

آن هستند منقسم شود، گو اینکه جوهر هر دو از همان آ از وجقود داشقته کنند  ترکیب
است. لذا مجمو  سنت دینی در اول دو قرن نخست بسیار قوی بود و ایقن نیرومنقدی 

ه پیدا شود، نه کتب منظمی از فقشدن آن به خوبی آشکار میاز گسترش و قدرت جذب
شد و نه سازمان اخوت یا اریقت خاصی از تصوف؛ بنابراین بایقد بقه ایقن امقر توجقه 
داشته باشیم که مکاتب فقه و یا شریعت در قرن سقوم تنظقیم یافقت و در همقان زمقان 
تصوف همچون عنصر مشخصی در اجتما  اسممی آ از به تجلی کرد و اصول عقاید و 

را مرشقدی  هقاآنی انتشار یافت کقه هرکقدام از های اریقتهای آن توسط دستااهروش
 .(88: 1388نصر، )شد میبه نام او نامیده کرد و  الطاً اداره می

 هیدوسقوبه دلیل  گرایانههای صوفینقطه مشترک نظرات مختلف این است که اریقت
چقالش  یقیگرایملقهای بنیادی با انااره اوربهاش عملی گرایانهنظری و فرقه جهانارایانه

گرایقی و توجقه بقه بقه ایقن دلیقل اسقت ک ملی ازجملهجدی دارند. الطته این موضو  
های ملی امری نسطتاً نوپدید است؛ اما باید ایقن نکتقه را یقادآور شقد کقه مفهقوم هویت

نمودی از تعل  مردمان مختلقف سقاکن ایقن سقرزمین بقه یقک هویقت  عنوانبه «ایران»
ساکنان این سقرزمین بقوده و در زبقان و ادبیقات و  توجهموردمشترک جمعی از دیرباز 

در میققان  نیبققاوجودا؛ حضققور و تقداوم داشققته اسقتمتقون مختلققف عقوام و خققوا  
هقای عقیقدتی و این باور وجود دارد کقه در میقان گقرایش نظرانصاحبپژوهشاران و 

هقای هقای عرفقانی و گقروهاجتماعی ساکن در این سرزمین، گرایش های مختلفگروه
بر ایقن  نظرانصاحباند؛ حتی برخی از چندانی به هویت ملی نداشته خاارتعل صوفی 

های صوفی در جامعه ایرانی، یکی از موانقع های عرفانی و نحلهرواج گرایش باورند که
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 و 1353 کقوب،زرین)بوده است ملت جدید در ایران -تعمی  هویت ملی و تحکیم دولت
 .(1396_1389اطااطائی، 
های علمی که بر مطالعات و پژوهشرسد چنین باورها و نظراتی بیش از اینمی به نظر

های قیاسقی متکقی اسقت. در ایقن مقالقه کوشقش ها و استنتاجفرضاستوار باشد بر پیش
 و ارزیابی قرار گیرد. یموردبررسخواهد شد این موضو  بر اساس یک پژوهش علمی 

 
 های پژوهشپيشينه -2
بیشقتر بقه  انقددرآمدههایی که در مورد اریقت اهل ح  به رشت  تحریقر ر و پژوهشآثا

هقای اجتمقاعی هقا و پایاقاهبقه خاسقتااه بعضاًاین اریقت و  یهاآموزهباورها و  منشأ
و  منشأتوان آثار متعدد و متنوعی را به لحاظ پیایری نمی رونیازااند. پیروان آن پرداخته

توان برخقی آثقار اما می؛ در این حوزه یافت« هویت ملی»برآیندهای ها و همچنین ریشه
ار داد. در میقان ققر یموردبررسقانقد را عمومی به اهل حق  پرداختقه اوربهکه کمابیش 

و  آراءفلسفی و تاریخی به بررسی  نسطتاً( با نااهی 1383 ،)گوبینو پژوهشاران خارجی
از  شقناختی( روایتقی جامعه1363) یپطروشفسقکهای اهل ح  پرداختقه اسقت. اندیشه

و سقطک  هقاآموزهو  هقاارزشکند و احوال و بنیادهای اندیشه اریقت اهل ح  ارائه می
دهقد. موقعیت اطقات متوسط و پایین یک جامعه فئقودالی نسقطت می را بهزندگی آنان 

گسقترده و  تأمل درباره ارتطاااتنکاتی قابل شناسانهنظر اندیشه( از نقطه1374) وانوفیا
های مشعشعی با جزایر فکری و اعتققادی در حقوز  اییبویژه آتشو به اهل ح عمی  

دهد: از مهرپرستی و ایزدی گرفتقه تقا اسقماعیلیه، قلندریقه و ایران فرهنای به دست می
مسیحیان کهن، همراه با بررسی اعتقادات و آداب و ارکان پیروان این نحلقه و تحلیقل و 

 قلمقداد(  قمت) شیعی افراای هایفرقه از یکی ح  را ( اهل1388بروک ) بررسی آن.
 هقایریشقه وضقوحبه گقروه ایقن عقاید از کند که بعضیمی خاارنشان کند، هرچندمی

 .دارند باستانی ایران
 ( اهل ح  را ادامه مشعشعیان خوزسقتان1378) یکسرو: پژوهشاران ایرانیاز میان 

( 1384)داند. خدابنده از تشیع میانحرافی  عنوانبهی آنان را هاداند و باورها و آموزهمی
در آثار خود گاه از منظر کمم و بیشتر از منظقر فققه رسقمی شقیعه  (،1384محمدی )و 

همقین رویکقرد را در  انقد.های این اریققت همقت گماردهامامیه به نقد باورها و آموزه
ی دانشقجوئی نااشقته هانامقهانیپات یقا در قالب مققاال ژهیوبهبسیاری دیار از آثار که 

 (،1397فقرد، )یاسقمیتقوان بقه می ازجملقهتوان مشاهده کرد. در این مقورد اند میشده
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اشقاره کقرد  (1394مطلطی، ) ( و1397آرا، (، )لعل1395وند، )خوشنام (،1380زاده، )ولی
د عقاید اهل ح  بقا ، بر نقاریقت های اینکه هر یک به نحوی با معرفی باورها و آیین

 اند.های این اریقت متمرکز شدهبر مطاحث  لو و تناسال در باورها و آیین دیتأک
 مسقئلهاز  نظرصقرفهای خارجی و همچنقین کفایت پژوهش یمسئلهنظر از صرف

 شودیمآن بیشتر احساس  خألآنچه های داخلی، ارفی، روشمندی و کفایت پژوهشبی
های مرتطط با ایقن اجتماعی گروه -های فرهنای مورد گرایشی روشمند در هاپژوهش

های آنان در مورد هویقت ملقی و ایرانیقت ها و باورها و گرایشآموزه ژهیوبهاریقت و 
با کندوکاو و پیمایش در ذهنیت جمعی یکقی  را مسئلهکوشد این این پژوهش میاست. 

یعنی پیروان اریققت اهقل حق  کقه اریقت صوفیانه در ایران امروز،  یهایبندگروهاز 
 قرار دهد. یموردبررسکنند عمدتاً در مناا   ربی کشور زندگی می

 
 پژوهش سؤاالتو  اهداف اهميت، ضرورت، -3
 اهميت و ضرورت پژوهش -3-1

در مقورد  هقای موجقودی پقژوهشهقاینارسقائعموه بر ابعاد علمی، یعنی کمطودهقا و 
بقه رفقع  ی اریقتی که پقژوهش پقیش رو معطقوفهاگروهسیاسی  و فرهنگ هاتیذهن

نمایقد. کمقک کاربردی نیز ضقروری می ازلحاظ هاییبخشی از آن است، چنین پژوهش
هقم در  هقایبنقدگروهی ایقن هقاشیگراو  هقاارزشاز  ترانهیگراواقعبه ایجاد تصویری 

ی بقه تقویقت تفقاهم اجتمقاعی و گذاراسقتیسحوزه عمومی و هم حقوزه سیاسقی و 
های اجتماعی و مناا  مختلف کشور کمک خواهقد کقرد. سیاسی در میان گروه اراییهم

های اریقتقی در و برخی گروه سوکمیان نهادها و نیروهای حکومتی از ی گاهبهگاههای تنش
 سازد.ضرورت پژوهش پیش رو را بیشتر نمایان می های اخیر این جنطه از اهمیت وسال

 اهداف تحقيق -3-2
هویت اریقتی و هویت ملقی  اصلی: هدف اصلی این پژوهش سنجش رابطه میان هدف

 در میان جامعه اهل ح  ایران و متایرهای دخیل در این رابطه است.
 های پژوهشپرسش -3-3

گقرایش آنقان  ای باهای اریقتی اهل ح  چه رابطهها و وابستایگرایشپرسش اصلی: 
 است؟ متأثریی رهایمتاه به هویت ملی دارد و این رابطه از چ

