نقش هویت در همگرایی امت اسالمی
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نجیباهلل نوری
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چکیده
هــدف از ایــن پژوهــش ،بیــان نقــش هویــت در همگرایــی جهــان اســام اســت.
نخســت بــا توجــه بــه تعریفهــا ،ویژگیهــا و ســطوح هویــت در روانشناســی و
پژوهشهــای هویــت ،ارتبــاط متعــارض هویــت و همگرایــی مطــرح شــده اســت.
ســپس بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا ،ماهیــت هویــت در منابــع اســامی بررســی
شــده اســت .یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه ماهیــت هویــت ،متشــکل از
چهــار مؤلف ـ ه باورهــا ،ارزشهــا ،اهــداف و توانمندیهاســت و چنیــن هویتــی نقــش
مؤثــری در همگرایــی جهــان اســام ایفــا میکنــد؛ زیــرا ایــن مؤلفههــا مســلمانان را
بــه خــدای واحــد ،پیامبــر مشــترک ،کتــاب مشــترک ،سرنوشــت یکســان ،ارزشهــای
انســانی مشــترک ،اهــداف واحــد و ظرفیتهــای یکســان میرســانند .تمامــی ایــن
امــور میتواننــد شــکلگیری هویــت «امــت واحــده» را تســهیل کننــد و همگرایــی
را افزایــش دهنــد.
کلیدواژههــا :هویــت ،همگرایــی ،جهــان اســام ،امــت اســامی ،ارزشهــای انســانی
مشــترک

 . 1تاريخ دريافت 1395/12/1 :تاريخ پذيرش1395/12/22 :

 2طلبــه ســطح چهــار حــوزه علمیــه و دکتــرای روانشناســی و پژوهشــگر همــکار پژوهشــگاه بینالمللــی المصطفــی
صgmail.com@noori1351 ،
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مقدمه
هویــت ســازهای پیچیــده و دارای ابعــاد مختلف اســت کــه در روانشناســی تحولی،
روانشناســی اجتماعــی ،جامعهشناســی ،علــوم سیاســی و زبانشناســی موضــوع
بحــث قــرار گرفتــه اســت (اســمیت .)۲۰۱۱ ،بــه همیــن دلیــل تعریفهــای متفاوتــی مطــرح
شــده اســت کــه بیشــتر آنهــا تحــت تأثیــر نظریههــای خــاص هســتند (ویگنولــز و همــکاران،

ژپوهشانهمعلوم انسانی اسالمی

 .)۲۰۱۱در ایــن پژوهــش ،هویــت بــا دیــدگاه روانشناســی در ســطوح فــردی ،گروهــی و
اجتماعــی مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت .در مقدمــه بــرای مشــخص شــدن نقــش هویت
در همگرایــی امــت اســامی ،ایــن نقــش بــا توجــه بــه تعریفهــا ،ویژگیهــا و
ســطوح هویــت بررســی ،و ســپس بــه پژوهشهــای هویــت و همگرایــی در خــارج
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از چارچــوب روانشناســی اشــاره میشــود.
الــف) تعریفهــای هویــت و همگرایــی :بــا توجــه بــه تعریفهــای هویــت،
ارتبــاط آن بــا همگرایــی جوامــع یــک ارتبــاط تعارضگونــه اســت؛ از یــک ســو
هویــت بــه دلیــل تأکیــد بــر تمایــز و جداســازی میتوانــد همگرایــی را تضعیــف ،و
از ســوی دیگــر بــه دلیــل تمرکــز بــر تشــابهات و و همســانیها میتوانــد همگرایــی
را تقویــت کنــد .بــرای روشــنتر شــدن ایــن مطلــب ،نیــاز اســت کــه نگاهــی بــه
مهمتریــن تعریفهــای هویــت داشــته باشــیم .در ایــن پژوهــش مهمتریــن
تعریفهــای هویــت در روانشناســی گــردآوری ،و مقولههــای مختلــف هویــت در
آنهــا مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت .هــدف از ایــن گــردآوری ،بیــان نقــش هویــت در
همگرایــی یــا ناهمگرایــی اســت.
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 جدول :۱خالصهای از مهمترین تعریفهای هویت
تعریف

مؤلف

«ادراک» فــرد از تــداوم و وحــدت ذهنــی و همچنیــن «احســاس
ویلیام جیمز ()۱۸۹۰

بدنــی» مناســب کــه واکنشهــای فیزیولوژیکــی مثبــت ایجــاد
میکنــد.

مقوله

احساس هشیارانه،
پیوستگی

«احســاس هشــیارانه» از هویــت فــردی کــه مبتنــی اســت بــر
وجــودی خویـ�ش در فضـ�ا و زمـ�ان؛ « .2ادراک» ایــن واقعیــت کــه

پیوستگی

دیگــران همســانی و تــداوم فــرد را درک میکننــد.
مارسیا ()۱۹۹۳ -۱۹۸۰

ســازمانیافتگی پویــا از کشــانندهها ،تواناییهــا ،باورهــا و
تاریخچــه فــردی

سازمانیافتگی ،عناصر

یکپارچهســازی و بازســازماندهی «خودشناســاییها» و
کرسینی (.)۱۹۸۷

«خودانگارههــای» گذشــته بــرای پیشبینــی آینــده و دریافــت

السا تما ییارگمه رد تیوه شقن

اریکسون (.)۱۹۶۸

وجـ�ود همزمـ�ان دو مشـ�اهده« .1 :ادراک» همســانی خــود و تــداوم

احساس هشیارانه،

سازمانیافتگی

همســانی یــا پیوســتگی خــود.
برزونسکی (-۱۹۸۸
.)۲۰۱۱
کازدین (.)۲۰۰۰
استریکر (.)۱۹۸۲

«ساختشــناختی» یــا «خودتئــوری» مرکــب از مفروضههــا،
فرضیههــا ،باورهــا و روانبنههــا و «چارچــوب مرجــع» بــرای

سازمانیافتگی ،عناصر

انتخــاب و تفســیر اطالعــات مربــوط بــه خــود.
«احســاس پیوســتگی» فــرد از خــود ،احســاس ارتبــاط بیــن امــروز،
دیـ�روز و فـ�ردا.
«شــناختهای» کاربــردی منعطــف در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه
چــه کســی هســتم.

