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Interpretation of National Identity in the Statement of the Second Step of the 

Islamic Revolution" 

The Islamic Revolution and its consequences, in the cultural, political and social 

spheres, have affected and made important the issue of national identity. Being 

Iranian plays a key role in determining the needs that the development model is 

designed to meet. In the second step of the revolution, according to the historical 

developments, the adaptation of national identity to the new needs of Iranian 

society is necessary. Despite the importance of traditional elements of Iranian 

identity (history, land, myths, common culture, etc.) at present, these parameters 

do not seem to be effective in solving current problems of society. Therefore, to 

solve the current challenges of national and Iranian identity, we must move 

towards the values, common beliefs and human standards of the revolution. In 

this regard, the statement of the second step of the Islamic Revolution is a picture 

of the future of Iran to achieve a new Islamic civilization, which in the context of 

paying attention to the components of national identity, is possible in seven axes. 

In this paper, we answer the question, where is the place of national identity in 

the statement of the second step of the revolution? The authors claim that the 

declaration of the second step of the revolution is a sure framework for achieving 

new components of national identity. Today, the issue of the statement of the 

second step of the revolution, by supporting and protecting the past achievements 

of national identity, has the ability to realize the capacity of new components of 

national identity. 

Keywords: Islamic Revolution, National Identity, Discourse, Second Step 

Statement, New Islamic Civilization. 
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 اسالمی انقالب دوم گام بیانیه پرتو در ملی هویت خوانش

  1مریم رحمانی

  2غالمرضا خواجه سروی

   3عباس مرادی

 چكيده

 تحت را ملی هویت مسئله اجتماعی، و سياسی فرهنگی، عرصه در آن از ناشی پيامدهای و اسالمی انقالب

 تعيين در کليدی نقش بودن ایرانی عنصر .است کرده برخوردار خاصی اهميت از را آن ابعاد و داده قرار تأثير

 تحوالت به توجه با انقالب دوم گام در. است شدهطراحی هاآن رفع برای پيشرفت الگوی  که دارد نيازهایی

سی، هنجارهای در تغيير و تاریخی . نمایدمی ضروری ایران جامعه نوین نيازهای با ملی هویت انطباق  سيا

 حاضر حال در...( و مشترک فرهنگ ،هااسطوره سرزمين، تاریخ،)ایرانی هویت سنتی عناصر اهميت باوجود

ست موردتردید جامعه امروز مسائل حل برای هاآن کارآمدی تداوم  هویت کنونی هایچالش حل برای لذا. ا

 نوین تمدن با همستتو و انقالب انستتانی معيارهای مشتتترک، باورهای ،هاارزش جهت در باید ایرانی، و ملی

 به دستيابی برای آینده ایران از تصویری اسالمی انقالب دوم گام بيانيه راستا، همين در .کرد حرکت اسالمی

. گرددمی ميسر محور هفت در ملت عزت و هویت هایمؤلفه به توجه بستر در که است اسالمی نوین تمدن

 ادعای دارد؟ جایگاهی چه انقالب دوم گام بيانيه در ملی هویت که کندمی مطرح را پرسش این حاضر مقاله

ست این نگارندگان سهيل امكان برای مطمئن چارچوبی انقالب دوم گام بيانيه که ا  هویت جدید هایمؤلفه ت

 از ملی، هویت گذشته دستاوردهای از حراست و حمایت با انقالب دوم گام بيانيه مسئله امروزه. است ملی

 .است برخوردار ملی هویت جدید هایمؤلفه ظرفيت رساندن فعليت به قابليت

 .اسالمی نوین تمدن دوم، گام بيانيهگفتمان،  ملی، هویت اسالمی، انقالب: کليدی واژگان
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 مقدمه .1

 مناطقی در فرهنگی-اجتماعی علوم حوزه در بنيادین هایکليدواژه از یكی «ملی هویت» ستترد جنگ از پس

 در شدهمطرح مباحث و موضوعات تریناصلی از یكی نيز ایران در(. 1394 ،پور کریمی)است شده جهان از

 و مدرنيته جریان در ایران ورود فرایند در که استتت ایرانی هویت وضتتعيت شتتناستتایی ،روشتتنفكران ميان

ست سائلی با مواجهه در و مدرنپ ضای ،شدنجهانی مثل م سایی و تغيير دچار... و مجازی ف  تعریف در نار

 .گيردمی قرار ملی هویت مقابل در محلی و قومی هویت تدریجبه که شتتاهدی  امروز ایران در و شتتده خود

توجه به  ؛مثل روی چند بعد مه ، استتاستتی و محوریتمرکز برای فه  هویت جمعی در یک کشتتور  طبعاً

که در تعریف  مهمی استت مستائلاز  و... اخالقيات ، زبان،مشتخصتات جغرافيایی، دین ،اقليمی هایتفاوت

 هایستتياستتت ،در کنار این قبيل مستتائل اند.گذار بودهتأثيرتاریخی،  مقطع و در هر دوره نيز هویت ایرانی

ضاع عمومی جامعه برای  توجهیقابل تأثيرنيز فرهنگی حاک  بر هر دوره  ستی تعييندر متعادل کردن او  یكد

سير شترک باورهای و هاارزشلذا پس از پيروزی انقالب،  .ملی دارد هویت م سانی معيارهای و م  انقالب ان

 .دارند هویت به دهیشكل در اصلی نقش اسالمی

 پرداخته ایران ملی هویت حوزه در اختصتتاصتتی بررستتی به متعددی هایپژوهشدر ارتباط با بحث هویت، 

 هایتفاوت... و تمدنی ،تاریخی لحاظ به که کشورهایی خاستگاه با مطالعاتی از برآمده آثار این بيشتر. است

 انقالب هایارزش با هویت این انطباق لزوم انگاری نادیده اساس همين بر. است بوده ،دارند ایران با اساسی

 این در لذا شتتود.می حوزه این هایوهشپژ ماندن ستتترون موج  جامعه، تحول و تغيير ،رشتتد برحستت 

 در که ایرانی جامعه نوین نيازهای با منطبق ملی هویت از جدیدی هایمؤلفه به گفتمانی روش با پژوهش،

 .ای پرداخته است، شدهاشاره بدان انقالب دوم گام بيانيه

 ملی هویت تقویت با خلق معنا به تواندمی هویت جدید هایمؤلفه به دادن توجه با انقالب دوم گام بيانيه 

 ستتتالهچهل در هویتی هایچالش با رویارویی برای دوم گام در ملی هویت تقویت .نماید کمک امروز ایران

سعه الگوی قال  در ،انقالب دوم سانی تو سی، ثبات ،محوردین ان دینی و  ساالریمردم سازینهادینه سيا

 .است شدهتدوین سياسی مشارکت

 نظری مبانی .2

 پژوهش پيشينه. 1.2

 ؛باشندمی شرح بدین ایران در ملی هویت حوزه در تحقيقات ترینمه  از برخی

 در ملی هویت بررستتی ضتتمن کتاب این .(1388)احمدی حميد نوشتتته "ایران ملی هویت بنيادهای" کتاب

 تأکيد حوزه این در محوری شتتتهروند رویكرد به ها،چالش این رفع برای ،آن روی پيش هایچالش و ایران

