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چکيده
در شرايط کنونی که جهانیشدن در قالب عناوين گوناگونی حضور خود را بر فرهنگها و هويتهای ملتها تحمیل
میکند ،هويتها هرقدر هم قوی باشند ،دچار شکنندگی میشوند .پژوهش حاضر با روش توصیفی  -تحلیللی و بله
شیوه تحقیق کتابخانهای به دنبال پاسخ به اين پرسش اصلی است که هويت اسالمی ايرانیان در مواجهه بلا فراينلد
جهانی شدن چه ويژگیهايی دارد .فرضیه پژوهش اين اسلت کله هويلت چند یب لدی ايرانلی شلام ايلران باسلتان،
اسالمی -شی ی و هويت متجدد است و در فرايند جهانیشدن دچار تحوالتی عظیم شده و با چالشها و فرصتهای
بیشماری روبهرو شده است .در اين میان ،بی د هويت اسالمی ايرانیان ب د از انقالب اسلالمی برجتلت ی خاصلی در
قالب گفتمان غالب ايدئولوژيک و مکتبی اسالمگرايی و شی هگرايی يافته است که در فرايند جهانیشدن بايد خود را
برای مواجهه با آن مهیا کند و با اتکا به داشتههای فرهنگ غنی خود عالوه بر حفظ هويت خويش ،با بهرهگیلری از
ابزار برآمده از فرهنگ جهانی ،درصدد جهانیکردن آن باشد و با اهمیتدادن به همه اب اد هويتی خود در دنیای قرن
بیتت و يکم ،نیاز به همه اب اد متکثر خود احتاس شود .هويت اسالمی ايرانیان بايد هم ام با فرايند جهانیشلدن و
توس ه پرشتاب قرن حاضر برای ارضای نیاز نت نوانديش ايرانی باسازی شود و حرکت کند.
کليدواژگان :اسالمیت ،جهانیشدن ،هويت.

سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

 عضو هیئت علمی ،واحد المرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،المرد ،ایران
 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری علوم سیاسی ،واحد المرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،المرد ،ایران
رایانامهPirouz.hashempour@yahoo.com :
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مقدمه
قرن بیستم شاهد تحوالت صنعتی ،تمدنی و فرهنگیی ششیمگیری بیوده اسیت.
فقط با گذشت زمان میتوان به عمق این تحوالت آگاهی یافت .رقابتهای سیاسیی
و اقتصادی نوینی در حال تکوین و قشربندی اجتماعی جدیدی در حیال هوورنید.
شدت این تحوالت تا آن حد است که امواج آن به نظریه سیاسی نیی کشییده شیده
است .یکی از این مفاهیم و واژههای جدید جوانیشدن است .از اواخر دهه 0891
واژه جوانیشدن بر سر زبانها جاری شد و نهتنوا در فرهنگ لغات و مجامع علمیی
و فرهنگی ،بلکه در میان روزنامهنگاران ،سیاستمداران ،بانکداران ،مبلغیان میذهبی و
بازیگران بارها بهکار رفت .محققان علوم اجتماعی و انسانی نی از اواخر قرن بیستم
نی ابعاد مختلف این پدیده را بررسی کردهاند و کلمات مرکبی مانند بیازار جویانی،
مکالمات جوانی ،مجامع جوانی ،تودید جوانی ،امنیت جوانی ،صلح جوانی ،اقتصیاد
جوانی و فرهنگ جوانی را در آثار خود بهکار بردهاند.
درباره تعریف واژه جوانیشدن اتفاق نظر وجود ندارد ،اما با توجه بیه شیناخت
جوانیشدن به عنوان یک فرایند ،پدیده یا ایدئولوژی آن را میتیوان بیه سیه دسیته
تقسیم کرد .در جوانیشدن بیه عنیوان فراینید ،جویانیشیدن ییک جرییان و رونید
اجتماعی پویا است که در آن قید و بندهای جغرافییایی حیاکم بیر روابیط سیاسیی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تضعیف مییشیود ،ییا از بیین مییرود .در پیووه
حاضر منظور از جوانیشدن ،شناخت آن فراینیدی از تحیول اسیت کییه مرزهییای
سیاسیی و اقتصادی را کمرنگ میکنید ،ارتباایات را گسیتر
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

مییدهید و تعامی

فرهنگها را اف ون میکند .جوانیشدن پدییدهای شندبعیدی اسیت کیه آثیار آن در
فعالیتهای اجتمیاعی ،اقتصییادی ،سیاسییی ،حقییوقی ،فرهنگییی و غییره دیییده
میشود و بیر گسیتر

وسییع و عمییق تعامی بیینالمللیی داللیت دارد (لطفیی و

محمدزاده ،0898 ،ص .)8هماناور که تولید ،تقسیم کار و تجیارت جویانی انجیام
میگیرد ،دنیا به صورت شبکهای مرتبط ،به ییک مرکی دادوسیتد تبیدی مییشیود
(غفوری.)0898 ،
در تلقی از جوانیشدن به عنوان اندیشه و اییدئولوژی ،جویانیشیدن بیه تفکیر
1. Globalization
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لیبرال دموکراسی غربی اشاره میکند ،بهاوری که مواجرت و انقالب در تکنولوژی
ارتبااات ،باعث تداوم ،تسلط و تثبییت فرهنیگ غربیی در سراسیر دنییا مییشیود.
بنابراین ،مومترین ویوگی در جوانیشدن اف ای
اف ای

ارتباایات جوامیع بیا یکیدیگر و

امکان اثرگذاری بر تصمیمهای دیگر جوامع است .پرس هایی کیه امیروزه

در اذهان مردم و کشورهای جوان سوم از جمله ایران وجیود دارد ،ایین اسیت کیه
سوم کشورهای واقع در این محدوده جغرافیایی از فرایند جوانیشدن شیست؟ شیه
کشورها یا سازمانهایی موار روند جوانیشدن را در دسیت دارنید؟ شیه کسیانی از
جوانیشدن سود می برند و شه گروههایی زییان خواهنید دیید؟ آثیار و پیامیدهیای
جوانیشدن برای منااق گوناگون جوان شیست؟
هویت به عنوان مفوومی غامض و پیچیده در اول تاریخ بیا بشیر همیراه بیوده
است ،که کوش

فرد برای تحقق یکتایی یا خویشتن در شرایطی است که در حیال

شک دادن به رفتار خوی

است .این کوش

زمانی مطرح است که انسان با دیگری

مواجه میشود (علییاکبیری و همکیاران ،0898 ،ص .)08اییران همیواره شویارراه
حوادث تاریخی بوده است که اقوام و تمدنهای گوناگون از آن عبور کردهاند .ایران
از دیرباز کانون ارتباط جوانی و حلقه موم اتصال بین فرهنگهای بر پایه قدیم بوده
است .ایرانیان در مقااعی از تاریخ ،تولیدکننده و اشیاعهدهنیده عناصیر فرهنگیی در
سطح جوان بوده اند .رفتار تیاریخی ایرانییان شنیین خالصیه مییشیود :اسیتقبال از
فرهنگهای دیگر ،شناخت و بررسی آن ،پذیر

عناصر مثبت و نفی عناصیر منفیی

آنها .حتی در دوره هایی کیه ایرانییان بیه دالیی سیاسیی از اقیوام دیگیر شکسیت
خوردهاند ،به علت قویبودن عناصر فرهنگی و عقالنیت حاکم بر رفتار ،توانستهانید
از نظر فرهنگی در اقوام مواجم تأثیر بگذارند و آنیان را بیه رنیگ فرهنیگ خیوی

اب اد هويت ايرانی

درآورند (ثالثی ،0838 ،ص .)634در واقع ،سازوکار و نحوه عم هویت این اسیت

در فرايند جهانیشدن

که از یکسو فردی که به هویت خود اشراف دارد ،بومی اسیت زییرا مییتوانید بیا
همشوریان ،هموانان ،همفرهنگان خود ارتباط برقرار کند ،با آنهیا کنیاکن

(مورد مطال ه... :
( 983تا )930

عملیی

داشته باشد و به قول حضرت موالنا با آنها هم بان و همدل باشد؛ از سوی دیگیر،
از آنجا که هویت زنده معمیوال روزآمید اسیت بیه فیرد و ییا گیروه جنبیه جویانی
میبخشد ،تا قادر شوند با دیگران یعنی با مردمی که از شورها و فرهنگهیای دیگیر
هستند ،ارتباط کاری و همکاری عملی یا معرکیه آرا برقیرار کننید (رجیائی،0881 ،
ص .)581بیشک هویت ایرانی آمی های از عناصر و الیههای مختلفی است کیه هیر
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یک از آنها آثار عمیقی بر هویت ایرانیان داشیته اسیت .گرشیه میدیران فرهنگیی-
اجتماعی ایران در اعصار مختلف تال

کرده اند از تعارض و تیداخ ایین عناصیر

جلوگیری کنند ،اما گاهی بیه دلیی سیاسیی و اجتمیاعی ییا بیا تحرییک بیگانگیان
تعارضاتی بین این عناصر پی

میآید که باعث بحیران هیویتی مییشیود و بخی

زیادی از جامعه ایرانی را تحت تأثیر قرار میدهد .ایرانیان از یکسو ملتی با میراثیی
غنی اند ،و از سوی دیگر ،در مرحلهای سرنوشتسیاز از تیاریخ خیود قیرار دارنید.
کوش

آن ها در دو دهه گذشته در دموکراسیسازی و گستر

مشیارکت عمیومی

داللت بر این دارد که می خواهند سرنوشت خیود را بیه دسیت گیرنید و در جویان
امروز نق

ایفیا کننید .در شیارشوب نظیری تحقییق حاضیر نیی نظرییات متنیو

اندیشمندانی مانند رونالد رابرتسون ،آنتیونی گییدن و امانوئی کاسیتل را در مقولیه
هویت در عصر جوانیشدن بررسی خواهد شد .این پووه

براساس ایین پرسی

اصلی تدوین شده است که بُعد اسالمی هویت ایرانیان در فرایند جویانیشیدن شیه
شرایط و ویوگیهایی دارد .در پاسخ فرضی به آن اشیاره شید کیه هوییت اسیالمی
ایرانی در این گردونه جوانیشدن با دارابودن شال ها و فرصتهای بیشمار ،بایید
خود را برای مواجوه با آنها مویا کند و با اتکا به داشیتههیای فرهنیگ غنیی خیود
عالوه بر حفظ هویت خوی  ،با بویره گییری از ابی ار برآمیده از فرهنیگ جویانی،
درصدد جوانیکردن آن باشد و با اهمیتدادن به همه ابعاد هیویتی خیود در دنییای
قرن بیست و یکم ،نیاز به همه ابعاد متکثیر خیود احسیاس شیود .هوییت اسیالمی
ایرانیان باید همگام با فرایند جوانی شدن و توسعه پرشتاب قرن حاضر برای ارضای
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

نیاز نس نواندی

ایرانی باسازی شود و حرکت کند.

