
می ، عضو هیأت علدکتر مهدی فاتح راد
دانشگاه صنعتی شریف 

، دانشجوی دکتریحسن بخشی زاده
جامعه شناسی دانشگاه تهران



تحقیقچکیده
سعه ایتو.استتوسعه بهروجهاندرکنونیانسانفرارویاصلیچالش هایازیکیهویت،

راآنهاوودمی شوشدهافرادفکرطرزوشخصیتاخالق،دربنیادیتغیراتیایجادباعثکه
تهمدرنیهیاهویازجداکهشخصیمیانایندر.می بردجلوبهخودمدنظرتغییراتبا

تأثیرنآازونماندهجداوبی نصیبتغییراتاینازنیزمی کندزندگیروستاهادرشهری
ووستاییانردیدازروستاییهویتبررسیراتحقیقایناصلیهدفاینرواز.استپذیرفته
کیفیروشازتفادهاسباکهمی دهدتشکیلپیشرفتایرانیاسالمیالکویدرآنجایگاهتبیین

.استشدهبررسی(هدفمندنمونه گیری)نفر50نمونهتعدادبه(نیمه ساختمندمصاحبه)
وطبیعیخصوصیاتاکثرواجدراخودروستایییککهمی دهدنشانتحقیقاینیافته های

راریشهیکآن،تقابلنقطهدرودارندنقشاوهویتدرکهمی داندنخوردهدستوبکر
 پارهتکهوسیالهویتدارایوتخریب گروطبیعتبهبی تعهدچونویژگی هاییحاوی
.می داند

پیشرفتایرانیاسالمیالگویروستایی،هویتهویت،:کلیدیکلمات



وهجامعپیشرفتازناشیچالش هایحاصلنیزشهریوروستاییهویتتقابلمعاصر،دورهدر
شهرفعلیفاوتتکنونی،مقطعدرکهگفتبایدحقیقتدر.استمردمبیندرمصرف گراییگسترش

قائلخودبرایهویتیچهروستایی،یکاینکه.می کندتعیینشهریوروستاییهویتهمینرا،روستاو
.خودبرایهویتیچهشهری،یکواست

لمسائازیکیهویت،ماهیتوموضوع
درکهاستدامنهپروبرانگیزچالش
ازبسیاریتوجهاخیرموردهایدهه

گرانپ ژوهشواندیشمندانروشنفکران،
یشتربکهآنجاییازواستگرفتهقرار
 اند،عینیوتجربهوجهفاقدتاْمل ها،این

واتذهنیفرضها،پیشپایهبرمعموالْ
بهالزاماتنه)شخصیگرایش های

تقضاوهویتدرباره(نظریه ایصورت
.می شود

وغرببامواجههخاللازایرانیهویت
ایناز.شدمسئلهبهتبدیلتجدد،بادرگیری
ایمعمکهنیستعجیباساسیبه طورجهت
-ذهنیاصلیدغدغهآن،نوینشکلدرهویت
بودهیهصفومابعددورانایرانیروشنفکرروانی
.است

مقدمه



گرفتهرارقپاسخوسوالموردمفصلطوربهپرسشنامهدرکهاستاصلیسوالدوحاویتحقیقاین
:است

دارند؟روستاییهویتازتصوریچهروستاییان-
اشد؟بداشتهپیشرفتایرانیاسالمیالگویدربایدراجایگاهیچهروستاییهویت-

وجودیشهروروستاییهویتبینتفاوتیآیاکهاستمطرحسواالتایناکنون
هویتوخودهویتبهنسبتنظریودیدگاهچهمکان،دواینمردمخوددارد؟
یتفاوت هایدارایشهروروستاسطحدرملیودینیهویتآیادارند؟دیگری
دادهخپاسآنهابهمقالهایندرکهاستتحقیقایناساسیسواالتازاینهااست؟
.گیردقرارمدنظرپیشرفتایرانیاسالمیالگویدرتاشدخواهد