 های فرعي:پرسش
 وجود دارد؟ های اریقتی اهل ح  و احساس هویت ملی آنانای میان گرایشچه رابطه -
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هقا ای میان احساس هویت ملی اهل ح  و وابستای اریقتی آنان )تقید به آیقینچه رابطه -
 ؟وجود دارد و مناسک اریقتی(

 ه هویت ملقی و آگقاهی آنقان از تقاریال اریقتقیای میان گرایش اهل ح  بچه رابطه -
 وجود دارد؟

ای میان هویت اریقتی اهل ح  و آگاهی آنان از تاریال، زبان و ادبیات ملقی چه رابطه -
 وجود دارد؟

 
 مفهومی پژوهش ارچوبچ -4
 هویت -4-1

بقه معنقای  Idenاست کقه از  Identitasهویت در فرهنگ آکسفورد مشت  از ریش  التین 
 اوربقههمین اساس جنکینز اعتقاد دارد که هویقت  و یکسان گرفته شده است؛ بر تشابه
شقطاهت و از  ارفکیقاز :سقازددو نسطت محتمل میان افراد یا اشیاء برقرار می زمانهم

 .(5: 1381)جنکینز، ارف دیار تفاوت 
 ریتأثاست که تحت  از خودشهویت نزد هربرت مید به معنای تصویر و تصور فرد 

: 1388میقد، نققل از حاجیقانی، )کنقد یابد و با آن تاییر میهای دیاران، عمومیت میتلقی
هایی است که از عنای ویژگییکی از صور هویت، به م عنوانبههویت جمعی نیز  .(108

: 1386گیقدنز، )شود نسطت داده می ارف دیاران به یک گروه )اعم از بزرگ و کوچک(
را در  گروهقی هایسقیعی از تعلققات و همطسقتای. هویت اجتماعی ایف بسیار و(46
و محلقی  و تعلقات خویشاوندی )خاندانی( هابندیگروهاز سطح  تواندیمکه  ردیگیبرم
و تعلقات صنفی و اطقاتی و همچنین تقا تعلققات مقذهطی و سیاسقی را  هابندیگروهتا 

 «ملقت»تعلق  دارد ی اجتماعی که فرد بدان هایبندگروه نیتربزرگیکی از شامل شود. 
ی ملقت وجقود دارد، ایقن هامؤلفقهکه در مورد تعریف و  یاز اختمفات نظرصرفاست. 
سیاسقی -یک جمعیت به یک واحد اجتمقاعی آحادتعریف به تعل   نیترسادهدر  مفهوم

 -شود. با توجه به ابتنای واحدهای سیاسی امروزین بر مطنقای دولقت)کشور( اامق می
هویقت جمعقی اسقت  هقایالیقه نیتقرمهمهویقت ملقی یکقی از توان گفت ملت، می

ی در همطسقتای و انسقجام جوامقع اکننقدهنییتعاین الیه از هویت نقش  اریدعطارتبه
 امروزی و ثطات واحدهای سیاسی )کشورهای( امروزی دارد.

 هویت ملی -4-2
هقا، و ارزش ی الاوهقادائمقهویت ملی را به معنای بازتولید و بازتفسقیر  اسمیتآنتونی 

هقا را تشقکیل داند که میراث متمقایز ملقتمی هاییها و سنتها، اسطورهنمادها، خااره



 حق شهرستان دلفانجامعه اهل انیدر م یمل تیهو

 119 

ملققی عطققارت از نققوعی احسققاس تعلقق   هویققتدر نظققر او  اریدعطارتبققهدهنققد. مققی
هقای بخش به یک ملت اسقت کقه دولقت و گفتمقانمحور، تمایزآفرین و تداومفرهنگ
کننقد. بع معین آن را به وجقود آورده و حفقو و تعریقف مقیبرداری از منابا بهره مسلط

: 1383)اسقمیت، کند که هست  اصلی هویت ملی تقداوم و تمقایز اسقت اسمیت تأکید می
کنقیم، نخسقت بایقد . دیوید میلر معتقد است وقتی دربار  هویت ملی صقحطت مقی(30

یقت ملقی نقوعی ها چه هستند داشته باشیم؛ زیقرا هوتصور روشنی در مورد اینکه ملت
: 1383)میلقر، به نام ملقت اسقت  اجتماعی بزرگ یبندگروههویت جمعی در سطح یک 

اساسی در هویت ملقی، احسقاس تعلق  بقه یقک ملقت  تامپسون، مفهوم ازنظر. (35-30
خواهند بخشی از ملت خودشقان باشقند و بقدان وسقیله مردم همواره می درواقعاست. 

 لهیوسقبهمقاعی از افقراد اسقت کقه اعضقای آن شناسایی شوند. به نظقر وی ملقت، اجت
ها کنار اشتراکات تاریخی در سرزمین و فرهنگ و با آگاهی از تفاوت خود با دیار ملت

دیاقری نیقز وجقود دارد کقه  ناقرش .(36: 1388تامپسون، نقل از حاجیانی، )اند هم آمده
هقای ویرسازیخا  را یک برساخته و محصول تص اوربهو هویت ملی  عام اوربههویت 

 داننقدیمقهقا ها برای تعیین یا ارتققاء جایااهشقان در ارتطقاط بقا دیاقر هویتهدفمند گروه
 .(37: 1996 مز،یج ؛64: 1395)اندرسن، 

 گراییفرقه -4-3
شقود، ااقمق می مذهطی ی ناشی از انشعاباتهایبندگروهبه  معموالً (Sect) مفهوم فرقه

 .رودیمقکار ی سیاسی و ایدئولوژیک نیقز بقههایبندتهدسهرچند گاهی در مورد برخی 
های پیقاپی ظهور اختمفات عقیدتی و آیینی در میان پیروان ادیان بزرگ و وقو  انشعاب

هقای مختلفقی شقده و فرقه هامذاهب، کیش گیریها در اول تاریال موجب شکلدر آن
هقا و گقاه هد اهب بقزرگ شقاهد، امروزه در ذیل هریک از ادیان و مذبیترتنیابهاست. 

ی هافرققهمیان ادیان و مذاهب بقا  نظرانصاحبصدها فرقه مختلف هستیم. الطته برخی 
 و را نقوعی انحقراف برای مثال، استارک و بین بقری  فرققه .اندشده قائلمذهطی تفاوت 

 دیقن ینوع و مذهب را کیشآنکه حال دانندمیجاافتاده  مذهطی سازمان یک از رویاردانی
 .(348: 1377همیلتون، )اند دانسته افتهی تیتثط مذهطی سازمان از منشعب  یر و نوپدید

و فرققه را از یکقدیار  مقذهبیی مفقاهیم دیقن و هقاممکبر اسقاس  مالرب میشل
 «اقطقال عمقومی»فرققه در بحقث  و دیقن تفکیک کرده است. به نوشته او، اولین تفاوت

 فاققد هافرققه ؛ امااندافتهفراوانی ی پیروان و ال روبرو شدهبعد از ظهور با اقط ادیان. است
 روحقانی پیونقد یقک ایجاد پی در دومین تفاوت این است که ادیان هستند. اقطالی چنین
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از پیقروان  کقه دهندمی تشکیل مردم از گروهی را فرقه اما؛ هستند خداوند و آدمیان بین
 ها،فرققه در آنکقه سوم رود.می فراتر عادی روال ازسلوکشان و  شوندیمیک دین جدا 

خودنمقائی،  ی نظیررروحانی اهداف  یسوبهو ایمان اعضای فرقه توسط رهطرانش  باور
 .(237: 1381مالرب، )شود سوق داده می سیاست، الطی وجاه

 گرائقیدر جوامع اسممی نوعی فرقه است که آیا صوفیاری ارحقابل سؤالاکنون این 
تقوان یقک های اریقتی را میجماعات متعدد و متنو  صوفی یا گروهاست و هریک از 

 موردنظرمعیارهای  بر اساستلقی کرد؟ در این مورد نظرات متعارضی وجود دارد.  فرقه
 ژهیوبقهی فرقه را در این جماعقات مشقاهده کقرد. هامشخصهمالرب شاید بتوان برخی 

دارند )نظیقر بخقش  بیو ربیعجیژه و گاه ها و مناسک بسیار وها که آیینبرخی از آن
های جادوئی نظیر فروکردن شمشیر در بدن و یا راه کوچکی از پیروان اهل ح  که آیین