مبانی نظری و پيشينه پژوهش
تحقیقات و پووه های فراوانی درباره هویت و جوانیشدن انجام گرفته اسیت
که در نو خود به ابعاد گوناگونی از این مقوله پرداختهاند .درباره هویت ایرانی نیی
پووه هایی از دیدگاه های گوناگونی به ابعاد هویتی رنگارنگ ایرانی پرداختیهانید،
که به مومترین آنها اشاره میشود .در پیشینه و مبانی تحقیق با آگاهی و علم نسبت
به تألیفهای گذشته ،گوشهای از این مبحث که ناشناخته مانده است ،بیان میشود.
لطفی و محمدزاده ( )0898در مقالهای با عنوان «فرایند جویانیشیدن و بررسیی
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این پدیده در جوان اسالم» ،بعد از بررسی مقوله جویانیشیدن ،تیأثیر آن بیر جویان

اسالم را بررسی کرده و تأکید کردهاند که کشورهای اسالمی نی باید با همیراهشیدن
با فرایند به سمت تال های همکاریجویانه در بین خود مانند گیرای

بیه سیمت

توریسم اسالمی و امثال این موارد بپردازند .هماناور که مشخص است تأکید آنها
بر جوانیشدن و کشورهای اسالمی بهاور کلی بیوده اسیت .بیابیوردی و کریمییان
( )0888در مقالهای با عنوان «جوانیشدن فرهنگ و تأثیر آن بر هویت ملیی اییران»،
هویت ایرانی را در مواجوه با خردهفرهنگهای قومی نظیر کرد ،بلوچ ،فارس و ...را
بررسی کرده و تأکید کردهاند در اثر فراینید جویانیشیدن شیاهد رشید و گسیتر
هویتهای قومی و به تبع آن به شال

کشیدهشدن هویت ملی ایران بیهایور کلیی

خواهیم بود .رجائی ( )0895نی در کتاب خود بیه بررسیی ابعیاد شندگانیه هیویتی
ایرانی مانند هویت ایرانشوری ،باستانی ،هویت دینی و میدرن پرداختیه اسیت کیه
بهاور مج ا ابعاد شندگانه هویتی ایرانییان را بررسیی کیرده اسیت امیا بیه مبحیث
شال ها و فرصتهایی که جوانیشدن برای این هویتهیا فیراهم مییکنید ،توجیه
شندانی نکرده است .جوانیشدن ،حاکمیت ملی و جمووری اسیالمی اییران توسیط
سریعالقلم ( )0896نوشته شد که از بعدی جدید به بررسی استقرار حکومیت دینیی
بعد از انقالب اسالمی در ایران پرداخته و به دنبال پاسخ به این مجویول اسیت کیه
کدام اقدامات و رهیافتها در مثلث پیشیرفت اقتصیادی ،حاکمییت ملیی و هوییت
اسییالمی ایرانیییان در کشییاک هییای سیاسییی ،اقتصییادی در عرصییه جوییانیشییدن و
مواجهشدن با آن میتواند موفق شود .در مقاله دیگیری بیا عنیوان «جویانیشیدن و
هویت ایرانی» ،احمدیپور و همکاران ( )0898بهایور کلیی ،مبحیث هوییتهیای
شندگانه ایرانی از جمله هویت دینی را در کنار دیگر ابعیاد آن میورد بررسیی قیرار
دادهاند و تأکید کردهاند ،با توجه به واقعیت جوانیشیدن ،بایید هرفییت اسیتفاده از

اب اد هويت ايرانی

آموزههای فرهنگی جوانیشدن را پذیرا شد .پس مالحظه میشود که هر یک از آثار

در فرايند جهانیشدن

یادشده از زاویه خاصی به بحث هویت و هویت ایرانی و مواجوه آن با واقعیتهای
پی

روی فرایند جوانیشدن پرداختهاند ،اما تأکید اصلی ایین پیووه

(مورد مطال ه... :
( 983تا )930

بیر هوییت

اسالمی و دینی ایرانی در گردونه جویانیشیدن اسیت و آن هیم بیه دلیی اکثرییت
مسلمان ایرانی و به تبع آن حکومت اسالمی شک گرفته بعد از انقالب اسیالمی در
ایران بوده است که نیاز به بحث و بررسی آن احساس شد .بهاوری کیه از انقیالب
اسالمی سیال  0813و جیایگ ینی حکومیت جمویوری اسیالمی بیهجیای سیسیتم
شاهنشاهی ،در عم  ،اسالم و وجوه دینی و مذهبی نظام و انقالب مورد توجه قیرار

301

گرفته شده است .هدف اصلی ایین تحقییق بررسیی بعید دینیی و اسیالمی هوییت
شندگانه ایرانی است که اکنون در قالب حکومت جمووری اسالمی اییران بارهیا در
این شوار دهه دشار تحوالت متنوعی شده است و در عصر جوانیشیدن و در ایین
فرایند عظیم دشار شکافها و موانعی خواهد شد ،که شال ها و فرصتها در ایین
تحقیق بررسی میشود.
چارچوب نظری
در زمینه هویت نظریههای زیادی بیان شده است .از آنجا که هوییت از مفیاهیم
پیچیده و میبوم در حیوزه علیوم انسیانی بیوده و همیواره در بیین جامعیهشناسیان،
روانشناسان و فیلسوفان مح مناقشه بوده است ،تبیین این موضو و عوامی میؤثر
در شک گیری آن از عوده یک نظریه یا یک مکتب برنمیآید .بنابراین ،سیعی شیده
است این مفووم از زوایای گوناگون و با توجه به نظریههای مطرح بررسی شود.
در مباحث نظری این تحقیق در میان انبوه نظریههای جوانیشیدن و هوییت بیه
شند میورد از آنهیا پرداختیه مییشیود .در ایین زمینیه ،رونالید رابرتسیون مسیئله
یکپارشگی فرهنگی را پییدای

وضیعیت اجتمیاعی و پدیدارشییناختی پیچییدهای

میداند که در آن ،سیطوح مختلف زنیدگی انسیانهیا بیا یکیدیگر در ارتبیاط قیرار
گرفتهاند و تعام برقرار میکنند .نتیجه آنکه ،انسانها در جریان این تعام مجبورند
یکدیگر را به حساب آورند و بهناشار فرهنگها نیی در یکدیگر تأثیر مییگذارنید،
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علـمــی
تخصصی
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بدین ترتیب ،جوان به سیوی نوعی یکپارشگی زیربنایی پی

میرود .روشن اسیت

هویتهای ملی ،در مواجوه با جوانیشدن در معرض شال های جدی قرار دارنید،
اگرشه خود نی در فرایندی پیچیده ،در ساختن یک فرهنگ جوانی یکپارشه مؤثرند.
بیه مخااره افتادن هویتهای فیردی و جمعی ،مح امن زندگی انسییان را نیی بیا
تودیدهای جدی مواجه کرده ،و انسیان امروز را با این پرسی

روبهرو میکند کیه

آییا میتوان در فضای بیمرز کنونی جوان ،از خانه به عنوان مح آرام

یاد کیرد؟

در شیرایط متییأثر از شنییین وضیعی اسییت کییه انسییان عصیر جوییانی ،بییا احسییاس
بیخانمانی ،غربت و مالل ،بی

از هر زمیانی آرزوی بازگشیت بیه مکیان آشینا در

گذشییته را دارد .بییه گفتییه رابرتسیییون ،اکنییون در مرحلییه جوییانیشییدن شییتابان و
نوستالویآفرین به سر میبریم .در این مرحله ،جوانیشدن گرای هیای نوسیتالویک
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را به شیوههیای گونیاگونی شیتاب مییبخشیید .خیود سییالیت تحیوالت جویانی،

نوستالوی را به مثابه آرزوی کالبد امنیی برای نظم جوانی و به همیین صورت نوعی
نوسیتالوی فرافکنانه برای جوان به عنوان خانه برانگیخته اسیت (رابرتسیون،0891 ،
ص .)853مومترین وجه نظریه اجتماعی رابرتسون در رویکرد او بیه جویانیشیدن،
اف ای

قاب مالحظهای اسیت که در پیچیدگی و فشیردگی جویان از جمله «مح »