پیوستگی
احساس هشیارانه

عضویــت گروهــی در چارچــوب ســه عنصــر.۱ :شــناختی :آگاهی فرد
تاجفل (.)۱۹۷۸

از عضویـ�ت گروهـ�ی؛  .۲ارزشــی :فرضهایــی دربــاره ارزش مثبــت

احساس هشیارانه

یـ�ا منفـ�ی عضویـ�ت؛  .۳احساســی :احساســات در قبــال گــروه.
جاکوبسون (.)۱۹۹۸

احســاس تمایــز شــخصی ،احســاس تــداوم شــخصی ،و احســاس
اســتقالل شــخصی

پیوستگی
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همانگونــه کــه در جــدول شــماره  ۱مشــاهده میشــود ،بررســی محتوایــی
تعریفهــای هویــت نشــان میدهــد کــه میتــوان آنهــا را بــه چهــار مقولــه کلــی
تقســیم کــرد« :احســاس هشــیارانه»« ،ســازمانیافتگی»« ،پیوســتگی» و «عناصــر هویــت».
هرکــدام از ایــن مقولههــا ارتباطــی متفــاوت بــا همگرایــی خواهــد داشــت.
 .1احســاس هشــیارانه :ایــن مقولــه بــر شــناخت و ادراک فــرد ،گــروه یــا جامعــه
از خــود تأکیــد دارد؛ بــه گونـهای کــه فــرد و جامعــه ،خــود را بشناســد و درک کنــد.
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هویــت از طریــق ایــن مقولــه ،ارتباطــی تعارضــی بــا همگرایــی برقــرار میســازد؛
زیــرا اگــر فــرد ،جامعــه و گــروه ویژگیهــای منحصربهفــرد خویــش را درک کننــد،
از دیگــران متمایــز شــده ،ناهمگرایــی بیــن افــراد ،گروههــا و جوامــع بــه وجــود
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میآیــد و از ســوی دیگــر اگــر ویژگیهــای و خصایــص مشــترک خــود را بشناســند،
همگرایــی و هماهنگــی بــا دیگــران تقویــت میگــردد.
 .2ســازمانیافتگی :در ایــن مقولــه بــر یکپارچگــی و انســجام فــرد ،گــروه و
جامع��ه تأکی��د میشوــد؛ بــه گونــهای کــه بتواننــد جنبههــای مختلــف را در یــک
س��اخت منس��جم درهمآمیزنــد .هویــت بــا توجــه بــه ایــن مقولــه اگــر از زاویــه فــردی
نگریســته نشــود ،نمیتوانــد همگرایــی ایجــاد کنــد؛ امــا اگــر از زاویــه اجتماعــی و
دین�یـ نگریس�تـه ش��ود ،میتوانـ�د زمینهسـ�از همگرای��ی و همس��ویی باشــد؛ زیــرا بــر
اســاس ایــن مقولــه امــت اســامی میتوانــد جنبههــای مختلــف خویــش را بــا هــم
یکپارچــه و متحــد ســازد.
 .3پیوســتگی :پیونــد بیــن گذشــته ،حــال و آینــده اســت؛ بــه گون ـهای کــه فــرد،
گــروه ،جامعــه و امــت اســامی ،تــداوم و پیوســتگی را در زندگــی خــود احســاس
کنــد .ایــن پیوســتگی میتوانــد همگرایــی بیــن امــت اســامی را تحکیــم کنــد؛
 .4عناصــر هویــت :اجــزای ســازنده و محتــوای هویــت اســت کــه از ترکیــب
آنهــا ســاخت مفهومــی هویــت مشــخص میشــود .بــرای نمونــه باورهــا ،ارزشهــا،

165
مفروضههــا ،فرضیههــا و روانبنههــا از عناصــر هویــت بــه شــمار میرونــد .هویــت
بــا توجــه بــه ایــن مقولــه میتوانــد رابطــه پارادوکســی بــا همگرایــی داشــته باشــد؛ زیــرا
اگــر باورهــا ،ارزشهــا و اهــدف ،فــردی باشــند ،هویــت ســبب ناهمگرایــی بیــن جوامــع
میشــود و اگــر ایــن باورهــا ،اهــداف و ارزشهــا جنبــه اجتماعــی و امتــی داشــته باشــند،
هویــت میتوانــد ســبب همگرایــی و هماهنگــی بیــن اعضــای امــت شــود.
ب) ویژگیهــای هویــت و همگرایــی :هوی��ت ،نش��اندهنده یــک حقیقــت و
میدهـ�د .بررســی ویژگیهــای هویــت در منابــع روانشناســی ،نشــان میدهــد کــه
هویــت دارای پنــج ویژگــی مجزاســت .در ایــن پژوهــش بــه منظــور بررســی نقــش
هویــت در همگرایــی امــت اســامی ،ایــن ویژگیهــا از منابــع مختلــف گــردآوری،
و در جــدول شــماره  2عرض��ه شــده اســت.
جدول  :2ویژگیهای هویت در روانشناسی
ويژگی

تشابه

تعریف

منبع

بــر پایــه ويژگــی تشــابه ،افــرادی کــه در

هربــرت میــد ( ،)1964اریکســون (،)1980

یــک گــروه هویتــی قــرار دارنــد ،از نظــر

مارســیا ( ،)1980ترنــر ( ،)1987بایــرون

عالیــق ،نیازهــا و انگیزههــا بــا یکدیگــر

( ،)1997تاجفــل ( ،)1987اپنلــی و توماکــو

همســان هستند.

( ،)2002جاکوبســون (.)1998

ویژگــی تمایــز و تفــرد ،بــر مغایــرت و
تفــاوت بــا دیگــران از نظــر ویژگیهــا،
تمایز و تفرد

احســاسها و باورهــا اشــاره دارد کــه
یکتایــی ،فردیــت و اســتقالل را نشــان
میدهــد.

کازدیــن ( ،)2000جاکوبســون ( ،)1998بایرون
( ،)1997پنلــی و توماکــو ( ،)2002اریکســون
( ،)1980مارســیا ( ،)1980بایــرون (،)1997
تاجفــل ( ،)1987اریــک فــروم،)1385 ،
زیبایینــژاد ( ،)1388گلمحمــدی (،)1386
نــوذری (.)1385

السا تما ییارگمه رد تیوه شقن
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جدول  :2ویژگیهای هویت در روانشناسی
ويژگی

تعریف
ویژگــی تــداوم بــه پیوســتگی و

تداوم

همســانی در موقعیتهــای مختلــف و
طــول زمــان ،یعنــی دیــروز ،امــروز و
فــردا اشــاره دارد.

ژپوهشانهمعلوم انسانی اسالمی

بیــن جنبههــای مختلــف ،انســجام و
یکپارچگی

یکپارچگــی وجــود داشــته باشــد و
عناصــر مختلــف در تقابــل و تضــاد
نباشــد.

منبع
اریکســون ( ،)1980کازدیــن (،)2000
جاکوبســون ( ،)1998بایرون ( ،)1997مارســیا،
( ،)1980کرســینی ( ،)1987پنلــی و توماکــو
( ،)2002آکســفورد ( ،)2010نــوذری (،)1385
لطفآبــادی (.)1385
اریکســون ( ،)۱۹۶۸مارســیا (،)1980
برزونســکی ( ،)۲۰۱۱ ،۱۹۸۷پنلــی و توماکــو
( ،)2002کرســینی ( ،)1987کازدیــن (،)2000
جیمــز ( ،)۱۸۹۰اریکســون ،)1968( ،بتــز
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تصــور ،احســاس ،برداشــت و تعریــف
خودتعریفی

از خــودش و پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه
او یــا آنهــا کیســت.