 .کندمی

شرف احمد از "ایرانی هویت" سی به شهبازی شاپور و گرادونيولی از مقاله دو با ،کتاب این ،(1395)ا  برر

 .پردازدمی پهلوی پایان تا باستان دوران از ایران ملی هویت
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 درباره جامع توصتتيف ارائه به ،حاجيانی ابراهي  کوشتتش به "(مقاالت مجموعه)ایرانی هویت در کنكاشتتی"

 .ستا پرداخته ایرانی هایهویت انواع

شكله" ست کتابی نام ،"امروز ایرانيان هویت م شاره ضمن کتاب این در وی ،(1382)رجایی فرهنگ از ا  به ا

 .پردازدمی ایرانيان معاصر هویت گيریشكل مختلف هایجنبه به، تجدد و سنت ،دین ایران؛ هویتی بعامن

 که است دیگری کتاب(. 1379)زاده مجتهد پيروز نوشته. "ایرانی هایواقعيت و ژیوپوليتيک هایایده" کتاب

 .است پرداخته 21 قرن در ایرانی هویت بررسی به ،سياست و جغرافيا روابط مطالعه ضمن

 بررستتتی به، "قومی چندگانگی و ایرانی هویت" مقاله در(. 1387)بهمنی محمدعلی و زاده رمضتتتان عبداهلل

 ملی همبستتگی تحكي  چگونگی ،ایرانی هویت از فراگير تعریفی ضتمن و پرداخته ایران گرایانقوم تبليغات

 .دندهمی قرار موردبررسی را ایرانيان

 و عوامل ،مقاله این در نویسنده ،(1381)قادری حات  از "حال و درگذشته ملی هویت و دولت هایچالش" 

 .است شدهگذاشته بحث به را ملی دولت و هویت برانگيزچالش و مؤثر فرایندهای

ستی تداوم و فرهنگی تنوع" مقاله در شته ،"ایران در هاآن همزی (. 1390)مؤذن محمدهادی و کریمی علی نو

 معنایی نظام در ریشه ایران قومی هایگروه آميزمسالمت همزیستی که اندمتمرکزشده نكته این برنویسندگان 

 استتالم دین و آنان مشتتترک تاریخ خاستتتگاه دو از که دارد خود بودن ایرانی بر ایرانيان همه مشتتترک باور و

 .است شده متأثر

 نوزده ، سده در ایرانی ناسيوناليس  بازخوانی با ،"ایرانی ناسيوناليس " مقاله در ،(1390)ميرزایی و قادری "

 .قراردادند موردبررسی را آن پيدایش ساززمينه ابعاد و اهداف

 عنوان؛ با ،احمدی حميد راهنمایی به ،زاده نبی محستتتن نامهپایان ،مورد این در آثار ترینمه  از یكی اما و

 در ایران ملی هویت مطالعه چگونگی بررستتی به نامهپایان این. استتت "هانامهپایان در ملی هویت بررستتی"

 گویای تنهاییبه نامهپایان این بررسی .است پرداخته مطالعات این از حاصل نتایج و دانشجویی هاینامهپایان

ساله همه شدمی ملی هویت حوزه در هار شاره ،خوردمی چش  به تحقيقات این همه بررسی در آنچه .با  به ا

ست ایران ملی هویت هایچالش و تحول سندگان از یک هر که ا سخی خود نگاه زاویه از کرده تالش نوی  پا

 انقالب پيروزی ایران، ملی هویت بر مؤثر عمده تحوالت از یكی اینكه به توجه با. باشتتد داشتتته مه  این به

سالمی ست، ا شته دوم سالهچهل برای انقالب راه برنامه عنوانبه که انقالب دوم گام بيانيه به توجه لذا ا  نگا

صر در ایران ملی هویت تبيين برای منابع ترینمه  از شده، ضر ع سی با ارتباط در. آیدمی شمار به حا  برر

 ملی هویت مبحث بررستتی به هاپژوهش این از کدامهيچ ولی خوردمی چشتت  به زیادی آثار دوم گام بيانيه

 پرداخته مه  بدین حاضتتر پژوهش زمينه، این در پژوهشتتی خأل و موضتتوع اهميت به نظر لذا. اندنپرداخته

 .است

 نظری رویكرد. 2.2
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 بندیدستتته پستتامدرن هایروش ردیف در روش این. استتت گفتمانی محدوده مقاله، این در ما کار محدوده

 .است کيفی تحليل روش یک و شودمی

ست مولد که دارد تأکيد اجتماعی فرایندهای بر گفتمان مفهوم امروزه  ضدانلو،)معنا  نيز برخی (.17: 1380 ع

شكار برای که دانندمی تحليلی فنون را گفتمان  جمندر ایمان ساختار و ارزش باور، فه ، الگوهای ساختن آ

 (.13: 1388 ميلز،)رودمی کار به گفتمان در

بين  البته. است کاوی گفتمان و گفتار تحليل کالم، تحليل کاوی، سخن مانند عباراتی «گفتمان تحليل»ترجمه 

 موفه و الکال(. 188: 1389 فاضتتلی،)ندارد وجود یتوافق آن، عملكرد نحوه و گفتمان اندیشتتمندان در مورد

 &Laclau)اندشتتده مرتبط ه  به معنادار ایشتتيوه به که دانندمی اصتتطالحات از ایمجموعهرا  هاگفتمان

Mouffe, 1985: 193.) ایویژه گفتمان حوزه در وقتی اجتماعی اعمال و کلمات ؛ معانیگویندمی هاآن 

صددبدین گونه  کرده وگيرند، هویت وجودی خود را نمایان  قرار  ،گيریشكل چگونگی تحليل و درک در

شه تغيير و دگرگونی و کارکرد سی هایفعاليت و معانی سازنده که - گفتمان یک مثابهبه اندی ستند سيا  – ه

 بستتتگی معنا توليد در آنان توانایی به ستتياستتی هایگفتمان موفقيت همچنين(. 55: 1384 فيرحی،)باشتتندمی

ست معنا، موفه، و الکالو گفتمان نظریه ،درنتيجه. دارد  هاآن تحليل به و با ه  ترکي  کرده را اجتماع و سيا

 استتت؛ به آن وارد نيز انتقاداتی گفتمان، نظریهکاربردهای  باوجود( 157 - 160: 1384 ستتلطانی،)پردازدمی

شناخت  تواندمیهمچنان  وجودبااین  واقع مفيد گفتمان یک درون در حقيقت هایگزاره تثبيت چگونگیدر 

ستند معانی از لبریز هاییدال دو هر انقالب، هایارزش و ملی هویت مقاله این در. شود ستعداد این از و ه  ا

سترهای در که برخوردارند صاص خود به را متفاوتی هایمدلول و شده تكرار مختلف، گفتمانی ب  .دهند اخت

در  جدید ملی هویت از هاییمؤلفه شتتتناخت برای پژوهش این تحليل روش عنوانبه گفتمان نظریه روازاین

 .شودمی گرفته کار به گام دوم انقالب

 تحقيق هاییافته .3

 «هویت» مفهوم. 1.3

ستی، معنای به را هویتفرهنگ عميد  صيت وجود، ه شت و شخ سته سر ست دان ( 1221: 1337 عميد،)ا

