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)  شهید مطهري، شاعران–) ره(دیدگاه امام با نگرشی به :هویت ملی 

آزاد اسالمی کازرونعضو هیات علمی دانشگاهمهدي شیخ موحد ، –1

ام نورمسلم توانی  ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد و مدرس پی-2

:چکیده

پارچه کننـده  و عناصر و الگوهاي هویت بخش و یکهویت ملی ، مجموعه اي از گرایش و نگرشهاي مثبت نسبت به عوامل 

چـون ارزشـهاي   ه ي گونـاگونی هویت ملی داراي عناصر سـازند . در سطح یک کشور ، به عنوان یک واحد سیاسی ، است 

، و در ابعاد فرهنگی ، اجتماعی ، تاریخی ، جغرافیا ، سیاسـی ، زبـانی و غیـره    ملی ، دینی ، فرهنگی ، جامعه اي ، انسانی 

امـا مهمتـرین مسـایل آن وجـود دو عنصـر      . مختلف اداري ابعاد و عناصـر فـوق هسـتند    يهویت ملی نیز به انحا. است 

چالش و بحران در عناصر هویـت  لذا در تاریخ معاصر ایران ، . اسالمیت و ایرانیت و تاثیر پذیري آنها از فرهنگ غربی است 

ملی در این دو مولفه اساسی و رابطه ي آن با فرهنگ غربی بود ، و با توجه به اینکه هویت ملی ، امروزه به عنوان یکـی از  

مقوله ي فرهنگ در هر جامعه مطرح است، این مقاله با تمرکز بر روي مفهوم هویت ، ارایه ي تعریـف و  مبانی زیر ساختی 

ر و ابعاد هویت ملی به عنوان یکی از اشکال هویت جمعی ، نسبت تعلـق خـاطر و دلبسـتگی بـه مولفـه هـاي       تبیین عناص

، روانـی و اجتمـاعی   سـتی  یبت به ابعاد فرهنگـی ، مـادي و ز  هویت ملی را به عنوان بازتاب فرآیند جامعه پذیري فرد نس

. پرداخته استرا نسبت به هویت ملی قلمدادکرده و در ضمن نظرات شهید مطهري ، امام خمینی و شاعران 

هویت ملی ، تاریخ معاصر ، هویت فردي ، ملیت ، هویت ملی ایرانی: کلید واژه 
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: مقدمه 

هویت با تکیه بر عناصر اولیه ي تمایز و تشابه ، از مفاهیم کارکردي و مهم در زندگی فردي و اجتماعی به حساب می آیـد  

( بـه معنـاي مشـابه و یکسـانی بـه کـار مـی رود        idemکـه از  identitasاز ریشه التـین  که )identity(واژه هویت 

به عبارت دیگر هویـت وجـه تمـایز    –درذات خود مفاهیم تشابه و تمایز را به ذهن متبادري کند ) 5ص 1381جنکینز ، 

پذیري فرد از مشخصه هـاي فـردي و   من وما با دیگران است ناظر بر تعلقات اساسی و نهادي شده در فرآیند جامعه میان 

اجتماعی مر بوط به خود در مقابل دیگران است ، و با توجه به تاریخ معاصر ایران که تاریخ چالش هویت ملی است ، زیـرا  

اندیشه هـاي جدیـد غربـی و    از دوران قاجار به بعد ، با الخص در نهضت مشروطیت ، هویت ملی ایرانیان تحت تاثیر ورود 

2500ایی با چالشها و بحرانهاي مهمی روبرو شد ، بنابراین یکی از مسایل مهم و تاریخ ایران حتی در طـول  ریشه ملی گر

سال گذشته حفظ هویت ایرانی در تقابل با فرهنگها و تمدنهاي دیگر بود ، و بدین سـان عنصـر تعلـق و تعهـد نسـبت بـه       

ان گرایش به آن عناصر ، نسبت تعلقات هـویتی فـردي و   عناصر هویتی ، با فر آیند شخصیت پذیري فرد گره خورده و میز

. هویت فردي ریشه در اجتماع دارند و از طریق ساختمانهاي بیرون فرد منتقل مـی شـوند   . اجتماعی را مشخص می کند 

یکی دیگر از ویژگیهاي هویت ، چند الیه اي بودن آن است ، چنانکه هویت جمعی از خویشـاوندي تـا هـم مـذهب و هـم      

در این میان یکی از الیه هاي هویتی ، هویت ملی است کـه جـامع تـرین شـکل     . هم نوع بودن را شامل می شود وطن و

هویت جمعی نزد مردم تایید می شود ، و نوعی احساس پایبندي ، دلبستگی و تعهد به اجتماع ملـی را پدیـد مـی آورد و    

نقالب شکل خاصی را داشـته و در ایـن تحقیـق دیـدگاه     این مساله در دوران معاصر به خصوص در عصر پهلوي و آستانه ا

.ظران دیگر پرداخته شده استشهید مطهري با امام خمینی و صاحبن

:مباحث نظري : الف

تعریف و دیدگاهها  1هویت-1

در . یت پاسخ به سوال چه کسـی بـودن و چگونـه بـودن اسـت      لغوي یعنی حقیقت وماهیت چیزي یا هوهویت در مبناي 

یعنی هرگاه ماهیت با تشخیص لحـاظ و اعتبـار   "می هویهتسالحقیقته"فلسفی هویت همان حقیقت جزییه هست تعریف 
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در تعریـف دیگـر ،   ) 266و265-1375کرجـی ، (ولذا میتوان گفت تشخیص ماهیـت در خـارج اسـت    شود هویت گویند 

، زیستی و تاریخی همسـان، کـه   هویت عبارت است از مجموعه خصوصیات ومشخصات اساسی اجتماعی ، فرهنگی ،روانی

وآنـان را در یـک   . به رسایی وروایی ،بر ماهیت و ذات گروه به معناي یگانگی یا همانندي اعضاي آن با یکدیگر داللت کند

و آگاهانه از سایر گروها و افـراد متعلـق بـه آنهـا متمـایز سـازد       ظرف زمانی و مکانی معین ، به طور مشخص و قابل قبول

وبا توجه به اینکه یکی از مسایلی که بشر از ابتـداي خلقـت بـه دنبـال آن بـوده اسـت ، مسـاله        )139،ص1378الطایی ،(

. شـد  "چیسـتی بشـر  "اشـاره بـه مسـاله    ..... است و در بیشتر متون مذهبی ،فلسفی ،تـاریخی و "چیستی"یا "کیستی"

و بشناسند مطابق آیه شـریفه  را تعریف کننديند دیگرانسانها در برابر یگدیگر در صدد و شناختن یکدیگر بوده اند تا بتوان

اي » یا ایهاالناس انا خلقناکم من ذکر وانثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عنداهللا اتقـیکم  « ي قرآن کریم 

همانـا  بشناسـید ،  مردم ، ما همه شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم و آنگاه شعبه هاي بسـیار گردانـدیم نـا یکـدیگر را    

خداوند در این آیه ، هدف از خلقت انسـان را  )  13:قرآن کریم حجرات ( گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شمایند 

شناخت خود و دیگران بیان فرموده ، بنابراین خودشناسی مقدمه خداشناسی است و باید مورد توجـه همـه انسـانها قـرار     

دیگران به وجود اشـتراك و افتـراق بـا دیگـران پـی مـی بـرد و در تعریـف هویـت ، یکـی از           بشر با شناخت خود و . گیرد

هویت را نمی توان تعریف کرد مگر اینکه تعریف و حدود غیر مشـخص  . متغیرهایی که الزمه اساسی آن است غیر میباشد 

بـا  . ه سـازنده هویـت او هسـتند   شودو این غیر عبارت است از جامعه اي دیگر ، طرز تفکر هاي مختلف و نقشهاي جدیدیک

توجه به تعریف هویت اگر نتوان براي هستی یک پدیده ، محدوده هویتی تعیین کـرد آنگـاه مـی تـوان از بحـران هویـت       

» غیـر « تمـایز از  » خـود « به دلیل عدم صراحت مولفه هـاي هـویتی   1» غیر « و هر گاه شناسایی . صحبت به میان آورد 

