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چکيده
بازسازي هويت ملي در همه کشورها براي نيل به توسعه ضروري و الزم است .در تاريخ ايران سه منبع هوي تس از
شامل سنتي  -ايراني ،مدرن و مذهبي بوده است .حال اين پرسشه ا مر را اس ت ک ه رمه وري اس ممي اي ران
چالشهاي تعدد منابع هويت را در ايجاد هويت ملي رديد چگون ه ح ل ک رده اس تش نو ش ح وزهه اي علمي ه در
شکلدهي هويت ملي پس از انومب اسممي چگونه بوده استش فودان ارماع نظر در اين زمينه باعث ش کلگي ري
بحران هويت و در نتيجه ،ظهور موانعي در مسير توسعه شده است .در پژوهش حاضر ،فرض بر اين است که هوي ت
ملي ،سيال و تغييرپذير است وگفتوگو در فضاي آزاد در تأسيس هويت ملي و پ ذيرفتن روشه اي دموکراتي ک در
رذب عناصر مشترک يا مناسب با هويتهاي ديگر ،اين مشکل را حل ميکند .حوزههاي علميه به عن وان ح اممن
انومب و مهمترين عامل هويتبخش انومبي ،ميتوانند در تکوين هويت ملي و اسممي نوش عمده را ايف ا کنن د و
هويت ملي را بر اساس الگوي اسممي  -ايراني ،در چنين فضايي به اقناع عمومي درآورند ،اما در عمل ،عدم ايف اي
چنين نوشي ،باعث بهورودآمدن چالشهاي عملي در رامعه شده است .در انجامدادن اين پژوهش روش توصيفي -
تحليلي بهکار گرفته شده است.
کليدواژگان :انومب اسممي ،حوزه انومبي ،هويت ،هويت ملي.

سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 9316

 استاديار ،گروه معارف اسالمي ،دانشگاه تفرش ،تفرش ،ايران
رايانامهali_malaki70@yahoo.com :

اين مقاله در قالب هماايش علماي «حاوزه انقالباي؛ مساووليتهااي ملاي و فراملاي» کاه از ساوي
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي (پژوهشکده علوم و انديشه سياسي) در اسافندماه  6931برگااار
خواهد شد ،تهيه و تدوين شده است.
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مقدمه
بازسازي هويت ملي ايراني اسالمي پس از انقالب اساالمي ،محتاا بازشناساي
انتقادي شرايط گذشته و حال جامعة ايران از سوي فرهيختگاان و نخگگاان جامعاه
است که نيازمند شناخت دقيق و همهجانگه توان و ظرفيتهااي فرهناگ اساالمي و
ملي ،و بهرهگيري از تجربههاي خرد بشري است .هويت ملي براي ياک ملات ،باه
مناله روح براي بدن است ،زيرا هستي و موجوديت آنان را تشکيل ميدهد.
بررسي اين موضوع مهم ،به عنوان يک موضوع نظري به زمان طوالني نياز دارد.
روحانيت و حوزههاي علميه به عنوان حاامالن انقاالب ،از عوامال هوياتسااز در
تکوين هويت ملي در فرايند نوسازياند که وظيفه رفا معالاال

نظاري و عملاي

جمهوري اسالمي را براي رسيدن به اهداف انقالب اسالمي و اهداف ملي بر عهاده
دارند .اما روحانيت انقالبي تا چه حد توانسته است جامعه ايراني را به سوي هويت
ملي مشخص ،در فالاي متکثر فرهنگي و هويتي ،و به سوي اهداف انقالب اسالمي
رهنمون کند؟
با پيروزي انقالب اسالمي نظام سياسي جديدي با تأکيد بر اسالم ،جمهوريت ،و
ايرانيت تأسيس شد .ترکيب اين سه عنوان از حيث نظري و عملي باهظااهر آساان،
ولي در واق  ،مشکل است .نظامي که هويتهاي ديني و مدرن را در مکاني باه ناام
ايران پيگيري ميکند ،و بر اساس قانون اساساي ،هام از عقالنيات ديناي منگعاث از
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شريعت و هم از عقالنيت مدرن منگعث از تجربه انساني بهره مايگيارد .مهامتارين
مشکل هويت ملي ،بعد نظري و انديشهاي آن است.
پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران ،گروههاي مختلف سنتي و مادرن ،ملاي و
مذهگي ،چپ و راست و گروههاي تلفيقي از انواع گارايشهاا ،در عرصاه سياساي
حالور داشتند که هر يک ،تلقي خاصي از هويت ملي داشتند .باهتادريج نيروهااي
مذهگي به رهگري حوزههاي علميه ،قدر

سياسي را بهدست گرفتند ،و سعي کردند

جامعه ايراني را به سوي هويت اسالمي رهنماون کنناد ،اماا در برابار آن ،حاامالن
هويتهاي ديگر هم به صور

جدي حالور داشتند .پرسش آن است کاه چگوناه

هويت ملي در انقالب اسالمي بايد بازسازي شود؟ و حاوزه انقالباي در جمهاوري
اسالمي ايران چه سنتاي از هويت ملي (با توجه به مناب متعادد هويات در اياران)
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مي تواند ايجاد کند تا در مسير توسعه با بحران هويت مواجه نشود؟ آياا جمهاوري

اسالمي ايران بايد ترکيگي از هويت ملي ايراني و هويات ملاي مادرن را بپاذيرد ياا
صرفاً به هويت ديني و اسالمي بينديشاد؟ روحانيات باه عناوان حاامالن انقاالب،
چگونه بايد با تعدد مناب هويتي در ايران رفتار کنناد و حاوزههااي علمياه در ايان
زمينه چه نقشي ميتوانند ايفا کنند؟ سخن از فقدان هويات نيسات ،بلکاه در تعادد
مناب هوياتزا و گارايش افاراد باه ساوي منااب متکثار اسات .چگوناه مايتاوان
سرچشمههاي مختلف و بهظاهر متعارض در هويت را باهم سازگار کرد؟ منشأ ايان
مگناهاي مختلف چيست ،تعدد و تکثر منااب هويات از کجاا ناشاي شاده اسات و
چگونه ميتوان آن را رف کرد؟ و راه حل برون رفت از بحران تعدد مناب هويت و
تأسيس هويت ملي مشترک در رسيدن به توسعه کدام است؟ فرضيه نگارنده در اين
پژوهش آن است که بحران هويت ،ناشي از تعدد و تنوع مناب هويت و حلنشادن
آن از حيث نظري است که با پيامادهاي تجادد ايان بحاران فاايناده شاده اسات.
حوزههاي علميه تاکنون نتوانسته اند از حيث نظري ،هويت ملاي مشاترک باا اقنااع
عمومي ايجاد کنند ،يا نتوانستهاند سنتا اجماعي از هوياتهااي گونااگون اساالمي،
مدرن و ملي به شکل تووريک بهوجود آورند .عدم ايفاي نقش توورياک روحانيات
انقالبي ،به عنوان حامالن انقالب ،باعث بروز چالشهااي هاويتي از حياث عملاي
شده است که در اين مقاله به مواردي از چالشهاي عملي هم اشاره خواهد شد .باا
حذف کانونهاي هويتي ،نميتوان تعدد مناب هويتي را حل کرد ،بلکه راه حال آن،
گفتوگوي اقناعي در فالاي آزاد است تا باا عقالنيات جمعاي و تفااهم عماومي،
هويت ايراني در فالاي جديد ترسيم شود و حوزههاي علميه بايد نقش خاود را در
چنين فالايي به روشهاي اقناعي ايفاا کنناد .دربااره هويات و بحاران هويات باه
صور

کلي ،يا به صور

خاص ،يعني هويت ايراني ،مقاال

و کتابهايي نوشاته

شده است ،ولي درباره «نقش حوزه انقالبي در بازسازي هويت ملي» ،تاکنون کتااب
يا مقالهاي به رشته تحرير درنيامده است .بنابراين ،اين مقاله به اين موضاوع مهام و
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جديد پرداخته است .در اين پژوهش روش توصيفي  -تحليلي به کاار گرفتاه شاده
است.
طرح اين مسوله از مگاحث آسيبشناسي انقالب اسالمي ايران است؛ زيارا يکاي
از آسيبهاي انقالب ،فقدان مگاحث نظري در مگاني فکري و نپرداختن باه مگاحاث
نظري آن است و ترسيم هويت ملي مشاخص ،مايتواناد از دساتاوردهاي انقاالب
اسالمي باشد و راه را براي الگوي اسالمي  -ايراني پيشارفت هماوار کناد .قگال از
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پرداختن به اصل بحث ،ابتدا برخي مفاهيم مرتگط را تعرياف کارده وساپس زميناه
تاريخي آن را در ايران پيگيري ميکنيم.
حوزه انقالبي
حوزه علميه نهادي است که به آماوزش و پارورش عالماان ديناي (روحانيات)
براي صيانت از دين ،ترويج و تگليغ دين و اجراي مناسک ديني ميپاردازد (فراتاي،
 ،6931صص ،)88-31در برابر روشنفکران که به خارد خردبنيااد تأکياد مايکنناد،
روحانيون ،به نصوص ديني مانند قرآن و سنت التاام دارند و به آن استناد ميکنند.
پس از انقالب اسالمي روحانيت در ساختار قدر