 اشاره از سایر افراد متمایز و مشخص وجود یک عنوانبه خودشان از هاانسان درک به اساسی طوربه هویت

 ,Olson)کندمی تعریف را خودش بر استتاس آن فرد که ایشتتيوه( Cot, Levine, 2002: 17-43)دارد

 چندوجهی و ستتيال ایپدیده عنوانبه استتت تاریخی مستتتمر فرآیند آوردرهکه  هویت ،بنابراین( 150 :2002

 (.226: 1379 حاجيانی،)محيطی است شرایط تأثير تحت که شودمیشناخته 

 «ملی هویت»  تعریف. 2.3

 و هااستتطوره ،هاحافظه نمادین شتتامل ارزشتتی و الگوهای پيوستتته بازتوليد را ملی هویت استتميت آنتونی 

سميت،)دهندمی هویت افراد به و شده یكدیگر از هاملت تفاوت موج  ایجاد که داندمی هاسنت : 1383 ا

شابه بر داللت ملی هویت سياسی، بعد در ،(14  در افراد ملت .دارد ملت نام به افراد از گروهی بين معنادار ت

)مرادی، دارند هامؤلفههمه این  به مشتتترک احستتاس و کنندمی زندگی ملی دولت و ستترزمين یک محدوده
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صی افرادیهو ،پارخ .(180: 1395 شخ شان  ت ملی را درک  ضای یک ملت  عنوانبهاز خود که به  داندمیاع

 نيز (1996)1دیجكينگ و ( ,2000Patrik :42)اجتماع ستتياستتی خود وفاداری و تعهد شتتخصتتی دارند

 .(Dijkink, 1996: 1)است جهان با ملت یک روابط در ملی هایگيریجهت دنبال به ملی هویت: گویدمی

 ملی:هویتعناصراصلی .1.2.3

 و فرهنگی دینی،، ستتياستتی ،جغرافيایی، تاریخی،های مختلف اجتماعی تواند از ابعاد و مؤلفهملی می هویت

 نزبا: نوظهور شتتاملای عنوان پدیدهی بهمل های هویتمؤلفه نظر هاوستتبام،از باشتتد. برخوردار ادبی–زبانی

 هویت دیگر، نگاه از (.29:1383واحد و مذه  مشتتترک استتت)هاوستتبام، فرهنگ ستترزمين، حكومت، ملی،

ستتری باورها  یک شتتامل؛ که استتطوره، از؛این چهار جزء عبارتند تواند به چهار جزء تقستتي  شتتود.می ملی

 که زبان، شود.یگر منتقل میدنسلی به نسل فرهنگی است و از  مذه  و نمادهای هاآنشود و بارزترین می

اطفی عکه منظور از آن آگاهی نسبت به سرگذشت سرزمين و رویدادهای  تاریخ گویاترین جزء هویت است.

شود که می هاییسازمان که شامل؛ و باالخره عوامل نهادی نظر استمه  مربوط به گذشته یک فرهنگ مورد

 (.27:1379ر،یکند)موکمک میملی ویت ویت حس ههای گوناگون و تقپيشرفت جنبه به

 چه تان،باس ایرانيان .است ایران ملی هویت مه  عناصر از دینی هایگزاره و ، دینذکرشده هایمؤلفهدر ميان 

. اندنپذیرفته را فرینشآ مبداً تعدد و کثرت گاههيچ و اندبوده موحد استتاطيری، دوره در چه و دینی دوران در

صلی رکن عبادت و معنویت ساجد، و عبادتگاه و اجتماعی و فردی حيات ا سجام کانون م  بوده آنان بخش ان

ست  ميراث دیگر و معماری در خصوصاً ها،آن مظاهر و شعر عرفان، عل ، همچون، ایرانيان فرهنگ ارکان. ا

ماد هنری، و نه و ن عالی نشتتتا لت این توحيدی پرستتتتش روح ت  و هرستتتيجی)استتتت تاریخ طول در م

سرکانی، سالم ورود زمان تا(. 63:1389توی شتی، آیين ایران، به ا سمی و غال  دین زرت  از پس. دبو مردم ر

 در تشيع  مذه صفویه، حكومت تأسيس با و گرویدند آیين این به مردم قاطع اکثریت ایران، به اسالم ورود

سميت سرزمين این شيع مكت . یافت ر ستحك  هرچه پيوند برای عاملی که ت سالمی فرهنگ ترم  یرانیا و ا

. گردد عجين انیایر ملی فرهنگ پایدار رمزگان با توانستتتت داشتتتت، فرهنگی غنی هایمایهدرون و بود

سالم ورود با ترتي اینبه سالمی–ایرانی اختالطی هویت یک گيریشكل شاهد تدریجبه ایران به ا ستي  ا  ه

نين توانست همچتشيع مذه  (. 12:1381جعفریان،)شودمی افزوده بدان نيز دیگر عناصری بعد ادوار در که

سالمی و تقویت هویت ،ایران بخشوحدتنيروی  عنوانبه شته و عامل مه  در پيروزی انقالب ا  آنرا ملی گ

 .اردهدقر انقالب انسانی معيارهای و مشترک باورهای و هاارزش راستای در را

 گام دوم انقالب در ملی هویت. 3.3

 قرار اسالمی تمدن مسير در را کشور ملی هویت ،اسالمی انقالب از ناشی تاریخی سيرهمانطورکه ذکر شد؛ 

 تواندمی مادی و معنوی لحاظ به فضا آن در انسان که داندمی فضایی را اسالمی تمدن ایخامنه آیت اله. داد

 در دارریشه نيز را ایران ملت هویت و( 21: 1397 همكاران، و رحيميان)برسد مطلوبی غایات به و کند رشد

                                                           
1 Gertjan Dijkink 
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 به زیر جدول در. "انقالبی و تاریخ در دارریشتته مستتلمان، هستتتي  ملّتی ما" ؛فرمایندمی و دانستتته تمدن این

 است. شدهاشاره مختلف هایسخنرانی در ملی هویت با ارتباط در ایشان بيانات

 (www. Khamenei.ir)ملی هویت حوزه در رهبری معظ  مقام فرمایشات: 1 جدول

 آدرس متن فرمایشات مقام معظ  رهبری مطالبات رهبری

فاع  یت ملی و د هو

 مقدس

 و کشور حيثيت یکنندهتضمين مقدّس، دفاع سال هشت"

 ".شد ایران ملّت عزت و فعلی امنيت و ملّت هویت

 هایکاروان دیدار در

 - نتتور راهتتيتتان

1396/12/19 

 

 تيترب و هویت ملی

 جوانان دانشگاهی

 دارد یفردمنحصربه ینیآفرنقش دانشگاه طياستاد در مح"

شجو اثر  و شما ترب یجوان .گذاردیمدر دان  ديکنیم تيکه 

 ".خود باشد یملّ تیهوبه  یمعتقد و مُباه دیبا

ع داریتتدر د م  یج

ستادان، نخبگان و  ازا

 پتتتژوهشتتتتتگتتتران

 -هتتا دانشتتتتتگتتاه

1396/03/31 

ملّت  تیتتهو»

