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چكيده
هويت به معنيكيستي و چيستي فرد ،مفهومي پيچيده و سيال است كه در طول زمان،
دستخوش تغيير و تحول ميشود و وجه تمايز يك فرد،گروه يا جامعهاي نسبت به ساير
افراد،گروهها و جوامع ميباشد؛ بر همين قاعده بسياري از جوامع ،شهروندان خود را در
دستيابي به هويتي منسجم ياري مينمايند .اين مقاله با هدف «تبيين نقش بسيج در
تحكيم هويت ملي» با رويكرد كيفي و روش دلفي و مصاحبه با صاحبنظران فرهنگي و
اجتماعي ،دانشگاهي و كارشناسان موضوعي در بسيج انجام شده و براي جمعآوري اطالعات
از پرسشنامه دلفي استفاده گردیده است.
مقايسه ابعاد هويت ملي نشان ميدهد كه «بُعداسالمي(ديناسالم ،مذهب تشيع و
ارزشهاي اسالمي) با ميانگين رتبه ،3/5بُعدايراني(فرهنگي ،سرزمين و تمدن ايران باستان
و قديم) با ميانگين رتبه  ،2/7بُعد قومي( اقوام ،قبايل،طوايف وگروههاي ايراني) با ميانگين
رتبه  2/2و بُعد جديد (ارزشها و نمادهاي فرهنگي ساير ملل) با ميانگين رتبه  »/.5به
ترتيب باالترين و پايينترين ابعاد هويت ملي( اسالمي -ايراني) را تشكيل ميدهد .در همه
ویژگیهای اعالم شده برای هویت ملی(اسالمی -ایرانی) میزان احساس تعلق و عاطفه
نسبت به هویتملی بیش از ميزان تعهد و آمادگي دفاع(رفتار) میباشد و همچنین میزان
تعهد و رفتار ،بيش از آگاهی و شناخت نسبت به عناصر هويت ملي است .برخي از مهمترين
اولويتهاي نقشآفريني بسيج در تقويت و تحكيم هويت ملي در بين جوانان عبارتند از:
 1 .1حفظ غلبه بُعد اسالمي و اهتمام به تحكيم عناصر و ويژگيهاي بُعد ايراني هويت ملي
ت ملي در نسبت با ابعاد
2 .2تأكيد بر تقويت و تحكيم بُعد شناختي و آگاهي هوي 
عاطفي -احساسي و رفتاري
3 .3اقدام مؤثر در تحكيم هويتملي با تأكيد بر انسجام ملی ،انسجام دینی ،انسجام
اقوام ،شادي و نشاط در بين جوانان
واژگان كليدي:
هويت ،هويت ملي ،هويت اسالمي ،هويت انقالبي ،هويت ايراني ،بسيج ،جوانان

 .1اين مقاله برگرفته از پروژه تحقيقاتي با عنوان «بررسي نقش بسيج در تحكيم هويت اسالمي -ايراني» است كه با
حمايت و اعتبارات پژوهشكده مطالعات و تحقيقات بسيج توسط آقاي هادي عبدالملكي انجام شده است .نگارنده در
سال  1392انجام شده است.
 .2دانشجوي دكتري رشته آيندهپژوهي دانشگاه عالي دفاع ملي( نويسنده مسئول)ha_ malaki@ yahoo.com ،
 .3دکتری جامعهشناسی و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی
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مقدمه
هویتیابی ،فرایندی اجتماعی است؛ بر همین اساس نگهداشت و تحکیم مبانی و
مؤلفههای هویتیابی نیز تابع فهم و ادراک اجتماعی است که یک جامعه به شیوههای
مختلف میتواند آن را سامان دهد .عالوه بر این ،داشتن هويت مستقل و ممتاز يك ركن
اساسي در زندگي فردي و جمعي افراد است و مبنای كنشگري او محسوب ميشود.
عنصر شناسايي ،تفكيك و تمايز بين خود و ديگران به زندگي انسان معنا ميبخشد و
او را به تحرك و پويايي وادار ميكند.
در کنار هویتیابی ،حفظ هويت نیز يكي از نگرانيهاي جِ دي بشر امروز به شمار
ميرود و در اكثر جوامع ،مورد توجه قرار گرفته است .شناسایی محتوا ،ابعاد ،عناصر و
مؤلفههای اصلی هویت ملی و اقدام مؤثر برای تحکیم و تقویت آن ،یکی از مسئولیتهای
اجتماعی نهادهای فراگیر ملی است که میتواند به افزایش شناخت و آگاهی ،تقویت
احساستعلق و آمادگی برای عمل جمعی و هماهنگ با سایر ارکان و اجزای نظام
اجتماعی منجر شود؛ بهگونهای كه جامعه میتواند بر محور اراده جمعی ،خواسته و
انتظارات خود را ساری و جاری نماید .به همان نسبت که همسازی و هماهنگی ابعاد و
عناصر هویتملی میتواند یک ویژگی منحصربهفرد برای جوامع محسوب شود ،امکان
افتراق و جدایی عناصر هویت نيز ممكن است فرایند هویتیابی نسلها را با بحران و
چالشهایی روبهرو نماید؛ بر همین اساس تمامی جوامع در فرایندهای جامعهپذیری و
انتقال ارزشهاي فرهنگی نهادها ،ساختارها ،نقشها و راهکارهایی را برای این منظور
لحاظ مینمایند .اساسیترین این نهادها ،خانواده وگروههای خویشاوندی ،نهادهای
آموزشی و تربیت شهروندی هستند که اساس و بنیان هویت را تشکیل میدهند .هویت
در طول زمان در آثار تمدنی و رفتارهای فردی و اجتماعی منعکس است و بسیاری
خود را در جایگاه مروج و مدافع آن میشناسند؛ از اینرو هنگامی که در قواره اجتماعی
از هویت بحث میشود ،برخی نهادهای عمومی به شیوههای متعدد در شکلگیری
و تحکیم هویت ،خود را مسئول میدانند؛ از جمله این نهادها ،نهاد بسیج می باشد
که با ماهیت انقالبی ،آرمانگرایانه و ارزشی ،خود را احیاگر هویت میداند .بسیج در
کنار نقش احیاگری هویت اسالمي -ایرانی در مقطع مبارزات ،پیروزی و حوادث اول
انقالب اسالمی ،بر موضوع همسازی و همپیوندی عناصر هویتی نیز متمرکز است؛
بهگونهای که دفاع مقدس را میتوان به عنوان گنجینه عظیم و پشتوانه این ادعا طرح
و تبيين نمود .در عین حال ،بسیج خود میتواند محصول ترکیب هویتهای گوناگون
برای دفاع از یک هویت جدید و شکلگرفته بر محور انقالب اسالمی محسوب شود که
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دارای ظرفیتها و توانمندیهای زیادی برای تحکیم و تقویت این هویت در نسبت و
رابطه با هویت اصیل اسالمی و ایرانی است.
ازآنجا كه بيتوجهي به هويت ملي ميتواند خسارات جبرانناپذيري را به مقاومت
و پايداري يك ملت در مقابل ساير فرهنگها و ملل وارد نمايد ،بررسي و تبيين اين
موضوع از چند جهت حائز اهميت است كه ميتوان به موارد زير اشاره كرد؛
ت ملی ،بهویژه در عصر مدرنیته و زمزمههای جهانی شدن با چالشها
مسئله هوی 
و آسیبهای فراگیر روبهرو شده است .نفوذ برخی الگوهای فرهنگی غرب و همراهی
گروههای داخلی با مؤلفههای ساختگی هویت ،موجب بروز قرائتهای جدیدی از
هویت شده است؛ به گونهای که گروهی از جوانان ،هویتهای خویش را در ارتباط با
الگوهای ناشناخته و حتی بیگانه جستجو میکنند که هیچ ارتباطی با عناصر هویتی
یک ایرانی مسلمان ندارد؛ بر این اساس مطالعه دقیق اين موضوع ميتواند به دامنه
شناخت متولیان امر و همچنین گروههای هدف (جوانان) كمك نمايد .این پژوهش از
آن جهت که به شناسایی و تبیین ابعاد ،مؤلفهها و شاخصههای علمی و نظری هویت
ملی(اسالمی ،ایرانی و انقالبی) در ایران کمک میکند ،دارای اهميت است.
افزون بر اين ،از آنجا كه گستره بسیج قبل از هر چیز بر دامنه و عمق هویت
اسالمی -ایرانی شهروندان بهخصوص نسل جوان استوار است و بدون حضور افراد با
هویت پایدار ،تحقق بسیج یا غیرممکن است یا با چالشهای عمدهای مواجه خواهد بود؛
بنابراین برنامهریزی برای جذب ،سازماندهی و بهکارگیری نسل جوان ،مستلزم درک
صحیح از ابعاد مؤلفهای و چگونگی شکلگیری هویت جوانان و نوجوانان میباشد ،به
طوری که میزان و عمیق بودن شاخصههای هویت ملی در نسل جوان بر احساس تعلق
بیشتر آنان به جامعه و آمادگی پاسداری و دفاع از آن در مقابل تهدیدات و توطئههاي
فرهنگي و امنيتي میافزاید .در مقابل بسیج نیز خود به عنوان یک گروه هویتبخش
که توانسته است یا باید بتواند بخشی از هویت جمعی جوانان را تشکيل بدهد یا تقویت
کند ،جوانان با عضویت و فعالیت در بسیج ،به نوعی میزان احساس تعلق و وفاداری و
آمادگی خود را برای تحقق اهداف بلند اجتماعی بازگو میکنند و حتی درصدد یافتن
پاسخ به کیستی و چیستی خود برمیآیند .در واقع میتوان گفت ،فرهنگ و تفکر
بسیجی جزئی از هویت فرهنگی و انقالبی جامعه را تشکیل میدهد و بسیج ،متولی
اصلی انتقال شاخصهها و مؤلفههای آن به جوانان است یا احیاگر شاخصههای هویت
ملی (با عناصر و ابعاد ایرانی ،اسالمی ،انقالبی) است؛ لذا این مطالعه ميتواند نقشهای
عملی و کارکردهای بسیج و ردههای وابسته به آن را در سطوح برنامهریزی و اجرایی
تبیین و تقويت کند.
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تالش براي تحقق بخشهای سند چشمانداز در ابعاد عمقبخشی به هویت اسالمي-
ايراني و همچنين تحقق منویات مقام معظم رهبری ،مستلزم افزایش اثربخشی
فعالیتهای بسیج در مقابله با آسیبها و چالشهای پیشروی فرایند هویتیابی نسل
جوان است .نتايج تحقيق حاضر اين امكان را فراهم ميكند كه بسیج به عنوان يكي
از مخاطبان اصلی سند چشمانداز ضمن بازنگری در محتوا و نوع فعالیتهای خود ،به
گونهای عمل کند که ارزشها و هنجارهای هویتبخش از متن برنامهها به نسل جوان
منتقل گردد.
همچنین کمک به برقراری و تضمین امنیت در مقابل توطئهها و فتنههای داخلی و
مقاومت در برابر تهدیدات اجتماعي ،فرهنگی ،سیاسی ،خارجی و سیاستهای واگرایی
قومی به عنوان يك چالش هويتي در ایران که از جانب امپریالیسم– لیبرالیسم غرب
مدیریت و پشتیبانی میشود .مستلزم یافتن قدر مشترکی از ویژگیهای ملی و فراگیر
است که بتواند انسجام و همبستگی فراگیر و گسترده را فراهم نماید .بسیج به عنوان
نهادی فراگیر و انقالبی که سابقه بهرهگیری از قابليتهاي هویت اسالمی -ایرانی را
در هشت سال دفاع مقدس دارد ،بسيار ضروري است با توجه به توسعه دامنه نفوذش
در بين جوانان ،به این عرصه مهم نيز وارد شود و جامعه فراگير ملي را در دستيابي و
تأمين امنيت ياري نمايد.
بر اساس اين ضرورت و لزوم تبيين نقش بسيج در فرايند هويتيابي ،اين مقاله با
سه هدف كالن :الف) تعیین ابعاد ،عناصر و مؤلفههای هویت ملی جوانان در ایران ب)
ارزیابی وضعیت کنونی ابعاد ،عناصر و ویژگیهای هویت ملی در بسیج ج) اولويتبندي
اقدامهاي بسيج در تحكيم هويت ملي و مطابق اين اهداف ،محقق در پي پاسخ به سه
سؤال كلي و  12سؤال جزئي مترتب برآنها برآمده است.
1
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بیان مسئله
هویت به معنی کیستی و چیستی فرد است كه در جریان شکلگیری شخصیت فرد
و فرایند جامعهپذیری و اجتماعی شدن فرد و همچنین در بستر تحوالت اجتماعی
تکوین مییابد .پاسخ به سؤال كيستي و چيستي چه در سطح فردي و چه در سطح
 .1چالشها وضعيتي هستند كه درصورت مديريت صحيح ميتوانند يك فرصت باشند و در غير اين صورت تبديل به
تهديد مي شوند.
 .1 .2ابعاد ،عناصر و مؤلفههاي اصلي هويت ملي جوانان در ايران كدام است؟  .2در حال حاضر وضعيت تعلق به عناصر
هويت ملي ( ابعاد اسالمي -ايراني) انقالبي در بسيج چگونه است؟  .3در فرايند تحكيم هويت ملي اولويت بسيج ،اقدام
در خصوص كدام ابعاد و عناصر هويت ملي است.؟