( ،)2009اســتریکر و ســرپ ( ،)1982مارســیا
( ،)1980تاجفیــل ،)1978( ،آشــمور و جوســیم
( ،)1997مارکســتروم ( ،)1987بینــون (،)1988
اون (.)1984

اولیــن ویژگــی هویــت ،تشــابه اســت .تشــابه در ســطح فــردی ،گروهــی ،اجتماعــی
و تمدنــی ،تصورپذیــر اســت .ایــن ویژگــی هویــت ،نقــش مؤثــر در همگرایــی
گروههــا و جوامــع خواهــد داشــت؛ زیــرا بــر اســاس آن ،گروههــا و جوامــع بــه
جنبههــای مشــترک و هماننــد خــود توجــه خواهنــد کــرد.
دومیــن ویژگــی هویــت ،تمایــز و تفــرد اســت کــه بــر اســاس آن ،افــراد ،گروههــا
و جوام��ع ،از افرــاد ،گروهه��ا و جوام�عـ دیگ��ر متمایــز میشوــند .ایـ�ن ویژگـ�ی نقـ�ش
مؤثــر در ناهمگرایــی دارد؛ زیــرا تأکیــد آن بــر تمایــز ،جدایــی و نداشــتن تشــابه اســت.
ســومین ویژگــی هویــت ،تــداوم اســت کــه بــر هماننــدی فــرد ،گــروه و جامعــه
در زمانهــای مختلــف اشــاره دارد .بــر اســاس ایــن ویژگــی ،هویــت میتوانــد نقــش
دوســوگرایانه داشــته باشــد .از یــک ســو اگــر جوامــع روابــط همگــرا بــا دیگــر جوامــع
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مســلمان داشــته باشــند ،نقــش هویــت در همگرایــی مثبــت خواهــد بــود و از ســوی
دیگــر اگــر گــروه یــا جامع ـهای رابطــه غیرهمســو بــا جوامــع دیگــر داشــته باشــد،
ویژگــی تــداوم نقــش منفــی در همگرایــی خواهــد داشــت.
چهارمیــن ویژگــی هویــت ،یکپارچگــی و انســجام اســت .اگــر هویــت جمعــی و
گروهــی مــد نظــر باشــد ،ایــن ویژگــی نقــش مؤثــری در همگرایــی امــت اســامی
خواهــد داشــت؛ زیــرا بــر هماننــدی ،انســجام و یکپارچگــی تأکیــد دارد و اگــر هویــت
اســامی را تقویــت کنــد.
آخریــن و پنجمیــن ویژگــی هویــت ،تعریــف خــود و پاســخ بــه ســؤال کیســتی
و چیســتی اســت .هویــت بــا توجــه بــه ایــن ویژگــی میتوانــد نقــش مثبــت در
همگرایــی داشــته باشــد؛ زیــرا گــروه و جامعـهای کــه خــود را شــناخته باشــد ،ارتبــاط
روشــن بــا دیگــران برقــرار میســازد.
ج) ســطوح هویــت و همگرایــی :دانشــمندان بــرای شــناخت هویــت ،بــه ســطوح
مختلــف آن اشــاره کردهانــد .ایــن ســطوح در نظریــات مختلــف ،یکســان نیســتند.
جاناتــان چــک )2002( 1هویــت را در چهــار ســطح فــردی ،جمعــی 2،ارتباطــی و
اجتماعــی؛ و اســمیت )2009( 3در ســه ســطح فــردی ،جمعــی و اجتماعــی ترســیم
کردهانــد و ویگنولــز و همــکاران ( )2011نیــز هویــت را در ســه ســطح فــردی ،ارتباطــی
و جمعــی ،قابــل بررســی دانســتهاند.
ســطح فــردی :محتــوای فــردی شــامل ارزشهــا و اهــداف فــردی ،دانشخــود 4و
حالتهــای فــردی منحصربهفــرد (اســمیت)۲۰۰۹ ،؛ شــامل اهــداف ،ارزشهــا و باورهــا
.Cheek, Jonathan M.
. collective
. SMITS, ILSE
. self-knowledge

1
2
3
4

السا تما ییارگمه رد تیوه شقن

فــردی مــد نظــر باشــد ،انســجام فــردی معلــوم نیســت کــه بتواننــد همگرایــی امــت
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(واترمــن)1999 ،؛ باورهــای دینــی و معنــوی (مکدونالــد ،)2000 ،اســتانداردهایی بــرای رفتــار و
تصمیمگیــری ،حرمــت خــود و خودارزیابــی ،عالیــق ،ترسهــا ،ســطوح خــود مــورد
انتظــار بــرای آینــده ،داســتان کلــی زندگــی فــرد (مکآدامــز)2006 ،؛ ارزشهــای فــردی و
اســتانداردهای اخالقــی ،آرزوهــا و رؤیاهــا ،اهــداف و آرزوهــای آینــده ،هیجانــات و
احساســات ،افــکار و ایدههــا ،روشهــای کنــار آمــدن بــا ترسهــا و اضطرابهــا،
احســاس یکتایــی و تمایــز فــرد از دیگــران ،احســاس تــداوم و همســانی حتــی بــا
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تغییــرات دنیــای بیــرون ،دانــش خــود و ایــن تصــور کــه چگونــه فــردی اســت،
خودارزیابــی فــردی و داشــتن اندیشــه فــردی دربــاره خــود اســت (چــک.)2002 ،
تــا حــدودی روشــن اســت کــه هویــت در ســطح فــردی ،نقــش روشــنی در تقویت
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همگرایــی بیــن جوامــع نخواهــد داشــت؛ زیــرا ایــن ســطح بــه باورهــا ،ارزشهــا و
اهــداف فــردی اشــاره دارد کــه ارتبــاط آنهــا بــا همگرایــی چنــدان روشــن نیســت.
ســطح ارتباطــی :در ســطح ارتبــاط میتــوان بــه نحــوه ارتبــاط بــا افــراد نزدیــک،
دوســت خــوب بــودن بــرای افــراد نزدیــک ،تعهــد فــرد بــه همســر و دغدغــه
داشــتن دربــاره او ،داشــتن تجربیــات مشــترک بــا دوســتان نزدیــک ،داشــتن ارتبــاط
رضایتبخــش فــردی ،صمیمیــت بــا افــراد دیگــر،ارتبــاط مراقبتکننــده بــا دیگــران،
عالقــه بــه فهــم افــکار و احساســات بهتریــن دوســت خــود ،ارتبــاط نزدیــک بــا
افــراد دیگــر و احســاس فــرد از ارتبــاط بــا افــراد دیگــر و ماننــد آن اشــاره کرد(.چــک،