 تیتتهو نیا ؛«رانیا

 ست؟يچ

 ؛یو انقالب خیدر تار دارشهیمسلمان، ر  يهست یما ملّت"

و  ما یخیما، عمق تار یما استتتت. مستتتلمان تیهو نیا

سه یانقالب صل بودن ما  صر ا ست که  یعن ملّت ما  تیهوا

 ".دهدیم ليرا تشك

 داریتتتتتدر د

 -مستتتئوالن نظتتام 

1396/03/22 

تذکر به مسئولين 

 گانهسهقوای 

 همواره در نظر داشتتته باشتتند؛ کشتتور نيرا مستتئول نیا"

 یشتتهیر وانقالب ، با استتالم تیّضتتدّ یکه شتتائبه یزيچ

شته رانیملّت ا یخیتار شد، جزو منافع ملّ دا و  ستين یبا

 ".رديقرار بگ  يمورد تصمنباید 

 داریتتتتتدر د

 -مستتتئوالن نظتتام 

1396/03/22 

 یهاشتتتتاخص

فرهنتتگ و هویتتت 

 یک ملت

آن را  یوستتتوستتتمتملت و  کی تیفرهنگ و هو"

 د،یهمچون عقا یمصداق یهابا استفاده از شاخص توانیم

 یمل اتيو خَلق یو اجتماع یفرد یاخالق، آداب، رفتارها

 "داد. صيتشخ

 یاعضتتتتتا داریتتد

انقالب  یعال یشورا

 - یفتتترهتتتنتتتگتتت

1390/03/23 

 حفظ هویت ایرانی

 

خود را حفظ  یرانیا تیهو  یاما به برکت اسالم توانسته"

 یدر همه خدمات و امور شتتتهر دیبا قت،يحق نیو ا  يکن

 "خود را نشان دهد.

 یاعضتتتتتا داریتتد

 هااستان یعال یشورا

و شتتتهرداران مراکز 

 هتتتتااستتتتتتتتتتتان

1390/02/10 
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ماهنگی  باط و ه ارت

با هویت  نافع ملی  م

 ملی

نافع ملّ" طه یم مه  ،یملّ تیهوبا  یدر راب نا و ترج مع

 ".شودیم

 

 ازی جتتمتتعتت داریتتد

و  استتتتتتتتتتتادان

پتتتژوهشتتتتتگتتتران 

هتتتا دانشتتتتتتگتتتاه

1396/03/31 

 

انقالب و تحول 

 در هویت ملی

 یتیهو کیاست که  نيبزرگ انقالب هم یاز کارها یكی"

 ورا بر اساس آن استخراج  یو منافع ملّ فیملّت تعر یبرا

 "دنبال کرد.

مستتئوالن نظام  دارید

- 1396/03/22 

فظ  هویتتت ح

 ایران ملت اسالمی

 که دارد اهميت قدرآن ایران ملت استتتالمی هویت حفظ"

 باید برجستتتته یهاتيشتتتخصتتت و بزرگ مردان آن، برای

 ".کنند مسئوليت احساس

 در بتتيتتانتتات

ماع  النيگ مردم اجت

 غرب

هوری  م ج قش  ن

جاد  استتتالمی در ای

 هویت ملی

بات هو" فاع از  ،یاستتتالم یهاارزش ،یمل تیاث د

هان، تالش برا مان ج له یمظلو دانش؛ جزو  یهافتح ق

 یپافشتتار هاآنبر  یاستتالم یاستتت که جمهور ییزهايچ

 ".کندیم

 

 

و  دياستتتتات دارید

در  انیتتدانشتتتتجتتو

ل  و  ع دانشتتتگتتاه 

 صنعت

 

 

که پيشتر ذکر شد  طورهمان مقام معظ  رهبری دارد. هایاندیشهدر  ملی هویت اهميت از نشان فوق جدول

سترش سی و گ سيا صهشاهد تحوالت در  اطالعاتی آوریفن در جهان امروز با توجه به تحوالت   هایعر

ستي   شده زمان و مكان قيد از حدودی تا اجتماعی روابط کهطوریبهنظری و معناگرایانه در جوامع ه  و رها

 رفتاری الگوهای دارای هویت اینكه به نظر بر همين استتاس و .استتت یافتهگستتترش فرهنگ، و فضتتا در

ته است فردیمنحصربه  توجه لذا ،(15: 1387 همكاران، و حبي )است مردم برای تجربه و معنا سرچشمه ک

 .شودمی محسوب ملی هویت تقویت جهت در گامی انقالب چيستی و هویت به

 انقالب دوم گام بيانيه تحليل .4

 آن انقالبی و اسالمی هویت که است آینده آرمانی ایران از تصویری اندازچش  اسالمی انقالب دوم گام بيانيه

 و هابرنامه و هاطرح همه کالبد در روح مثابهبهباید  ستتتند این درواقع. استتتت بوده ایخامنه امام يدأیت مورد

 استتتالمی نظام و انقالب به متعهد مؤمن، ایثارگر، ایجامعه بتواند که کند عمل ایگونهبه کشتتتور تحوالت

 .کند تربيت

شمردن با انقالب رهبر بيانيه؛ این در سيدن و سازی جامعه سازی، دولت سازی، نظام مرحله چهار بر  به ر

 بخش دو از انقالب دوم گام بيانيه. پرداختند کشتتور وضتتعيت و استتالمی انقالب تشتتریح به ستتازی تمدن
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 شود؛می شامل را سازی نظام مرحله و است اسالمی انقالب یعنی اول گام تشریح که اول بخش: شدهتشكيل

 اسالمی جامعه تقویت و ایجاد برای مه  سرفصل هفت ،بيانيه دوم بخش در است. سازی دولت دوم، بخش

ساد، با مبارزه و عدالت اخالق، و معنویت پژوهش، و عل  عرصه ؛گرددمی مطرح ستقالل ف  عزت آزادی، و ا

 اهللآیت حضتترت. (نگارندگان: بيانيه بندیجمع)زندگی ستتبک و دشتتمن با مرزبندی و خارجی روابط و ملی

 جهت در باید که تأکيددارند و کنندمی تشتتریح را کشتتور وضتتعيت مذکور، ستترفصتتل هفت هر در ایخامنه

 .برداشت گام هاشاخصه این تقویت

 دوم گام گانههفت هایسرفصل مفهومی تبيين .4.1

 پژوهش و عل . 4.1.1

شكارترین دانش، سيله آ شور یک قدرت و عزّت یو ست ک  جمهوری هایشكوفایی و هابالندگی از یكی. ا

سالمی شد ا شور علمی ر ست ک سالمی انقالب از قبل کهدرحالی .ا صد 68 ا شور ساالنبزرگ در  سوادبی ک

 100 عدد به کشور در باسوادی رق  امروزه بروند، دبستان به توانستندمی کودکان درصد 40 از کمتر و ندبود

 هایرشته علمی المپيادهای در جهانی مقامات به ایرانی آموزان دانش هرساله موفقيت .شودمی نزدیک درصد

