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 1تبیین نقش هویت ملی در توسعۀ ارتباطات

 
 دکتر سید وحید عقیلی

 خدیجه ططری

 چکیده

ساز هر ملتی نتوانند منسجم  تا زمانی که عوامل هویت. هویت الزمۀ هر نظام اجتماعی است

ها، اقوام و مردم آن ملت وجود داشته باشد،  گردند و گسست هویتی و فرهنگی در بین انسان

در این مقاله، براساس نظریۀ هویت کاستلز و سامان . یابد سامان اجتماعی پارسونز تحقق نمی
یافتگی در ایران و با برشمردن عوامل  رابطۀ هویت و توسعه با محوریت توسعهاجتماعی، 

بررسی شده و ...( تاریخ، جغرافیا، دین، سنت، تجدد، مردم و )ساز هویت ایرانی  هویت
های نوین ارتباطی درجهت تقویت  همچنین به موضوع جهانی شدن و اینکه آیا تأثیر تکنولوژی

این مقاله، سعی بر آن است که تأثیر عوامل  در. رداخته شده استاند پ هویت و یا بحران هویت

  .های نوین ارتباطی در پیشرفت و توسعه بررسی شود ساز هویت ایرانی و بروز تکنولوژی هویت

 

 هویت، توسعه، ارتباطات، هویت ایرانی، بحران هویت: واژهای کلیدی

                                                 
 1931اسفند  9: تاریخ پذیرش 1931 آذر  52:  تاریخ دریافت  -1

 علوم ارتباطات هران مرکز، گروهت ت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحدأعضو هی دانشیار و                            Seyed_Vahid_Aqili@yahoo.com 

  ارتباطات علوم رشته تهران، تحقیقات علوم و آزاد اسالمی واحددانشجوی دکتری دانشگاه                                  Khtatari1984@gmail.com 
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 مقدمه 

 معنای به و یافته بیشتری اهمیت دینی و ملی هویت حفظ شدن، جهانی در عصر امروزه

 قبیل از هایی پرسش. شود می محسوب جهان سراسر در انسانی و دینی فرهنگی، مؤثر مشارکت

 و خود شناخت برای افراد و عطش جمعی و فردی هویت همین به« کیستیم ما»و  «کیستم من»
 و است اجتماعی نظام الزمۀ هویت. اشاره دارد مشترکشان و جمعی سرنوشت و سرگذشت

 بحران یا پراکندگی به منجر تواند می موفق هویت گیری شکل در انحراف یا تأخیر هرگونه

 سبب همین به. دارد درپی را اجتماعی و فردی های ناهنجاری از بسیاری خود که شود هویت

 .اند قائل بسزایی اهمیت هویت برای سیاسی نظام و دولتمردان

 بیرون اقتصاد و سیاست زیر و بم از و نیابیم دست یافتگی توسعهاین مطلب که تا به شرایط 
 و تالش ها سال ثمرۀ .شویم صحیح نیست وارد هویت گفتمان حوزۀ به توانیم نمی نرویم،

 و واقعی نیازهای براساس غالب هویتی گفتمان تشکیل که دهد می نشان علمی پژوهش

  .شود می محسوب یافتگی توسعه نیاز پیش ترین مهم اقتصادی و سیاسی فرهنگی، های زمینه

 توسعه شاهراه به تواند می چگونه ایرانیان ما ملی شود که هویت حال این سؤال مطرح می

 توسعه دارد؟ هویتی گفتمان این دهی سامان در جایگاهی چه سیاسی مدیریت راه یابد و

 شرایط هرچه. دهد می روی مناسب سیاسی و اجتماعی فرهنگی، بستر در که است ای پدیده
 از و تر منسجم هویتی، اجزای و نخبگان عمومی، وضع نهادها، قبیل از مختلف یك کشور،

 در تأثیرگذار عوامل مجموع از. رسد می توسعه به بهتر کشور آن باشند، دور به زا بحران عوامل
 آن بازدارندۀ یا برنده پیش عوامل ترین مهم «سیاسی مدیریت» و «هویت» عامل دو توسعه،
 پیشبرد در تواند می ملت یك ساز هویت ارکان در بین انسجام ایجاد با سیاسی مدیریت. هستند

 ایجاد با ناکارآمد، و ضعیف سیاسی مدیریت دیگر، سویی از. باشد کننده تعیین توسعه اهداف

 کشور. باشد کشور یك توسعۀ راه بر سدی تواند می هویتی، های بحران به زدن دامن یا بحران
 خود، هویتی های در صورت استفادۀ بهینه از ظرفیت دارد، که متعددی ساز هویت ارکان با ایران

 . بود تر خواهد یافته توسعه بومی های مدل اساس بر یافته توسعه کشورهای از قطعاً

 ابتدا است الزم تبیین، برای رسد می نظر به و است علمی ــ تاریخی تحقیق رویکرد این

 آن اجزای و ایرانیان هویت بعد و توسعه و فرهنگ هویت، رابطۀ سپس و شود تعریف هویت

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 27 1 ...........................................................................  تبیین نقش هویت ملی در توسعۀ ارتباطات

  .شود مشخص توسعه به نیل منظور به آن انسجام در سیاسی مدیریت جایگاه و گردد بررسی

 هویت

فرایند معناسازی براساس یك ویژگی فرهنگی یا »: عبارت است از به نظر کاستلز، هویت

« شوند منابع معنایی دیگر اولویت داده می های فرهنگی که بر ای از ویژگی پیوسته هم بهمجموعۀ 
 .(55: 1931کاستلز، )

 منابع این از هرکدام زمان، به نسبت و باشد داشته متفاوتی هویتی منابع است ممکن انسان

 هنجارها اساس بر ها نقش. اند متفاوت هم با نقش و هویت .باشند داشته سهمی او هویت در

 به زمانی ها نقش. شود  ناشی نیز ها نقش و ها سازمان از است ممکن هویت. شوند می تعریف
 نیرومندتری معنایی منبع نقش با مقایسه در هویت. شوند درونی که شوند می تبدیل هویت
 (.59 :همان)است  یافتن فردیت و خویش ساختن فرایندهای دربرگیرندۀ زیرا است؛

 نقش این زمانی اما باشند، داشته هایی نقش است ممکن ملت یك تاریخی بستر در ها انسان

 شوند، می برساخته ها هویت کاستلز، نظر به. شود درونی آنها برای که شود می آنها هویت جزء

 است؟ کاستلز متفاوت مختلف برای ملل منظوری چه به و کسی چه توسط چیزی، چه از اما
: بخش مشروعیت  هویت .1 :شود می قائل تمایز هویت برساختنبرای  منشأ و صورت سه با

را  هویت این: مقاومت هویت .5 کنند؛ می ایجاد جامعه غالب نهادهای را هویت نوع این
 شود؛ می زده آن بر ننگ داغ یا دانسته باارزش سلطه منطق طرف از که کنند می ایجاد کنشگران

 در فرهنگی مصالح و مواد هرگونه از استفاده با اجتماعی کنشگران: دار برنامه هویت .9
 هویت. کند می تعریف نو از جامعه در را آنان موقعیت که سازند می جدیدی هویت دسترس،

