
نقش هویت در هم گرایی امت اسالمی1
نجیب اهلل نوری 2

چکیده 
هــدف از ایــن پژوهــش، بیــان نقــش هویــت در هم گرایــی جهــان اســالم اســت. 

ــی و  ــت در روان شناس ــطوح هوی ــا و س ــا، ویژگی ه ــه تعریف ه ــه ب ــا توج ــت ب نخس

ــت.  ــده اس ــرح ش ــی مط ــت و هم گرای ــارض هوی ــاط متع ــت، ارتب ــای هوی پژوهش ه

ســپس بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا، ماهیــت هویــت در منابــع اســالمی بررســی 

ــکل از  ــت، متش ــت هوی ــه ماهی ــد ک ــان می ده ــش نش ــای پژوه ــت. یافته ه ــده اس ش

چهــار مؤلفــه  باورهــا، ارزش هــا، اهــداف و توانمندی هاســت و چنیــن هویتــی نقــش 

ــن مؤلفه  هــا مســلمانان را  ــرا ای ــد؛ زی ــا می کن ــی جهــان اســالم ایف ــری در هم گرای مؤث

بــه خــدای واحــد، پیامبــر مشــترک، کتــاب مشــترک، سرنوشــت یکســان، ارزش هــای 

ــن  ــی ای ــانند. تمام ــان می رس ــای یکس ــد و ظرفیت ه ــداف واح ــترک، اه ــانی مش انس

ــی  ــد و هم گرای ــهیل کنن ــده« را  تس ــت واح ــت »ام ــکل گیری هوی ــد ش ــور می توانن ام

را افزایــش دهنــد. 

کلیدواژه  هــا: هویــت، هم گرایــی، جهــان اســام، امــت اســامی، ارزش هــای انســانی 
مشــترک

1  . تاریخ دریافت: 1395/12/1  تاریخ پذیرش: 1395/12/22
2  طلبــه ســطح چهــار حــوزه علمیــه و دکتــرای روان   شناســی و پژوهشــگر همــکار پژوهشــگاه بین المللــی المصطفــی 
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مقدمه 

هویــت ســازه ای پیچیــده و دارای ابعــاد مختلف اســت کــه در روان شناســی تحولی، 

روان شناســی اجتماعــی، جامعه شناســی، علــوم سیاســی و زبان شناســی موضــوع 

بحــث قــرار گرفتــه اســت )اســمیت، 2۰11(. بــه همیــن دلیــل تعریف هــای متفاوتــی مطــرح 

شــده اســت کــه بیشــتر آنهــا تحــت تأثیــر نظریه هــای خــاص هســتند )ویگنولــز و همــکاران، 

2۰11(. در ایــن پژوهــش، هویــت بــا دیــدگاه روان شناســی در ســطوح فــردی، گروهــی و 

اجتماعــی مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت. در مقدمــه بــرای مشــخص شــدن نقــش هویت 

ــا و  ــا، ویژگی ه ــه تعریف ه ــه ب ــا توج ــش ب ــن نق ــالمی، ای ــت اس ــی ام در هم گرای

ــه پژوهش هــای هویــت و هم گرایــی در خــارج  ســطوح هویــت بررســی، و ســپس ب

از چارچــوب روان شناســی اشــاره می شــود. 

ــت،  ــه تعریف هــای هوی ــا توجــه ب ــی: ب ــت و هم گرای ــای هوی ــف( تعریف ه ال

ــو  ــک س ــت؛ از ی ــه اس ــاط تعارض گون ــک ارتب ــع ی ــی جوام ــا هم گرای ــاط آن ب ارتب

ــه دلیــل تأکیــد بــر تمایــز و جداســازی می توانــد هم گرایــی را تضعیــف، و  هویــت ب

از ســوی دیگــر بــه دلیــل تمرکــز بــر تشــابهات و و همســانی ها می توانــد هم گرایــی 

ــه  ــی ب ــه نگاه ــاز اســت ک ــب، نی ــن مطل ــرای روشــن تر شــدن ای ــد. ب ــت کن را تقوی

مهم تریــن  پژوهــش  ایــن  در  باشــیم.  داشــته  هویــت  تعریف هــای  مهم تریــن 

ــت در  ــف هوی ــای مختل ــردآوری، و مقوله ه ــی گ ــت در روان شناس ــای هوی تعریف ه

آنهــا مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت. هــدف از ایــن گــردآوری، بیــان نقــش هویــت در 

ــت.  ــی اس ــا ناهم گرای ــی ی هم گرای
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  جدول1: خالصه ای از مهم ترین تعریف های هویت

مقولهتعریفمؤلف

ویلیام جیمز )189۰(

ــاس  ــن »احس ــی و همچنی ــدت ذهن ــداوم و وح ــرد از ت »ادراک« ف

ــاد  ــت ایج ــی مثب ــای فیزیولوژیک ــه واکنش ه ــب ک ــی« مناس بدن

می کنــد.

احساس هشیارانه، 

پیوستگی 

اریکسون )1968(.

ــر  ــت ب ــی اس ــه مبتن ــردی ک ــت ف ــیارانه« از هوی ــاس هش »احس

وجــود هم زمــان دو مشــاهده: 1. »ادراک« همســانی خــود و تــداوم 

وجــودی خویــش در فضــا و زمــان؛ 2. »ادراک« ایــن واقعیــت کــه 

ــد. ــرد را درک می کنن ــداوم ف ــانی و ت ــران همس دیگ

احساس هشیارانه، 

پیوستگی 

مارسیا )198۰- 1993( 
و  باورهــا  توانایی هــا،  کشــاننده ها،  از  پویــا  ســازمان یافتگی 

تاریخچــه فــردی
سازمان یافتگی، عناصر 

کرسینی )1987(. 

و  »خودشناســایی ها«  بازســازماندهی  و  یکپارچه ســازی 

»خودانگاره هــای« گذشــته بــرای پیش بینــی آینــده و دریافــت 

همســانی یــا پیوســتگی خــود. 

سازمان یافتگی

برزونسکی )1988- 

 .)2۰11

مفروضه هــا،  از  مرکــب  »خودتئــوری«  یــا  »ساخت شــناختی« 

فرضیه هــا، باورهــا و روان بنه هــا و »چارچــوب مرجــع« بــرای 

ــود.  ــه خ ــوط ب ــات مرب ــیر اطالع ــاب و تفس انتخ

سازمان یافتگی، عناصر 

کازدین )2۰۰۰(. 
»احســاس پیوســتگی« فــرد از خــود، احســاس ارتبــاط بیــن امــروز، 

دیــروز و فــردا. 
پیوستگی 

استریکر )1982(. 
ــه ایــن ســؤال کــه  ــردی منعطــف در پاســخ ب »شــناخت های« کارب

چــه کســی هســتم. 
احساس هشیارانه 

تاجفل )1978(. 

عضویــت گروهــی در چارچــوب ســه عنصــر: 1.شــناختی: آگاهی فرد 

ــاره ارزش مثبــت  ــی درب از عضویــت گروهــی؛ 2. ارزشــی: فرض های

یــا منفــی عضویــت؛ 3. احساســی: احساســات در قبــال گــروه. 