نوفته اسیت .بروز و هوور پدیدههایییی مثی «آمیوز

و پیرور

بیینالمللیی» و

شیک گیری مجامع فراملی دانشیمندان و دانشگاهیان از اریق گسیتر

ارتباایات

فراملی محصول این همگرایی فرهنگی جوانی است (رابرتسون ،0891 ،صیص898
و .)891
به نظر رابرتسون فرایند جوانیشدن در هم فشردهشدن جوان و تبییدی آن بییه
مکیانی واحید اسیت .نمیود فرهنگی جوانیشدن ییا نحیوی درم میردم از جویان
شونان مکانی واحید محییور کییار وی را تشییکی مییدهیید (رابرتسیون،0895 ،
ص .)43نیروهایی که فرایند جوانیشدن را بیه پییی
فرهنگیی و منطبق با فرایند عامگرایی به پی

مییبرنیید ،در یییک بسییتر

میروند امیا در عیین حیال بیه5ایور

خاص بازاندیشیانه و منطبیق بیر ارادهگراییی شناسایی میشیود .شیال

رابرتسیون

آشتیدادن بین این دو مفووم عام و خاص اسیت .بیه نظیر مییرسید مفویومی کییه
میتوانید بین این دو رابطهای ایجاد کنید ،مفویوم هوییت اسیت .وضیعیت معاصیر
بازنمایی هویت اشاره میکنید کییه در زمیان حاضیر هوییت بایید در رابطیه بیا دو
وضعیت متفاوت مورد توجه قرار گیرد :نخسیت ،بیه عنیوان واکین

فرهنگیی بیه

فرایندهایی که میتوانند از حیث دامنه و اهمیت جویانی باشیند؛ دوم ،در رابطیه بیا
واحدی کیه بییه عنییوان نظییام جویانی شیناخته شیده اسیت (رابرتسیون،0895 ،
ص .)518در اینجا دامنه و عمق آگاهی نسبت به جوان به عنوان یک مح واحید از

اب اد هويت ايرانی

اهمیت برخوردار است .وقتی از جوانیشدن در اوضیا و شیرایط کنیونی صیحبت

در فرايند جهانیشدن

میشود ،به می ان زیادی به مسیائ مربیوط بیه آگیاهی نسبت به این امر توجه شده

(مورد مطال ه... :
( 983تا )930

است و این نی از جوتی به این دلی است کیه آگیاهی واجید فحیوای بازاندیشییی
اسیت (رابرتسون ،0895 ،ص .)833این مفووم در ارتبیاط ن دییک بیا آرای آنتیونی
گیدن است.
اما شواهد در حوزه فرهنگ و ارکان آن ،نشاندهنیده ورود تیدریجی همیراه بیا
مقاومیت فرهنیگ محلیی در برابیر ارز ها و هنجارهای وارداتی و متأثر از غیرب
در ایران است .همانطور که گفته شد ،ذات مدرنیته در تضاد با سینت است .تجربیه
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تماس ایرانیان با ارز های مدرن به دوران قاجار و انقالب مشیرواه برمییگیردد.
جدال بر سر سنت و مدرن ،جدالی واقعی در ایران بوده است .بهاور کلی ،نوادهای
مختلف از جمله خانواده ،حکومت ،آموز  ،اقتصیادو غییره ،همگیی تحیت تیأثیر
فرایند جوانیشدن دگرگون شده ،و سازمانهای درون این نوادها نییی دسییتخو
تغییر شدهاند .برای مثال ،در سازمانهای نوین مانند آمیوز

و پییرور  ،دولییت،

نظیامی و غیره ایین امیر موجیب تفکیک نویادی فضیاهای سیکوالر ماننید دولیت،
اقتصاد ،علم از نوادها و هنجارهای مذهبی میشود .ایرانیان بهتیدری بیه ایین درم
رسیدهاند که در یک دنیای واحد به سر میبرند و افیی ون بییر آنهییا ،کنشییگران
مختلفی در سطوح متفاوت بر زندگیشان اثیر مییگذارنید .شیناخت فرهنیگهیای
مختلیف و نسیبیبیودن فرهنیگ ایرانی کیه مرهیون رسیانههیای جدیید از جملیه
کانالهای ماهوارهای ،دسترسی به اینترنت و مسیافرت بیه کشیورهای دیگر اسیت،
گروههای مختلف از جمله زنان را به اتخیاذ شیییوههیای زنییدگی بازاندیشییانه در
حیوزه های مختلیف رفتارهای فردی و اجتماعی وامیدارد .این رفتارهیا بیهتیدری
همه عرصهها را دربرمیگییرد  .بیرای مثیال از تحصی علم و باورهای مرتب با آن
تا نحوه لباس پوشیدن و خورامخوردن ،از رفتارهای سیاسی تا رفتارهای اقتصیادی
همگی درگیر رویکرد بازتابندگی میشوند .بر این اساس ،گرای های نوگرایانیه در
ابعاد زندگی میادی و معنوی در بخ های مختلف جامعه در حیال شیک گییری و
گستر

است .در شنین شرایطی ایرانیان بیا فرصییتهیای فیراوان بیرای گی ین

شیوههای مختلف زندگی خود روبهرو شدهاند .ایین شییوههیا ،موجییب تغییییر در
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هوییت آنها شده است (رحمتآبادی و آقابخشی ،0891 ،ص .)511همچنین ،ایین
شیوههای مختلف زندگی را میتوان در رویکرد جوانان بیه علیمانیدوزی و بهوییوه
علیوم جدیید ،اسیتقبال از خورامهای مختلف مانند فستفودها ،انوا آرایی هیا،
پوش ها ،نحوه همسرگ ینی ،و بسیاری از پدیدههای خُرد و کیالن جامعیه مشیاهد
کرد.
اندیشمند دیگر ،امانوئ کاستل  ،هویت را سرششمه معنا و تجربیه بیرای میردم
میداند .اصطالح هویت در صورتی که سخن از کنشگران اجتماعی باشید ،عبیارت
است از فرایند معناسازی براساس یک ویوگی فرهنگیی ییا مجموعیه پیوسیتهای از
ویوگیهای فرهنگی که بر منابع معنایی دیگر اولویت داده مییشیوند .هوییت منبیع
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معنییا بییرای خییود کنشییگران اسییت و بییهدسییت خییود آنهییا از رهگییذر فراینیید

فردیتبخشیدن ،ساخته میشود .با این حال ،ممکین اسیت هوییتهیا از نوادهیای
مسلط نی ناشی شوند ،اما حتی در این صورت نی فقط هنگامی هویت خواهند بیود
که کنشگران اجتماعی آنها را درونی کنند و معنای آن را حول این درونیی سیازی
بیافرینند (کاستل  ،0891 ،صص.)55-58
کاستل معتقد است که ساختن اجتماعی هویت همواره در بستر روابیط قیدرت
صورت میپذیرد و بین سه صورت و منشأ هویت تمای قائ میشود:
 .0هویت مشروعیتبخ  :این نو هویت توسط نوادهای غالب جامعیه ایجیاد
می شود تا سلطه آنها را بر کنشگران اجتماعی گستر

دهد و عقالنی کند،

این موضو هسته اصلی نظریه اقتدار و سلطه سنت است ،اما با نظرییههیای
گوناگون مربوط به ملیگرایی نی همخوانی دارد.
 .5هویت مقاومت :به ایجاد جماعتها یا به تعبیر آمیتیای ات ییونی ،اجتماعیات
منجر میشود .این هویت به دست کنشگرانی ایجاد میشود که در اوضیا و
احوال وشرایطی قرار دارند که از ارف منطق سلطه بیارز

دانسته میشود

یا داغ ننگ بر آن زده میشود.
 .8هویت برنامهدار :به ایجاد سوژه (فاع ) مییانجامید .هنگیامی کیه کنشیگران
اجتماعی با استفاده از هر گونه مواد و مصالح فرهنگی قاب دسترس ،هویت
جدیدی میسازند که موقعیت آنان را در جامعه از نو تعریف مییکنید و بیه
این ترتیب ،در پی تغییر شک ک ساخت اجتمیاعی هسیتند ،کیه ایین نیو
هویت تحقق مییابد (صدیق سروستانی و حاجیانی.)0893 ،
به نظر کاستل  ،هر یک از فرایندهای هویتسازی بیه ایجیاد نتیای متفیاوتی در
ایجاد جامعه میانجامد؛ هویت مشروعیتبخ  ،جامعه مدنی ایجیاد مییکنید؛ نیو

اب اد هويت ايرانی
در فرايند جهانیشدن

دوم هویتسازی یعنی هویت مقاومت ،به ایجاد جماعتها ییا بیه تعبییر ات ییونی،

(مورد مطال ه... :