:براي هویت با این تدبیر بر می خوریم . ورت هستی دچا ر بی هویتی یا بحران می شود امکان پذیر نباشد در این ص

آنچه شخص با آن شناخته می شود مانند نام خانوادگی نام پدر و دیگر ویژگی هاي مندرج در شناسنامه -1

مجموعه ویژگیهاي شخصیتی و فرهنگی فرد که او را از دیگران متمایز می کند-2

) 460ص 1381–انوري ( چیز چگونگی چیستی ، ماهیت واقعیت وجودي هر -3

1-other
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،2،انطباق1این همانی،همانندي هویت«: معادلهایی که براي واژه استفاده میشوند عبارت است از 

) 283ص-1371بریجانیان،-190،ص1375شعاري نژاد،(،5، گوهرذات4،شخصیت3ماهیت

به شناخته شدن نیازمند وازاین که فراموش شود سخت گریـزان  هویت نیازي طبیعی در وجود هر انسان است ،انسان ذاتاً

فرآیندي نا خود آگاه است ، و در تمام طول عمر ادامه داشته و مخـتص دوره  است تشکیل هویت ازدید برخی روانشناشان

ر اي خاص نیست هرچند جنبه هاي مختلف هویت در دوره هاي مختلف عمر شکل می گیرد اما به هیچ روي ثابـت و غیـ  

هویت از مجموعه ویژگی هایی تشـکیل مـی شـود کـه سـبب تعریـف       ) 173، ص1370سی کرین ، ( د قابل تغییر نیستن

این مجموعه شامل عناصـر  . احساس درونی شخص نسبت به خودمی شود احساسی که سبب تفاوت او از دیگري می شود 

دگی تعدادي از عناصر برجسته مـی شـوند عناصـر    مادي و معنوي است که به آن پرداخته خواهد شد در هر دوره اي از زن

) 22، 1380رواسـانی،  (–سازنده هویت ممکن است تحت شرایطی تغییر یابند و جاي خود را به عناصـر دیگـري بدهنـد    

ت وجود تفاوتهاي فـردي و اجتمـاعی سـبب مـی     با عناصر سازنده ي هویت یکسان نیسبرخورد سطوح مختلف جامعه نیز

تفسیر خود از هویت داراي اختالف باشند در بحث هویت فـردي مباحـث روانشناسـی رشـد و نظـرات      شود که انسانها در

این دانشمندان اساس ایجاد هویـت را در انسـان،   .، مطرح است 4، و اریکسون 3، فروید2، کولبرگ1دانشمندانی مانند بیار

« ، بـا تعریـف   5وعی ، هویـت پریشـی   در مراحل مختلف رشد می دانند و عدم شناخت درست در این مراحـل ، سـبب نـ   

:سه دیدگاه عمده درباره هویت که شامل –و اختالل در شخصیت می شود »اجتماعی -روانی

نظریه گفتمانی -3ساختار گرایی                   -2جوهر گرایی                 -1

ییر هستند در این دیدگاه  هر هویـت داراي دو چهـره   در دیدگاه جوهر گرا یا ماهیت گرا هویتها مثل جوهرها ثابت والیتغ

است چهره اي زیرین ، ثابت و پایدار است و چهره اي زبرین که متغییر و سیال است ، ساخت گرایان ، هویت را برسـاخته  

1-identification
2-identity

-essense3

4-personality

5-substance
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ن گـروه  ایـ نظـر  و لـذا در  اي اجتماعی می دانند که از جایی نیامده است و انسانها نیز آن را در جایی کشف نکرده انـد ،  

هویت ساخته و پرداخته شرایط اجتماعی انسانها است ، در نظریات گفتمانی ، هویتها دست آورد گفتمانها هستند مقوالت 

اجتماعی هم ساخته و پرداخته گفتمانهایند و لذا ، واقعیتهاي اجتماعی در گفتمانهـا زاده میشـوند و شـکل مـی گیرنـد و      

توانند سیال ، متغیر و دگرگون باشند و می توان گفـت هـر انسـانی اسـتعداد     چون گفتمانها سیال هستند هویتها هم می

)18و 17، ص1379تاجیک ، ( برخورداري از چند هویت را دارد 

1هویت ملی

ملی و ملی گرایـی در جامعـه ایـران از اواخـر قـرن      مطالعات تاریخی گواهی میدهد که مساله هویت ملی ،همراه با مساله

. به زبان فارسی راه یافـت  مطرح شد وفکرانتجددخواهان وروشنطیت ،توسط برخی اوایل جنبش مشرونوزدهم میالدي و

شـکل گرفـت ودر ادبیـات سیاسـی مطـرح      ملی در ایران به تدریج همراه با تغییر ساختار طبقاتی وبافـت فرهنگـی  هویت

ند از هویـت  کردمایی کرد که مردم ارادهیک مفهوم خودنهویت ملی ،در علوم سیاسی ،علوم اجتماعی زمانی به عنوان.شد

احمـد  –خود در مقابل ملتهاي دیگر آگاه شوند و آنرا با اهداف سیاسی ، فرهنگی یا اقتصادي و اجتماعی بـه کـار گیرنـد    

قـوي و آگـاهی از آن و احسـاس    –اشرف هویت ملی را نوعی از هویت اجتماعی می داند و آنرا احساس همبسـتگی ملـی   

.تعریف می کنده بوفاداري در

ایـران در برابـر   . به اعتقاد وي هویت ملی قوي مانند هویت فردي و جمعی در کشاکش تصور ما از دیگران شکل می گیرد 

انیران ، ایرانیان در برابر تورانیان ، عجم در برابر عرب بنابراین ، آگاهی به چگونگی هستی ما ، به آگاهی از هستی دیگـران  

اشـرف  ( در روي یک سکه اند و هر کدام بدون دیگري بی معنا اسـت  » دیگران« و » ما « ت مفهوموابسته است در حقیق

در تعریف دیگر هویت ملی همان احساس تعلق و تعهد نسبت به اجتماع و نسبت به کـل جامعـه در نظـر    ) 17ص 1373

نوعی منشا مشترك در خود احساس گرفته شده است و می توان گفت هویت ملی به این معنا است که افراد یک جامعه ،

در تعاریف دیگـر هویـت ملـی ، مجموعـه اي از نشـانه هـا و آثـار مـادي زیسـتی ،          ) 27و 26ص 1379یوسفی ، ( کنند 

فرهنگی و روانی ، است که سبب تفاوت جوامع از یکدیگر می شود ، و لذا هویت ملی اصلی ترین سـنتز و حلقـه ارتبـاطی    

بـه طـور کـاملتر هویـت ملـی مجموعـه اي از       )197، ص1379حاجیـانی ،  ( فرا ملی اسـت  خاص محلی و هویتهاي عام 

National identity1-
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هویت بخش و یکپارچه کننـده در سـطح یـک کشـور بـه      گرایشها ونگرشهاي مثبت نسبت به عوامل ،  عناصر و الگوهاي 

عـده اي از  . ت یک واحد سیاسی مفهوم ملت یک مفهوم سیاسی است این واژه به اشکال مختلف تعریـف شـده اسـ   عنوان

ین مشـترك زنـدگی مـی کننـد ، دولـت و      رزمپردازان ، ملت را گروهی از انسانها می دانند که در یک قلمرو و سـ ه نظری

ادبیات و مذهب یا گذشـته تـاریخی نشـترك را معیـاري بـراي      . گروهی دیگر وحدت زبان سازمان سیاسی مشترك دارند 

) 11ص -1380رواسانی ( تعریف ملت می دانند

صورت بنابراین هویت ملی ، یک جامعه زمانی شکل می گیرند که تصو ر اجتماعی از خود، در تک تک افراد آن جامعه ،به

پس هویـت ملـی امـري ارادي    . نحوي که در همه افراد جامعه ، به نحوي قابل رویت باشد شخصیت پایه متجلی شود به 

که ازدیرباز در سرزمینی مشخص استقرار یافته باشد طی تاریخ خـود، داراي  هر ملتی .بیرون میاید است که از متن جامعه 