احساس هشیارانه 

جاکوبسون )1998(. 
احســاس تمایــز شــخصی، احســاس تــداوم شــخصی، و احســاس 

اســتقالل شــخصی
پیوستگی 
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همان گونــه کــه در جــدول شــماره 1 مشــاهده می شــود، بررســی محتوایــی 

ــی  ــه کل ــار مقول ــه چه ــا را ب ــوان آنه ــه می ت ــد ک ــان می ده ــت نش ــای هوی تعریف ه

تقســیم کــرد: »احســاس هشــیارانه«، »ســازمان یافتگی«، »پیوســتگی« و »عناصــر هویــت«. 

ــت.  ــد داش ــی خواه ــا هم گرای ــاوت ب ــی متف ــا ارتباط ــن مقوله ه ــدام از ای هرک

1. احســاس هشــیارانه: ایــن مقولــه بــر شــناخت و ادراک فــرد، گــروه یــا جامعــه 

از خــود تأکیــد دارد؛ بــه گونــه ای کــه فــرد و جامعــه، خــود را بشناســد و درک کنــد. 

ــازد؛  ــرار می س ــی برق ــا هم گرای ــی ب ــی تعارض ــه، ارتباط ــن مقول ــق ای ــت از طری هوی

ــد،  ــرد خویــش را درک کنن ــرد، جامعــه و گــروه ویژگی هــای منحصربه ف ــرا اگــر ف زی

ــود  ــه وج ــع ب ــا و جوام ــراد، گروه ه ــن اف ــی بی ــده، ناهم گرای ــز ش ــران متمای از دیگ

می آیــد و از ســوی دیگــر اگــر ویژگی هــای و خصایــص مشــترک خــود را بشناســند، 

ــردد.  ــت می گ ــران تقوی ــا دیگ ــی ب ــی و هماهنگ هم گرای

ــروه و  ــرد، گ ــجام ف ــی و انس ــر یکپارچگ ــه ب ــن مقول ــازمان یافتگی: در ای 2. س

ــک  ــف را در ی ــای مختل ــد جنبه ه ــه بتوانن ــه ای ک ــه گون ــود؛ ب ــد می ش ــه تأکی جامع

ســاخت منســجم درهم آمیزنــد. هویــت بــا توجــه بــه ایــن مقولــه اگــر از زاویــه فــردی 

ــی و  ــه اجتماع ــر از زاوی ــا اگ ــد؛ ام ــی ایجــاد کن ــد هم گرای نگریســته نشــود، نمی توان

ــر  ــرا ب ــی و همســویی باشــد؛ زی ــد زمینه ســاز هم گرای ــی نگریســته شــود، می توان دین

ــا هــم  ــد جنبه هــای مختلــف خویــش را ب ــه امــت اســالمی می توان اســاس ایــن مقول

یکپارچــه و متحــد ســازد. 

ــه ای کــه فــرد،  ــه گون 3. پیوســتگی: پیونــد بیــن گذشــته، حــال و آینــده اســت؛ ب

ــداوم و پیوســتگی را در زندگــی خــود احســاس  ــت اســالمی، ت ــه و ام ــروه، جامع گ

ــد؛ ــم کن ــالمی را تحکی ــت اس ــن ام ــی بی ــد هم گرای ــتگی می توان ــن پیوس ــد. ای کن

ــب  ــه از ترکی ــت ک ــت اس ــوای هوی ــازنده و محت ــزای س ــت: اج ــر هوی 4. عناص

ــا،  ــا، ارزش ه ــه باوره ــرای نمون ــت مشــخص می شــود. ب ــی هوی ــا ســاخت مفهوم آنه
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ــت  ــد. هوی ــمار می رون ــه ش ــت ب ــر هوی ــا از عناص ــا و روان بنه ه ــا، فرضیه ه مفروضه ه

بــا توجــه بــه ایــن مقولــه می توانــد رابطــه پارادوکســی بــا هم گرایــی داشــته باشــد؛ زیــرا 

اگــر باورهــا، ارزش هــا و اهــدف، فــردی باشــند، هویــت ســبب ناهم گرایــی بیــن جوامــع 

می شــود و اگــر ایــن باورهــا، اهــداف و ارزش هــا جنبــه اجتماعــی و امتــی داشــته باشــند، 

ــن اعضــای امــت شــود.  ــی و هماهنگــی بی ــد ســبب هم گرای هویــت می توان

ــت و  ــک حقیق ــت، نشــان دهنده ی ــی: هوی ــت و هم گرای ــای هوی ب( ویژگی ه

خصوصیــت در افــراد، گروه هــا و جوامــع اســت کــه ویژگی هــای خاصــی را نشــان 

ــه  ــع روان شناســی، نشــان می دهــد ک ــت در مناب ــد. بررســی ویژگی هــای هوی می ده

هویــت دارای پنــج ویژگــی مجزاســت. در ایــن پژوهــش بــه منظــور بررســی نقــش 

هویــت در هم گرایــی امــت اســالمی، ایــن ویژگی هــا از منابــع مختلــف گــردآوری، 

و در جــدول شــماره 2 عرضــه شــده اســت. 
جدول 2: ویژگی های هویت در روان شناسی

منبعتعریفویژگی 

تشابه 

بــر پایــه ویژگــی تشــابه، افــرادی کــه در 
یــک گــروه هویتــی قــرار دارنــد، از نظــر 
عالیــق، نیازهــا و انگیزه هــا بــا یکدیگــر 

ــان هستند. همس

هربــرت میــد )1964(، اریکســون )1980(، 
بایــرون   ،)1987( ترنــر   ،)1980( مارســیا 
)1997(، تاجفــل )1987(، اپنلــی و توماکــو 

 .)1998( جاکوبســون   ،)2002(

تمایز و تفرد

ویژگــی تمایــز و تفــرد، بــر مغایــرت و 
ــا دیگــران از نظــر ویژگی هــا،  تفــاوت ب
ــه  ــاره دارد ک ــا اش ــاس ها و باوره احس
ــان  ــتقالل را نش ــت و اس ــی، فردی یکتای

می دهــد.

کازدیــن )2000(، جاکوبســون )1998(، بایرون 
ــو )2002(، اریکســون  ــی و توماک )1997(، پنل

 ،)1997( بایــرون   ،)1980( مارســیا   ،)1980(

 ،)1385 فــروم،  اریــک   ،)1987( تاجفــل 
 ،)1386( گل محمــدی   ،)1388( زیبایی نــژاد 

نــوذری )1385(.
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جدول 2: ویژگی های هویت در روان شناسی

منبعتعریفویژگی 

تداوم 

و  پیوســتگی  بــه  تــداوم  ویژگــی 
ــف و  ــای مختل ــانی در موقعیت ه همس
ــروز و  ــروز، ام ــی دی ــان، یعن ــول زم ط

فــردا اشــاره دارد. 