 اجتماعات و ها جماعت ایجاد به مقاومت هویت .کند می ایجاد مدنی جامعه بخش مشروعیت

 از بخشی کاستلز، نظر به. انجامد می( فاعل) سوژه ایجاد به دار برنامه هویت و شود می منجر

دیگر  بخشی و تاریخی و اجتماعی شرایط و اوضاع را بخشی جامعه، غالب نهادهای را هویت

 .کنند می برساخته و ها مشخص انسان خود نیز را

 یك درمورد اگر. است انسان هویت اساس فرهنگ. دارد فرهنگ با نزدیکی ارتباط هویت

 سؤال حقیقت در هویت از سؤال انسان درمورد شود، می سؤال آنو چیستی  بودن شیء از چیز

 .دارد نزدیك ارتباط او «فرهنگ»  و هویت با پرسش این که است، آن بایستی چه و کیستی از
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برخی از آنها  که دارند تأثیر انسان پذیری فرهنگ و پذیری جامعه در مختلفی عوامل

 با. حکومت جمعی و های رسانه کار، محیط همتا، های گروه مدرسه، خانواده،: از اند عبارت

 و شود می پذیر جامعه زمان طی انسان که رسید این نتیجه به توان می عوامل، این بررسی

 عوامل این از بعضی. تأثیرگذارند انسان برای سازی هویت و سازی فرهنگ در مختلف نهادهای

 مثالً تأثیرگذارند؛ آن آتی اجزای تقویت در نیز برخی و انسان هویت تاریخی اجزای تقویت در
 های رسانه و کنند می کمك افراد تاریخی هویت بازسازی به تاریخی مباحث آموزش با مدارس

 .مؤثرند آنها فرهنگ و هویت کردن روزآمد در خبررسانی و رسانی اطالع با جمعی

 توسعه و هویت

 و فشارها رفع درجهت حلی راه یا نیافته تحقق تعادلی ایجاد برای است توسعه کوششی
 توسعه. دارد وجود انسانی و اجتماعی زندگی مختلف های بخش بین پیوسته که مشکالتی

 را اجتماعی ـ اقتصادی نظام کل متفاوت گیری سمت و سازمان تجدید خود، در که است سیری

 های دگرگونی دارد، دربر را درآمد و تولید میزان بهبود اینکه بر عالوه امر این. دارد همراه به

 مردم عمومی های دیدگاه و ایستارها همچنین و اداری اجتماعی، نهادی، های ساخت و اساسی
 نیز را مردم عقاید و رسوم و عادات حتی موارد از بسیاری در توسعه. شود می نیز شامل را

 اجتماعی، اقتصادی، ابعاد که اند دانسته چندبعدی امری را توسعه اندیشمندان. گیرد دربرمی
 جانبه همه فرآیندی امر، این از ما تلقی امروزه. شود می شامل را انسانی و سیاسی فرهنگی،

 (.51: 1931ازکیا، )یابد  تمرکز می جامعه مردم زندگی ابعاد تمامی بهبود بر که است
 آیا دارد؟ ارتباط توسعه با هویت آیا شود که فوق، این سؤاالت مطرح می توضیح به باتوجه

 فرهنگ توسعه، برای آیا یابند؟ دست توسعه به توانند می فرهنگی و هویت هر با ها انسان

  دارد؟ همخوانی بیشتر هویت و فرهنگ کدام با «تمدنی تولید» است؟ الزم خاصی

 تر منظم باشد، داشته بیشتری فرهنگی و هویتی انسجام انسانی یا ملت هرچه رسد می نظر به

 نداشته مشخصی هویتی انسجام که ملتی برعکس و برد پیش به را خود های برنامه تواند می
 و همنوعان با خود، با رفتار شیوه» فرهنگ اگر. داشت نخواهد نیز مشخصی برنامه قطعاً باشد

 نداشته منسجمی  فرهنگی برنامه که ملتی یا انسان صورت، این در محسوب شود، «طبیعت با

 . داشت نخواهد مناسبی تعامل (طبیعت همنوعان و خود،) این موارد از کدام هیچ با باشد،
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 های پدیده میان ای رابطه که دریافته غرب شدن صنعتی واقعه یابی علت در وبر ماکس

 به عالقه. است کرده کمك داری سرمایه توسعۀ به که داشته وجود داری سرمایه روح و پروتستانیسم

 برداشتی های ویژگی از مجموع در شغلی وظایف دادن انجام در نظم و دقت و دنیوی فعالیت و کار

  (.11: 1932القلم،  سریع)کرد  متحول را غربی جامعۀ فرهنگ که بود مذهب از جدید
 وجود فرهنگی ـ قومی های گروه بین همدلی و وفاق که شود می محقق صورتی در توسعه

 و ای چندرشته منطق از استفاده با فقط. است توسعه تحقق الزمۀ «انسجام» و باشد داشته

 مستدل طور به توسعه در فرهنگ تأثیر از توان می تاریخ و شناسی جامعه اقتصاد، از استعانت

 اساس شك بدون مذهب و اقتصاد سرچشمۀ و بنیان فرهنگ انسانی، تاریخ استناد به .کرد دفاع
 ساختاری وظیفۀ فرهنگ .دهد می شکل را اقتصادی تحوالت که است جوامع همۀ فرهنگی

. شود گرفته نادیده نباید توسعه های برنامه در که ای وظیفه دارد؛ برعهده را جوامع کردن
 و اجتماعی سیاسی، اوضاع از بلکه اقتصادی، اوضاع از فقط نه توسعه برای «ها ژاپنی معجزۀ»

 تأثیری توسعه فرایند در ها ملت فرهنگی هویت لذا است؛ ناپذیر جدایی کشور این فرهنگی

 به اعتنا و احترام بدون نتیجه در و فرهنگی به بُعد توجه بدون واقعی توسعۀ. دارد اساسی

 .یافت نخواهد تحقق ها ملت فرهنگی هویت

 و گسست و گردند منسجم هویتی نظر از نتوانند ملتی هر ساز هویت عوامل که زمانی تا

 باشـد، داشته وجود ملت آن مردم و اقوام ها، انسان بین در فرهنگی و هویتی هـای گسـل
 گسست این بتوانند که است این در ها حکومت هنر. یابد نمی تحقق پارسونز 1«اجتماعی سامان»

 را ها اختالف دهند، پاسخ آنها بین تعارض و عوامل این بین اختالف به بپوشانند، را ها گسل و
 سامان برای فرهنگی و هویتی انسجام. دهند توسعه را مشترك نکات و برسانند حداقل به

 اجتماعی سامان به نتواند که ملتی هر. است الزم توسعه برای اجتماعی سامان و اجتماعی

 در و جغرافیایی و تاریخی قومیتی، سیاسی، فرهنگی، زبانی، پراکندگی و یابد دست مناسبی

 .یابد توسعه تواند نمی باشد داشته «هویتی بحران» مجموع

 

                                                 
1.Social Order 
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 توسعه و ایرانیان هویت

 و بودن ایرانی ساز هویت عامل دو به ،ایران و اسالم متقابل خدمات کتاب در مطهری شهید

 و اند داشته اهتمام اسالم گسترش و توسعه در ایرانیان هم وی، نظر به. است کرده توجه اسالم

. است بوده مؤثر ایران در فرهنگ و علم توسعۀ و ایرانیان اندیشۀ پروراندن در اسالم هم