ایـن  . مجموعه اي از عالیق وویژگی هاي منحصر به فرد شده که که موجب تشخیص یافتن ان از ملتهاي دیگر شده است 

زشـها و هنجارهـا ي   اراز ترکیـب تـدریجی  بنابراین هویت ملـی را پدیـده اي   . ویژگی ها را مجموعا هویت ملی می نامیم 

یرفته شده ي یک ملت ایجاد می شود و طی نسلهاي متوالی شکل می گیرد پس هویت ملی ریشه در تـاریخ و فرهنـگ   پذ

؟ » از کجا و براي چه آمده ایـم  « ؟ » چه کاره ایم « هویت ملی تعیین می کند که ما ) 88، 1381ربانی، ( دارد یک ملت

تجـویزي یـا   ؟ و هویت ملـی جـزو مقـوالت   »هانی ، چه نقشی می توانیم داشته باشیمدر تحوالت ج«؟ »چه باید بکنیم « 

به طور خالصه می توان گفـت کـه هویـت ملـی ، مرتبـه اي از هویـت       . تحمیلی نیست ، بلکه باید از درون جامعه بجوشد 

یت از ایرانی بودن، عالقهاجتماعی در افراد ایرانی است که نشان دهنده ي ویژگیهاي از این دست می باشد ، احساس رضا

داشته به زندگی در ایران ، عالقه به دین ، تاریخ ، فرهنگ و میـراث فرهنگـی ، اعتقـاد بـه توانـایی مـردم ایـران در حـل         

مشکالت خود ، عدم احساس حقارت در مقابل ملتهاي دیگـر و مرعـوب نبـودن در برابـر پیشـرفتهاي علمـی و فـن آوري        

که هویت ملی در بین مردم شکل بگیرد و اشخاص تحـت آن تربیـت شـوند و همـدیگر را     یهنگام... کشورهاي پیشرفته و

تمامیـت  ( بشناسند و زندگی خود را سامان دهند، نقش موثري پیدا می کننـد کـه حفـظ یکپـارچگی جغرافیـاي کشـور       

از آثار آن است ، بر ایـن  ت ، ایجاد انگیزه در رسیدن به آرمانهاي مشترك لایجاد وحدت و همدلی میان مردم و دو)ارضی

.اساس می توان هویت ملی را ، اراده به هم زیستن و به هم افتخار کردن در بین اقوام مختلف ایرانی دانست

:ابعاد و عناصر سازنده هویت ملی 
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، دینـی  از جمله مهمترین آنهـا  .همانگونه که از تعریف هویت ملی بر می آید این مفهوم داراي عناصر سازنده اي می باشد

ارزشهاي ملی ، تمامی مشترکات فرهنگی اعم از سرزمین ، زبان ، نمادهاي ملی ، سـنتها و  . جامعه اي و انسانی اشاره کرد

ارزشهاي جامعه اي ، . ارزشهاي دینی ، تمام مشترکات دینی و فرهنگ دینی را شامل می شود . ادبیات را شامل می شود 

نظر دارد و ارزشهاي انسانی به کلیـه اصـول و قواعـد انسـانی ، فـارغ از هـر گونـه        به اصول ، قواعد و هنجارهاي اجتماعی

البتـه در میـان اندیشـمندان علـوم     ) 201، 1381زهیـري ،  ( محدودیت اجتماعی و جغرافیاي براي نـوع بشـر نظـر دارد    

در . الف نظـر وجـود دارد   درباره ي اصالت هر یک از ارزشهاي فوق نسبت بـه دیگـري اخـت   ... سیاسی ، اجتماعی ، تاریخ و

و در علـوم سیاسـی بـه سـاختار سیاسـی      جغرافیا به سرزمین و تاریخ مشترك ، در علوم اجتماعی به زبان و دین مشترك 

گونـاگونی هـم   : هویت ملی در کنار عناصر سازنده خـود ابعـاد  . مشترك ، ملیت و ملت و جامعه ي مدنی تاکید شده است 

هـر یـک از   . اعی ، تاریخی ، جغرافیا ، سیاسی ، دینی ، فرهنگی ، زبان و ادبیات می شـود  اجتموجود دارد که شامل ابعاد

بعد اجتماعی نشان دهنده تعلق شخص بـه یـک   . این ابعاد ، در تکوین و تشخیص هویت ملی ، اهمیت خاص خود را دارد 

عبارت اسـت از آگـاهی مشـترك    محیط اجتماعی خاطرات که محدوده هویت اجتماعی او را تشکیل می دهد بعد تاریخی 

احساسی و دلبستگی به آن ،و لذا ،احساس هویت تاریخی وهـم تـاریخی پنـداري    افراد یک جامعه از گذشته ي تاریخی و 

در ) 201همـان ص  (،پیوند دهنده نسلهاي مختلف به یکدیگر است که مانع جدا شدن یک نسـل از تـاریخش مـی شـود     

خست زاییـده محـیط جغرافیـایی آن ملـت اسـت ،زیـرامحیط جغرافیـایی ،تبلـور         ملی دو ملت در درجه نحالی که هویت 

هویت ملی در بعد سیاسی ، در صورتی شکل مـی گیـرد   -عینی ملموس و مشهود هویت ملی به جساب می آیدفیزیکی و

، که افرادي از لحاظ فیزیکی و قانونی 

کننـد ،وموضـوع یـا مخاطـب قـوانین آن کشـور       عضو یک نظام سیاسی هستند وداخل مرزهاي ملی یک کشور زندگی می

). 1278معمار ،(هستند ،از روانی هم خود را اعضاي آن نظام سیاسی بدانند 

با وجود شدت یافتن فرایند هاي توسعه ونوسـازي ، مـذهب درتمـام    وعلیرغم تاثیر انکار ناپذیر ابعاد فوق در هویت ملی ،

بعـد  ) 1379،125روپینگـه، (عنا بخشی در جهان وآشفته به شمار میـرود ابعاد خود ،همچنان منبع مهمی براي هویت و م

زیـرا فرهنـگ و   . فرهنگی هویت ملی نیز از مهمترین اجزاي هویت ملی یک جامعه است که سبب توافق فرهنـگ میشـود  

اه آن که به نحوي خودآگـاه یـا نـا خـود آگـ     . میراث  فرهنگی یک ملت کلیت زنده و پویاي خالقیت انسانی آن ملت است 
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ملت را تحت تاثیر قرار میدهد شاخصهاي مهم این بعد شامل ، آیین ها و سنت هاي عـام، جشـن هـا و اعیـاد، ارزشـهاي      

، 1378-ورجاونـد  ( سنتی لباس و طرز پوشش ، معماري بنا ها و مکانها ، رسوم ، عرفها و هنرها ي ملی و بومی هسـتند  

هر ملتی است زبان نه تنها به عنوان یک محصول اجتماعی ، ابـزار وسـیله   زبان نیز ، بعد مهمی از میراث مکتوب) 67، 66

متن روابط اجتماعی که در تولید و باز تولید فرهنگ و هویـت  ي ارتباطات به شمار می رود ، بلکه خود به عنوان بخشی از 

، 123، 1378همتـی ،  ( ت ویژه هر جامعه نقش مهمی دارد و لذا می توان گفت زبان یک ملت ، نظام معنایی آن ملت اسـ 

با توجه به تعاریف مذکور ، عناصر سازنده هویت ملی و ابعاد متفاوت هر کدام براي هویت ملی کارکرد هـاي خـاص   ) 109

و همبستگی ملی ، ایجاد آگاهی ملی وتعیـین سـازو کارهـاي فرهنـگ سیاسـی از آن      انسجام آفرینی.را می توان برشمرد 

رك میتواننـد بـه بـه همبسـتگی     مانند زبان، دین،گذشته تاریخی و منافع مشتاییهاي نمادینبهره گیري از توان.جمله اند 

اي که هویت ملـی در حـوزه فرهنـگ ، اجتمـاع ، سیاسـت، اقتصـاد دارد،       . ملی ، منجر شود با توجه به نقش تعیین کنند