 از دیگر یكی علمی، پيشتترفته کشتتورهای با رقابت در رایانه و شتتيمی ریاضتتی، فيزیک، ازجمله گوناگونی

با توجه به اینكه  .(178: 1396)دارابی، است انقالب از پس هایسال در کشور علمی توسعه و رشد شواهد

 و هاستتتياستتتت تدوین ، لذااستتتت پذیریجامعه عمده هایگذرگاه از یكی دانشتتتگاه حاضتتتر عصتتتر در

 جوان نسل و گذاشته مثبت تأثير ملی هویت بر آن، در فرهنگ با مناس  پرورشی و آموزشی هایریزیبرنامه

 هایهویت به گرایش تا کندمی آشتتنا بيشتتتر چه هر استتالمی و ایرانی فرهنگی و ملی هویت هایمؤلفه با را

سانه در هرروز که جدیدی  فرایند نقش دليل همين به .شود کمتر و کمتر شودمی تبليغ بيگانه مختلف هایر

شگاه آموزش شت و هادان ستراتژی یک عنوانبه فرهنگی سرمایه انبا سالمی جمهوری ا  دوم گام در ایران ا

شدمی موردنظر انقالب ش  سند در دانش، و عل  جایگاه اهميت دليل به. با شور اندازچ ستيابی نيز، ک  به د

شرفته، دانش از برخوردار جامعه سانی منابع برتر سه  به متكی فناوری، و عل  توليد در توانا پي  سرمایه و ان

 جنوب آسيای منطقه سطح در فناوری و علمی اقتصادی، اول جایگاه به یافتن دست ملی، توليد در اجتماعی

 کشتتور علمی نهادهای و هاستتازمان و قرارگرفته موردتوجه عل  توليد و افزارینرم جنبش بر تأکيد با غربی

 (.1: 1394 طوالزدهی، پور حسين)اندشده سند مفاد تحقق برای بسترهایی ایجاد به ملزم

 اخالق و معنویت. 4.1.2

 ستتب  به تنها انستتان و باشتتد نداشتتته راه ستتوداندیشتتانه، مالحظاتِ آن، در که استتت عملی اخالقی، عملِ

شد متمایل آن به خویش، فطریِ و الهی وجدانِ ِحك  شت در معنویت .با سالمی، روایتِ و بردا ست امری ا  ا

 عمل، عال ِ در چه و نظر عال ِ در چه مؤمن، انسانِ و گيردبرمی در را انسان زندگیِ شئونِ و ساحات تمامِ که

 (.1398 جمشيدی،)انگاردمی اساس و مبنا را متعال خدای رضایتِ فقط

ياز و اجتماعی و فردی هایفعاليت و هاحرکت یهمه دهنده جهت اخالق و معنویت با توجه به اینكه  ن

صلی ست جامعه ا شتر چه هر جامعه در اخالقی وجدان و معنوی شعورو  ا شد بي شتری برکات ،کند ر  به بي
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سير پس از انقالب، لذا (10: 1397 دوم، گام بيانيه)آوردمی بار بود  ایگونهبهحرکت جامعه  تحوالت و خط 

در جهت تقویت هویت دینی  جامعه ستتتطح در اجتماعی و عمومی هایآگاهی و بينش ارتقاءشتتتاهد  که

شد،  .(181: 1396 دارابی،)ای بوده شتر ذکر  صر از دینی هایگزاره و دینهمانطور که پي  ملی هویت مه  عنا

ست. ایران ساس باه دینی و ملی  هویت دودر ایران  ا غایت یكسانی  هاآنمفاهي  کليدی  ،سازگارند و در ا

 حرکت ،در انستتجام ملت ایران دینی هایگزارهدین و لذا به دليل جایگاه مه  (. 166: 1396دارند)شتتایگان، 

 هویت به مثبت احساس ،جمعی هایرسانهتوسط  هویت دینی و تقویت دوم گام بيانيه از بند این راستای در

 .رودمی باال جامعه درنيز  را ملی

 اقتصاد. 4.1.3

 قدرت افزایش اصتتلی عوامل عنوانبه را ایران ستترزمينی و طبيعی جغرافيای هایقابليت رهبری معظ  مقام

 و انرژی غنی منابع به توانمی ایشتان تأکيد مورد طبيعی جغرافيای هایمؤلفه از. اندداده قرار تأکيد مورد ملی

ضایی و مكانی روابط اقلي ، طبيعی، منابع سایر سعت مثل نظيربی ف ستر و و  موقعيت همراه به سرزمينی هگ

 و محور فرصت راهبردی کشور، محيطی هایتوانمندی قبال در ایشان راهبرد. کرد اشاره حساس جغرافيایی

 ایشتتان. استتت کشتتور اقتصتتادی توستتع  و تعالی مستتيرهای شتتدن هموار جهت مدون ریزیبرنامه بر منطبق

 وابستگی کاهش و اقتصادی پایداری اقتصاد، گراییدرون ساززمينه عوامل از را کشور جغرافيایی هایمزیت

 نقطه را یک در بيانيه گام دوم، اقتصتتتاد و (53: 1397 پناهی، و امينی)نموده عنوان خارجی کشتتتورهای به

 و ناپذیری ستتتلطه مه  عامل و قوت نقطه قوی، اقتصتتتاد که کنندمی تأکيدمعرفی و  کنندهتعيين کليدی

 اقتصاد. است دشمنان دخالت و سلطه و نفوذ ساززمينه و ضعفنقطه ضعيف، اقتصاد و کشور نفوذناپذیری

سالمی جامعه هدف البته ست، ا سيله اما ني ست ایو سيد هدف به تواننمی آن بدون که ا  دوم، گام بيانيه)ر

صادی که در بيانيه گام دوم بدان  هایهدفعدم تحقق  (.10: 137 شارهاقت ساس شودمیموج   شدها  اح

 تبعيض احساس. هستند کثيری عده از ترمندبهره حيث هر از ایعدهبطوریكه  تبعيض در جامعه ایجاد شود.

شی ست گروهیدرون تعامالت در افراد آگاهی از نا  تبعيض احساس .افتدمی اتفاق اجتماعی زندگی در که ا

ندمی نابراین ؛(56: 1386)قهرمان پور، گردد منجر ملی هویت کاهش و فردی هویت تقویت به توا  دولتِ ب

سالمی شایش به باید ا صادیِ رونقِ و گ ستیِ و بورزد اهتمام جامعه، اقت شتیِ تنگد  تا کند برطرف را مردم معي

 فرماحك  دینی، عالیِ هایارزش و شتتود فراه  اخالقی و معنوی تعالیِ به جامعه و فرد وصتتولِ برای زمينه

 .است ملی هویت بر مؤثر عوامل از یكی و این امر (1398 جمشيدی،)شود

 فساد با مبارزه و عدالت. 4.1.4

سفانه سی  متأ سا ضل ا شور ما به یک مع سی( در ک سيا صادی، مالی،  ساد)اداری، اقت سئله ف  شدهتبدیلم

ست)دارابی،  شته همين دليل  به (.289: 1396ا سادو رهبر انقالب نيز بر این امر توجه فراوان دا صادی ف  ،اقت

سی و اخالقی شورها چرکين یتوده را سيا  شود، عارض هاحكومت یبدنه در اگر که دانندمی هانظام و ک