وارد شد و به تصاديگاري

سياسي پرداخت و اين تصديگري براساس ديدگاههااي اماام خميناي (ره) ،رهگار
انقالب اسالمي ايران ،بود که از سوي آيتاهلل خامنهاي (دام ظله) هم تأيياد شاد .از
اين نظر ،روحانيت ،وظيفه هدايت و رهگري انقالب اسالمي در حوزههااي مختلاف
و از جمله ترسيم هويت ملي را دارد .وضعيت مطلوب آن است که حاوزه انقالباي
بتواند هويت اسالمي و ايراني را در چارچوب الگاوي اساالمي  -ايراناي پيشارفت
براي رسيدن به توسعه و عگور از بحرانهاي پايش رو ،براسااس انتظاار

رهگاران

انقالب ترسيم کند ،اما وضعيت موجود آن است که بحران هويت يا دستکم موارد
مسوله خيا درباره هويت در ايران وجود دارد .حاامالن هوياتهااي رقياب هام در
فالاي آزاد ارتگاطي توانستهاند هويت اسالمي را به چالش بکشند.
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اصطالح حوزه انقالبي از سوي رهگر انقالب ،آيتاهلل خامنهاي (دام ظله) عناوان
شده است .معنا و مراد از حوزه انقالبي چيست؟ در اصطالح علوم سياسي ،انقالباي
به کسي ميگويند که نسگت به وض موجود ،اعتراض دارد و خواهان وض مطلوب
است؛ يا درصدد اصالح وض موجود است .اگر انقالبايباودن حاوزه را مطاابق باا
اصطالح معهود ،تعريف کنيم ،يعني حوزهاي که نقدي به وضا موجاود جامعاه ياا
وض موجود حوزههاي علميه دارد و خواهان وض بهتار در آيناده اسات و باراي
بهينهسازي کشور يا حوزه ،راهکارهايي مطرح ميکند .انقالبيبودن به ايان معناا ،باا
استقالل حوزههاي علميه از حکوماتهاا ،در طاول تااريخ مناساگت دارد .اماا اگار
انقالبيبودن را اينگونه معنا کنيم که به يک جناح سياسي خااص وابساتگي دارد و
در حوزه هم به دنگال اهداف جناحي و ايدئولوژيک اسات ،ايان معناا ،قابال دفااع
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عقالني نيست .اما مراد مقام معظم رهگري از حوزه انقالبي ،آن است کاه روحاانيون

از آرمانهاي اسالمي و عقالني انقالب اساالمي و اماام خميناي (ره) دفااع کنناد و
معالال

علمي و عملي نظام اسالمي را رف کنند .اين معنا در بيانا

ايشان مشهود

است.
«حوزهها بايد همانند يک مجموعاه توليادي مانظم و اصاولي کاار کنناد و باه
سؤاال

مختلف درزمينههاي قالايي ،سياسي ،وظايف کارگااران حکومات ،رواباط

بينالمللي ،مسائل اقتصادي و پولي کشور و صدها مسوله ديگر که نظام با آن مواجه
است ،از نظر کارشناسي اسالم پاسخ دهند» (ساخنراني درجما مجما نماينادگان
طالب و فالال در سال .)6918
هويت
هويت 6از کلمه عربي «هو» به معناي «او» گرفته شده است و به معناي حقيقات
شيء يا شخص مشتمل بر صافا

جاوهري او اسات ،شخصايت ،ذا  ،هساتي و

وجود چياي يا کساي را هويات مايگويناد (معاين ،6938 ،ص .)8228همچناين،
هويت يعني کيستي ،مجموعه نگرشها ،ويژگيهاا و روحيااتي کاه ياک فارد را از
ديگران متمايا ميکند (نجفي ،6932 ،ص .)21
در اصطالح ،هويات مجموعاه خصوصايا

و مشخصاا

اساسا اجتمااع ،

فرهنگ  ،روان  ،فلسف  ،زيست و تاريخ همسان است که به رساي و روايا بار
ماهيت يا ذا

گروه ،به معناى يگانگ يا همانندى اعالاى آن باا يکاديگر ،داللات

کند و آنها را در يک ظرف زمان و مکان معين بهطاور مشاخص ،قابال قگاول و
آگاهانه از ساير گروهها و افراد متعلق به آنها متمايا کند (الطاي  ،6938 ،ص.)69
هويت پديدهاى سيال در يک فرايند مستمر تاريخ است که تحت تأثير شارايط
گوناگون ،تغيير مييابد .هويت ملي پديدهاي مدرن و جديد ،و ناشي از شکلگياري
مفهومي به نام دولت -ملت است و عگار

از مجموعه خصوصايا

نوش حوزه انومبي
در بازسازي هويت ملي
( 937تا )969

و مشخصاا

مشترک اجتماع  ،فرهنگ  ،روان  ،فلسف  ،زيست و تااريخ ماردم ياک محادوده
مشخص سرزميني است که در فرايندي تاريخي ،تعلق و احساس جمعي پايداري را
بهوجود ميآورد و آنان را از از جوام ديگر متمايا ميکند.
1. Identity
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اين پديده اگرچه در تاريخ ريشه دارد ،شکل مدرن آن به تحوال

دوران تجادد

غربي پس از فروپاشي هويت ديني مسيحي و تأسيس دولتهاي ملي بعاد قارارداد
وستفاليا 6برمي گردد که هويت ملي در ارتگاط با نيازهاي سياسي ،اجتماعي در درون
واحدهاي سياسي جديد به وجود آمد ،و سپس در کشورهاي غيراروپايي هم بازتاب
يافت.
در علوم سياسي ،بيشتر به ابعاد سياسي آن مانند ساختار سياسي مشترک ،مليات
و حقوق شهروندي تأکيد ميشود ،اما هويت ملي در نگاهي جام تار ،ابعااد ديناي،
فرهنگي ،سياسي ،اجتماعي ،تاريخي ،سرزميني و زباني دارد.
بحران هويت
بحران هويت 2به اين ضرور

برميگردد که بايد بين مردم يک کشور ،احساس

عميق هويت ملي تحريک شود و در هار فارد ،احساساي پايادار از تعلاق باه ياک
جماعت محاط در يک سرزمين محدود را بهوجود آورد (بدي  ،6931 ،9ص.)12
بحث بحرانها و بحران هويت ابتدا از سوي انديشامندان کالسايک توساعه ،از
جمله بايندر و پاي 8مطرح شد؛ يعني کشورهاا در مساير توساعه از شاش بحاران،
هويت ،مشروعيت ،مشارکت ،رسوخپذيري ،توزي و ادغام اجتماعي عگور ميکنناد.
از نظر بايندر ،بحرانها ،راهحالهاايي دارناد کاه يکاي از آنهاا نهادساازي 1اسات
(سيفزاده ،6938 ،ص.)636
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بحث از هويت در علم سياست و در ذيل توساعه سياساي ،بسايار مهام

اسات.