اي را در اقـوام و دوام حیـات   نظـام سیاسـی ، اجتمـاعی نقـش عمـده      همبستگی و مشروعیت بخشیدن به عالوه بر ایجاد

می کند و حتی براي تعین سیر زندگی جمعی در آینده و اهداف ملی، نقش خاصی را بر عهده مـی  سیاسی یک ملت ایفا 

.گیرد

ملت و ملیت 

هویت ملی با مفاهیم دیگري نیز مرتبط است ، زمانی می توان از هویت ملی یک جمع سخن به میـان آورد کـه قـبالً بـه     

بدیل شده باشند ، مفهوم ملت با توجه به ویژگیهاي عینـی و مشـترك یـک جامعـه و تصـورات ذهنـی اعضـاي آن        ملت ت

تعاریف متعددي دارد، این واژه به گروهی از مردم اطالق شده که داراي وحدت زبان یا نژاد یا مـذهب یـا ترکیبـی از آنهـا     

لذا مـی تـوان   . جاد ملت هستندیي تاریخی عوامل مؤثر در امنافع مشترك ورخدادها،از نظر گروهی دیگر اعتقادات .باشند 

گفت ناسیونالیسم یا ملت گرایی نوعی احساس وفاداري وتعلق به ملتی خاص است که براي خود صـفات وویـژه اي قایـل    

در ایـن دیـدگاه ملـت بـه     . هستند ودر تالش براي حفظ منافع ملی وفرهنگ ملی خود از هیچ کوششی دریغ نمی ورزنـد  

پیوندها ووعلقه هایی می بینندکه این پیوندها وعلقه ها شرط الزم آن اسـت ، امـا   هی اطالق میشود که خود را داراي گرو

) 33ص -1381–زهیري (.آگاهی واذعان به آن ،شرط کافی است 

:جایگاه مطهري در مباحث هویت ملی 
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ردازان انقالب اسالمی بـوده اسـت، ایشـان بـه     استاد مطهري ،درطول دوران شکل گیري نهضت ،یکی از مهمترین نظریه پ

تماس وسلوك در حوزه علمیه قم ، و زندگی در لباس روحانیت ،و اشراف به علـوم حـوزوي چـون فقـه ، تفسـیر ،      واسطه 

تها نهضـ وانجمنهاي علمی آشنایی با برخـی از و ارتباط با قشرهاي دانشگاهی با شرکت در جلسات.... رجال ،تاریخ اسالم و

وروشنفکري در ایران وجهان اسالم ،اشراف بر تحوالت سیاسی و مذهبی جامعه آن روز ایران ،آشـنایی بـا تـاریخ    ي فکري

،تالیف کتب فراوان در حـوزه مسـائل سیاسـی، فرهنگـی، مـذهبی ایـران ،شـناخت        سیاسی ایران وفرهنگ وتمدن اسالمی

غیر دینی ،قشري گري مذهبی وملـی گرایـی داراي   نهضتهاي فکري دوران شاه مانند مارکسیسم ،ماتریالیسم ،روشنفکري 

.است بود ،که مباحث هویت ملی نیز بخشی از آن بوده جایگاه مهمی در مباحث سیاسی و فکري ایران در آن دوره 

توجه خاص بـه  ي ، اما به واسطهبه طور خالصه باید گفت هرچند شهید مطهري در مباحث هویت ملی نظریه پرداز نبود

ن ،اسالم وفرهنگ  اسالمی وسرنوشت جامعه اسالمی ،در این گونه مباحث به ویژه در پاسـخگویی بـه پرسشـها    مسائل ایرا

.جایگاه مهمی داشته 

:هویت ملی ،عناصر ومؤهاي آن از دیدگاه شهید مطهري

تها عامـل  وجود درد مشترك در ملمطهري یکی از عناصر سازنده هویت ملی را ملیت میداند که: درد مشترك و ملیت-1

: شکل گیري آن است ،از دیدگاه مطهري پیدایش ملیت ونقطه بروز آن مصادف باظهور ناسیونالیسم اسـت او مـی فرمایـد   

احساس درد یا خال عمومی مشـترك  پیدا شدن وتولد ناسیونالیسم ملتها کامال مصادف با زمانی بوده است که توده مردم «

یعنـی آن  .عی ملیت از زمانی متولد شد که نهضت تحریم تنباکو بـه راه افتـاد   کردند ودر ایران ناسیونالیسم یا احساس جم

زمانی که جماعتی از مردم ایران احساس درد استعمار کردندپس میتوان گفت که احسـاس ملیـت یـا وجـدان جمعـی در      

).33،ج1372مطهري (میان مردم زمانی متولد شد که دردو طلب مشترکی در بین آن جمع  به وجود آمد 

یت این درد مشترك در دیدگاه شهید مطهري ،درد از ظلم و تجاوز و استعمار و طلب عدالت وآزادي است،یعنی عامـل  ماه

مشترك در همه دردها وآرمانهاي ملی که موجدملتهاي جهان شـده  ، همـین احسـاس وارده نفـی ظلـم وطلـب عـدالت        

)33ص،1372مطهري(است

دوطلــب مشــترك ،همــواره داعیــه حــق پرســتی،عدالت خــواهی  بــه همــین جهــت حنبشــها وحرکتهــاي حاصــل از در 

که در نظر مطهري ریشه در مذهب وجهان بینـی  .وتصاحب منافع ومطامع خود را دارندوري جدیدوآزادگی،حکومت بهره
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وجود دردو طلب مشترك،عامل اصلی سازنده ملیت است ومیتواند عامل تشکل ،وحـدت و هویـت   وي از دیدگاه .آنهادارند

به عوامل دیگري چون زبان،سنن،نژاد وشرایط جغرافیایی هویـت  ملتی که پویا وزنده نگه داشته شده است. نها  شودیابی آ

القـا شـده و احسـاس    ردي ار که در مبیک بدیهی است که این عوامل اساسی و جوهري :لذا وي میفرماید .ومعناد میدهد

کـه همـان حـدود    یشود واین روح وزیربنا نیازمند قـالبی اسـت  ماده مووجدان مشترکی پدید آمد ،روح وزیر بناي ملیت آ

)36،ص1372مطهري.(می سازدوثغور مادي وطبیعی و قراردادي یک ملت را

براي ما  ایرانی هانیز از طرف دیگر مساله ملیت یک موضوع روز است ما اگر چه ملیت و وطنمان در معـرض  :ذا می گوید ل

مطهـري  (در تلقـی افـراد نسـبت بـه ملیـت ایرانـی وجـود دارد       الف و تنـاقض هجوم قرار نگرفته اسـت ، مـع ذلـک اخـت    

)18،ص1372

وپرسشـهاي اساسـی   .این تناقض در نظر ایشان ،درباره تلقی ملیت مربوط به دوران پیش از اسالم با دوران بعد از آن است 

اسـالمی؟ چـه ملتهـایی نسـبت بـه مـا       درباره ملیت ما این است که آیا ایرانیان ملیتی باستانی و پیش از اسالم هستند یا

مطهري با طرح این پرسشها و بحث درباره تاریخچـه ناسیونالیسـم بـه تعریـف خـاص      .وچه ملتهایی بیگانه هستند خودي 

ناسیونالیسم یا احساس ملی ،عبارت است از ،وجود احساس مشترك یا وجدان مشـترك وشـعور   . خود از آن دست می یابد

وي از احسـاس ملـی   ) 22،ص1372مطهري(انسانها که یک واحد سیاسی یا ملت را می سازندجمعی در میان عده اي از 

یا ناسیونالیسم ، به وجدان جمعی تعبیر می کند که در درون افراد جامعه حضور دارد وباعث ارتباط و دلبستگی میان آنهـا  

.وتاریخ گذشته ایشان می شود 

عناصـر قـوام   را نیـز جـزء   و جغرافیاسنني عالوه بر درد مشترك زبان ، نژاد،مرحوم مطهر:زبان ،نژاد ،اقلیم ، جغرافیا -2

گذشته ملتها مراجعه کنیم عامل زبان مشترك نه یـک  به دهنده ملیت بر می شمارد ،او در مورد زبان عقیده دارد که اگر 