ی اریقتقی هاگروهدر همه  هانییآاین  اوالًاما ؛ کنند(ی آتش را اجرا میهاگدازهرفتن بر 
چنقدان  اصوالًی اریقتی هاگروه بسیاری از کهنیا ترمهمو  اًیثاناین اندازه  لظت ندارد؛ 
جقوار همی صوفی اسممی امروز در ایران و کشورهای هاقتیاربسته نیستند. برخی از 

ی شرق ترکیه(. هایبندنقشنظیر بخش معمول اریقت اهل ح  ایران و دارند )پیروانی 
ها عموه بر وسعت نسقطی پیقروان فعلقی، بقه روی مقردم همچنین برخی از این اریقت

شاخه گنابادی آن(. شاید بقه  ژهیوبهاللهی ادی نیز گشوده هستند )نظیر دراویش نعمتع
ی های صوفی را در زمقرههاست که برخی از پژوهشاران، اریقتخاار همین مشخصه

ها را مطتنقی بندی؛ زیرا این گروهدهندیمقرار  (Religious Association)های مذهطی انجمن
الطته ایقن پژوهشقاران  .دانندمی کوچک ساختار با سازمان یک در ؤمنانم آزادانه عضویت بر

تواننقد جنطق  های بعد مقیدر نسل های مذهطیانجمن گونهنیاکه نیز واقف هستند  نکتهبر این 
شقود  مقادرزادی آن در افقراد و عضقویت شقده دین به تطدیل بیترتنیابهارثی نیز پیدا کنند و 

 .(242: 1377همیلتون، )
هقا بقا ، نسقطت آنرقه بنامیم یا انجمن مذهطیی اریقتی را فهایبندگروه ریهرتقد به

ققرار گرفتقه اسقت. برخقی از  نظرانصقاحب موردتوجقههای اخیقر هویت ملی در دهه
قرار داده و بر این باورنقد  موردبحثمتایر سیاست  بر اساساین رابطه را  نظرانصاحب

ی افرققههقای در جهان معاصر هویت« ملت-دولت»ه که ظهور و تسلط الاوی موسوم ب
ها را در خود اد قام بندیشدت تحت تأثیر خود قرار داده و این گروهو اریقتی را نیز به

ملقت، -با ظهور و سیطره ساختارهای سیاسی موسوم به دولت اریدعطارتبهکرده است. 
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ی قرارگرفتقه و الطتقه هویقت ملق تقربزرگای و اریقتقی در ذیقل چتقر ی فرقههاتیهو
 .(127: 2020)فنهر،  دهندبه حیات خود ادامه می شیوبکم

ی و اریقتی با هویت ملقی افرقههای رابطه میان هویت نظرانصاحببرخی دیار از 
قرار داده و سکوالر شدن نظام آگقاهی و ارائقه  موردتوجهرا از منظر متایرهای فرهنای 

عامقل اصقلی پیقدایش و تقویقت احسقاس زمقره را جهانی از زنقدگی روتفسیرهای این
 .(164: 1397)برگر، اند قلمداد کردهها در درون این جماعتهویت ملی و ناسیونالیسم 

ای از فرایند ظهور و توسعه آگاهی ملقی و خود جنطه نوبهبههر یک از دو نظریه باال 
تی را در جهان امروز ای و اریقی فرقههایبندگروهتقویت احساس هویت ملی در میان 

. الطتقه هقر دو نظریقه در واققع از منظقر تجقدد و نوسقازی بقه موضقو  دهدیمتوضیح 
ی هقایبنقدگروهآگاهی ملقی و احسقاس هویقت ملقی در درون  نیبنابراو  اندستهینار

کننققد. و مربقوط بقه فراینقد نوسقازی تلققی می متقأخرای ی و اریقتقی را پدیقدهافرققه
های تقاریخی جوامقع و که پیشینه دور داشتین موضو  را هم از نظر نطاید ا نیباوجودا

ها نیقز نققش مهمقی در سقرعت و بنقدیهای سنتی و پیشامدرن این گروهنسطت آگاهی
ها دارد. ایقن بندیی جدید هویت ملی در میان این گروههامؤلفهمیزان پذیرش عناصر و 

ی ملی یا سکوالر باشد. هرچه این عناصقر هاکمتر یا بیشتر حاوی آگاهی تواندیمپیشینه 
تری بققرای پققذیرش و تقویققت های مناسققبتر باشققد زمینققهبیشققتر و عمیقق  هامؤلفققهو 

 ی هویت ملی فراهم خواهد کرد.هامؤلفه
توان ای با هویت ملی را میبا توجه به مطاحث باال نسطت میان هویت اریقتی و فرقه

 در نمودار زیر نشان داد:

 
 ياز چارچوب مفهوم کیشمات یينما :1ار نمود
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 پژوهش اتيفرض -5
 فرضيه اصلی -5-1

میان هویت اریقتی اهل ح  و احساس هویت ملی آنان رابطه مثطتی وجود دارد و ایقن 
 است. متأثرها های اریقتی آنها و وابستایرابطه از متایرهای آگاهی

 فرضيات فرعی -5-2
 .دارد مستقیم رابطه اریقتی هایآنان به آموزه گرایش با ملی هویت اهل ح  به گرایش -

 .دارد مستقیم خودشان رابطه تاریال اریقتی آگاهی آنان از با ملی هویت اهل ح  به گرایش -

هقا و آنقان )تقیقد بقه آیقین اریقتی با میزان وابستای ملی هویت اهل ح  به گرایش -
 دارد. مستقیم مناسک اریقتی( رابطه

 رابطقه ملقی ادبیقات و زبقان آگقاهی آنقان از با میزان ملی هویت ل ح  بهاه گرایش -
 .دارد مستقیم

 
 روش تحقيق، جامعه آماری و حجم نمونه -6

 سقاالنبزرگجامعه آماری پژوهش شامل جوانقان و . است پیمایشی این پژوهش از نو 
اطق   سال( شهرستان دلفقان از توابقع اسقتان لرسقتان اسقت. ایقن شهرسقتان 60تا  20)

هزار نفقر  60هزار نفر جمعیت دارد که از این میان حدود  140حدود  1395سرشماری 
گیرند حجم نمونه با اسقتفاده از فرمقول کقوکران پژوهش قرار می موردنظردر بازه سنی 

نفر است که الطته با توجه به پراکندگی پیروان این فرقه  384در جامعه آماری نامشخص 
ای از مرکز خوشه صورتبهمختلف این شهرستان اعضای نمونه در شهرها و روستاهای 

پیقرو اریققت  تیجمعبیشترین  کهآناین شهرستان )شهر نورآباد( و روستاهای ااراف 
اهل ح  را در خود دارند استفاده خواهد شد. ابزار این پژوهش پرسشنامه بسقته اسقت 

هقای هقا و گرایشهای اسقتاندارد سقنجش ارزشآن بقر اسقاس پرسشقنامه سؤاالتکه 
در قالب ایف ریکرت گردآوری خواهد  هاپاسالی شده است. سازیبومفرهنای تهیه و 

 استفاده خواهد شد. شدهیگردآورهای داده لیوتحلهیتجزبرای  SPSS افزارنرمشد و از 
 

 ارو سنجش اعتب رهايو متغ ميمفاه یاتيعمل فیتعر -7
 ملی تیهو -7-1

یک جامعه ملی همطسته )ملت( است که  بهتعل  یک فرد  هویت ملی به معنای احساس
های جارافیائی، تاریخی، فرهنای، زبان، نظام سیاسی و حقوقی و دیار بر اساس ویژگی

 .(Oxford Scholarship Online) شودیمنمادهای ملی از دیار جوامع ملی متمایز 
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بهقره گرفتقه  گویقهاز چند گیری گرایش به هویت ملی در این پژوهش، برای اندازه
به سرزمین، میراث و مفاخر تقاریخی و  خاارتعل اند از: آگاهی و شده است که عطارت

ی هقاشیگراتنیقدگی ملقی و ی به زبان و ادبیات مشترک )ملی(، درهمبستادلفرهنای، 
 معطوف به کنش سیاسی ملی.