 .)2002ســطح ارتباطــی بــه ارتبــاط فــرد بــا دیگــران ماننــد فرزنــد ،همســر ،والدیــن،
همــکار ،اســتاد راهنمــا ،و مشــتری میپــردازد و تنهــا بــه نقشهــا در برابــر دیگــران
اشــاره نــدارد ،بلکــه بــه ایــن مطلــب نیــز توجــه دارد کــه فــرد چگونــه توســط افــراد
دیگــر تعریــف و تفســیر میشــود .از لحــاظ فراینــدی ،رویکردهــای مختلــف بــه ایــن
اشــاره دارنــد کــه هویــت در روابــط و فضــای بینفــردی شــکلمیگیــرد و تعریــف
میشــود یــا در فضــای درونخانوادگــی ،یــا در چارچــوب نقشهایــی کــه در یــک
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سیســتم بزرگتــر ماننــد محــلکار ایفــا میشــود (ویگنولــز و همــکاران.)۲۰۱۱ ،
هویــت در ســطح ارتباطــی ،ارتبــاط دوســوگرایانه بــا همگرایــی دارد؛ اگــر ارتبــاط
در ســطح جوامــع ،فرهنگهــا و ملــل در نظــر گرفتــه شــود ،میتوانــد نقــش مثبــت
در همگرایــی بیــن جوامــع اســامی داشــته باشــد.
ســطح جمعــی :عضویــت در خانــواده ،زمینــه نــژادی و قومــی ،تعلــق بــه دیــن،
محــل ســکونت و محــل تولــد ،احســاس فــرد در مــورد تعلــق بــه گــروه ،احســاس
فعالیــت سیاســی ،زبــان ،لهجــه محلــی و منطق ـهای و زبــان دوم (چــک.)2002 ،
هویــت جمعــی ،عبــارت اســت از انتظــارات ،هنجارهــا و اســتانداردهای افــراد
معنــادار ماننــد گروههــای خانوادگــی ،انجمــن ،کشــور و دیــن .هویــت اجتماعــی نیــز
بــه خودتعیینگــری عمومــی مربــوط میشــود؛ ماننــد شــهرت ،محبوبیــت و تأثیــر بــر
دیگــران (اســمیت .)2009 ،هویــت اجتماعــی بــه عضویــت فــرد در یــک گــروه یــا طبقــه
اجتماعــی ،معنابخشــی فــرد بــه ایــن گــروه یــا طبقــه اجتماعــی ،احساســات ،باورهــا و
نگرشهــای حاصــل از ایــن عضویــت مربــوط میشــود .هویــت جمعــی بــه عضویــت
در طبقههــای اجتماعــی ،ماننــد عضویــت در گــروه نــژادی ،ملــی ،دینــی ،جنســی و
گروههــای کوچــک خانوادگــی و کاری اشــاره دارد (ویگنولــز ،شــوارتز و لویکــس ،2011 ،ص.)4
هویــت در ســطح جمعــی میتوانــد نقــش مؤثــری در همگرایــی و هماهنگــی
داشــته باشــد؛ زیــرا ارتبــاط بیــن کشــورها ،جوامــع و فرهنگهــا را فراهــم میســازد.
ســطح اجتماعــی :ســطح اجتماعــی هویــت ،بــه محبوبیــت فــرد نــزد دیگــران،
ش دیگــران بــه گفتههــا و کارهــای فــرد ،ظاهــر جســمانی ،قــد ،وزن و
تصــور از واکنـ 
شــکل بــدن ،شــهرت فــرد نــزد دیگــران و افــکار آنهــا دربــاره او.
جذابیــت بــرای دیگــران ،ژسـتها و حــرکات ،و اثــری کــه بــر دیگــران میگــذارد
و رفتــار اجتماعــی ماننــد کنــش فــرد در مالقــات با دیگــران مربــوط میشــود (چــک.)2002 ،
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غــرور دربــاره کشــور ،افتخــار بــه شــهروندی ،پرداختــن بــه موضوعــات سیاســی و
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ســطح اجتماعــی ،امــور دیگــری را نیــز شــامل میشــود؛ 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 برنامههــای شــغلی ،توانایــی و فعالیــت تحصیلــی؛
اظهــارات و نمــرات دریافتــی از معلــم ،نقــش فــرد بــه عنــوان دانشــجو (چــک.)2002 ،

ژپوهشانهمعلوم انسانی اسالمی

هویــت در ســطح اجتماعــی نیــز میتوانــد همگرایــی بیــن جوامــع را تســهیل
س�اـزد؛ زیــرا بــه مجموعــه روابــط بیــن فــرد و جامعــه و همچنیــن ارتبــاط جوامــع
مربــوط میگــردد .بنابرایــن میتــوان از هویــت اجتماعــی در مــورد امــت اســامی
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نیــز ســخن گفــت.
ج) پژوهشهــای هویــت و همگرایــی :یــک پژوهــش تجربــی نشــان داد کــه
هویــت مذهبــی در بعــد اعتقــادی ،و هویــت ملــی در بعــد رفتــاری ،رابطــ ه مثبــت
معنــادار بــا هویــت جهانــی دارد .از طــرف دیگــر هویــت مذهبــی در بعــد مناســکی بــا
هویــت جهانــی رابطـ ه منفــی معنــادار دارد .بــه طــور کلــی ارتبــاط هویتهــای محلــی
(مذهبــی و ملــی) بــا هویــت جهانــی در برخــی ابعــاد ،از نــوع همگرایــی و در برخــی ابعــاد
از نــوع واگرایــی اســت (امینـ یزاده و بوســتانی.)1395 ،
ارتبــاط جمهــوری اســامی بــا کشــورهای آســیای میانــه ،در عیــن اینکــه ظرفیــت
برخــورداری از هویــت اســامی را دارد ،بــه دلیــل عوامــل دیگــر ،همچنــان کمرنــگ
اســت و پیشــنهاد شــده اســت کــه بــا اجتنــاب از تکمحــوری ،یعنــی اتــکا بــه هویــت
اســامی ،از ســایر ظرفیتهــا بــرای برقــراری ارتبــاط اســتفاده شــود تــا ارتبــاط هویتــی
تقویــت گــردد (کاظمــی و ارغوانــی .)۱۳۹۰ ،در پژوهشــی دیگــر رابطــه هویتهــای فــردی بــا
همگرای��ی اینگون��ه توصی��ف شـ�ده اســت« :ح��ال اینکــه وقتــی توجــه خودمــان را از
مفهوــم انطباقیــ ب�اـ خ��ود ،ب��ه اتصـ�ال و ارتبـ�اط ب��ا افــراد گروهــی خــاص کــه دارای
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اش��تراک و مش��ابهت باــ هوی��ت فردیمـ�ان هس�تـند ،جس��توجو میکنیــم ،درواقــع
ب��ه دنبـ�ال هویـ�ت اجتماعیــ و اش�تـراکی هسـ�تیم .ب��ر ایــن اســاس جداســازی مــردم
ب��ر اســاس هویته��ای فــردی و مس��تقل از یکدیگ��ر ،منج��ر ب��ه رویکــردی میشــود
ک��ه تکوارهگ��را بوــده و ح��ال اگ�رـ ای��ن تکوارهگرایــی در دسترســی بــه منابــع و
تصـ�ادم خیالـ�ی یــا واقعــی تاریخــی قــرار گیرنــد ،منجــر بــه بــروز خشــونت مابیــن
هویته��ای تکــوارهای میشـ�ود» (خمیســی.)۱۳۹۵ ،
اروپــا نشــان داد کــه انســجام درونــی و هویــت قومــی بــا همگرایــی ارتبــاط معکــوس
دارد؛ یعنــی هرچــه هویــت قومــی یکپارچــه شــکل بگیــرد ،همگرایــی کاهــش
مییابــد .همچنیــن هویــت دینــی و هویــت ملــی بــا همگرایــی رابطــه معکــوس
دارد؛ یعنــی هرچــه هویتهــای خــاص مثــل قومــی ،دینــی و ملــی منســجمتر شــود،
همگرایــی کلــی بیــن مســلمانان کاهــش مییابــد (صفــوی هاممــی .)1392 ،از ســوی دیگــر
از ابتــدای دهــه  1990مفهــوم هویــت جمعــی و نیــز شــکلگیری آن ،بــه یکــی از
پیششــرطهای اصلــی تعمیــق همگرایــی اروپایــی تبدیــل ،و عنــوان شــده اســت کــه
دوام اتحادیــه اروپــا منــوط بــه شــکلگیری هویــت جمعــی و گروهــی اســت (واعظــی،