 استوار تاریخ و زبان پایۀ دو بر را ایرانی هویت زبان، و ملیت کتاب در مسکوب شاهرخ
 و شده جدا مسلمانان دیگر از «تاریخ و زبان»علت  دو به ایرانیان فقط وی، نظر به. داند می

 هویت مشکلۀ کتاب در رجایی فرهنگ دکتر. اند کرده براساس این عوامل بنا را خویش هویت
 ساز هویت عوامل سنّت و تجدد اسالم، ایران، مقولۀ چهار که است معتقد امروز، ایرانیان
 متأثر عامل سه هر از که داند، دیگر می عامل سه بین ای خمیرمایه را سنت عامل وی. اند ایرانیان

  .نیست تنهایی به کدام هیچ ولی شده است،
 ایرانیان ساز هویت عوامل گرفت که نتیجه گونه توان این می فوق های دیدگاه بررسی از

 عوامل، این بررسی بر عالوه اینجا در البته. تاریخ و زبان سنت، تجدد، دین، ایران،: از اند عبارت
 .نیز توجه شده است« جغرافیا و مردم و جامعه ایران» به چند عامل دیگر

 ایرانیان ساز هویت عوامل
 طول در بوده و پایدار نخست وهلۀ در که اند عواملى ایرانى ملى هویت سازنده عناصر

 برخى باشند و داشته آن سیاسى و سرزمینى تداوم در اساسى نقشی همچنان هزاره چندین

. اند  گر شده جلوه جدید هاى شکل به و شده دگرگون ایران تاریخ هاى دوران طول در نیز عناصر
 زیادی دارند بسیار قدمت ایرانى ملى هویت دهنده شکل عناصر ترین عارضى حتى همه، این با

 ایرانى ملى هویت سازندۀ عناصر چارچوب به آنها ورود زمان از قرن چهارده مدت حداقل و

 یافته تکامل شکل خود فارسى، زبان همچون ایرانى، ملى هویت عارضى عناصر برخى. گذرد مى

 ایرانى ملى هویت سازندۀ پایدار عناصر عرصۀ در ترتیب بدین و است ایرانى تر کهن هاى زبان
 به اهمیت و تداوم برحسب توان مى را ایران ملى هویت سازندۀ عناصر ترین مهم. گیرد مى قرار

 :دانست زیر شرح

 ایران .1
: است ایران منظور کدام که گردد مشخص باید شود، می صحبت ایرانی و ایران از وقتی

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 22 1 ...........................................................................  تبیین نقش هویت ملی در توسعۀ ارتباطات

 از هرکدام گسترۀ .فرهنگی ایران یا حقوقی؛ و ـ سیاسی ایران جغرافیایی؛ ایران تاریخی؛ ایران

 وسیع بسیار سرزمینی گسترۀ با بزرگی امپراتوری ایران زمانی. است متفاوت هم با این موارد

 وقتی. داشت سیطره زیر را... و میانه آسیای و اروپا تا هند از حاضر، ایران اطراف مناطق بود که

 بوده منطقه در بزرگی امپراتوری که گسترده، محدودۀ این شود، می صحبت ایرانیان عظمت از

 گرفته درنظر ایرانی آید، به میان می صحبت ضعف از وقتی. کند می خطور ذهن به است،
 درنهایت، باید. داد دست از روس و ایران معاهدات و ها جنگ در را قفقاز شهرهای که شود می

وجود  گذشته در که بزرگی ایران از. گرفته شود درنظر جغرافیایی ایران مشخص محدودۀ

 ایران دارد؛ خود در را خاصی نژادهای و ها قومیت که شده تعریف مشخصی مرز اکنون  داشته
 ایران هویت تحلیل برای. دارد مشخصی روستاهای و شهرها ها، استان که حقوقی ـ سیاسی

 ایرانیان عظمت توان می طرف، از یك . کرد توجه ایران ضعف یا عظمت دورۀ دو به فقط نباید
 از و دید هخامنشیان، حکومت و نادر فتح مثل مختلفش، های پیروزی و آن بزرگ گسترۀ در را

 ای دوره باید لذا .کرد اشاره الطوایفی ملوك و قاجار های حکومت به آن ضعف در دیگر، طرف

 .گردد توجه دو هر به تحلیل در و عظمت هم و داشته ضعف هم ایران که گرفته شود درنظر

 ایران معنوى میراث و دین .2
 تشیع، آیین و اسالم دین نیز ایران در و است بشرى جامعۀ هویتى عناصر ترین عمده از دین

 نقش کشور سرزمینى تداوم و ایرانى ملى هویت در هستند، آن پیرو ایران مسلمانان بیشتر که

 هویت یا ایرانیت برابر در را اسالم و دین که اند بوده آن بر  برخى گرچه. است مهمى داشته

 تاریخى هاى دگرگونى شناخته نشدن روى از یا را تقابل عمل این اما دهند، قرار ایرانى ملى
 یا و گرفتن نادیده و ایرانیت نفى درصدد ایدئولوژیك اصول براساس یا و داده انجام ایران
 عمل نوعى تقابل این شد، گفته این از پیش که گونه همان. اند برآمده آن شمردن ناچیز

 بیشتر و داد دست از را خود پیشین موقعیت زرتشت دین اسالم، ظهور با .است غیرتاریخى

 ایرانى هویت با متضاد اسالم پذیرش که است گونه بدین. پذیرفتند را جدید آیین ایرانیان
 فرهنگى ادبى، رستاخیز به که ایران سیاسى و فکرى ادبى، فرهیختگان ترین بزرگ و نشد قلمداد

 همین حال، همان در. بودند مؤمن و معتقد مسلمانان از گماشتند، همت کشور سیاسى و

 زنده را باستان ایران سیاسى و فرهنگى تمدنى، تاریخى، میراث تمام تعصب با مسلمان مؤمنان

 ملى هویت مهم عناصر از یکى دین. کردند فراهم را ایرانى دولت رستاخیز زمینه و داشتند نگاه
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 تاریخى، میراث اهمیت اسالم نام  به نیز و دین اهمیت ایرانیت نام به  توان نمى و است ایرانى

 .را نادیده گرفت ایرانى فرهنگى و تمدنى سیاسى،

 تجدد .9
 و نیست بازیگر جهانی عرصۀ در که دریافت خورد، شکست روس های جنگ در ایران وقتی

. (...و  کند اعزام خارج به دانشجو دهد، پرورش نیرو) کند تقویت را خود باید علت همین به
 خارجی های قدرت بین کشور این سر بر همیشه اما نبوده، مستعمره مستقیم طور به هرگز ایران

 تاریخ در لذا درآورند؛ خود استعمار به را ایران اند خواسته ای گونه به آنها و است بوده نزاع

 تأثیرگذار ایرانیان زندگی بر و داشته حضور بیگانه عوامل همیشه ایران، اخیر چندصدسالۀ
 اخالقی رفتار جهتی، با ایران از است؛ داشته متفاوتی های چهره در مقابل ایران غرب. اند بوده

. است داشته وجود غرب فرهنگ در جاذبی و جالب عوامل دیگر، سویی از و نداشته

 که داشته وجود عواملی غرب، فرهنگ در .1: است بوده نوع سه غرب از ما هویتی تأثیرپذیری