نقش بسیج در تحکیم هویت ملی جوانان  /هادي عبدالملكي ،علي قنبري

جمعي ،همواره يكي از دغدغههاي آدمي بوده است و در مراحل مختلف حيات فردي
و جمعي ،گريبان وي را رها نكرده است .اهميت پرداختن به اين سؤال و كم وكيف
پاسخ دادن به آن ،به اين دليل است كه هويت و نوع و جهت آن تعيينكننده بسياري
از جهتگيريها ،تصميمات و رفتارهاي او ميباشد (حاجياني.)1 :1379 ،
هر فردی که در اجتماع انسانی زندگی میکند ،دارای دو هویت جداگانه است؛ یکی
هویت فردی و دیگری هویت جمعی .در هویت فردی ،فرد شناسههای اختصاصی و
منحصر به فردی دارد که او را از دیگر افراد متمایز میکند ،مانند نام و نامخانوادگی و
خانواده .اما برعکس ،هویت جمعی نمایانگر تعلق فرد به جامعه،گروه یا تشکل خاصی
است؛ بنابراین هویت فردی تقریبـاً ثابت و ابعاد محدودی دارد ،درحالی که هویت جمعی
دارای ماهیتی سیال ،متغیر و چند بُعدی است و نوعی احساس تعلق به گروههایی متکثر
را بازگو میکند؛ یعنی یک فرد در عین حال میتواند به یک کشور و ملت ،نژاد و قوم و
دین خاصی تعلق داشته باشد و آن را اظهارکند؛ بر همین اساس هویت جمعی در جریان
تعامالت اجتماعی ممکن است دچار دگرگونی شود؛ لذا بسیاری از نظامهای اجتماعی و
فرهنگی در تالش هستند با دخالت در جریان هویتیابی فرد ،آن را مدیریت نمایند و با
انتقال مواریث فکری و فرهنگی و گذشته تمدنی ،نسلهای رو به تکامل خود ،بهخصوص
جوانان را در یافتن پاسخ به کیستی و چیستی خود یاری نمایند ...كما اينكه مقام معظم
رهبري نيز حفظ هویت « اسالمی -ایرانی» را مسئلهای بسیار مهم ميدانند و ميفرمايند:
ملت ایران با تکیه بر همین هویت جمعی میتواند در دوران حساس بیداری اسالمی
نقشآفرینی مؤثری کند (مقام معظم رهبري ،در دیدار مردم پاوه و اورامانات .)1390/7/25-
برخی بر این باورند که به دالیل مختلف ،از جمله عدم ایفای کارکرد مؤثر از جانب
نهادها ،مراکز و عوامل هویتساز جامعه و همچنین نفوذ الگوهای فرهنگ بیگانه و
تحوالت بینالمللی ،جامعه و جوانان به نوعی بحران یا کاستی در هویت ملی مواجه
گردیده است و عناصر و ابعاد هویت ملی(عنصر ایرانی ،دینی ،تاریخی ،فرهنگی ،علمی،
قومی ،سرزمینی و )...با چالش مواجه شده است و بر همین اساس عناصر هویت ملی
نیازمند تحکیم ،تقويت و همسازی هستند ،بهویژه فرایند هویتیابی نسل جوان ،نیازمند
تقویت و تحکیمبخشی بیشتری است.
از این رو در جامعه اسالمی -انقالبی ایران در کنار بسیاری از سازمانهای فرهنگی
وآموزشی ،بسیج به عنوان سازمانی که ارتباط تنگاتنگی با جوانان و نوجوانان دارد،
خود را ملزم به اقدام مؤثر در تسهیل و تقویت فرایند هویتیابی جوانان میداند .بسیج
و ردههای وابسته به آن (از جمله بسیج دانشآموزی و فرهنگیان ،اساتید ،هنرمندان،
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دانشجویی و طالب و )...به علت گستردگی ،پراکندگی و تأکید فرهنگی ،دارای مزیت
نسبی و توان عملیاتی در تحکیمبخشی به هویت ملی (با ابعاد و عناصر ایرانی -دینی-
انقالبی) یا عناصر هویت ملی میباشد ،بدون شک بسیج در مقاطعی حساس از تاریخ
انقالب و فرایندهای مختلف توانسته است به شکلگیری هویت در جوانان (از جمله
هویت دانشجویی در مسئله تسخیر النه جاسوسی و  13آبان به عنوان نمونه بارز
هویت انقالبی نسل جوان در مقابله با ایادی استکبار) به میزان مؤثری عمل نماید؛ یا
اینکه بسیج ،هنر بهرهگیری از الیهها و عناصر هویت ملی و اسالمی نسل معاصر را در
فرایندهای مورد نیاز حراست از انقالب به آزمون گذاشته و موفق بوده است.
هویت ملی هویتی متکثر ،چند الیه و پیچیده است و ایرانیان در بازگویی هویت
ایرانی آریایی ،مسلمان (سني و شیعه)،
خود و پاسخگویی به کیستی و چیستی ،خود را
ِ
فارس ،ترک ،کرد ،لر ،داراي ایل و تبار خاصی مینامند ،تعلق و وفاداری خود را به
گذشته تاریخی ،سرزمین ،زبان ،دین و قوم ایرانی و همچنين انديشه و رفتار انقالبی
ناشي از حركت تاريخساز امامخميني(ره) میدانند .از آنجا كه هويت ملي را ميتوان
مهمترين مبناي همبستگي ملي و در نتیجه كنش جمعي ملت دانست ،به همين جهت
بسيج به عنوان يك سازمان پيشرو -كه واجد تمام ويژگيهاي هويت ملي است -الزم
است ابعاد هويت ملي را بشناسد ،عناصر يا مؤلفههاي آنها را مشخص و با توجه ميزان
اهميت هركدام از آنها نقش و جايگاه خود را در تحكيم و تقويت هويت ملي (هويت
جمعي عام) مشخص كند.
مقاله برآن است ضمن تعيين ابعاد ،شاخصهها و مؤلفههای هویت ملی (ایرانی،
اسالمی و انقالبی) جوانان ،عوامل و موانع پیشروی هویت ملی در میان جوانان را تبیین
و با توجه به پتانسیلها و تواناییهای بسیج ،نقش آن را در تحکیم بخشی و تقویت
هویت ملی بازخواني نماید و فعاليت و اقدمات مناسب را با توجه به قابليتهاي اقشار و
تشکلهای بسیج برای نقشآفرینی در این حوزه شناسایی ،اولويتبندي و معرفي كند.
عالوه براین ،ارائه هرگونه راهکار عملی برای ایفای نقش بسیج در هویت بخشی یا
تحکیم هویت ملی ،مستلزم شناخت و تعیین عناصر ،ابعاد و مؤلفههای ایرانی ،اسالمي
و انقالبی هويت در نسل جوان است؛ از اینرو تعيين وضعيت تعلق بسيج به هركدام از
ابعاد ،عناصر و اليههاي هويت ملي ،نكته ديگري است كه در اين مقاله در پي تدقيق
آن ميباشيم.

تدارك نظري
هویت
هویت از نظر لغوی ،عبارت از پاسخ به کیستی و چیستی فرد در مقایسه با دیگران
و معرفی جایگاه فرد در جامعه و در مقایسه با سایر افراد میباشد .به اعتقاد تاجفل
هویت عبارت است از « آن بخش از برداشت یک فرد از خود که از آگاهی او نسبت به
عضویت در گروه اجتماعی همراه با اهمیت ارزشی و احساسی منضم به آن عضویت
سرچشمه میگیرد».
هویت دو بعد اساسی یا دو جزء دارد:
 -1بُعد فردی و آن عبارت از آگاهی ،احساس و برداشتی مثبت یا منفی است که فرد
نسبت به خود دارد و خود را با آن بیان میکند ،مانند زن یا مرد ،بزرگسال یا مسلمان
بودن در مقابل دیگران.
 -2بُعد اجتماعی و آن عبارت از آگاهی و برداشتی است که فرد نسبت به جایگاه و
چیستی خود در جامعه و گروههای اجتماعی که عضو و متعلق به آنهاست دارد ،مانند
مذهبی بودن ،انقالبی یا محافظهکار بودن .هويت جمعي يا اجتماعي نشئت گرفته از
جايگاه و تعلق فرد به جامعه است .برایند کلی هویت اجتماعی ،همان هویت جمعی
است که دارای عناصر متعددی است ،از جمله دینداری ،سبک زندگی ،تعلق سرزمینی و
قومی ،تعلق حزبی و گروهی ،وابستگی ملی (تعلق به یک ملت) ،تعلق صنفی و سازمانی.
در تعريف ديگر «هويت مجموعه معاني است كه چگونه بودن را در خصوص
نقشهاي اجتماعي به فرد القا ميكند يا وضعيتي است كه به فرد ميگويد او كيست
و مجموعه معاني را براي فرد توليد ميكند كه مرجع كيستي و چيستي او را تشكيل
ميدهد (.)Bourk, 1991: 83
حالشدن است؛ بر اساس ايده كلي تحليل گفتمان
سيال و پديدهای در ِ
هويت ،موضوعي ّ
( الكلو و موف) ،پديدههاي اجتماعي هرگز تام و تمام نيستند ،معاني هيچگاه نميتوانند
براي هميشه تثبيت شوند ،حتي اگر برخي از مؤلفههاي هويت ،ثابت باشند ،بسياري از
مؤلفهها و شاخصهاي آن دائماً درحال تكامل یا جايگزينياند (يورگنسن و ديگران .)53 :1389،بر
همين قاعده ،برخي از مهمترين رويكردهاي نظري در رابطه با هويت بررسي شده است:
الف) رويكردجامعهشناختی؛ باور به اينکه هويت ،ساخته و پرداخته ظرف زمان،
ت اجتماعی فرد است .آرای جامعهشناسان دربار ه هويت به طور
مکان ،فضا و موقعي 
عمده ،در ديدگاه کنش متقابل نمادين تبلور میيابد .مطابق اين رويكرد ،هویتیابی
1

2

1- identity
Tajfel 2-
3- Symbolic Interaction Perspective
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مفهومی بنیادین و محوری در فرایند جامعهپذیری و نحوه انتقال میراث فکری ،فرهنگی
و تاریخی به نسلهای بعدی است  .مطابق نظريه کنش متقابلگرايان و از جمله كولي ،
هويت يک فرد ،همان «خود آيينهسان» اوست که در جريان تعامالت فرد با ديگران
شکل میگيرد .هويت تعريفي است که فرد به واسطه تعاملش با ديگران و با نگاه کردن
در آيينه ديگران از خود به دست میآورد.
از دیدگاه جرج هربرت مید  ،هر فرد ،هویت یا خویشتن خود را از طریق سازماندهی
نگرشهای فردی دیگران در قالب نگرشهای سازمانیافتۀ اجتماعی یا گروهی شکل
میدهد .براساس نظريۀ ميد ،من فاعلي  ،همان هويت فردي است و من مفعولي  ،همان
معاني که فرد از خودش در مقابل
هويت اجتماعي  .در واقع ،هويت يعني تصور و
ِ
ديگران پيدا میکند (قنبري.)63 :1382 ،
براساس نظريۀ بلومر  ،در جریان کنش متقابل نمادي بر حسب موقعيتهاي
مختلف ،افراد واقعيتها ،پنداشتها يا تعبيرهايي به دست میآورند .هويت يا خود
اجتماعي افراد ،يکي از اين واقعيتهاست؛ بر اين اساس هويت فرد ،پنداشتي است که
او از خود در جريان کنش متقابل با ديگران به دست میآورد .همچنین بارر()1995
در مقاله خود با عنوان «مقدمهاي بر برساختگرايي اجتماعي» مينويسد« :ما اساساً
موجوداتي تاريخي و فرهنگي هستيم و ديدگاههاي ما به جهان و شناختمان از آن
محصول تعامالت تاريخمند ميان آدميان است» ()Burr,1995:3
ب) رويكرد روانشناختی؛ باور به اينکه فرايندهای روانی شخص ،نقشی ضروری
در ساخت و پرداخت هويت ايفا میکنند .اين نظريهها به طور عمده با ديدگاه شناخت
اجتماعي همپوشی دارند .در اين حوزه اريک فروم اعتقاد دارد هر فردي مايل است
هويت خاص خود را داشته باشد؛ بر اين اساس میکوشد خويشتن را دريابد ،بشناسد
و در عين حال ،فردي ممتاز باشد و براي رسيدن به موفقيت ،خود را به شخص يا
گروهي نسبتاً سرشناس مرتبط کند و خويشتن را با آن همساز کند تا به واسطۀ امتياز
و تَشخصي که آن فرد يا گروه دارد ،صاحب امتياز ويژهای شود.
2

1

3
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8

9

 .1در بحث نظری عوامل و نحوۀ اجتماعی شدن و یادگیری ارزشهای ملی و مذهبی ،بسیج برآمده از انقالب اسالمي
در جایگاه گروه ثانویه با ماهیت داوطلبی میتواند در این فرایند وارد شده و به شکلگیری و تحکیم هویت کمک نمايد.
2- Cooley
3- George H.Mead
4- I
5- Me
6- Social identity
7- Blumer
8- Social Cognition Perspective
9- Eric From

تعريف اريك اریکسون از هويت ،بيشتر جنبۀ اجتماعي دارد .به نظر او ،هويت به
معناي احساسي نسبتاً پايدار از يگانگي خود است؛ (شرفي )274 :1383 ،همچنين جيمز
مارسيا  ،بحران هويت را ناتواني فرد در دستيابي به يک معنا و مفهوم پايدار و منسجم از
خود میداند؛ بنابراین هويت همان آگاهي نسبت به خود و خويشتن و پاسخي منسجم
به کيستي و چيستي خود است؛ برهمين اساس میتوان گفت ،انقالب اسالمي را گروهي
ساختند كه اين برداشت منسجم و پايدار را از خود به دست آورده بودند.
جنکينز هويت را به دو دستۀ اوليه و ثانويه تقسيم میکند .هويت اوليه را شامل خود
بودن ،جنسيت ،وابستگي قومي و خويشاوندي میداند که فرد در خانواده پيدا میکند؛
در حالی که هويت ثانويه ،همان هويت جمعي است که در تعامالت اجتماعي و در قالب
گروههاي ثانويه شکل میگيرد« .مفهوم هويت به طور همزمان ميان افراد و اشيا دو نسبت
محتمل برقرار ميسازد؛ از يك طرف ،شباهت و از طرف ديگر تفاوت» (جنكينز.)5: 1381،
هویت اجتماعی به اعتقاد تاجفل ،با عضویت در گروه پیوند دارد و از سه عنصر
تشكيل ميشود:
الف) عنصر شناختی؛ یعنی آگاهی از اینکه فرد به یک گروه تعلق دارد.
ب) عنصر ارزشی؛ فرضیههایی دربارۀ پیامدهای ارزشی مثبت یا منفی عضویت در گروه
ج) عنصر احساسی؛ احساسات نسبت به گروه و نسبت به افراد دیگری که رابطۀ
خاص با آن گروه دارند (گلمحمدی.)15 :1380 ،
دركل ،بر اساس رويكرد روانشناسي ميتوان گفت هويت در نسبت با فاعل آن  ،در
ارتباط با يك موضوع (موجوديت) هم بر شباهت و هم بر تمايز تمركز دارد و از سه
عنصر اساسي برخوردار است كه عبارتند از :الف -شناخت نسبت به آن موجوديت
ب -احساس تعلق به آن موجوديت ج -آمادگي دفاع و رفتار همنوا يا متعارض با آن.
1

2

3

نقش بسیج در تحکیم هویت ملی جوانان  /هادي عبدالملكي ،علي قنبري

1- Eric Eriksson
2- Marcia James
3- Jenkins

103

فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال هفدهم  /شماره / 63تابستان 1393