یل ملیت نقش مهمی را دارد اما عنصر سازنده است بلکه محصول ملیت است ،به عبارت دیگر در نظر او زبان افراد در تشک

،پس از ذا میتوان گفت زبان ملتهـا دایی آنها تفاوت زیادي دارد، لکوین یک ملت است با زبان فردي و ا بتزبانی که حاصل ت

مطهري بـا اشـاره بـه    .می کندودچار تحوالت زیادي میشود جمع شدن و پیوند یافتن آنها در سرزمین معینی تکامل پیدا 

خی وجامعه شناختی به آن که همه نژادهاي بشري ،در صورت فراهم شـدن شـرایط اجتمـاعی الزم و کـافی     تحقیقات تاری

.میتوانند به شرایط مطلوب زندگی دست یابند و براي اثبات نظر خود به وضعیت اعراب قبل وبعد از اسالم اشاره می کنـد  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


١١

نـژاد ، اصـالت   مختصـات  « یط محیطی اعتال یافته یا انحطاط پیدا کردند و به ایـن نتیجـه میرسـد کـه    که با توجه به شرا

دایمی و الیزال نداشته بلکه در تحت شرایط اجتماعی و اخالقی دیگري، می توان آنها و نقش و اثر آنها را تغییـر دارد لـذا   

ماندگی آن گردد، هر چنـد مطهـري اعتقـاد دارد کـه     عوامل نژادي می تواند هم عامل پیشرفت یک ملت، هم عامل عقب 

خصوصیات نژادي، اغلب پیش از آنکه عامل ربط دهنده ، و پیوند شوند، و پایه ي استحکام وجـدان جمعـی و همبسـتگی    

ملی گردند، یا جدایی و تنافري آفریند یا ملیتی را ضعیف و ناپایدار می سازد نظر مطهري دربـاره سـنن هـم شـبیه زبـان      

تنهـا  -ات نژادي است و لذا ، سنن هم در نظر وي محصول فعالیتهاي ارادي و آگاهانه ي انسانهاي گذشته هستندخصوصی

در صورت موجودیت ملیت و وجدان جمعی امکان انتقال نسل به نسل و بقاي آنها موجود است، تا ملیت و وجدان جمعـی  

. ، خود محصول ملیت است نباشد، سنتهاي فکري منتقل نمی شود پس سنتهاي ملی موجود هم

از دیدگاه مطهري تأثیر شرایط اقلیمی و طبیعی نیز در ملیتها در طول تاریخ دچار تحول بوده است، بدین صـورت کـه در   

اولین مراحل تکوین و تکامل جامعه انسانی، وابستگی هاي افراد به هم ، ناشی از غرایز درونی یا عوامل طبیعی و محیطـی  

در اجتماعات اولیه در بافت وجدان جمعی عامل اساسی بودند، ولی در جوامع تکامل یافته، عناصر دیگري این عوامل، . بود

و بـا گسـترش   –بر روي روابط وجدانی و اجتماعی افراد انسانی اثر می گذارند، نقش اقلیمی و طبیعی ناچیزتر می گـردد  

د مطهري با بررسـی نقـش عناصرسـازنده ي هویـت ملـی،      روز افزون جوامع انسانی بسیار کم رنگ می گردد بنابراین استا

اینهـا در سـاخت   و شرایط  اقلیمی بدین نتیجه می رسد که هیچ کدام از( یعنی زبان، خصوصیات نژادي، سنن و فرهنگها 

ي ملیت نقش اساسی و پایدار نداشته، و لذا اصالت ندارند تنها می توان گفت آن ر ا که مبارزات طبقـاتی و مـذهبی ملتهـا   

جهان می توان سراغ گرفت 

حتی امروزه ،مفهوم استقالل سیاسی بر اساس موزه بندیهاي جغرافیایی نیست بلکه بر اساس دسـته بنـدیهاي جهـانی یـا     

بنابر این بـه  .نی ندارند نژادو غیره نقش چنداسنن،زبان ،عواملی چون ،و منافع و مصالح ملی است که در آنمنطقه اي 

ل متعارف زبان ، فرهنگ ، سوابق تاریخی ونژادگر چه در مبادي تکوین یک ملت مؤثر هستند ولی نقش بیان مطهري عوام

اساسی و همیشگی ندارند بدین جهت است که گفته می شود که نقش این عوامل اصالت ندارد وتنهـا جنبـه عرضـی دارد    
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نمیباشند ،زیرا نمی توانند نقش اساسـی و  عوامل فوق جزء عناصر اصلی وسازنده هویت ملی هیچ ملتی دردیدگاه مطهري ،

.داشته باشند و تنها به عنوان عوامل کمکی در هویت ملی و تقویت ملیت نقش دارنددائمی

:مؤلفه هاي هویت ملی در شعر معاصر

جامعـه اي  تقادي اعضاي یک جامعه معین دانست اعفرهنگ را میتوان مجموع رفتارهاي اکتسابی و ویژگیهاي: فرهنگ-1

در طول هزاران سال با یکدیگر زندگی کرده اند و در سر زمین معین سکنی گزیده اند و خود را بـه عنـوان یـک واحـد     که

)59،ص1379ن کوئ(ه ، فرهنگ مشترکی نیز دارند افراد هر جامع. سازمان داده انداجتماعی ،متمایز از گروه هاي دیگر ،

دیگر کلیت بـه هـم تافتـه اي اسـت شـامل دانش،دیـن ، هنـر ،        فرهنگ یک قوم ، همان میراث اجتماعی است به عبارت

کـاربرد فرهنـگ، در   ) 21120-1378-ورجاونـد (اخالقیات،قانون، فنون ابزار سازو کاربرد آنهـا و روش فـرا رسـاندن آنهـا     

تشخیص هویت ملی مردم ایران نقش مهمی داشته است زیرا ،یک ایرانی را به واسـطه فرهنـگ ایرانـی اسـت کـه ایرانـی      

برخی از شاعران معاصر در توجه به فرهنگ وتاریخ ایران بـه دنبـال ایجـاد یـک فرهنـگ      ) 97،ص1380-ستاري (مینامند

خاطره قهرمانان وشخصیتهاي مبارز سرزمین خود اصیل وزنده هستندکه با پاسداشت گذشته وسنن وارزشهاي آن بتوانند 

ن گونه اشعار به انتقـال موازیـث کهـن وتجـارت تـاریخی و فرهنگـی       این شاعران با سرودن ای. از نو زنده و پایدار کنند را 

اسـالمی  –دوره هاي پیشین  می پردازند و سعی دارند ذهنیت و نگرشی نو نسبت به آنها ایجاد کنند که بر میـراث ایرانـی   

:مانند . تکیه دارند 

تورا اي کهن بوم و بر دوست دارم «  

براي تو اي بوم و بر دوست دارم ا                                      نه شرقی، نه غربی نه تازي شدن ر

روز  باشــد و بیدار و بهـبرومنی   ـجهان تا جهان است پیروز باش

کهـن و تجـارب تـاریخی و فرهنگـی     این شاعران با سرودن این گونه اشعار به انتقـال مواریـث  –از نو زنده و پایدار کنند 

به آنها ایجاد کنند که بر میراث ایرانی ، اسـالمی تکیـه   ..... دوره هاي پیشین می پردازند و سعی دارند ذهنیت و نگرشی نو

مانند -دارد

تو را اي کهن بوم و بر دوست دارم 
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ر دوست دارم نه شرقی ، نه غربی نه تازي شدن را                براي تو، اي بوم و ب

جهان تا جهان است پیروز باشـی                     برومنـد و بیدار و بهـروز بـاشی 

) 229، 224ص 1368اخوان ثالث ،(

به یاد ایران باش 

اي آنکه رفتی از ایران به یاد ایران باش            به یاد کشور دیرینه سال ساسان باش 

) 84، 1383ادیب برومند ،( 

: اریخ مشترك ت

تاریخ قطعاً در شخصیت بخشیدن به مفهوم هویت ملی، موثر است بیش تر مورخان تالش داشته اند تا ارزشها، اعتقادات و 