 و ها خانه سبك پوشیدن، لباس آداب از بسیاری ایم؛ کرده بومی نوعی به و پذیرفته را آنها ما
 و  گذاشته کنار را مان سنتی های سبك آموزش، حوزۀ در ایم؛ کرده اخذ آنها از را... و معماری

 را تکنولوژی ساالری، مردم مداری، قانون مانند ایم؛ اصولی پذیرفته را غربی آموزش سبك
 فرهنگ در عواملی. ایم نپذیرفته ویرانگری که عوامل .5 ایم؛ افزوده خود هویت به و پذیرفته

 وارد را آنها ایم نخواسته رو، ازاین زدند؛ می لطمه ما اسالمی و ایرانی هویت به که اند بوده غرب

 ایم؛ غربی بوده مان از عوامل فرهنگیدار شدن هویت  خدشه نگران همیشه و کنیم خود فرهنگ

 وجود به ایرانیان در خودآگاهی نوعی شد باعث غرب مفهوم شدن پیدا خودآگاهی، عامل. 9
 غرب، حضور با. بیندیشند خود ساز هویت دیگر عوامل و اسالم و ایران درمورد بیشتر که آید
. ایم کرده ایران و اسالم از بازتعریفی و کرده تغییر فارسی زبان و ایران اسالم، به ما نگاه نوع

 تأثیرگذار ما هویت در هم با آنها رابطۀ نوع عامل فوق و سه از هریك سهم که است این مهم

 نیز ایرانیت اسالم، آمدن با و بوده خاصی شکل به اسالم از قبل ایرانیت یعنی است؛ بوده
 .دیگر عوامل و غرب طریق همین به و است شده بازتعریف

 سنت .4
. ماند می یادگار به جامعه در که است افکاری و عقاید و رسوم و آداب مجموعه سنت

 هم مختلفی های تجربه با و داشته حضور ملت آن تاریخ در که گیرد می شکل بستری در سنت
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 یك به ها ملت همۀ برای ها پیروزی و شکست و شیرین و تلخ های تجربه. است بوده رو روبه

 .اند دانسته زندگی الزمۀ را آن و پذیرفته را آن مردم که یافته دوام دلیل آن به سنت. نیست میزان

 رودخانۀ در. دارد جریان رودخانه آن در که است آبی مانند سنت رودخانه، به در تعبیر تاریخ

 نه و اند محض ایرانی نه که بگیرند شکل هایی سنّت تا آمده فراهم بستری هم ایران تاریخ

 هم اسالمی، هم ایرانی، هم ما های سنّت. جدید بسیار و نه اند قدیمی بسیار نه محض، اسالمی
 بودن، ایرانی های ویژگی ما، «سین هفت» سنت در مثال، برای هستند؛... و  قدیمی هم و جدید

 آینده و حال گذشته، نسل سه با سنت. شود می دیده بودن جدید و بودن سنتی بودن، اسالمی

 جز ای چاره خویش تداوم برای مقوله این. آنهاست سۀ هر مشارکت محصول و دارد ارتباط
 و اعتدال سو، یك از سنت، از ایرانیان معاصر هویت میراث. ندارد شدن روزآمد و بودن عقالنی

 (.123: 1935رجایی، )جوانمردی است  و فتوت دیگر، سوی از و روی میانه
 و نثر آثار و ها آیین ها، سنت رسوم، و آداب در ایرانى آرمانى دولت اندیشۀ و جغرافیا تاریخ،

 این. برد نام ایران فرهنگى میراث مثابۀ  به آن از توان مى که است شده ثبت متعددى بسیار نظم

 امروز به تا ایران تاریخ واپسین عهد از که است هایى آیین و رسوم و آداب شامل میراث

 این از برخى. اند شده ایرانى ملى فرهنگ و هویت از جداناپذیر بخشى و یافته تداوم  همچنان

 حوزۀ در یعنى آن؛ مرزهاى ماوراى در بلکه کنونى، ایران در تنها نه نوروز، همانند ها، آیین

 میراث و فرهنگ از اى نشانه را آن نیز جهانیان همۀ و شود مى داشته گرامى ایرانى تمدنىِ
 جدید دین بستر در نیز اسالم از پس ایرانى رسوم و آداب از برخى. دانند مى ایران فرهنگى

 . یافت تداوم همچنان

 زبان. 5
 به بلکه نیست، تکلم فقط زبان. است ایرانیان ساز هویت مهم عوامل از یکی فارسی زبان

 دنیا به فارسی اندیشیم، می فارسی ایرانیان ما یعنی دهد؛ می شکل انسان اندیشیدن شیوۀ

 است؛ داده شکل ما اندیشۀ به فارسی زبان ایرانی، ناصر نظر به. فهمیم می را آن و نگریم می
و یا  دانان فارسی دانان، عربی زبانان، فارسی ترین خالق و ترین زبده اگر که روست ازاین

 توانست نخواهند جمع کنند، را خویش زبانی های توانایی همۀ آیند و گرد جهان دانان انگلیسی

 زبان. بیان کنند دیگری به زبان درستی به را موالنا یا حافظ چون متفکرانی اندیشۀ محتوای

 بین. ماست کشور ارضی تمامیت و مردم وحدت رکن ناپذیرترین و جانشین ترین مهم فارسی
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 که است فارسی زبان با فقط گویند، می سخن مختلفی های زبان به که ایرانی مختلف اقوام

 هر در اتحاد و همدلی و وشنود گفت این. کرد برقرار اتحاد و همدلی و وشنود گفت توان می

 تمامیت و ملّی وحدت که پرتنش، های لحظه در ویژه به ولی است، حیاتی و الزم شرایطی

 دیگر سوی از آنچه اما. یابد می بیشتری ضرورت گیرد، می قرار خطر آستانۀ در کشور ارضی

 در. ایران مردم عموم زبان نه است، ایرانیان رسمی زبان فارسی زبان که است این افزود توان می
 تالشی، مازندرانی، لکی، کردی، عربی، لری، بلوچی، ترکی، مختلف های لهجه و ها زبان ایران

 تکلّم مختلف روستاهای و شهرها ها، استان در که دارد وجود... و گیلکی هرزنی، و تاتی

 کردستان بزرگ، آذربایجان ایدۀ. آفریند می زبانی ـ هویتی بحران خاص، مواقعی در و شود می
 زمانی فارسی زبان. گیرند می بهره بسیار زبانی عامل از... و  خوزستان جای به عربستان واحد،

 شده باعث مردم از سوی آن پذیرش و زبان این غنای. است بوده وطن تعریف در اصلی عامل
 بعد را انگلیسی زبان و ایران به مسلمان اعراب حملۀ از بعد را عربی زبان ایرانی جامعۀ است

 را آنها و اند داده نشان تمایل زبان دو این به علما و ادبا خواص، گرچه نپذیرند، تجدد عصر از

 است مسائلی از یکی زبانی پراکندگی حال، بااین. اند  برده کار به... و  ادبی علمی، زبان عنوان به

 .دارد وجود ایران در که

 تاریخ .6

 آغازین بیانگر زیرا است، ایرانى ملى هویت سازنده عناصر ترین عمده از یکى ایران تاریخ 

 این به باید البته. است ایرانى ملى هویت بودن دیرینه  و جمعى روح گیرى شکل هاى دوران