يعني چگونه ميتوان از «مردم» يک «ملت» ساخت و بار اسااس آن« ،دولات ملاي»
تأسيس کرد .کشورهايي که براي پديدآوردن يک هويت ملي واحد موفاق باشاند و
هويتي مستحکم بهوجود آورند ،توفيق بيشتري براي گذر از بحرانهاي ديگر توسعه
مانند مشروعيت و مشارکت خواهند داشت .در اين زمينه ،بحث «تووري بحران» در
مگاحث نوسازي و توسعه شکل گرفته است (سيفزاده ،6938 ،صص.)636-636
1. Treaty of Westphalia
2. Identity crisis
3. Badie
4. Binder
5. Pye
6. Institutionalization
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به اعتقاد نظريهپردازان توسعه ،هر نظام سياسي در طي تاريخ خود به گونهاي باا
اين بحرانها روبهرو ميشاود .وجاه تماايا کشاورهاي توساعهيافتاه از کشاورهاي
درحالتوسعه آن است که کشورهاي توسعهيافته در گذشته بهطور موفق ،بحرانهاي
مورد نظر را پشت سرگذاشتهاند.
از نظر لوسين پاي ،بحران هويت ،با فرهنگ نخگگان و تاوده ماردم باه صاور
احساس ملي درباره سرزمين خويش ارتگااط مايياباد ،کاه کامکام تعاارض مياان
وفاداريهاي قومي و تعهدا

ملي را تشديد ميکند ،مشکالتي را باراي وحاد

و

همگستگي پديد ميآورد .در بسياري از موارد اين بحران از فردفردشدن جمعياتهاا
سرچشمه ميگيرد و در نتيجه آن ،گروههاي مختلف اجتماعي از هام پاشايده و باه
نحوي باعث ازخودبيگانگي افراد ميشوند .بهتدريج بر اثر نوعي خودآگاهي ،انساان
به وجود خويش ،و افراد به ارزشهاي خود پي ميبرند و ميفهمند در چاه مرحلاه
از سرنوشت تاريخي و اجتماعي خويش قرار دارند ،و جامعاه چاه مساووليتهاايي
براي آنها تعيين کرده است؟
عگور موفقيتآمياا از بحاران هويات ،فارد را باراي مشاارکت بيشاتر در اماور
اجتماعي ،اداري ،سياسي و اقتصادي آمااده مايکناد کاه در نهايات ،مايتواناد باه
مردميکردن نظام سياسي و توسعه منجر شود (قوام ،6936 ،صص  66و .)696
در جامعهاي که مناب بيشتر براي برپاداشتن نظامي از ارزشها ،باورهاا ،نمادهاا،
نقشها و احساس عامگرايانه مشترک موجود باشد ،تأسيس «ملات» چنادان دشاوار
نخواهد بود ،اما در نگود اين مناب يا وجود مناب متعاارض ،فرايناد ملاتساازي باا
دشواريهاي بسياري روبهرو ميشود و غلگه بر عناصر و نيروهاي گرياا از مرکاا و
حل بحران هويت تا حدود زياادي در گارو مهاار

و قابليات نخگگاان سياساي و

روحانيت در تعريف ارزشهاي ملي جديد و مشروعيتبخشيدن باه آنهاا خواهاد
بود .هر اندازه وجوه مشترک ياک جامعاه از لحااح حالاور عاواملي مانناد زباان،
مذهب ،تاريخ ،آداب و رسوم ،نژاد ،سرزمين ،ادبيا

نوش حوزه انومبي
در بازسازي هويت ملي
( 937تا )969

و غيره بيشتر باشد ،حل بحران

هويت آسانترخواهد بود.
اين بحران از جنگههاي ديگر هم مورد توجه قرار گرفته است .جوام سانتي در
حال گذار داراي ارزشهاي مشترک و نهادهاي سنتي در حال از هم پاشايدن اسات
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و ارزشهاي جديد نيا هنوز مستقر نشادهاناد .نويساندگاني مانناد هاناا آرنات 6باا
بهرهگيري از ديدگاههاي دورکهيم 2به اين نتيجه رسيدهاند که جناگشهااي تاودهاي
قرن بيستم و دولتهاي توتاليتر از درون همين گسيختگي ارزشي ظهور

يافتهاند.

در واق «حاشيهنشيني»« ،بحران هويت» و «آنومي» وضعيت انسان مدرن است و
انسان در فرايند مدرنيااسيون در حال گذار از يک مرحله به مرحله ديگار اسات ،و
از درون اين گسيختگي ويژگي سياسات و حکومات و جناگشهااي تاودهاي قارن
بيستمي شکل ميگيرد.
در جامعه سنتي ،مشارکت سياسي کم است ،ولي درون جامعاه همگساتگيهااي
سنتي وجود دارد و مردم در درون نهادهاي قومي ،قگيلهاي و مذهگي احساس امنيت
مي کنند و فرد درون شگکهاي از ضوابط اجتماعي زندگي مايکناد (آرنات،6919 ،9
ص .)89هنگامي که جامعه از حالت سنتي خود خار شده و به سوي مادرنشادن
حرکت ميکند ،همه بيقراريهاي عصر مدرن ظهور مايکناد و بحاران هويات ياا
حالت آنومي پديدار ميشود .در جوام مدرن ،وضعيت آنومياک از باين مايرود و
همگستگيهاي جديد از طريق گروهها و نهادهاي جديد باهوجاود مايآياد و افاراد
درون شگکه پيچيدهاي از روابط اجتماعي حمايت ميشوند ،اما کشاورهاي در حاال
توسعه به دليل تراکم انواع بحران ،نرسيدن به اجاع مشاترک و نااتواني در تأسايس
نهادهاي مشارکتي جديد با بحران مواجه ميشوند .الگته در ايران حوزههاي علميه و
مرجعيت به عنوان نهادهايي تاريخي و منسجم ميتواند با توجه به نفاوذ مردماي در
بين اقشار جامعه نقش هويتساز خود را ايفاا کنناد .در اداماه ،کاانونهااي متعادد
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 9316

هويتي در ايران براي تنقيح بهتر تحقيق دنگال ميشود.
منابع هويت در ايران
در تاريخ ايران حداقل سه منگ مهم هويتزا بوده است (داوري اردکاني،6933 ،
ص:)88
 منگ ملي (سرزميني ايراني ) مرتگط با ارزشهاي ايران پيش از اسالم؛1. Hannah Arendt
2. Durkheim
3. Arendt
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 منگ اسالمي (بعد از اسالم ) متکي بر ارزشهاي ديني و مذهگي؛ منگ مدرن و متجدد (از انقالب مشروطه باه بعاد ) بار اسااس آماوزههاايمدرنيته.
 .7منبع ملي ايراني

اين منگ هويت از انديشههاي ايران باستان و حکومت پادشاهي موروثي شاکل
گرفته است .به نظر برخي انديشمندان مفهوم هويات ايراناي در معنااي واقعاي آن،
فقط از سدة سوم ميالدي به وسيلة پادشاهان ساساني وارد تاريخ ايران شد (اشارف،
 ،6932ص .(21در اين مقط پادشاهان ساساني به ياري موبدان زرتشاتي باا هادف
يکپارچگي سياسي از مواد و مصالح مناسب يعني اقوام همخون ايراني ،کاه فرهناگ
و دين و زبان مشاترک داشاتند ،و بايش از هااار ساال در سارزمين اياران زنادگي
ميکردند ،دولتي واحد با نظام سياسي و ديني واحاد پدياد آوردناد .در اياران شااه
نماينده خدا در زمين بود ،اطاعت شاه ،اطاعت خدا و نافرماني شاه ،نافرماني از خدا
بود .پادشاه فر ايادي داشت و همه مملکات ملاک شخصاي شااه قلماداد مايشاد
(رواساني ،6932 ،ص ،)38نظاام حکاومتي مگتناي بار سلسالهمراتاب باود و هماه
قدر ها به شاه ختم مايشاد (شاعگاني ،6936 ،ص .)6 2شااه فاردي خادازاده و
خداگايده و فرمان او مانند وحي باود (رجاايي ،6932 ،ص .)88سااختار سياساي،
شخصي ،بسته ،متمرکا و اقتدارگرا بود .اين وضعيت با شاد

و ضاعف تاا دوران

قاجار ادامه يافت.
 .1منبع اسالمي

ورود اسالم ،پايههاي همگسته سياسي و ديني هويات ايراناي را سسات کارد و
يکپارچگي آن را بر هم زد .حکومت جهاني اسالم جاي حکومت ايراني را گرفات.