اجتماعات منجر میشود .شاید مومترین شک هویتسازی در اییران همیین باشید؛

( 983تا )930

این هویت شک هایی ازمقاومت جمعی را در برابر هلم و ستم ایجاد میکند کیه در
غیر این صورت تحم ناپذیر بودند؛ و سومین فرایند ساختن هوییت ،یعنیی هوییت
برنامهدار ،به ایجاد سوژه (فاع ) میانجامد .سیوژههیا کنشیگر جمعیی و اجتمیاعی
هستند که افراد به کمک آنها در تجربههای خود به معانی همهجانبه دست مییابند.
وی در ک معتقد است انوا مختلف هویتها ،اینکه شگونه و به دست شیه کسیی
ساخته میشوند و شه پیامدهایی دارند؟ ،نمی تواند به صورت کلی و انت اعی میورد
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بحث قرار گیرد ،بلکه مربیوط بیه میتن و زمینیه اجتمیاعی اسیت (کاسیتل ،0891 ،
صص)56-53
آنتونی گیدن  ،نی هویت را بررسی کرده است .گیدن به پدیده هویت در جامعه
جدید توجه کرده است .او در کتاب «تجدد و تشخص» هوییت را تعرییف کیرده و
فرایند تشک آن را ارح کرده است.
به عقیده گیدن  ،تمای به اعتماد ،در ارتباط با موقعیتهای خاص ،اشیخاص ییا
نظامها ،حتی در سطحی وسیعتر ،بهاور مستقیم با امنییت روانیی افیراد و گیروههیا
مرتبط است .اعتماد و امنیت ،خطرکردن و در معرض خطیر قرارگیرفتن ،شی هیایی
هستند که به مناسبتهای تاریخی مختلف در جامعیه متجیدد وجیود داشیته و دارد
(ریت ر ،0836 ،ص.)411
گیدن معتقد است در عصر تجدد کنونی ،نفوذ و تأثیر رویدادهای دوردسیت بیر
رخدادهای ن دیک تر ،و همچنین ،بر خصوصیترین گوشههای (خود) میا ،بیی
پی

از

به صورت پدیدهای رای و متعارف درمیآید.
به عقیده گیدن  ،اوضا و احوال اجتمیاعی ،هیچگیاه از زنیدگی شخصیی جیدا

نیست و بهاور کلی ،نمیتیوان آنهیا را صیرفا بیهعنیوان محییط خیارجی زنیدگی
شخصی در نظر گرفت .افراد در جریان مبارزه با مسائ خصوصی خود فعاالنیه بیه
تجدید ساختمان دنیای اجتمیاعی پیرامیون خیود کمیک میی کننید (ریتی ر،0836 ،
صص .)81-58به نظر او ،تغییر شک هویت و پدیده «جوانیشدن در دوران اخییر،
دو قطب دیالکتیک محلی و جوانی را تشکی میدهند .بهعبیارت روشینتیر ،حتیی
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تغییرات وجوه بسیار خصوصی زندگی شخصی نی بهاور مستقیم ،بیا تمیاسهیای
اجتماعی بسیار وسیع و پردامنه ارتباط دارد.
دنیای تجدد به ارز عمیقیی در قلیب هوییت و احساسیات شخصیی نیی نفیوذ
میکند .مفووم هویت در حقیقت روایت دیگری از خویشتنیابی اسیت کیه شیرایط
اجتماعی دنیای متجدد در تقویت آن نقشی بس ا دارد .ایین فراینید یکیی از عوامی
فعال تغییر و تبدی هایی است که در جامعه تجدد به ششم میخورد.
به اعتقاد گیدن  ،محتوای هویت شخص یا بیهعبیارت دیگیر ،ویوگییهیایی کیه
زندگینامه شخص از آنوا ساخته میشود ،مانند دیگر عرصیههیای وجیودی ،از نظیر
اجتماعی و فرهنگی متغیر است (ریت ر ،0836 ،ص .)91هوییت از نظیر او عبیارت
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است از خود آناوری که شخص از خود

تعریف میکند .انسان از اریق کین

متقاب با دیگران است که هویت

را ایجاد میکند و در جریان زندگی پیوسته آن را

تغییر میدهد؛ هویت امر پایداری نیست ،بلکه پدیدهای پوییا و سییال و همیواره در
حال ایجادشدن و عوضشدن است (گیدن  ،0891 ،ص .)90وی مییگویید نییروی
اساسی اغلب کن ها در جامعه جدید مجموعهای ناآگاهانه بیرای کسیب احسیاس
اعتماد در کن متقاب با دیگران است .بیه اعتقیاد او ،یکیی از نیروهیای پراکنیده و
موتور حرکتی کن

نیاز به رسیدن به امنیت هستی شناختی یا حیس اعتمیاد اسیت.

شون انسانها می دارند در روابط اجتماعی از می ان اضیطراب خیود بکاهنید ،ایین
فرایند ناآگاهانه قب از سازوکار زبانآموزی و آگاهی قطعی به وجود میآید و منشیأ
کن

است و به همین دلی سیال و پویاسیت .از نظیر وی هوییت در واقیع همیان

شی ی است که فرد به آن آگاهی دارد؛ به عبیارت دیگیر ،هوییت شخصیی شیی ی
نیست که در نتیجه تداوم کن های اجتماعی فرد به وی تفویض شده باشید ،بلکیه
شی ی است که فرد باید آن را بهاور مداوم و روزمره ایجاد کند و در فعالییتهیای
بازتابی خوی

مورد حفاهت و پشتیبانی قرار دهد (گیدن  ،0891 ،ص.)90

پس در نوایت ،با توجه به نظریات گیدن میتوان گفت افراد دارای ییک هسیته
اولیه خود مییباشیند کیه دارای سیه وجیه اعتمیاد بنییادی ،ویوگییهیای فیردی و
جامعهپذیری است .اعتماد بنیادی از اریق تفسیر موفقیتآمی فرد از کن های خود
و ایجاد کن های موفق ،ویوگیهای فردی با ایجاد تفسیرهای موفقیتآمی خیود و
دیگران از کن ها و ایفای نق های متعدد و جامعیهپیذیری نیی بیا درونییکیردن
هنجارها و ایجاد سازگاری بیا محییط بیر روی شیک گییری فراینید هوییت تیأثیر
میگذارند .بنابراین ،افراد در کن های روزمره و با تفسیری که از کن های خود و
دیگران دارند و همچنین ،با ارجا به منابع هویتساز که میتوانید خیانواده ،مراکی
آموزشی و وسای ارتباط جمعی باشد ،اقدام به تشکی هوییت خیود مییکننید .در
واقع ،این روابط و تعامالت کنشیگران بیا هیم و در محییط اجتمیاعی تحیت تیأثیر

اب اد هويت ايرانی
در فرايند جهانیشدن
(مورد مطال ه... :
( 983تا )930

هنجارها و ارزشوایی است که میتواند باعث تسوی کن های کنشگران شود و بیه
شک گیری هویت افراد کمک میکند (جوانگیری و معینی ،0898 ،صیص.)69 -68
به اعتقاد گیدن  ،هویت امروزین نوعی دسیتاورد بازتیابی اسیت .روایتیی کیه بیرای
هویت خوی

در نظر میگیریم ،ال اما بایید در ارتبیاط بیا تغیییرات سیریع زنیدگی

اجتماعی به مقیاس محلی وجوانی شک بگیرد ،دگرگون شود ،و بیهایور بازتیابی،
استحکام یابد .فرد باید ااالعات حاص از انوا تجربییات بیا واسیطه را شنیان بیا
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مسائ محلی در هم آمی د که در نوایت ،بتواند ارحهای آینده را به ارزی منسیجم
و معتدل با تجربههای گذشته مرتبط کند .این مقصود فقط هنگامی به تحقق خواهد
پیوست که شخص قادر باشد به اصالت درونی دسیت یابید ،منظیور شیارشیوبی از
اعتماد بنیادین است که به وسیله آن بتوان دوره عمر را به عنوان نوعی وحیدت ،در
برابر رویدادهای اجتماعی پراکندهساز ،در نظر گرفت

(.)Giddens, 1991, p.61

گیدن معتقد است ما در جوانی با تحوالت بسیار شگرف بیه سیر مییبیریم .در
حال حاضیر سیه نیو تحیول در دنییای جدیید در حیال ر دادن اسیت و وهیفیه
جامعه شناسی این است که تحلی کند ،این تحوالت شه تأثیری بر زندگی امروز میا
دارند .این تحوالت عبارتاند از:
 .١تأثیر جهانی شدن :از نظر گیدن  ،جوانی شدن بیهمعنیای وابسیتگی متقابی و
ف اینده است .زندگی ما ارتباط بی

از پی

تنگاتنگتری بیا روییدادهایی دارد کیه

کیلومترها دورتر ،حتی در آن سوی جوان ر میدهند .جوانیشدن بر همهجا تیأثیر
می گذارد ،حتی بر فقیرترین کشورهای جوان .بارزترین جلوههای آن را میتیوان در
نق

بازارهای مالی دید ،اما جوانی شدن صرفا اقتصادی نیست ،بلکیه بیر گسیتر

ف اینده ارتبااات و نی بر یکپارشگی اف ون تر فرهنگی و سیاسیی نیی داللیت دارد.
گیدن معتقد است پیس از انقیالب ارتباایات و اتصیال تکنولیوژی میاهوارهای بیه
رایانهها ،ما میتوانیم در یک ششم بیههیمزدن در هیر زمیان و بیا هرکسیی در هیر
نقطه ای از جوان ارتباط برقرار کنیم .این ارتباط آنی بسیاری از جنبههای زندگی میا
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

را تغییر میدهد .جلوه بارز جویانی شیدن فرهنگیی را مییتیوان در گسیتر

زبیان

انگلیسی در سراسر جوان و نی در برنامههای تلوی یونی و فیلمهایی دید کیه گیاهی
صدها میلیون بیننده در کشورهای مختلف دارد .از لحاظ سیاسی جوان بی

از پی

بههم پیوند خورده و اکثر دولتها هم اکنون پذیرفتهاند که بسیاری از تصیمیمهیا را
نمیتوان صرفا در سطح ملی اتخاذ کرد .برای مثال ،مسیائ زیسیتمحیطیی کیه در
حقیقت ،نیازمند پاسخ نهتنوا در سطح ملی ،بلکه در سطح جوانی است.
 .٢تأثیر تحوالت تکنولوژیک :تکنولوژی ااالعات بسیاری از شیوههای کیار و
زندگی ما را تغییر داده است .برای مثال ،بهاور کلی ،ماهیت مشاغ تغیییر کیرده و
تکنولوژی ااالعاتی در همه جا از اهمیت خاصی برخوردار است.
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 .٣قرینشدن ساختار زندگی با آینده :در مقایسه با گذشته ،عادتها ،رسیوم و

