
  
  1392 پاییز/ سوم، شماره سوم  سال/  8در دانشگاه اسالمی  فرهنگ

Culture in The Islamic University, 2013 (Fall ) 8 , Vol. 3, No.3 

  
آن  عملی تعمیق ایرانی و مالحظات - مفهومی هویت اسالمی چارچوب

   دانشگاهی در نظام
  2 زهرا امیري؛  1 نژاد مهدي سبحانی

  چکیده
ایرانی و  - هاي هویت اسالمی هدف این مقاله، بررسی چارچوب مفهومی ابعاد و مؤلفه :هدف

روش پژوهش، تلفیقی از  :روش. مالحظات عملی گسترش و تعمیق آن را در نظام دانشگاهی بوده است
حتواي کیفی بوده و از ابزار مصاحبۀ نیمه رهکردي، براي و تحلیل م) تحلیل اسنادي(تحلیلی - توصیفی

ایرانی شامل پنج بعد  - ابعاد شاخص هویت اسالمی) الف :ها یافته. گردآوري اطالعات استفاده شده است
 فرهنگ يها دینی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که در هر یک از ابعاد، ضمن مراجعه به آموزه

دهندة آن ابعاد، در جداول مستقل، احصا و تدوین  هاي تشکیل اسالمی، کلیاتی از مؤلفه مبانیبه همراه  ایرانی
هاي فرهنگ ایرانی با مبانی  ایرانی در فرایند تطبیق علمی آموزه –هاي هویت اسالمی مؤلفه) ب. شده است

گانۀ  جامع ابعاد پنجسازي و تعمیق  ایرانی، مستلزم درونی –تحقق هویت اسالمی) ج. شود اسالمی، حاصل می
ترین مالحظات عملی  عمده) د. هویت اسالمی ایرانی در سه سطح شناختی، عاطفی و رفتاري در فرد است

ایرانی در نظام دانشگاهی، در هشت محور مدیریت، استاد، تدریس،  - گسترش و تعمیق هویت اسالمی
با عنایت به  :گیري نتیجه. شگاه کرد یافتارزشیابی، محتوا، قوانین و مقررات، دانشجو و ساختار فیزیکی دان

 علمی تطبیق فرایند توان طی ابعاد، می دهندة تشکیل يها و مؤلفه ایرانی - اسالمی هویت شاخص ابعاد
راهکار نظام . کرد حاصل را ایرانی - اسالمی هویت يها اسالمی، مؤلفه مبانی با ایرانی فرهنگ يها آموزه

 ابعاد )رفتاري و عاطفی شناختی،(جامع  تعمیق و سازي درونی ایرانی، - اسالمی هویت دانشگاهی براي تحقق
  .گانه است مراعات مالحظات عملی ذکر شده در محورهاي هشت ایرانی و - اسالمی هویت گانۀ پنج

  

  . ایرانی، دانشجوي دانشگاه - هویت، تحقق هویت، هویت اسالمی :واژگان کلیدي
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  مقدمه) الف
 ربنظران از هویت  صاحب تعاریف. خت هویت خود دارندانسانها همواره سعی در شنا

. تمرکز دارند )126: 1387زاده و منادي،  صادق(»تمایز از دیگران«و  )3: 1387ابوالحسنی، (»خود«دو محور 
یابی نام دارد، به صورت فردي و  فرایند تالش انسان براي شناخت هویت خود، که هویت

  .کنند شناسی در مورد آن تحقیق می شناسی و جامعه جمعی متجلّی شده و علومی همچون روان

و  )39: 1389زهیري، (یابی فردي را مطالعه و آن را مترادف با شخصیت شناسی، هویت روان
شناسی، آن را با تأکید بر تعامل افراد با  داند؛ در حالی که جامعه می )174: 1388سیاسی، (خود

  .کند می تعریف )184: 1389علیزاده و طرفداري، (جامعه

به طور کلی، بررسی پیشینۀ تحقیقاتی پژوهش حاضر نشان داد که مفهوم هویت را در 
برخی افراد، هویت را شامل دو بعد فردي : توان در چند دسته تقسیم کرد پژوهشهاي قبلی، می

و بعد جمعی را شامل انواع مختلف، به ویژه هویت ملی  )12-13: 1387ابوالحسنی، (و جمعی
؛ کوشکی، 107: 1387؛ اشرفی، 160، 151، 148: 1389نیا و خامسان،  ؛ لقمان128: 1387زاده و منادي،  صادق(دانند می

بندي مذکور، به جاي اصطالح  برخی محققان دیگر، ضمن اذعان به ماهیت دسته. )6: 1387
همکاران،  ؛ علیزاده اقدم و98: 1386کیاکجوري، (کنند استفاده می» هویت اجتماعی«، از »هویت جمعی«

برخی محققان، هویت ایرانی را زیرمجموعه و جزیی از هویت ملی در نظر . )183: 1389
هویت «یا » هویت سیاسی«برخی تحقیقات دیگر، بر . )153: 1389هرسیج و تویسرکانی، (اند گرفته
یت رسد منظورشان تمرکز بر بعد سیاسی یا دینی هو و مانند آن تأکید دارند که به نظر می» دینی

تحقیقاتی نیز وجود دارند که تنها، تمرکز . )1385؛ اشرف، 42: 1388صدیق سروستانی و قادري، (ملی است
این پژوهشها نیز تفاوتهایی از جهت نحوة به کار بردن . خاصی بر مفهوم هویت ملی دارند

ی، اسالم -هویت ملی، هویت ملی ایرانی، هویت ایرانی و حتی ایرانی. مفاهیم و کلمات دارند
شمشیري و (اسالمی -اند؛ اصطالحات ایرانی اند که براي مفهوم هویت ملی به کار رفته اصطالحاتی

: 1386کیاکجوري، (، ملیِ ایرانی)159: 1389و تویسرکانی،  ؛ هرسیج107: 1387اشرفی، (، ایرانی)52: 1386نوشادي، 

اصلی همۀ این تحقیقات، در ماهیت . ، از جملۀ این مواردند)47: 1388رادفر، (اسالمی -و ملی )98
پژوهشهایی نیز وجود . داللت دارند» هویت ملی«بر دارندة مفاهیم و مضامینی است که بر 

رسد که مضمون این  اند و این گونه به نظر می استفاده کرده» هویت ایرانی«دارند که از اصطالح 
قرار دارد و منبعث از ) نایران باستا(اصطالح در آن تحقیقات، هویتی است که بر پایۀ ایرانیت 
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ترین پژوهش به  توان نزدیک را می )1384(صنیع اجاللپژوهش . )1385خطیبی، (هاي آن است آموزه
انسانی و دیدگاههاي امام  -سه سؤال اول تحقیق حاضر دانست که با تبیین هویت ایرانی