نوش حوزه انومبي
در بازسازي هويت ملي
( 937تا )969

ورود اسالم به ايران ،سپس گسترش تشي در زمان صفويه ،نظرياه سانتي ايراناي را
دچار بحران کرد .بحث واليت فقيه با ورود علماي لگنان به ايران ،اولين بار در زمان
صفويه مطرح شد (حسينيزاده ،6933 ،ص .)618عالمان شيعي همواره از اقتاداري
دفاع ميکردند که به احياي ارزشهاي ديني و اجراي احکام اسالمي بپاردازد .علماا
و روحانيت ،قگل از انقالب اسالمي با نظريههاي سياساي خاود ،حاکميات دوگاناه
شاهان و فقها را بر اساس شرايط تاريخي پذيرفته بودند ،اما بعد از انقالب اساالمي
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ايران ،آنان ،جمهوري اسالمي را بر پايه ارزشهاي اسالمي پايهگاذاري کردناد و از
هويت اسالمي در ايران دفاع کردند.
 .3منبع مدرن و متجدد

انديشههاي مدرن از زمان قاجار وارد مرزهاي ايران شد و انديشههااي سانتي و
مذهگي را به چالش طلگيد و بر مفاهيمي نظير فردگرايي ،سکوالريسم ،آزادي ،قانون،
دولت مدرن ،انتخابا

و مانند آن تأکيد ميکرد .بحاران هويات ملاي ابتادا در دوره

مشروطه باا ورود انديشاههااي مادرن خودنماايي کارد .روشانفکران مشاروطه در
جستوجوي مفاهيم مدرن سياسي مفهوم قديمي هويت ايراني را ترسيم کردناد تاا
با بهکارگيري مفاهيم مدرن غربي از قگيل حقوق شهروندي و حق حاکميات ملات،
تحولي انقالبي در مفهوم ملت ،مليت و هويت ملي پديد آوردند .ايده مادرن غرباي
بر شهروندان آزاد و حق حاکميت ملي تأکيد ميکرد که پاس از مشاروطه از ساوي
مصدق و بازرگان دنگال شد .نوع ديگري از هويات ايراناي کاه در زماان حکومات
پهلوي شکل گرفت ،تلفيق هويت ملي با هويت ديني بود.
در دوران پهلوي مفهوم قديمي هويت ملي و ايده باستاني قلمرو پادشاهي اياران
همراه با پذيرش نمودهايي از تمدن غربي ،محور هويت جمعي قرار گرفت .در اين
دوره تعارضهاي جدي درون جامعه ايراني براي پذيرش هوياتهااي مختلاف در
برابر مفهوم پادشاهي هويت ملي بهوجود آمد.
حکومت پهلوي از ترکيب هويت ايران قگل از اسالم با هويت و فرهناگ غارب
جانگداري و حمايت ميکرد .از اين رو ،پايگندي کمتري نسگت باه هويات اساالمي
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 9316

نشان ميداد و بيش از آنکه در جذب دانش و تکنولوژي غارب بکوشاد ،در اشااعه
ظواهر فرهنگ غرب ميکوشيد .بهتدريج ،با سنتها و مذهب مقابله کارد اقاداماتي
مانند وض قوانين عرفي (غيرشرعي) و تجديد سازمان دستگاه قالا و عدالتخاناه،
ترويج لگاس اروپايي ،رف حجاب زناان ،مگاارزه باا نقاش روحاانيون در جامعاه و
محدودکردن آنان ،ايجاد سازمانهاي آموزشي به شيوة کشاورهاي اروپاايي ،تگاديل
تاريخ هجري شمسي به تاريخ شاهنشاهي ،ايجاد و گسترش مراکا فساد و فحشاا و
مراکا سرگرمي به شيوه غربي و دهها اقدام ديگر در اين زمينه باوده اسات (آوري،6
 ،6933ص.)22
1. Avery
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اين حکومت نتوانسات از ترکياب مشاروعيت سانتي و عناصاري از مدرنيسام
غربي ،بحران هويت خود را حل کند.
هويت مدرن غربي خاود را در دولات مشاروطه ،پهلاوي اول و دوم و پاس از
انقالب اسالمي کموبيش تحميل کارد و شاکافي عمياق در منااب هويات سانتي و
مذهگي بهوجود آورد .اين عامل پس از انقالب اسالمي ايران هم معالاال

فاراوان

براي هويت اسالمي پديد آورده ،و اين پرسش را مطرح کرده اسات کاه جمهاوري
اسالمي با مناب متعدد هويت چگونه بايد رفتار کند تاا مسايري روشان باراي حال
بحران هويت و رسيدن به توسعه فراهم کند؟ برخي علت اداماه بحاران هويات در
جامعه ايران را بومينشدن ارزشهاي مدرنيته مايدانناد (رجاايي ،6982 ،ص،)619
اما روحانيت انقالبي چه راه حلي را براي تکوين هويات ملاي مشاترک در فرايناد
نوسازي پيشنهاد کرده است.
عوامل ايجاد بحران هويت
همه کشورها در مساير توساعه ،باه بحاران هويات مگاتال مايشاوند و وجاود
هويتهاي متعدد و متعارض ،کشورها را در رسيدن به اهداف ملاي دچاار مشاکل
کرده ،و زمينه را براي تنش و درگيري فراهم مايکناد و باعاث ازخودبيگاانگي در
مسير توسعه ميشود .هويت پديادهاي سايال و تغييرپاذير اسات و در برخاورد باا
عواملي در اثر تعامال

اجتماعي و محيطي ،عناصري را از هويتهاي ديگر گاينش

ميکند .در اين بخش به برخي عوامل ايجادکننده بحران هويت اشاره ميشود.
الف) عوامل داخلي

منظور از عوامل داخلي ،عواملياند کاه باه درون حاکميات مرزهااي سارزميني

نوش حوزه انومبي
در بازسازي هويت ملي
( 937تا )969

کشور برميگردد؛ برخي عوامل داخلي موجد بحران هويت ميشوند ،عگار اند از:
 .6افزايش جمعيت :افاايش جمعيت ،خود باعث بحران نيست ،اما رشد سري
آن در همه کشورها باعث ازبينرفتن تعادل اقتصادي – اجتماعي (ساعي،6983 ،
صص )39-628و در نتيجه ناامني و بحران هويت ميشود؛ زيرا روند جامعهپذيري
سياسي را با تأخير مواجه ميکند .در ايران ميتوان به روند سري افاايش جمعيت
پس از انقالب اسالمي اشاره کرد.
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 .2مهاجرتهاي گسترده :مهاجر
باشد که ميتوان به مهاجر

ممکن است به صور

داخلي يا خارجي

بيرويه روستاييان به شهرها ،و مهاجر

آوارگان به

کشورهاي مجاور اشاره کرد (ساعي ،6983 ،ص .)626اين امر باعث ظهور
هويتهاي مختلف در شهرها و بروز ناهنجاريهاي رفتاري ،بهويژه در حوزه
سياسي ميشود .متأسفانه پس از پيروزي انقالب اسالمي مهاجر

روستاييان به

شهرها توسعه يافت و آوارگان ميليوني از کشورهاي همسايه وارد کشور شدند و
اين مسوله بحرانهاي گوناگوني براي کشور ايجاد کرد.
 .9فقر و نابرابري :وجود نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي باعث افول
هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي ،افاايش بياعتمادي و گسيختگي هنجارهاي ملي
ميشود و زمينه را براي ازخودبيگانگي و بحران هويت فراهم ميکند .انقالب
اسالمي ايران ماهيت ضداستعماري و ضدنظام سلطه جهاني داشت و بهطور طگيعي
دچار جنگ و تحريمهاي شديد شد .از سوي ديگر ،معموالً انقالب با آرمانها و
وعدههاي بلند ظهور مييابند .ضعف مديريت و بحرانهاي خارجي باعث بروز
نابرابريهايي در جامعه شد.
 .شکاف نسلها :ظهور رسانههاي نوين ،گسترش اباارهاي مدرن ارتگاطي و
فالاي مجازي باعث انتقال فرهنگهاي مختلف در سايه کمشدن اقتدار اطالعاتي
دولت و در نتيجه عدم انتقال ارزشها و هنجارهاي فرهنگي ،اجتماعي و سياسي از
نسلي به نسل ديگر ميشود و هويتهاي متعارض را نمايان و بحران هويت ملي را
تشديد ميکند.
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 9316

 .8توسعه نامتوازن :اگر کشوري از حيث فني و تکنولوژيک توسعه يابد ،اما از
حيث فرهنگي و سياسي به تناسب آن رشد نکند ،انتقال ميراث فرهنگي به نسلهاي
بعدي ناهماهنگ ميشود ،توازن اجتماعي را مختل کرده و بحران هويت ايجاد
ميکند .به همين دليل کشورهايي که در مسير نوسازي قرار ميگيرند دچار بيثگاتي،
فساد و انقالب ميشوند (هانتينگتون ،6931 ،6ص.)81
عوامل داخلي که باعث بحران هويت ميشود ،گسترده است؛ ولي در اينجا براي
نمونه به چند مورد اشاره شد.