104

عالوه بر اين ،در چارچوب مباحث امنيت و مرتبط با نقش و مأموريت بسيج در جامعه،
هويت داراي كاركرد قوامبخش است ،عنصركليدي جامعه همان انديشهها و روياروييهايی
است كه به افراد به عنوان عضو يك گروه اجتماعي هويت ميبخشد« ،جامعه از هويت،
يعني برداشتي كه همبودها و افراد از خودشان دارند و آنها را به عنوان اعضاي يك جمع
به همبسته مشخص ميسازد ،قوام ميگيرد .اين هويتها از سازمانهاي آشكارا سياسي
مرتبط با حكومت متمايز اما با آنها به هم پيچيدهاند» (بوزان و ديگران.)184 :1386،
از نگاه بوزان ،هويت مفهوم سازماندهنده اجتماع است .اين معنا از هويت ،ناظر بر
كاركرد تشابه و تمايزگذاري هويت است .بر همين اساس معتقد است «زماني ناامني
اجتماعي وجود دارد كه همبودهايي از هر نوع ،تحول يا احتمالي را به عنوان تهديدي
براي بقای خودشان به عنوان همبود تعريف كنند ...و امنيت اجتماعي را ناظر بر گروههاي
هويتي بزرگ و بينياز از خود تعريف ميكند» (بوزان ،همان.)184 :
ج) رويکرد ديني؛ در رويكرد ديني ،هويت زماني كه بر ريشۀ مشترك فطرت الهي
انسان استوار است ،ثابت و بين تمام انسانها مشترك است و آنگاه که با مؤلفههاي
زمينهای ،تاريخي و فرايند تربيت و اجتماعی شدن فرد مربوط ميشود ،دائماً در حال
تکامل است .در اين رويكرد ،هويت ديني را در دو سطح ميتوان مشاهده كرد؛ اول در
سطح فردي و شخصي كه مترادف با دينداري فردي است و دوم در سطح جمعي كه
متضمن آن سطح از دينداري است كه با «ما» جمعي يا همان اجتماع ديني يا اُمت
مقارنه دارد (دوران .) 84 :1383،در اين معني ،هويت ديني به معني تعلق و تعهد به جامعه
ديني است كه نميتواند از بنيان دينداري فردي برخوردار نباشد؛ يعني كسي جزء
اُمت قرار ميگيرد كه در درجه اول ديندار باشد؛ بر همين اساس بسياري از كنشها،
مناسك و شعائر ديني در كنار تأكيد بر هويت فردي و رستگاري فردي بر هويت جمعي
و كمال اُمت و جامعه اسالمي معطوف است .به عنوان مثال ،حج به عنوان يكي از شعائر
الهي با رويكرد جامعهشناسي ديني به تحقق اين امركمك كند .پرچمي ( )1393بر
اين باور است كه «حج ،پیشرفت حجاج ،کشورهای اسالمی و امت اسالم را محقق
مینماید؛ حجی که تولید و مصرف سرمایههای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
در سطوح خرد ،میانه و کالن با استفاده از ظرفیتهای حجاج را فراهم کند و تحقق اين
موضوع منوط به تغییر نگاه تقلیلگرایانه به حج است» .وي همچنين از مناسك حج
به عنوان بستري براي دستيابي به هويت فراگير اسالمي ياد ميكند ...« :و باید برای
وحدت اجتماع بکنیم .وحدت هم یعنی با حفظ تفاوتها بر سر اشتراکات عام و مهمتر
به وفاق برسیم .قرار نیست مثل هم بشویم .هرچند اختالفاتی وجود دارد ،با این حال

ما اشتراکات بسیار زیادی -با برادران اهل سنت -داریم و باید روی این اشتراکات تأکید
کنیم .نباید راجع به آن افتراقات حرف بزنیم که تضعیف بشویم .به اين طريق است
كه ميتوانيم به سمت تحقق جامعه مطلوب اسالمي مبتني بر هويت مشترك حركت
كنيم .جامعهای که وقتی خدا محور میشود ،تفاوتها اعم از تفاوتهای قومی ،نژادی
و مذهبی و جنسیتی نادیده گرفته میشود و همه متصف به صفت بندگی خداوند که
معیار انسانیت است ،میگردند .حج برای اجتماع و وحدت است ،وحدت وضعیتی است
که تفاوتها وجود دارند ،از بین نمیروند اما اهمیتشان را از دست میدهند ،اشتراکات
اهمیت پیدا میکنند (پرچمي ،1393،نقل از .)http://elmoiman.ir
ِ
هويت
نگاه جامعهشناختی یا روانشناختی به هويت ،به اين دليل كه فقط بر
شكلگرفته در جامعه و بر اساس ويژگيهاي رواني و اجتماعي متمركز است و بين
هويت انساني مبتني بر فطرت و حقيقت وجود و بُعد جمعي هويت او فاصله انداخته
است ،مورد انتقاد است .مطابق رويكرد ديني ،نقطۀ مشترك هويت تمام انسانها،
فطرت است .
رويكرد ديني ،عالوه بر تأثیر و تبيين رابطۀ هويت با عوامل طبيعي ،اجتماعي و
حاالت رواني و تعلقات ذهني ،چشمانداز و آموزههاي ديني را در هويتیابی مؤثر و
دخيل میداند .بر همين قاعده میتوان گفت ،تاريخ تمدن اسالمي ،حوادث و رويدادهاي
ِ
مالك له يا عليه فطرت پاك و الهي انسان) در هويتسازی
اجتماعي درون جامعۀ ديني (با
یا همسازي عناصر و تركيب هويت اجتماعي -ديني افراد ،حضور و نقش فعال دارند.
حوادث صدر اسالم و از جمله حادثۀ عاشورا ضمن اينكه خود بر پايههاي هويتي خاص
جدي داشته است .نمونۀ بارز اين
استوار است ،در هويتسازی نسلهاي بعد نیز تأثیر ّ
را میتوان در استناد و تأکید برخي رهبران غيرمسلمان ازجمله گاندي ،رهبر فقيد
هند مشاهده كرد .همچنین مقام معظم رهبري در تقابل واژگاني با غرب ميفرمايند:
«من ديپلمات نيستم ،من يك فرد انقالبي هستم» .اين عبارت رهبري بهرغم اشراف
بر ادبيات و اصول ديپلماسي ،نشاندهنده تعلق به هويت ديني و انقالبي است كه ريشه
در آموزههاي عملي و قيام امام حسين(ع) و عاشورا دارد و فضاي ُكنش مبتني بر هويت
انقالبي يك مسلمان شيعي در جايگاه يك رهبر ديني را بازگو ميكند.
مطابق رويكرد ديني ،تأثير آموزههاي ديني در ارتباط با هويت اجتماعي ،به شكل
ايدئولوژي تجلي پيدا ميكند و ايدئولوژي برآمده از دين ،كاركرد هويتبخش دارد.
مهمترين اين كاركردها عبارتند از:
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 .1قرآن كريم در اين رابطه میفرمايد« :پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن! این فطرتی است که خداوند،
انسانها را بر آن آفریده؛ دگرگونی در آفرینش الهی نیست؛ این است آیین استوار؛ ولی اکثر مردم نمیدانند»(.روم)30 :
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1 .1فراهم ساختن تصويري از جهان براي فرد بر مبناي واقعيتها
2 .2فراهم ساختن يك وسيله هويت در جهان براي فرد (تعريف جايگاه مناسب
براي فرد درجامعه يا هويتيابي)
3 .3فراهم ساختن ساختار ارزشي براي واكنش نشان دادن نسبت به پديدهها
4 .4فراهم كردن راهنماي عمل براي فرد (رايش)205 :1387 ،
رويكرد ديني هويت ضمن تأكيد بر اتصال انسان به منشأ خلقت (توحيد) و غايت
(معاد) ،برنامه زندگي(شريعت) و اقتضائات تاريخي ،بومي و جغرافيايي كنشهاي
اجتماعي را جلوهاي از هويت تركيبي ميداند .كچويان ( )1393در تحليل ماهيت
هويت ملي (اسالمي و ايراني) ،ضمن اعتقاد به هویت ترکیبی ،بر اين باور است كه مبنا
در هویت ترکیبی ما اسالم است و سایر اجزای هویتی را بر اساس اسالم میپذیریم؛
یعنی به منطق اسالمی عرضه میکنیم و آنهایی که ناسازگاری دارند ،سازگار و بعد هم
جذبشان میکنیم .وي داليلي براي اثبات مبنايي بودن بعد اسالمي هويت در حوادث
تاريخي ايران در مقابل منتقدان آن  -طرفداران بعد ناسيوناليستي هويت ايراني -بيان
ميكند كه در دو دسته داليل توصيفي و داليل تجويزي بازگو ميكند؛ توصيفي،
مفهومش این است که به لحاظ توصیفی ،عنصر اصلی یا منبع اصلی هویتی ما اسالم
است؛ که وقتی مردم این جامعه ( بر اساس هویت جمعی نه فردی ) میخواهند کاری
انجام دهند ،به اتکای این منبع و عنصر انجام میدهند که اگر این منبع نباشد و مؤید
نباشد و مشوق نباشد ،آنها هرگز فعل و عملی را انجام نمیدهند .از جنبه تجویزی ،ما
استدالل میکنیم که اوالً معتقدیم انسان ملزم به تبعیت از خداست و خدا دین را آورده
و ما خودمان را ملزم به آن کردیم؛ بنابراین تمام اعمال و رفتارمان باید مطابق بر دین
باشد ،این جنبه تجویزی است؛ یعنی میگوییم هرجا نزاعی به وجود آمد و دعوایی به
وجود آمد بر سر عناصر هویتی ،ما مسلمان هستیم و اسالم به ما گفته که باید عملتان
مطابق با شرع باشد ( )http://ejtemaee.ir؛ بر همين اساس ايشان بسياري از حوادث تاريخ
معاصر (از جمله انقالب اسالمي) را جلوهاي از هويت اسالمي و عناصر سازگار شده
ايراني ميداند  -درحالي كه اين نظر در يك سطح از تحليل قابل قبول است -اما بايد
اين استدالل را پذيرفت كه انقالب ،خود زايشي در هويت اسالمي -ايراني ايجاد كرد
و يك بُعد جديد بر هويت ملي افزود و تشكلهايي مانند بسيج ،حماسههايي مانند
دفاعمقدس ،تسخير النه جاسوسي و تظاهرات  9دي سال  1388بر مبناي هويت انقالبي،
ديني و حتي ملي در مقابل دخالت خارجي و عوامل وابسته داخلي انجام شده است.
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انقالب اسالمي و احياي هويت اسالمي -ايراني
انقالب اسالمي در ايران ،حركتي هويتپايه است .ريشه اين هويتيابي را ميتوان تا
صدر اسالم و حركتهاي هويتساز شيعي ،از جمله قيام ساالر شهيدان حضرت امام
حسين(ع) و تفكر رهاييبخش علوي و مهدوي جستجو كرد .تأثير انقالب اسالمي در
احياي هويت ايراني به گونهاي است كه حضرت آیتاهلل خامنهای یكی از خصوصیات
برجسته و بارز نظام جمهوری اسالمی ایران را استقالل و هویت ميدانند و تأكید
میکنند« :ما به بركت اسالم توانستهایم هویت ایرانی خود را حفظ كنیم» .معظمله
یادآوری میفرمايند« :هویت ایرانی ما از اسالم است» .همچنین ميفرمايند« :ملتهای
مسلمان با انقالب اسالمی احساس هویت و احساس عزت کردند( :ترنم نور.)205: 1384،
با رویکرد جامعهشناسی دینی و اسالمی ،بسیاری از تعابیر رایج در موضوع هویت
قابل نقد است .به این دلیل که هویت را بیشتر روبنایی و برساخت اجتماعی میدانند ،در
صورتی که هویت در نگاه دین فطرت پایه و یگانه است ،همان حقیقت انسانی و فطرت
پاک است که در تعامالت اجتماعی دستخوش تغییرات عرضی شده است .گروهی بر
هویت اصیل انسانی باقی میمانند و گروهی به انحراف میروند .امام خميني(ره) بر
خالف بسياری از متفكران پيشين و ازجمله ابنسينا و اقبال الهوري در فرايند هويتيابي
ديني ،بستر مناسب را در ايران و مليت ايراني ميبيند و هويت جديد اسالمي را در
سرزمين ايران برساخت مينمايد و اين مسئله در بررسيهاي علمي نيز مشهود است،
به طوري كه مردم ایران خود را با هویت اسالمی و ایرانی تعریف میکنند .این موضوع
در مجموع ،در مورد سه نسل با وجود اختالف کم صادق است .در اینصورت ،میتوان
مدعی شد هویت ایرانی تلفیق ایرانیت و اسالمیت است و در این تلفیق ،تعارض بنیادي
وجود ندارد (آزاد ارمکی و همکار.)53 :1380 ،
جهتگیري اصلی در هویت ایرانی ،وضعیت تلفیقگونه بین اسالم و ایران است؛ زیرا
این دو از ابعاد تکمیلی هویت ایرانیاند .همچنین نتایج تحقیق آزاد ارمکی و همکاران
به نقل از علیخانی ( )1383نشان میدهد ،در مقایسه دو بُعد هویتی ملی (ایرانی و
اسالمی) % 61 ،ایرانیان در بازگویی هویت خود اعالم کردهاند «بیش از هر چیزی خود
را مسلمان» میدانند و « %34بیش از هر چیزی خود را ایرانی» میدانند؛ بنابراین
بیشتر افراد هویت خود را برگرفته از مؤلفههاي اسالمی میدانند .همچنين افرادي که
خود را ایرانی دانستهاند ،در تعارض با مسلمان بودن خود نیستند و افرادي که خود را
مسلمان خواندهاند ،خود را در تعارض با ایران و ایرانی قرار ندادهاند (علیخانی)164 :1383،
بر خالف تصور برخي مليگراها مبني بر بيتوجهي به ابعاد هويت ايراني در ساليان
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پس از انقالب اسالمي ،مقام معظم رهبری ،نوروز را به عنوان یک جزء هویت ایرانی و
اسالمی میشناسد و در این رابطه ،ضمن بیان تأثیر فرهنگ اسالمی بر فرهنگ ایرانی
میفرمایند :محتوای نوروز ایرانی ،غیر از محتوای باستانی است ،مردم ما نوروز را بهانهای
برای دید و بازدید و رفع کدورتها و کینهها و محبت به یکدیگر قرار میدهند ...عید
نوروز چیز خوبی است ،وسیلهای است که با آن دلها شاد میشود و انسانها با یکدیگر
ارتباط برقرار میکنند ،صله رحم و صله احباب میکنند ( ترنم نور.)295: 1384،
همچنين مقام معظم رهبري در ترسيم مسير پيشرفت آينده كشور ،ضمن يادآوري
لزوم تحول و پویايي ،يادآوري ميفرمايند... :هويت ملى را بهشدت مورد مالحظه قرار
دهيم و ارج بنهيم .هويت جمعى يك ملت ،جزو آن چيزهايى است كه در تحوالت
بايد دست نخورد .در كنار هويت ملى ،پويايى ،نشاط ،برخوردارى از آزادىِ تحرك
و روح رقابت در ميان جمع خود را بايد بهشدت ارج بنهيم و به آن اهميت بدهيم...
پس ،ثبات اجتماعى باقى مىماند؛ به خاطر اينكه ريشهها و اصالتها و ساختارهاى
اصلى و هويت ملى محفوظ است ...حاال براى تغيير بخشهاى غلط ،كارهاى غلط
و راههاى غلط ،تالش و پويايى الزم است ...خداپرستى ،عشق به معنويت ،عاطفه
انسانى در هر تحولى و عواطف و محبت در انسانها بايد تقويت بشود و در اين جهت
بايد راه برويم( ...مقام معظم رهبري ،بيانات در.)1385/8/18
لذا با علم به اینکه هویت ملی ایرانی با دو الیه هویت اسالمی -ایرانی ترکیبی است
و توجه به ويژگيهاي تمدن ایرانی ،سرزمینی ،تاریخی و چارچوب جغرافیایی ایران
در جامعیت راهبرد تشكيل هويت جهاني اسالم و با رویکرد حکومت ِوال (کشورداری
و حفظ سرزمین ایران به عنوان امالقرای جهان اسالم ،مستلزم معنیداری حب وطن،
دفاع سرزمینی و حفظ نظام سیاسی ایران است) بسیار دارای اهمیت است؛ بهطوری
که مقام معظم رهبری در معرفی فرایند پنجگانه تمدن بزرگ اسالمی ،تشکیل دولت
و کشور اسالمی را مقدم بر جهان اسالم بیان فرمودهاند که نشان از اهمیت جایگاه و
نقش دولت و کشور اسالمی مقتدر در جایگاه امالقرای اسالم برای رسیدن به جامعه
جهانی اسالمی دارد.