 و شده تشکیل تاریخى و اساطیرى عمده بخش دو از ایران تاریخ که داشت توجه مهم نکته
 است این دیگر نکته. است شده گر جلوه خوبى به ایران به مربوط تاریخى آثار در بخش دو این
 اهمیت بى تاریخى مستندات کمبود و آن ابهامات به سبب اساطیرى بخش کرد گمان نباید که

 نشان ایران مورد برعکس،. کرد تکیه ایرانى ملى هویت سازنده عنصر مثابۀ به آن بر و است

 و شده گردآورى فردوسى شاهنامۀ عمدۀ هاى بخش در بعدها که ایرانى، اساطیر که دهد مى
 ایرانیان دینى هاى کتاب در و اسالم از پیش هاى نامك آیین و ها نامك خداى در آن از پیش

 سیاسى بازسازى در آن، تاریخى بخش از تر مهم شاید و اساسى بسیار نقش بود، یافته تجسم

 ایرانى اساطیر قدرت به عبارتی این. اند کرده ایفا آن تاریخى و سرزمینى تداوم و ایرانى جامعه

 آنها کردن ایرانى به و جلب خود به را ترك، قبایل نظیر ایران، به مهاجر اقوام از بسیارى که بود
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 و کهن تاریخ این گونۀ روایت هاى شیوه تداوم طریق از نیز ایرانیان از بسیارى. کرد کمك

 شناخت به و آشنا خود گذشته با آن، اساطیرى بخش ویژه به فردوسى، مۀشاهنا همچون باستانى

 . شدند مى نایل خود ملى هویت

 جغرافیا .7
( الف :است حاکم ایران بر هوا و آب نوع ایران، سه طبیعی جغرافیایی باتوجه به شرایط

 و سرد( ب است؛ داده اختصاص خود به را کنونی ایران خاك اعظم بخش خشك، که و گرم

 منطقۀ که مرطوب، و معتدل( ج شود؛ می شامل را ایران خاك سوم یك حدود کوهستانی، که

 اقتصاد، را خود تحلیل پایۀ که نظریاتی. است داده اختصاص خود به را ایران خاك از کوچکی
 این در. دهند ارائه توانند نمی ایران کل برای یکسانی تحلیل دهند می قرار... و زمین هوا، و آب

 هویت ساختار بر تواند می سیاسی رفتار بر تأثیر طریق از هوا و آب که است شده تأکید مقاله،

 بر خلدون ابن و مونتسکیو ارسطو، نظریات از گرفتن کمك با .تأثیرگذار باشد ایرانیان

 تنوع ایران در جغرافیایی تنوع که گرفت نتیجه توان می ها، انسان رفتار بر جغرافیا تأثیرگذاری
 دیگر، سویی از. نیست آسانی کار آن اثبات البته داشت؛ خواهد دنبال به را سیاسی رفتار

 .دارد بسیاری بحران زمینۀ که است ای گونه به ایران سیاسی جغرافیای

 ایران مردم و جامعه .8
 امرى ملى هویت هاى شاخصه از یکى مثابۀ به  مردم و جامعه گرفتن درنظر است ممکن

 دهندۀ تشکیل عوامل از بخشى دیگر، عناصر کنار در را مردم همیشه آید، زیرا نظر به  شگفت
 گرفتن درنظر بدون که داشت توجه مهم نکته این به باید همه،  با این. اند گرفته درنظر دولت

 به دادن  شکل در آینده، یا و حال گذشته، هاى زمان در ایران، مردم و جامعه نقش و جایگاه

 ایرانى ملى هویت تمامیت درك آن، سرزمینى تداوم تضمین و ایران سیاسى و فرهنگى میراث

 منزلۀ  به ایران مردم و جامعه جایگاه حذف آن، از گذشته. بود خواهد دشوار بسیار آن پویایى و

 مشکل با را آن پویایى و هویت این زمانمند بودن ایرانى ملى هویت اصلى عناصر از یکى
 درك موجب ملى هویت عناصر از یکى منزلۀ به  ایران مردم نقش به توجه. کند می مواجه

 بازسازى در آن، از گذشته. شد خواهد نیز ایرانى سیاسى اندیشۀ و ملى هویت ماهیت تر درست

 دوران براى ملى هویت معنایى منظومۀ روزآمد ساختن و ایرانى ملى هویت بازتعریف و

 فلسفۀ و اندیشه تر دقیق مطالعۀ. یابد می خاصى اهمیت ایران مردم جایگاه بر تمرکز معاصر،
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 در و بازتعریف و بازسازى اسالم از پس ایرانیان که از سوی گونه آن ویژه به ایران، سیاسى

 هاى برداشت برخالف که دهد مى نشان شد، گر جلوه فردوسى شاهنامۀ یعنى ایران، حماسۀ ملى

 مردم ایرانى، سیاسى فلسفۀ عبارتى به و آرمانى شاهى یا شهرى آرمان اندیشه در رایج، نادرست

 (.59: 1935احمدی، ) اند داشته را اصلى جایگاه
 و تداوم و اند کرده ایفا محورى نقش همیشه مردم ایران سیاسى اندیشه در دیگر، عبارت به
 رابطۀ آن مردم محورى جایگاه با همیشه زمین ایران فرهنگى و تاریخى سرزمینى، بقاى

 ایران تاریخ و اساطیر رایج، هاى برداشت و تصورات برخى برخالف. است داشته تنگاتنگى

 فردوسى اصلى تأکید. نیست آنها محوریت و( پادشاهان) حاکم سیاسى نخبگان نقش بازتولید
 و فرهنگى و تاریخى تداوم حفظ در و برخاسته مردم درون از که است ایرانى ملى قهرمانان بر

 هویت سازندۀ عمدۀ عنصر مثابۀ  به ایران مردم به توجه. اند کرده آفرینى نقش زمین ایران سیاسى
 تداوم و پویایى باعث بلکه ایران، سیاسى فلسفۀ تر درست درك موجب تنها نه ایرانى ملى

 و نظام تداوم و پویایى مدرن، دوران در شود، زیرا مى نیز آینده و حال در ایرانى ملى هویت

 .است استوار آنها مشارکت و حضور و مردم جایگاه بر سیاسى ثبات

 هویتی انسجام و سیاسی مدیریت
 برای تواند می حکومت که است ابزارهایی و ساختارها از ای مجموعه «سیاسی مدیریت»

. برد پیش به موردنظرش جایگاه سوی به را جامعه تا کند استفاده آنها از ملت اهداف پیشبرد

 برای را فضا کند و استفاده ها ظرفیت از تواند می مختلف عوامل از استفاده با کارآمد مدیریت
 به نامناسب ریزی برنامه و سوزی فرصت با ناکارآمد مدیریت اما سازد، فراهم جانبه همه توسعۀ

. کند می مقابله امنیتی متنوع هویتی مسائل با و تلقی «تهدید» را «تنوع» و افزاید می بحران

 اجتماعی سامان زمانی. است اجتماعی سامان دنبال به قدرتمند و کارآمد سیاسی مدیریت

 در نه و گیرند قرار هم طول در و باشند داشته پوشانی هم هویتی مسائل که گردد می حاصل

 کند، می تلقی «فرصت» را «تنوع» کارآمد سیاسی مدیریت. یکدیگر عرض هم و هم با تعارض
 سمت به را جامعه و کند می جلوگیری هویتی های تنش دهد، از می پوشانی هم را هویتی مسائل