1. Huntington
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ب) عوامل خارجي

همانطور که عوامل داخلي باعث بحران در هويت ملي ميشوند ،برخي عوامال
خارجي نيا اين بحران را تشديد ميکنند .ورود فرهنگ و انديشه بيگانه به کشورها،
باعث طرح مناب هويتي جديد و چالش در هويت ملي ميشود .براي نمونه ميتوان
به ورود انديشه تجديد به ايران از زمان قاجار به بعد اشاره کرد که هم براي هويات
ايراني و هم براي هويت اسالمي پس از انقالب اسالمي بحران هويت ايجااد کارد.
نفوذ عناصر فرهنگ غرب از حيث اقتصادي ،فرهنگي و سياسي باعث سساتشادن
يا بهچالشطلگيدن عناصر هويت ملي ايران شد .ايرانيان در مواجه با فرهناگ تجادد
سه گونه رفتار کردند :برخاي باه کلاي آن را پذيرفتناد؛ برخاي باه طارد مطلاق آن
پرداختند؛ حوزههاي علميه دو موض گيري در برابر فرهنگ غرب داشتند؛ برخي باه
طرد مطلق آن پرداختند و برخي مانند امام خميني (ره) ،بنيانگذار جمهوري اسالمي
ايران ،به صور

گاينشي با آن برخورد کردند.

از عوامل خارجي ميتوان به گسترش رسانههاي جمعي ،جهانيشدن ،تعاامال
اجتماعي گسترده ،فالاي مجازي ،اينترنت و تأثير آن در تغيير سگک زندگي و ايجاد
بحران هويت ملي اشاره کرد .از سوي ديگر ،اباارهاي نوين ارتگاطي و جهانيشادن
ممکن است فالايي براي طرح هويتهاي محلي فراهم کند .هويتهايي کاه ماورد
هجوم هويتهاي فراملي قرار ميگيرند ،باعث حذف يا مغلاوبشادن هوياتهااي
سنتي ميشوند.
بحرانهاي هويت در ايران
بحرانهاي هويت در ايران به شرح زيرند:
در زمان ورود اسالم به ايران بحران هويت در هويات ايراناي ايجااد مايشاود.

نوش حوزه انومبي
در بازسازي هويت ملي
( 937تا )969

شايد نهالتهاي شعوبيه در اين جهت بوده است.
هنگام تأسيس دولت صفوي و رسميشدن مذهب شايعه ،ناااعهااي هاويتي از
سوي مذاهب ديگر مطرح ميشود.
در زمان قاجار با ورود انديشههاي مدرن غربي ،بحران هويت بيشتر شاد و ايان
دولت ميتوانست با رسميکردن زباان فارساي و يکپاارچگيهااي گساترده زميناه
توسعه ملي را فراهم کرده و بحران هويت ملي را در راستاي تکاوين دولات مادرن
رف کند ،اما چنين کاري انجام نگرفت.
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در زمان پهلوي براي رف بحران هويت ترکيگي از ناسيوناليسم اياران باا ظاواهر
فرهنگ غرب ،هويتي جديد و ايدئولوژيک ايجاد کردند که باهتادريج باعاث غلگاه
هويت مذهگي شد .دولت پهلوي با مشي ايدئولوژيک سرچشمه نااعهاي اجتمااعي
و سياسي شد.
بااا ظهااور دولاات جمهااوري اسااالمي ،هويات مااذهگي تشااديد شااد و عناصاار
هوياتهااي ديگار ماورد توجاه قارار نگرفات ،يعناي دولات جمهاوري اساالمي
مي توانست به وجوه مشترک هويتهاي مختلف براي تکاوين هويات ملاي توجاه
کند ،تا از بحران هويت ملي جلوگيري کند؛ اما چنين کاري انجام نگرفت .در دوران
پس از انقالب به دليل شور و احساس انقالبي ،رهگاري کارياماتياک اماام خميناي
(ره) و ويژگيهاي وحد بخش دوران جنگ ،بحران هويات ملاي ديرتار و کمتار
خودنمايي کرد ،اما پس از اتمام جناگ و شاروع دوران ساازندگي ،مجادداً بحاران
هويتهاي متعدد و متعارض ايراني ،متجدد و اسالمي خود را نمايان کارد و دولات
جمهوري اسالمي هنوز نتوانسته است هويت مشترک ملاي را باا اقنااع عماومي در
جهت نيل به توسعه ايجاد کند .بيشترين چالش دراين زمينه مربوط به نحاوه تعامال
با هويات منگعاث از مدرنيتاه غرباي اسات زيارا ادعااي کارآمادي در بساياري از
کشورهاي پيشرفته دارد و از پشتيگاني تگليغاتي گستردهاي در جهان برخوردار است.
حوزه انقالبي و هويت ملي
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 9316

با توجه به مگاحث يادشده ،حاوزه انقالباي چاه وظاايف و مساووليتهاايي در
موضوع هويت و هويت ملي دارد؟
روحانيت شيعه کارويژههاي متفاوتي نسگت به روحانيت درساير اديان و مذاهب
دارد .علت اين مسوله به برداشت از نص (قرآن و سنت) برميگردد کاه بار اسااس
آن ،اسالم ديني سياسي است و يک انسان مسلمان و از جمله روحانيت ،نميتواناد
نسگت به سياست بياعتنا باشد و خود را از زندگي سياسي جدا کند.
اما شيوه تعامل حوزه هاي علميه با نظام جمهوري اساالمي ،يکاي از مشاکال
نظري و عملي است که راه حل اقناعي براي آن پيشنهاد نشاده اسات .روحانيات و
حوزههاي علميه ،مستقل از دولت قرار گرفتهاند و به عنوان نهادي مادني و علماي،
مورد توجه قرار ميگيرند (مطهري ،6988 ،صص 639و .)298
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در آثار آيتاهلل مرتالي مطهري نقش هدايتي و نظارتي روحانيت ،ماورد توجاه

قرار گرفته ،همانطور که به فقهاا هام نقاش نظاارتي داده اسات (مطهاري،6988 ،
ص .)281وي حتااي در شاارايط مساااوي ،اولوياات را بااه غيرروحااانيون ماايدهااد
(مطهري ،6988 ،ص .)291اجتهاد آزاد ،اجتهاد فارغ از سلطه سياسي و اقتصاادي و
در راستاي پوياييبخشيدن به فقه ،با توجه به مقتاليا

زمان و مکاان اسات .بادين

دليل حوزههاي علميه در عين استقالل از دولت ميتواند مسووليتهاي سياسي هام
داشته باشد و جامعه را به اهداف و رفتارهاي مناسب رهنمون کند .از نظار رهگاران
انقالب ،اين نقش سياسي حوزههاي علميه تأييد شده است ،اگرچه دربااره نحاوه و
نوع حالور روحانيت در سياست ديدگاههاي متفاوتي وجاود دارد .از ديادگاه اماام
خميني (ره) حوزههاي علميه ،وظايف و نقشهاي زير را بر عهده دارند:
 .6هدايت مردم در تهذيب و تربيت نفس از طريق موعظه و تگليغ (ترويج
اخالق اسالمي)؛
 .2تأسيس و اداره مدارس علوم ديني و تدريس معارف اسالمي؛
 .9امامت جمعه و جماعت و استفاده از ظرفيت مساجد براي مقاصد اسالم و
حکومت اسالمي (موسوي خميني ،21 ،6983 ،ص)928؛
 .اجتهاد ،افتاء و قالاو  ،اجراي حدود ،توليت موقوفا  ،جم آوري خمس
و ديگر امور حسگيه؛

و زکا

 .8مگارزه با ظلم و ظالمان (موسوي خميني ،بيتا ،ص93؛ موسوي خميني،
 ،21 ،6983ص)993؛
 .1ارشاد و هدايت مردم در تصميمگيريهاي مختلف مربوط به امور سياسي
اجتماعي جامعه؛
 .3بيداري مردم براي مقابله با توطوهها ،خطرها و تهديدا

مختلف؛

در بازسازي هويت ملي

 .8تقويت حس ميهندوستي ،شهامت و شجاعت؛
 .3حفظ نظام اسالمي ،وحد

نوش حوزه انومبي

ملي و ايجاد همگستگي اجتماعي؛

( 937تا )969

 .61حفظ آزادي و استقالل کشور؛
 .66نظار

بر صالحيت مسووالن و دولتمردان (موسوي خميني،69 ،6983 ،

ص )6؛
 .62حمايت از دولت اسالمي بهويژه در مواق
مشکال

کشور؛

ضروري و کمک به حل
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 .69ارائه معيارهاي ديني در امور مختلف جامعه و مشارکت در تعيين
سياستهاي کلي نظام؛
 .6تشخيص عدم مغاير