 ،)2000( کازدیــن   ،)1980( اریکســون 
جاکوبســون )1998(، بایرون )1997(، مارســیا، 
ــو  ــی و توماک ــینی )1987(، پنل )1980(، کرس

)2002(، آکســفورد )2010(، نــوذری )1385(، 

 .)1385( لطف آبــادی 

یکپارچگی

بیــن جنبه هــای مختلــف، انســجام و 
یکپارچگــی وجــود داشــته باشــد و 
عناصــر مختلــف در تقابــل و تضــاد 

ــد.  نباش

 ،)1980( مارســیا   ،)1968( اریکســون 
ــو  ــی و توماک ــکی )1987، 2۰11(، پنل برزونس
)2002(، کرســینی )1987(، کازدیــن )2000(، 

خود تعریفی
ــف  تصــور، احســاس، برداشــت و تعری
از خــودش و پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه 

او یــا آنهــا کیســت. 

بتــز    ،)1968( اریکســون،   ،)189۰( جیمــز 
ــیا  ــرپ )1982(، مارس ــتریکر و س )2009(، اس

)1980(، تاجفیــل، )1978(، آشــمور و جوســیم 

ــون )1988(،  ــتروم )1987( ، بین )1997(، مارکس

 .)1984( اون 

اولیــن ویژگــی هویــت، تشــابه اســت. تشــابه در ســطح فــردی، گروهــی، اجتماعــی 

ــی  ــر در هم گرای ــش مؤث ــت، نق ــی هوی ــن ویژگ ــت. ای ــر اس ــی، تصورپذی و تمدن

ــه  ــع ب ــا و جوام ــاس آن، گروه ه ــر اس ــرا ب ــت؛ زی ــد داش ــع خواه ــا و جوام گروه ه

ــرد.  ــد ک ــه خواهن ــود توج ــد خ ــترک و همانن ــای مش جنبه ه

دومیــن ویژگــی هویــت، تمایــز و تفــرد اســت کــه بــر اســاس آن، افــراد، گروه هــا 

و جوامــع، از افــراد، گروه هــا  و جوامــع دیگــر متمایــز می شــوند. ایــن ویژگــی نقــش 

مؤثــر در ناهم گرایــی دارد؛ زیــرا تأکیــد آن بــر تمایــز، جدایــی و نداشــتن تشــابه اســت. 

ســومین ویژگــی هویــت، تــداوم اســت کــه بــر هماننــدی فــرد، گــروه و جامعــه 

در زمان هــای مختلــف اشــاره دارد. بــر اســاس ایــن ویژگــی، هویــت می توانــد نقــش 

دوســوگرایانه داشــته باشــد. از یــک ســو اگــر جوامــع روابــط هم گــرا بــا دیگــر جوامــع 
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مســلمان داشــته باشــند، نقــش هویــت در هم گرایــی مثبــت خواهــد بــود و از ســوی 

ــع دیگــر داشــته باشــد،  ــا جوام ــا جامعــه ای رابطــه غیرهمســو ب دیگــر اگــر گــروه ی

ویژگــی تــداوم نقــش منفــی در هم گرایــی خواهــد داشــت. 

چهارمیــن ویژگــی هویــت، یکپارچگــی و انســجام اســت. اگــر هویــت جمعــی و 

ــی امــت اســالمی  ــری در هم گرای ــن ویژگــی نقــش مؤث ــد نظــر باشــد، ای گروهــی م

خواهــد داشــت؛ زیــرا بــر هماننــدی، انســجام و یکپارچگــی تأکیــد دارد و اگــر هویــت 

فــردی مــد نظــر باشــد، انســجام فــردی معلــوم نیســت کــه بتواننــد هم گرایــی امــت 

اســالمی را تقویــت کنــد. 

ــه ســؤال کیســتی  آخریــن و پنجمیــن ویژگــی هویــت، تعریــف خــود و پاســخ ب

ــت در  ــش مثب ــد نق ــی می توان ــن ویژگ ــه ای ــه ب ــا توج ــت ب ــت. هوی ــتی اس و چیس

هم گرایــی داشــته باشــد؛ زیــرا گــروه و جامعــه ای کــه خــود را شــناخته باشــد، ارتبــاط 

ــازد.  ــرار می س ــران برق ــا دیگ ــن ب روش

ج( ســطوح هویــت و هم گرایــی:  دانشــمندان بــرای شــناخت هویــت، بــه ســطوح 

ــتند.  ــان نیس ــف، یکس ــات مختل ــطوح در نظری ــن س ــد. ای ــاره کرده ان ــف آن اش مختل

جاناتــان چــک1 )2002( هویــت را در چهــار ســطح فــردی،  جمعــی،2 ارتباطــی و 

ــیم  ــی ترس ــی و اجتماع ــردی، جمع ــطح ف ــه س ــمیت3 )2009( در س ــی؛ و اس اجتماع

کرده انــد و ویگنولــز و همــکاران )2011( نیــز هویــت را در ســه ســطح فــردی، ارتباطــی 

ــته اند.  ــی دانس ــل بررس ــی، قاب و جمع

ســطح فــردی:  محتــوای فــردی شــامل ارزش هــا و اهــداف فــردی، دانش خــود4 و 

ــا  ــا و باوره ــداف، ارزش ه ــامل اه ــرد )اســمیت، 2۰۰9(؛ ش ــردی منحصربه ف ــای ف حالت ه

1  .Cheek, Jonathan M. 
2  . collective
3  . SMITS, ILSE
4  . self-knowledge
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)واترمــن، 1999(؛ باورهــای دینــی و معنــوی )مک دونالــد، 2000(، اســتانداردهایی بــرای رفتــار و 

تصمیم گیــری، حرمــت خــود و خودارزیابــی، عالیــق، ترس هــا، ســطوح خــود مــورد 

انتظــار بــرای آینــده، داســتان کلــی زندگــی فــرد )مک آدامــز، 2006(؛ ارزش هــای فــردی و 

اســتانداردهای اخالقــی، آرزوهــا و رؤیاهــا، اهــداف و آرزوهــای آینــده، هیجانــات و 

ــا،  ــا و اضطراب ه ــا ترس ه ــدن ب ــار آم ــای کن ــا، روش ه ــکار و ایده ه ــات، اف احساس

ــا  ــی ب ــداوم و همســانی حت ــرد از دیگــران، احســاس ت ــز ف ــی و تمای احســاس یکتای

ــت،  ــردی اس ــه ف ــه چگون ــور ک ــن تص ــود و ای ــش خ ــرون، دان ــای بی ــرات دنی تغیی

ــاره خــود اســت )چــک، 2002(.  خودارزیابــی فــردی و داشــتن اندیشــه فــردی درب

تــا حــدودی روشــن اســت کــه هویــت در ســطح فــردی، نقــش روشــنی در تقویت 

ــه باورهــا، ارزش هــا و  ــرا ایــن ســطح ب هم گرایــی بیــن جوامــع نخواهــد داشــت؛ زی

اهــداف فــردی اشــاره دارد کــه ارتبــاط آنهــا بــا هم گرایــی چنــدان روشــن نیســت. 