 جامعۀ بر کارآمدی سیاسی مدیریت اگر. دهد می سوق است، توسعه الزمۀ که اجتماعی، سامان

 و ها تنش ها، بحران از کند، می استفاده خوب شد ذکر که هایی مشی خط از باشد، حاکم ایرانی
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 توسعه

سامان 
 اجتماعی 

مدیریت  
 سیاسی

هویت  
( ایرانیان)  

 ایران دین تجدد سنت  زبان تاریخ جغرافیا مردم

 ترتیب این به و داند می ساز هویت عوامل این تمام نمایندۀ را خود و کاهد می انگیز تفرقه عوامل

 کرد خواهد کمك ایرانی جامعۀ اجتماعی سامان به و بود خواهد موفق آنها به دادن انسجام در

 شرایط با متناسب که ای توسعه بود؛ خواهد مؤثر ایران در توسعه تداوم در نیز حرکت این و

 .باشد ایران بومی

 
 

 

 
 

 
 

 ایران در توسعه با ایرانیان هویت رابطۀ الگوی: توسعه مدل
 سرنوشت تعیین در کلیدی نقش امروز عصر در جمعی ارتباط های رسانه میان، این در
 و راهنما معاصر، تحوالت از بسیاری منشأ وسایل این و آیند به شمار می کشورها توسعۀ

 .شوند محسوب می جهان در تحوالت و ها جریان کننده کنترل

 دهکدۀ» سوی و سمت به دنیا و شود می تلقی عادی امری تحول و تغییر عصر ما، در

 زدن جوانه حال عین در و ملی های سازمان و ها نظام ریختن در هم و «لوهان مك جهانی
 .رود می ...و سیاست، فرهنگ، اقتصاد، امنیت های عرصه در جدید های بحران و ها چالش

 یك مانند و برد می بین از را مکانی های فاصله گروهی های رسانه لوهان، مك عقیدۀ به

 پیشگویی این. شوند می مطلع دهد می رخ جهان از ای گوشه در که ای واقعه از مردم همۀ روستا

 مسائلی درگیر همزمان را جهان مردم تمام که است عاملی همان پوشیده، عمل جامۀ امروزه که

 آنها... مصر، لیبی و تحوالت خاورمیانه  لحظه به لحظه اتفاقات از یا و کند می سپتامبر یازده چون
 و میزان رابطه، رو، شناخت آورد؛ ازاین می پدید را جهانی مشترك حس و سازد می باخبر را

 شود می پنداشته الزم جهانی امری تحوالت و حوادث با جمعی ارتباط وسایل ارتباطات حدود

 ولی اند، داده انجام زیادی های بررسی و تحقیقات باره دراین بسیاری دانشمندان سبب این به و
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 نیز و امروزی جوامع در جمعی های رسانه تسلط حوزۀ گستردگی دلیل به حال،  با این

 رشد با همگام که است پویامدارانه، الزم حرکت و بودن سیال ویژگی از پدیده این برخورداری

 آنها، کارکرد مختلف، ابعاد جمعی، در ارتباط های رسانه محتوای و تکنولوژیکی تکامل و

 .گیرد صورت بیشتری مطالعات فرهنگی، توسعۀ تحوالت در آن نقش ویژه به

 اشاره مدرن های ارزش شدن جایگزین و جوامع در سنتی های ارزش لرنر به تغییر دانیل 
 رسانه که است معتقد ،خاورمیانه نوسازی سنتی؛ جامعه از گذر کتاب در وی. است کرده

 این. کند کمك -شود می محسوب نوسازی برای معضلی که- گرایی سنت فروپاشی به تواند می

 خواهان و ورزیدن تخیل به مردم شدن توانا ها، افق شدن باز توقعات، و انتظارات رفتن باال با کار

 .(111: 1935 کوئیل، مك) شود می عملی خانواده و خود برای بهتر زندگی شرایط جایگزینی

 یکپارچه، ملی مساعدت مستلزم جدید و مدرن جامعۀ به ورود که است باور این بر لرنر

 بحران مدرن، خدمات و کاالها تقاضای برای انگیزه ایجاد المللی، بین و ملی بازارهای با ارتباط
 تنظیم تغذیه، چون هایی زمینه در نوین های ارزش و ها روش گسترش و توسعه منابع کسب

 تحقق برای. است روستایی و شهری زندگی در صنعتی و کشاورزی تولید بهداشت، خانواده،
 و ترین مناسب ها رسانه و است ضروری اجتماعی و فردی سطح در روانی تحرك هدف، این

 و فردی تحرك ایجاد دیگر بیان به و رفتارها و ها ارزش ها،  نگرش تغییر ابزار مؤثرترین
 .(13: 1931فرقانی، )اند  اجتماعی

 جامعه، گوناگون اجزای بین همبستگى ایجاد و محیط از مراقبت چند، نظیر وظایفىالسول 
 گیرد می صورت دیگر نسل به نسلى از فرهنگى میراث انتقال آن در که محیطى به پاسخ در را

 کارکرد و ساخت» نام با دیگر، مقالۀ وی در. کند می تلقى جمعى ارتباطات اصلى وظایف
 وسایل این» او نظر به .شمارد برمی ارتباطى وسایل براى دیگرى وظایف ،«جامعه در ارتباطات

. 9و  محیطى؛ نیازهاى به پاسخ در جامعه اجزای بین همبستگى. 5 محیط؛ از حراست. 1 به باید

 .(113: 5113 ،السول) کنند کمك« دیگر نسل به نسلى از اجتماعى میراث انتقال

   هویت و ها    رسانه

  :توان بررسی کرد زیر می زوایای از هویت راها در  نقش رسانه
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  ها رسانه های قابلیت .1

 دارند، که کارکردهایی و ها قابلیت به باتوجه الکترونیکی، های رسانه خصوص به و ها رسانه

 کنندۀ تسهیل عوامل از یکی عنوان به و روان بهداشت و سالمت حفظ درجهت توانند می

 و هویت بحران ساز زمینه همچنین باشند و داشته کاربرد نوجوانان و جوانان برای یابی هویت

 بودن واسطه و وسیله بنابراین،. گردند خود باورهای و ها ارزش فرهنگ، از افراد بیگانگی
  .است داده قرار متضاد گاه و دوگانه کاربردهای معرض در را آنها ها رسانه

  ها رسانه از مخاطبان انتظار. 2

 این به شد خواسته افراد از انجامید، طول به سال چندین که غربی، تحقیقات از یکی در
 در. «چیست؟ دیگر رسانۀ هر یا تلویزیون های برنامه به توجهشان علت» پاسخ دهند که سؤال

 است عبارت آن و شود     می دیده منظمی نسبتاً ها، الگوی بررسی به دست آمده از این های جواب

  :از

 را ها رسانه به خود عالقه و توجه عوامل از یکی دهندگان پاسخ اطالعات، کسب (الف

  کردند؛ معرفی زندگی مسائل درمورد راهنمایی و جهان و جامعه دربارۀ آگاهی و اطالع کسب

 به تعلق احساس دیگران، دربارۀ وضعیت بصیرت کسب اجتماعی، تعامل و وحدت( ب
  اجتماعی؛ های نقش اجرای به کمك و جمع