 .)1389همچنیــن در یــک پژوهــش دیگــر ایــن نتیجــه بــه دســت آمــد کــه بیــن هویــت
ملــی و هویــت جهانــی همبســتگی معکــوس وجــود دارد؛ یعنــی هرچــه هویتهــای
ملــی قــوی و نیرومنــد گــردد ،هویــت جهانــی و همگرایــی جهانــی کاهــش مییابــد
(نوابخــش و مقتــدرزاده ملکــی .)1391 ،از ســوی دیگــر مفهومشناســی امــت واحــده نشــان
میدهــد کــه ایــن مفهــوم میتوانــد هویــت واحــد بــرای کشــورهای اســامی در نظــر
بگیــرد .اگــر هویــت امــت واحــده شــکل گیــرد ،همگرایــی بیــن کشــورهای اســامی
بــه باالتریــن حــد خــود خواهــد رســید (بیداللــه خانــی.)1389 ،
بنابرایــن هویــت بــه طــور کلــی بــا همگرایــی ،یــک رابطــه مهــم و دوســویه دارد

السا تما ییارگمه رد تیوه شقن

نتایــج یــک پژوهــش دیگــر در موضــوع همگرایــی فرهنگــی و سیاســی مســلمانان
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و روشــن نیســت کــه آیــا هویتهــا در جهــت افزایــش همگرایــی عمــل میکنــد یــا
در جهــت کاهــش آن؟ ازایـنرو هــدف ایــن پژوهــش ،بررســی رابطــه هویــت دینــی
بــا همگرایــی در جهــان اســام اســت .پرســش اصلــی پژوهــش نیــز ایــن اســت کــه
هویــت دینــی بــا مؤلفههــای برخاســته از قــرآن و ســنت ،چــه نــوع رابطــهای بــا
همگرایــی در جهــان اســام دارد؟

ژپوهشانهمعلوم انسانی اسالمی

روش پژوهش
در ایــن پژوهــش از روش «تحلیــل محتــوا» اســتفاده شــده اســت .ایــن روش در
گـ�ردآوری مصادی��ق خودیابــی بــه کار رفت��ه اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه مفاهیــم مختلــف
بــه عنــوان مصادیــق خودیابــی (معرفــت نفــس) از منابــع اســامی و آثــار دانشــمندان
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مس��لمان گـ�ردآوری ،و سـ�پس ب��ا توجـ�ه ب��ه قراب��ت محتوای�یـ ،در مؤلف ههــای مجــزا
قــرار داده شــده اســت .بــرای نمونــه از کجــا آمــدن ،در کجــا بــودن و چــه مقصــدی
داشــتن ،تحــت عنــوان یــک مؤلف ـ ه بــه نــام باورهــا تحلیــل شــده اســت .همچنیــن
وقتــی باورهــا بــه عنــوان یــک مؤلف ـ ه مطــرح شــده اســت ،مــوارد آن ،از قبیــل بــاور
ب�هـ خ��دا ،پیامب��ر ،قـ�رآن و معاــد تحلیلــ ش��ده اس��ت .در م�وـرد مؤلف ههــای دیگــر نیــز
مصادیــق بــا اســتفاده از همیــن روش مطــرح شــده اســت.
یافتههای پژوهش
بــر اســاس یافتههــای پژوهــش ،هویــت دینــی بــه معنــای واقعــی آن نقــش
اساســی در همگرایــی دارد؛ زیــرا هویــت دینــی بــر پایــه منابــع اســامی از «خودیابــی»
ش�رـوع میش��ود .اصطــاح «خودیابــی» از مفهــوم «معرفــت نفــس» در منابــع اســامی
اقتبــاس شــده اســت (نــوری و همــکاران .)۱۳۹۶ ،بنابرایــن خودیابــی یعنــی یافتــن توانمندیهــا،
ظرفیتهــا ،اســتعدادها ،گرایشهــا ،باورهــا ،ارزشهــا و اهــداف خــود .خــود در اینجــا
میتوان��د بهــ س��طوح مختل��ف اش��اره داشــته باش��د؛ یعن�یـ همانطــور کــه خــود فــردی
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داریــم ،خــود گروهــی ،نــژادی ،مذهبــی ،ملــی ،دینــی ،جهانــی و «امتــی» داشــته باشــیم.
َُْ
َ َ
ـه ْم» (انبیــاء)64 ،
ـ
س
ف
خودیابــی عــاوه بــر معرفــت نفــس ،از آیــه «ف َرج ُعــوا ِإلــ 
ى أن ِ ِ

نیــز اقتبــاس شــده اســت (قرائتــی ،1383 ،ج ،۷ص )۴۷۱و نقطــه مقابــل آن «خودبیگانگــی» و
َ

َّ

ََْ

َُْ

ُ
ـاه ْم أنف َسـ ُ
«خودفراموشــی» اســت کــه از آیـ ه «ن ُســوا اللـ َ
ـه ْم» (حــر )19 ،اســتنباط
ـه فأنسـ

گردی�دـه استــ .مفهــوم «ازخودبیگانگ��ی» بهوضــوح بــه نقطــه مقابــل هویتیابــی
اشــاره دارد و کســانی کــه خــود را فرامــوش یــا گــم کردهانــد ،هویــت خــود را از
بــه دنبــال گمشــده خــود میگــردد ،امــا خــود را گــم کــرده و آن را نمیجویــد»
(متیمیآمــدی ،۱۳۶۶ ،ص.)۳۷
بنابرایــن اگــر جوامــع اســامی بخواهنــد خودیابــی داشــته باشــند ،بایــد بتواننــد
باورهــای بنیــادی ،ارزشهــای انســانی ،اهــداف نهایــی و ظرفیتهــای دینــی خویــش
��م ّالل ُ
��ر َف م ِْن ْأي َ
را بشناســند؛ چنانکــه امیرالمؤمنیــن  میفرمایــدَ « :رح َ
��ه ا ً
ِم��رءا َع َ
��ن وَ
ِ
ــن وَ إِلــى َأ ْي َ
ف ِْي ْأي َ
ــن» (موســوی ســبزواری ،1409 ،ج ،3ص)259؛ یعنــی بایــد بداننــد از کجــا ریشــه