ســطح ارتباطــی: در ســطح ارتبــاط می تــوان بــه نحــوه ارتبــاط بــا افــراد نزدیــک، 

ــه  ــر و دغدغ ــه همس ــرد ب ــد ف ــک، تعه ــراد نزدی ــرای اف ــودن ب ــوب ب ــت خ دوس

ــاط  ــا دوســتان نزدیــک، داشــتن ارتب ــات مشــترک ب ــاره او، داشــتن تجربی داشــتن درب

رضایت بخــش فــردی، صمیمیــت بــا افــراد دیگــر،  ارتبــاط مراقبت کننــده بــا دیگــران، 

ــا  ــک ب ــاط نزدی ــود، ارتب ــت خ ــن دوس ــات بهتری ــکار و احساس ــم اف ــه فه ــه ب عالق

افــراد دیگــر و احســاس فــرد از ارتبــاط بــا افــراد دیگــر و ماننــد آن اشــاره کرد.)چــک، 

ــن،  ــد، همســر، والدی ــد فرزن ــا دیگــران مانن ــرد ب ــاط ف ــه ارتب 2002(. ســطح ارتباطــی ب

ــر دیگــران  ــه نقش هــا در براب ــردازد و تنهــا ب همــکار، اســتاد راهنمــا، و مشــتری می پ

اشــاره نــدارد، بلکــه بــه ایــن مطلــب نیــز توجــه دارد کــه فــرد چگونــه توســط افــراد 

دیگــر تعریــف و تفســیر می شــود. از لحــاظ فراینــدی، رویکردهــای مختلــف بــه ایــن 

اشــاره دارنــد کــه هویــت در روابــط و فضــای بین فــردی شــکل  می گیــرد و تعریــف 

ــک  ــه در ی ــی ک ــا در چارچــوب نقش های ــی، ی ــا در فضــای درون خانوادگ می شــود ی
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ــکاران، 2۰11(. ــز و هم ــود )ویگنول ــا می ش ــل  کار ایف ــد مح ــر مانن ــتم بزرگ ت سیس

هویــت در ســطح ارتباطــی، ارتبــاط دوســوگرایانه بــا هم گرایــی دارد؛ اگــر ارتبــاط 

ــد نقــش مثبــت  ــه شــود، می توان در ســطح جوامــع، فرهنگ هــا و ملــل در نظــر گرفت

در هم گرایــی بیــن جوامــع اســالمی داشــته باشــد. 

ــن،  ــه دی ــق ب ــژادی و قومــی، تعل ــه ن ــواده، زمین ســطح جمعــی: عضویــت در خان

محــل ســکونت و محــل تولــد، احســاس فــرد در مــورد تعلــق بــه گــروه، احســاس 

ــه موضوعــات سیاســی و  ــن ب ــه شــهروندی، پرداخت ــاره کشــور، افتخــار ب غــرور درب

ــان دوم )چــک، 2002(.  ــه ای و زب ــی و منطق ــان، لهجــه محل ــت سیاســی، زب فعالی

ــراد  ــتانداردهای اف ــا و اس ــارات، هنجاره ــت از انتظ ــارت اس ــی، عب ــت جمع هوی

معنــادار ماننــد گروه هــای خانوادگــی، انجمــن، کشــور و دیــن. هویــت اجتماعــی نیــز 

بــه خود تعیین گــری عمومــی مربــوط می شــود؛ ماننــد شــهرت، محبوبیــت و تأثیــر بــر 

ــه  ــا طبق ــک گــروه ی ــرد در ی ــت ف ــه عضوی ــت اجتماعــی ب دیگــران )اســمیت، 2009(. هوی

اجتماعــی، معنابخشــی فــرد بــه ایــن گــروه یــا طبقــه اجتماعــی، احساســات،  باورهــا و 

نگرش هــای حاصــل از ایــن عضویــت مربــوط می شــود. هویــت جمعــی بــه عضویــت 

ــی و  ــی، جنس ــی، دین ــژادی، مل ــروه ن ــت در گ ــد عضوی ــی، مانن ــای اجتماع در طبقه ه

ــس، 2011، ص4(.  ــوارتز و لویک ــز، ش ــاره دارد )ویگنول ــی و کاری اش ــک خانوادگ ــای کوچ گروه ه

ــی  ــی و هماهنگ ــری در هم گرای ــش مؤث ــد نق ــی می توان ــطح جمع ــت در س هوی

داشــته باشــد؛ زیــرا ارتبــاط بیــن کشــورها، جوامــع و فرهنگ هــا را فراهــم می ســازد. 

ــران،  ــزد دیگ ــرد ن ــت ف ــه محبوبی ــت، ب ــی هوی ــطح اجتماع ــی: س ــطح اجتماع س

تصــور از واکنــش  دیگــران بــه گفته هــا و کارهــای فــرد، ظاهــر جســمانی، قــد، وزن و 

شــکل بــدن، شــهرت فــرد نــزد دیگــران و افــکار آنهــا دربــاره او.

جذابیــت بــرای دیگــران، ژســت ها و حــرکات، و اثــری کــه بــر دیگــران می گــذارد 

و رفتــار اجتماعــی ماننــد کنــش فــرد در مالقــات با دیگــران مربــوط می شــود )چــک، 2002(. 
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ســطح اجتماعــی، امــور دیگــری را نیــز شــامل می  شــود؛ ماننــد اشــیای مــورد تملــک، 

ســن: تعلــق بــه گــروه همســاالن و تعلــق بــه بخشــی از یــک نســل؛ جنســیت: زن یــا 

مــرد بــودن؛ طبقــه اجتماعــی و اقتصــادی ماننــد تعلــق بــه طبقــه بــاال، متوســط یــا پایین؛ 

توانایــی فیزیکــی ماننــد هماهنگــی بدنــی و فعالیــت ورزشــی، طرفــدار ورزش یــا عضــو 

تیــم ورزشــی بــودن، انتخــاب شــغل و برنامه هــای شــغلی، توانایــی و فعالیــت تحصیلــی؛ 

اظهــارات و نمــرات دریافتــی از معلــم، نقــش فــرد بــه عنــوان دانشــجو )چــک، 2002(.

ــهیل  ــع را تس ــن جوام ــی بی ــد هم گرای ــز می توان ــی نی ــطح اجتماع ــت در س هوی

ــع  ــاط جوام ــن ارتب ــه و همچنی ــرد و جامع ــن ف ــط بی ــه مجموعــه رواب ــرا ب ســازد؛ زی

ــالمی  ــت اس ــورد ام ــی در م ــت اجتماع ــوان از هوی ــن می ت ــردد. بنابرای ــوط می گ مرب

نیــز ســخن گفــت.

ــه  ــان داد ک ــی نش ــش تجرب ــک پژوه ــی: ی ــت و هم گرای ــای هوی ج( پژوهش ه

ــت  ــه  مثب ــاری، رابط ــد رفت ــی در بع ــت مل ــادی، و هوی ــد اعتق ــی در بع ــت مذهب هوی

معنــادار بــا هویــت جهانــی دارد. از طــرف دیگــر هویــت مذهبــی در بعــد مناســکی بــا 

هویــت جهانــی رابطــه  منفــی معنــادار دارد. بــه طــور کلــی ارتبــاط هویت هــای محلــی 

)مذهبــی و ملــی( بــا هویــت جهانــی در برخــی ابعــاد، از نــوع هم گرایــی و در برخــی ابعــاد 

از نــوع واگرایــی اســت )امینــی زاده و بوســتانی، 1395(. 