  .شته استایرانی اشاره دا -در این زمینه، به طور تلویحی به هویت اسالمی) ره(خمینی

هر یک از پژوهشهاي ذکرشده، رویکرد متفاوتی به مفهوم هویت دارند؛ اما در مجموع، 
گرایی و گفتمانی  توان جوهرگرایی، ساخت رویکرد اغلب تحلیلهاي مربوط به هویت را می

گرایی و مبتنی بر   رویکرد پژوهش حاضر به مفهوم هویت، ساخت. )62- 64: 1389زهیري، (دانست
گرایان اجتماعی بر این باورند که  یعنی همان گونه که ساختاجتماعی است؛  کنش متقابل

هویت، ساخته و پرداختۀ شرایط اجتماعی انسانهاست، پژوهش حاضر نیز معتقد است 
شناسند و اگر آن را براي  دانشجویان، در تعامل با جامعۀ دانشگاهی، خویشتن خود را می

د، براي کامل کردن وجود خود، هویت جدیدي براي رسیدن به رشد و پیشرفت، کافی ندانستن
اند که زمینۀ  ترین بسترهایی گفتنی است که نظامهاي دانشگاهی، از مهم. سازند خود می

اي،  نظام آموزش عالی هر جامعه. سازند الزم،براي تکوین و تثبیت هویت دانشجویان را مهیا می
، زمینۀ تحوالت شخصیتی )16: 1390دابنده، خ(هنجارهاي گوناگونی را به دانشجویان منتقل ساخته

پژوهش حاضر با تمرکز بر دانشجویان، درصدد است تا مالحظات عملی . کند آنها را فراهم می
از این رو، ابتدا ماهیت . ایرانی را در دانشجویان، مورد بررسی قرار دهد -تعمیق هویت اسالمی

ر داده تا حصول مالحظات عملی ایرانی و ابعاد آن را مورد بررسی قرا -هویت اسالمی
  :این پژوهش در نظر دارد به سؤالهاي ذیل پاسخ دهدلذا  .گسترش و تعمیق آن ممکن شود

  ایرانی چیست و ابعاد آن کدامند؟ -هویت اسالمی. 1

دینی، (مبانی اسالمی و نتایج پژوهشهاي گذشته در خصوص ابعاد مختلف مؤثر. 2
  ایرانی، حاوي چه نکاتی است؟ -در ایجاد هویت اسالمی )اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

  ایرانی در نظام دانشگاهی کدامند؟ -مالحظات عملی گسترش و تعمیق هویت اسالمی. 3
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  شناسی پژوهش روش) ب
از نوع تحلیل (تحلیلی -حاضر، در بررسی سؤالهاي اول و دوم، توصیفی روش پژوهش

 موضوع با مرتبط منابع و مدارك اسناد، کلیۀ کور،پژوهش در سؤالهاي مذ و جامعۀ) اسنادي
انتخاب شده و  1گیري از گروههاي مورد گروههاي مرتبط با موضوع، به شیوة نمونه. بوده است

ها،  بر اساس رسیدن به اشباع یافته 2گیري موردي نمونه نمونه، به صورت هدفمند، با شیوة
در این دو . کتاب بوده است 11مقاله و  21اند که شامل  انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته

 مرتبط، مستندات در شده انجام مطالعات نتایج گردآوري منظور به برداري، فرم فیش سؤال، از
 و نیز تحلیل کیفی شیوة به بوده است، کیفی آمده دست به يها داده که آنجا از و استفاده

سؤال آماري  ۀجامع: ذیل استاطالعات پژوهشی سؤال سوم نیز به شرح  .اند شدهبندي  جمع
روش ، منطق پژوهشهاي کیفیبا توجه به  .بوده است دانشجویان ۀشامل کلیسوم پژوهش، 

در پژوهشهاي کیفی از گیري هدفمند و تعداد آن از قبل نامشخص بوده است؛ چرا که  نمونه
در . بوده استها  اشباع داده، تعیین حجم نمونه مالك. توان حجم نمونه را تخمین زد ابتدا نمی

حد اشباع رسیدند و عمل گزینش دیگر  ها به دادهنفر،  15نظرات  پس از بررسی پژوهش،این 
  .ادامه نیافت

  ها ابزار گردآوري داده. 1

استفاده از فن . یافته استفاده شده است مصاحبۀ نیمه سازماناز  ،راي گردآوري اطالعاتب
 3،4ها را ابتدا با سؤالهاي توصیفی بهمصاحبه، بدین صورت بوده است که پژوهشگر، مصاح

. پرسید می) افراد نمونه(کنندگان در پژوهش را از شرکت 5شروع کرده، سپس سؤالهاي باز
داد یا منظور سؤال  چنانچه پاسخگو، پاسخ مناسبی که هدف پژوهش را پوشش دهد، ارائه نمی

                                                
1. Sampling Groups of Cases 
2. Case Sampling 
3. Descriptive 

دانند؛ از قبیل صحبت در مورد رشتۀ  هاي توصیفی را مناسب شروع برقراري ارتباط می، سؤال)39: 1390(ادیب و همکاران. 4
  .تحصیلی، شغل، آب و هوا و امثال آن

ادیب و .(دارد اند که پاسخگو آزادانه، احساسات، افکار و تجربیات خود را ابراز می منظور پژوهش از سؤاالت باز، سؤاالتی. 5
  )40: 1390همکاران، 
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 )40: 1390ادیب و همکاران،(1»قشذکر مثال یا ایفاگر ن«شد، پژوهشگر از سؤالهاي با  را متوجه نمی
کرد تا پاسخگو، احساس عدم توانایی نکند و بتواند به مصاحبه، با اعتماد به توانایی  استفاده می

به عبارت دیگر؛ سؤالهاي مطرح شده در فرایند پژوهش، نه . خود در ارائۀ پاسخها، ادامه دهد
لهاي نسبتاً باز بوده ولی محقق، سؤالها را با محور اصلی، سؤا. اند کامالً باز و نه کامالً بسته بوده

هایی که یادداشت کرده، مورد بررسی قرار نداده  بندي همان نظم و ترتیب و مطابق همان جمله
  .دشها ضبط شده و در پایان، مطالب ضبط شده، دقیقاً پیاده  مصاحبه ۀکلی. است

  )ها داده(شیوة تحلیل اطالعات. 2

ها با استفاده از تحلیل محتواي کیفی و کدگذاري  لیل یافتهدر پژوهش حاضر، تجزیه و تح
ها بر مبناي فهم محقق بوده، پاسخهاي  کدگذاري. باز، گزینشی و محوري انجام شده است

در مقالۀ . اند اي و پاراگرافی، مورد تحلیل قرار گرفته شوندگان، به دو صورت جمله مصاحبه
ي باز، خودداري شده و تنها کدهاي گزینشی و حاضر، به دلیل رعایت اختصار، از ذکر کدها