سنتها نق
آن نق

کمتری برای ما و بهویوه در کشورهای صنعتی ایفا میکنند .مثال بیارز

زنان است (نوابخ

اگر گیدن در واکن

و نیکوکار ،0881،ص.)80

به نظریههای نظام جوانی ،بر پیچیدگی فرایند جوانیشیدن

و جنبه اجتماعی آن تأکید میکند ،رابرتسن بیا پیرداختن بیه جنبیههیای فرهنگیی-
اجتماعی جوانیشدن ،واکن

مشابوی نشان میدهد و فرایند جوانیشیدن را بسییار

پیچیدهتر از آن میداند که نظریههای اقتصاد محور بتوانند از عوده توصیف و تبییین
آن برآیند .بنابراین ،در نظریه او نظام جویانی جایگیاهی نسیبتا فرعیی دارد و در آن
بیشتر بر عنصر آگاهی تأکید میشود.
بر پایه نظریهها و تجارب جدید میتوان گفت «جوانیشدن» به صورت فرایندی
مرکیب از فرصیتهییا و تودییدها بیرای انسییان امیروز مطیرح شییده اسیت .اینکییه
جوانیشدن بیشتر رو به کدام سو دارد ،خود مقوله ای است که بخشی موم از متون
نظری معاصر و اندیشه متفکران ب رگ جوان را به خود مشغول کرده است .در ایین
میان ،توجه به ششماندازهای فرهنگی و ارتبیاای جویانیشیدن ،بیه رغیم اهمییت
تردیدناپذیر جوانب اقتصادی و سیاسیی اکنیون ،بیشیتر شیده اسیت .امیروز دیگیر
نمیتوان فرهنگ را تیا حید کانیالهیای فرهنگیی فروکاسیت و از ارتباایات مییان
فرهنگی به ضرورت تفسیر ،ترجمه ،جو  ،انطبیاق و بیومیشیدن فرهنیگ سیخن
نگفت .زیرا گیرنده فرهنگ ،همیه منیابع فرهنگیی خیود را بیهکیار مییگییرد و بیه
شیییوههییای دیالکتیییک بییر واردات فرهنگییی تییأثیر میییگییذارد (تاملینسییون،0890 ،
ص .(051البته ،شگونگی این مقاومت و برسیاخته شیدن هوییتهیای مقاومیت در
سطوح ارتباای مختلف متفاوت است .بیه تعبییری ،فراینید جویانیشیدن از ارییق
بازسازی فضا و زمان ،نفوذپذیرکردن مرزها و گستر

ششمگیر فضیای اجتمیاعی،

منابع و شرایط مل م برای هویتسیازی و معنایابی سنتی را تا حد بسیار زیاد از بین
میبرد .در نتیجه ،نوعی بحران هوییت و معنیا پدیید مییآیید و بازسییازی هوییت

اب اد هويت ايرانی
در فرايند جهانیشدن
(مورد مطال ه... :
( 983تا )930

گری ناپذیر میشود .برخی افراد شیرهشدن بر بحران را تنوا در گرو توس به منابع و
شیوههای سنتی هویتسازی میدانند و بدین ترتیب ،بستر اجتمیاعی مناسیبی بیرای
خاصگرایی های فرهنگی فراهم میشود (گ محمیدی ،0890 ،ص .)543در واقیع،
فرایند جوانیشدن منیابع هوییت را افی ون مییکنید .بیرخالف جوامیع سینتی کیه
دربرگیرنده منابعی محدود و معین برای سیاخت هویت بودند ،امروزه هیر فیرد بیه
بازار بسیار غنی منابع و مصالح هویت دسترسیی دارد و بیه آسیانی مییتوانید نییاز
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هویتی خود را از آن تأمین کند .گذشته از این ،مانع و محدودیتی عمده در دسترسی
افراد به منابع پرشمار و گوناگون هویت وجود نیدارد ،بلکیه امکیان بیه رهبیرداری
فعاالنه از این منابع هم فراهم است .افراد میتوانند بر پایه عالییق و جایگیاه خیود،
ترکیبهای مختلفی از منابع هویتساز ایجیاد کننید ،ییا اینکیه منیابع موجیود و در
دسترس را مطابق با می و سلیقه خود بومی و محلی کنند .میتیوان نتیجیه گرفیت
تحوالت فناورانه و معرفتی برآمده از پیچییدگی و شیتاب ارتباایات ،شیه در وجیه
واقعی و شه در وجه مجازی آن ،جوان را با شوروندانی روبهرو کرده اسیت کیه در
هرجا به صورت توأمان با دو وجه هیویتی «جویانی» و «محلیی» مواجونید .در ایین
میان ،هویت اسالمی ایرانیان که بعد از انقالب اسالمی برجستگی خاصیی در قالیب
گفتمان غالب ایدئولوژیک و مکتبیی اسیالمگراییی و شییعهگراییی یافتیه اسیت ،در
مواجوه با این شرخه جوانیشدن قرار گرفته است .در شرایط کنونی ایران به عنوان
یک کشیور اسیالمی بایید بیا توجیه بیه فرصیتهیا و تودییدهای ناشیی از رونید
جوانیشدن ،خود را برای مواجوه با این پدیده مویا کند و بیا اتکیا بیه داشیتههیای
فرهنگ غنی ایرانی اسالمی خود ،عالوه بر حفظ هویت خیوی  ،بیا بویرهگییری از
اب ار برآمده از فرهنگ جوانی ،درصدد جوانیکردن آن باشید و بیا اهمییتدادن بیه
همه ابعاد هویتی خود در دنیای قرن بیسیت و یکیم ،نییاز بیه همیه ابعیاد متکثیر و
شندگانه خود احساس میشود .هم هوییت باسیتانی و اییرانشیوری و هیم هوییت
اسالمی و دینی و شیعی خود و هم فرایند توسعه مدرن .نس کنونی ایرانی متیأثر از
جو و شرایط رنگارنگ جوانی شدن با هاهر و نمای افسونگر  ،نیاز بیه توجیه بیه
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

همه ابعاد هویتی و فرهنگی و خودآگاهی سرزمین

دارد و هویت اسالمی ایرانییان

باید همگام با فرایند جوانیشدن و توسعه پرشتاب قرن حاضیر بیرای ارضیای نییاز
نس نواندی

ایرانی بازسازی شود و حرکت کند.

هویت
مفووم هویت از مفاهیم اساسی و در عین حال پیچیده علم سیاست است و تیا
کنون دیدگاههای مختلفی درباره آن مطرح شده است .از یک منظر مییتیوان گفیت
1. Identity
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مسئله هویت ،سابقه ای به بلندای تاریخ بشریت دارد .از آن زمان که آدمی احسیاس
کرد که باید پرس

از کیستی و شیستی خوی

در برابر ابیعت و محیط اجتمیاعی

پاسخ دهد ،مقولهای بنام هویت شک گرفت .به سخن دیگیر ،انسیان از زمیانی کیه
آغاز به شناخت خود کرد ،مسئله هویت برای

مطرح شد (رئوفی ،0898 ،ص.)85

هویت در لغت به معنای تشخیص (دهخدا ،0833 ،ص )51944و آنچیه سیبب
شناسایی شخص باشد (معین ،0893 ،ص .)1559انسیانهیا هوییت خودشیان را از
منابع مختلف به دست میآورند .هویت سرششمه معنا و تجربه بر ای مردم است و
به زندگی انسان معنا میدهد .به نظر مانوئ کاستل  ،هویت عبارت اسیت از فراینید
معناسازی براساس یک ویوگیی فرهنگیی ییا مجموعیه پیوسیتهای از ویوگییهیای
فرهنگی که بر منابع معنایی دیگر او هویت داده میشیوند (کاسیتل  ،0891،ص.)55
هویت از نظر اصطالحی عبارت است از مجموعه خصوصیات و مشخصات اساسی
اجتماعی ،فرهنگی ،روانی ،فلسفی ،زیستی و تاریخی همسان که به رسایی و رواییی
بر ماهیت و یا ذات گروه ،به معنای یگیانگی ییا هماننیدی اعضیای آن بیا یکیدیگر
دال لت کند و آنان را در یک هرف زمانی و مکانی معین بطور مشخص و قاب قبول
و آگاهانه از سایر گروههیا و افیراد متعلیق بیه آنهیا متمیای کنید (الطیایی،0839 ،
ص ،)088و اینکه میی تیوان هوییت را معیانی ذهنیی شیام ارز هیا ،اعتقیادات،
هنجارها ،نمادها ،ارز تلقیها و آگاهی های مختص به یک خود فردی یا اجتمیاعی
و احساس تعلق و تعود نسبت به آن خود است (جنکینی  ،0890 ،ص .)8بعضیی از
اندیشمندان هویت را پدیده یا حالتی توصیفناشدنی در نظر میگیرند ،زیرا هوییت
در نظر اینان صرفا یک احساس است ،نوعی احساس استقالل و این که یک مین و
یا مای میبوم و ناشیناخته وجیود دارد .در ییک تعبییر دیگیر ،هوییت را مجموعیه