 یهقایقهگواز  مؤلفهگیری این برای اندازه گرایش به زبان و ادبیات مشترک )ملي(:
 عنوانبقهاز: ضرورت یادگیری زبان فارسقی  اندعطارتشود که محق  ساخته استفاده می

زبان ملی، میزان آشنایی فرد با آثار مهم ادبیات فارسقی چقون شقاهنامه، مثنقوی، دیقوان 
داشقتن آثقار از جانقب فقرد و  هاآنمیزان مطالعه حافو و گلستان سعدی و آثار نظامی، 

 شخصی یا خانوادگی. خانهدر کتابفوق 
 شقده تشقکیل گویه هفت از جمعاً مؤلفه این: فرهنگي میراث تاریخي و به گرایش

 اهمیقت میقزان ملقی، پقرچم و ملقی سقرود بقه فرد احترام میزان: ازاند عطارت که است
 میقزان ایقران و تقاریخی گذشته به نسطت فرد افتخار میزان فرد، نزد ایران تاریال شناخت
 مثقل سقنتی مراسقم اجقرای به اعتقاد و عمقه فرد، میزان نزد باستانی آثار تمرم اهمیت

 سنتی. موسیقی به عمقه میزان نوروز، عید
 بقودن را ایرانقی و ایقران بقه فقرد گقرایش ملقی، تنیقدگیدرهم :ملي تنیدگيدرهم

: ازانقد عطارت کقه اسقت شقده استفاده گویه نه از مؤلفه این گیریاندازه برای. سنجدمی
 بقه فقرد عمققه خطقر، میقزان موقع در میهن و سرزمین از دفا  برای فرد آمادگی میزان

 سقرزمین کلیقت و یکپارچای اهمیت میزان جهان، نقاط سایر به نسطت ایران در زندگی
 اهمیقت خقود، مشقکمت از جزئیعنوان به کشور مشکمت ادراک میزان فرد، ایران نزد

 ایجقاد بقه فقرد عمققه و بودن ایرانی از فرد ساس  روراح فرد، میزان برای بودن ایرانی
 .اهل ح   یر ایرانیان با رابطه

میقزان آگقاهی و  مؤلفقه گیریانقدازه بقرای :مندی به سیاست ملیيآگاهي و عالقه
 که شامل میقزان اهمیقت است شده استفاده گویه سه افراد به سیاست ملی از مندیعمقه
 روز سیاسقی اخطقار کردن دنطال میزان گذرد،می کشور رد سیاسی لحاظ به آنچه به دادن

افقراد در انتخابقات ملقی )ریاسقت جمهقوری و  مشقارکت سیاسقی و میزان فرد توسط
 ( است.مجلس
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 يمل تیهو یهاو شاخص هاهیگو یهاپرسش يفراوان :1 جدول

 هاگویه هاشاخص متغير
تعداد 
 سؤاالت

شماره 
 سؤاالت

گرایش به 
 هویت ملي

ه ادبیات گرایش ب
 و زبان ملي

زبان  عنوانبهضرورت یادگیری زبان فارسي 
ملي، میزان آشنایي فرد با آثار جاویدان 

 ...بیات فارسي چون شاهنامه، مثنوی واد
4 8_5 

گرایش به میراث 
 تاریخي و فرهنگي

 احترام میزان سنتي، موسیقي به عالقه میزان
 اهمیت میزان ملي، پرچم و ملي سرود به فرد

 ...فرد و نزد ایران تاریخ اختشن
7 15_9 

 تنیدگي مليدرهم

 و سرزمین از دفاع برای فرد آمادگي میزان
 به فرد عالقه خطر، میزان موقع در مهین
جهان  نقاط سایر به نسبت ایران در زندگي

 ...و

9 
16_22 
 41و  37

گرایش به امر 
 سیاسي

 سیاسي لحاظ به آنچه به دادن میزان اهمیت
 اخبار کردن دنبال میزان گذرد،مي کشور در

مشارکت  و میزان فرد توسط روز سیاسي
 افراد سیاسي

3 44_42 

 
 هویت طریقتی -7-2

هویت اریقتی به معنای احساس تعل  فرد به یک گروه اعتقادی خا  و التقزام نسقطی 
بقا و ابراز تمقایز  سوکو مناسک جمعی آن گروه از ی هانییآها، سطک زندگی، به آموزه

در این پژوهش بقا  موردنظرهای عقیدتی از سوی دیار است. در مورد گروه دیار گروه
ی و همچنین نمادها و اعیاد دارنیدتوجه به عقاید خا  اهل ح  در مورد اصل دین و 

در ایقن  و مناسک خا  این اریقت و ازجمله جایااه برجسته موسیقی خا  اریقتی
ی هامؤلفقه توان بر اسقاستی( افراد این گروه را میای )اریقمناسک، میزان هویت فرقه

 گیری کرد:زیر اندازه
 قطقول میقزان: ازانقد عطارت کقه است گویه نه از متشکل مؤلفه این: گرایش عقیدتي

ادیان موجود  با اریقت اهل ح  تسامح و تساهل میزان رسمی، دینعنوان به اسمم دین
 فقرد، روزمقره زنقدگی در اریقتقی عناصقر تاهمیق میقزان فقرد، نظر در ایران در دیار

 اریقتقی، مراسقم در فقرد مشقارکت میقزان فرد، نزد در مراسم اریقتی برپایی ضرورت
 اعتققاد تأثیر میزان مورد در فرد نظر اریقتی، کتب مطالعه منزل، در اریقتی کتب داشتن
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 هاست.انسان رفتار بر بودن تأثیر مکتطی مورد در فرد نظر وها انسان زندگی در خدا به
 گویقه چهقار از مؤلفقه ایقن گیقریانقدازه بقرای: طریقتي سنتي موسیقي به گرایش

اریقتقی و شقرکت  موسیقی به عمقه میزان: ازاند عطارت هااین گویه. است شده استفاده
نوازنقدگان و  بقه احتقرام و عمققه میقزان شقود،یی که این موسیقی اجرا میهاطیمحدر 

 موسقیقی خواننقدگان از ریقتی و میزان اهمیت و تقید بقه دعقوتا موسیقی خوانندگان
 های خانوادگی.جشن و مراسم در اریقتی

 گویقه سقه از اریقتقی تاریال به گرایش گیریاندازه برای: طریقتي تاریخ به گرایش
 خقا  تقاریال وجقود به اعتقاد میزان: ازاند عطارت گویه سه این. ایمکرده استفاده اصلی

 هقایاهقل حق  تقاریال از کلقی و آگقاهی شناخت اهمیت ایران، تاریال ارکن در اریقتی
 .اهل ح  اریقت تاریخی گذشته به نسطت فرد افتخار میزان و فرد نزد ایرانی

زیر اسقتفاده  گویه چهار از اریقتی وابستای میزان گیریاندازه برای: طریقتي وابستگي
احسقاس  میقزان خقود، اریققت دیاقر اعضقای بقا ارتطاط به فرد عمقه میزان: شده است

 میقزان ایرانی، هایح  اهل در بین موجود در مورد مشکمت مسئولیت و تشریک مساعی
 خود. اهل ح  بودن از فرد  رور احساس میزان فرد، برای بودن اهل ح  اهمیت
 

 يقتیطر تیهو یهاو شاخص هاهیگو یهاپرسش يفراوان :2 جدول

 هاگویه شاخص متغير
تعداد 

 تسؤاال
شماره 
 سؤاالت

گرایش به 
 هویت طریقتي

 عقیدتي گرایش

 طریقت اهل حی  تسامح و تساهل میزان
 نظیر در اییران در موجود ادیان دیگر با

 در طریقتیي عناصیر اهمییت میزان فرد،
 فرد و ... روزمره زندگي

8 52_45 

 موسیقي به گرایش
 طریقتي سنتي

 مییزان طریقتیي، موسیقي به عالقه میزان
 موسیییقي حافظییان بییه احتییرام و عالقییه
 طریقتي

3 55_53 

 تاریخ به گرایش
 طریقت

 خیا  تیاریخ وجیود بیه اعتقیاد میزان
 اهمییت اییران، تیاریخ کنار در طریقتي
اهیل  تیاریخ از کلیي و آگاهي شناخت
 فرد نزد ایراني هایح 

3 58_56 

 وابستگي طریقتي

يمکتبیهم بیا ارتباط به فرد عالقه میزان
 مشیکالت فکنیيدرون انمیز خود، یها

 ایرانیي هیایحی  اهیل در بیین موجود
 شخصي مشکالتعنوان به

4 62_59 
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 روایی پژوهش -7-3
. اسقت شقده اسقتفاده هقاگویه اعتطار تعیین برای در این تحقی  از روش اعتطار محتوایی

 تعقدادی به اریقتی هویت متایر و ملی هویت متایر به مربوط هایگویه ،اریدعطارتبه
 را خقود نظرات متخصصان این و شد ارائه های پیمایشیو کارشناسان پژوهش اساتید زا

 .شد اعمال الزم تاییرات اعمم کردند و هاگویه درباره
 آزمونشيپ -7-4
 و مقطهمسقؤاالت  حقذف و نهقایی پرسشقنامه تهیقه بقرای پقژوهش، این آزمونشیپ در

 پقس و کرده توزیع آماری جامعه افراد از نفر 25 میان را شدهیاراحپرسشنامه  نامربوط،
 .شد اعمال الزم تاییرات ها،شاخص هایگویه پایایی بررسی از
 پایایی پژوهش -7-5