  .اند محوري ارائه شده

  پژوهش قابلیت اعتبار و قابلیت اطمینان ابزار. 3

نظر و  صاحب انادتاز نظرات اس ،االت مصاحبهؤدستیابی به اعتبار س برايدر این پژوهش 
انجام ، ري ناظرانبازنگ فنوناز  ،هاي پژوهش اعتمادپذیري داده قابلیت براي حصول اطمینان از

دقت و امانتداري پژوهشگر . داستفاده ش ها توسط خود پژوهشگر و کنترل اعضا، دقیق مصاحبه
  .نیز به قابلیت اعتماد افزوده است

  

  هاي پژوهش یافته) ج
  ایرانی چیست و ابعاد آن کدامند؟ - هویت اسالمی. 1

د، مجذوب فرهنگ تاریخ گویاي آن است که پس از سیطرة غرب در ایران، برخی افرا
بخش . هاي آن، درصدد تغییر هویت خود برآمدند غرب شدند و با درونی ساختن آموزه

آنها به جاي غربی  .دیگري از ایرانیان، در مواجهه با تمدن غرب، واکنشی پویا و فعال داشتند

                                                
1. Role-Playing 
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ا، شدن، اسالم را معیار قرار داده، در برابر فرهنگ کشورهاي دیگر و دستاوردهاي جدید آنه
داشته، بخشهاي مثبت و سازگار با اسالم را پذیرفتند و از  )147: 1389زهیري، (اقتباسی آگاهانه

) ره(عالمه طباطبایی و امام خمینی: افرادي همچونبخشهاي ناسازگار با آن، چشم پوشیدند؛ 
 -میهاي اسال باور این افراد بر این بود که آموزه. )89: 1384صنیع اجالل، (چنین موضعی داشتند

ایرانی اگر به طور کامل و در تمام ابعاد توسط افراد درونی شده و مبناي عمل قرار گیرد، 
کارامدي الزم را براي حرکت پرشتاب در مسیر رشد و تکامل دارد و از این رو، با اندیشۀ 

ساز انقالب اسالمی شده، درصدد ایجاد نظامی مبتنی بر  ایرانی، زمینه -سازي اسالمی هویت
  .هاي اسالم و ایران برآمدند آموزه

هویت : توان چنین تبیین کرد ایرانی را می - با توجه به آنچه ذکر شد، هویت اسالمی
ایرانی، درونی کردن آنها و  -هاي اسالمی ایرانی، برایندي است که از شناخت آموزه -اسالمی

ها در فرایند تطبیق  زهاین آمو. شود هاي مذکور، براي افراد حاصل می نیز پایبندي عملی به آموزه
صنیع (فرهنگ گذشتۀ ایران با مبانی اسالمی و با معیار قرار دادن اسالم )1387میرزامحمدي، (علمیِ

  .آید در این فرایند، به دست می )93- 94: 1384اجالل، 

هاي برگرفته از  پژوهش حاضر، فرایند تطبیق را بررسی وجوه مشترك و مختلف آموزه
در این فرایند، چنانچه در وجهی از امور، میان . داند خی ایران میاسالم و فرهنگ تاری

هاي اسالم و فرهنگ ایران اختالفی باشد، معیار تعدیل آن امر، اسالم در نظر گرفته شده  آموزه
هاي مشترك  ایرانی، حاصل شده و این آموزه -هاي اسالمی با توجه به این صافی، آموزه. است

ایرانی را براي دانشجویان  -سازي اسالمی نایی که نقش مؤثر هویتشده، به عنوان مب و تعدیل
  .شکل ذیل، این فرایند را به تصویر کشیده است. شوند خواهد داشت، مبناي عمل واقع می

  

  

  
  

  دهنده فرایند تطبیق مبانی اسالمی، فرهنگ تاریخی ایران با معیار اسالم شکل نشان: 1شکل 

  :فرایند تطبیق مبانی اسالمی
بررسی وجوه 

  اشتراك
بررسی 

هاي  آموزه
 ایرانی -اسالمی

) معیار(صافی
 اسالم

فرهنگ 
تاریخی 

 ایران
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ایرانی از فرایند تطبیق  -هاي اسالمی دهد، آموزه ن مینشا 1همان گونه که شکل 
ها توسط  چنانچه این آموزه. شوند هاي فرهنگ تاریخی ایران با مبانی اسالمی حاصل می آموزه

ایرانی در وجود آنها تجلّی  -دانشجویان، مورد پذیرش جامع قرار گیرند، هویت اسالمی
  )2شکل .(یابد می

 

  

  

  ایرانی - ایرانی در ایجاد هویت اسالمی - هاي اسالمی نقش آموزهدهنده  شکل نشان: 2شکل 

ها و به عبارتی؛ ابعاد گوناگون زندگی آدمی،  هاي مذکور، براي سطوح، الیه آموزه
ایرانی در تحت پوشش قرار  -هاي اسالمی توجه به گسترة آموزه. رهنمودهاي مختلفی دارد

ایرانی  -هاي اسالمی ابعاد مختلف آموزه دادن ابعاد گوناگون زندگی دانشجویان، حکایت از
دارد که از زاویۀ نگاه این پژوهش، پنج بعد دینی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 

هاي مرتبط با هر یک از ابعاد مذکور را در سه سطح  چنانچه دانشجویان، آموزه. باشند می
شودند؛ یعنی  ایرانی می -اسالمییافتۀ  شناختی، عاطفی و رفتاري بپذیرند، در آن بعد، هویت

ایرانی در وجود دانشجو و منوط  -هاي اسالمی ایرانی، تجلّی ابعاد آموزه -ابعاد هویت اسالمی
  .به پذیرش جامع آن است

  ایرانی-ابعاد هویت اسالمی                    ایرانی                        -هاي اسالمی ابعاد آموزه
  

  

  

  

  

ایرانی در تجلّی ابعاد هویت  - هاي اسالمی دهنده نقش ابعاد آموزه شانشکل ن: 3شکل 
  ایرانی -اسالمی

در صورت پذیرش جامع از سوي 
 :به فرد، منتج می شود

 ایرانی -اسالمی هاي آموزه ایرانی -اسالمی هویت

در صورت پذیرش جامع از سوي 
 :شود به دانشجو، منتج می
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 -در نظر گرفتن ابعاد دینی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، براي مفهوم هویت اسالمی
، )1386(عزیزيو  اکبري، )1387(ابوالحسنی: ایرانی، در راستاي نظر محققان قبلی همچون

بعد اقتصادي نیز به دلیل اهمیت مسائل . است )1384(صنیع اجالل و )1386(نوشاديو  شمشیري
  .اقتصادي در زندگی انسانها، به مجموعه ابعاد مذکور اضافه شده است