ارتبــاط جمهــوری اســالمی بــا کشــورهای آســیای میانــه، در عیــن اینکــه ظرفیــت 

برخــورداری از هویــت اســالمی را دارد، بــه دلیــل عوامــل دیگــر، همچنــان کم رنــگ 

اســت و پیشــنهاد شــده اســت کــه بــا اجتنــاب از تک محــوری، یعنــی اتــکا بــه هویــت 

اســالمی، از ســایر ظرفیت هــا بــرای برقــراری ارتبــاط اســتفاده شــود تــا ارتبــاط هویتــی 

تقویــت گــردد )کاظمــی و ارغوانــی، 139۰(. در پژوهشــی دیگــر رابطــه هویت هــای فــردی بــا 

هم گرایــی این گونــه توصیــف شــده اســت: »حــال اینکــه وقتــی توجــه خودمــان را از 

مفهــوم انطباقــی بــا خــود، بــه اتصــال و ارتبــاط بــا افــراد گروهــی خــاص کــه دارای 
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ــع  ــم، درواق ــان هســتند، جســت وجو می کنی ــت فردی م ــا هوی اشــتراک و مشــابهت ب

ــر ایــن اســاس جداســازی مــردم  ــه دنبــال هویــت اجتماعــی و اشــتراکی هســتیم. ب ب

بــر اســاس هویت هــای فــردی و مســتقل از یکدیگــر، منجــر بــه رویکــردی می شــود 

ــع و  ــه مناب ــی ب ــی در دسترس ــن تکواره گرای ــر ای ــال اگ ــوده و ح ــرا ب ــه تکواره گ ک

ــروز خشــونت مابیــن  ــه ب ــد، منجــر ب ــا واقعــی تاریخــی قــرار گیرن ــی ی تصــادم خیال

ــود« )خمیســی، 139۵(.  ــواره ای می ش ــای تک هویت ه

نتایــج یــک پژوهــش دیگــر در موضــوع هم گرایــی فرهنگــی و سیاســی مســلمانان 

اروپــا نشــان داد کــه انســجام درونــی و هویــت قومــی بــا هم گرایــی ارتبــاط معکــوس 

ــش  ــی کاه ــرد، هم گرای ــکل بگی ــه ش ــی یکپارچ ــت قوم ــه هوی ــی هرچ دارد؛ یعن

ــوس  ــه معک ــی رابط ــا هم گرای ــی ب ــت مل ــی و هوی ــت دین ــن هوی ــد. همچنی می یاب

دارد؛ یعنــی هرچــه هویت هــای خــاص مثــل قومــی، دینــی و ملــی منســجم تر شــود، 

ــد )صفــوی هامــی، 1392(. از ســوی دیگــر  ــن مســلمانان کاهــش می یاب ــی بی ــی کل هم گرای

ــی از  ــه یک ــکل گیری آن، ب ــز ش ــی و نی ــت جمع ــوم هوی ــه 1990 مفه ــدای ده از ابت

پیش شــرط های اصلــی تعمیــق هم گرایــی اروپایــی تبدیــل، و عنــوان شــده اســت کــه 

دوام اتحادیــه اروپــا منــوط بــه شــکل گیری هویــت جمعــی و گروهــی اســت )واعظــی، 

1389(. همچنیــن در یــک پژوهــش دیگــر ایــن نتیجــه بــه دســت آمــد کــه بیــن هویــت 

ملــی و هویــت جهانــی هم بســتگی معکــوس وجــود دارد؛ یعنــی هرچــه هویت هــای 

ملــی قــوی و نیرومنــد گــردد، هویــت جهانــی و هم گرایــی جهانــی کاهــش می یابــد 

)نوابخــش و مقتــدرزاده ملکــی، 1391(. از ســوی دیگــر مفهوم شناســی امــت واحــده نشــان 

می دهــد کــه ایــن مفهــوم می توانــد هویــت واحــد بــرای کشــورهای اســالمی در نظــر 

بگیــرد. اگــر هویــت امــت واحــده شــکل گیــرد، هم گرایــی بیــن کشــورهای اســالمی 

بــه باالتریــن حــد خــود خواهــد رســید )بیداللــه خانــی، 1389(. 

بنابرایــن هویــت بــه طــور کلــی بــا هم گرایــی، یــک رابطــه مهــم و دوســویه دارد 
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و روشــن نیســت کــه آیــا هویت هــا در جهــت افزایــش هم گرایــی عمــل می کنــد یــا 

در جهــت کاهــش آن؟ ازایــن رو هــدف ایــن پژوهــش، بررســی رابطــه هویــت دینــی 

بــا هم گرایــی در جهــان اســالم اســت. پرســش اصلــی پژوهــش نیــز ایــن اســت کــه 

ــا  ــه ای ب ــوع رابط ــه ن ــنت، چ ــرآن و س ــته از ق ــای برخاس ــا مؤلفه  ه ــی ب ــت دین هوی

ــالم دارد؟  ــان اس ــی در جه هم گرای

روش پژوهش 

ــن روش در  ــوا« اســتفاده شــده اســت. ای ــل محت ــن پژوهــش از روش »تحلی در ای

گــردآوری مصادیــق خودیابــی بــه کار رفتــه اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه مفاهیــم مختلــف 

ــمندان  ــار دانش ــالمی و آث ــع اس ــس( از مناب ــت نف ــی )معرف ــق خودیاب ــوان مصادی ــه عن ب

ــه قرابــت محتوایــی، در مؤلفه  هــای مجــزا  ــا توجــه ب مســلمان گــردآوری، و ســپس ب

قــرار داده شــده اســت. بــرای نمونــه از کجــا آمــدن، در کجــا بــودن و چــه مقصــدی 

ــن  ــل شــده اســت. همچنی ــام باورهــا تحلی ــه ن ــوان یــک مؤلفــه  ب داشــتن، تحــت عن

وقتــی باورهــا بــه عنــوان یــک مؤلفــه  مطــرح شــده اســت، مــوارد آن، از قبیــل بــاور 

بــه خــدا، پیامبــر، قــرآن و معــاد تحلیــل شــده اســت. در مــورد مؤلفه  هــای دیگــر نیــز 

ــا اســتفاده از همیــن روش مطــرح شــده اســت.  مصادیــق ب

یافته های پژوهش 

ــش  ــی آن نق ــای واقع ــه معن ــی ب ــت دین ــش، هوی ــای پژوه ــاس یافته ه ــر اس ب

اساســی در هم گرایــی دارد؛ زیــرا هویــت دینــی بــر پایــه منابــع اســالمی از »خودیابــی« 

ــع اســالمی  ــی« از مفهــوم »معرفــت نفــس« در مناب شــروع می شــود. اصطــالح »خودیاب

اقتبــاس شــده اســت )نــوری و همــکاران، 1396(. بنابرایــن خودیابــی یعنــی یافتــن توانمندی هــا، 

ظرفیت هــا، اســتعدادها،  گرایش هــا، باورهــا، ارزش هــا و اهــداف خــود. خــود در اینجــا 

می توانــد بــه ســطوح مختلــف اشــاره داشــته باشــد؛ یعنــی همان طــور کــه خــود فــردی 
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داریــم، خــود گروهــی، نــژادی، مذهبــی، ملــی، دینــی، جهانــی و »امتــی« داشــته باشــیم. 