اب اد هويت ايرانی

عناصری از شخصیت فرد تعریف کردهاند که به وی امکان میدهد موضیع خیود را

در فرايند جهانیشدن

نسبت به جوان و دیگران مشخص کند .فرد صیاحب هوییت ،تصیویری خیاص و

(مورد مطال ه... :
( 983تا )930

روشن از خود و جامعه و جوان داشته ،نظام ارزشی معینی است که در آن خوبیهیا
و بدیها و بایدها و نبایدها هر یک جایگاه خود را دارند (باستانی ،0835 ،ص.)60
که هستیم ،شه هستیم ،برای شه هستیم و  ...شنین پرس هایی بییانکننیده نیو
هویت ما است و میتوانند ابعاد مختلفی از جمله ملی ،سیاسی ،فرهنگی ،دینیی و ...
به خود بگیرند .با مشخصشدن این ابعاد برای هر گروه یا جامعیهای ،تفیاوت بیین
گروه خودی و غیرخودی یا دیگری آشکار میشود

(.)Smith, 1993
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شک گیری هویت ایرانی به عنوان انگارهای سیاسی و مذهبی به دوران ساسانیان
(556-410م) برمی گیردد؛ امیا قیدمت آن بیه عنیوان پدییدهای فرهنگیی ،قیومی و
سرزمینی به زمامداری کیورو

(118-158پ م) و شیک گییری ایرانیا (سیرزمین

مقدس آریاییان) مربوط میشود .ساخت هویت ایرانی بر مبنیای اسیطورههیا شیک
گرفته و توسط زبان و ادبیات فارسی و به ویوه شیاهنامه فردوسیی در ایول تیاریخ
استمرار یافته است و شاهنامه را می توان سند هوییت ملیی ایرانییان دانسیت (امیام
جمعه زاده و همگانمراد ،0893 ،ص.)3
در تاریخ ایران میتوان ایفی از هویتهیای تیاریخی اجتمیاعی اییران در ییک
تقسیمبندی زمانی  5111سیاله متنیو و متحیول بیه صیورت آرییایی ،هلنییشیده،
مقاومت و سیتی  ،بردگیی و بنیدگی ،اسیتعمارزده ،بیورژوا ،تجیدد الیب ،اقتبیاس،
آرمانگرا ،ملیگرا و دینگرا) اشاره کرد (نجاتی ،0895 ،ص.)99
عناصر هویتی در ایران متعددند و هیر ییک از آنهیا سیوم متفیاوتی در هوییت
ایرانیان دارند .برخی از آنها تأثیر عمیقی بر رفتار و کردار ایرانییان دارنید و برخیی
نی به اور سطحی و مقطعی بر رفتار ایرانیان تأثیر دارند .همچنین ،برخی از آنها در
تقاب با هم قرار دارند .مومترین تقاب هایی که میتوان در بین این عناصیر مشیاهده
کرد ،عبارتاند از تقاب اسالمیت  -ایرانیت ،تقابی ملییت  -قومییت ،تقابی زبیان
رسمی -محلی ،تقاب سنت  -مدرنیته و تقاب فرهنگ رسمی – خردهفرهنیگ .ایین
تقاب ها درون ساختار فرهنگی – اجتماعی جامعه ایرانی وجود دارند ،اما تیا زمیانی
به عرصه عم و کن
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

کن

اجتماعی کشیده نشوند ،بحرانزا نخواهند بود؛ اما وقتیی بیه

اجتماعی تبدی شوند و تقاب هیا بیه سیطح جامعیه کشییده شیوند ،بحیرانزا

خواهند بود ،بحران هایی که در حقیقت منشأ هویتی دارند و با عنوان بحران هوییت
شناخته میشیوند (درخشیه و جعفرپیور ،0899 ،ص .)49اصیوال هوییت ایرانیی و
بحرانهای ناشی از آن از عوام محیطی و بین المللی برانگیخته شده است ،هرشنید
عوام داخلی و عملکرد نظامهای سیاسیی را نمییتیوان نادییده گرفیت .هوییت و
فرهنگ ایرانی در دو مقطع موم تاریخی مورد هماوردجویی تمدن و فرهنگ بیگانیه
قرار گرفته و ماال دشار بحران شده است .نخست زمانی که فرهنگ و تمدن ایرانیی
در مقاب فرهنگ و تمدن اسالمی مطرح می شیود و در نواییت ،حنییفبیودن آییین
اسالم ،تروی یکتاپرستی آن که با یکتاپرستی زردشیتی ایرانییان متمیدن همخیوانی
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داشت ،در فرهنگ ایرانی مم وج شد (شویدی ،0848 ،ص .)83دومین شال

مویم

در مقاب هویت ایرانی در مقطع عصر جدید و با نفوذ همه جانبه کشورهای غربی و
اسالمی در یکصد و پنجاه سال اخیر و در نتیجه ضربههای ناشی از برخورد با تمدن
مغرب زمین اصالت خود را در خطر دید و در ایمان افراد نسیبت بیه آن ت لی ل بیه
وجود آمد (کاردان ،0835 ،ص .)9به عبارت دیگیر ،تاخیت وتازهیای خیارجی بیر
فرهنگ و تمدن ایران آثار گوناگونی داشته است؛ گاه مایه دادوستد فرهنگاند ،گیاه
مایه دگرگونی بنیادی در فرهنگ و تمدن و گاه مایه ریشیهکینشیدن آن ،و گیاه بیا
ح شدن قوم تازنده در قوم شکست خورده و روانشدن خیونی تیازه در رگهیای
فرهنگ و تمدن ،جانی تازه به آن میدهند .ما با تاختوتاز و حمله اسکندر مقدونی
به سرزمین پارس کاری نداریم ،زیرا یور

یونانیان گرشه دارای شیرگیی نظیامی و

سیاسی بودند ،اما دادوستد فرهنگی و هویتی میان ایران و یونان ،نتوانسیت یونانییت
را یکسره جانشین ایرانیت کند ،زیرا یونانیت داعیه بشیری نداشیت و نتوانسیت در
ایران ادغام شود .اما هجوم عربها در قالب اسالم شی دیگری بود .برقی از عیالمی
دیگر به روانی پرشور در ج یرهالعرب زده بود که میخواست نور آن را نه در همیه
عرب ،بلکیه بیه همیه بشیریت برسیاند .از ایین رو ،رسیالتی تیازه بیود کیه باعیث
زیروزبرشدن فرهنگ ایرانی شد و نشستن اهلل به جای اهورام دا حادثیه شیگرفی در
قلمرو روح و فرهنگ و هویت ایرانی بوده است .شال

سوم از بیرون به ما تیاختی

است که از غرب شده است .از شگفتیهای هجوم غرب به اییران آن اسیت کیه بیا
سپاه و لشکر بر ما نتاختند ،بلکه ذره ذره و از زیر پوسیت در میا نفیوذ کردنید .میا
قدرت نظامی غرب را دورادور میشناختیم ،اما آنها در این هجوم از سالحی بویره
گرفتند که ما کموبی

هیچ از آن نمیدانستیم ،و این سالح دیپلماسی بود کیه یکیی

از دستاوردهای آن تمدن است (آشوری ،0885 ،ص.)064
از نظر فرهنگ رجایی ،هویت ایرانی اسالمی شوار منبع و آبشیخور دارد :الیف)

اب اد هويت ايرانی
در فرايند جهانیشدن

ایران؛ ب) دین (و حاال اسالم)؛ ج) سنت؛ د) تجدد .از آنچه ایران خوانده میشیود،

(مورد مطال ه... :

دو مقوله فردیت عارفانه و تساه و بازبودن ،از دین اسالم ،دو مقولیه وحیدانیت و

( 983تا )930

برابری در مقاب قانون ،از سنت دو مبحیث اعتیدال و جیوانمردی ،و تجیدد شیام
فردیت مسئول و آزادی معقول را میتوان به عنوان هشت مؤلفیه در شیک دادن بیه
هویت ایرانی در نظر گرفت (رجایی ،0894 ،ص.)8
در یک برداشت کلی و انت اعی ،می توان شنین استنباط کرد که در ایران سه الیه
تمدنی روی هم قرار گرفتهاند که عبارتاند از  .0الیه ایرانی قب از اسالم،؛  .5الییه
اسالمی؛  .8الیه تمدن غربی یا مدرنیت (بشیریه ،0835 ،ص.)14
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جهانیشدن
اصطالح جوانیشدن نمایانگر گستر

دامنه کن

و واکن

انسان و اجتماعات

انسانی در پونه کره زمین است .از این رو ،برخی صاحبنظران کرویشدن را برابیر
نواد این واژه دانستهاند .زیرا واژه  Golobalبه مفووم کروی است .جوانیشیدن بیه
مثابه روندی فراگیر ،همه ابعاد زنیدگی فیردی و گروهیی بشیر را گسیتره فرهنیگ،
سیاست ،اقتصاد و  ...متأثر کرده است که این خود بر پیچیدگیها و ابوامات افی وده
است (احمدیپور و همکاران ،0898 ،ص .)94زمانی که در جیایی از جویانیشیدن
سخن به میان میآید ،منظور ایین اسیت کیه نقی

عوامی یادشیده ملیی در رونید

اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی همه کشورها اف ای
رابطه انسان و پیرامون