جدول( )1مراحل شكلگيري و تحقق تمدن اسالمي بر اساس ديدگاه مقام معظم رهبري
مراحل
فرايند

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم -نهايي

انقالب اسالمي

نظام اسالمي

دولت اسالمي

كشور اسالمي

دنياي اسالم

به ثمر نشستن

استقرار اركان

مبارزات،

اصلي نظام

مطالبات و

اسالمي

خواستههاي

مبتني بر

مردم ،مراجع

انديشه

و انديشمندان

اجتماعي

مبتني بر

اسالم و الگوي

آرمانها،

واليتفقيه

شريعت و

كه در قانون

آموزههاي

اساسی تبلور

ديني

يافته است.

حضور كارگزاران و
دولتمردان متعهد،
مسئوليتپذير
مبتني بر انديشه،
تفكر ،سياست و
اخالق اسالمي و

محتوا

ديني و فراگيري
در سطح دولت
اسالمي
و برنامهريزي و
اجرا بر اساس
سياستها ،اصول
و آرمانهاي

وضعيت تحقق

محقق شده

نياز به تكامل
دارد

بايد محقق شود

هويت ديني،
ملي و اسالمي و
همگرايي اقوام

ارائه الگويي مناسب

و گروههاي

از حاكميت ديني در

مختلف در پهنه

جامعه و اسوه بودن

جامعه اسالمي و

براي ملل و امت

فراگيري وحدت

اسالمي

و همبستگي

و تحقق جامعه

اجتماعي

آرماني اسالم بر

تأللؤ و تشعشع

اساس انديشه

نظام اسالمي در

مهدويت و منجي

مرزهاي داخلي و
در ارتباط با آحاد
شهروندان ايراني
بايد محقق شود

بايد محقق شود

منبع( :عبدالملکی)3 :1391،

بنابراين الیه ایرانی هویت ملی را بستری برای باروری رویکرد حکومت َوال (حب
دین ،پذیرش والیت و اتصال به خدا ،پیامبر و امام معصوم و امام غایب(عج)) میداند
که در قالب هویت ِوالیی نظام جمهوری اسالمی مبتنی بر تفکر سیاسی -اجتماعی
تشیع معنیدار است؛ و بُعد سرزمینی هویت (جغرافيا ،نژاد ،قوم ،قبیله ،خانواده و سایر
ویژگیها و نمادهای مهم فردی) بستری برای تبدیل «من» به «ما» منظور شده است.
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انقالب

شكلگيري
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همچنین مقام معظم رهبري براي تحقق اين هويت و نيل به جامعه مطلوب اسالمي،
ضرورت طراحي الگوي اسالمي -ايراني پيشرفت را بر محور نخبگان دانشگاهي،
پشتيباني مسئوالن و همراهي مردم يادآوري ميفرمايند.... :مدلسازى و الگوسازى،
كار خود شماست؛ يعنى كار نخبگان ماست .در تحقيقات دانشگاهى بايد دنبالش
بروند ،بحث كنند و در نهايت مدل پيشرفت را براى ايران اسالمى ،براى اين جغرافيا،
با اين تاريخ ،با اين ملت ،با اين امكانات ،با اين آرمانها ترسيم و تعيين كنند و بر
اساس او ،حركت عمومى كشور به سوى پيشرفت در بخشهاى مختلف شكل بگيرد...
ما بايد پيشرفت را با الگوى اسالمى -ايرانى پيدا كنيم .اين براى ما حياتى است .چرا
ميگویيم اسالمى و چرا ميگویيم ايرانى؟ اسالمى به خاطر اينكه بر مبانى نظرى و
فلسفى اسالم و مبانى انسانشناختى اسالم استوار است .چرا ميگویيم ايرانى؟ چون
فكر و ابتكار ايرانى ،اين را به دست آورده؛ اسالم در اختيار ملتهاى ديگر هم بود .اين
ملت ما بوده است كه توانسته است يا ميتواند اين الگو را تهيه و فراهم كند .پس الگوى
اسالمى ايرانى است .البته كشورهاى ديگر هم از آن ،بدون ترديد استفاده خواهند كرد؛
همچنانى كه تا امروز هم ملت ما و كشور ما براى بسيارى از كشورها در بسيارى از
چيزها الگو قرارگرفته ،اينجا هم يقيناً اين الگو مورد تقليد و متابعت بسيارى از ملتها
واقع خواهد شد (مقام معظم رهبري ،بيانات در .)1386/2/25
مقام معظم رهبري با تأكيد بر حركت رو به پيشرفت كشور ميفرمايند ... :البته اين
به معناى اين نيست كه ما تازه مىخواهيم پيشرفت را شروع كنيم ،لذا الگو براى پيشرفت
ميخواهيم؛ نه ،پيشرفت در كشور ما با انقالب و با نهضت انقالبى شروع شد .يك جامعه
ايستاى راكد ،زير فشار ،استعدادهاى خفته ،بدون اجاز ه هيچ تحركى در درياى عميق
استعدادهاى ملى ما ،با حركت انقالبى دگرگون شد( ...مقام معظم رهبري ،بيانات در .)1386/2/25
از نگاه جامعهشناسي ديني ،هويت اسالمي يك سرمايه اجتماعي است كه امكان
توليد و توسعه آن در جامعه اسالمي و ذيل برخی از شعائر اجتماعي اسالم از جمله
نماز جمعه ،نماز عيدين ،حج و ...ممكن است .پرچمي ( )1393بر اين باور است كه
حج -انقالبي  -اساساً برای افزایش سرمایههای انسانها در سطوح مختلف است .این
سرمایه هم سرمایه معنوی است ،هم سرمایه اقتصادی است ،هم سرمایه سیاسی
است ،هم سرمایه اجتماعی است ،هم سرمایه فرهنگی است .با حج رفتن و آمدن باید
سرمایهها افزایش پیدا بکند؛ آن هم نه فقط سرمایههای معنوی فردی .این نگاهی
تقلیلگرایانه به حج است .حج این ظرفیت را دارد که سرمایهها را در سه سطح افزایش
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 .1حجي كه از بعد عبادت فردي فراتر رود و معطوف به تعامالت و كنشهاي جمعي بين امت اسالمي به اميد تحقق
آينده بهتر و مطلوب گردد .تحولخواه و دگرگونكننده است .نه تكرار و بازگشت.
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دهد؛ در سطح خرد برای فرد ،در سطح میانه برای کشور و در سطح کالن برای امت
اسالمی انواع سرمایهها را افزایش دهد .حج ،نمونهای از نظام اجتماعی چند فرهنگی
است که همه اعضای آن ضمن حفظ برخی تفاوتهای خود با وفاق بر اشتراکات
عام مهم ،سرمایههایشان را همسو با افزایش سرمایههای جامعه (کشور خود و امت
اسالمی) افزایش دهند( .پرچمي ،1393،نقل از  .)http://elmoiman.irوي فرايند انقالب اسالمي
حاجي
را در راستاي احياي اين پتانسيل جامعه اسالمي مفيد ميداند و معتقد است:
ِ
انقالبي بايد بتواند اين الگو (انقالب) را براي حجاج ساير كشورهاي
ايراني
مسلمان
ِ
ِ
ِ
اسالمي معرفي و تبيين نمايد .بر همين اساس ايشان معتقد است با گذر از نگاه فردی
به حج و فراهمسازي زمینه تعامل و افزايش روابط بین گروهی ،شناخت و اعتماد به
هم بیشتر میشود و سرمایه اجتماعی در سطح میانه و بعد هم کالن رشد میکند و
جامعه مطلوب اسالمي شكل ميگيرد.
در واقع ،آنچه انقالب اسالمي براي مسلمانان و همة جهان به ارمغان آورد و به تمام
آزادانديشان و نهضتهاي رهاييبخش هديه داد ،تزريق روح آزادانديشي و آزادمنشي در
جامعه جهاني و محرومان عالم است .در قرن جديد و احياي هويت از طريق بازگرداندن
روحيۀ توانستن و خودباوري به آنها بود كه زير چكمه مستكبران و عوامل استعمار از ميان
رفته بود« .نلسون ماندال» رهبر فقيد افريقاي جنوبي در ديدار با مقام معظم رهبري،
ضمن تمجيد شخصيت امامخميني(ره) گفت :امام خميني نه تنها رهبري بزرگ براي
ايران بود بلكه رهبري براي تمام نهضتهاي آزاديبخش جهان به شمار ميرفت و ما
خود را مديون انقالب اسالمي ميدانيم (سايت اطالعرساني دفتر مقاممعظم رهبري.)78/7/25 -
در همين گفتمان و فضاي هويتیابی ،شهيد مطهري برخي از متف ّکران اسالمي را
به عنوان احياگران هويت ديني و اسالمي در جهان عرب و اسالم معرفي کرده و از جملۀ
اين گروه ،به متف ّکراني همچون سيد جمالالدین اسدآبادي ،محمد عبده ،كواكبي و اقبال
الهوري اشاره میکند و مینویسد :اقبال ،انديشهای به نام «فلسفۀ خودي» دارد که معتقد
است جامعهای كه دچار بيماري تزلزل شخصيت و از دست دادن هويت میشود ،ايمان
خود را از دست میدهد و يكسره سقوط میكند .هويت جامعۀ اسالمي «خويشتن» و
«خود» اصيل جامعه است و ركن شخصيت اين روح جمعي ،اسالم و فرهنگ اسالمي
است .نخستين كار الزمي كه يك مصلح بايد انجام دهد ،بازگرداندن ايمان و اعتقاد اين
جامعه به «خود» واقعي او ،يعني فرهنگ و معنويت اسالم است ( مختاري.)179 :1383 ،
محمد اقبال الهوري از جمله اين متفكران دوران معاصر در حوزه تمدن اسالمي
است كه انديشه او همچنان نويد بيداري را ميدهد ،وي در نوشتههای خود در ارتباط
با موضوع اسالم به عنوان هدف سیاسی بحث میکند و میگوید« :اسالم فقط یک دین
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نیست بلکه یک ملت یا یک قوم نیز هست .در اسالم دین (مذهب) و ملت از هم جدا
نیستند .منافع ملت بر منافع خود به همین علت برتری دارد که در اسالم ،ملت صورت
خارجی دین است .آنگاه از قانون اساسی ذکری به میان میآورد و میگوید« :این قانون
دو اصل اساسی دارد ،اول حاکمیت الهی و دوم مساوات میان همه افراد ملت .هدف
سیاسی اسالم ایجاد جمهوریت توسط اتحاد ملت اسالمی به صورت حقیقی میباشد.
اصول مساوات همه افراد ملت مسلمان بود که این ملت را به صورت بزرگترین قدرت
سیاسی جهان درآورده بود( ».ابوئی مهریزی)79 :1372 ،
انقالب اسالمی صرفاً رخدادی داخلی و منحصر به مرزهای داخل ایران نیست
بلکه موضعی است که در سطوح جهانی و منطقهای ،توجه بسیاری از اندیشمندان و
صاحبنظران را به خود جلب کرده است و اتفاقاً نقطۀ مشترک همة آنها ،تأکید بر ماهیت
اسالمی و احیاگری در عرصۀ ارزشهای اسالمی و تف ّکر شیعی به عنوان هویت منحصر
به فرد انقالب مردم ایران است .در ادامه به برخی نمونهها در این مورد اشاره میشود.
اسکاچ پل از انديشمندان غربي است كه به اهمیت و نقش اراده ،آگاهی ،رهبری
و اندیشه در انقالب ایران اذعان کرده ،مینویسد« :در دنیا اگر تنها یک انقالب موجود
باشد که آگاهانه ساخته شده است ،آن انقالب ایران است» .از نظر او ،در کنار عوامل
ساختاری در ایران ،مجموعهای از تشکلهای فرهنگی و سازمانی ریشهدار و تاریخی،
تشیع ،امام حسین(ع) و مراسم اسالمی ،شبکة
اسالمی و شیعی ،اسطورۀ بنیادین ّ
مساجد ،روحانیت و ...بهگونهای هوشیارانه ساخته شده است (جمعی از نویسندگان.)145 :1383 ،
میشل فوکو متف ّکر دیگری است که به هویت اسالمی و شیعی انقالب ایران اذعان
دارد و مینویسد :روح انقالب اسالمی در این حقیقت یافت میشود که ایرانیها از
خالل انقالب خود ،به دنبال تحول و تغییر در خویش بودند .هدف اصلی آنها ایجاد
یک تحول بنیادین در وجود فردی و اجتماعی ،حیات اجتماعی و سیاسی و در نحوۀ
تف ّکر و شیوۀ نگرش بود .آنان راه اصالح را در اسالم یافتند؛ اسالم برای آنها هم دوای
درد فردی و هم درمان بیماریها و نواقص جمعی بود (جمعي از نويسندگان.)149-148 :1383،
همچنين فوکو اضافه میکند که آن یک حرکت مردمی به تمام معنی بود ،نه ائتالف
میان گروهها و سازش میان طبقات (فوکو.)62 :1379 ،
1
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هويت انقالبي بسيج
بنابراين در پی وقوع انقالب اسالمي ،تحول اساسي و بنيادين در ابعاد داخلي و خارجي
و همچنين در عرص ه ساختاري ،رفتاري ،نهادها و سازمانها اتفاق افتاد و جامعه متحول
1. Skach Pool
2. Michel Foucault
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ايران در جستجوي انطباق با شرايط جديد ،هويتي جديد برساخت مينمود؛ هويتي
كه از بُعد نظري بر اصول تفكري و آموزههاي اسالمي و از بُعد عملي بر ويژگيهاي
تاريخي و تمدن ايراني ،خلق و خوي ايراني ،انسجام قومي و تعلق سرزميني ،شرايط
زمان و آرزوهاي جديد استوار است.
اين تركيب در فرمايشات مقام معظم رهبري تحت عنوان كلي هويت ملي به اين
صورت تصريح شده است ...« :هويت ملى هم كه مىگوييم ،مليت در مقابل دين نيست
بلكه هويت ملى هر ملت ،مجموع ه فرهنگها و باورها و خواستها و آرزوها و رفتارهاى
اوست» (مقام معظم رهبري ،بيانات در.)1385/8/18
لذا در سطح ملي و داخلي ،يكي از محلهاي ظهور و تجلي «هويت اسالمي -ايراني
و انقالبي» بسيج است .واژه بسيج در فرهنگ آريانپور به معني اسباب ،سازوکار و
سازمان جنگي و ...بهکار ميرود و از لحاظ فرهنگي ،بسيج يعني مشارکت داوطلبانه
مردم در عرصههاي مختلف مذهبي ،سياسي و اجتماعي .بر اساس برداشت نگارنده از
متن فرمايشات حضرت امامخميني(ره) و مقام معظم رهبري ،بسيج عبارت است از« :
تشکلي مردمي (برآمده از متن مردم دلسوز) ،فراگير و همهجانبه براي حضور و فعاليت در
عرصهها و ميدانهاي مورد نياز انقالب و کشور؛ اين تشكل با جذب ،آموزش ،سازماندهي
و بهكارگيري آحاد مردم از آمادگي الزم براي پاسخگويي به نيازهاي پيش روي نظام
اسالمي برخوردار ميباشد» .براساس اين تعريف ،عمدهترين عرصهها و کارکردهاي
بسيج عبارتند از :کارکردهاي دفاعي و امنيتي ،فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي
و سازندگي ،علمي و فناوري ،زيستمحيطي ،بهداشت و سالمت که در نهايت بايد به
کارآمدي نظام اسالمي در تحقق اهداف و همچنين رفع تهديدات بينجامد.
در اين نوشتار ،هرگاه از هويت بسيجي استفاده ميشود ،منظور همان هويت برخاسته
از انقالب اسالمي است كه توسط امامخميني(ره) درطول مبارزات و تداوم انقالب
برساخت شده است و داراي كاركرد متمايزكننده است .از دیدگاه امامخميني(ره) این
هویت ریشه در ذات و فطرت انسانی دارد و آن را اینگونه توصیف مینماید« :بسيج
ميقات پابرهنگان و معراج انديشه پاك اسالمى است كه تربيتيافتگان آن ،نام و نشان
در گمنامى و بىنشانى گرفتهاند( ...امامخمینی ،پیام تشکیل بسیج دانشجو و طلبه.)1367/9/2،
برخي از مهمترين ويژگيهاي اين هويت جمعي(هويت اجتماعي) برآمده از دل
انقالب اسالمي عبارتند از:
طرح( )1ويژگيهاي هويت بسيجي مبتني بر قابليتهاي هويت اسالمي-ايراني
برآمده از انقالب اسالمي
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چارچوب مفهومی
تمامی جوامع بشری در راستای آگاهی شهروندان ،بهخصوص نسل جوان از کیستی
و چیستی خود و پاسخ به آن در قالب سازوکارهای آموزشی ،جامعهپذیری ،مشارکت
اجتماعی و تقویت حافظه اجتماعی این امکان را تسهیل میکنند؛ به عبارتی خود را
مکلف به انتقال هویت گذشته میدانند یا به صورت آشکار و به شیوههای مختلف،
تالش در هویتسازی و هماهنگی عناصر و ابعاد هویت خود دارند؛ به همین منظور،
گاه فرد را به تمدن کهن و مؤلفههای تاریخی ،اندوختههای فرهنگی و میراث ادبی،
افتخارات و رویدادها ،سرزمین و گستره جغرافیایی ،دین و مذهب ،علم و دانش ،نظام
سیاسی و شهروندی ،هویت ارجاع میدهند یا با تکیه بر چشماندازهای بلند چگونه
بودن و چه کسی شدن را در بسته هویتی افراد معنی و تالش میكنند ترکیبی از
هویت بین نسلی برای جامعه ترسیم و ارائه نموده و بر همین قاعده ،به تحکیم عناصر
و ابعاد هویت فردی و اجتماعی کمک کنند.