ــاء، 64(  ــِهْم« )انبی ْنُفِس
َ
ــى  أ ــوا ِإل َرَجُع

َ
ــه »ف ــس، از آی ــت نف ــر معرف ــالوه ب ــی ع خودیاب

ــل آن »خودبیگانگــی« و  ــاس شــده اســت )قرائتــی، 1383، ج7، ص471( و نقطــه مقاب ــز اقتب نی

ْنُفَســُهْم« )حــر، 19( اســتنباط 
َ
ْنســاُهْم أ

َ
أ
َ
ــَه ف »خودفراموشــی« اســت کــه از آیــه  »َنُســوا اللَّ

ــی  ــل هویت یاب ــه مقاب ــه نقط ــوح ب ــی« به وض ــوم »ازخودبیگانگ ــت. مفه ــده اس گردی

ــت خــود را از  ــد، هوی ــم کرده ان ــا گ ــوش ی ــه خــود را فرام اشــاره دارد و کســانی ک

دســت داده انــد )بشــیری، 1384(. امیرالمؤمنیــن  می فرمایــد: »در شــگفتم از کســی کــه 

ــد«  ــرده و آن را نمی جوی ــم ک ــود را گ ــا خ ــردد، ام ــود می گ ــده خ ــال گم ش ــه دنب ب

ص37(.   ،1366 )متیمی آمــدی، 

بنابرایــن اگــر جوامــع اســالمی بخواهنــد خودیابــی داشــته باشــند، بایــد بتواننــد 

باورهــای بنیــادی، ارزش هــای انســانی، اهــداف نهایــی و ظرفیت هــای دینــی خویــش 

ــَن وَ  ــَرَف مِْن أْي ــرًءا َع ــُه اِم ــَم الّل ــد: »َرِح ــن  می فرمای ــه امیرالمؤمنی ــند؛ چنان ک را بشناس

ــه   ــا ریش ــد از کج ــد بدانن ــی بای ــَن« )موســوی ســبزواری، 14۰9، ج3، ص2۵9(؛ یعن ْي
َ
ــی أ ــَن وَ إِل فِْي أْي

گرفته انــد، در کجــا قــرار دارنــد و بــه ســوی چــه مقصــدی در حرکت انــد. بــه تعبیــر 

يِّ َشــيْ ٍء ُهــَو َهاُهَنــا َو 
َ
امــام صــادق  »َعــَرَف َمْجــَراُه َو َمْوُصوَلــُه َو َمْفُصوَلــُه... َيْعــِرُف َمــا ُهــَو ِفيــِه َو ِل

ِتيــِه َو ِإَلــی َمــا ُهــَو َصاِئــٌر اليــه« )کلینــی، 136۵، ج1، ص2۵(. در ایــن روایــت، »مجــرا« یعنــی 
ْ
ْيــَن َيأ

َ
ِمــْن أ

جایــگاه فعلــی خــود را بشناســد، »موصــول« یعنــی مقصــد خــود را بدانــد و »مفصول« 

یعنــی بدانــد در کجــا قــرار دارد، چــرا در آنجاســت از کجــا آمــده اســت و بــه ســوی 

کــدام مقصــد روان اســت. 

ــت را  ــم هوی ــه  مه ــار مؤلف ــوان چه ــده، می ت ــای ذکرش ــه روایت ه ــه ب ــا توج ب

باورهــا، ارزش هــا، اهــداف و توانمندی هــا بــه شــمار آورد. بــه بیــان دیگــر، خودیابــی 

ــد.  ــع اســالمی تحقــق یاب ــر در جوام ــن چهــار ام ــه ای باعــث می شــود ک
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نمودار1: نقش خودیابی در تحقق هویت امت و هم گرایی جوامع اسالمی

ــار  ــامل چه ــی ش ــت، خودیاب ــده اس ــان داده ش ــودار 1 نش ــه در نم ــه ک همان گون

ــی  ــت و هم گرای ــه ام ــت یکپارچ ــق هوی ــد در تحق ــه می توان ــت ک ــم اس ــه  مه مؤلف

ــر داشــته باشــد.  ــع اســالمی نقــش مؤث جوام

 مؤلفــه  یکــم، باورهــا: باورهــا بــه گزاره هــای مــورد قبــول فــرد دربــاره خــود، خــدا 

ــد شــناخته  ــوان عقای ــا عن ــات ب ــه در الهی ــی ک ــن گزاره های ــان اشــاره دارد. چنی و جه

ــاور  ــردد، ب ــراه گ ــی هم ــش عاطف ــناخت و گرای ــا ش ــرشی ب ــا پذی ــر ب ــود، اگ می ش

ــاره خویشــتن را  نامیــده می شــود. شــناخت باورهــا کــه باورهــای شــخصی فــرد درب

ــرا  ــی رود؛ زی ــمار م ــه ش ــت نفــس( ب ــی )معرف ــق خودیاب ــرد، از مصادی ــر می گی ــز در ب نی

شــناخت مبــدأ، مســیر و مقصــد کــه در روایــات امامــان معصــوم )صدرالدین شــیرازی، 1981؛ 

کلینــی، 136۵( مطــرح شــده اســت، ناظــر بــه ســه اصــل اعتقــادی اســت )مصبــاح  یــزدی، 139۰(. 

دانشــمندان مســلمان )جــوادی  آملــی، 1389؛ مطهــری، 1377؛ فیــض  کاشــانی، 14۰6ق؛ نراقــی، 1377؛ غزالــی، 138۰( 

بــاور فــرد را دربــاره اینکــه کیســت، از کجــا آمــده اســت، در کجــا قــرار دارد و بــه کجا 

ــی )معرفــت نفــس( دانســته اند. ــی رود، جــزء خودیاب م

ــد و  ــت واح ــه هوی ــد، ب ــود را دریابن ــن خ ــای بنیادی ــالمی باوره ــع اس ــر جوام اگ
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ــرا تمامــی فــرق و مذاهــب اســالمی، مــوارد ذیــل را  هم گرایــی مهمــی می رســند؛ زی

از باورهــای انکارناپذیــر می داننــد: خــدای یگانــه خالــق انســان و همــه جهــان اســت؛ 

حضــرت محمــد  پیامبــر خداســت؛ قــرآن کتــاب الهــی و منشــأ شــریعت اســالمی 

اســت؛ ایــن جهــان بیهــوده آفریــده نشــده و پــس از ایــن جهــان، آخرتــی اســت کــه 

روز جــزا و حســاب و کتــاب اســت. تمامــی ایــن مــوارد جــزء مســلمات دیــن اســالم 

اســت کــه تمامــی فــرق و مذاهــب اســالمی آنهــا را پذیرفته انــد. حــال اگــر مســلمانان 