تحقیقروش
مندساختنیمهمصاحبهازآندرکهاستکیفیروشمقاله،اینتحقیقروش

ازکهاستهدفمندنمونه گیرینیزتحقیقایننمونه گیریروش.استشدهاستفاده
ستادوسطتبرگزاری)روستایینخبگانهمایشدریافتهحضورروستایینخبگان
کردهداپیحضورکشورکلازکه(کشورمساجدهنریفرهنگیکانون هایهماهنگی

.می باشدنفر50حدودآنهاتعدادواستشدهاستفادهبودند



تحقیقنظریادبیات
:لغویمنظرازهویت-
مطهریشهیداستاددیدازهویت-
هویتالگویبردرآمدی-
انسان هادیگرباارتباطتجلیعنوانبهروستاتعریف-
کوچ نشینانوعشایر-
هویتدریرتغیعنوانبهروستابافتوهستیجهانتجلیعنوانبهطبیعتنقش-

روستاییان
هستیجهانمجازیتجلیعنوانبهارتباطاتواطالعاتفناوری-
روستاییانهویتوپیشرفتایرانیاسالمیالگوی-



تحقیقیافته های
توصیفییافته های

مقطعدرتتحصیالمیزانبیشترینتحقیق،اینکنندگانشرکتازنفر50بیناز
سطحازشاننوداده اندتشکیللیسانسودانشجودیپلم،فوقفوق لیسانس،ودیپلم
.داردتحقیقدرمشارکت کنندگانسوادباالی

حدود)سال25تا20محدودهدربیشترنیزمشارکت کنندگانسن
.داردتحقیقایننمونهبودنجوانازنشانکهداشتقرار(28



تحلیلییافته های
هرمفاهیمواستشدهپرداختهتحقیقسواالتبهمشارکت کنندگانجوابتحلیلبهبخشایندر
.استشدهدادهشرحآنهاکناردریک
:کهمی دهدنشانیافته هااین
عدمتعهد،مبیساختارشکن،ویژگی هایدارایراشهریفردییکمواقعاکثردرروستاییفردیک

فردوتاسسکونوآرامشدرروستایی:می کندتوصیفچنینراخودشومی بیندسنتبهوفادر
.استخشنوتندیعصبانیت،سمتبهشهری

برحسبوهنمودآنهامشترکنکاتاستخراجبهاقداممصاحبه،تمامکردنپیادهازبعدبخشایندر
مقوله هاینا.شددادهمقوله هاییمستخرج،مفاهیمبهمشارکت کنندگان،توسطرفتهبه کارادبیات
:ازعبارتند



روستاییهویتوهویت•

لف، هویت شخصیت یک فرد در ابعاد مخت. از نظر روستاییان منظور از هویت، شخصیت هر فرد است
.او را تشکیل می دهد

روستانشینانهویتباشهرنشینانهویتتفاوت•

کی هر چند فطرت انسان ها ی. وجود دارد... تفاوت های بسیاری از جمله در هویت فرهنگی، اجتماعی و 
.است اما به دلیل مسائل محیطی، نحوه شکل گیری هویت آنان متفاوت می باشد



روستانشینانهویتباشهرنشینانهویتتفاوت•

هویت روستاییهویت شهری

.ر استفرد شهرنشین درگیر تکنولوژی و فناوری مسائل نو و به روزت
تالش اما یک فرد روستایی گرایش زیادی به فعالیت و کار و

دارد، حس تعامل گرایی و کمک به دیگر افراد در وجود او
.بیشتر است

فراد در شهر، روی آوردن به فرهنگ غربی باعث تغییر بسیار هویت  ا
شده و آنها را از هم دور ساخته است

یزیادتغییروماندهباقیشکلهمانبهروستاهادرولی
.استنداشته

.می شوددر هویت روستایی، ارتباطات ساده و اصل ارتباط، با ارزس تلقی
وخواستهبهرسیدنوسیلهارتباطشهریهویتدراما

.نیازهاست
مانآسکهحدیتانداردطبیعتباارتباطیهیچشهرنشینیهویت

آنجاییات.هستندمحرومطبیعتدیدنازونمی کنندمشاهدهراپرستاره
تقریبا  وبرمی خوردمشکلبهطبیعتوطبیعیمحیطدرکشهردرکه