  است؛ سرگرمی و تفریح ها  رسانه به افراد آوردن روی عوامل از یکی سرگرمی، و تفریح( ج

 آگاهی کسب تلویزیون، ویژه به و ها رسانه به افراد آوری روی علل دیگر یابی، از هویت( د
 با همانندسازی رفتاری، الگوهای یافتن شخصی، های ارزش تقویت خویشتن، در مورد

  .است «یابی هویت» به عبارتی و دیگران مورداعتنای های ارزش

  ها                 رسانه مدیران اهداف. 9

 استفاده خود اهداف و افکار پیشبرد درجهت ها رسانه کوشد تا از می هرکس که است بدیهی

 است پلیدی اهداف اینترنت، و ماهواره خصوص به ها، رسانه برای منفی کارکرد اصلی عامل. کند
 و فرهنگی سلطه نوین استعمار اصلی هدف. اند گرفته پیش در ها رسانه این فعلی مدیران غالب که

 حاضر، حال در. است توسعه حال در جوامع تمامی و سوم جهان در غربی های ارزش تبلیغ

 قرار جدید چالشی برابر در ما ها، رسانه شدن جهانی و جدید عصر تحوالت و تغییر به باتوجه
 .بگذارد آزمون به را ما فرهنگی و ملی هویت و شخصیت تواند    می مسئله این که  ایم گرفته
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 بحران هویت
 از را جامعه بحران این حل رود، زیرا می شمار به توسعه راه در گام نخستین هویت بحران

 میان در و هستی جهان در را آن شأن و موقعیت و رهاند می گسیختگی و سرگشتگی حالت

 برای حیات اساسی مفاهیم مستقر، و مستحکم هویتی ایجاد با. سازد می مشخص دیگر ملل

 روشنی به زندگی اهداف آشکار و مشخص بینی جهان به دستیابی با شود و مشخص می جامعه
 هموار اهداف به رسیدن برای ریزی برنامه و گیری تصمیم برای راه آنگاه و گردد می تبیین

 :شود رسد که در زیر به آن اشاره می در این زمینه، نکاتی به نظر می .شود می
 از گرفتن فاصله نتیجه در ایران در هویت بحران حاضر حال در رسد می نظر به نخست،

 اهمیت یافته لحاظ این از بحث این اساساً و آمده وجود به نو و کهنه میان تعارض و ها سنت

 بر غرب جانب از تکنولوژی و علم واسطۀ به واحدی فرهنگی سیطرۀ حاضر زمان در که
 نبود نیز و شرق ایدئولوژیکی توان رفتن میان از با رو، ازاین شود؛ می اعمال جهان سراسر

 واحدی مجموعه به الملل بین صحنۀ اسالم، جهان جمله از دیگر، مناطق در انسجام و استقالل
 کند، زندگی است جهانی سیطرۀ این مقتضای که ای شیوه طبق است ناگزیر که شده تبدیل

 کشور از توان می مثال، کند؛ برای ترك را خود دینی قومی و و ملی های هویت و بیندیشد
که از جملۀ  اروپا، شرایطی برای این کشور مقرر شده اتحادیۀ به پیوستن برای که برد نام ترکیه

برای مقابله با این امر و  های دینی و ملی بود، اما ترکیه ها و ارزش آن کمرنگ شدن سنت

 جلوگیری از بحران هویتی و فرهنگی، ترجیح داد که در پیوستن به اتحادیۀ اروپا قدری تأمل کند؛

 جهانی ای مسئله بلکه ندارد، اختصاص ایران جامعۀ به حاضر عصر در هویت بحران دوم،
 و عینی صورت به جنگ سرد، طول در و بعد به دوم جهانی جنگ از ویژه به بحران این. است

 شرق بلوك فروپاشی با اخیر های سال و در شد سوم جهان اصطالح به جوامع گریبانگیر عملی

 قوی نسبتأ ایدئولوژیکی های ضعف بروز و طرف یك از آن ایدئولوژیك توان رفتن دست از و
 آمده پدید جهان در فرهنگی و ایدئولوژیکی هویتی، خأل نوعی دیگر، طرف از مقابل قطب در

 که ای جامعه شده، حاکم جهان بر که فرهنگی و ایدئولوژیکی اوضاع چنین در رو، است؛ ازاین
 اجتماعی، نظام به و کند بسامان را خود ایدئولوژی و ها اندیشه باید مطرح شود بخواهد

 یا و غیر دوام بیاورد مقابل در بتواند تا بخشد یکپارچگی خود فرهنگی و اقتصادی سیاسی،

 باشد؛ داشته را استقامت توان و قدرت حداقل،
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 از و بیگانه تمدن و فرهنگ نفوذ بر اثر که هویتی بحران مقابل در حاضر، عصر در سوم،

 گرفته شکل ایرانی جامعۀ درون در گرایش یا واکنش سه آمده، وجود به تجدد و سنت تعارض

و  فرهنگ مقابل در وادادگی گروهی. اند مطرح نیز حاضر حال در گرایش سه این که است

 و شسته دست خودی فرهنگ و ها سنت از گروه، این .اند دانسته پاسخ بهترین را بیگانه تمدن

 همان به را غیر فرهنگ اند کرده سعی و شده تسلیم بیگانه فرهنگ مقابل در شرط و قید بدون
 به توسل با که اند کرده سعی دیگری گروه .کنند قبول جذب شود توانست می که سرعتی

 از دفاع با نیز و خودی فرهنگی عناصر و اجتماعی شعائر و آداب دینی، و قومی های سنت

 عین در سوم گروه. بستیزند بیگانه تمدن و فرهنگ های جلوه تمام با سنتی نهادهای و ساختار
 جدید عناصر برخی گزینش و دانند نمی را که دارند کافی آنچه هویت، احساس حفظ به اعتقاد

 ؛دانند می اشکال بی پویایی و تکامل و تحول ایجاد برای را آن کردن خودی و
 برای منطقی حلی راه را سوم حل راه توان می شد، گفته در باال آنچه به باتوجه چهارم،

 به دیگر حل راه دو تفریط و افراط از کرد، زیرا پیشنهاد را آن و دانست هویت بحران با مواجهه

 را سنتی نظام و کند گزینش را کهنه و نو نظام دو هر مطلوب عناصر کند می سعی و است دور
 معرض در را خودی تمدن و فرهنگ مذکور حل راه. سازد متحول پیشرفت و تکامل درجهت

 دهد؛ می صیقل و گذارد می آزمایش محك به دهد، می قرار افکار و ها اندیشه برخورد و تالقی
 درجهت رو، ازاین و شود می مکشوف خودی و تمدن فرهنگ ضعف نشاط طریق، این از

 و تحریك سوی به جمود و بودن بسته حالت از جامعه آید و می عمل به کوشش آن تقویت
 و تحول این در. کند می حفظ نیز را خود اصالت و هویت حال عین و در حرکت پویایی

 های نظام میان تبادل باعث و شود می گرفته جدی کهنه و نو تعارض نیز و جوامع تحریك
 ای واهمه و ترس تنوع، و کثرت از اگر ای، جامعه چنین در .شود می گوناگون فکری و ارزشی