دینی، اقتصادي، اجتماعی، (مبانی اسالمی و نتایج پژوهشهاي گذشته در خصوص ابعاد مختلف مؤثر. 2
  حاوي چه نکاتی است؟ ایرانی، - در ایجاد هویت اسالمی) فرهنگی و سیاسی

ایرانی، با  -هاي ابعاد در نظر گرفته شده براي هویت اسالمی پژوهش در بررسی مؤلفه
با لحاظ داشتن مفهوم هویت (بررسی مبانی اسالمی و نتایج پژوهشهاي مرتبط با هویت ملی

 -اسالمی هاي هویت ها و گویه ، مثالهایی از مؤلفه)شدة فرهنگ ایران ملی به عنوان برایند درونی
ایرانی را استخراج کرده، در قالب جداول، به تصویر کشیده و به جهت رعایت اختصار و 

  .گستردگی دامنۀ موضوع، به ذکر کلّیات اکتفا کرده است
  ایرانی -بعد دینی هویت اسالمی) یک

 )289: 1386اکبري و عزیزي، (محققان، اعتقاد و تمایل به مناسک مذهبی و پایبندي و وفاداري
نشان داده  1مثالهایی از این امر، در جدول . اند به آن را بارزترین توصیف از بعد دینی دانسته

اند مبانی اسالمی و نتایج  اند که در فرایند تطبیق علمی و با معیار اسالم حاصل شده شده
شوند که براي نمونه، چگونگی حصول  هاي خام این فرایند محسوب می پژوهشهاي قبل، داده

  .به تصویر کشیده شده است 4ورد، در شکل یک م
ساز  مثالهایی از مبانی اسالمی و نتایج پژوهشهاي گذشته مرتبط با بعد دینی هویت: 1جدول 

  ایرانی -اسالمی
همانا خدا واجباتی را بر شما الزم شمرده، آنها را تباه نکنید و حدودي را براي شما معین کرده، اما از آنها 

  )105البالغه، ح  نهج.(تجاوز نکنید
، ف 1تا، ج  آمدي، بی.(کنند دارند و یاري می اند که دین را بر پاي می براستی که نگهدارندگان دین خدا، کسانی

  )303-304: 53، ح 15
  )166: 35، ح 6همان، ف .(آن که نادان به احکام است نباید از آموختن و یادگرفتن شرم کند! آگاه باش

  مبانی اسالمی

  )165: 1389هرسیج و تویسرکانی، : ؛ به نقل از109: 1382رجایی، .(باوري دین
  )165-166: همان).(ع(پایبندي به اسالم مبتنی بر معارف قرآن و مودت اهل بیت

  )177: 1387آخوندي، .(تالش براي فراگیري جوانب گوناگون مذهب
  پژوهشهاي قبل

  )، احکام و اخالقجوانب اعتقادي.(تالش براي یادگیري جوانب مختلف دین اسالم
  .باور درونی به دین اسالم

  .پایبندي جامع و عملی به بایدها و نبایدهاي دین اسالم

هاي  گویه
  ایرانی-اسالمی
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هاي حاصل از مبانی اسالمی و  دهد، پس از عرضۀ یافته نشان می 4همان گونه که شکل 
که در اینجا (معیار اسالم پژوهشهاي قبل به محور فرایند تطبیق علمی، محقق با در نظر داشتن 

پایبندي جامع و «ایرانی را که  -، گویۀ اسالمی)همان فحواي مبانی اسالمی بیان شده است
  .باشد، استنباط و استخراج کرده است می» عملی به بایدها و نبایدهاي دین اسالم

  

  
  

  
تطبیق  ایرانی از فرایند -شکل نشان دهنده نحوه استخراج یک گویه ي اسالمی: 4شکل 

  فرهنگ ایرانی با فرهنگ اسالمی
  

  ایرانی -بعد اقتصادي هویت اسالمی) دو

پردازد و شامل  ایرانی می -هاي اسالمی این بعد، به بررسی اقتصاد از دیدگاه آموزه
... اخالق اقتصادي، اصول و بایدها و نبایدها، تالش در جهت رشد اقتصادي و : مفاهیمی چون

  .اند نشان داده شده 2امر، در جدول مثالهایی از این . است

  

  اسالم: معیار 

  :ایرانی -اسالمیگویۀ 
 پایبندي جامع و عملی به بایدها و نبایدهاي دین اسالم



  

  

  

  
422  8در دانشگاه اسالمی  فرهنگ 

مثالهایی از مبانی اسالمی و نتایج پژوهشهاي گذشته مرتبط با بعد اقتصادي : 2جدول 
  ایرانی -ساز اسالمی هویت

مبانی 
  اسالمی

محمدي .(هرکس بخواهد تجارت کند، باید احکام دین خود را بیاموزد، تا حالل را از حرام بازشناسد
  )91: 945، ح 1383شهري،  ري

  )91: 944همان، ح .(پیرامون ربا نگردید، چیزي از حق مردم فرو نگذارید! اي جماعت بازرگان

پژوهشهاي 
  قبل

 )193:  1386رهنما، ...).(انداز و  جویی، پس سرمایه، تولید، صرفه(دانستن مفاهیم اولیۀ اقتصادي

  )1386رهنما، .(تالش و جدیت در مسیر رشد و توسعۀ اقتصادي کشور

هاي  گویه
 -اسالمی
  ایرانی

الحسنه و  اعم از قناعت، عدم اسراف، قرض(پایبندي جامع و عملی به اخالق اقتصادي جامعه اسالمی ایران
فروشی، عدم رباخواري، عدم  اعم از عدم کم( و بایدها و نبایدهاي اقتصادي جامعۀ اسالمی ایران...) 