را دستخو

یافته است .این تحیول

تغییر میکند .جوانی شدن بیه خیروج فیرد از

حالت دروننگرانه و متکی به یک منطقه خاص ،به سمت یک هویت بروننگرانه و
فراسرزمینی کمک میکند .جان تاملینسون ایین نکتیه را ییادآور مییشیود کیه ایین
حرکت فقط در قالب گذار از یک نظم محلی به نظم کالن نمیگنجد و نهتنوا فراتیر
از تأثیرگذاریهای ارتبااات ،حم و نق و تکنولوژی جدید است ،بلکه به تحکیم
بیشتر پیوندهای «وابستگی متقاب » میان انسانها میانجامد .بهویوه توسعه ارتبااات،
حم و نق و فناوری جدید نهتنوا برقراری تماس با فواص دور را ممکین کیرده،
بلکه پدیدآورنده انوا اتحادهای سیاسی  -فرهنگی و همبستگیهیای جدیید بیوده
است.
این اتحادها بهدلی شباهتهای فرهنگی و سیاسی ماورای ملی شک گرفتهاند و
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

اگرشه فعال مراح ابتدایی را ای میکنند ،ولی احتماال بعدها انسجام خواهند یافت
و در سطوح باالتری این تحوالت بیه سسیتشیدن رابطیه فرهنیگ و مکیان منجیر
میشوند و فرهنگهای محلی و بومی به یک مکان یا جغرافیای خیاص را ضیعیف
وابسییته میییکننیید .پدیییده اض یمحالل پیوسییتگی بییین فرهنییگ و مکییان بییهعنییوان
«سرزمینزدایی» نام برده میشود (تاملینسون ،0831 ،ص .)06مارشال مک لوهیان،
اصطالح دهکده جوانی را به عنوان بوترین نام برای فرایند جوانیشیدن برگ یید .از
دید او جوان به صورت شبکه ای است و در قرن بیست و یکم در این تار عنکبوت،
1. Deteriorialization
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همه افکار و جوانیان به هم پیوسته و در قالب یک دهکده شک گرفتیه اسیت .واژه
دهکده جوانی از مارشال مک لوهان نظریهای اجتماعی است که در توصییف آینیده
جوان ،تحت تأثیر وسای ارتباط جمعی بهکار برده میشود .مک لوهان که به عنیوان
نیییوتن عصییر جدییید و پیشییگویی فرزانییه شییناخته میییشییود ،اعتقییاد بییه تقلیی و
کوشکشدن از اریق امکانات الکترونیکی داشت .جویانیشیدن بیه معنیای تحقیق
شرایط جوانی است که در آن ،پیوستگی فرهنیگهیای محلیی بیا یکیدیگر حاصی
میشیود .در ایین نگیاه بیا توجیه بیه تعرییف «رابرتسیون» از اصیطالح «جویانی-
محلیشدن» استفاده شده است :جوانی شدن فرهنیگ ،عیاملی همگیونکننیده تلقیی
نمیشود ،زیرا جویانی بیهایور مطلیق مخیالف «محلیی» نیسیت .بنیابراین ،از نظیر
رابرتسون ،جوانیشدن یعنی فشردن جوان و تشدید آگاهی نسبت به جوان به عنوان
یک ک  .اصلیترین شورههایی که در این زمینه بحث کردهاند ،رونالد رابرتسیرون و
آنتونی گیدن میباشند (بابیوردی و کریمیان ،0888 ،ص.)91
به اعتقاد باری اکسفورد ،جوانیشدن مالزم با هوور فرهنگهای جویانی اسیت.
علت عمده هوور این فرهنگها که مویمتیرین آن فرهنیگ غربیی اسیت ،بیه دلیی
تکنولوژی ارتبااات که به توزیع سریع تر کاالهای فرهنگی انجامید ،بیوده اسیت .از
ارفی ،دستیابی ف اینده تودههای جوان به رسانههای ااالعیاتی و ارتبیاای هیم بیه
هوور پدیده جوانیشدن انجامیده است .این فرهنگهای مسلط جوانی در مقایسه با
فرهنگ های محلی یا سنتی کم و بی

شکننده بیه نظیر مییرسیند ،در عیین حیال،

قدرت آن را دارند که این فرهنگهیا را از معنیا تویی کننید (آکسیفورد .)0894 ،در
زمینه وجوه نامطلوب تأثیر جوانیشدن بر فرهنگ خاورمیانه عیواملی ماننید تویاجم
فرهنگی از راه رسانه ها ،اب ارهای ارتباای و تروی الگوهای مصیرفی غربیی میورد

اب اد هويت ايرانی

توجه هستند .مؤلفههای دیگری مانند زبان ،شعر ،داستانها ،ضربالمث ها ،افسانهها

در فرايند جهانیشدن

و نظایر آن در پرتو این تواجمها از سوی فرایند جوانیشدن در تودید هستند.

(مورد مطال ه... :
( 983تا )930

الوین تافلر در توصیف تحوالت اخیر جوان مدعی است که جوان به سوی یک
تمدن جدید در حرکیت اسیت ،تمیدنی کیه در آن دولیتهیای ملیی ،دیگیر فقیط
تصمیمگیرنده درباره سیاست جوانی نیستند .موج سومی در راه است کیه در نتیجیه
دولتها بخشی از قیدرت حاکمییت خیود را از دسیت خواهنید داد .دخالیتهیای
فرهنگی و اقتصادی دیگر کشورها موجب برخوردهای شدید ،عمیق و همیهجانبیه،
بین تمدن موج سومی (ااالعات و ارتبااات) با تمدنهیای میوج دوم (صینعتی) و
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موج اول (کشاورزی) خواهد شد .به نظر وی ،این برخوردها تا استقرار کام تمدن
موج سوم ادامه خواهد یافت (تافلر و تافلر ،0834 ،صص.)01-00
مانوئ کاستل با تأکید بر عنصر ارتبااات و ااالعات معتقد است جوانی نیو در
پایان ه اره دوم شک گرفته است .این جویان در اواخیر دهیه  0841و نیمیه دهیه
 0831میالدی بر اثر تقارن تاریخی سه فرایند مستق پدییدار شیده اسیت :انقیالب
فناوری و ااالعات ،بحرانهای اقتصادی سرمایهداری و دولتسیاالری و شیکوفایی
جنب های اجتماعی -فرهنگی .به نظر او رونید ایین تحیوالت بیه هویور «جامعیه
شبکهای» منجر شده است (کاستل  ،0891 ،ص.)603
به نظر آنتونی گیدن  ،دنیای امروز دنیایی فرّار است که نهتنویا آهنیگ تحیوالت
اجتماعی در آن سریعتر از هر جامعه ماقب نوین است ،بلکه میدان عمی و ژرفیای
آثار آن بر کارکردها و شیوههای رفتاری جوامع پیشین نی بیسیابقه اسیت .بیه نظیر
وی این پویایی خارقالعاده زندگی اجتماعی را میتوان با سه عنصیر اصیلی پاسیخ
داد :جدایی زمان و فضا ،که به امکان جاانداختن روابط اجتماعی محلی یا موضیعی
در گسترههای پوناوری از زمان  -فضا تا حد ایجاد نظامهای یکپارشه جوانی منجیر
شده است .ساختارهای تکهبرداری که عبارت است از نشانههای نمادین و نظامهای
کارشناسی .این ساختارها کین متقابی را از ویوگییهیای محلیی و موضیعی جیدا
میکند .بازتابندگی نوادین که کاربرد منظم ااالعات و دان های مربوط بیه شیرایط
زندگی اجتمیاعی اسیت ،بیه من لیه عنصیری سیاختاری در سیازماندهی و تغیییر و
تبدی های همان اوضا محسوب میشود (گیدن  ،0839 ،صص .)80-61
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

همه تعریفهای یادشده از جوانیشدن ،نشان از پدیدهای شال انگیی دارد کیه
ابعاد مختلف آن قلمرو بسیاری از مفاهیم اجتماعی سنتی ،مانند نظم ،قدرت ،امنیت،
دولت ،مشروعیت ،فرهنگ ،حاکمیت و هویت را درنوردییده و زمینیه را بیرای بیاز
تفسیر آنها فراهم کرده است .بدین ترتییب ،در جرییان جویانیشیدن نیه بیا ییک
وضعیت غایی ،بلکه با فرایندی از تغییرات و «شدنها» سروکار داریم کیه هنیوز بیه
اتمام نرسیده است.
ابعاد چندگانه هویت ایرانی
ایران گذرگاه تاریخ است .بارها مورد تاخت وتاز بیگانگان قرار گرفت ،امیا ایین
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بیگانگان به مرور جذب فرهنیگ و هوییت ایرانیی شیدند و هوییت ایرانیی نیهتنویا

اضمحالل نیافت ،بلکه مواجمیان را نیی تحیت تیأثیر قیرار داد .از مغیوالن بیدوی
فرمانروایانی ساخت که ب رگترین رصدخانههای زمان خیوی
مروج علم و دان

را پدیید آوردنید و

شدند (ناهری ،0891 ،ص .)018بیا ورود اسیالم بیه اییران هیم

وقتی اسالم وارد ایران شد ،باز هم این ایرانیها بودند که در راستای اعتالی اسیالم،
کوشیدند و توانستند تمدن ایرانی اسالمی غنی را پایهگذاری کننید .بعید از دو قیرن
سکوت تمدن و فرهنگ و زبان و هویت ایرانی بعد از اسالم ،مث ققنوسیی دوبیاره
سر از خاکستر بلند کرد و االیی ترین دوران تمدنی خود بعد از اسیالم را رقیم زد.
اما در عصر جدید که موج مدرنیته در قالب فرایند جوانیشدن به حرکیت در آمیده
است ،هویتهای فرهنگی ملتها در برابر این موج دشار ت لی ل شیده اسیت .اگیر
هویت را به یک تعبیر ساده شناخت خود با توجه به بنیادهای خیاص و شناسیاندن
خود براساس آن بنیادها به دیگران تعریف کنیم ،میتوان نگر