گرفتهان��د ،در کجاــ قرــار دارن��د و ب��ه س��وی چهــ مقصــدی در حرکتانــد .بــه تعبیــر
ْ َ
َ
َ َ
َ
ُ
امــام صــادق َ « عـ َ�رف َم ْج َ��ر ُاه َو َم ْو ُصول ُ�هـ َو َمف ُصول ُ��هَ ...ي ْعـ ِـرف َمــا ُهـ َـو ِفيـ ِـه َو ِل ِّي شـيْ ٍء ُهـ َـو َه ُاه َنــا َو
َ ْ
َ
ِمـ ْـن أ ْيـ َـن َيأ ِتيـ ِـه َو ِإلــى َمــا ُهـ َـو َصا ِئـ ٌـر الیــه» (کلینــی ،۱۳۶۵ ،ج ،۱ص .)۲۵در ایــن روایــت« ،مجــرا» یعنــی

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.
بـ�ا توجــه ب��ه روایتهــای ذکرش��ده ،میتــوان چهــار مؤلفــ ه مهــم هویــت را
باورهــا ،ارزشهــا ،اهــداف و توانمندیهــا بــه شــمار آورد .بــه بیــان دیگــر ،خودیابــی
باعــث میشــود کــه ایــن چهــار امــر در جوامــع اســامی تحقــق یابــد.

السا تما ییارگمه رد تیوه شقن

دســت دادهانــد (بشــیری .)1384 ،امیرالمؤمنیــن  میفرمایــد« :در شــگفتم از کســی کــه
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نمودار :۱نقش خودیابی در تحقق هویت امت و همگرایی جوامع اسالمی
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همانگونــه کــه در نمــودار  ۱نشــان داده شــده اســت ،خودیابــی شــامل چهــار
مؤلفــ ه مهــم اســت کــه میتوانــد در تحقــق هویــت یکپارچــه امــت و همگرایــی
جوامــع اســامی نقــش مؤثــر داشــته باشــد.
مؤلف�� ه یکمــ ،باورهــا :باورهــا بــه گزارههــای مــورد قبــول فــرد دربــاره خــود ،خــدا
و جهــان اشــاره دارد .چنیــن گزارههایــی کــه در الهیــات بــا عنــوان عقایــد شــناخته
میش��ود ،اگ�رـ ب��ا پذی��رشی بــا شــناخت و گرایــش عاطفــی همــراه گــردد ،بــاور
نامیــده میشــود .شــناخت باورهــا کــه باورهــای شــخصی فــرد دربــاره خویشــتن را
نی�زـ در بــر میگیــرد ،از مصادیــق خودیابــی (معرفــت نفــس) ب��ه شـ�مار م��یرود؛ زیــرا
شــناخت مبــدأ ،مســیر و مقصــد کــه در روایــات امامــان معصــوم (صدرالدینشــیرازی۱۹۸۱ ،؛

کلینــی )۱۳۶۵ ،مطــرح شــده اســت ،ناظــر بــه ســه اصــل اعتقــادی اســت (مصب��اح یــزدی.)۱۳۹۰ ،
دانشــمندان مســلمان (جــوادیآملــی۱۳۸۹ ،؛ مطهــری۱۳۷۷ ،؛ فی��ض کاشــانی۱۴۰۶ ،ق؛ نراقــی۱۳۷۷ ،؛ غزالــی)۱۳۸۰ ،

بــاور فــرد را دربــاره اینکــه کیســت ،از کجــا آمــده اســت ،در کجــا قــرار دارد و بــه کجا
م ـیرود ،جــزء خودیابــی (معرفــت نفــس) دانســتهاند.
اگــر جوامــع اســامی باورهــای بنیادیــن خــود را دریابنــد ،بــه هویــت واحــد و
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همگرای��ی مهم��ی میرس��ند؛ زیـ�را تمامـ�ی فـ�رق و مذاهـ�ب اسـلامی ،مـ�وارد ذیـ�ل را
از باوره�اـی انکارناپذی�رـ میدانن��د :خ��دای یگان��ه خال��ق انس��ان و هم��ه جه��ان اس��ت؛
حضــرت محمــد  پیامب��ر خداس��ت؛ قـ�رآن کتــاب اله��ی و منش��أ شــریعت اســامی
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 اســام
اســت کــه تمامــی فــرق و مذاهــب اســامی آنهــا را پذیرفتهانــد .حــال اگــر مســلمانان
همگرایــی اســتواری دســت مییابنــد.
مؤلف�� ه دوم ،ارزشه��ا :ارزشهــا بــه معیارهــا ،اســتانداردها و اصولــی اشــاره دارد
کــه اعمــال فــرد بــر پایــه آنهــا ارزشــیابی میشــود و بــه صــورت خــوب و بــد یــا
بای��د و نبایـ�د مش��خص میگــردد .فرــد ،گ��روه ،جامع�� ه و امت��ی کـ�ه ارزشهــای خــود
را شــناخته باشــد ،میدانــد کــه چــه معیارهــا و اصــول ارزشــی را پذیرفتــه اســت و
بنابرایــن بــرای او ارزشــمند بــه حســاب میآیــد .اهمیــت ارزشهــای اخالقــی در
مناب��ع اسـلامی ذیـ�ل عنوانهــای ُحســن خلــق (کلینــی ،)1365 ،خُ لــق عظیــم (قلــم )۴ ،و
مــکارم اخــاق (کلینــی )۱۳۶۵ ،بیــان شــده اســت .در منابــع اســامی و آثــار دانشــمندان
مسـ�لمان تعبیرهاییــ وج��ود دارد کـ�ه نش��ان میده��د ش�نـاخت ارزشهـ�ا از عناصـ�ر
خودیابــی (معرفــت نفــس) ب��ه ش��مار م�یـرود؛ تعبیرهایــی مثــل شــناخت ارزشهای انســانی
در فطــرت مشــترک (مطهــری)۱۳۷۷ ،؛ فضایــل نفســانی و اخــاق حســنه (فی��ض کاشــانی)۱۴۰۶ ،؛
اخ�لاق درونیــ ،مل��كات فاضل��ه و رذيل��ه،ح��االت پس�نـديده و ناپســند (طباطبایــی۱۴۱۷ ،ق)؛
اخالقيــات متكـ�ى بـ�ر وجــدان ،یعن��ی حسـ�ن و قبـ�ح عقلــى (م��کارم شــیرازی )۱۳۷۷ ،و عقــل
عملــی (جــوادی آملــی۱۳۸۸ ،؛ مــکارمشــیرازی۱۳۷۷ ،؛ کربالیــی۱۴۰۴ ،ق).
اگــر جوامــع اســامی ارزشهــای خــود را بشناســند ،متوجــه میشــوند کــه
ارزشهــای مشــترک زیــادی دارنــد؛ ماننــد :اخــوت اســامی ،کرامــت مســلمان ،کمــک