 ...).زکات و  گیري، پرداخت خمس و دهی و رشوه احتکار، عدم رشوه

  )همان.(تالش در جهت رشد و توسعۀ نظام اقتصادي جامعۀ اسالمی ایران

  ایرانی - بعد اجتماعی هویت اسالمی) سه

اي که به آن تعلّق  اهمیت بعد اجتماعی در این است که هر فرد از طریق محیط اجتماعی
 - د اجتماعی هویت اسالمیمنظور از بع. )108: 1384صنیع اجالل، (سازد دارد، هویت خود را می

اي که عضو آن هستند، با مسائل و سؤاالتی مواجه  ایرانی، این است که افراد در ارتباط با جامعه
ایرانی، بیابند و فعالیتهاي  -هاي اسالمی شوند که چنانچه پاسخ آنها را با استفاده از آموزه می

مذکور ساماندهی کنند، در بعد هاي  خود را در ارتباط با مسائل جامعه، با توجه به آموزه
نشان  3مثالهایی از این امر، در جدول . ایرانی خواهند بود -اجتماعی، فردي با هویت اسالمی

  .اند داده شده که در فرایند تطبیق علمی و با معیار اسالم حاصل شده
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اجتماعی هاي گذشته مرتبط با بعد   هایی از مبانی اسالمی و نتایج پژوهش مثال: 3جدول 
 ایرانی -ساز اسالمی هویت

، 1383شهري،  محمدي ري.(اي مردم؛ به جماعت و یکپارچگی روي آورید و از پراکندگی بپرهیزید
 )107: 1114ح 

همواره در امور نیک و پرهیزگاري با هم همکاري داشته باشید، ولی در راه گناه و ظلم به همدیگر 
 )2: مائده.(یاري نرسانید

شهري،  محمدي ري.(کنید، که پیشینیان شما، دچار اختالف شدند و نابود گشتندبا هم اختالف ن
 )527: 2، ج 1385پور،  نیلی: به نقل از 894، ح 1383

  مبانی اسالمی

 )14: 1387ابوالحسنی، .(اعتقاد نسبت به ضرورت وجود جامعۀ ملی
 )همان.(هاي الزم براي تداوم حیات اجتماع تمایل به پرداختن هزینه

؛ 43-44: 1389زهیري، : ؛ به نقل از118: 1375همان؛ چلبی، .(اس تعهد افراد به اجتماعاحس
 )176: 1385منصورنژاد، 

 )204-205: 1386رهنما، .(هاي اجتماعی شرکت در فعالیت

: 1386اکبري و عزیزي، .(داشتن روابط اجتماعی غیر تبعیض آمیز با اعضاي گروههاي قومی دیگر
289-288( 

پژوهشهاي 
 قبل

 .درك ضرورت وجودي جامعه اسالمی ایران

مانند؛ همراهی و حمایت از سیاستهاي نظام (هاي تداوم جامعه اسالمی ایران تمایل به پرداخت هزینه
 ...).در زمان تحریمهاي اقتصادي، پرداخت مالیات و 

؛ 192: 1389اران، علیزاده اقدم و همک.(تعهد عملی به جامعۀ اسالمی ایران؛ مانند افتخار به ایرانی بودن
 )102: 1386کیاکجوري، 

  .مشارکت فعال در فعالیتهاي اجتماعی جامعۀ اسالمی ایران
 )288-289: 1386اکبري و عزیزي، .(تالش براي حفظ وحدت جامعۀ اسالمی ایران

هاي  گویه
 -اسالمی
 ایرانی

  
  ایرانی - بعد فرهنگی هویت اسالمی) چهار

؛ صنیع اجالل، 16: 1387ابوالحسنی، (هشهاي قبلیهاي پژو این پژوهش با ادغام مؤلفه
اي را براي بعد فرهنگی در نظر دارد که چهار زمینۀ هنر، آداب و  ، حیطۀ گسترده)112: 1384

هایی از  بیان شده، نمونه 4آنچه در جدول . شود رسوم، میراث ادبی و تاریخ را شامل می
سازي را  ی است که هر یک، نقش هویتایرانی در بعد فرهنگ - هاي اسالمی هاي آموزه گویه

  .کنند براي دانشجویان ایفا می
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مثالهایی از مبانی اسالمی و نتایج پژوهشهاي گذشته مرتبط با بعد فرهنگی : 4جدول 
 ایرانی -ساز اسالمی هویت

  )401البالغه، ح  نهج.(هاي آنان است هماهنگی در اخالق و رسوم مردم، ایمن ماندن از دشمنی و کینه
بار گذشتگان را بر قلب و دلت عرضه کن و در سرزمینهاي ایشان گردش کن و آثار بر جاي مانده از اخ

البالغه،  نهج.(آنان را بنگر و ببین که چه کردند و چه چیزهایی را گذاشتند و رفتند و از کجا به کجا شدند
 )69: 3، ج 1389پور،  نیلی: ؛ به نقل از391ص 

مبانی 
  اسالمی

  )187-200: 1387آخوندي، .(ی کردن آداب و رسوم ملی و ضرورت اطالع از آنهابا اهمیت تلق
مانند ) 161-162: 1389نیا و خامسان،  لقمان(شناخت هنر اسالمی و هنرهاي ملی و جهانی 

  )45: 1388رادفر، .(معماري
؛ 176: 1385؛ منصورنژاد، 15: 1387ابوالحسنی، .(ترین حوادث و شخصیتهاي تاریخی آگاهی از مهم

  )203-205: 1387آخوندي، 
اکبري و (هاي تاریخی و موزه) ؛ آخوندي، همان286-287: 1386اکبري و عزیزي، (بازدید از آثار باستانی

 ).عزیزي، همان

پژوهشهاي 
 قبل

نوازي  ترها، مهمان احترام به بزرگ(آگاهی از آداب و رسوم مطلوب جامعۀ اسالمی ایران و پایبندي به آن
  ...).و 

  )54: 1388رادفر، .(ی با هنرهاي جامعۀ اسالمی ایرانآشنای
ایران ) 176: 1385؛ منصورنژاد، 15: 1387ابوالحسنی، (ترین حوادث و شخصیتهاي تاریخی آگاهی از مهم

هاي  و موزه) ؛ آخوندي، همان286- 287: 1386اکبري و عزیزي، (و اسالم و بازدید از آثار تاریخی
 ).اکبري و عزیزي، همان(تاریخی

هاي  گویه
 -اسالمی
 ایرانی

  ایرانی - بعد سیاسی هویت اسالمی) پنج

محققان، بعد سیاسی را میزان وفاداري اعضاي یک سرزمین جغرافیایی نسبت به نهادها، 
 )288- 289: 1386اکبري و عزیزي، (نظام حکومتی، ارزشها و ایدئولوژي سیاسی و مرزهاي کشور

ایرانی در  - هاي اسالمی ایرانی، دیدگاه آموزه -میبعد سیاسی هویت اسال. اند تعریف کرده
دارا بودن بینش و بصیرت سیاسی، مرجح دانستن نظام : مواردي چون. زمینۀ سیاست است

توان مثالهایی در این  را می... جمهوري اسالمی به عنوان نظام سیاسی جامعۀ اسالمی ایران و 
شان داده شده که در فرایند تطبیق علمی و با ن 5مثالهایی از این امر، در جدول . راستا دانست

  .اند معیار اسالم حاصل شده
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ساز  مثالهایی از مبانی اسالمی و نتایج پژوهشهاي گذشته مرتبط با بعد سیاسی هویت: 5جدول 
  ایرانی -اسالمی

محمدي .(ناپذیر است دین را حصار دولت خود گردان؛ زیرا هر دولتی که در حصار دین باشد، شکست
  )209: 2266، ح 1383شهري،  ري