برنامهريايها ،قوانين و آييننامههاي اجرايي با

احکام اوليه و ثانويه ديني (موسوي خميني ،63 ،6983 ،ص.)99
از آنجا که حوزههاي علميه و روحانيت علت محدثه و مگقياه انقاالب اساالمي
بهشمار ميروند ،بايد براي حفظ نظام از آن دفاع و پشتيگاني کنند ،زيرا وقتي بحاران
هويت ملي حل خواهد شد که افراد در جامعه ايراني عالقه مناد باه اياران و نظاام
جمهوري اسالمي باشند و به نقش دين در دولت سازي باور داشته باشند.
باتوجه به وظايف حوزههاي علميه از نگاه امام (ره) ،اين نهااد باياد ،مشاکال
نظري و عملي را که نظام اسالمي با آنها مواجه ميشود ،برطرف کناد کاه يکاي از
مهمترين آنها ترسايم هويات ملاي اسات .اماام خميناي (ره) در اولوياتگاذاري
مؤلفههاي هويتساز ،بيش از همه ،بر اسالم و فرهنگ ديني تأکيد کرده اسات و در
بازسازي هويت ملي پس از انقالب اسالمي ،از زاويه دين به اين مهم مينگرد.
رهگر انقالب اسالمي ،آيتاهلل خامنهاي انتظار خود از حوزه انقالباي را باه ايان
شرح اعالم ميکند« :حوزههاى علميه بايد خود را سربازان نظام بدانند ،باراى نظاام
کار کنند ،براى نظام دل بسوزاند ،در خادمت تقويات نظاام حرکات کنناد؛ و ايان
درست عکس آن چياى است که سياست سرويسهااى امنيتا انگلايس ،آمريکاا،
اسرائيل و ديگران دنگال ميکنند .آنها تالش ميکنند بلکه بتوانند يک منفاذى پيادا
کنند  ...براى اينکه فاصله بين نظام و روحانيت را برجسته کنند؛ القا کنند که چناين
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 9316

فاصلهاى وجود دارد .بنابراين ،حوزههاى علميه نميتوانند سکوالر باشند .اينکاه ماا
به مسائل نظام کار نداريم ،به مسائل حکومت کار نداريم ،اين سکوالريسام اسات».
ايشان ضمن برشمردن امکانا

و فرصتهايي که نظام اسالمي در اختيار حاوزههاا

وروحانيت قرار داد در فرازي ديگر از سخنان خود ميگويد« :آنچاه کاه الزم اسات
عرض بکنم  -که از همه اين مطالب مهمتر است  -نسگت حوزههاى علميه است با
انقالب و نظام اسالم است .هيچکس در عالم روحانيت ،اگر انصاف خود را مياان
قرار بدهد ،نميتواند خودش را از نظام اسالم جادا بگيارد» (ساخنراني در ديادار
طالب ،فالال و استادان حوزه علميه قم.)83/3/23 ،
ايشان همچنين ،در تگيين رابطه نظام و روحانيت ميگويد« :نسگت روحانيات باا
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نظام اسالم  ،نسگت روشن است .نسگت روحانيت و حاوزههااى علمياه باا نظاام

اسالم  ،نسگت حمايت و نصيحت است  ...حمايت در کنار نصيحت ،دفاع در کناار
اصالح  ...نظام به لحاح نظرى و علم محتا علماى ديان و حاوزههااى علمياه و
مستظهر به تالش علم آنهاست (سخنراني در ديدار طالب ،فالال و اساتيد حاوزه
علميه قم.)83/3/23 ،
از ديدگاه رهگر انقالب اسالمي حوزه انقالبي حوزهاي است روزآمد و با قابليت
هويتسازي و چالشآفريني در برابار هوياتهااي رقياب و معاارض .باا بررساي
انديشههاي مقام معظم رهگري پيرامون همگرايي ملي و نقش دين اسالم و حکومت
مردم ساالر در هويت ملي ايران ،اسالم به عنوان يک عامال هويات سااز اصالي در
جامعه ايراني مطرح است .اسالميکردن هويت ملي باه آن اسات کاه روح جامعاه،
باورها و افکار ،اسالمي شود که در اينجا نسگت ميان هويت اسالمي و حوزه انقالبي
روشن ميشود .حوزههاي علميه در فالاي متکثر جامعه ،بايد بتواند از هويت اصيل
اسالمي انقالب در ترسيم هويت ملي دفاع کند و آن ،همان هويت اسالمي اسات و
اين رسالت ،تنها از حوزههاي علميه انقالبي ممکن اسات زيارا حاوزههااي علمياه
آغازگر و تداومدهنده انقالب بوده است .در غير اين صور  ،هويتهااي معاارض
با هژموني تگليغاتي گوي سگقت را خواهند رباود .تادوين هويات ملاي مشاترک از
قدمهاي اوليه براي توسعه ايراني و اسالمي است و بيشترين نقش در ايان زميناه را
روحانيت انقالبي دارد.
مشکالت عملي
مسائل متعدد و متنوعي در سايه حلنشدن نظري هويت ملاي و فقادان اجمااع

نوش حوزه انومبي

نظري در اين زمينه در حوزه عملي ميتوان مطرح کرد که باعث شده است ،جامعاه

در بازسازي هويت ملي

در بالتکليفي عظيمي بماند و نداند که ديادگاه اساالم از طرياق روحانيات انقالباي

( 937تا )969

چيست و درباره آنها اختالفا

شديد وجود دارد .برخي مشکال

عملي در حوزه

سياسي عگار اند از امکان قانونگذاري انسان ،جايگااه مجلاس ،احاااب و جامعاه
مدني ،ماهيت انتخاباا

و ريي ماردم در حکومات اساالمي ،اعتگاار ريي اکثريات،

دموکراسي و جمهوريت ،رابطه دين و عقل ،و همينطور دين و علم ،جمعايباودن
يا فرديبودن حکومت در اساالم ،رابطاه ديان و آزادي ،رابطاه حااکم اساالمي باا
شوراها ،رابطه دين با نهادهاي جديد سياسي مانند احااب و جامعه مدني ،گروههاي
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فشار و نظاير آن ،بهرهگيري از نهادهاي مدرن و محاکم عرفي در قالاو  ،سازوکار
بهکارگيري ضرور

و مصلحت در حکومت اساالمي ،تفکياک حاوزه عماومي از

حوزه خصوصي ،شکل حکومت در اسالم و دهها موضوع کلي و جائاي ديگار .باا
استقرار نظام جمهوري در ايران ،بسياري از نهادها و مفاهيم مادرن ماناد مشاارکت،
انتخابا  ،مجلس ،تفکيک قوا و غيره براي اولينبار تجربه شد.
در اينجا براي تقريار مشاکال

عيناي در اماور سياساي ،باه برخاي اخاتالف

ديدگاهها بيان ميکند .در مسائل هويت ملاي از حياث سياساي ،آياا ريي ماردم در
مشروعيت حکومت مادخليت دارد (خااتمي ،6938 ،ص ،)668ياا ريي ماردم ،در
مشروعيت حکومت ،تأثيري ندارد و تنها باعث کارآمدي حکومت ميشود (مصاگاح
يادي ،6933 ،ص)92؛ آيا مسووالن نظام باياد از طرياق انتخاباا
(خاتمي ،6938 ،ص  ،)66يا انتخابا

برگاياده شاوند

در نظام اسالمي پاذيرفتني نيسات (مصاگاح

يادي ،6933 ،ص)28؛ آيا مگناي انتخااب حاکماان بار اسااس ريي اکثريات اسات
(ايازي ،2 ،6988 ،6صص ،)8-3يا ريي اکثريت در جمهوري اسالمي اعتگار نادارد
(يادي ،6988 ،ص)6؛ آيا حاب ،اگرچه محصول تجدد است ،اما در جامعه اسالمي
ميتواند شکل بگيرد (مطهري ،6913 ،ص ،)63يا حاب يک پديده غرباي اسات و
در جمهوري اسالمي صرفاً بايد هيوتهااي ماذهگي فعاليات کنناد(مصاگاح ياادي،
 ،6931صص)22 -228؛ آيا اختالف نظر از طرياق جامعاه مادني ناوعي اخاتالف
سليقه و امري تکويني است (خاتمي ،6981 ،ص ،) 9يا جامعه مدني باعاث تفرقاه
ميشود (مصگاح يادي ،2 ،6938 ،ص )8؛ آيا ولي فقيه مايتواناد ،خاود ،رئايس
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 9316