شروعيت به زننده ضربه و ویرانگر یزلزله ست هاآن م سالمی جمهوری چون نظامی برای این و ا سيار ا  ب

 عدالت بر فستتاد با مبارزه برای ایشتتان (.11: 1397 دوم، گام بيانيه)استتت هانظام دیگر از تربنيانی و ترجدی

. دانندمیقاطعيت، ارتباط با مردم، ستتاده زیستتتی، خودستتازی و تهذی   را آنکرده و الزامات تحقق  تأکيد
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ست. عدالت اجرای نيازهایپيش و هاشرطپيش جزو هااین ضه عدالت تحقق اگر ا سالتی و واج  ایفری  ر

 اهداف تحقق مقدمات تأمين بدون چراکه. بود خواهد واج  نيز آن الزامات و مقدمات تحقق استتت، متعالی

 همه حقوق شتتدن شتتناخته رستتميت به تحقق عدالت مبنای. (11: 1397 دوم، گام بيانيه)بود نخواهد ممكن

 درون و ه  کنار در ملت اعضای تا شودمی باعث که است، عاملی مشترک اساسیقانونِ برابر در شهروندان

ثبات  این امر موج  تقویت (33:1384پور،جالیی)کنند پيدا گرایش همدیگر به و شتتده متحد ستترزمين یک

 .شودمی آن تقویت هویت ملی تبعبهسياسی و 

 :آزادی و استقالل .4.1

 این. فرهنگی استقالل و اقتصادی استقالل سياسی، استقالل باشد، استقالل دارای باید بعد سه در کشور یک

بيانيه گام دوم  در ارتباطدرایننيز  انقالب رهبر (.1398 منش، جالل)هستند وصل ه  به حلقه مانند مورد سه

 گرستتتلطه هایقدرت زورگویی و تحميل از حكومت و ملّت آزادی معنی به ملّی استتتتقالل ؛کنندمی تأکيد

 جامعه افراد یهمه برای اندیشيدن و کردن عمل و گيریتصمي  حقّ معنای به اجتماعی آزادی و است جهان

ست سالمی هایارزش یازجمله دو هر این و ا ست آن تأمين به موظّف هاحكومت و اندا  دوم، گام بيانيه)نده

 ،در عرصتتته ستتتياستتتتعنی رعایت حقوق همه شتتتهروندان م اعتقاد به ملت به مفهوم یندر ا (.12: 1397

سير مطرح هاآنزبانی و مذهبی  های قومی،نظر از ویژگیصرف سی قانون از بالقوه مفاهيمی و تف سا  مانند ا

و حرکت در  ستتياستتی نظام با مردم پيوند و نظام تحكي  ملت، ميزان گویی، حقوقآزادی، مشتتارکت، پاستتخ

 .(103:1380ستاری،)دهدیم نشانرا  راستای تقویت هویت ملی

 :دشمن با مرزبندی خارجی، روابط ملّی، عزّت. 4.1.6

 امروز جهانی، یصحنه. اندالمللیبين روابط در «مصلحت و حكمت ،عزت» اصلِ از هاییشاخه سه، هر این 

 اساس بر اسالمی بيداری نهضت جدید تحرّک: ظهورند یآستانه در یا یافته تحقّق که است هاییپدیده شاهد

و  آسيا غرب یمنطقه در آمریكا هایسياست شكست صهيونيس ؛ و آمریكا یسلطه برابر در مقاومت الگوی

سی یقدرتمندانه حضور سالمی جمهوری سيا سيا غرب در ا سيع بازتاب و آ سر در آن و  .سلطه جهان سرا

 دست به جهادی مدیران حكمت و شجاعت با جز که است اسالمی جمهوری عزت مظاهر از بخشی هااین

 انقالبی هایارزش از کند؛ حفظ )نظام سلطه(هاآن با را خود مرزبندی باید اسالمی جمهوری دولت. آمدنمی

شينیعق  ه  گام یک خود، ملّی و سد؛ آنان پوچ تهدیدهای از نكند؛ ن شور عزت ،حال همه در و نهرا  و ک

شته نظر در را خود ملّت شد دا صلحت و حكيمانه و با ضع از البتّه و جویانهم شكالت انقالبی، مو  حلقابل م

نان با را خود يه)کند حل آ يان جاد موج  و حرکت در این مستتتير (12: 1397 دوم، گام ب  ملی وحدت ای

 ذهنی عنصر توانمی را ملی هویت. هستند ه  از ناپذیرتفكيک مقوله دو ملی وحدت و ملی هویت. گرددمی

ست، ملی وحدت صری دان ستيابی که عن ست پذیرامكان آن وجود بدون ملی وحدت و اتحاد به د  هویت. ني

  وحدت و اجتماعی وفاق... و تاریخی گذشته دین، زبان، نظير؛ خود نمادین هایتوانایی از گيریبهره با ملی

 نيستتتت مقدور ملی هویت به استتتتناد بدون ملی، وحدت تحكي  و ایجادبنابراین  ؛ستتتازدمی تأمين را ملی

 و ایران بزرگ ملت جهادی عمل و انقالبی حرکت نوین فصتتل کنندهتبيين این موارد (.103:1380ستتتاری،)

 (.1: 1398 رحيمی، رحمانی؛)است مقاومت جبهه و اسالم امت
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 :زندگی سبک. 4.1.7

 و دینی و اقتصتتتادی و اخالقی جبران بی هایزیان ایران، در غربی زندگی ستتتبک ترویج در غرب تالش

سی شور به سيا ست؛ زده ما ملّت و ک شمندانه و جانبههمه جهادی آن، با مقابله ا  دوم، گام بيانيه)طلبدمی هو

افراطی و  گراییجانبهیکبود، به  شتتتدهشتتتروعترویج ستتتبک زندگی غربی که از زمان پهلوی  (.12: 1397

را موج   ایرانی اندیشتتتمندان و روشتتتنفكران از بخشتتتی واکنش و منجر ملی هویت از ابزاری برداریبهره

شت.  صر شدن ابزاری با مقابله به نوعیبه هاآنگ صر کردن زنده و ایرانی هویت ملی عن  دینی و معنوی عن

تحقق عنصتتر دینی و معنوی هویت  آوردرهانقالب استتالمی با  (.27: 1384احمدی،)پرداختند ایرانی هویت

 ترینمه  دوم انقالب، ستتالهچهلملی جلوگيری کرده و در حال حاضتتر در  ابزاری شتتدن هویت ایرانی، از

ستيابی کارهایراه سي  افق به د ستا،  شدهتر  انقالب دوم گام بيانيه زندگی سبک حوزه در مجدداًدر این را

شده صالح: از اندعبارت و تبيين   رهبران سوی از دینی هایآموزه به عمل دینی، باورهای تقویت و نگرش ا

 فرهنگ شدن نهادینه ها،رسانه مدیریت اصالح رسانه، از استفاده صحيح فرهنگ ترویج نظام، مدیران و دینی

 (.1: 1398 عراقی، زاده؛ عيسی)جهادی روحيه تقویت و نظارت

 

 

 (1400منبع: )نگارندگان:

 انقالب ملی ایران را در راستتتتای هویت هویت انقالب، دوم گام در رهبری شتتتد؛ مشتتتاهده که طورهمان

شه جامعه روز هویتی نيازهای با منطبق و داده قرار موردتوجه شرفت الگوی برای راهی نق سالمی ایرانی پي  ا

 .اندکرده تدوین

 ایرانی اسالمی پيشرفت الگوی تدوین. 5

مولفه های 
هویتی انقالب
در گام دوم

معنویت و 
اخالق

علم

عدالت

سبک 
زندگی

قتصادا

عزت 
استقالل و)ملی

و ( آزادی
مرزبندی با 

دشمن
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مستتتحكمی استتت، اما با توجه به تحوالت روزافزون، در  هایریشتتههویت ملی ایران دارای  باوجوداینكه

صتتورتی قادر به استتتحكام بيشتتتر و تقویت همبستتتگی خود خواهد بود که در کنار توجه به عناصتتر ستتنتی 

: 1396 همكاران، و نژاد ستتتلطانی)یک گفتمان هویتی به جهانيان معرفی کند عنوانبههویت، بتواند خود را 

36.) 

 الگوی» ،یاخامنه اله آیت 1389 ستتال در ایرانی و استتالمی هویت یهامؤلفه تقویت و تحكي  راستتتای در

 و یگذارقانون ارزش دارای اهميت، حائز سند یک مثابهبه را آن و نموده مطرح را «پيشرفت ایرانی -اسالمی

ستند اجرایی شرفت الگوی تدوین .دان ضائات و هايتظرف از برگرفته معنوی یهاارزش بر مبتنی پي  بومی اقت

: اندداشته بيان ارتباطدراین رهبری معظ  مقام. است ملی هویت تقویت در امروز ضروریات از ایرانی جامعه

سالمی ما حكومت و جامعه» ست ا ستفاده با تواني می که مفتخری  ما و ا سالم، منابع از ا شرفت الگوی ا  پي

 که دارد اشتتاره دیگری بخش به نيز ایرانی کلمه( 1393 خرداد 5 همشتتهری، روزنامه)« .کني  تدوین را خود

 شرایط گرفتن نظر در ضرورت معنای به بودن، ایرانی زیرا گردد، توجه بدان باید الگو و طرح این تدوین در

( دهندیم تشكيل را ایران ملی هویت که ییهامؤلفه)ایران اجتماعی و اقتصادی فرهنگی، جغرافيایی، تاریخی،

 کردن برطرف برای تالشی اسالمی نوین سازی تمدن برای پيشرفت الگوی ترسي . است الگو این تدوین در

 هاانستتان معنوی تعالی و ملی قدرت ارتقاء طيبه، حيات به دستتتيابی همچنين و شتتهروندان نيازهای صتتحيح

 (.194: 1395 مرادی،)است

 تا بگيرد صتتورت مختلف هایعرصتته در باید ایرانی - استتالمی پيشتترفت الگوی به دستتتيابی جهت تالش

سترهای ستای در کشور در جانبههمه پيشرفت به رسيدن برای واقعی ب : 1388 پایا،)شود فراه  ملی منافع را

 اهميت از ملی هویت با ملی منافع هماهنگی لزوم رهبری، معظ  مقام بيانات اساس بر اینكه به توجه با(. 55

ست، برخوردار زیادی ست لذا ا سالمی الگوی به یابید سر زمانی نيز ایرانی-ا ست مي ستای در که ا  هویت را

 در تالشی دوم، گام بيانيه در خود عمر دوم سالهچهل در انقالب هویت تبيين لذا. باشد آن با هماهنگ و ملی

 .دگردمی محسوب است، شده تحول دچار اسالمی انقالب پيروزی با که ملی هویت تقویت و تثبيت

 

یگفتمان هویت

بیانیه گام دوم

ت الگوی پیشرف
ایرانی-اسالمی
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 (.1400)نگارندگان:منبع: 

 نتيجه .6

 فرهنگ ،هااسطوره سرزمين، تاریخ،)ایرانی هویت سنتی عناصر اهميت باوجودکه پيشتر ذکر شد،  طورهمان

 هویت امروز لذا. استتتت موردتردید جامعه امروز هایچالشرفع  برای هاآن کارآمدی تداوم ،...(و مشتتتترک

 نوین تمدن با همسو و انقالب انسانی معيارهای و مشترک باورهای و هاارزش راستای در باید ایرانی، و ملی

 .ندک حرکت اسالمی

ستا، همين در سالمی انقالب دوم گام بيانيه را صویری اندازچش  ا  برای راهی نقشه و آینده آرمانی ایران از ت

ستيابی سالمی نوین تمدن به د ست ا ستيابی که ا ش  این اهداف به د  رهبری معظ  مقام فرموده به بنا اندازچ

ستر در سر ملت عزت و هویت هایمؤلفه به توجه ب ضر مقاله در مفهوم، این تبيين در لذا. گرددمی مي  به حا

 و رویكرد. پرداختي  رهبری معظ  مقام هایاندیشتته و انقالب دوم گام بيانيه در ملی هویت جایگاه بررستتی

 مشهود ایشان سخنان از بسياری در ملی هویت با ارتباط در رهبری معظ  مقام فكری معماری و اندیشه ابعاد

 مه  فایده و هویت با جامعه یک به جامعه تبدیل را انقالب هدف خود، بيانات در ایشان که ایگونهبه است،

ساس همين بر. دانندمی ملی هویت از دفاع نيز را مقدس دفاع سال هشت شان ا  انقالب دوم گام بيانيه در ای

 و معنویت پژوهش، و عل  عرصتتته هفت به استتتالمی، نوین تمدن ایجاد بر مؤثر هایمؤلفه راستتتتای در نيز

 سبک و دشمن با مرزبندی و خارجی روابط و ملی عزت آزادی، و استقالل فساد، با مبارزه و عدالت اخالق،

شاره زندگی شد؛ طورهمان درواقع. کنندمی ا صه، هفت این که بيان  صه و هامؤلفه از عر  هویتی هایشاخ

 .است پرداخته هاآن تبيين به انقالب دوم گام بيانيه که باشندمی اسالمی انقالب

صه بين شه معماری و ملی هویت هایشاخ  و تعامل نوعی انقالب، دوم گام بيانيه در رهبری معظ  مقام اندی

 با انقالب دوم گام بيانيه به همگرایی ملی بينجامد. تواندمیآن  هایمؤلفه و عمل به دارد وجود همستتتویی

 ثبات ،محوردین انستتانی توستتعه الگوی قال  در معنا خلق با تواندمی هویت جدید هایمؤلفه به دادن توجه

. نماید کمک امروز ایران ملی هویت تقویت به سياسی، مشارکت و دینی ساالریمردم سازینهادینه سياسی،

 .باشد مؤثر ملی هویت هایچالش رفع در تواندمی تفكر این از برآمده هایمؤلفه به توجه

 

 

 

 

 

 

 



 

1886 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

یازدهم، بهمن
 

1401
 

 منابع

 (.1397)انقالب دوم گام بياینه-

 صفحه ،67 شماره سياسی علوم و فصلنامه حقوق ،"ایرانی هویت در مليت و دین"(، 1384احمدی، حميد)-

36-27. 