  )27: 289همان، ح .(مردم  به ناچار باید فرمانروا داشته باشند
بابصیرت کسی است که بشنود و بیندیشد، نگاه کند و ببیند، از عبرتها بهره گیرد، آنگاه راههاي روشنی را 

، ج 1385پور،  نیلی: نقل از ؛ به1732همان، ح .(کند بپیماید و بدین ترتیب از افتادن در پرتگاهها دوري می
2 :619(  

، تا )براي میدان نبرد(همچنین اسبهاي ورزیده . هر نیرویی در قدرت دارید، براي مقابله با آنها آماده کنید
  )60: انفال.(به وسیلۀ آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید

ا خداپسندتر از او وجود دارد، به هرکس از میان گروهی، مردي را به کار گمارد؛ در حالی که در بین آنه
  )619: 6795، ح 1383شهري،  محمدي ري.(خدا و رسول او و مؤمنان خیانت کرده است

هاي عدالت و دادگري، برپا شود و  اگر مردم حق زمامدار را گزارند و زمامدار حق مردم را گزارد، نشانه
 )209: 2264همان، ح .(راه و رسمها در مجراي صحیح خود قرار گیرند

مبانی 
 اسالمی

-289: 1386اکبري و عزیزي، .(ارجحیت حکومت جمهوري اسالمی نسبت به سایر نظامهاي سیاسی
288(  

  )204- 205: 1386رهنما، .(آگاهی نسبت به فلسفۀ وجودي رهبري نظام جمهوري اسالمی
  )19-20، 17: 1387ابوالحسنی، (؟)انسانی-الهی(دانند منبع قدرت نظام سیاسی را چه می

؛ 109: 1384صنیع اجالل، : به نقل از  7: 1378گنجی، (آمادگی براي دفاع از سرزمین در زمان بروز خطر
؛ 163: 1389؛ هرسیج و تویسرکانی، 15: 1385نیا و همکاران،  ؛ حافظ 288-289: 1386اکبري و عزیزي، 

  )203- 205: 1387؛ آخوندي، 164: 1389نیا و خامسان،  لقمان
  )288-289: 1386اکبري و عزیزي، .(جدایی دین از سیاست

مشارکت و نظارت به معناي آگاهی از اخبار و وقایع جاري و روزمره و آمادگی ذهنی و عملی براي 
  )110: 1384صنیع اجالل، .(مشارکت در آن

 )19- 20: 1387ابوالحسنی، .(حمایت از سیاستهاي کالن کشور

نتایج 
پژوهشهاي 

 قبل

  .المی به عنوان نظام سیاسی جامعۀ اسالمی ایرانمرجح دانستن نظام جمهوري اس
  ).والیت فقیه(درك ضرورت وجودي رهبري در جامعۀ اسالمی ایران

  ...).مانند درك شرایط سیاسی داخلی و خارجی (دارا بودن بینش و بصیرت سیاسی
  )190-191: 1390رهبر و مقدمی، : ؛ به نقل از24: 1388میراحمدي، .(ساالري دینی اعتقاد به مردم

  .آمادگی براي دفاع از جامعۀ اسالمی ایران در هر زمان و تحت هر شرایط
هاي مختلف، از جمله  هاي دین در زمینه باور به گسترده بودن آموزه(جدا ندانستن سیاست از دین

  ).هم چنین، اعتقاد به اینکه سیاست، بستر مهم تحقق احکام دین است. سیاست
  .عۀ اسالمی ایران از جمله شرکت آگاهانه در انتخاباتمشارکت در فعالیتهاي سیاسی جام

ها،  مانند رعایت قوانین، انتخابات، تظاهرات یا راهپیمایی(پایبندي به قوانین سیاسی جامعۀ اسالمی ایران
 ...).حضور در مجلس و 

هاي  گویه
 -اسالمی
 ایرانی
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  گاهی کدامند؟ایرانی در نظام دانش -مالحظات عملی گسترش و تعمیق هویت اسالمی. 3

ها، با استفاده از تحلیل محتواي کیفی، تحلیل شده و در قالب  نتایج حاصل از مصاحبه
  .ارائه شده است 6کدهاي محوري، در قالب جدول 

دهنده کدهاي گزینشی و محوري حاصل از فرایند کدگذاري  جدول نشان: 6جدول 
  ها هاي مصاحبه یافته

  کدهاي گزینشی
کدهاي 
  محوري

  مدیریت  .ایرانی در دانشگاه -ران دانشگاهی به گسترش و تعمیق هویت اسالمیتعهد مدی
ایرانی و مسائل  -توانایی علمی استاد در بحث و گفتگوهاي مستدل در بحثهاي مرتبط با هویت اسالمی

  .همسو با ابعاد آن

  استاد

  .ایرانی -تقویت انگیزش دانشجویان به سمت هویت اسالمی
  .ایرانی در دانشجویان -هویت اسالمیکمک به رشد تجلیات 

هاي همسو با ابعاد هویت  ایجاد فضاي پرسش و پاسخ براي روشن کردن ابهامات ذهنی دانشجویان در زمینه
  .ایرانی -اسالمی

  .ایرانی در استاد - وجود وجوه شاخص رفتاري تعهد به هنجارهاي هویت اسالمی
  .ایرانی - گانۀ هویت اسالمی هاي پنج جارهاي عرصهشاخصهاي مطلوب رفتاري استاد متعهد به هن

روش   .ایرانی - استفاده از روشهاي متنوع دیداري و شنیداري در تدریس مسائل همسو با ابعاد هویت اسالمی
  تدریس

  .ایرانی - هاي مرتبط با هویت اسالمی گفتگوي استاد با دانشجویان در عرصه
  .ایرانی -حوریت هویت اسالمیایجاد فضاي مباحثه بین دانشجویان با م

  هاي دانشجویی ایرانی در طرح تکالیف و پروژه -هاي همسو با ابعاد هویت اسالمی وجود زمینه
  ارزشیابی

  .ایرانی دانشجویان - قائل شدن امتیاز مثبت براي فعالیتهاي همسو با هویت اسالمی
  .مۀ درسی دانشگاهیایرانی در انتخاب محتواي برنا -توجه به مضامین هویت اسالمی

ارائۀ مطالب و مثالهاي کاربردي و به روز و خودداري از توضیحات اضافی در : رعایت مالحظاتی چون  محتوا
  .محتواي مذکور

قوانین و   .ایرانی -همسویی قوانین دانشگاهی با ابعاد هویت اسالمی
  .اهتمام ویژه به اجراي مناسب قوانین مذکور  مقررات

  .ایرانی بین دانشجویان - هاي بحث و گفتگوي همسو با هویت اسالمی هگیري زمین شکل

  دانشجو
  .ایرانی - گانۀ هویت اسالمی تشویق دانشجویان از سوي دوستان به سمت فعالیتهاي همسو با ابعاد پنج