بنابراین هویت:
1 .1از نظر زمانی معطوف به گذشته ،حال و آینده میباشد.
 2 .2از حیث دامنه نفوذ و گستره مفهومی فردی و همچنين اجتماعی(جمعی) است.
 3 .3از نظر ترکیب و عناصر تشکیلدهنده میتواند تمامی عرصههای زیست اجتماعی
را در بر بگیرد؛ یعنی هم به تاریخ و تعلق تمدنی و میراث تاریخی مربوط میشود،
هم فرهنگ و دین را شامل میگردد و هم سیاست و الگوهای اداره امور اجتماعی،
الگوهای معیشت ،مصرف و تولید و در نهایت انتظارات ،آرمانها و چشمانداز
مطلوب را در خود دارد.
4 .4از نظر ارتباطی نیز میتواند دایره خانوادگی ،قومی -قبیلهای ،همشهری (شیرازی
و ،)...هموطنی (ایرانی) ،همکیشی (همدینی و همآیینی) و هممنطقهای (آسیایی
و )...و همنوعی (جهانی) را در بر بگیرد.
مراد ما از هويت در اين مقاله ،هويت به معني هويت فردي و به عنوان يك
خصيصه شخصيتي نيست بلكه هويت را در سطح ملي بهكار ميبريم و منظور ما از
هویت ملی :عبارت از آگاهی ،احساس تعلق و آمادگی دفاع از یک جامعه و ملت
خاص در مقابل و مقایسه با دیگران است .هويت ملي ،باالترين سطح هويت است.
در واقع ،تعلق يك فرد را به يك جامعه ملي يا دولت  nation- stateمشخص ميكند.
عالوه بر این ،هویت ملی را میتوان اینگونه تعریف کرد« :هويت ملي عبارت است
از هويتي جمعي كه بر تشابه منظم و معنيدار بين گروهي از افراد به نام ملت در
چارچوب يك سرزمين و يك دولت ملي مشخص و با ارزشها و اعتقادات ديني
متمايز از ملتهاي ديگر مبتني است» (قنبری.)45: 1382،
همچنین مقام معظم رهبري تعبيري جامع و كالن از هويت ملي دارند و ميفرمايند:
« ...هويت ملى هم كه مىگوييم ،مليت در مقابل دين نيست بلكه هويت ملى هر ملت،
مجموع ه فرهنگها و باورها و خواستها و آرزوها و رفتارهاى اوست .يك ملت مذهبى،
يك ملت موحد ،يك ملت مؤمن و يك ملت معتقد به پاكان درگاه الهى و اهل بيت
پيغمبر است؛ اين جزو فرهنگ و هويتشان است؛ هويت ملى كه مىگوييم ،شامل همه
اينها هست؛ اينها را حفظ كنيم( ...مقام معظم رهبري ،بيانات در .)1385/8/18مقام معظم رهبري
به طور مشخص ذيل مباحث و محتواي الگوي اسالمي -ايراني پيشرفت و تحول ،در
بخشهاي مكرر ،ابعاد و اجزای اين هويت را اسالمي -ايراني و انقالبي ميدانند كه در
نتيجه و نسبت با انقالب اسالمي تكامل يافته است.
هویت ملی در این تحقیق از ابعاد سهگانه ایرانی (یا منسوب به ملیت و تمدن
1
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ایرانی) ،اسالمی (منسوب به فرهنگ ،باورها و اعتقادات ،آیین ،شعائر و هنجارهای
دین اسالم و مذهب تشیع در وجه غالب) ،انقالبی ( ارزشها ،الگوها و رفتارهای ایجاد
شده در بعد از انقالب اسالمی در ایران ،دفاع مقدس ،بسیج و آرمانهای امامخمینی
و )...تشکیل شده است.
حال با توجه به مالحظات فوق در مطالعه هویت ملی جوان ایرانی ،میتوان هویت
ملی را به عنوان یک بسته و ترکیب در نظر گرفت که هر کدام از ابعادش خود واجد
اجزا ،عناصر و ویژگیهایی است که در یک رابطه منطقی و معنیدار ،هویت ملی جوان
ایرانی را تشکیل میدهند.
عالوه بر این ،هویت بسیجی به عنوان مبنای این مطالعه ،خود یک هویت ترکیبی
و برخاسته از الیههای مختلف هویتی جامعه است  -و تقریباً کسانی ذیل این هویت
قرار میگیرند که میانگین تمامی عناصر و الیههای هویت ملی را در حد قابل قبولی
کسب کرده یا دارند و سوگیری خاصی آنگونه که برخی محققان به آن اشاره کردهاند،
ندارند -که در این مطالعه در پی همسازی و تحکیم عناصر درونی آن هستیم ،بر همین
اساس شناخت ابعاد ،الیهها ،عناصر و ویژگیهای آن ،قبل از هر چیزی الزم است .این
مراحل انباشتگی هویت را میتوان در طرح زير مشاهده کرد.
1
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طرح( )2ابعاد و الیههای هویت ملی

هویت ملي

 1نتایج تحقیق عبداللهی ،حاجیانی ،قیصری ،حسین بر نشان دادهاند که هویت جمعی در میان اقوام و ایالت ایران،
مرزنشینان ،اعراب و بلوچها نسبت به شاخص کل هویت پایین یا کمتر است .به عبارتی ،گرایش و تعلق به هویت قومی
در این گروهها بیش از گرایش به هویت ملی است.

در مطالعه هویت ملی از نظر تعامل و عکسالعمل هر فرد به ابعاد و عناصر فوق
توجه و تأکید به جنبههای سهگانه -1شناختی(آگاهي)  -2عاطفی(احساس تعلق)
-3رفتاری(تعهد وآمادگي عمل) میتواند در چگونگی ورود و دخالت بسیج در
هویتسازی بسیار مهم باشد؛ از این نظر که باید معلوم شود اثربخشی فعالیت بسیج
باید بر جنبههای شناختی و ارتقای آگاهی نسل جوان از هویت ملی باشد یا ترمیم و
ارتقای احساسات و عواطف در حوزه هویت ملی یا برعکس بسیج میخواهد یا مناسب
است بر توسعه رفتار در حوزه شاخصهها ،الیهها و ویژگیهای هویت ملی نقش بپذیرد.
عالوه بر این ،در چارچوب جستجوی نقش بسیج در تحکیم هویت ملی در کنار
سایر عوامل و منابع هویتساز ،از جمله خانواده ،نهادها ،مدرسه و دانشگاه ،رسانهها،
دوستان،گروههای اجتماعی و سازمانهاي غيردولتي به عنوان یک گروه داوطلبانه و
مسئول در حوزه فرهنگ عمومی باید این امکان را فراهم نماید که فرد در هنگامه عمل
در ذیل ترکیب هویت ملی بتواند جایگاه خود را در حوزههای تعامل با محیط و برداشت
کلی از زندگی اجتماعی تقویت شده بیابد و به راحتی آن را بازگو نماید؛ که عبارتند از:
1-1ارتباط با گذشته تاریخی ،فرهنگی ،شخصیتی ،تمدنی ،سرزمینی و...
2-2ارتباط با خدا و مقدسات و ماوراء الطبيعه
3-3ارتباط با زندگی اجتماعی و رابطه با دیگران و تعلق به جامعه ملی و جمعی...
4-4ارتباط با نحوه اداره جامعه ،دولت ،نهادها ،نظام سیاسی و...
5-5نگرش به آینده و امکان خویشتنشناسی در تحوالت و تغییرات اجتماعی
پیرامون ،آرمانها و مطلوبها ،انتظارات ،چشماندازها (اينكه ميخواهيم چه
باشيم ) و...
گذشتهنگري در موضوع هويت ملي نشان ميدهد كه بعد از ورود دين مقدس اسالم
به ايران ،هويت ايراني قالبي جديد به خود گرفت؛ به طوريكه در محتوا و انعكاس آن،
بُعد اسالميت و ايرانيت با هم پيوند خورده است و درخشش خاص خود را دارد .اين
در حالي است كه حوادث بعد از پيروزي انقالب اسالمي و احياي تفكر سياسي شيعه
در مسئله مديريت و اداره جامعه بر غناي اين هويت افزود و تفكر و منش انقالبي،
تحولخواهی و آرمانگرايي و آيندهنگري و غايتانديشي هويت اسالمي و ايراني را بارورتر
نمود و پيوندي عميقتر بين اليه ايراني هويت (جنبه توصيفي) و انديشه ترقيخواهانه
اسالمي (جنبه تجويزي) ايجاد نمود؛ به گونهاي كه ميتوان گفت ،جوان ايراني دركنار
بازگويي خود به عنوان يك ايراني و مسلمان ،خود را آرمانگراي انقالبي نيز ميداند.
برايند كلي مباحث هويت ملي نشان ميدهد كه تركيب زير براي هويت ملي قابل
1
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تحقيق و تبيين است و در اين پژوهش تالش شده است فرايند نقشآفريني بسيج در
تحكيمبخشي به هويت ملي از اين تركيب بهره ببرد ،لذا سه بُعد اسالمي-ايراني و
انقالبي براي هويت ملي قائل است.
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بر اساس جمعبندي صورت گرفته ،ابعاد سهگانه فوق مبناي ساخت پرسشنامه
دلفي قرارگرفت .رويكرد چهارگانه در سه بُعد هويت ملي «هويت اسالمي ،هويت
ايراني و هويت انقالبي» عالوه بر ارزيابي كلي وضعيت مؤلفهها و عناصر هويت ملي ،بر
اساس اين مدل  34عنصر اصلي در قالب گزارههاي علمي با  14شاخص براي تبيين
نقشهاي عملكردي و مورد انتظار بسيج در خصوص تحكيم و تقويت هويت ملي از
خبرگان مورد پرسش قرارگرفت و بعد از اجراي دلفي ،اطالعات به دست آمده تحليل
و تبيين و در ادامه اين نوشتار،كليات نتايج به تفكيك بازگو شده است.
طرح( )3مدل نهايي نقشآفريني بسيج در تحكيم و تقويت هويت ملي

روششناسي
این مطالعه با استفاده از روش تحقيق آميخته و تركيبي( تحقيق اسنادي و روش
دلفی) و در دو مرحله انجام شده است:
الف) روش كتابخانهاي و اسنادی؛ در اين مرحله با مرور آثار و بررسی متون و اسناد
و کتابها و مقاالت منتشر شده ،ابعاد ،شاخصه ها ،مؤلفهها و عناصر بنیادین هویت
ملی (ایرانی ،دینی و انقالبی) استخراج و دستهبندی شد.