انسـان  . افتخارات قوم و ملت خود را به آیندگان منتقل ساخته و از این طریق در ساختن هویـت ملـی آنهـا مـوثر باشـند     

خود تعلق خاطر داشته و احسـاس وجـود داشـتن در طـول تـاریخ ، در خودآگـاهی       همیشه به تاریخ و گذشته ي تاریخی

بنابراین تاریخ به عنـوان دانشـی کـه    -تاریخی فردي، اجتماعی و ملی جامعه، بخش ریشه اي هویت او را تشکیل می دهد

ساسـات ملـی هـر    پیوند عمیقی با شناخت گذشته ي  فردي و اجتماعی یک  ملت دارد امروز بخش مهمی از هویـت و اح 

هاید گر از فیلسوفان و اندیشمندان معاصر جهان، معتقـدات  ) 3، ص 1281بهرامی ( جامعه و کشوري را تشکیل می دهد

است ، تاریخ یکی از مظاهر ایجاد هویت است و فراموش کردن تاریخ زمانی رخ می دهد که معناي آینده نگرانـه را نادیـده   

این نکته بدین معنا اسـت کـه هویـت    ) 13، 1381(  معینی علمداري ، ( آینده پل بزنیمو بنگاریم و نتوانیم از گذشته به 

ملی ریشه در گذشته تاریخی یک ملت دارد و با استناد به آن و نه بسنده کردن به آن با توجه به تحوالت معاصر است کـه  

سـبب گسسـت   . پـل ارتبـاطی ایجـاد نشـود    اگر ارتباط این دو و به اعتقاد هاید گر این. می توان به آن سوي آینده  رفت

. تاریخی و بحران هویت می شود

1قومیت 

نوعی از احساس هویت است که می تواند افرادي را از اعضاي  یـک قـوم کـه بنـا بـه اشـتراکات زبـانی ،        » هویت قومی« 

یـت و گـروه قـومی را    اشکرف و همکـارانش ، قوم –با هم منسجم کند -تاریخی ، انژادي، میانشان همبستگی وجود دارد

1-Etnic Edentity
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داشـتن یـک جافظـه    ( تجمعی درون جامعه ي بزرگ ، با داشتن تبار مشترك واقعی یا مفروض –اینگونه تعریف می کند 

یک  آگاهی مشترك از هویت قومی مجزا و یک کانون و منبع فرهنگی در یک  یا چند عنصر نمادین ) ي مشترك تاریخی

این مشخصات فرهنگی همواره نسبت به زمان و مکان معـین  . ها تعریف شده استکه به عنوان خالصه اي از مردم بودن آن

آنتـونی اسـمیت نیـز    ) 124، 1381احمد لـو، افـروع،   ( که گروهی قومی تجربه می کنند، در یک ترکیب پویا خواهند بود

فرهنگی، سـرزمین  قوم ، جمعیت انسانی مشخص است که باید افسانه ي اجدادي مشترك، خاطرات، عناصر : معتقد است 

) 186، 1377اسمیت ، ( تاریخی مشترك ، منافع و مسوولیت هاي مشترك، با هم همبستگی دارند

: زبان و ادبیات فارسی

ارتباط میان انسـانها سـبب تولیـد    . مهمترین کارکرد و نقش زبان، از دیدگاه زبان شناسان، ایجاد ارتباط میان انسانها است

یکی از عـواملی کـه مفـاهیم    -مشترك می تواند موجب همبستگی و وفاق اجتماعی شودمفاهیم مشترك شده و مفاهیم

زیرا تا زبـان نباشـد،   . نقش اصلی را ایفا می نماید1مشترك تولید می کند، عنصر گفت و گو است، که در گفتمان شناسی 

. د نخواهد شدتفکر نیست و تا تفکر نباشد، گفت گویی خلق نمی شود و سرانجام مفاهیم مشترکی ایجا

افراد یک کشور به وسیله زبان، اندیشه، احساسات و عواطف خود را به دیگران منتقل می کننـد و همـین طـور، اندیشـه و     

هویت ملی در ایران ، همـواره بـا   –زبان وسیله تفاهم و رسیدن به حس مشترك است -عواطف دیگران را درك می کنند

زیرا تا از ایران و ایرانی صحبت به میان می آید، زبان و ادبیـات فارسـی   .داشته استزبان و ادبیان فارسی پیوند ناگسستنی 

به عنوان یکی از شاخه هاي اصلی خود را نشان می دهد و زبان و ادبیات فارسـی، بـه دلیـل ویژگیهـاي خاصـی کـه دارد،       

ه حتـی اقـوام ایرانـی ، غیـر     همواره به عنوان مهد اصلی فرهنگ و تمدن ایران مطرح و عاملی وحدت بخش بوده است کـ 

بعـد از آمـدن   -ایرانی و غیر فارسی زبان نیز ، پیوند عمیقی بین خود و سرزمین ایران و سایر اقوام ایرانی ایجاد کـرده انـد  

و با استفاده از خط عربی بـه بقـاي   . اعراب به ایران و منع استفاده از خط و زبان پهلوي ساسانی ، زبان فارسی متحول شد

ه داد و موجودیت خود را حفظ کرد، کاتبان ایرانی که به دستگاه خالفت عباسی راه یافتـه بودنـد، بـا اسـتفاده از     خود ادام

زبان فارسی به احیاي هویت ایرانی پرداخته و آن را در حکومت معتصبانه ي اعراب، گسترش دادند، شاعران نیز به عنـوان  

2-Discourse Analysis
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طول تاریخ به پاسداري از هویت این سرزمین پرداخته اند و در برخـی  یکی از پاسداران فرهنگ و هویت ایرانی، همواره در

. از شعرهاي معاصر از شاعران هویت ساز ایرانی مانند فردوسی، حافظ، خیام یاد می شود

امام خمینی و هویت ملی 

خت و تبیین دقیق امام خمینی از جمله متفکرانی است که بر هویت ملی به عنوان مفهوم کلیدي و مهم تأکید دارد و شنا

آنرا مهمترین عامل شناخت اهداف و جهت گیري هاي هر نوع حرکت اصالحی و نوسازي در کشورهاي جهـان سـوم مـی    

را » ملیـت « داند پیش از بررسی هویت ملی از دیدگاه امام خمینی ابتدا می بایست روشن شود که آیا اصوال امام خمینـی  

پذیرد، این سوال از آنجا مطرح است که بحث از هویت ملی، فرع بر پـذیرش  به عنوان یک مفهوم جدید و یک واقعیت می

واحد ملی به عنوان یک همسطح تحلیل می باشد و در آن صورت است که می توان از هویت ملی، منـافع ملـی و مصـالح    

. ملی سخن گفت 

سیاسی –به عنوان یک واقعیت اجتماعی » ملت« نگرش امام خمینی به : الف

به عنوان مجموعه اي از افراد می باشد که در یک سـرزمین معـین و تحـت    » ملت« هویت ملی منوط به پذیرش بحث از 

به کرات به چشـم  .. واژه هاي ملت، ملیت، ملی، ملی گرایی و ) ره( حاکیت سیاسی خاص زندگی می کنند در سخنان امام

طح تحلیـل همچـون سـطوح دیگـر ماننـد خـانواده       می خورد به نظر می رسد ایشان در حالی که ملت را به عنوان یک س

قبیله، طایفه ، به رسمیت شناخته اند، اما از ملی گرایی به عنوان یک ایدئولوژي انتقاد می نمایند در این باره می توان بـه  

سخنان مختلف ایشان استناد کرد که همواره در برخورد با گروههاي مختلف اجتماعی ،آنان را بـر اسـاس محـل زنـدگی،     

قومیت، نژاد و مذهب مخاطب قرار دارد و واژه هاي همچون ،ترك، ترکمن، و روستاي، شهري و ملت ایـران ، ملـت عـراق   

را در موارد مختلف به کاربرده اند ایشان می فرماید، طوایفی که در ایران هستند مثل کـرد، لـر، تـرك و امثـال اینهـا     ... و 