  .ایرانی -هاي هویت اسالمی گرایش آگاهانۀ دوستان دانشجو به سمت جوانب و فعالیتهاي گوناگون عرصه
  .ایرانی -پایبندي دوستان دانشجو به هنجارهاي همسو با هویت اسالمی

  .ایرانی - یافته اسالمی شاخصهاي مطلوب رفتاري دوستان هویت
ساختار   .ایرانی در معماري و طراحی فضاي دانشگاه -توجه به مضامین همسو با هویت اسالمی

فیزیکی 
  .ها در کالسهاي درس چیدمان گروهی صندلی  دانشگاه
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 -ها نشان داد که محورهاي مهم براي تعمیق هویت اسالمی ، مصاحبه6مطابق جدول 
مدیریت، استاد، روش تدریس، ارزشیابی، محتوا، : ایرانی در نظام دانشگاهی، در هشت مورد

به عبارت دیگر؛ موارد . قوانین و مقررات، دانشجو و ساختار فیزیکی دانشگاه تجلّی یافته است
اند که در مرحلۀ تحلیل نهایی کدهاي گزینشی، حاصل شده و  ر، محورهاییگانۀ مذکو هشت

 -اند که هر کدام به نحوي، در گسترش هویت اسالمی نمایانگر وجوه مختلف نظام دانشگاهی
  .باشند ایرانی سهیم می

در  ایرانی -تعهد مدیران دانشگاهی به گسترش و تعمیق هویت اسالمی :مدیریت) یک
این امر، . سازد هاي گوناگون دانشگاهی فراهم می وجه به آنها را در برنامهدانشگاه، زمینۀ ت

ایرانی و استفاده از  - مستلزم آشنایی مدیران دانشگاه با ابعاد و زوایاي گوناگون هویت اسالمی
براي نمونه، نشست مشترك کارگروه تخصصی، متشکّل . نظران در این زمینه است نظر صاحب

نظران علوم اسالمی، سیاستهاي اقتصادي مدیران دانشگاه را براي  صاحباز استادان اقتصاد و 
سازد و مدیران دانشگاه در  ایرانی همسو می -مدیریت بهینۀ اعتبارات دانشگاه، با هویت اسالمی

 - عرصۀ بودجه، مسائل مالی و به طور کلی عرصۀ اقتصادي، دانشگاه را با رویکرد اسالمی
ایرانی تغییر  - یت نظام دانشگاهی خود را به هویت اسالمیکنند و هو ایرانی مدیریت می

  .دهند می

در  توانایی علمی استاد در بحث و گفتگوهاي مستدل براي پاسخ به شبهات :استاد) دو
هاي شبهات مطرح دینی، مشاغل و مسائل اقتصادي، چالشهاي اجتماعی روز، ابهامات  حیطه

روز  چالشهاي سیاسی جامعه، ارائۀ اطالعات به تاریخی و فرهنگی جامعه، جناحها، جریانها و
ایرانی، پاسخگویی به شبهات و ابهامات مطرح  - گانۀ هویت اسالمی هاي پنج جامعه در عرصه

هاي مذکور،  ها و سوق دادن دانشجویان به سمت پژوهشهاي مرتبط با عرصه در این حوزه
ایرانی را در  - یت اسالمیادراك دینی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همسو با هو

ایرانی آنان را فراهم  -یافتگی اسالمی دانشجویان، تعالی بخشیده، موجبات تحکیم هویت
. اند ، اهمیت تبادل اطالعات را مورد بررسی قرار داده)1388(و همکاران یمانی. سازد می

 ،تادایرانی در اس -همچنین، وجود وجوه شاخص رفتاري تعهد به هنجارهاي هویت اسالمی
ایرانی بوده، تکوین و تثبیت هویت  -گانۀ هویت اسالمی هاي پنج هدایتگر دانشجویان در عرصه
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 موسويو  )1382(نژاد مالیی، )2012(1اسکارترو  ریچ. آورد ایرانی را در آنان به ارمغان می -اسالمی
  .اند نیز بر تأثیرگذاري استاد به عنوان یک الگو، اشاره داشته )1391(کالنتريو 

ایرانی در تدریس با استفاده از  -طرح مضامین همسو با هویت اسالمی :روش تدریس) سه
گانۀ هویت  روشهاي متنوع دیداري و شنیداري و ایجاد فضاي مباحثه بین دانشجویان، ابعاد پنج

ایرانی آنان را به همراه  -ایرانی را در دانشجویان درونی ساخته، رشد هویت اسالمی -اسالمی
در تحقیق خود نشان داد که مذاکرات هویتی در بستر گروهی رشد  )2011(2ریل سوساویال. دارد
  .کند می

ایرانی در طرح تکالیف و  -هاي همسو با ابعاد هویت اسالمی وجود زمینه: ارزشیابی) چهار
ساز و رشد دهندة  تواند ضمن انجام ارزشیابی تحصیلی آنان، زمینه می هاي دانشجویی پروژه

در پژوهش خود، به نتیجۀ  )1391(کالنتريو  موسوي. ایرانی دانشجویان باشد -هویت اسالمی
اگر چه برخی دانشجویان بر این باورند که اساتید دیگر گروههاي . مشابهی دست یافتند

هاي علوم انسانی نیز اگر به پژوهشهایی که در راستاي رشتۀ تخصصی، با  تخصصی رشته
اند، امتیاز بیشتري قائل باشند، گرایش و تالش دانشجویان  ایرانی انجام شده -رویکرد اسالمی

  .یابد ایرانی تقویت شده، ارتقا می - هاي همسو با هویت اسالمی در عرصه

شناسی،  الهیات، اقتصاد، جامعه: هاي مرتبطی همچون کتب درسی رشته :محتوا) پنج
 -سازي اسالمی ویتادبیات، علوم سیاسی و گرایشهاي هر یک از آنها، فرصت مناسبی براي ه

اي که در این راستا وجود دارد، این است که منطق و  نکته. ایرانی براي دانشجویان هستند
 -ساز اسالمی ایرانی باشد، هویت -اساس آن دروس، چنانچه همسو با منطق هویت اسالمی

ي ها سازي دروس رشته سازي و اسالمی ایرانی دانشجویان خواهد بود و این امر، اهمیت بومی
  .نیز مؤید است )1391(کالنتريو  موسوينتایج . کند دانشگاهی را تأیید می

و  ایرانی -همسویی قوانین دانشگاهی با ابعاد هویت اسالمی :قوانین و مقررات) شش
ایرانی دانشجویان  - تواند در تعمیق هویت اسالمی اهتمام ویژه به اجراي مناسب این قوانین، می

