
 هویت ملی و اسالمی

اػالم ّوَاسُ یکی اص ػٌاصش اصلی َّیت فشدی ٍ ًیض َّیت جوؼی ایشاًیاى تِ ػٌَاى یک هلت تَدُ اػت. 

ًیض ّوَاسُ هتغیش ٍ هتحَل تَدُ اػت. ؿایذ تضسگ  تاسی کن ٍ کیف تأثیش اػالم دس ػاخت چٌیي َّیت ّایی

تشیي تغییش ٍ تحَل دس اًجام چٌیي ػولی ّوشاُ جشیاى اًقالب اػالهی دس اٍاخش دِّ ی پٌجاُ ّجشی 

ؿوؼی سخ ًوَد کِ اػالم اص ػپْش خصَصی ٍ فشٌّگی صًذگی هشدم ایشاى فشاتش سفت ٍ تش صتاى تیاى هطالثات 

ی یافت. ّشچٌذ اػالم سقیة دیٌی دیگشی تِ ػٌَاى هٌثغ َّیت جوؼی دس ػیاػی ٍ اجتواػی آى ّا چیشگ

ایشاى ًذاسد، تا ایذئَلَطی ّای هذسًی چَى هلی گشایی هَاجِ اػت کِ الثتِ تِ قَل هحوذی ّا ّیچ کذام تِ 

 & srebemy - mohammadi) سیـِ داسی ٍ طٌیي ػاطفی اػالم دس رّي هشدم ایشاى ًیؼتٌذ

mohammadi 1994:36). 

جشیاى فشٌّگی اػالم گشا دس اًقالب اػالهی تَاًؼت گفتواى َّیت جوؼی ٍ دیٌی هشدم ایشاى سا دس 

چاسچَب یک سٍایت یکپاسچِ ّوگشا ػاصد. ایي سٍایت یکپاسچِ ٍقتی تا اقتذاس ػیاػی سٍایت پشداصاى آى پغ 

ػاهاى دادى خَیـتي هلی  اص پیشٍصی اًقالب ّوشاُ ؿذ، تثذیل تِ ًیشٍیی ایذئَلَطیک ٍ هقاٍهت ًاپزیش دس

ایشاًیاى ؿذ. ایي ًیشٍ دػت کن تا هیاًِ ی دِّ ی ّفتاد ّجشی ؿوؼی تِ لحاظ ًفَر اجتواػی چٌاى تَد 

کِ تا تشًاهِ هذسى هلت ػاصی ًاػیًَالیؼتی پیؾ اص اًقالب تِ ّیچ سٍی هقایؼِ پزیش ًثَد ٍ هی تَاى آى سا 

 .ی اخیش داًؼتؿذیذتشیي تجشتِ ی َّیت جوؼی ایشاًیاى دس ػذُ 

اص هیاى هفاّین دیٌی تِ کاس گشفتِ ؿذُ دس تش ػاختي سٍایت هلی اًقالب، هفاّین ٍام گشفتِ اص ٍاقؼِ ی 

ػاؿَسا تؼیاس هْن اًذ. داػتاى ػاؿَسا ٌَّص صتاى ٍ سٍاى هشدم ها سا ػویقاً تِ خَد هـغَل هی داسد. ػاؿَسا 

قذست دٍلت دس فشٌّگ اػت ٍ تِ ًظش هی آیذ ّش  چِ دس صهاى اًقالب ٍ چِ پغ اص آى هظْش هحذٍد تَدى

دٍلتی دس ایي کـَس تشای تضویي هـشٍػیت فشٌّگی خَیؾ ًاگضیش اص تکیِ تِ آى اػت. ها دس ایي هقالِ تِ 

چگًَگی اػتفادُ ی سٍایت هلی جوَْسی اػالهی ایشاى اص ػٌاصش ٍ اػتؼاسات داػتاى ػاؿَسا هی پشداصین. اها 

تاب هفَْم سٍایت، اػتؼاسُ ٍ استثاط آى ّا تا تشػاختي َّیت تَضیحی تیـتش پیؾ اص آى الصم اػت دس 

 .دّین
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اػتؼاسُ دیذى چیضی اػت دس قالة چیض دیگش. صهاًی کِ ها الف سا تِ هٌضلِ ی ب تثیٌین، آًگاُ ب اػتؼاسُ ای 

ػت اص فْن یک حَصُ هفَْهی دس قالة یک ( اػتؼاسُ ػثاست ا3( دس صتاًـٌاػی ؿٌاختی )2اػت تشای الف.)