استفاده شده است.  کرونطاخ آلفای روش محاسطه ها، ازگویه پایایی آوردن دست به برای
 بقه متایقر از بعقد یک یا یک متایر به مربوط هایگویه درونی هماهنای در این روش،

 دارای گیریانقدازه نسطت وسقیله همان به باشد بیشتر آلفا مقدار. هرچقدر آیدمی دست
 مربقوط هایگویقه آلفای ضریب زیر جدول در. (87: 1391زندی، )است  بیشتری پایایی

 .آورده شده است متایرها به
 

 فای کرونباخهای هویت ملي با ضریب آلهای گرایشگیری پایایي شاخصاندازه :3جدول 

 هاشاخص متغير
آلفای کرونباخ 

 هاشاخص
آلفای 

 کل

 گرایش هویت ملي

 77% گرایش به زبان و ادبیات ملي

 79% گرایش به میراث تاریخي و فرهنگي %80
 80% تنیدگي مليدرهم

 84% گرایش سیاسي
 

 آلفای کرونباخهای هویت طریقتي با ضریب های گرایشگیری پایایي شاخصاندازه :4جدول 

 هاشاخص متغير
آلفای کرونباخ 

 هاشاخص
آلفای 

 کل

 گرایش هویت طریقتي

 82% گرایش عقیدتي

%80 
 84% گرایش به موسیقي طریقتي
 77% گرایش به تاریخ طریقت

 77% وابستگي طریقتي
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 هاتحليل یافته -8

 و دارنقد وجقود پقژوهش در کقه متایرهقایی به مربوط توصیفی آمارهای بخش این در
 اشقتاال، وضعیت جنسیت، شامل متایرها. شودمی داده نشانها آن به نمودارهای مربوط

 .هستند اریقتی هویت و ملی هویت و همچنین سواد سطح
 توصيف جمعيت نمونه -8-1
 تيجنس -8-1-1

نفر مرد هستند. درصد معتطر این  200و  نفر زن 184نمونه معتطر پژوهش،  384از تعداد 
 .استدرصد مرد  1/52درصد زن و  9/47اد شامل تعد

 
 توزیع فراواني متغیر جنسیت :5جدول 

 آمارها
 جنسيت

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی

 9/47 9/47 9/47 184 زن
 1/52 1/52 1/52 200 مرد
 100 100 100 384 جمع

 
 وضعيت اشتغال -8-1-2

نفر  یر شا ل هستند. درصقد  138ا ل و نفر ش 246نمونه معتطر پژوهش،  384از تعداد 
 درصد  یرشا ل هستند. 36درصد شا ل و  64معتطر این تعداد شامل 

 
 توزیع فراواني وضعیت اشتغال پاسخگویان :6جدول 

 آمارها                       
 وضعيت اشتغال

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی

 64 64 64 246 شاغل

 36 36 36 138 غیر شاغل

 100 100 100 384 جمع
 
 سطح تحصيالت -8-1-3

سطح سقواد  دهد. بیشترینتوزیع فراوانی سطح پاسخاویان را نشان می 7جدول شماره 
پاسخاویان سطح زیاد، سطح تحصیمت متوسط، یعنی سطح تحصیمت دوره متوسقطه 

 .بود ینیبشیپمنطقی و قابل  موردمطالعه؛ که این با توجه به باز  سنی است
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 توزیع فراواني سطح تحصیالت پاسخگویان :7جدول 

 آمارها      
 سطح تحصيالت

 درصد فراوانی
درصد 

 معتبر
درصد 
 تجمعی

 24 24 24 92 کم

 50 50 50 192 متوسط

 26 26 26 100 زیاد

 100 100 100 384 جمع
 

فراوانی میزان تحصقیمت در بقین  ترینبیشترین و کم _8همچنین در جدول شماره 
درصد( وجود  23) ادیزدرصد( و  26کم )درصد(،  51متوسط )زنان به ترتیب در سطح 

 54متوسقط )دارد. همچنین در بین مردان بیشترین میزان تحصیمت به ترتیب در سقطح 
 درصد( وجود دارد. 21کم )درصد( و  25) ادیزدرصد(، 

 
 جنسیت برحسبتوزیع فراواني متغیر سطح تحصیالت  :8 جدول

 آمارها                 
 جنسيت

 جمع زیاد متوسط کم

 24 23 51 26 زن

 50 25 54 21 مرد
 
 توصيف متغيرهای پژوهش -8-2
 گرایش به هویت ملی -8-2-1

از: گرایش بقه زبقان و ادبیقات فارسقی، اند های اصلی سنجش این متایر عطارتشاخص
 سیاسی. یهاشیگراتنیدگی ملی و گرایش به میراث تاریخی و فرهنای، درهم

 
 های گرایش به زبان و ادبیات فارسيتوزیع گویه :9جدول 

 مقوالت طيف
 هاگویه

بسيار 
 کم

 زیاد متوسط کم
خيلی 

 زیاد
زبیان  عنوانبیهضرورت یادگیری زبیان فارسیي 

 مشترک نزد فرد
7/1 3/1 6/8 5/30 9/57 

 4/25 1/34 8/24 7/9 6 آشنایي فرد با آثار فاخر زبان فارسي

 3/23 5/37 1/27 4/7 7/4 آثار فوق در منزلداشتن 
 6 1/16 7/41 4/23 8/12 از جانب فرد هاآنمیزان مطالعه 
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انقد از: میقزان گویه تشکیل شده است کقه عطارتگرایش به میراث فرهنای، از هفت
، میزان عمقه بقه موسقیقی سقنتی، اجرای مراسم سنتی مثل عید نوروز عمقه و اعتقاد به

ام فرد به سرود ملی و پرچم ملی، اهمیت شناخت تاریال ایران نزد فرد، میزان میزان احتر
  به گذشته تاریخی ایران، میزان اهمیت آثار باستانی نزد فرد. افتخار فرد نسطت

 های گرایش به میراث تاریخي و فرهنگيتوزیع گویه :10جدول 
 مقوالت طيف

 هاگویه
بسيار 

خيلی  زیاد متوسط کم کم
 زیاد

 4/58 1/19 5/15 3/1 3/5 ...(عید نوروز و) يسنته و اعتقاد به اجرای مراسم عالق

 8/43 1/34 4/17 7/3 3/4 عالقه به موسیقي سنتي

 9/39 2/29 1/17 4/7 4/6 احترام فرد به سرود ملي
 4/55 5/25 7/10 7/3 7/4 احترام به پرچم ملي

 56 5/28 7/10 3/2 3/2 اهمیت شناخت تاریخ ایران نزد فرد
 1/54 23 2/14 1/4 7/4 افتخار فرد نسبت به گذشته تاریخي ایران

  5/68 1/20 4/6 3/1 7/3 اهمیت مرمت آثار باستاني نزد فرد
از:  اندعطارتاز نه گویه استفاده شده است که  تنیدگی ملیبرای سنجش میزان درهم

زان عمققه فقرد بقه میهن در موقع خطقر، میق میزان آمادگی فرد برای دفا  از سرزمین و
زندگی در ایران نسطت به سایر نقاط جهان، میقزان اهمیقت حفقو یکپقارچای و کلیقت 

جزئقی از مشقکمت خقویش،  عنوانبهمیهن ایران نزد فرد، میزان تلقی مشکمت کشور 
اهمیت ایرانی بودن برای فرد، میزان احساس  رور فرد از ایرانی بودن و عمقه به ایجقاد 

 یان  یر اهل ح .رابطه با ایران
 تنیدگي مليهای درهمتوزیع گویه :11جدول 
 مقوالت طيف

 هاگویه
بسيار 

خيلی  زیاد متوسط کم کم
 زیاد

 8/37 4/20 19 8/7 15 آمادگي فرد برای دفاع از سرزمین و میهن در موقع خطر

 6/34 5/20 8/20 7/10 4/13 فرد به زندگي در ایران عالقه

 29 5/20 2/20 8/12 5/17 ن نسبت به سایر نقاط جهانعالقه به زندگي در ایرا
 6/55 3/29 8/8 7/2 7/3 اهمیت به یکپارچگي و کلیت میهن ایران نزد فرد

 9/36 1/29 1/20 7 7/6 جزئي از مشکالت خود عنوانبهفکني مشکالت کشور درون
 3/22 8/31 26 8/10 1/9 حل برای مشکالت کشورتوجه به راه

 7/54 5/24 4/13 3 4/4 بودن برای فرداهمیت ایراني 
 55 5/22 6/12 3/4 6/5 احساس غرور فرد از ایراني بودن

 35 4/35 5/25 1 1/3 عالقه فرد به ایجاد رابطه با ایرانیان غیر اهل ح 
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از:  انقدعطارتاز سه گویه استفاده شقده اسقت کقه  گرایش سیاسیگیری برای اندازه
گذرد، میزان دنطال کردن اخطقار لحاظ سیاسی در کشور می میزان اهمیت دادن به آنچه به

 سیاسی روز توسط فرد و میزان مشارکت افراد.
 