ایرانی باشد و با  -مقررات، چنانچه پایبند به هنجارهاي اسالمیمجري قانون و . مؤثر باشد

                                                
1 . Rich & Schachter 
2 . Villarreal Sosa 



  

  

  

  
  429 دانشگاهی آن در نظام عملی تعمیق ایرانی و مالحظات -مفهومی هویت اسالمی چارچوب

رعایت و حفظ شخصیت دانشجویان، قانون را به اجرا گذارد، رفتارهاي اجتماعی هویت 
نیز بر اهمیت نحوة اجراي قانون  )2009(1تورنبرگ. یابد ایرانی دانشجویان اعتال می -اسالمی

  .تأکید دارد

 -هایی از بحث و گفتگوي همسو با هویت اسالمی نهگیري زمی شکل :دانشجو) هفت
چنانچه همسو با منطق و ... ایرانی بین دانشجویان در زمینۀ شبهات دینی، بحرانهاي اقتصادي و 

ایرانی دانشجویان را  -ایرانی باشند، ارتقاي سطح شناختی هویت اسالمی-مبناي هویت اسالمی
سوي دوستان به سمت فعالیتهاي همسو با ابعاد  همچنین، تشویق دانشجویان از. به دنبال دارد

شان  ایرانی -ایرانی، موجب تکمیل و استحکام ابعاد هویت اسالمی - گانۀ هویت اسالمی پنج
نیز عامل تشویق و گرایش اطرافیان  )1388(و همکاران یمانیو  )2012(2ناوانگ فانتسوگ. شود می

وه، پایبندي دوستان دانشجو به هنجارهاي به عال. دانند را در رشد هویت دانشجویان مؤثر می
ایرانی،  -یافتۀ اسالمی ایرانی و شاخصهاي مطلوب رفتاري دوستان هویت -هویت اسالمی

  .دهد ایرانی دانشجویان را نوید می -تقویت رفتارهاي همسو با هویت اسالمی

ی و توجه به مضامین دینی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگ :ساختار فیزیکی دانشگاه) هشت
ایرانی در معماري و طراحی فضاي دانشگاه، چنانچه همسو و  -سیاسی همسو با هویت اسالمی

ایرانی  -بخش هویت اسالمی ایرانی باشد، رشددهنده و تحکیم -یادآور هویت اسالمی
نیز راهیابی هنرهاي اسالمی و ایرانی را  )1382(شرفی. شود هاي مذکور می دانشجویان در عرصه

  .داند موزشی، در جهت تقویت هویت دانشجویان مؤثر میهاي آ به محیط

  

  گیري بحث و نتیجه) د
یابی،  هویت. اند سازي یابی و هویت دانشجویان به صورت فردي و جمعی، به دنبال هویت

یابی، اگر دانشجویان از هویت خود  پس از هویت. فرایند درك کیستی و شناخت خویش است
سازي  دن به رشد و پیشرفت کافی ندانند، درصدد هویتناراضی باشند یا آن را براي رسی

توانند از منابع گوناگون استفاده کنند که یکی  سازي، دانشجویان می در فرایند هویت. آیند برمی

                                                
1. Thornberg 
2. Nawang B. Phuntsog 
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ایرانی در فرایند تطبیق  -هاي اسالمی آموزه. ایرانی است -هاي اسالمی از این منابع، آموزه
ا معیار اسالم به دست آمده و چنانچه مورد پذیرش هاي فرهنگ گذشتۀ ایران ب علمی آموزه

سازي را ایفا کرده، هویت آنان به  جامع دانشجویان واقع شود، براي افراد، نقش مؤثر هویت
ها در ارتباط با ابعاد مختلف زندگی انسانها،  این آموزه. یابد ایرانی تغییر می -هویتی اسالمی

ایرانی در ارتباط با آن ابعاد  -هاي اسالمی ه آموزهرهنمودهایی دارد که به دلیل اینکه دیدگا
از آنجا که این . ایرانی دانست -هاي اسالمی توان آن را ابعاد آموزه رسد می است، به نظر می

کنند و  سازي را براي دانشجویان ایفا می اند، نقش هویت ایرانی -ابعاد، مبناي هویت اسالمی
از این رو، پژوهش حاضر . ایرانی در فرد است -المیبرایند درونی شدن آنها، تجلّی هویت اس

داند که در  ایرانی می -ایرانی را ابعاد هویت اسالمی -هاي اسالمی با اندکی اغماض، ابعاد آموزه
ها و  ابعاد مذکور، مؤلفه. شوند پنج بعد دینی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خالصه می

هایی از پژوهشهاي قبل، در فرایند تطبیق علمی  اسالمی و یافته هاي آن، با استفاده از مبانی گویه
هاي این دو منبع با یکدیگر و با معیار دانستن اسالم، حاصل شده که به جهت رعایت  یافته

  .اختصار، تنها کلیاتی از آن ارائه شده است

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، در بسترسازي مناسب براي تکوین و تحکیم هویت 
هاي  کنند که عمدتاً این امر، از طریق مؤلفه ایرانی دانشجویان، نقش مهمی ایفا می-سالمیا

چنانچه . گیرد مدیریت، اساتید، روش تدریس، ارزشیابی، محتوا و قوانین و مقررات، صورت می
ایرانی باشد، هنجارهاي هویت  -رویکرد حاکم بر این مجموعه، همسو با هویت اسالمی

شود  به صورت آشکار و پنهان به دانشجویان منتقل و در وجودشان درونی می ایرانی، -اسالمی
شود که  از این رو، پیشنهاد می. آورد ایرانی را براي دانشجویان به ارمغان می -و هویت اسالمی

سازي این  سازمانها و نهادهاي جامعه، به خصوص نظامهاي دانشگاهی، در راستاي درونی
مهیداتی بیندیشند تا با استفاده از روشهاي مختلف، دانشجویان با ابعاد ها اقدام کنند و ت آموزه

براي . ایرانی آشنا شده، زمینۀ پذیرش جامع براي آنها فراهم شود -گانۀ هویت اسالمی پنج
  :توان به نمونه، می

  هاي گوناگون غیر درسی دانشگاه، و فعالیتها ایرانی در برنامه- ویت اسالمیجریان داشتن ه - 
  ایرانی، - کتب دانشگاهی با توجه به منطق هویت اسالمیتدوین  -
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سازي تمهیدات الزم براي آشنایی هر چه بیشتر مدیران دانشگاهها و استادان با  فراهم -
  ایرانی، - زوایاي گوناگون هویت اسالمی

ایرانی؛ از جمله بررسی راهکارهاي  -و انجام پژوهشهایی در ارتباط با هویت اسالمی
  .ایرانی دانشجویان، اشاره کرد -فی نظامهاي دانشگاهی بر هویت اسالمیکاهش اثرگذاري من
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