ب) روش دلفي؛ برای تبیین نقش بسیج در تحکیم هویت ملی ،ضمن تعیین و
اولویتبندی ابعاد و مؤلفههای هویت ملی ،با استفاده از روش دلفی راهکارها به تفکیک
ابعاد و عناصر ،اجزاء و مؤلفههای اصلی در پرسشنامه خبرگان ارزیابی و ارائه شد .در
مجموع براي دستيابي به اطالعات دو دور پيمايش دلفي انجام شد:
 .1دلفی اول؛ با طراحي پرسشنامه اوليه و تشکیل پنل تخصصی از خبرگان و
استفاده از نظرات خبرگان به تعیین و استخراج مؤلفهها و عناصر هویت ملی و شناسایی
خبرگان مسلط اختصاص داشت.
 .2دلفی دوم؛ به صورت اجراي پرسشنامه نهايي و با استفاده از گروه خبرگان
مسلط(داخل و خارج بسیج) به تعیین و استخراج وضعیت ،ابعاد ،مؤلفهها و ویژگیها و
اقدامات مناسب نقشآفرینی بسیج به صورت کلی و به تفکیک اقشار فعال و مؤثر در این
حوزه (شامل بسیج اساتید ،مهندسین ،دانشجویی ،دانشآموزان و فرهنگیان ،ورزشکاران،
طالب ،هنرمندان ،مساجد و محالت) و همچنین ردههای ستادی و سازمانهای وابسته
به بسیج (شامل معاونت فرهنگی و اجتماعی بسیج ،نیروی انسانی ،بسیج سازندگی،
پژوهشکده مطالعات و تحقیقات و سازمان بسیج علمی ،پژوهشی و فناوری).
ابزار سنجش در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته (پرسشنامه دلفی) بوده است.
1
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 17-1گزاره  17-1عنصر

بُعد اسالمی

 16-1گزاره  16-1عنصر

بُعد ایرانی

 18-1گزاره  18-1عنصر

بُعد انقالبی

- 1پرسشنامه اول؛ تفکیک شاخصها و تکمیل مولفهها واجزاء هویت ملی به تفکیک ابعاد و عناصر سهگانه .پرسشنامه
دوم؛ اولویتبندی ابعاد و عناصر هویت ملی به تفکیک هویتهای سهگانه ایرانی ،اسالمی و دینی در هویتیابی نسل
جوان ،متناسب با نظرات خبرگان شرکتکننده در جلسه دلفی و همچنین آسیبشناسی هویت ملی نسل جوان ،عوامل
و منابع هویت یابی از دیدگاه خبرگان .بنابراين پرسشنامه نهایی؛ شامل  4پرسشنامه مجزا به صورت زیر می باشد.
 .1پرسشنامه عمومی؛ که به بررسی دیدگاه ها و ارزیابی خبرگان از وضعیت عناصر و ترکیب هویت ملی در وضعیت
کنونی پرداخته است(فرمت پرسشنامههای معمولی تحقيقات پيمايشي).
 .2سه پرسشنامه اختصاصی براي سنجش ابعاد هويت ملي( بُعد اسالمی ،بُعد ایرانی ،بُعد انقالبی هویت ملی) ،بررسی
راهکارها ،اقدامات ،موانع و عوامل ،مزیت ها ،بسترها ،نتایج و زمان و اقشار مناسب برای نقشآفرینی بسیج در تحکیم
هویت ملی(فرمت پرسشنامه های دلفی)
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جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان و صاحبنظران موضوعی ( 30نفر که در
جلسات پنل (پانل) و تحلیل دلفی مشارکت داده شدهاند و نظرات آنان در محورهای
اصلی بحث مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت) و شامل سه گروه (گروه اول  10نفر از
استادان و پژوهشگران آشنا به مسائل و ابعاد هویت ایرانی ،اسالمی و انقالبی .گروه
دوم  10نفر از مسئوالن و کاربران قشری بسیج .گروه سوم  10نفر از خبرگان آگاه به
مسائل جوانان و فعاالن این حوزه).
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يافتههاي تحقيق
 1 .1از مجموع متخصصان شركتكننده در دلفي  %82.4داراي تحصيالت دكتري ،
 % 76.5داراي تخصص علمي -آموزشي و پژوهشي  ،همچنين  %82.4داراي
سابقه عضويت در بسيج هستند  %70.6،در حد زياد و خيلي زياد با بسيج
آشنا مي باشند و  %29.4نيز ميزان آشناييشان متوسط است.
2 .2مقايسه اليههاي هويت ملي؛ اليهاسالمي (دين اسالم ،مذهب تشيع و ارزشهاي
اسالمي) با ميانگين رتبه  3.5و اليه ايراني (فرهنگي ،سرزمين و تمدن ايران
باستان و قديم) با ميانگين رتبه  2.7و اليه قومي (اقوام ،قبايل وگروههاي
ايراني) با ميانگين رتبه  2.2و اليه جديد (ارزشها و نمادهاي فرهنگ غربي
و ساير ملل) با ميانگين رتبه  1.5به ترتيب باالترين و پايينترين اليه هويت
ملي ايراني -اسالمي را تشكيل ميدهد.
3 .3وضعيت تعامل اليههاي هويت ملي؛ نتايج به دست آمده از تحليل ميانگين رتبه
نظرات خبرگان در مورد وضعيت تعامل عناصر مختلف هويت ملي( ايراني –
اسالمي) نشان ميدهد كه باالترين رتبه برابر با  3.69مربوط به «همسازی،
پیوند و هماهنگی درونی و انباشتگی معنیدار» اليههاي هويت ملي است و
كمترين رتبه برابر با  1.96مربوط به «افتراق و جدايي اليههاي هويت ملي» است.
4 .4امكان همسازي و هماهنگي عناصر هويت ملي؛ باالترين امكان همساني و
همسازي برابر با  6.16براي عناصر «آيندهنگري و آرمانخواهي» بيان شده
است و همچنين براي عناصر «ارزشهاي اخالق و انساني» و كمترين ميزان
همساني با ميانگین رتبه  3.97براي «زبان و نژاد» است.
5 .5نتايج مقايسه ميزان قوت اليههاي مختلف هويت ملي در دو بُعد ايراني و اسالمي
نشان ميدهد كه اكثر نخبگان بر اين باورند كه در وضعيت كنوني در تركيب
هويت ملي ،اليه اسالمي با ميانگين  2.2در حد متوسط ،بيشتر از اليه ايراني با

ميانگين  1.9ميباشد .بر اساس نظر خبرگان در رويكرد بسيج در حوزه هويت
ملي ،غلبه با رويكرد اسالمي و تأكيد بر عناصر و مؤلفههاي اسالمي و ديني است.
جدول ( )3توزيع عناصر مختلف هويت ملي در دو اليه اسالمي و ايراني يا مشترك
عناصر اختصاص ًا اسالمي و
عناصر اختصاص ًا ايراني و
عناصر كام ً
ال مشترك
مشترك
مشترك

1 .1زبان و گویش مادری
2 .2قلمرو سرزمینی
3 .3آثار باستانی و تاریخی
1 .1نمادهای مذهبی
4 .4همشهری و هممحلیها
2 .2رهبران دینی و مذهبی
5 .5اسطورهها
6 .6نمادها ،سمبلها و کتیبههای 3 .3آیینهای مذهبی و بومی
تاریخی
7 .7خویشاوندان
8 .8فرهنگ و منش باستانی
9 .9ارزشهای مادی

1 .1قهرمانان و شخصیتها
2 .2قوم و قبیله
3 .3اعیاد و جشنها
4 .4معارف دینی
5 .5همکیشان و هممذهبان
6 .6همنوعان
7 .7فرهنگ و منش دینی
8 .8جنگها و پیروزیها
9 .9شکستها و تلخیها
1010آداب و رسوم
1111تاریخ گذشته
1212ارزشهای انسانی و اخالقی
1313ارزشهای الهی و معنوی
1414هموطنان
1515ماتم و سوگواری

احساس تعلق و عاطفه > میزان تعهد و رفتار> آگاهی و شناخت = وضعيت کنونی

اين تفاوتها در چهار عنصر زير در سطح  %95معنيدار است:
1.1زبان و نژاد
2.2قلمرو سرزمینی
3.3آثار باستانی و تاریخی
4.4هممحلی و همشهری

نقش بسیج در تحکیم هویت ملی جوانان  /هادي عبدالملكي ،علي قنبري

نتایج به دست آمده از اهمیت ابعاد سهگانه هویت در نسبت با افراد (پاسخگويان)
نشان میدهد که درهمه ویژگیهای اعالم شده برای هویت ملی (ایرانی و اسالمی)
میزان احساس تعلق و عاطفه نسبت به هویت ملی ،بیش از ميزان تعهد و آمادگي دفاع
(رفتار) میباشد و همچنین میزان تعهد و رفتار بيش از آگاهی و شناخت نسبت به
عناصر هويت ملي است.
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بُعد اسالمي هويت ملي
1 .1ميزان تخصص پاسخگويان در خصوص گزارههاي طرح شده نقش بسیج در
هویت اسالمی «متوسط و باالتر» ميباشد ،صرفاً در دو گزاره «موسيقي و
نغمههاي اسالمي» و «ورزش و جنبش» ميزان تخصص آنان «كم» است.
2 .2ميزان اهميت عناصر وگزارههاي طرح شده براي تقويت بُعد اسالمي هويت در
حد «متوسط و زياد» ميباشد.
3 .3مناسبترين زمان اقدام براي تقویت هویت اسالمی ،لحاظ كردن تركيب
گروههاي مختلف سني است .ساير مقاطع به ترتيب عبارتند از :مقطع سني
جواني  ،نوجواني و كودكي.
4 .4مناسبترین قشر برای تقویت هویت اسالمی ،ترکیب همه اقشار است .سایر
اقشار به ترتیب عبارتند از :دانشآموزی ،طالب ،دانشجویی ،محالت ،اساتید
و هنرمندان.
5 .5مهمترین محدودیتهای پیش روی نقشآفرینی بسیج در تقویت هویت اسالمی
عبارتند از :محدوديت عضويت و فعاليت ،غلبه فعالیتهای نظامی ،کمبود منابع
(مالی) و عدم اعتقاد مدیران.
6 .6مهمترین بستر برای نقشآفرینی بسیج در تقویت هویت اسالمی ،ترکیب
همه بسترهای موجود است .سایر موارد به ترتیب عبارتند از :مساجد و هيئات
مذهبي ،مدارس ،دانشگاهها و مراكز فرهنگي و گردشگري.
7 .7بیشترین فراوانی در ارزیابی عملکرد بسیج در مقایسه با سایر سازمانها و نهادها
در تقویت بعد اسالمی هویت ملی در حد «متوسط و باالتر» است .فقط در دو
عنصر و گزاره «موسيقي و نغمههاي اسالمي» و «هنر و معماری اسالمی»
عملکرد بسیج «بیارتباط» ارزیابی شده است.
8 .8مهمترین نتایج مورد انتظار نقشآفرینی بسیج در تقویت بُعد اسالمی هویت
ملی در درجه اول ترکیب همه نتایج است .به ترتیب بیشترین موارد تکرار
عبارتند از :انسجام ملي ،انسجام ديني ،انسجام اقوام ،توسعه اقتصادي ،امنيت
و آسايش ،شادي و نشاط.
9 .9مهمترین اقدامات مؤثر بسیج در تقویت بُعد اسالمی هویت ملی ،اقدام بر
اساس ترکیب همه اقدامات است .ساير اقدامات به ترتيب عبارتند از :آموزش
و آگاهيبخشي ،همكاري با ديگران ،فعاليتهاي عملي ،توسعه زيرساخت،
ارزيابي و نظارت ،تخصيص منابع.

بُعد ایراني هويت ملي
1 .1ميزان تخصص پاسخگويان در رابطه با گزارههاي طرح شده «متوسط و باالتر»
بوده ،صرفاً در دوگزاره «هنر و معماری ايراني» و گزاره «موسيقي و آواز ايراني»
ميزان تخصص آنان «كم» ميباشد.
2 .2ميزان اهميت عناصر و گزارههاي طرح شده براي تقويت بُعد ایرانی هويت در
حد «متوسط و زياد» است.
3 .3مناسبترين زمان اقدام براي تقویت هویت ایرانی ،لحاظ كردن تركيب گروههاي
مختلف سني است .ساير مقاطع به ترتيب عبارتند از :مقطع سني كودكي،
نوجواني ،جواني .

نقش بسیج در تحکیم هویت ملی جوانان  /هادي عبدالملكي ،علي قنبري

1010مهمترین اولویتهای بسیج در تقویت بُعد اسالمی هویت ملی به ترتیب عناصر
اصلی هویت عبارتند از :افزايش شناخت و آگاهي ،تقويت احساس و عواطف،
تقويت تعهد و رفتار.
1111مزیتها و امتیازات بسیج در تقویت بُعد اسالمی هویت ملی بهرهگیری از ترکیب
همه مزیتها میباشد و بیشترین موارد به ترتيب عبارتند از :پراكندگي و گستره،
مخاطبان جوان ،فراقومي و فراجناحی ،ماهيت انقالبي.
1212مهمترین موانع پیش روی نقشآفرینی بسیج در تقویت بُعد اسالمی هویت ملی
عبارتند از :ضعف نهادها ،ضعف مديريت ،تهاجم فرهنگي غرب ،فرقهگرايي.
1313مهمترین عوامل در تقویت بُعد اسالمی هویت ملی بهرهگیری از ترکیب همه
عوامل است .سایر عوامل به ترتیب عبارتند از :مدرسه ،رسانهها و مطبوعات.
1414مهمترین حرکتهای هویتساز بسیج ،ترکیب همه حرکتهای هویتساز
است .سایر حرکتها عبارتند از :جهاد علمی ،كمك به ايجاد امنيت ،كمك به
استكبارستيزي ،دفاعمقدس ،حركتهاي جهادي و سازندگي.
1515نتايج ایفای نقش بسیج در تحکیم و تقویت بُعد اسالمی هویت ملی در 9
عنصر از عناصر هفدهگانه در خصوص اولويت اقدام براي «افزايش آگاهي،
تقويت احساس و عاطفه و تقويت تعهد و رفتار» بر اساس نتايج آزمون فريدمن
متفاوت و معنيدار است.
1616نتايج موانع ایفای نقش بسیج در تحکیم و تقویت بُعد اسالمی هویت ملی در
 6عنصر از عناصر و گزارههای هفدهگانه در خصوص اولويت اقدام براي «رفع
ضعف مديريت ،ضعف نهادها ،تهاجم فرهنگي ،فرقهگرايي» بر اساس نتايج
آزمون فريدمن متفاوت و معنيدار است.

123

فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال هفدهم  /شماره / 63تابستان 1393

124

4 .4مناسبترین قشر برای تقویت بُعد هویت ایرانی ،ترکیب همه اقشاراست .سایر
اقشار به ترتیب عبارتند از :دانشآموزی ،دانشجویی ،محالت ،هنرمندان.
5 .5محدودیتهای پیش روی نقشآفرینی بسیج در تقویت هویت ایرانی عبارتند از:
محدوديت عضويت و فعاليت ،عدم اعتقاد مدیران ،غلبه فعالیتهای نظامی،کمبود
منابع (مالی).
6 .6مهمترین بستر برای نقشآفرینی بسیج در تقویت هویت ایرانی ،ترکیب همه
بسترهای موجود است .سایر موارد به ترتیب عبارتند از :مساجد و هيئات مذهبي،
مراكز فرهنگي و گردشگري ،دانشگاهها و مدارس.
7 .7عملکرد بسیج در مقایسه با سایر سازمان ها و نهادها در تقویت بعد ایرانی هویت
ملی در حد «متوسط» است و در عناصر وگزارههاي «موسيقي و نغمههاي
ايراني ،هنر و معماری ايراني ،شيوه توليد و اقتصاد ايراني ،حكمراني ايراني»،
عملکرد بسیج «بیارتباط» ارزیابی شده است.
8 .8نتایج مورد انتظار نقشآفرینی بسیج در تقویت بُعد ایرانی هویتملی ،در درجه
اول ترکیب همه نتایج است .سایر موارد به ترتیب عبارتند از :انسجام ملي،
انسجام اقوام ،توسعه اقتصادي ،شادي و نشاط ،امنيت و آسايش.
9 .9مهمترین اقدامات مؤثر بسیج در تقویت بُعد ایرانی هویت ملی،ترکیب همه
اقدامات است .بیشترین موارد به ترتيب عبارتند از :آموزش و آگاهيبخشي،
همكاري با ديگران ،فعاليتهاي عملي ،توسعه زيرساخت ،ارزيابي و نظارت.
1010مهمترین اولویتهای بسیج در تقویت بُعد ایرانی هویت ملی به ترتیب عناصر
اصلی هویت عبارتند از :افزايش شناخت و آگاهي ،تقويت احساس و عواطف،
تقويت تعهد و رفتار.
1111مزیتها و امتیازات بسیج در تقویت بُعد ایرانی هویتملی بهرهگیری از ترکیب
همه مزیتها میباشد و بیشترین موارد به ترتيب عبارتند از :پراكندگي و گستره،
مخاطبان جوان ،ماهيت انقالبي ،فراقومي.
1212موانع پیش روی نقشآفرینی بسیج در تقویت بُعد ایرانی هویتملی عبارتند از:
ضعف نهادها ،ضعف مديريت ،تهاجم فرهنگي غرب ،فرقهگرايي.
1313مهمترین عوامل در تقویت بُعد ایرانی هویت ملی ،بهرهگیری از ترکیب همه
1