یـاد       » دندانـه هـاي شـانه   « بت می کنند همچنین از نژادهاي مختلـف ، همچـون   که با دو زبان صح) مسلمینی هستند( 

می نمایند ، هیچ یک بر دیگر تفوق و برتري ندارد ایشان وطن و زادگاه را محترم می شمارند و می فرمانید حـب وطـن و   

پذیرش تکثـر و تعـدد   امام خمینی در عین-حب اهل وطن و حفظ و حدود کشور مساله اي است که در آن حرفی نیست

گروههاي اجتماعی ، اقوام ، قبایل و عشایر همواره نژاد پرستی ، گروه گرایی ، قوم مداري و ملی گرایی را مورد انتقاد قـرار  

داده و آن را اساس بدبختی و موجب تقابل گروهها مذکور می داند و می فرماید، ملی گراي، ملت ایران را در مقابـل سـایر   
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امـام خمینـی   . ایشان معتقد اند بسیاري از این نوع دسته بندیهاي ساخته اسـتعمار اسـت   . قرار می دهدملتهاي مسلمین

اگر چه معتقد اند که تعلق به این واحدهاي جمعی هویت ساز است ، اما ایدئولوژي مبتنی بر قوم مداري یا نـژاد گرایـی و   

امع بشري ذکر می کنند ایشان در مقابل، عناصر فکـري و  منطقه گرایی را بازي  کودکانه و موجب بسیاري از مشکالت جو

فرهنکی را عامل اصلی هویت بخش می داند و بر این اساس از نوع واحد اجتماعی مبتنی بر فرهنگ، تحت عنوان امت یاد 

ک و از امـت بـه عنـوان یـ    . می کند که می تواند پایه اي براي ایدئولوژي جمعی و هویت بخشی به انسانها محسوب گـردد 

واحد کالن تر یاد می کنند که ملتهاي مختلف را در برمی گیرد و عامل انسجام و وفاق و وحدت ملتها، قبایل، نـژاد هـا و   

بر این اساس در یک جمع بندي کلی می توان گفـت کـه امـام خمینـی واحـدهاي      . گروههاي اجتماعی مختلف می باشد

ذیرند و معتقدند که هر یک از این واحدها هویتی را براي انسـان  اجتماعی موجود در جوامع را به عنوان یک واقعیت می پ

. خلق می کنند ولی هویت اصیل و با دوام ، هویتی است که مبتنی بر مولفه هاي فرهنگی و اعتقادي باشد

: عناصر هویت ملی از دیدگاه امام خمینی : ب

معاصـر بـه رسـمیت مـی شـناید و آنـرا عامـل        گفته شد که امام ملت را به عنوان یک واحد سیاسی اجتمـاعی در جهـان  

شناسایی جوامع انسانی از یکدیگر می داند، بر همین اساس ایشان از هویت ایرانی اسالمی سـخت مـی گویـد و خواسـتار     

مـی تـوان بـه      -تقویت و احیاي آن گردند در بررسی سخن امام خمینی درباره خود، ما به عنـوان دو  رکـن هویـت ملـی    

ایشـان در سـخنان خـود، بـر اصـطالحاتی      . ز نظر ایشان عناصر سازنده هویت ملی می باشند اشاره کردشاخص هایی که ا

اسـالمی مغـز شـرقی ، انسـان     -موجـود شـرقی  –شـرقی  –چون شخصیت ایرانی اسالمی ، انسان اسالمی، آدم اسـالمی  

نها به عنوان خـود واقعـی کوشـید بـه نظـر      اسالمی، تأکید دارند و معتقدند که باید براي تحقق آ-خودمانی ، انسان ایرانی

گم شده است و به جاي آن شخصیت غربی ، انسان غربی ، فکـر  » انسانی –شرقی –ایرانی اسالمی « ایشان این شخصیت

آنچه از محتواي سخنان اسالم می توان دریافت این است که منظور ایشـان از خـود نـوعی    . غربی، مغز غربی نشسته است

که مرکزیت آن را یک فرهنگ اسالمی انسانی تشکیل می دهد وقتی ایشان از شرق سخن مـی گوینـد   خود فرهنگی است 

در واقع شرق را منشا فرهنگ اسالمی می دانند و معتقدند شرق یک فرهنگ اسالمی دارد که مترقی ترین فرهنـگ اسـت   

راز نکند به نظر مـی رسـد در دیـدگاه    با این فرهنگ اسالمی باید تمام احتیاجاتش را اصالح کند و دستش را پیش غرب د

امام خمینی عنصر اصلی و کلید هویت ملی ایرانیان ، فرهنگ اصیل اسالمی است کـه فرهنـگ انسـانی، سـالم و مسـتقل      
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ایشان بر خالف کسانی که بر عناصري همچون نژاد، . است و توانایی ساختن انسانهایی مستقل و کشوري قدرتمند را دارد 

اساساً فرهنگ هر جامعه، هویـت و موجودیـت آن جامعـه را تشـکیل     «تأکید می کنند، معتقدند که سرزمینۀ رنگ، جنس

می دهد بر این پایه ایشان فرهنگ را باالترین و واالترین عنصري می داننـد کـه در موجودیـت جامعـه دخالـت دارد و بـا       

و . لف ، هویـت جامعـه مسـتهلک شـد    انحراف فرهنگ، هویت جامعه دچار آسیب جدي می شود و با ارتزاق فرهنـگ مخـا  

. موجودیت خود را از دست می دهد

) ره(اهمیت شناخت و احیاي هویت ملی از دیدگاه امام : ج

امام شناخت و احیاي هویت ملی را رمز استقالل و قدرت کشور را مانعی در راه گسترش سلطه قـدرتهایی مـی داننـد وي    

در جاي دیگر مـی فرمایـد   . اصل نمی شود اال اینکه ما خودمان را بشناسیم همواره تأکید می کند به هیچ نحو استقالل ح

ما تا تمام حیثیت خودمان را نفهمیم ، نفهمیم که چه بودیم، ما در تاریخ چه بوده و چه هسـتیم، چـه داریـم، تـا اینهـا را      

. نفهمیم استقالل نمی توانیم پیدا کنیم

اال اینکه خودش را بفهمد ما مادامی که خودشـان را گـم کردنـد و دیگـران را     و یا هیچ ملتی نمی تواند استقالل پیدا کند 

جاي خودشان نشاند استقالل نمی توانند پیدا کنند ایشان رمز قدرت و عظت کشـور را بازگشـت بـه خویشـتن خـویش و      

دنیا ، کـه شـرق هـم    خودباوري می دانند و می گویند باید به خودمان اثبات کنیم که ما هم آدمیم، که ما هم هستیم در 

یک جایی است، همه اش غربی نیست ، شرق هم یک جایی است که خزائنش بیشتر از همه جا و بینش متفکـر بیشـتر از   

همه جا بوده، حلب از شرق رفته به غرب، تمدن از شرق به غرب رفته ، لکن تبلیغات چه بوده است که ما را به عقب زدنـد  

شت به خویشتن واحیاي هویت ملی و تقویت آنرا مهمترین عامل جهت حفظ قـدرت و  بازگ) ره(بر این اساس امام خمینی 

استقالل کشور و مانعی فرا راه هر گونه سلطه خارجی تلقی می کنند و از آنجا که نظر ایشان عنصر اصلی هویت، فرهنـگ  

رهنگـی غربـی و مـوج    است، شناخت و تقویت آنرا مهمترین عامل حفظ موجودیت کشورها در مقابل جریان پـر قـدرت ف  

می دانند » غربی کردن« ایدئولوژي 
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) .ره(راهکارههاي احیاي هویت ملی از دیدگاه امام : د

و دیگران به تبیین ویژگیهاي هویت اسالمی ایرانی می پردازند و راهکارهـایی را بـراي   » خود«بر اساس گفتمان  ) ره(امام 

ار، نفی خود کاذب می باشد که اولین گام براي شـناخت خـود واقعـی    احیاء آن مطرح می کنند نخستین و مهمترین راهک

انسـانی  –از دیدگاه امام، فرهنگ منحرفانه اي از غرب ، شرق، اسالم و ایران به جاي فرهنگ واقعی و اصیل اسالمی . است