.دارندسروکارماشینباانسانها

یردرگآنباواستطبیعتباارتباطدرروستاییهویت
می باشد



ملیهویتتقویتدرروستاییانهویتجایگاه•

می افتدفاقاتایامطیکهتعغیراتیمقابلدرکمترروستاییافرادچون
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 ایپایههویتروستاییانهویت.دهندنشانراملیهویتمی تواند
استفادهلگواعنوانبهمی تواندونداشتهتغییریشهربهنسبتواست
.باشدداشتهملیهویتدرمهینقشوشود
آنعطببهآورده اندماشینیزندگیبهرومردمشهردرکهآنجاییاز

ستارودرحالیکهدر.شده اندملیهویتفراموشیوگراییغربدچار
یچهداردوجودایلیاتیارزش هایومسائلبرکهخاصیتعصببا
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روستاوشهردرهویتعواملوعناصر•

روستاشهر

عناصر و 
عواملی هویت 

فردی

فرد، خودش را همگام با پیشرفت جامعه و جهان
.خودش تطبیق داده است

تماع در شهر بنا به برخی شرایط از جمله محیط، اج
.و خانواده، هویت فردی تغییر پیدا کرده است

ته و بیشتر گرایش به حفظ شرایط موجود داش
.کمتر تغیرپذیر است

اده، در روستا باتوجه به محبط و اجتماعی و خانو
.تغییری نداشته است

عناصر و 
عواملی هویت 

اجتماعی

باط ارتباط بیشتر با همکاران و کارکنان تا ارت
داشتن با اقوام و نزدیکان

یکم رنگ شدن برخوردها و ضعف روابط اجتماع
ارتباطات کم بین دوستان، افراد و خانواده

وجود تعامل و همکاری روستاییان باهم 
وجود صلحه رحم و دید و بازدید بیشتر

ارتباطات بیشتری در روستا است

عناصر و 
عواملی هویت 

فرهنگی

شیوه نوین برگزاری مراسمات و مناسبت های 
مذهبی و عروسی

رفراموشی هویت خود و اقتباس یک هویت دیگ

میانجام مراسمات و مناسبات به همان شیوه قدی
بیشتر به گذشته خود وفادارند

عناصر و 
عواملی هویت 

دینی

گرایش کمتر به انجام مراسمات دینی
تر فرد شهری دچار تغییر شده و ایمانش ضعیف

شده است

نان از وجود اعتقادات محکم تر نسبت به شهرنشی
...لحاظ اعتقادات و 

ان را روستاییان، بسیار مقیدند و هویت دینی ش
حفظ کرده اند

عناصر و 
عواملی هویت 

روانی

وجود پوچ گرایی بیشتر در شهر
تندی و شهرنشینان بیشتر به سمت عصبانیت و

.خشن رفته اند

وجود عزت نفس و خودارزشمداری بیشتر
بسیار آرام



روستاوشهردرهویتعواملوعناصر•

عناصر و عواملی
هویت تاریخی

ی و از بین بردن خانه های قدیمی و شیوه ساخت سنت
فکر کردن به شیوه های جدید

استبا پیشرفت کردن تغییرات بسیاری داشته
تری بوده با پیشرفت تکنولوژی شاهد تغییرات بیش

است

تالش مردم روستا برای حفظ معماری تاریخی و
بافت خانه های قدیمی

اقی مانده کمتر تغییر کرده و بیشتر به همان شکل ب
است

.کمتر تغیر کرده و همانطور ادامه دارد

عناصر و عواملی
یهویت ترکیب

مانند مردم روستا از نظر پوشش و غیره با یکدیگر ه
هستند

فرهنگ در هویت شهریان و پوشش در هویت دینی
.آنها نقش دارد

مردم شهر با یکدیگر متفاوت هستند
نی نوع پوشش و حجاب که بر هویت فرهنگی و دی

مربوط است
فرهنگ در هویت روستاییان و پوشش در هویت 

.دینی آنها نقش دارد

عناصر و عواملی
هویت روستایی

فرد روستایی در شهر هویت خود را از دست می دهد
و تغییر می پذیرد

رفت و شهر بیشتر به سمت پیشرفت و تکنولوژی
هویت شهری پیدا نموده است

 دهد روستایی در شهر بیشتر هویت خود را تغیر می
.یعنی باکالس بودن را راهنما قرار می دهد