 - 1به عنوان مثال ،چند درصد از جوانان ما ميدانند برخي از مشاهير ايران زمين كه نام و وصف آنها را بسيار شنيدهاند
در خارج از خاك فعلي وطن آرميدهاند ،آيا ميدانند ناصر خسرو قبادياني ،سنايي ،ابوريحان بيروني و خواجه عبداهلل
انصاري در كشور افغانستان .موالنا در تركيه .سهروردي در سوريه ،نظامي گنجوي در جمهوري آذربايجان.رودكي در
تاجيكستان و ابوسعيد ابوالخير در تركمنستان و سرزمين كهن و مادريشان كه وسعتي در حد يك قاره دارد پذيراي
فرهيختگان ادبي و علمي ايران زمين است (روزنامه جام جم ،شماره.)4 ،110،1392

عوامل ميباشد .سایر عوامل به ترتیب عبارتند ازNGO :های خودجوش ،رسانهها
و مطبوعات ،مدرسه ،خانواده و والدین.
1414مهمترین حرکتهای هویتساز بسیج در تقویت بعد ایرانی هویتملی ،ترکیب
همه حرکتهای هویتساز است .سایر حرکتهاي هويتساز عبارتند از :جهاد
علمی ،كمك به ايجاد امنيت ،استكبارستيزي ،دفاعمقدس ،حركتهاي جهادي
و سازندگي.
1515ایفای نقش بسیج در تحکیم و تقویت بُعد ايراني هویت ملی در  6عنصر شامل
« افزايش آگاهي ،تقويت احساس و عاطفه و تقويت تعهد و رفتار» بر اساس
نتايج آزمون فريدمن متفاوت و معنيدار است.
1616موانع ایفای نقش بسیج در تحکیم و تقویت بُعد ايراني هویت ملی در 3
عنصر شامل اقدام براي رفع «ضعف مديريت ،ضعف نهادها ،تهاجم فرهنگي،
فرقهگرايي» بر اساس نتايج آزمون فريدمن متفاوت و معنيدار است.
1717محدوديتهاي ایفای نقش بسیج در تحکیم و تقویت بُعد ايراني هویت ملی ،در
 6عنصر شامل«عدم اعتقاد مديران ،محدوديت عضويت و فعاليت ،غلبه وجهه
نظامي ،كمبود منابع» بر اساس نتايج آزمون فريدمن متفاوت و معنيدار است.

نقش بسیج در تحکیم هویت ملی جوانان  /هادي عبدالملكي ،علي قنبري

بُعد انقالبی هويت ملي
1818ميزان تخصص پاسخگويان در رابطه با گزارههاي طرح شده در رابطه با هويت
انقالبي« ،متوسط و باالتر» است.
1919ميزان اهميت عناصر و گزاره هاي طرح شده براي تقويت بُعد انقالبي هويت
درحد «متوسط و زياد» است.
2020مناسبترين زمان اقدام براي تقویت بُعد انقالبي هويت ملي لحاظ كردن تركيب
گروههاي مختلف سني است .ساير مقاطع به ترتيب عبارتند از :دو گروه سني
نوجواني ،جواني.
2121مناسبترین قشر برای تقویت بُعد انقالبي هويت ملي ،ترکیب همه اقشار است.
سایر اقشار به ترتیب عبارتند از :طالب ،دانشجویی ،محالت ،دانشآموزان و اساتید.
2222محدودیتهای پیش روی نقشآفرینی بسیج در تقویت بُعد انقالبي هويت ملي
عبارتند از :محدوديت عضويت و فعاليت،کمبود منابع (مالی) ،غلبه فعالیت های
نظامی ،عدم اعتقاد مدیران اعالم شده است.
2323مهمترین بستر برای نقشآفرینی بسیج در تقویت بُعد انقالبي هويت ملي ،ترکیب
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همه بسترهای موجود است ،سایر موارد به ترتیب عبارتند از :مساجد و هيئات
مذهبي ،دانشگاهها ،مدارس و مراكز فرهنگي و گردشگري اعالم شده است.
2424عملکرد بسیج در مقایسه با سایر سازمانها و نهادها در تقویت بُعد انقالبي
هویت ملی «مستقيم و زياد» ارزيابي شده است.
2525مهمترین نتایج مورد انتظار نقشآفرینی بسیج در تقویت بُعد انقالبي هویت ملی
در درجه اول ترکیب همه نتایج اعالم شده است ،سایر موارد به ترتیب عبارتند
از :انسجام ملي ،انسجام ديني ،شادي و نشاط.
2626اقدامات مؤثر بسیج در تقویت بُعد انقالبي هویت ملی ،ترکیب همه اقدامات
است ،بیشترین موارد عبارتند از :آموزش و آگاهيبخشي ،فعاليتهاي عملي،
همكاري با ديگران ،ارزيابي و نظارت ،تخصيص منابع.
2727اولویتهای بسیج در تقویت بُعد انقالبي هویت ملی به ترتیب عناصر اصلی
هویت عبارتند از :افزايش شناخت و آگاهي ،تقويت احساس و عواطف ،تقويت
تعهد و رفتار.
 2828مزیتها و امتیازات بسیج در تقویت بُعد انقالبي هویت ملی بهرهگیری از ترکیب
همه مزیتها میباشد و بیشترین موارد عبارتند از :پراكندگي و گستره ،ماهيت
انقالبي ،مخاطبان جوان.
2929موانع پیش روی نقشآفرینی بسیج در تقویت بُعد انقالبي هویت ملی عبارتند
از :ضعف نهادها ،تهاجم فرهنگي غرب ،ضعف مديريت و فرقهگرايي.
 3030مهمترین عوامل تقویت بُعد انقالبي هویت ملی بهرهگیری از ترکیب همه
عوامل است .سایر عوامل به ترتیب عبارتند از :رسانهها و مطبوعات ،مدرسه،
احزاب و گروههاي مرجع.
 3131حرکتهای هویتساز بسیج ،ترکیب همه حرکتهای هویتساز است.
سایرحرکتها عبارتند از :جهاد علمی ،كمك به ايجاد امنيت ،دفاعمقدس،
كمك به استكبارستيزي ،حركتهاي جهادي و سازندگي.
3232نتايج ایفای نقش بسیج در تحکیم و تقویت بُعد ايراني هویت ملی در  2عنصر
از عناصر هجدهگانه شامل «افزايش آگاهي ،تقويت احساس و عاطفه و تقويت
تعهد و رفتار» ميباشد ،بر اساس نتايج آزمون فريدمن متفاوت و معنيدار است.
 3333موانع ایفای نقش بسیج در تحکیم و تقویت بُعد ايراني هویت ملی در  2عنصر
از عناصر و گزارههای هجدهگانه در خصوص اولويت اقدام براي رفع «ضعف
مديريت ،ضعف نهادها ،تهاجم فرهنگي ،فرقهگرايي» بر اساس نتايج آزمون
فريدمن متفاوت و معنيدار است.

 3434محدوديتهاي ایفای نقش بسیج در تحکیم و تقویت بُعد ايراني هویت ملی در
 3عنصر از عناصر و گزارههای هجدهگانه در خصوص اولويتهاي اقدام براي رفع
محدوديتهاي «عدم اعتقاد مديران ،محدوديت عضويت و فعاليت ،غلبه وجهه
نظامي ،كمبود منابع» براساس نتايج آزمون فريدمن متفاوت و معنيدار است.

نقش بسیج در تحکیم هویت ملی جوانان  /هادي عبدالملكي ،علي قنبري

نتيجهگيري
نتایج بررسی سوابق موضوع و گفتمانهای جاری در ادبیات هویت ملی در ایران نشان
میدهد که به طور کلی سه الیه (عنصر) کلی برای هویت ملی میتوان در نظرگرفته
که عبارت است از:
1 .1آگاهی و شناخت از ماهیت ،محتوی ،ابعاد ،عناصر ،مؤلفه و ویژگیهای هویت
ملی ،الیهای که افراد میتوانند بر اساس شناختی که از گذشته و حال آن به
دست میآورد ،چیستی و کیستی خود را بدانند و معرفی نماید.
2 .2احساس تعلق عاطفی جانبدارانه و نگرش مثبت نسبت به ماهیت ،محتوی ،ابعاد،
عناصر مؤلفه و ویژگیهای هویت ملی ،الیهای که افراد میتوانند در نسبت با
آن به احساس خوشایند و مثبتی دست یابند و به آن افتخار نموده یا به آن
ببالند و موجودیت آن را متعلق به خود بدانند.
3 .3احساس تعهد ،آمادگی دفاع و رفتار براساس ماهیت ،محتوا ،ابعاد ،عناصر،
مؤلفهها و ویژگیهای هویت ملی .الیه ای که افراد بر اساس شناخت و احساس
تعلقی که نسبت به آن دارند حاضر باشند در مقابل هرگونه تاخت و تاز و حمله
از خود عکسالعمل نشان بدهند و از موجودیت آن در مقابل غیر ،دفاع نمایند
و در سطحی دیگر رفتار و کنشهای خود را بر اساس آن تنظیم کنند.
این سه الیه در یک ترکیب مرتبط و همپیوندی ،بسته هویتی فرد را در سطح
کالن تشکیل میدهد و سپس افراد سایر هویتهای جزئی و ُخرد یا موضوعی را با آن
همساز یا هماهنگ نمایند .الیههای هویت به مانند چرخ دندههای درهم تنيده عمل
میکنند؛ یعنی هرچه شناخت بیشتر و باالتر باشد ،امکان نگرش مثبت و احساس
تعلق عاطفی نسبت به بستۀ شناخته شده هویتی بیشتر میگردد و احساس تعلق و
عاطفه امکان الگوگیری رفتاری و احساس تعهد و آمادگی برای عمل را برای حامالن
آن فراهم مینماید و در ادامه این روند رفتارهای تکرار شونده در بافت هویتی ،دامنه
شناخت را متکامل و انباشته مینماید و منجر به پایداري هویت فردی و جمعی در
یک جامعه میگردد.
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بستههای هویتی ملتها و افراد در گذر زمان ممکن است دچار تحول یا کاستیهایی
گردد؛ از اینرو بستههاي هویتی در طول زمان نیاز به مراقبت ،تحکیم و تقویت دارند؛
به این مفهوم که مانند هر موضوع كالن اجتماعی ،هویت جمعی نیز نیازمند متولیان
و دست اندرکارانی در نظام اجتماعی است که درگذر زمان آن را بارور و به نسلهای
بعدی منتقل نمایند.
بر اساس روندهای جاری در هر جامعهای ،نهادهای تربیتی و فرهنگی و مذهبی اولین
و مهمترین متولیان هویت محسوب میشوند اما زمانی که هویت قالب ملی و فراگیر
به خود میگیرد ،دیگر نمیتوان مرز نهادی برای آن قائل شد .به عبارت ديگر ،همه
مخاطب و مسئول هستند .بر همین قاعده است که میتوان وظایف و مسئولیتهایی
را در این حوزه برای نهادها و گروههای خودجوش و مردمی که ماهیت داوطلبی و
غیرانتفاعی دارند ،قائل شد.
بسیج در کنار بسیاری از نهادهای فراگیر اجتماعی یکی از مخاطبان اصلی حفاظت،
حراست و پاسداشت هویت ملی است و برای انجام بهینه مأموریتها و وظایف اجتماعی
فراگیر خود نیز نیازمند بهرهگیری از بستههای هویت جمعی است؛ بر همین اساس
تحکیم و تقویت الیهها ،ابعاد و مؤلفههای هویت ملی اولین و مهمترین وظیفهای است
که بسیج برای تعامل معنیدار با هویت ملی در پیش دارد .نتايج اين بررسي ،نحوه
تعامل و فعالیت بسیج در این حوزه را در ابعاد زير به دست ميدهد:
 .1هویت ملی به عنوان موضوعی اساسی در نسبت با مأموریت و رسالت بسیج را
میتوان با سه بُعد «اسالمی ،ایرانی و انقالبی» بازخوانی کرد.

 .2با شناختی که از عناصر و مؤلفههای اصلی هویت ملی در ابعاد فوق به دست آمد،
به طور متوسط برای هر بُعد  17گزاره و در مجموع  34گزاره علمی و  14متغیر اساسی
برای نقشآفرینی بسیج در تحکیم و تقویت هویت ملی(با ابعاد سهگانه) كه با روش
دلفي اجرا شد ،نتايج به دست آمده نشان داد در ايفاي نقشهاي مورد انتظار بسيج،
دركنار توجه عوامل و اقدامات به صورت تركيبي و مجموعه فعاليتي ،به طور خاص
ميتوان بر برخي فعاليتها و اقدامات متناسب با ابعاد سهگانه هويت ملي تأكيد كرد.
جدول( ) 4نتایج مقایسهای اقدامات بسیج در تحکیم هویت ملی برای سه بُعد هویت ملی

مؤلفههای نقشآفرینی
بسیج
زمان مناسب اقدام در
گروه سنی

بُعد اسالمی

بُعد ایرانی

تأکید بر دوران جوانی و تأکید بر دوران کودکی و
نوجوانان
گروه جوانان

محدودیتهای پیش
روی نقشآفرینی بسیج

 غلبه وجهه نظامی محدودیت عضویت وفعالیت
 عدم اعتقاد مدیران-کمبود منابع

بسترهای نقشآفرینی

تأکید بر مدارس،
مساجد و هیئات
مذهبی

تأکید بر دوران نوجوانی
و جوانان

تأکید بر قشر دانشجویی تأکید بر قشر دانشآموزی
و دانشجویی
و طالب
 محدودیت عضویت وفعالیت
 عدم اعتقاد مدیران غلبه وجهه نظامی-کمبود منابع

 محدودیت عضویت وفعالیت
کمبود منابعغلبه وجهه نظامی-عدم اعتقاد مدیران

تأکید بر مساجد و هیئات تأکید بر مساجد و هیئات
مذهبی ،دانشگاهها
مذهبی ،دانشگاهها

عملکرد بسیج در نسبت
با دیگران

عملکرد نسبتاً متوسط

عملکرد متوسط و کم
ارتباط

عملکرد مستقیم و زیاد

نتایج مورد انتظار از
نقشآفرینی

تأکید بر انسجام ملی،
انسجام دینی

تأکید بر انسجام ملی

تأکید بر انسجام ملی،
انسجام دینی

اقدامات مؤثر بسیج

تأکید بر:
 آموزش وآگاهیبخشی
 همکاری با دیگرنهادها

تأکید بر:
 آموزش و آگاهیبخشی -فعالیتهای عملی

تأکید بر آموزش و
آگاهیبخشی

اولویتهای بسیج در
اقدام

 .1افزایش شناخت و
آگاهی
 .2تقویت احساس و
عاطفه
 .3تقویت تعهد و رفتار

 .1افزایش شناخت و
آگاهی
 .2تقویت احساس و
عاطفه
 .3تقویت تعهد و رفتار

 .1افزایش شناخت و
آگاهی
 .2تقویت تعهد و رفتار
 .3تقویت احساس و
عاطفه
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اقشار مناسب برای
اجراي نقش