السا تما ییارگمه رد تیوه شقن

و جوامــع اســامی بــه خودیابــی برســند ،یعنــی ایــن باورهــای خــود را بازیابنــد ،بــه
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بــه بــرادر دینــی ،کمــک بــه همنــوع ،اهمیــت دانــش ،بردبــاری ،تعقــل و تفکــر ،تقــوا،
راســتگویی ،درســتکاری ،امانـتداری ،تــاش و پایبنــدی بــه دیــن .زنــدهکــردن ایــن
ارزشهــا در جوامــع اســامی آنهــا را بــه ارزشهــای مشــترک میرســاند و ارزشهــای
مشــترک ،هویــت مشــترک و همگرایــی اجتماعــی ایجــاد میکنــد.
مؤلف�� ه س��وم ،هدفه��ا :هدفهــا بــه ایدههــا ،آرمانهــا و نتایجــی اشــاره دارد
کــه فــرد ،گــروه ،جامعــه ،ملــت یــا امــت ،پیــش از انجــام هــر فعالیتــی ،آنهــا را در نظــر

ژپوهشانهمعلوم انسانی اسالمی

میگی��رد و اعم��ال خوی��ش را ب��ه گون��های انج��ام میده��د ک��ه آنه��ا محق��ق ش��وند.
شــناخت هدفهـ�ا کــه عــاوه بــر هــدف از خلقــت جهــان و انســان ،هدفهــای
معن�وـی و م��ادی کوتاهمــدت و بلندمــدت فــردی را نیــز شــامل میشــود و در زبــان
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روایــات بــا عنــوان «کــدام ســو»( 1صدرالدی�� ن شــیرازی ،)۱۹۸۱ ،مقصــد 2،بــه چــه منظــوری 3و
حرکــت بــه ســوی چیــزی( 4کلینــی ،1365 ،ج ،۱ص )۱۰مطرح شــده اســت ،بخشــی از خودیابی
(معرفــت نفــس) ب��ه ش��مار میــرود؛ زیــرا دانشــمندان مســلمان (مصب��اح یــزدی ،۱۳۹۱ ،جــوادیآملــی،

 )۱۳۸۸ب��ا ط��رح روایتهاــی یادش��ده در چارچ��وب خودیاب��ی ،باــ اصطالحـ�اتی چــون
شــناخت کمــال ،ســعادت و شــقاوت (صدرالدیــن شــیرازی ،)۱۳۸۳ ،شــناخت هــدف و کمــال
پیــش از یافتــن آن (مصب��اح یــزدی۱۳۹۱ ،ب) ،درک هــدف افعــال (صدرالدی�� ن شــیرازی ،)۱۹۸۱ ،شــناخت
محــل بازگشــت خــود( 5فی��ض کاشــانی۱۴۰۶ ،ق) و آگاهــی از اینکــه بــه کجــا مـیروم (مطهــری،

 ،)۱۳۷۷ب��ه هدفه��ا ب��ه عن��وان یک��ی از مؤلف ههــای خودیابــی اشــاره داشــتهاند.
اگــر جوامــع اســامی اهــداف اســامی خــود را پیــدا کننــد و هــدف از خلقــت
انس��ان را ک��ه در دی��ن ،کمــال انســانی و معن��وی ،پیش��رفت عل��م و خردمنــدی ،رفــاه
 . 1الی این.
 2موصول.

َِ .3
ي ٍء ُه َو َها ُهنَا.
ل ِّي َش ْ
َ . 4و إِلَى َما ُه َو َصائ ِ ٌر.
 . 5ما تعود إليه.
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مســلمانان و آمادهســازی انســان بــرای زندگــی پــس از مــرگ بیــا شــده اســت ،تحقــق
بخشــند ،بــه هویــت واحــد و همگرایــی میرســند.
مؤلف�� ه چهاــرم ،توانمندیه��ا :توانمندیهــا بــه تواناییهــا و ظرفیتهــای
نوعــی ،مهارتهــا ،دانشهــا و اســتعدادهای ویــژه فــرد اشــاره دارد .در منابــع اســامی
آموزههــای کمالپذیــری انســان و توانایــی رســیدن بــه فرشــتگان (بقــره ،)۳۱ ،مراتــب
عقــل (مجلســی ،)۱۴۰۵ ،ق��رار داش��تن جه��ان بزرگتــر در درون انســان (مجلســی ،)۱۴۰۶ ،و
میشــود .در چارچــوب خودیابــی ،مؤلفــ ه توانمندیهــا بــا عنــوان شــناخت قــوای
نفــس (عالمــه طباطبایــی1417 ،ق ،حســ نزاده آملــی ،)۱۳۷۱ ،اســتعدادها و نیروهــای کمــال انســان
(مصب��اح یــزدی۱۳۹۱ ،ب) ،ســاختار تواناییهــای انســان (جــوادی آملــی ،)۱۳۸۹ ،قــدرت تشــخیص،
قــوای جاذبــه و دافعــه بــدن (امــام خمینــی ،)1378 ،دانشهایــی کــه بخشــی از وجــود فــرد
میشــوند (مولــوی ،)۱۳۹۲ ،اســتعدادهاى گوناگــون ،گنجهــاى درون روان (م��کارم شــیرازی،
 ،)۱۳۷۷اس��تعدادهای عی�اـن و نهــان (مهدویکنــی ،)۱۳۷۶ ،عقــل عملــی و نظــری (کربالیــی۱۴۰۴ ،ق)

مطــرح ،و شــناخت آنهــا بخشــی از خودیابــی معرفــی شــده اســت.
اگــر جوامــع اســامی توانمندیهــا و ظرفیتهــای خــود را بیابنــد ،بــه هویــت واحــد
و همگرای��ی اس�لامی میرسنــد .ظرفیته��ای مس��لمانان عبارتانــد 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
و اســتعدادهای فــردی فــراوان .خودیابــی در قالــب ایــن اســتعدادها و ظرفیتهــا و
تواناییهــا نقــش مؤثــری در ایجــاد همگرایــی خواهــد داشــت.
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در نظــر گرفتــن انســانها بــه صــورت معــادن (کلینــی )۱۳۶۵ ،بــه توانمندیهــا مربــوط
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ن یافتههای پژوهش
تبیی 
بــر پایــه نتایــج ایــن پژوهــش ،خودیابــی و بــه دنبــال آن یافتــن باورهــا ،ارزشهــا،
اهــداف و توانمندیهــا میتواننــد همگرایــی در خــور توجهــی در جهــان اســام
ایج��اد کننــد .دلی��ل اینهمــه واگرایــی امــروز جهــان اســام ،نبــود خودیابــی اســت.
ب��ه بیــان دیگ��ر ،مسلــمانان ،خودشاــن و داشتههایشاــن را نمیشناسـ�ند و ظرفیتهــای
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متعال��ی خـ�ود مثــل معــارف غنــی ،اســتعدادهای قــوی ،فرهنــگ اصیــل ،باورهــای
بنیادی��ن ،و اهــداف متعالیش��ان را گ�� م کردهان��د؛ فرهنــگ خــود را کــمارزش ،و
فرهن��گ بیگان��ه را ارزش��مند میدانن��د؛ مــدام در پــی آثــار فرهنگــی ،علمــی و
تمدن��ی بیگان��گان حرک��ت میکنن��د؛ داشــتههای خــود را نمیبیننــد ،نمییابنــد و