روي آوردن بـه  ما نشسته است و هویت کاذبی را براي ما به وجود آورده است و او اولـین  گـام در جهـت هویـت اصـیل،     

ما آن چیزي را که داشتیم ،آن چیزي هم که آنها داشـتند، نتوانسـتیم پیـدا    « فرهنگ اسالمی انسانی است به نظر ایشان 

کنیم، چیزي از کار در آمدیم که نه شرقی، نه غربی، نه اسالمی ، نه اروپاي، نه هیچی ، بله شرقی هستیم به معناي همـان  

تیم به معناي همان غربی استعاري، باید از این حالـت بیـرون بیـاییم ، مـادامی کـه ایـن       شرقی استعماري ، غربی هم هس

همچنـین ایشـان   .فرض را داریم، این فرض نمی گذارد یک حال صحتی براي ما پیدا شود، از این فرض باید بیرون بیـاییم 

افزایـد، آنهـا کوشـش کردنـد کـه      ضمن تأکید بر صدمه ناشی از این فرآیند به عنوان بزرگترین آسیب به قدرت ملی مـی 

شخصیت را  از ما بگیرند و به جاي شخصیت ایرانی و اسالمی یک شخصیت وابسته اروپایی ، شرقی و غربـی ، بـه جـایش    

بگذارند که به نظر امام ویژگی اصلی این نوع شخصیت ابراز ناتوانی خود و نیازمندي بـه دیگـران مـی باشـد ایشـان غـرب       

می دانند و نفی آنرا جهت احیاي هویت واقعی ضروري می شمارند غرب زدگـی  » خودکاذب« این زدگی را بعد دیگري از

از دیدگاه ایشان نوعی خود باختگی و نوعی شست وشوي مغزي است که فرد را از یاد می برد و یا هیچ می انکارد  و همـه  

ند ادراك کند که خودش هـم فرهنگـی   چیز را در غرب می بینند به نظر ایشان شخص غرب زده خودش نیست و نمی توا

دارد و یا توانایی دارد لذا تحول انسانها و دگرگونی این فرهنگ از جمله راهکارهاي مهم دیگر جهـت احیـاي هویـت ملـی     

است امام ،آشنایی با معارف و تبلیغ فرهنگ خودي و توانایی هاي بومی را از جمله راههکارهاي دیگـر برمـی شـمارند بـه     

هی به اینکه شرق خودش فرهنگ غنی دارد، طوري که فرهنگ او صادر می شـده اسـت و غربـی هـا از آن     نظر ایشان آگا

استفاده می کردند می تواند از اهمیت خاص برخوردار باشد وي در این مـورد بـه معرفـی مشـاهیر شـرق، طـب فلسـفه ،        

ستقل شود چـاره اي نـدارد جـز اینکـه     دانشمندان و بزرگان شرق تأکید دارد و معتقد است که یک مملکت اگر بخواهد م

بین تفکر را که ما باید از خارج چیز وارد بکنیم را از کله اش بیرون کند و در نهایت نیز تکیه بر فرهنگ اسالم ، مبـارزه بـا   

غرب زدگی و ساختن انسانهاي مستقل را مورد تأکید قرار می دهد می فرماید بر فرهنـگ اسـالم تکیـه زنیـد و بـا غـرب       
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بارزه کنید و روي پاي خودتان بایستید و بر روشنفکران غـرب زده و شـرق زده بتازیـد و هویـت خـود را دریابیـد       زدگی م

تأکید ایشان بر فرهنگ اصیل اسالمی به معناي فرهنگ عقالیی انسانی اسالم، راه را براي تصور معقول و واقع بینانه تـري  

واقع محوري را به وجـود مـی آورد کـه ضـمن طـرد عناصـر غیـر        از هویت ملی باز می کند این نوع نگرش به هویت ، در

عقالنی تمدنهاي دیگر، قابلیت گفتگو و بهره مندي متقابل از عناصر فرعنگ هاي دیگر را فراهم می آورد به همـین دلیـل   

.امام خمنی می فرماید که اسالم با هیچ تمدنی مخالف نیست
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: نتیجه 

عی است که با تنوع و ویژگیهاي فرهنگـی، همـواره در تـاریخ ، انسـجام ملـی داشـته و       ایران ، گونه اي از یک واحد اجتما

ایرانیان همیشه به سـرزمین خـود عشـق    . همیشه با مرزهاي پدیده آمده در دوره هاي مختلف حکومتی پایدار مانده است

سـفینه  ( ب الـوطن مـن االیمـان    ورزیده و براي آن جانفشانی کرده اند بعد از آمدن اسالم به ایران نیز به حکم حدیث حـ 

به پاسداري از این سرزمین پرداخته اند چرا که میهن دوستی  یک احساس غریزي درانسـان اسـت   )688، 1363البحار ، 

کسی که وطن خود را دوست نداشته باشد و به آن عشق نورزد به راحتی حاضر می شود به آن خیانت کنـد و نـابودي آن   

رایش هاي مختلف هویت ملی ایرانی، استاد مطهري در زمره ي علما و روشـنفکران مـذهبی   برایش مهم نیست در بیان گ

است که بر دو مولفه ي اسالمی و ایرانی هویت ملی تأکید دارد، در نظر استاد مطهري، تعریـف و ماهیـت هویـت ملـی بـا      

به نظر ایشان درباره ملیت نیز قابـل  تعاریف رایج محافل علمی تفاوت بارزي دارد دیدگاه شهید مطهري درباره هویت ملی، 

تطبیق است ، یعنی، از نظر او عناصر گوناگون ملیت چون، زبان، نژاد، مسکن ، جغرافیا و غیره اصالت دایمی نداشـته و در  

قوام ملیت نقش اساسی ندارد، بلکه آنچه عناصر قوام دهنده ي ملیت است وجود درد مشترك در انسانها می باشد کـه آن  

و بیعدالتی و طلب عدالت و آزادي است و در نهایت اینکه از دیدگاه مطهري ، ایرانیان با گرایش به اسالم، ضـمن  درد ظلم

اینکه هویت گذشته خود را حفظ می کنند ، با جذب و تعالیم متعالی و روح بخش اسالم، و بـا بهـره گیـري از ویژگیهـاي     

سالمی پرداختند و از دیدگاه صاحبنظران دیگر توجه بـه طبیعـت و   اخالقی فرهنگ ایرانی ، به باورکردن فرهنگ و تمدن ا

آنها با ایجاد و رابطه میان سـرزمین بـا مـردم،    . ویژگیهاي جغرافیایی ایران زمین یکی دیگر از ویژگیهاي مطرح شده است

ن رنـگ هسـتی   طبعیت به راز و رمزهـاي سرنوسـت انسـا   . طبیعت، به نوعی باورمندي ، امید براي ادامه حیات می رسند 

بخش می دهد به طور خالصه در این مقایسه نمودهاي مختلف انسان فرهنگ ایرانی آشـکار مـی شـود عرصـه بـی کـران       

. ذهنیت ایرانی ترسیم شده است بنابراین مباحث طرح شده نمایانگر نفکر ایرانی و ذهنیت ملت ایران است
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هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه تحلیل جامعه شناختی) 1379(حاجیانی ، ابراهیم . 9

11-41، فرهنگ و هویت ایرانی ، فرصتها و چالشها ، ص ) 1379(یوسفی ، علی . 10

انقالب اسالمی و هویت ملی ، قم ، انجمن معارف اسالمی ) 1381(زهیري ، علی رضا، . 11

انسان کامل ، تهران ، صدرا ) 1372(مطهري ، مرتضی . 12

الف ، انسان در قرآن  ، تهران ، صدرا) 1372(ضی مطهري ، مرت. 13

ب ، جامعه و تاریخ  ، تهران ، صدرا) 1372(مطهري ، مرتضی . 14

) 1375(ج ، خدمات متقابل اسالم و ایران ، چاپ نوزدهم ، تهران ، صدرا مطهري ، مرتضی )1372(مطهري ، مرتضی . 15

ج ، تکامل اجتماعی انسان  ، تهران ، صدرا
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