و جوامــع اســالمی بــه خودیابــی برســند، یعنــی ایــن باورهــای خــود را بازیابنــد،  بــه 

ــد.  ــت می یابن ــتواری دس ــی اس هم گرای

 مؤلفــه  دوم، ارزش هــا: ارزش هــا بــه معیارهــا، اســتانداردها و اصولــی اشــاره دارد 

ــا  ــد ی ــه صــورت خــوب و ب ــه آنهــا ارزشــیابی می شــود و ب ــر پای ــرد ب کــه اعمــال ف

بایــد و نبایــد مشــخص می گــردد. فــرد، گــروه، جامعــه  و امتــی کــه ارزش هــای خــود 

ــه اســت و  ــد کــه چــه معیارهــا و اصــول ارزشــی را پذیرفت را شــناخته باشــد، می دان

ــی در  ــای اخالق ــت ارزش ه ــد. اهمی ــاب می آی ــه حس ــمند ب ــرای او ارزش ــن ب بنابرای

ــم، 4( و  ــم )قل ــق عظی ــی، 136۵(، ُخل ــق )کلین ــن خل ــای ُحس ــل عنوان ه ــالمی ذی ــع اس مناب

ــار دانشــمندان  ــع اســالمی و آث ــان شــده  اســت. در مناب مــکارم اخــالق )کلینــی، 136۵( بی

ــا از عناصــر  ــناخت ارزش ه ــد ش ــه نشــان می ده ــی وجــود دارد ک مســلمان تعبیرهای

خودیابــی )معرفــت نفــس( بــه شــمار مــی رود؛ تعبیرهایــی مثــل شــناخت ارزش های انســانی 

در فطــرت مشــترک )مطهــری، 1377(؛ فضایــل نفســانی و اخــالق حســنه )فیــض  کاشــانی، 14۰6(؛ 

اخــالق درونــی، ملــکات فاضلــه و رذیلــه،  حــاالت پســندیده و ناپســند )طباطبایــی، 1417ق(؛ 

اخالقیــات متکــی بــر وجــدان، یعنــی حســن و قبــح عقلــی )مــکارم  شــیرازی، 1377( و عقــل 

عملــی )جــوادی آملــی، 1388؛ مــکارم  شــیرازی، 1377؛ کربایــی، 14۰4ق(. 

ــه  ــوند ک ــه می ش ــند، متوج ــود را بشناس ــای خ ــالمی ارزش ه ــع اس ــر جوام اگ

ارزش هــای مشــترک زیــادی دارنــد؛ ماننــد: اخــوت اســالمی، کرامــت مســلمان، کمــک 
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بــه بــرادر دینــی، کمــک بــه همنــوع، اهمیــت دانــش، بردبــاری، تعقــل و تفکــر، تقــوا، 

راســتگویی، درســتکاری، امانــت داری، تــالش و پایبنــدی بــه دیــن. زنــده  کــردن ایــن 

ارزش هــا در جوامــع اســالمی آنهــا را بــه ارزش هــای مشــترک می رســاند و ارزش هــای 

ــد.  ــی ایجــاد می کن ــی اجتماع ــت مشــترک و هم گرای مشــترک، هوی

ــه ایده هــا، آرمان هــا و نتایجــی اشــاره دارد  ــا: هدف هــا ب ــه  ســوم، هدف ه  مؤلف

کــه فــرد، گــروه، جامعــه، ملــت یــا امــت، پیــش از انجــام هــر فعالیتــی، آنهــا را در نظــر 

ــه ای انجــام می دهــد کــه آنهــا محقــق شــوند.  ــه گون ــرد و اعمــال خویــش را ب می گی

ــای  ــان، هدف ه ــان و انس ــت جه ــدف از خلق ــر ه ــالوه ب ــه ع ــا ک ــناخت هدف ه ش

ــان  ــز شــامل می شــود و در زب ــردی را نی ــادی کوتاه مــدت و بلندمــدت ف ــوی و م معن

روایــات بــا عنــوان »کــدام ســو«1 )صدرالدیــن  شــیرازی، 1981(، مقصــد،2 بــه چــه منظــوری3 و 

حرکــت بــه ســوی چیــزی4 )کلینــی، 136۵، ج1، ص1۰( مطرح شــده اســت، بخشــی از خودیابی 

)معرفــت نفــس( بــه شــمار مــی رود؛ زیــرا دانشــمندان مســلمان )مصبــاح  یــزدی، 1391، جــوادی  آملــی، 

1388( بــا طــرح روایت هــای یادشــده در چارچــوب خودیابــی، بــا اصطالحــاتی چــون 

شــناخت کمــال، ســعادت و شــقاوت )صدرالدیــن شــیرازی، 1383(، شــناخت هــدف و کمــال 

پیــش از یافتــن آن )مصبــاح  یــزدی، 1391ب(، درک هــدف افعــال )صدرالدیــن  شــیرازی، 1981(، شــناخت 

محــل بازگشــت خــود5 )فیــض  کاشــانی، 14۰6ق( و آگاهــی از اینکــه بــه کجــا مــی روم )مطهــری، 

ــی اشــاره داشــته اند. ــوان یکــی از  مؤلفه  هــای خودیاب ــه عن ــا ب ــه هدف ه 1377(، ب

ــد و هــدف از خلقــت  ــدا کنن اگــر جوامــع اســالمی اهــداف اســالمی خــود را پی

انســان را کــه در دیــن، کمــال انســانی و معنــوی، پیشــرفت علــم و خردمنــدی، رفــاه 

1  . الی این. 
2  موصول.

3  . ِلَيِّ َشيْ ٍء ُهَو َهاُهنَا.
4  . َو إِلَی َما ُهَو َصائٌِر.

5  . ما تعود إلیه.
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مســلمانان و آماده ســازی انســان بــرای زندگــی پــس از مــرگ بیــا شــده اســت، تحقــق 

ــند.  ــی می رس ــد و هم گرای ــت واح ــه هوی ــند، ب بخش

 مؤلفــه  چهــارم، توانمندی هــا: توانمندی هــا بــه توانایی هــا و ظرفیت هــای 

نوعــی، مهارت هــا، دانش هــا و اســتعدادهای ویــژه فــرد اشــاره دارد. در منابــع اســالمی 

ــب  ــره، 31(، مرات ــتگان )بق ــه فرش ــیدن ب ــی رس ــان و توانای ــری انس ــای کمال پذی آموزه ه

ــی، 14۰6(، و  ــان )مجلس ــر در درون انس ــان بزرگ ت ــتن جه ــرار داش ــی، 14۰۵(، ق ــل )مجلس عق

ــوط  ــا مرب ــه توانمندی ه ــی، 136۵( ب ــادن )کلین ــه صــورت مع ــن انســان ها ب ــر گرفت در نظ

ــوای  ــناخت ق ــوان ش ــا عن ــا ب ــه  توانمندی ه ــی، مؤلف ــوب خودیاب ــود. در چارچ می ش

ــان  ــال انس ــای کم ــتعدادها و نیروه ــی، 1371(، اس ــن زاده آمل ــی، 1417ق، حس ــه طباطبای ــس )عام نف

)مصبــاح  یــزدی، 1391ب(، ســاختار توانایی هــای انســان )جــوادی آملــی، 1389(، قــدرت تشــخیص، 

قــوای جاذبــه و دافعــه بــدن )امــام خمینــی، 1378(، دانش هایــی کــه بخشــی از وجــود فــرد 

می شــوند )مولــوی، 1392(، اســتعدادهای گوناگــون، گنج هــای درون روان )مــکارم  شــیرازی، 

1377(، اســتعدادهای عیــان و نهــان )مهدوی کنــی، 1376(، عقــل عملــی و نظــری )کربایــی، 14۰4ق( 

مطــرح، و شــناخت آنهــا بخشــی از خودیابــی معرفــی شــده اســت. 