تأکید بر قشر
دانشآموزی

بُعد انقالبی
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مؤلفههای نقشآفرینی
بسیج

بُعد اسالمی

بُعد ایرانی

بُعد انقالبی

مزیتهای بسیج

تأکید بر مزیتهای:
 پراکندگی وگستردگی بسیج
 -مخاطبان جوان

تأکید بر مزیتهای:
 پراکندگی و گستردگیبسیج
 -مخاطبان جوان

تأکید بر مزیتهای:
 پراکندگی و گستردگیبسیج
 -ماهیت انقالبی

موانع هویتیابی

تهاجم فرهنگی
ضعف نهادها
ضعف مدیریت
فرقهگرایی

ضعف نهادها
ضعف مدیریت
تهاجم فرهنگی
فرقهگرایی

ضعف نهادها
ضعف مدیریت
تهاجم فرهنگی
فرقهگرایی

عوامل فعال در
هویتسازی

تأکید بر مدرسه،
رسانهها و مطبوعات

تأکید بر مدرسه ،رسانهها،
مطبوعات
و NGOهای خودجوش

تأکید بر مدرسه ،رسانهها
و مطبوعات

حرکتهای هویتساز
بسیج

تأکید بر:
 جهاد علمی کمک بهاستکبارستیزی

با تأکید بر:
 جهاد علمی -کمک به ایجاد امنیت

تأکید بر:
 کمک به ایجاد امنیت -جهاد علمی

مطابق رويكرد جامعهشناسي ،تعابير و تفسيرهاي رايج آن ،بسيج يك فضاي كنش
متقابل نمادين و عرصهاي از روابط اجتماعي است كه امكان دستيابي به هويت ملي
را براي جوانان فراهم كرده است .فضايي از كنشاجتماعي كه جوان ايراني ضمن
آگاهي از گذشته خود و پاسخ به كيستي خود ،تصويري جمعي از آنچه ميخواهد و
مطلوب اوست ،به دست ميآورد .خود را در آيينه ديگران به تصوير ميكشد و آمادگي
كنشهاي جمعي معطوف به آرمانهاي اجتماعي را به دست ميآورد.
مطابق رويكرد روانشناسي ،بسيج از آن جهت كه باعث شده است فرد در يك فرايند
رواني ،خود را به عنوان فردي ممتاز ،موفق ،داراي تشخص و سرشناس با گروهي نسبتاً
سرشناس مرتبط و خويشتن را با آن همساز کند و با آن بشناساند و به يك احساس
نسبتاً پايدار از خود دست يابد ،به تكوين هويت فردي و جمعي كمك كرده است.
و مطابق رويكرد ديني ،بسيج به عنوان يك تشكلي برآمده از يك انقالب ديني و
ايدئولوژيك كه بر فطرت الهي انساني استوار است و درصدد احياي هويت اصيل اسالمي
و آزادگي نوع بشر برآمده است .رويكردي كه مطابق آن ارتباط انسان اجتماعي را با
منشأ و ريشه خلقت (توحيد) و غايت (معاد) برقرار نموده و انسان را درتالش براي
رستگاري فردي و آبادگري اجتماعي بر محور شريعت مسئول و مختار ميداند؛ لذا
بسيج به عنوان يك تشكل انقالبي پيشرو ،موقعيتي را براي فرد مهيا ميكند كه ضمن

ارتباط با گذشته خود ،در كنار ديگران انتظارات و توقعات معطوف به آينده را به ظهور
برساند .بسيج به عنوان تجليگاه هيجان ،نشاط و شادابي امكان رفتار و عمل متهورانه
و متعهدانه را براي جوانان و نوجوانان بدون عبور از تعلق ديني و ملي در بستر زندگي
اجتماعي و گروهي فراهم مينمايد.

تعهد و رفتار> احساس تعلق و عاطفه > آگاهی و شناخت = فرایند آتی

بر همین اساس بسیج باید :قبل از هر حركت سازماني ترکیب ابعاد ،عناصر ،مؤلفهها
و ویژگیهای هویت ملی از هر نوعی که باشد (اعم از اسالمی ،ایرانی ،قومی و قبیلهای،
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راهبردها و راهکارها
 .1هویت ملی ایرانی ترکیبی است از :الیه اسالمي (دين اسالم ،مذهب تشيع و
ارزشهاي اسالمي) ،اليه ايراني (فرهنگ ،تاريخ ،سرزمين و تمدن ايران باستان و
قديم) ،اليه قومي (نژاد ،اقوام ،قبايل و طوايف ايراني) و اليه جديد (ارزشها و نمادهاي
فرهنگ ساير ملل) که در سرزمین ایران امکان همسازی و همپیوندی را یافته است.
همچنین بر اساس نتایج این تحقیق ،باالترين امكان همساني و همسازي با میانگین
رتبه  6.16براي عناصر «آيندهنگري و آرمانخواهي» و همچنین «ارزشهاي اخالق و
انساني» حتی با وجود «زبان و نژاد» متفاوت ميباشد .این مسئله به عنوان نقطه قوت
هویت ملی میتواند مورد اهتمام و تمرکز بسیج قرار گرفته و با تبیین وترویج عوامل
آن در بستر بسیج ،بسیج همهجانبه و فراگیر را با مزیتها و خاستگاههای مشترک
در حوزه سرزمینی ایران بیش از پیش بارور نماید؛ لذا حفظ برجستگی و غنای الیه
دینی و اسالمی هویت ملی در کنار تقویت سایر الیههای هویتی ،میتواند بسیج را
با انگیزههای دینی و ملی به سازمانی اجتماعی و فراگیر تبدیل کند که در تمامی
عرصههای فرهنگی و اجتماعی ،امنیتی ،علمی ،سازندگی و اقتصادی پیشتاز باشد و
خاستگاه تمام اقشار وگروههای اجتماعی قرار بگیرد.
 .2پايداري احساس تعلق ،عاطفه ،تعهد و آمادگي دفاع (رفتار) به عنوان محصول
اجتماعي هويت ،مستلزم استوارسازي آن بر آگاهی و شناخت نسبت به ابعاد ،عناصر
و مؤلفههاي هويت ملي میباشد؛ لذا بر خالف روند كنوني(مبتني بر نتايج تحقيق)
بسیج باید در درجه اول به شکلگیری شناخت و آگاهی از دامنه هویت ملی بپردازد.
بسیج به عنوان یک گروه میانجی و واسطه هویتیابی فرد و جامعه فراگیر ،میتواند
در ارزیابی متناسب از گذشته ،حال و آینده این شناخت را به عنوان پایه هویتیابی
مورد اهتمام قرار دهد و به اين فرايند بنيادين در موضوع هويت ملي برسد.
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سایر ملل و )...به درستی شناخته ،گذشته ،حال و آينده این موارد را به درستی درک
نماید تا بتواند بر اساس آن ،احساسات و رفتارهای نسل جوان را مدیریت نموده و در
موارد ضروری مورد بهرهبرداری قرار دهد .حتي اگر در كوتاهمدت امكان توسعه شناخت
براي بسيج فراهم نباشد و ناچار باشد يك حركت جمعي را از رفتار شروع كند؛ بايد
فرايندي را پيشبيني كند كه محتواي برنامه و رفتار توسط گروهي از خبرگان موضوعي
طراحي و ارائه شود .مث ً
ال اگر يك مانور شهري براي تقويت روحيه دفاعي شهروندان
تدارك ديده مي شود ،نبايد به گونهاي باشد كه به ساير اليههاي هويتي تعرض يا
بياحترامي صورت بگيرد يا به نمادهاي تاريخي آسيب برسد كه گروهي بخواهند از
آن سوء برداشت نمايند و به بسيج حمله كنند .مقطع سني مناسب براي اين اقدام به
تفكيك سه بُعد هويتي اينگونه ميباشد :فرایند سنی دوران «کودکی برای هویتیابی
ایرانی ،نوجوانی برای هویتیابی انقالبی و جوانی برای هویتیابی اسالمي» .
 .3تأکید و تمرکز بر گروه دانشجویان و دانشآموزان در فرایند تحکیم و تقویت
هویت ملی مناسبترین کانال اقدام برای هویتیابی در درون سازمان بسیج محسوب
میشود .اقشار و گروههای دانشآموزی و دانشجویی و طالب با توجه به تعامالتی که
با قشر باالدستی خود یعنی فرهنگیان ،استادان و روحانیون دارند ،میتوانند همسازی
درونی عناصر هویت ملی را بهخوبی تسهیل و فراهم نمایند.
 .4بسیج با فعالیت در عرصه هویت ملی ضمن آنکه میتواند پشتوانه قوی از
ترکیب هویتها برای تحقق چشمانداز ،رسالت و مأموریتهای سازمان خود فراهم
نماید .میتواند رسالت اجتماعی و عام خود را در ساماندهی اجتماعی ،پیشرفت و تعالی
بر مبنای هویت ملی استوار نماید و به مواردی از قبیل :انسجام ملی ،انسجام دینی،
انسجام اقوام ،شادی و نشاط ،توسعه اقتصادی ،امنیت و آسایش بیش از پیش اهتمام
نماید .این مزیت نسبی در اختیار بسیج ميتواند بسيج هويتها و هویت بسیجی را
در تمامی عرصههای ملی ایجاد نماید.
 .5بهرهگیری از مزیتهای نسبی در اختیار بسیج برای تحکیم هویت ملی که به
ترتیب اهمیت و اولویت عبارتند از :پراکندگی و گستردگی بسیج ،مخاطبان جوان،
ماهیت انقالبی ،فراقومی بودن ،سابقه و عملکرد گذشته.
 .6بازسازی عملکرد بسیج در زمينه بُعد ایرانی هویت ملی و تالش برای اصالح
ارزیابیهای به عمل آمده بهخصوص در عناصر و گزارههاي «موسيقي و نغمههاي ايراني،
هنر و معماری ايراني ،شيوه توليد و اقتصاد ايراني ،دولت و حكمراني ايراني» و توجه به
این عناصر در فعالیت و اقدامات و برنامههای فرهنگی و اجتماعی خود.
1
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 1پر واضح است که تأکید بر کودکی در هویتیابی ایرانی نوعی تأکید بر خانواده و گروه خویشاوندی در هویتیابی است.
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 .7تالش برایکاهش محدودیت و تنگناهای موجود درون سازمان بسیج در عرصه
هویت ملی ،شامل رفع محدودیت عضویت و فعالیت ،رفع کمبود منابع مالی و پشتیبانی،
کاهش وجهه نظامی در امور و فعالیتها و ارزیابیها ،تقویت اعتقاد مدیران برای فعالیت
در حوزه هویت ملی.
 .8تالش برای رفع موانع هویتیابی نسل جوان در جامعه و در سطح ملی ،شامل
اولویتهای مقابله با ضعف نهادها ،ضعف مدیریت ،تهاجم فرهنگي غرب ،فرقهگرایی،
با فعالیتهایی از جمله آگاهیبخشی عمومی و همکاری با سایر سازمانها و نهادهای
اجتماعی.
 .8احیا و تبیین حرکتها و فعالیتهای هویتساز بسیج که در کارنامه و عملکرد
بسیج بهخوبی درخشان است ،شامل جهاد علمی ،فرایندهای امنیتساز و استکبارستیز
بسیج  ،دفاعمقدس ،حرکتهای جهادی و سازندگی بسیج در عرصههای اجتماعی.
 .9تالش برای توسعه زیرساختها ،مهمترین بسترها و عوامل هویتساز در اختیار
بسیج از جمله مدارس ،رسانهها و مطبوعات ،مساجد و هیئات مذهبی ،دانشگاهها و
مراکز علمی و فرهنگیNGO،های خودجوش ،خانوادهها و والدین.
 .10و در نهایت آنکه بسیج زمانی میتواند امیدوار به ایفای نقش مؤثر در تحکیم
هویتملی باشد که در تمام سطوح مدیریتی ،ارکان و اقشار و نیروها ،هویتملی تبدیل
به مسئله بسیج بشود .مسئلهای که بتواند بستری برای بهسازی تعامالت و عملکرد در
داخل بسیج برای هویت ملی باشد که هم کارکرد سازمانی داشته باشد (بهرهبرداری از
غنای هویت ملی در انجام رسالت و مأموریتهای بسیج و شکلگیری بسیج هویتها)
و هم موجب همسازی و هماهنگی عناصر هویت ملی برای کاهش بحرانها ،برقراری
امنیت و آرامش اجتماعی ،توسعه سرمایه اجتماعی و هموارسازی مسیر پیشرفت و
تعالی کشور و ایران اسالمی گردد.
 .11تالش و اقدام مناسب براي تعيين جايگاه بسيج در الگوي اسالمي -ايراني
پيشرفت و آينده تمدن اسالمي و بهرهبرداري از ظرفيتهاي در اختيار بسيج ميتواند
در نقشآفريني بسيج در هويتسازي در آينده بسيار مؤثر باشد.
 12آيندهنگري براي حضور دهها ميليوني بسيج در فرايند تحول اجتماعي و مراحل
مختلف تمدنسازي ،نيازمند تقويت فعاليتهاي هويتساز براي بسيجيان و باروري
هويت ملي نسل جوان كنوني ميباشد كه در بستر آن بتوانند به تحقق آرمانها و
اهداف ملي كمك نمايند.
 .13راهاندازي گروههاي نظارتي وكنترلي با عنوان ديدبان هويت ملي در ردهها و
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تشكلهاي مرتبط با بسيج .همچنين قرار دادن مباحث مربوط به هويت ملي در متون
و كارگاههاي آموزشي ميتواند به فرايند تقويت هويت ملي از كانال بسيج كمك نمايد.
 .14راهاندازي تشكلهاي جديد و تقويت ردهها و واحدهاي اردويي و گردشگري
موجود در بسيج ميتواند ميزان آشنايي و احساس تعلق به هويت ملي را افزايش داده
و زمينههاي اقدام و رفتار بر اساس هويت ملي را براي آينده و در راستاي اهداف ملي
در گروه جوانان و نوجوانان نهادينه نمايد .گستره جغرافيايي و تنوع قشري ،بسيج
فرايند نقشآفريني او را در اين عرصه محقق مينمايد.
 .15فرهنگ و تفكر بسيج يكي از غنيترين حوزههاي نظري برخاسته از متن
انقالب اسالمي است كه ميتوان بر اساس آن ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهاي مشترك
هويت ايراني ،اسالمي ،انقالبي و حتي قومي و محلي را تبيين كرد و از دل آن هويتي
مشترك و همسان براي مخاطبان بسيج برساخت نمود .ردههاي انديشهورز و فرهنگي
بسيج در حوزه هويتسازي ميتوانند نقش فعالي داشته باشند و با انجام فعاليتهاي
علمي -پژوهشي اين موضوع را تبيين كنند.
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