شماره ششم ،پاییز و زمستان 1395

نمیشناسنــد ،ولـ�ی داش��تههای دیگرــان را گرانبهـ�ا میپندارندــ و برــای رســیدن بــه
آن از همدیگ�رـ س��بقت میگیرنــد؛ در وابســته شــدن بــه دیگــران رقابــت میکننــد .بــه
م کردهانــد و بــه دنبــال آن نمیگردنــد (متیمـ�ی
تعبیــر امــام صــادق  خودش��ان را گ ـ 

آمــدی ،۱۳۶۵ ،ص.)۳۷
امــروزه جهــان اســام بــه جــای اتــکا بــر باورهــا و ارزشهــای خــود ،رقابتهــای
قوم��ی ،ن��ژادی ،مذهبــی و مل��ی را س�رـلوحه کار خوی��ش قــرار داده اســت؛ بــه جــای
اخــوت اســامی و کمــک بــه بــرادر دینــی ،منافــع ملــی را جــزء سیاسـتهای اصلــی
خ�وـد ق��رار داده اس��ت؛ و کشــورهای اســامی 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 دادهانــد .بــه همیــن دلیــل
واگرای�یـ افزایـ�ش ،و همگرایــی کاهــش یافتــه اســت.
درواقـ�ع کشــورهای اســامی بــه دلیــل روی آوردن بــه فرهنــگ ،علــم و سیاســت
غیراســامی دچــار بحــران هویــت اســامی شــدهاند .اگــر ایــن کشــورها باورهــای
اصیــل اســامی ،ارزشهــای واالی انســانی و اهــداف باعظمــت دینــی خــود را بیابنــد،
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بــه هوی��ت «ام��ت واح�دـه» میرس��ند؛ زیــرا هویــت از باورهــا ،ارزشهــا ،اهــداف و
توانمندیهــا تشــکیل شــده اســت (نــوری و همــکاران)۱۳۹۵ ،؛ امــا امــروزه «امــت واحــده» بــه
«امــت هــزاره پــاره» تبدیــل شــده اســت؛ بــه دلیــل اینکــه اصــل و ریشــه و ارزشهــای
خـ�ود را فرامـ�وش کردهانـ�د.
جوامــع اســامی بــه دلیــل همیــن دوری از ارزشهای اســامی ،یکــی از بزرگترین
ارزشه��ای خـ�ود ،یعن�یـ «خردگرای�یـ» را فرام�وـش کردهان��د و بــه جــای تعقــل،
تن��د فرق�هـای گرای��ش یافتهانـ�د .درنتیج��ه ناهمگرایــی بیــن آنــان تشــدید شــده
اس��ت .همچنیــن بهــ دلی�لـ ره��ا کــردن یکــی دیگــر از ارزشهــای بــزرگ اســامی،
یعنیــ «علمگرای��ی» ،گرفت��ار بیس��وادی ،کمس��وادی و س��واد س��طحی ش��دهاند.
درنتیج��ه دیگ��ران در مســائل علمــی جلــو افتادنــد و مســلمانان دچــار خودبیگانگــی و
خودفراموش��ی شـ�دهاند و واگرایــی در میــان آنهــا افزایــش یافتــه اســت.

السا تما ییارگمه رد تیوه شقن

اندیشــیدن ،روشناندیشــی و تفکــر ،بــه ســوی تعصبهــا ،تشــنجها و احســاسهای
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 -حسـ نزادهآملــى ،حســن ،۱۳۷۱،عيــون مســائل النفــس و ســرح العيــون فــى شــرح العيــون ،چ،1مؤسســه انتشــارات اميركبيــر ،تهـران.
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 -ـــــــــــــــ ،1376 ،نور على نور ،چ ،6انتشارات تشيع .قم -زیبایین ـژاد ،محمدرضــا ،1388 ،هویــت و نقشهــای جنســیتی ،چ ،1مرکــز امــور زنــان و خانــواده،نهــاد ریاســت جمهــوری ،تهـران.
 -صدرالدیــنشــیرازی ،محمدبنابراهیــم ،۱۳۶۶ ،تفســير القــرآن الكريــم (صــدرا) ،چ ،1انتشــاراتبیــدار ،قــم.
 -ــــــــــــــــــــــــــــــ ،1981،الحکمــة المتعالیــه فی االســفار العقلیة االربعــه ،چ ،3دار احیاءالت ـراث العربــی ،بیروت.
 -صدوق ،محمدبنبابویه1403 ،ق ،الخصال ،چ ،1انتشارات جامعه مدرسين قم ،قم. -صفــوي همامــی ،ســید حمــزه ،۱۳۹۲ ،مســلمانان و رونــد همگرایــی سیاســی و فرهنگــی دراروپــا (مطالعــه مــوردي هویــت جمعــی مســلمانان مهاجــر ســاكن در شــهرهاي پاریــس و بروكســل)
(پایاننامــه دکتــری دانشــگاه عالمــه طباطبایــی رشــته علــوم سیاســی).
 -طباطبایــی ،محمدحســین ،1417 ،المیــزان فــی تفســیر القــرآن ،الطبعــة االولــی ،جامعةالمدرســین،قــم.
 -غزالی ،محمد ابوحامد ،۱۳۸۰ ،کیمیای سعادت ،چ ،9انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران. -فیضکاشانی ،مالمحسن ،۱۴۰۶ ،الوافی ،چ ،1كتابخانه اميرالمؤمنين ،اصفهان. -كرباليــى ،شــيخ جــواد ،1404 ،األنــوار الســاطعة فــي شــرح الزيــارة الجامعــة ،انتشــارات دارالحديــث .قــم
 -كلينى ،محمدبنیعقوب ،1365 ،الكافي ،چ ،4دار الكتب اإلسالميه ،تهران. -گلمحمدی ،احمد ،1386 ،جهانی شدن فرهنگ و هویت ،چ ،3نشر نی ،تهران. -لطفآبــادی ،حســین و وحیــده نــوروزی« 1383 ،ســنجش رابطــهی هویــت دینــی و ملــیدانشآمــوزان نوج ـوان ایــران بــا نگــرش آنــان بــه جهانــی شــدن» ،روششناســی علــوم انســانی
(حــوزه و دانشــگاه) ،ش ،40پاییــز .
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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

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.
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characteristics, and levels of identity in psychology and identity research,
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convergence of the Islamic world. First, according to the definitions,