 های گرایش سیاسيتوزیع گویه :12جدول 
 مقوالت طيف      

 خيلی زیاد زیاد متوسط کم بسيار کم هاگویه

در  هاآناهمیت رویدادهای سیاسي کشور و تأثیر 
 زندگي و سرنوشت عمومي

6/10 2/7 6/21 1/28 5/32 

 6/22 1/29 7/24 11 7/12 دنبال کردن اخبار سیاسي

 8/25 3/21 3/22 3/9 3/21 انتخابات() ياسیسهای میزان مشارکت در کنش
 

درصد توزیع فراوانی، انحراف معیار و میاناین و هر  14و  13های شماره در جدول
 است. های مذکور گرایش هویت ملی ارائه شدهیک از شاخص

 
 های آنتوزیع گرایش هویت ملي و هر یک از شاخص :13جدول 

 مقوالت طيف               
 جمع زیاد متوسط کم هاشاخص

 100 1/94 9/4 1 گرایش هویت ملي

 100 9/65 24 1/10 گرایش به زبان و ادبیات ملي

 100 8/89 2/6 4 گرایش به میراث فرهنگي
 100 8/54 34 2/11 تنیدگي مليدرهم

 100 7/63 5/15 8/20 گرایش سیاسي
 

 آمده است. 14های مذکور در جدول شماره از شاخص هرکدامبرای  شدهمحاسطهمیاناین 
 

 انحراف معیار و میانگین گرایش هویت ملي :14جدول 
 مقوالت طيف                               

 انحراف معيار ميانگين هاشاخص

 29% 93/2 گرایش هویت ملي

 67% 55/2 گرایش به زبان و ادبیات ملي

 44% 85/2 گرایش به میراث تاریخي و فرهنگي

 68% 43/2 تنیدگي مليدرهم

 81% 42/2 گرایش سیاسي
 



 حق شهرستان دلفانجامعه اهل انیدر م یمل تیهو

 131 

 گرایش به هویت طریقتی -8-2-2
 اسقتفادهسؤال  هفده و اصلی شاخص چهار از مرکب مقیاسی از متایر این سنجش برای
 نمادهقای بقه گرایش عقیدتی، گرایش: ازاند عطارت اسمقی این هایشاخص. است شده

جقدول  وابسقتای اریقتقی. و اریققت تقاریال به گرایش ،(اریقتی موسیقی) یرکممی 
های زیقاد کمترین پاسخاویان به ترتیب در مقولهدهد که بیشترین و نشان می 15شماره 

بقرای شقاخص  شدههمحاسطاند. میاناین درصد قرار گرفته 8/21درصد و کم با  9/47با 
 توان گفت کمی از حد متوسط بیشتر است.و می است 26/2مذکور نیز برابر با 

 
 های گرایش عقیدتيتوزیع فراواني گویه :15جدول 

 مقوالت طيف       
 هاگویه

 بسيار زیاد زیاد متوسط کم بسيارکم

 6/25 3/16 17 9/3 8/31 رسمي دینعنوان به اسالم دین قبول میزان

 ادییان دیگیر با طریقت اهل ح  تسامح و تساهل انمیز
 فرد نظر در ایران در موجود

9/15 9/9 7/23 1/24 4/25 

 4/47 1/24 2/14 5/5 8/11 فرد روزمره زندگي در طریقتي عناصر اهمیت میزان
 3/33 22 23 5/6 1/15 فرد نزد در مراسم طریقتي برپایي ضرورت
 8/13 6/17 4/30 6/16 5/21 طریقتي مراسم در فرد مشارکت میزان
 7/29 5/24 2/25 3/9 4/11 منزل در طریقتي کتب داشتن میزان

 7/12 1/24 3/33 2/16 7/13 طریقتي کتب میزان مطالعه
 6/83 1/11 4/2 1 7/1 هاانسان زندگي در خدا به اعتقاد تأثیر میزان مورد در فرد نظر
 7/51 9/22 6/14 2/4 6/6 هانسانا رفتار بر بودن تأثیر مکتبي مورد در فرد نظر

 
دهقد. توزیع فراوانی گرایش به موسیقی اریقتی را نشان مقی نتای  16جدول شماره 

از:  انقدعطارتهقا از چهار گویه استفاده شده است، این گویه مؤلفهگیری این برای اندازه
، اهمیقت و میزان احترام به حافظقان موسقیقی اریقتقی میزان عمقه به موسیقی اریقتی

  ها نزد فرد.دعوت از خوانندگان موسیقی اریقتی در مراسم و جشن
 ی گرایش به موسیقي طریقتيهاتوزیع گویه :16جدول 

 مقوالت طيف              
 بسيار زیاد زیاد متوسط کم بسيارکم هاگویه

 8/43 6/24 9/19 4/5 4/6 میزان عالقه به موسیقي طریقتي

 2/36 2/29 5/18 1/8 1/8 موسیقي طریقتي گان و نوازندگانمیزان عالقه به خوانند
 1/39 7/36 2/16 4/4 7/3 میزان احترام به حافظان موسیقي طریقتي

اهمیت دعیوت از خواننیدگان موسییقي طریقتیي در 
 مراسم خانوادگي

1/10 1/8 5/21 9/24 4/35 



 1401، 4ی وم، شمار سوسال بیست

 132 

 سقه ایقن. ایمبردهبهره  اصلی گویه سه از اریقتی تاریال به گرایش گیریاندازه برای
 ایقران، تقاریال کنقار در اریقتقی خقا  تاریال وجود به اعتقاد میزان: ازاند عطارت گویه

فقرد  افتخار میزان و فرد نزد ایرانی هایاهل ح  تاریال از کلی آگاهی و شناخت اهمیت
 .خویش اریقت تاریخی گذشته به نسطت
 

 های گرایش به تاریخ طریقتيتوزیع گویه :17جدول 
 الت طيفمقو
 هاگویه

 بسيار زیاد زیاد متوسط کم بسيارکم

 در طریقتیي خیا  تاریخ وجود به اعتقاد میزان
 ایران تاریخ کنار

5 7/5 1/20 8/32 5/36 

اهیل  تیاریخ از کلیي آگیاهي و شناخت اهمیت
 فرد نزد ایراني هایح 

9/5 6/7 5/20 7/27 3/38 

 تیاریخي گذشیته بیه فیرد نسیبت افتخار میزان
 خویش طریقت

3/7 9/8 2/19 8/25 7/38 

 
هقای . گویقهاسقتاریقتی  تنیدگیگرایش به هویت اریقتی، درهم آخرین شاخص

آمقده اسقت. میقزان عمققه فقرد بقه ارتطقاط بقا هقم  18این شاخص در جدول شقماره 
هقای ایرانقی فکنی مشقکمت موجقود در بقین اهقل حق های خود، میزان دروناریقتی

اریقت فرد، میزان احساس  رور فقرد از  ، میزان اهمیت اهلمشکمت شخصی عنوانبه
 پیرو اریقت بودن.

 
 های وابستگي طریقتيتوزیع گویه :18جدول 

 مقوالت طيف
 هاگویه

 بسيار زیاد زیاد متوسط کم بسيارکم

 4/38 5/29 5/23 6/2 6 های خودمیزان عالقه فرد به ارتباط با هم طریقتي

وجیود در بیین اهیل فکني مشکالت ممیزان درون
 مشکالت شخصي عنوانبههای ایراني ح 

3/4 7/11 7/18 1/29 1/36 

 45 1/18 5/19 4/5 1/12 میزان اهمیت اهل طریقت فرد
 8/41 5/19 9/20 1/7 8/10 میزان احساس غرور فرد از پیرو طریقت بودن

 
میقاناین  به ترتیب درصد توزیع فراوانی، انحراف معیار و 20و  19در جدول شماره 

 ارائه شده است. درمجمو های مذکور و نیز گرایش هویت اریقتی یک از شاخصهر 
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 های آنتوزیع گرایش هویت طریقتي و هر یک از شاخص :19جدول 
 مقوالت طيف               