حَصُ ی هفَْهی دیگش. دٍهی حَصُ ی هفَْهی اػت کِ ها تیاى اػتؼاسی سا اص آى ٍام هی گیشین )هؼتؼاسٌ 

هٌِ یا حَصُ ی هفَْهی هشجغ( ٍ اٍلی حَصُ ی هفَْهی اػت کِ ػؼی داسین آى سا تفْوین )هؼتؼاسٌ لِ یا 

اسُ ػثاست اػت اص ؿٌاخت حَصُ ی هفَْهی هشجغ ٍ هقصذ ًاظش حَصُ ی هفَْهی هشجغ(. ؿٌاخت یک اػتؼ



( اغلة یک هفَْم تیـتش اًتضاػی هقصذ ٍ یک هفَْم تیـتش هلوَع یا 4تِ آى اػت. دس اػتؼاسات ًظشی )

فیضیکی هشجغ اػت. تٌاتشایي اػتؼاسُ تیؾ اص آًکِ ًقـی صیثایی ؿٌاختی داؿتِ تاؿذ کاسکشدی ؿٌاختی 

د ؿٌاختی اػتؼاسُ، فشاّن ػاختي دسک یک هفَْم تیـتش اًتضاػی اص طشیق هفَْهی داسد. هْن تشیي کاسکش

 .(kovecses,2006,126-7).هلوَع تش اػت

( ساًذُ 5هیالدی، اػتؼاسُ اص حاؿیِ تِ کاًَى هثاحثات دستاسُ ی صتاى ًاظش تِ هؼشفت ) 66اص حذٍد دِّ ی 

س رّي خَاًٌذُ ی فاسػی صتاى ّؼت تِ ػٌَاى آسایِ ؿذُ اػت. اػتؼاسُ تا پیؾ اص آى چٌاًکِ کِ اکٌَى ًیض د

« صتاى»ای ادتی ٍ تالغتی، تٌْا داسای اسصؽ صیثایی ؿٌاختی تَد. اها دس تحَلی ؿگشف، ٍقتی دس قشٍى اخیش 

 دس کاًَى هطالؼات فلؼفی قشاس گشفت، اسصؽ هؼشفتی اػتؼاسُ ًیض تیؾ اص پیؾ هَسد تَجِ قشاس گشفت

(stiver, 1993, 112-113).  آى تِ ها کوک « خلق»اػتؼاسُ ًِ تٌْا تشای تثییي ٍاقؼیت تلکِ تشای

تش ایي اػاع اػتؼاسُ هی تَاًذ چیضی تیؾ اص یک آسایِ تاؿذ. اػتؼاسُ  .(stiver ،1993،115) هی کٌذ

هی تَاًذ ها سا تِ آًچِ پیؾ اص ایي ًوی دیذین ٍ ًوی داًؼتین سٌّوَى ؿَد. اػتؼاسُ دیذى چیضی دس قالة 

آى چیض چگًَِ تیاًذیـین یا حشف تضًین. هثالً ادساک خَیؾ تِ  d دیگش اػت، چَى ها ًوی داًین دستاسُچیض 

( تِ ٍیظُ اػتؼاسُ، ادساک 6ػٌَاى یک هلت هؼتلضم تِ کاس تشدى اػتؼاساتی اػت. ایي هَضَع کِ صتاى صَسی )

ٌاختی تِ ٍیظُ صتاًـٌاػی ٍ تؼاهل اجتواػی ها سا ایجاد هی کٌذ اهشٍص دس کاًَى پظٍّؾ ّای ػلَم ؿ

 .( قشاس داسد7ؿٌاختی )

ٍاطگاى صتاى هجوَػِ ای هحذٍد اص ٍاطُ ّاػت کِ تِ کوک اػتؼاسُ تَاى گؼتشؽ تا هشص تی ًْایت ٍ هَقؼیت 

ّای ًاهحذٍد ٍ حتی خلق هَقؼیت ّای تاصُ سا داسد. دسک ّش چیضی ػثاست اػت اص دػت یافتي تِ اػتؼاسُ 

گضیي کشدى آى تا چیضی آؿٌاتش تشای ها. ٍ احؼاع آؿٌایی تا چیضی ّواى احؼاع ای تشای آى اص طشیق جای

(. اػتؼاسات، ادساک کؼاًی کِ آى ّا سا تِ کاس هی تشًذ ایجاد هی کٌٌذ ٍ 77دسک کشدى آى اػت )جیٌض 

صهاًی کِ تش اػاع ایي ادساک سفتاسی صَست گیشد، ٍاقؼیت تجشتِ ؿذُ تِ دػت ؿخص تِ ؿکل هتفاٍتی 

تش ایي اػاع جْاىِ ادساک ها ٍ جْاًی کِ دس آى صًذگی هی کٌین  .(krippendorff) تِ هی ؿَدتشػاخ

ػشؿتی اػتؼواسی داسد. یکی اص هْن تشیي هـخصِ ّای هْن ایي جْاىِ اػتؼاسی، ػثاست اػت اص اػتؼاسُ 

[ خَدهاى سا دس هقام ًیاتتی ]اػتؼاسیِ« هيِ»(. ها ّوَاسُ 19ای کِ اص خَدهاى تِ ػٌَاى اًؼاى داسین )جیٌض، 

(. تش ایي اػاع هؼٌایی کِ ّش َّیتی چِ دس 12ؿخصیت اصلی داػتاى ّای صًذگی خَد هی تیٌین )جیٌض، 

قالة فشدی ٍ چِ گشٍّی تشای خَیؾ هی پشداصد ّوَاسُ ػشؿتی اػتؼاسی داسد. دس اداهِ خَاّین دیذ کِ دس 

 .داػتاى ػاؿَسا تاصپشداخت ؿذُ اػت سٍایت اًقالب چگًَِ خَیـتي هلی ایشاًیاى چگًَِ دس قالة

 