جمهور و رئيس مجلاس و سااير مساووالن را انتخااب کناد (ماؤمن قماي،6981 ،
ص ،)868يا او هم ،بايد ملتام به انتخااب مردماي باشاد (ساايت آياتاهلل هاشامي
رفسنجاني ،تاريخ دريافت)3 /8/28 :؛ آيا دموکراسي با حاکميت الهي مطابقات دارد
(بهشتي ،6 ،691 ،ص ،)991يا دموکراسي پديدهاي غربي و مورد پذيرش اساالم
نيست (مصگاح يادي ،6933 ،ص) 8؛ آيا جمهوري ،حکومتي است که در آن ،آراي
مردم نقش اساسي و بنياادي دارد (بهشاتي ،6 ،691 ،ص ،) 11ياا جمهوريات،
صرفاً به معناي ميثااق تاودههااي ماردم باا واليات اسات (جاوادي آملاي،6918 ،

1. Ayazi
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صص)632-639؛ و موضوعا

اختالفي ديگر ،به اين مسوله برميگردد کاه آياا در

بازسازي هويت ملي صرفاً به انديشه اسالمي توجه شود يا ميتوان از دساتاوردهاي
هويتهاي ديگر هم در ترسايم هويات ملاي بهاره گرفات .شاگيه اينگوناه مساائل
اختالفي درباره هويت مي تاوان در مگاحاث فرهنگاي مانناد ساينما ،کنسار

و، ...

همچنين ،در مگاحث اقتصاادي مانناد باناک ،بيماه و  ...هام مطارح کارد .در ايان
و دهها موضوع ديگر باين روحانيات انقالباي ،اختالفاا

موضوعا

مهام دربااره

مشروعيت بسياري از مفاهيم و نهادهاي برآمده از تجربه بشري يا تجادد باهوجاود
آمده است و ميطلگد مگاحث انتقادي در فالاي آزاد مطرح شاده و مساائل عملاي،
تاهلل خامنهاي ،حوزه علميه نتوانسته است
حل شود .از نظر رهگر انقالب اسالمي ،آي 
توقعا

جامعه را در مسائل نظري انقالب اساالمي بارآورده کناد (مرکاا ماديريت

حوزه علميه قم ،6936 ،ص )3و روحانيت بايد در همه عرصههاي مرتگط باا نظاام
اسالمي حالور داشته باشد (مرکا مديريت حوزه علميه قم ،6936 ،ص.)2 6
راهحل
راه رسيدن به توسعه ،رف بحرانهاي مسير توسعه اسات؛ يعناي اگار کشاوري
بحران هويت ملي را حل نکند ،در فرايند توسعه دچاار مشاکل مايشاود ،باهوياژه
زماني که داراي تراکم بحرانها شود .ولي اين مقالاه فعاالً بار بحاران هويات ملاي
تمرکا ميکند.
به نظر ميرسد اگر هويت امري ثابت ،متصلب و بسيط در نظر گرفتاه شاود در
آن صور

بحران هويت به نحو بارزي مطرح ميشاود؛ اماا اگار هويات را سايال،

چندوجهي و مرکب در نظر گرفته شود ،هر هويت ملي ،ميتواند عناصر جديد را از
هويتهاي ديگر جذب کرده و هويت مرکگي را ايجااد کناد؛ باهطاوري کاه نحاوه

نوش حوزه انومبي
در بازسازي هويت ملي
( 937تا )969

ترکيب به صورتي باشد که هويت ملي را دچار بحران نکند .يک شيوه ،آن است که
روحانيون و نخگگان جامعه وجوه مشترک هويتهاي مختلف را ترکياب کنناد ،ياا
عناصر پويا و سازگار هويتهاي ديگر را جاذب و گااينش کنناد .پاس مايتاوان
ترکيگي از تمدن اسالمي ،ايراني و متجدد را که باهم ساازگاري دارناد ،باه صاور
آگاهانه و با گفتوگوي اقناعي آزاد گاينش کرده و راه را براي تکوين دولت مدرن
هموار کرد.
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تجربه تاريخي نشان داده است در اکثر کشورها ،هيچگاه هويت بسايط و ثاابتي
نگوده است .حتي در ايران باستان هم ترکيگي از عناصر هويتهاي ساومري ،باابلي،
يوناني ،هندي ،رومي و نظاير آن بوده است و ترکيب عناصر هوياتهااي متفااو ،
گسستي را در هويت ملي ايجاد نکارده اسات .هماواره عوامال داخلاي و خاارجي
ممکن است در يک هويت ملاي تاأثير بگاذارد .از ساوي ديگار ،توساعه ،رونادي
روبهرشد است و بحران هويت براي کشورهاي توسعهيافتاه نياا ممکان اسات رخ
دهد .امروزه در کشورهاي اروپايي ،از نفوذ فرهنگ امريکايي سخن مايگويناد و از
آن اجتناب ميکنند .پس هويتها همواره در حال تغيير هستند و بايد سازوکارهايي
ايجاد کرد که اين ترکيب مناسب بوده و هويت ملي را دچار بحر ان نکند.
راه حل آن ،نداشتن برخورد حذفي با هويتهاي ديگر ،ترويج روحياه مادارا و
همايستي ،نهادينهکردن گرايشها و گروههاي مختلف و ايجاد فالاي دموکراتيک از
طريق گفتوگوي آزاد شهروندان است .حوزههاي علمياه هام باياد باراي ترسايم
الگوي اسالمي  -ايراني هويت در فالاي آزاد استدالل برتر را بيان کند و بتوانند آن
را به اقناع عمومي برساانند .دموکراساي هيچوقات نمايتواناد باهطاور کلاي هماه
تعارضهاي هويتي را رف کند ،ولي نااعهاي هاويتي را فعاال نمايکناد و فالاايي
فراهم ميکند تا اقليت هم بتواند به اکثريت تگديل شاود .قهاراً در جامعاه مسالمان،
مردم بهطاور خودجاوش باه ارزشهااي اساالمي گارايش دارناد و آن را انتخااب
ميکنند .قانون اساسي جمهوري اسالمي ،عناصر هويتهاي مختلف را در کنار هام
ترکيب کرده است .در ايران سه راه پيشروي حاوزههااي علمياه وجاود دارد ،کاه
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
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عگار اند از:
 .6پذيرش مطلق ارزشهاي هويتي متجدد؛
 .2رد مطلق ارزشهاي هويتي متجدد؛
 .9برخورد گاينشي و آگاهانه با آن.
راه حل اول بهکلي ،باعث بيهويتي جامعه از ارزشهاي واالي هويت ايراناي و
اسالمي ميشود .راه حل دوم ،باعث رفتار متصلگانه و در نتيجه دورماندن از عناصار
پوياي فرهنگ مدرن و تجربه تاريخي انسان در تکوين دولت مدرن ميشود .بهترين
راه حل ،برخورد آگاهانه و گاينشي با دستاوردهاي عقلي و تجرباه بشاري در اداره
جامعه است .تکيه بر عناصر مشترک و گااينش آگاهاناه عناصار مترقاي و ساازنده
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تمدنهاي ديگر ،در فرايندي آزاد و دموکراتيک ميسر ميشود .حوزه انقالباي يعناي

حوزهاي که انتظارا

امام راحل (ره) و مقام معظم رهگاري را در بازساازي هويات

ملي در مسير الگوي پيشرفت اسالمي  -ايراني برآورده کناد و چناين کااري هناوز
انجام نگرفته است.
نتيجهگيري

بهطور خالصه نتايج بحث مقاله حاضر به شرح زير است.
 .6گذر از بحران هويت ،مقدمهاي براي نيل به توسعه در کشورهاي مختلف
است .ترسيم هويت ملي در جمهوري اسالمي ايران با توجه به وجود مناب متعدد
ايراني ،اسالمي و مدرن مشکل است.
 .2از آنجا که پس از انقالب اسالمي ،اين موضوع مهم ،در حوزه نظري از
سوي حامالن انقالب ،بهويژه حوزههاي علميه حل نشده است ،باعث ايجاد
بحرانها و تعارضاتي در صحنه عملي شده است .روحانيت انقالبي ،طگق نظر
رهگران انقالب ،وظيفه دارد مشکال

نظري و عملي نظام اسالمي را مرتف کند.