 هاشاخص
 کل زیاد متوسط کم

 100 8/55 7/26 5/17 گرایش هویت عقیدتي

 100 8/71 2/16 9/11 گرایش به نمادهای غیرکالمي

 100 5/76 1/13 4/10 گرایش به تاریخ طریقتي
 100 8/72 15 14 وابستگي طریقتي

 
 انحراف معیار و میانگین گرایش طریقتي :20جدول 

 مقوالت طيف             
 هاشاخص

 انحراف معيار ميانگين

 78% 38/2 گرایش عقیدتي
 69% 60/2 گرایش به نمادهای غیرکالمي

 695% 66/2 ه تاریخ طریقتيگرایش ب
 781% 58/2 وابستگي طریقتي

 
 و آزمون فرضيات پژوهش تحليل استنباطی -8-3
 و ملقی هویقت گقرایش یعنی تحقی  اصلی متایر دو رابطه ابتدا بخش این اول قسمت در

 وضقعیت جنسقیت،: یعنقی پژوهشموردنظر  ایزمینه متایرهای با هویت اریقتی گرایش
 پژوهش هایفرضیه دوم، قسمت در و داده قرار یموردبررس را یمتتحص سطح و اشتاال

 .گیردمی قرار آزمون مورد هستند ایفاصله همای کهها آن سنجش سطح به توجه با
 ایزمينه متغيرهای با تحقيق متغيرهای رابطه -8-3-1
 ایزمينه متغيرهای با ملی هویت گرایشرابطه  -8-3-1-1

اور . همقاندهدمی نشان را جنسیت با ملی هویت گرایش نبی رابطه _21 شماره جدول
 فرضقیه دیتائ بر دلیل که است بیشتردرصد  5 از( sig) میتصم معیار شود،می مشاهده که

 رابطقه ملی هویت به گرایش و جنسیت متایر دو بین ،ارید عطارت. بهاست (H0) صفر
 .ندارد وجود معناداری

 جنسیت برحسبگرایش هویت ملي  توزیع :21جدول 
 گرایش هویت ملی               

 جنسيت
 کل زیاد متوسط کم

 100 9/96 3/2 8% زن

 100 92 9/6 1/1 مرد
=3/322X f=2  ig=%1 
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 وضقعیت و ملقی هویقت به گرایش بین که دهدمی نشان نیز 22 شماره جدول نتای 
 بقا آن رابطقه نطقودن معنقادار القذ ندارد، وجود معناداری رابطه تحقی  حاضر در اشتاال
فرد منحصقربه فقردی یهاتیهو کسب با مختلف افراد که دارد این از نشان ملی هویت
 درونقی سقطح یقک در طاًیتقر را ملی هویت چون جمعی هویت همچنان اشتاال، چون
 ملقی هویقتها آن اینکه در یریتأث پیروان اریقت نطودن یا بودن شا لدرواقع  اند.کرده

 چقه باشند شا ل چه پیروان اهل ح  در شهرستان دلفان و ندارد کنند درونی ونهچا را
 .جویندمی سود مختلف کنشی هایموقعیت در شانملیِ هویت از نطاشند

 
 وضعیت اشتغال برحسبگرایش هویت ملي  توزیع :22جدول 

 گرایش هویت ملی                  
 اشتغال

 کل زیاد متوسط کم

 100 4/95 8/2 8/1 شاغل

 100 3/93 2/6 5% غیرشاغل

=2/922X f=2  ig=%2   
رابطه بین گرایش به هویقت ملقی بقا سقطح تحصقیمت را نشقان  23جدول شماره 

بیشتر اسقت کقه  درصد 5( از sig) میتصمشود، معیار که مشاهده می اورهماندهد. می
دو متایر سطح تحصیمت و گرایش بین  اریدعطارتبه( است. H0فرضیه ) دیتائدلیل بر 

معنادار نطودن رابطه تحصیمت با هویقت به هویت ملی نیز رابطه معناداری وجود ندارد. 
ملی نشان از این دارد که پیروان اریقت اهل ح  در هر سطحی از تحصیمت که باشند 

کنند یکسانی درونی می طاًیتقرای به شکل یک هویت جمعی جامعه عنوانبههویت ملی را 
 .شودتحصیمت، کم یا زیاد نمی واسطهبههویت ملی در آنان  ازنظرگرفته ی شکل« ما»و 

 
 تحصیالت برحسبتوزیع گرایش هویت ملي  :23جدول 

 گرایش هویت ملی                 
 تحصيالت

 زیاد متوسط کم

 100 0 0 خیلي کم
 100 0 0 کم

 9/90 7 1/2 متوسط
 1/97 9/2 0 زیاد
 94 5 1 زیادخیلي 

Cramers=%10  . f=8  ig=%5 X2=6/5 
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 ایرابطه هویت طریقتی با متغيرهای زمينه -8-3-1-2
 معنقاداری رابطقه اریقتی هویت گرایش و جنسیت متایر دو بین 24 شماره اط  جدول
عنوان بقه اریقتقی هویقت اخقذ در جنسیت مستقل متایر اینکه ترواضح یا وجود ندارد

 پیروان اریقت اهل حق  در شهرسقتان دلفقان و ندارد یریتأثفرد  کلی هویت از یبخش
 در بسقته اامعقاتیعنوان به آن از و کنندمی کسب را اریقتی هویت جنسیتشان از فارغ

 نقوعی ایجقاد باعث هویت این به عموه و جویندمی سود گوناگون کنشی هایموقعیت
 شود.میها آن درون در همطستای

 جنسیت برحسبتوزیع گرایش هویت طریقتي  :24شماره جدول 
 کل زیاد متوسط کم جنسيتبرحسب  گرایش هویت طریقتی

 100 50 2/31 8/18 زن
 100 8/55 7/26 6/16 مرد

f=2  ig=%2 X2=3/21  
 (درصقد 5 از (sig تصمیم معیار شود،می مشاهده _25 شماره جدول اور که درهمان

 وضقعیت متایر دو بین اریدعطارت. به( استH0) صفر فرضیه رد بر دلیل که است کمتر
 یقکعنوان به اشتاال اینکه. دارد وجود معناداری رابطه اریقتی هویت گرایش و اشتاال
 گقذاردمی ریتقأث پیروان اریقت اهل ح  اریقتی هویت بر ثانویه و ارادی فردی هویت
 ایقن بقرای جمعقی یقابیهویت از نقوعین عنوابقه اریقتی یابیهویت که دهدمی نشان

 هویقت بقه گقرایشازآنجاکه  و است متفاوت نطودنشان یا بودنشا ل به بسته شهروندان
 از هویقت بیشقتر شقا لین کقه گفت توانمی است  یرشا لین از بیشتر شا لین اریقتی
 و جوینقدمی سقود کنشقی هقایموقعیت در اامعقاتی بسقته یقکعنوان به شاناریقتی

 رابطقه ملقی هویقت بقا اشتاال و نیست صادق ملی هویت مورد در رابطه ایننجاکه ازآ
بقه دسقت  دالیقل از یکقی پیروان اهقل حق ِ  یرشقا ل است ممکن ندارد لذا معناداری
 در شقاناریقتی جمعقی هویت کنند تصور و بدانند شاناریقتی هویت را شال نیاوردن

 .استمؤثر  شال چون فردی یهاتیهو کسب عدم
 

 اشتغال برحسبتوزیع گرایش هویت طریقتي  :25جدول شماره 

 گرایش هویت طریقتی                        
 اشتغال      

 زیاد متوسط کم

 45 2/19 8/35 شاغل
 18 24 58 مرد

f=2  ig=%0 X2=18/22 
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 سقطح و اریقتقی هویقت گقرایش بقین که دهدمی نشان نیز 26 شماره جدول نتای 
. شقودمی رد صقفر فرضقیه و دارد وجقود معنقاداری رابطه ی  حاضرتحق در تحصیمت

 تقأثیر اریقتقی هویقت بقه گرایش متایر بر تحصیمت سطح مستقل متایر اریدعطارتبه
 فقردی یقک هویقت عنوانبقه تحصیمت سطح که دهدمی نشان نیز رابطه این. گذاردمی

 بقه اریقتقی هویقت کردننیدرو در پیروان اریقت اهل ح  را تواندمی ثانویه و ارادی
 تحصقیمت سقطح بقا افقراد رابطقه این در که صورت این به کند متفاوتی هدایت شکل
 سقطح بقا پیقروان اهقل حق  بقرعکس کمتقری دارنقد؛ اریقتی هویت به گرایش باالتر

 .دارند بیشتری هویت اریقتی به گرایش ترپایین تحصیمت
 

 صیالتتح برحسبتوزیع گرایش هویت طریقتي  :26جدول 
 زیاد متوسط کم سطح تحصيالتبرحسب  گرایش هویت طریقتی