 آید می وجود به دیگران با اول مرتبه برخورد از که دومی مرتبه منِ باشد، نداشته وجود
 داشت؛ نخواهد هویت احساس با نیز مباینت صریحی هیچ و شد خواهد کارآتر و تر پیچیده

 یعنی اساسی؛ رکن دو باید شود اعمال ایران در بخواهد که هویتی سیاست نوع هر پنجم،

 دو را آن از تلفیقی و گیرد درنظر اسالمی تمدن و فرهنگ کنار در را ایرانی تمدن و فرهنگ
 بلکه ندارند، هم با منافاتی تنها نه بودن اسالمی و بودن ایرانی .کند عرضه ملی هویت منزلۀ به

 نباید گاه هیچ. اند کرده حرکت هم موازات به تاریخ طول در و هستند و بوده هم مکمل همیشه
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 طی شریعتی، در دکتر بنابر نظر. شود زده کنار دیگری نفع به رکن دو این از یکی شود که سعی

 آن در که است آمده پدید ای گسترده و غنی فرهنگ اسالم، و ایران تاریخ همراهی قرن چهارده

 اندازه همان به جستن، اسالم بدون ایرانی فرهنگ. بازشناخت دیگری از توان نمی را یك هیچ

انداز  توان از سند چشم دیدن؛ برای نمونه، می ایرانی بدون را اسالمی فرهنگ که محال است

 به دستیابی سال مالزی برای را 5151 سال مالزیایی کشور مالزی یاد کرد که دولتمردان 5151
 اند؛ گرفته درنظر هم را آن های آسیب خود های برنامه در و اند کرده اعالم ترقی و توسعه

 دستیابی و توسعه برنامه اصول در توجه کرده و فرهنگ بخش به خود های برنامه در رو، ازاین

 اخالقی های ارزش به جوانان دادن سوق و جامعه پرورش الزم را برای بندهای ترقی، به
 مالزی جامعه شهروندان تربیت و فرهنگی های برنامه سازی غنی اساس، براین .اند گنجانیده

 دولت. اند کرده آغاز مطبوعات و تلویزیون و رادیو به هایی دستورالعمل صدور با را یافته توسعه
و  زندگی سطوح کیفیت ارتقای درجهت فرهنگی های برنامه بودن کارآمد و مؤثر به مالزی

 اتحاد برای ایجاد تالش در مالزی دولت راستا، در همین. است برده پی ملی سازی یکپارچه

 خاصی، قومی و مذهبی عقاید گرفتن درنظر بدون کشور، ساکنان کلیه برای پذیرش قابل ملی

 با نام را آن و برده نام کشور ملی های  ستون عنوان تحت ملی موجودیت از اقدامی، طی در

 .است کرده معرفی مردم عموم به «گارا روکونه»

 :دارد تأکید ذیل موارد به «گارا روکونه» در موجود مفاد

 کشور؛ مختلف مناطق ساکنان میان در بیشتر هرچه اتحاد برقراری. 1

 زندگی؛ در دموکراتیك شیوۀ اتخاذ. 5

 است؛ ملی ثروت عادالنه تقسیم به قادر که قانونی جامعۀ ایجاد. 9

 کشور؛ در موجود متنوع فرهنگی های سنت تمامی در لیبرال و جمهوری نظام برقراری. 1

 .پیشرفته تکنولوژی علوم کسب درجهت جامعۀ مترقی ایجاد. 2

 به توان می دارد عهده بر مالزی کشور در فرهنگ که وظایفی ترین اصلی جمله از 
 های قومیت و ها گروه میان در فرهنگی متقابل درك به بخشیدن قوت ملی، هویت سازی غنی

 در توسعه فرایند تجربۀ .کرد اشاره مردم تودۀ به هنری و فرهنگی های آگاهی القای و مختلف

 توانسته است مذاهب، و ها قومیت تعدد بزرگ مشکل وجود با که کشوری عنوان به مالزی

. بود گزارش این موردتوجه آورد فراهم اجتماعی و فرهنگی توسعۀ با همراه را صنعتی توسعۀ
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 الگوی برنامه، مطالعۀ اخیر، های دهه در توسعه مختلف های عرصه در مالزی موفقیت واقع، در

 .سازد می ضروری را کشور این توسعۀ بلندمدت انداز چشم و توسعه

های نوین ارتباطی درجهت تقویت هویت  در ادامه به بحث جهانی شدن و تأثیر تکنولوژی 

 نقش افزایش هدف با رهاکشو مداران سیاست و گیران پرداخته شد و به نقش کلیدی تصمیم

 درجهت ارتباطاتی و اطالعاتی نوین های فناوری از استفاده ضمن ملی، هویت گرایانۀ میانجی
 منفی تأثیرات در کاستن فراملی و فروملی های هویت با تعامل در ملی و هویت تقویت

غافل بود که پدیدۀ اما درنهایت نباید از این امر . اشاره گردید ارتباطاتی و اطالعاتی های فناوری

جهانی شدن و توسعۀ وسایل ارتباط جمعی و شکسته شدن مرزها، بنابر نظر کاستلز، که از 
گونه  داند، هیچ کند و آن را مبتنی بر نوعی پویایی درونی می یاد می« ها فضای جریان»اصطالح 

. د شدهای ملی خواه تابد و باعث از بین رفتن هویت مرز و محدودیت سرزمینی را برنمی
های  اند در عین پیشرفت و توسعۀ تکنولوژی راستا، برخی کشورها، از جمله ژاپن، توانسته دراین

. ارتباطی، هویت و فرهنگ ملی خود را حفظ و از نابود شدن هویت ملی خود جلوگیری کنند

های ملی و مذهبی در کشور خود توانست با  گونه که کشور مسلمان مالزی با تعدد قومیت همان

های هویتی که دیگر کشورها  های ملی و انسجام درونی در مقابل بحران فظ ارزشح

ایران نیز با هویت . کنند ایستادگی کند خصوص کشورهای مسلمان با آن دسته و پنجه نرم می به

تواند موفقیت کشورهای دیگر را الگو قرار دهد و به  و فرهنگ غنی ایرانیت خود می
های ارتباطی و اطالعاتی، برسد و در مقابل  ها، از جمله فناوری هیافتگی در تمامی عرص توسعه

های نوین ارتباطی دارند و فرامرزی بودن آنها، ضمن  آثار مخربی که برخی از تکنولوژی
 .کنند مذهبی خود را نیز حفظ و نگهداری -های ملی نوین ارزش                                        های استفاده از این تکنولوژی
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Abstract: 
Identity is essential to any social system, as long as factors of 

making nations identity cannot be identically integrated, identical and 
cultural separation among people and ethnics are viewed, Parsonzs 
socail order will not be fulfilled. In the current paper according to 
Castells' identity theory as well as social relation between identity and 
development is examined. In other words, researcher has investigated 
developmental oriantation in Iran, concerning factors making Iranian 
identity, including: history, geography, religion, tradition, civilization 
and people. Additionally, focussing on globalization, the impact of 
new communication technologies utilize to strengthen (constractional) 
or distact identity is debated. At the end, the paper concentrated on the 
influences of emergences of new communication technologies, 
examining Iranian making identity elements. 
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