یق یک فرد روستایی بهتر خود را با روستا تطب
.می دهد

تاکثرا به همان شکل بوده و تغیری نداشته اس
به شکل قدیمی و صمیمی تر است

عناصر و عواملی
هویت شهری

ه و یک فرد شهرنشین به زندگی شهری عادت کرد
زندگی در شهر را می پذیرد

برخی همچنان هویت شهری را حفظ کرده اند و با 
تغییر هویت مبارزه کرده اند

از روستاییان در شهر همان هویت روستایی را دارند و
.آن تبعیت می کنند

فرد شهری به راحتی خود را با روستا و محیط آن
.وفق نمی دهد

در برخی مواقع روستاییان، هویت شهری پیدا 
...کرده اند بر اثر رفت و آمد، رسانه و اینترنت و 
مانند یکسری در روستاها، هویت شهری پیدا کرده اند
...ساختمان سازی جند طبقه ای و اینترنت و 



شهربهنسبتروستادرزندگیترجیح•
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روستابهبازگشت•

دیگرانبهبودنروستاییاعالم•

هویتورسانه•



روستاییانهویتدرروستااکوسیستموطبیعتنقش•

روستاییانخوددیدازشهربهروستائیانمهاجرتروندافزایش•
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.باشیمپیشرفتایرانیاسالمیالگویوروستاییهویت



بیشراانروستاییوروستاییهویتتعریفضرورتشهر،بهروستائیانمهاجرتروندافزایش
.می نمایدروستاهاهویتبهنسبتجدیاقدامیبهوادارراماومی سازدضروریپیشاز

آنهاددارنسکونتشهردرکهاستآنهاییهمانندانسانهاییسکونتوتولیدمحلروستاها
نگاهبااستالزمودارندکنندهتعییننقشمردمغذاییسبددروهستندتالشپروصادق

.کنیمبازیابیراآنهاهویتجدیدی

ندگیزسبکوشغلمعیشت،نحوهشناساییروستایی،هویتتعریفدرمسئلهاولین
.استروستایی



منظومهنهایتدروروستاییانوروستاییهویتارزیابیشاخص هایازبرخیبهرامامطالعهاینحاصل
:نموداشارهزیرشاخص هایازبرخیبهمی توانکارشروعبه عنواناما.می رساندشاخص هایی

.شدخواهداییانروستطبیعت شناسیوانسان شناسیخودشناسی،ایمان،افزایشباعثدینی،شناختوآگاهیافزایش-
یشرفتپایرانیاسالمیالگویبامنطبق تریوجدیدهویتصاحبروستاییاندانش ها،وآگاهی هااینافزایشبالذا

.شدخواهند
مهاجرت هایکاهشزمینه سازملی،شبکهفضایدراطالعاتفن آوریوارتباطاتوبهداشتآموزش،توسعه-

ایرانیاسالمیالگویبامتناسبیوجدیدهویتپیشرفت هااینبرحسبروستاییانبایدلذا.استشهرهابهناخواسته
.کنندتعریفپیشرفت

پشتوانهباویتیهبایدلذا.استروستاییاندوشبرکهاستکشورپیشرفتاستراتژیکارکانازکشاورزی،توسعه-
.یستندستوریومی شودساختهاجتماعدرهویتاینوگیردشکلروستاییانبرایروزمسائلطبقوسنتی

مناطقدرزیارتیوورزشیزارعی،طبیعت گرددی،باستانی،روستایی،گردشگریگردشگری،توسعهاعظمبخش-
مردمبرایوروستاییمردمبابرنامه ریزیوروستاییانهویتشاختبدوناعظم،بخشاینتوسعهلذا.استروستایی
.نیستامکان پذیرروستایی