اين امر با توجه به حالور حاميان هويتهاي ديگر مانند ناسيوناليسم ايران باستان و
هويت متجدد مدرن مشکلتر است ،اما حوزه انقالبي که علت فاعلي انقالب بود
بايد بتواند بحرانهاي فراروي توسعه کشور را حل کند .عدم حل بحران هويت
ملي باعث ميشود ،ميان وفاداريهاي قومي و تعهدا

ملي تعارض ايجاد شود،

همگستگي جامعه را دچار اختالل کند و زمينه از خودبيگانگي افراد را فراهم کند.
 .9روحانيت انقالبي يعني روحانيتي که نسگت به خألهاي فکري نظام اسالمي،
احساس مسووليت کند .روحانيت بايد با برپاداشتن نظامي از ارزشها ،نقشها و
احساس مشترک ،جامعه را به سوي تأسيس ملت پيش برد و اين ،در سايه مهار

نوش حوزه انومبي

نخگگان انقالبي در مشروعيتبخشيدن به ارزشهاي مشترک از قگيل تاريخ ،مذهب،

در بازسازي هويت ملي

آداب و رسوم ،سرزمين ،ادبيا

و زبان است .کمکم ارزشهاي سنتي و قومي رو به

( 937تا )969

زوال ميرود و روحانيت انقالبي بايد بتواند ارزشهاي مشترک جديد را بر اساس
ارزشهاي اسالمي ايجاد کند ،اين امر در فالاي متکثر و آزاد انجام ميشود .از آنجا
که انقالب اسالمي مطابق با ارزشهاي ديني و از سوي روحانيت شکل گرفته
است ،روحانيت بايد هويت ملي بر اساس ارزشهاي انقالب اسالمي تدوين کند.
 .ترويج هويت ملي ايران باستان در دوره پهلوي اول و دوم و سپس ،هجمه
گسترده هويت مدرن و متجدد در فالاي انفجار اطالعا  ،جهانيشدن و فالاي
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مجازي و اجتماعي ،وظيفه روحانيت را سختتر کرده است .روحانيت انقالبي بر
محور آموزههاي نص (قرآن و احاديث) که بر تالئم دين و سياست حکايت ميکند
بايد بتواند معالال

و چالشهاي فراروي انقالب را حل کند .در اينجا به چند

نکته به عنوان دستاوردهاي اين مقاله اشاره ميشود:
 .8طگق نظر امام خميني (ره) و مقام معظم رهگري (دام ظله) روحانيت بايد در
عين استقالل از دولت ،نسگت به نظام اسالمي بياعتنا نگاشد و با اجتهاد آزاد و با
توجه به مقتاليا

زمان و مکان بتواند نظام و جامعه اسالمي را به اهداف خود

رهنمون کند.
 .1وضعيت مطلوب آن است که روحانيت انقالبي ،به عنوان علت محدثه و
مگقيه انقالب ،طگق انتظارا

رهگران آن ،از آرمانهاي اسالم ،تشي و نظام اسالمي

در برابر هجوم تگليغاتي غرب و شرق دفاع کرده و با ترسيم هويت اسالمي ايراني
در برابر هويتهاي رقيب ،هويتهاي ديگر را به چالش کشيده و در موض دفاعي
قرار دهد.
 .3ترسيم هويت ملي اسالمي ايراني تنها از روحانيت انقالبي انتظار ميرود
زيرا آنان آغازگر و تداوم دهنده انقالب اسالمياند و بايد موارد مسولهخيا و
بحرانهاي حکومتي را رف کنند.
 .8با توجه به مشکال

نظري و عملي درباره هويت ملي که در اين مقاله

اشاره شد ،روحانيت در ايفاي اين نقش مهم ،بطور کامل موفق نگوده است .اين عدم
موفقيت در بيانا
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
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رهگر معظم انقالب هم مشهود است.

 .3عدم موفقيت روحانيت در بحث هويت ،باعث بروز چالشهاي نظري و
عملي هويتي در جامعه و گرايش افراد و بهويژه جوانان به عناصر و نمادهاي
هويتهاي رقيب شده است.
 .61راه حل پيشنهادي اين مقاله آن بود که هويت امري ثابت ،بسيط و متصلب
نيست ،بلکه امري سيال ،مرکب و چندوجهي است .در اين صور

ميتوان برخي

عناصر هويتهاي ديگر را که تعارض با عقل و آموزههاي ديني ندارند ،جذب کرد.
وظيفه روحانيت آن است که ترکيگي از عناصر هويتهاي مختلف را به صور
آگاهانه جذب و راه را براي تکوين دولت مدرن هموار کند.
 .66روحانيت انقالبي همواره بايد از فالاي آزاد و دموکراتيک استقگال کرده و
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در چنين فالايي ،گفتوگوهاي اقناعي را با استدالل برتر و براي ارائه الگوي

اسالمي ايراني هويت ملي بيان کند تا زمينه پذيرش عمومي را فراهم کند و به
اجماع عمومي مشترک برساند.
 .62فالاي آزاد و دموکراتيک نميتواند همه تعارضا

هويتي را برطرف کند،

اما دموکراسي ،نااعهاي هويتي را فعال نميکند ،در اين صور

اقليت هم ميتواند

با استدالل برتر به اکثريت تگديل شود.
 .69روحانيت بايد نسگت به عناصر و نمادهاي هويتهاي ديگر به صور
گاينشي رفتار کرده و از برخوردهاي حذفي و طرد مطلق عناصر هويتهاي ديگر
بپرهياد .يعني از طريق زبان و گفتوگوي آزاد براي استداللهاي خود باورهاي
مشترک و توافق اجماعي و اقناعي ايجاد کند.

نوش حوزه انومبي
در بازسازي هويت ملي
( 937تا )969
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تمدن و چند فرهنگ .تهران :نشر ني.



رواساني ،شاپور ( .)6932دولت و حکومت در ايران .تهران :نشر سم .



ساعي ،احمد ( .)6983مسائل سياسي اقتصادي جهان سوم .تهران :سمت.



سيفزاده ،حسين ( .)6938نوسازي و دگرگوني سياسي .تهران :قومس.



شعگاني ،رضا ( .)6936مگاني تاريخ اجتماعي ايران .چاپ دوم ،تهران :قومس.



الطاي  ،علي ( .)6938بحران هويت قوم در ايران .تهران :شادگان.



عالم ،عگدالرحمن ( .)6983بنيادهاي علم سياست .تهران :نشرني.



قوام ،عگدالعلي ( .)6936توسعه سياسي و تحول اداري .تهران :نشر قومس.



مؤمن قمي  ،محمد ( .)6981الواليه االلهيه االسالميه .قم :دفتر انتشارا



مرکا مديريت حوزه علميه قم ( .)6936نشريه پيام حوزه ،شماره .6



مصگاح يادي ،محمد تقي ( .)6931آذرخشي ديگر از آسمان کربال .قم :مؤسسه

اسالمي.

آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).


مصگاح يادي ،محمد تقي ( .)6938نظريه سياسي اسالم .جلد دوم ،قم :مؤسسه
امام خميني.



مصگاح يادي ،محمدتقي ( .)6933حقوق و سياست در قرآن .قم :مؤسسه
آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).



مطهري ،مرتالي ( .)6913سيري در نهجالگالغه .چاپ هفتم ،تهران :انتشارا
صدرا.



مطهري ،مرتالي ( .)6988آينده انقالب اسالمي ايران .تهران :انتشارا



موسوي خميني ،سيد روحاهلل ( .)6938صحيفه امام .تهران :مؤسسه نشر آثار امام

صدرا.

خميني.



موسوي خميني ،سيد روحاهلل (بيتا) .واليت فقيه .قم :انتشارا

آزادي.

نجفي ،موسي ( .)6932هويتشناسي .تهران :آرما.



نقيبزاده ،احمد ( .)6981درآمدي بر جامعهشناسي سياسي .تهران :سمت.



هانتينگتون ،ساموئل ( .)6931سامان سياسي در جوام دستخوش دگرگوني.
ترجمه محسن ثالثي ،تهران :علم.



يادي ،محمد ( .)6988روزنامه فرهيختگان 61 ،آذر  ،6988شماره . 838
نوش حوزه انومبي
در بازسازي هويت ملي
( 937تا )969
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