سميت،- س ،" ،(1383)آنتونی ا سيونالي صور: ترجمه ،"تاریخ و ایدئولوژی نظریه، نا صاری، من  مرکز: تهران ان

 .ملی مطالعات

 جغرافيای از برداریبهره حوزة در انقالب دوم گام بيانيه بر تحليلی" ،(1397)حميد پناهی، و داوود امينی،-

 صص شش ، و بيست شماره هفت ، سال انتظامی جغرافيای پژوهشنامه ،"کشور اقتصادی توسعه در طبيعی

56-27. 

سعه الگوی آیا ،(1388)علی پایا،- سالمی-ایرانی تو ست ا ست؟ یافتنید صلنامه ،"ا سیروش ف  علوم شنا

 .31-60 صص ،6 شماره ،15 س انسانی،

، تهران: "هویت ملی در کشتتاکش تحوالت ایران در چهار قرن اخير هایمؤلفه"(، 1381جعفریان، رستتول)-

 فرهنگی و علوم انسانی. مطالعات

 دوم گام بيانيه تبيين ویژه) موضتتتوع با "نامهستتتياستتتت" برنامه دوم، گام برنامه ،(1398)امين منش، جالل-

سالمی انقالب دوم گام بيانيه انقالب، ستقالل و ا سالمی جمهوری صدای ،(ا شه صدای ایران، ا  مدیر ،هااندی

 .11/3/1398 ،وگوگفت رادیو شبكه اعتالء، اندیشه و فرهنگ بنياد

 ، تهران: طرح نو."اجتماعی هایجنبش شناسیجامعه"(، 1381حميدرضا) جالئی پور،-

 اندیشتته و فرهنگ پژوهشتتگاه ،"معنویت و اخالق گفتار درس شتتده تلخيص" ،(1398)مهدی جمشتتيدی،-

 .اسالمی

 و شتتتهر کالبد گفتمان در تبعی پرستتتمان" ،(1387)حميده فروزانگهر، مجيد؛ ستتتيد نادری، فرح؛ حبي ،-

 .13-23صص ،3شماره دوم، سال شهر، هویت نشریه "هویت

 مطالعات فصتتلنامه ،"فرضتتيه چند طرح و ایران در ملی هویت شتتناستتیجامعه" ،(1379)ابراهي  حاجيانی،-

 .193-228صص ،5 شماره ملی،

سين -  اولين ،"راهكارها موانع،: ایران در فناوری و پژوهش عل ، جایگاه "،(1394)شهره طوالزدهی، پور ح

عه راهكارهای ملی همایش ناستتتی تربيتی، علوم ترویج و توستتت  ایران، در آموزش و مشتتتاوره ،روانشتتت

 https://civilica.com/doc/430138تهران،

 ، تهران: اميرکبير."انقالب اسالمی پژوهیآینده"(، 1396دارابی، علی)-

 بر انقالب دوم گام بيانيه در ملی عزت تحليل و بررستتی"(، 1398محمد) رحيمی، ؛بهمن ستتيد رحمانی، -

 و مقاومت دهه چهار» محوریت با اسالمی انقالب نرم قدرت سراسری همایش ، اولينSWOT" مدل اساس

 . https://civilica.com/doc/1134589، تهران، «اسالمی انقالب دوم گام فرهنگی هایبایسته

شاورز ،عباس محمد؛ رحيميان، - سی" ،(1397)ترابی یوسف ؛شكری ک  در اجتماعی سرمایه هایمؤلفه برر

 تمدن بنيادین مطالعات فصتتلنامه دو ،"استتالمی نوین ستتازی تمدن در آن نقش و رهبری معظ  مقام بيانات

 .1-24 صص ،2 شماره ،1 دوره اسالمی، نوین

 ، تهران: نشر مرکز."هویت ملی، هویت فرهنگی"(، 1384ستاری، جالل)-
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 .نی نشر: تهران ،"زبان و گفتمان قدرت،" ،(1384)اصغرعلی سلطانی،-

شين)- شانيری، اف سين؛  شيدی، محمدح  تحول بر اطالعات آوریفن (، نقش1396سلطانی نژاد، احمد؛ جم

 .22-40هفده ، صص شماره هفت  نرم، سال قدرت پژوهشی-علمی فصلنامه ملی، دو هویت مفهوم

ترجمه: فاطمه وليانی، ، "تكهچهلافستتون زدگی جدید تفكر ستتيار و هویت "(، 1396شتتایگان، داریوش)-

 فروزان روز. تهران:

 .نی نشر: تهران ،"جامعه و گفتمان" ،(1380)حميد عضدانلو،-

 .سيناابن کتابخانه :تهران ،"عميد فرهنگ" ،(1337)حسن عميد،-

 اسالمی زندگی سبک به دستيابی راهكارهای و انقالب دوم گام ،(1398)جالل عراقی، ؛عيسی زاده، عيسی-

ستارهای ملی همایش ،(رهبری معظ  مقام دیدگاه بر تأکيد با) شی ج  انقالب، دوم گام بيانيه بر تأکيد با پژوه

 .https://civilica.com/doc/977026گرگان،

 ستتال اجتماعی، و انستتانی علوم پژوهشتتنامه ،"انتقادی گفتمان تحليل و گفتمان" ،(1389)محمد فاضتتلی،-

 .81-107 صص ،14 شماره چهارم،

سی و شيعه" ،(1384)داوود فيرحی،- شورتی دموکرا شكده مجله ،"ایران در م سی، علوم و حقوق دان  سيا

 .137-158 صص ،67 شماره

، مجله مهندستتی "شتتدنجهانیمهندستتی فرهنگی و هویت ملی در عصتتر "(، 1386قهرمان پور، رحمان)-

 .56-61، صص11و  10فرهنگی، شماره 

 ستتياستتی جغرافيای علمی قط  در ستتخنرانی، "ملی هویت بر نظری و گذری"(. 1394)یداهلل ،پور کریمی-

 .مدرس تربيت دانشگاه

، مطالعات "دینی ساالریمردمجایگاه هویت ملی در گفتمان "(، 1395)مصطفی سيدمرادی، عباس؛ ابطحی، -

 .177-200، صص46انقالب اسالمی، سال سيزده ، شماره 

 .سوم هزاره نشر: زنجان محمدی، فتاح: ترمه ،"گفتمان" ،(1388)سارا ميلز،-

، ترجمه: دره ميرحيدر و رحي  صتتفوی، تهران: "درآمدی نو بر جغرافيای ستتياستتی"(، 1379مویر، ریچارد)-

 انتشارات سازمان جغرافيایی نيروهای مسلح.

 ، ترجمه: علی باش، تهران: نشر دامون."گراییملیملت و "(، 1383هاوبسبام، اریک جی)-

سيجی،- سين هر سرکانی؛ ح ایرانی بر قدرت نرم جمهوری  سازهویت هایمؤلفه تأثير"(، 1389، مجتبی)توی

 .151-179 صص، 9 ش، فصلنامه تحقيقات فرهنگی، دوره سوم، "ی ایراناسالم
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