 50 50 0 خیلي کم

 100 0 0 کم
 5/54 7/21 8/23 متوسط
 2/56 7/21 8/13 زیاد

 6/46 7/46 7/6 خیلي زیاد
Cramers=%16 . f=8 ig=%4 X2=15/89 

 
 های پژوهشآزمون فرضيه -8-4
 1آزمون فرضيه شماره  -8-4-1

 یهقاآموزهآنقان بقه  گقرایش بقا ملقی هویقت اهل ح  به (: گرایشH1) تحقی  فرضیه
 .دارد مستقیم آنان رابطه اریقتی

 آزمقون بقرای اسقت، ایفاصله فرضیه این متایرهای سنجش سطح کهنیا به توجه با
 سقطح چقون آزمون این نتای  اط . است شده استفاده پیرسون همطستای ضریب از آن،

( بقوده اسقت لقذا فرضقیه a=%5تحقیق  ) موردنظراز آلفای  ( کمترSig: %00معناداری )
کقه « H1»که به معنی عدم وجود رابطه بین دو متایر است، رد شده و فرضیه « H0»صفر 

 41» بقا برابقر آزمون این در همطستای ضریب شود.می دیتائبه معنی وجود رابطه است 
 عممقتاسقت.  توسقطم حقد در متایر دو بین همطستای که معنی این به است،« درصد
اسقت  مسقتقیم و مثطقت متایقر دو بین رابطه که است معنی این به نیز ضریب این مثطت
 .برعکس و یابدمی افزایش نیز دیار متایر متایر، یک میزان افزایش با یعنی
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 2آزمون فرضيه شماره  -8-4-2
 یقتقیتقاریال ار آگاهی آنقان از با ملی هویت اهل ح  به (: گرایشH1پژوهش )فرضیه 
 .دارد مستقیم رابطه

مقوردنظر  آلفقای از ( کمتقرSig: %00) معنقاداری سقطح چون آزمون این نتای  اط 
 دو بقین رابطقه وجود عدم معنی به که «H0» فرضیه صفر لذا است؛ ( بودهa: %5) تحقی 
 ضریب شود.می تأیید است رابطه وجود معنی به که «H1»فرضیه  و شده رد است، متایر

 دو بقین همطسقتای کقه معنی این به است «درصد 41»با  برابر آزمون این در همطستای
 میزان میزان آگاهی از تاریال اریقتی، افزایش با ترتیب بدیناست.  حد متوسط در متایر

این شاید بیش از هر چیز به شقعائر  برعکس و یابدمی افزایش نیز هویت ملی به گرایش
از  ژهیوبقهبر مفهوم و جارافیای ایقران دارد کقه  ایویژه دیتأککه  بازگرددآیین اهل ح  

 در میان پیروان اهل ح  منتقل شده است. نهیسبهنهیساری  شفاهی و 
 3شماره فرضيهآزمون  -8-4-3

آنقان  اریقتقی با میزان وابسقتای ملی هویت اهل ح  به گرایش (:H1پژوهش ) فرضیه
 ددار مستقیم و مناسک اریقتی( رابطه هانییآ)تقید به 

مقوردنظر  آلفقای از ( کمتقرSig: %00) معنقاداری سقطح چون آزمون این نتای  اط 
 متایقر دو بقین رابطه وجود عدم معنی بهکه « H0» فرضیه لذا است ( بودهa: %5) تحقی 
 ضقریب .شقودتأییقد می اسقت، رابطقه وجود معنی به که« H1» فرضیه و شده رد است،

 دو بقین همطسقتای کقه معنی این به است« صددر 59» با برابر آزمون این در همطستای
 رابطقه که است معنی این به نیز ضریب این مثطت عممتست. باال متوسط حد در متایر
 نیقز دیاقر متایقر متایقر، یقک کاهش میزان با یعنیاست  و مستقیم مثطت متایر دو بین

ابسقتای دهنده این اسقت کقه ونشان درواقعنتیجه این آزمون . برعکس و یابدکاهش می
توانقد ققوام اریقتی نمودی از هویت اریقتی است و داشتن هویقت اریقتقی بقاال مقی

اصلی مطنی بر همسویی متایر هویت اریقتقی بقا متایقر هویقت ملقی و  هیفرضی دهنده
 بر هم باشد. هاآنمثطت  ریتأث
 4فرضيه شماره  آزمون -8-4-4

 مؤلفقهبقا آگقاهی آنقان از ( گرایش به هویت ملی در میان اهل ح  H1پژوهش )فرضیه 
 ی دارد.مستقلی زبان و ادبیات ملی نیز رابطه

 مقوردنظر( کمتقر از آلفقای Sig: %00) یمعنقاداراط  نتای  این آزمون چون سقطح 
که به معنی عدم وجقود رابطقه بقین « H0»( بوده است؛ لذا فرضیه صفر a= %5پژوهش )

شقود. مقی دیقتائود رابطه اسقت که به معنی وج« H1»دو متایر است، رد شده و فرضیه 
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به معنی حد متوسط همطستای بین  (درصد 48ضریب همطستای در این آزمون برابر با )
. عممت مثطت این ضریب نیز به این معنی است که رابطه بقین دو متایقر دو متایر است

. بدین ترتیب با افقزایش میقزان گقرایش هویقت اریقتقی، میقزان استمثطت و مستقیم 
یابد و به تطقع آن میقزان گقرایش بقه زبان و ادبیات ملی نیز افزایش می مؤلفه گرایش به

 یابد و برعکس.هویت ملی افزایش می
 

 گيریبحث و نتيجه
حقوزه  نظرانصقاحباین پژوهش اشاره شد که یک انااره رای  حتی در میقان  آ ازدر 

ویت ملقی در یکی از موانع تحکیم ه مسلکهای صوفیاین است که اریقت هویت ملی
 اصقوالًی اجتمقاعی هقایبنقدگروههای این ها و ذهنیتاند؛ زیرا باورها، آموزهایران بوده

نسقطت و رابطقه  اصقوالًدهنقد و ای و اریقتقی خقود میهقای فرققهاصالت را به هویت
ها و ی هویت ملی مثقل تقاریال ملقی، زبقان و ادبیقات ملقی، اسقطورههامؤلفهچندانی با 

ی این اناقاره آ قاز شقد و بازبینی محققانه منظوربهی ملی ندارند. این پژوهش هاارزش
ی اریقتی در هایبندگروه نیتربزرگی یکی از هاتیذهنها و کاوش در باورها، گرایش

از  اهقل حق متقون  کقهیوقتخود قرار داد.  دستور کارایران امروز یعنی اهل ح  را در 
انقد را و نسل به نسل منتقل شده نهیسبهنهیساین آئین که های شفاهی و نیز آموزه سوکی

چنقدان خقالی از عناصقر  هقای قرار دادیم مشاهده شد که این متون و آمقوزهموردبررس
 مرتطط با هویت ملی نیستند.

ی یک بررسقی میقدانی و انضقمامی از اریق  یقک سوبهچنین دریافتی، پژوهش را 
از پیروان اریقت اهل ح  در شهرستان دلفان  پیمایش علمی در میان یک نمونه معروف

میان هویت اریقتی و هویت ملی رابطه  تنهانهنتای  این پژوهش نشان داد که  سوق داد.
ی نیز دارد و در حقیققت ایقن دو متایقر توأمان ریتأثمعناداری وجود دارد بلکه این رابطه 

هقای ایقن آگاهی مقوم یکدیار نیقز بقوده و هسقتند. ایقن همطسقتای دوجانطقه هقم در
دهقد. های سیاسقی آنقان خقود را نشقان مقیو هم در رویکردها و گرایش هایبندگروه

ی ویژه هانییآها و حتی ها و گرایشدهد که هویتمی نشاناین پژوهش  اریدعطارتبه
 همارایقیانسجام اجتماعی و  دکنندهیتهدهویت ملی و  کنندهفیتضع تنهانهاین اریقت 
خود عامل تقویت و تحکیم این هویقت و انسقجام و  نوبهبهسی نیستند بلکه و ثطات سیا

رسد این نتیجه با توجه بقه چقارچوب اند. به نظر میهمارایی ملی و ثطات سیاسی بوده
ی هامؤلفقهاز دو موضو  بوده است: نخست اینکقه عناصقر و  برخاستهمفهومی پژوهش 
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باورهقای اهقل حق   و عم در ذات  کندی( اشاره م1378) یبهرامایرانیت چنانکه ایرج 
بان مقدس کقه تئوری سایه بنا بروجود داشته و مقوم هویت ملی ایشان است و دوم اینکه 

و در چهارچوب مفهومی هقم بقه آن اشقاره شقد؛ عناصقر  شدهمطرح( 1397برگر )توسط 
 ترین نقاط فکری اهل ح  موجود است و این امقر گقرایش بقه امقورسکوالریته در ژرف

 کند.به شکل عملی فراهم می تیدرنهاهویت ملی را به لحاظ تئوریک و  ازجمله یویدن
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