اگــر جوامــع اســالمی توانمندی هــا و ظرفیت هــای خــود را بیابنــد، بــه هویــت واحــد 

و هم گرایــی اســالمی می رســند. ظرفیت هــای مســلمانان عبارت انــد از: معــارف 

غنــی کــه در قالــب آیــات و روایــات و آثــار اندیشــمندان مســلمان مطــرح شــده اســت، 

ریشــه تاریخــی پربــار، شــرایط جغرافیایــی، معــادن و ذخایــر ارضــی، جمعیــت انبــوه 

ــا و  ــتعدادها و ظرفیت ه ــن اس ــب ای ــی در قال ــراوان. خودیاب ــردی ف ــتعدادهای ف و اس

ــد داشــت.  ــی خواه ــری در ایجــاد هم گرای ــش مؤث ــا نق توانایی ه
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تبیین  یافته های پژوهش 

بــر پایــه نتایــج ایــن پژوهــش، خودیابــی و بــه دنبــال آن یافتــن باورهــا، ارزش هــا، 

ــالم  ــان اس ــی در جه ــور توجه ــی در خ ــد هم گرای ــا می توانن ــداف و توانمندی ه اه

ایجــاد کننــد. دلیــل این همــه واگرایــی امــروز جهــان اســالم، نبــود خودیابــی اســت. 

بــه بیــان دیگــر، مســلمانان، خودشــان و داشته هایشــان را نمی شناســند و ظرفیت هــای 

ــای  ــل، باوره ــگ اصی ــوی، فرهن ــتعدادهای ق ــی، اس ــارف غن ــل مع ــود مث ــی خ متعال

ــم ارزش، و  ــود را ک ــگ خ ــد؛ فرهن ــم  کرده ان ــان را گ ــداف متعالی ش ــن، و اه بنیادی

فرهنــگ بیگانــه را ارزشــمند می داننــد؛ مــدام در پــی آثــار فرهنگــی، علمــی و 

ــد و  ــد، نمی یابن ــود را نمی بینن ــته های خ ــد؛ داش ــت می کنن ــگان حرک ــی بیگان تمدن

ــه  ــیدن ب ــرای رس ــد و ب ــا می پندارن ــران را گرانبه ــته های دیگ ــی داش ــند، ول نمی شناس

آن از همدیگــر ســبقت می گیرنــد؛ در وابســته شــدن بــه دیگــران رقابــت می کننــد. بــه 

ــد )متیمــی  ــه دنبــال آن نمی گردن ــد و ب تعبیــر امــام صــادق  خودشــان را گــم  کرده ان

ــدی، 136۵، ص37(.   آم

امــروزه جهــان اســالم بــه جــای اتــکا بــر باورهــا و ارزش هــای خــود، رقابت هــای 

قومــی، نــژادی، مذهبــی و ملــی را ســرلوحه کار خویــش قــرار داده اســت؛ بــه جــای 

اخــوت اســالمی و کمــک بــه بــرادر دینــی، منافــع ملــی را جــزء سیاســت های اصلــی 

خــود قــرار داده اســت؛ و کشــورهای اســالمی بــه جــای توجــه بــه اندیشــه اخــروی و 

ارزشــمند دانســتن کمــال انســانی و معنــوی، دنیاگرایــی و مناقشــه بــر ســر آب، خــاک، 

معــادن و تجــارت را در رأس مناســبات کشــوری خــود قــرار داده انــد. بــه همیــن دلیــل 

واگرایــی افزایــش، و هم گرایــی کاهــش یافتــه اســت. 

درواقــع کشــورهای اســالمی بــه دلیــل روی آوردن بــه فرهنــگ، علــم و سیاســت 

ــای  ــن کشــورها باوره ــر ای ــت اســالمی شــده اند. اگ غیراســالمی دچــار بحــران هوی

اصیــل اســالمی، ارزش هــای واالی انســانی و اهــداف باعظمــت دینــی خــود را بیابنــد، 
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ــرا هویــت از باورهــا، ارزش هــا، اهــداف و  ــه هویــت »امــت واحــده«  می رســند؛ زی ب

توانمندی هــا تشــکیل شــده اســت )نــوری و همــکاران، 139۵(؛ امــا امــروزه »امــت واحــده« بــه 

»امــت هــزاره پــاره« تبدیــل شــده اســت؛ بــه دلیــل اینکــه اصــل و ریشــه و ارزش هــای 

ــد.  ــوش کرده ان ــود را فرام خ

جوامــع اســالمی بــه دلیــل همیــن دوری از ارزش های اســالمی، یکــی از بزرگ ترین 

ــل،  ــای تعق ــه ج ــد و ب ــوش کرده ان ــی« را فرام ــی »خردگرای ــود، یعن ــای خ ارزش ه

ــه ســوی تعصب هــا، تشــنج ها و احســاس های  اندیشــیدن، روشن اندیشــی و تفکــر، ب

ــده  ــدید ش ــان تش ــن آن ــی بی ــه ناهم گرای ــد. درنتیج ــش یافته ان ــه ای گرای ــد فرق تن

ــه دلیــل رهــا کــردن یکــی دیگــر از ارزش هــای بــزرگ اســالمی،  اســت. همچنیــن ب

یعنــی »علم گرایــی«، گرفتــار بی ســوادی، کم ســوادی و ســواد ســطحی شــده اند. 

درنتیجــه دیگــران در مســائل علمــی جلــو افتادنــد و مســلمانان دچــار خودبیگانگــی و 

ــه اســت.  ــش یافت ــا افزای ــان آنه ــی در می خودفراموشــی شــده اند و واگرای
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The Role of Identity in Convergence of the Islamic People1

Najibullah Nouri2

Abstract
The purpose of this research is to express the role of identity in the 

convergence of the Islamic world. First, according to the definitions, 

characteristics, and levels of identity in psychology and identity research, 

the conflicting relationship of identity and convergence has been raised. 

Then, using the content analysis method, the nature of identity in Islamic 

sources is investigated. Findings of the research studies show that the nature 

of identity consists of four components of beliefs, values, goals and abilities, 

and this identity plays an effective role in the convergence of the Islamic 

world, because these components convert Muslims to the only God, the 

Prophet, the common book, the same destiny, common human values, 

united objectives and equivalent capacities. All these things can facilitate the 

formation of the identity of the "united nation" and increase convergence.

Keywords: identity, convergence, Islamic world, Islamic people, com-

mon human values
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