ایرانیان بیه هوییت

خود و معرفی آن به دیگران و نی شناخت دیگیران از هوییت ایرانیی را در گسیتره
تاریخی درم کرد (احمدی ،0895 ،ص.)80
هویت ایرانی بر خالف هویت تکپایه عربان و ترکان که متکی بیر عامی زبیان
است ،هویتی شندپایه است و ارکانی مانند زبان مشترم ،سیرزمین مشیترم ،تیاریخ
مشترم ،آداب و سنن مشترم دارد .هر ایرانی که در یک زمینه از زمینههای بیاال بیا
ایرانی دیگری شریک نباشد ،در سایر زمینیههیا بیا او و دیگیران شیریک اسیت .در
واپسین سیال هیای سیده بیسیتم ،نظیام جویانی دگرگیون شیونده میوج تیازهای از
شال های برون مرزی در برابر ایران به عنوان ملتی یکپارشه پدید آورده اسیت کیه
میتواند بر نق آفرینیهای هویت ایرانی اثر بگذارد (مجتودزاده ،0833 ،ص.)058
هویتهای متکثر ایرانی شام هویت باستانی و ایرانشوری ،هوییت اسیالمی و
دینی و هویت مدرن ایرانی میشود .از آنجا که تأکید این پووه

بر بُعد اسیالمی و

دینی هویت ایرانیان است ،فقط بهاور مختصر ،به بعید باسیتانی و میدرن اشیارهای

اب اد هويت ايرانی
در فرايند جهانیشدن
(مورد مطال ه... :
( 983تا )930

میشود .در دوره ایران باستان با تشکی امپراتوری ب رگ هخامنشیان ،هویت پارسی
بنای هویت اولیه ایرانیان قرار میگیرد .نظام سیاسی که از سیوی ایرانییان آن دوران
پدید آمد ،یک امپراتوری نبوده ،بلکه یک فدراسیونی مشترمالمنافعی بیود از اقیوام
گوناگون که ساتراپیهای پیرامونی در آن استقالل بیشتری داشتند .این نظام سیاسیی
به گروههای انسانی گوناگون در فدراسیون امکان مییداد هوییت فرهنگیی و میدنی
ویوه خود را گسیتر

دهنید .پارسییان در سراسیر ایین قلمیرو توانسیتند صیاحب
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پیشرفتهای زیادی در فلسفه و زبان شوند .با خدماتی که عرضه کردهاند ،همراه بیا
اقوام هند و ایرانی موجود در همسایگی خود هویتی ویوه خود پدید آوردند کیه در
اول اعصار تداوم یافت و رشد کرد و هوییت پارسیی شیک گرفیت .اندیشیمندان
زیادی در زمینه هویت باستانی ایرانشور قلمفرسایی کیردهانید کیه در دوران اخییر،
به ویوه بعد از انقالب مشرواه ،میرزا فتحعلی آخوندزاده ،مییرزا آقاخیان کرمیانی ،و
بعد از انقالب اسالمی نی سید جواد اباابائی در این زمینه صیاحب آثیار متعیدد و
جامعی بودهاند .اما هویت مدرن و جدید ما که بهاور خاص بعد از مشرواه آشکار
شد ،موج تازهای از شال ها را پی

روی هویت ایرانی قرار داده است که میتواند

بر نق آفرینیهای هویت ایرانی تأثیر بگذارد .ورود اندیشه غربی بیه اییران باعیث
شد نو نگاه ایرانیان به اسالم ،ایران و ...تغییر کند و بازتعریف ایران و اسالم میورد
توجه قرار گیرد .گرشه در آغاز ورود اندیشه تجیدد در اییران برخیوردی گ ینشیی
نسبت به عناصر مثبت و منفی آن صورت پذیرفت و نتیجه آن شد که برخی آثار آن
اندیشه در افکار و اعمال ایرانیان اثر گذاشته و تجیدد بیه عنیوان الییهای از هوییت
ایرانیان درآید (جوانبگلو ،0838 ،ص ،)80اما در زمینه مسئله ورود تجدد و مدرنیتیه
به ایران ،بعضی بهاور مشخص از شکست شاه اسماعی صفوی در جنگ شالیدران
میدانند ،بهاور جدیتر ورود ما ایرانیان به مدرنیته و آشنایی بیا دسیتاوردهای آن و
به نوعی احساس نیاز نسبت به آن بعد از شکستهای ارت

ایران از روسیه در قرن

 08میالدی است .به دنبال آن شکستها ،عباس میرزا ولیعود ناصرالدین شاه قاجار،
پیشرو در این زمینه بود و با اصالحات نظیامی مسییر آشینایی ایرانییان بیا غیرب و
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

دستاوردهای آن آغاز شد .اما با آنکه رویارویی اولیه ایرانیان بیا میدرنیت ،بیشیترین
توجه به عرصههای نظامی و فناوری معطوف بود ،اما در حوزه اجتمیاعی -سیاسیی
نی توجه و کنجکاوی وجود داشت .بهاور خالصه اشیاره بیه ایین نکتیه ضیروری
است که ما مردمان شرقی ،برخالف غربیان ،نسبت بیه راه و رسیم زنیدگی مردمیان
دیگر در اول تاریخ اوالنیمان کمتیر کنجکیاوی داشیتهاییم و کیموبیی

در الم

خودمان بودهایم .اما در غرب روح اودیسهای بیبام و خطرپذیر که بیباکانه به هیر
گوشه زمین میتاخت و با ذهنیتی فاوستی در همه شی مینگریست ،حتیی پیی

از

آنکه دوران استعمارگری اروپا در آسیا آغاز شود ،پووهشیگران و پوینیدگان دربیاره
هر گوشه این قاره ب رگ بسیاری شی ها گرد آورده بودند .باری هنگامی که برخورد
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ما و غرب از حالت پیشامدی و گوگاهی به درآمید و پیوسیته و پاییدار شید ،سییر

تاریخ غرب حاص خود را به صورت یک نظم سیاسیی  -اجتمیاعی تیازه بیه بیار
آورده و در راه علم و تکنولوژی و توسعه بسیار پی تاختیه بیود (آشیوری،0885 ،
ص.)01
هویت اسالمی ایرانيان در فرایند جهانیشدن
در زمینه هویت اسالمی ایرانیان ،اندیشمندان گونیاگون نظرهیای متفیاوتی بییان
کردهاند که در میان آنها ،دیدگاههای سید جیواد اباابیائی در نیو خیود متفیاوت
است .او با اص قراردادن هویت ایرانشیوری در مقابی هوییت اسیالمی در دوران
اسالم ،اضافه میکند هویت ایران شوری ،هویت اصی و مادر و هویت اسالمی ایین
مرز و بوم افیلی و حاشیهای است (اباابائی ،5118 ،ص .)48در جایی دیگر اعالم
می کند اکنون که از شی ی به نام ایران سیخن مییگیوییم ،ناشیی از همیین تجدیید
اندیشه ایرانشوری در دوره اسالمی است .اهمیت این اندیشه آن بود که ایران را که
از نظر جغرافیایی در ن دیک ترین مکان به مرک ثق اسالم قرار داشت ،از ح شیدن
در اسالم خالفت نجات داد و برخالف کشورهایی که از بین رفتند ،ایران به واسطه
همین اندیشه باقی ماند .وقتی سوروردی در حدود سال  111برمیخی د و میگویید
کار من عبارت است ،از احیای حکمت باستانی فرزانگان ایران و شندین رساله موم
فلسفی مینویسد ،حتی اشارهای هم به اسیالم نمییکنید ،بسییار قابی تأمی اسیت
(اباابائی ،5118 ،ص .)30به اور کلی ،ایشان رابطه متقاب اسالم و ایران را در این
ت خالصه میکند که اگر شه ایرانیان اسالم آوردنید ،امیا ایمیان نیاوردنید .بیا ورود
اسالم به ایران پس از حمله اعراب ،الیه مومی بر هویت ایرانیان اف وده شد .که بیه
زودی تبدی به یک اص هویتی در ایرانیان شد .اما دکتیر درخشیه اشیاره مییکنید

اب اد هويت ايرانی
در فرايند جهانیشدن

ایرانیان گرشه از همان ابتدای ورودشان به سرزمین ایران یکتاپرست بودنید ،امیا بیا

(مورد مطال ه... :

ورود اسالم به ایران مقاومت شندانی نشان ندادند و به اعتقیاد برخیی پووهشیگران

( 983تا )930

این پذیر

سو به شند دلی بود که بهاور ابیعی ،خستهشدن روح ایرانی از هلم

و جور حکامی کیه از فیرّه ایی دی برخیوردار بودنید و بیه دور از دادگیری رفتیار
می کردند و همچنین ،نظام ابقاتی و سلسلهمراتبی و پیچیدهای که مردم عیادی را از
حقوق انسانی بی بوره کرده بود ،عام اصلی استقبال از دین اسالم بیود (درخشیه و
جعفرپور ،0899 ،ص .)45ایرانیان دین اسالم را جوانشمول تلقی کیرده و حسیاب
اعراب را از اسالم جدا کردند .اسالم برای ایرانیان دین اعراب نبود ،بلکه دین همیه
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جوانیان بود .در این راستا ،جوان اسالم از اییران هیدایای فرهنگیی و میدنی بسییار
دریافت کرده ،اخترشناسی ،پ شکی ،کیمیاگری ،صنایع گوناگون ،عرفان ،فلسیفه ....
(مجتوییدزاده ،0891 ،ص .)01هویییت اسییالمی در مقایسییه بییا گذشییته باسییتانی و
اساایری ایرانی با قدمت شنده ارساله ،فقط ه ار و شوارصد ساله است ،اما شیون
تخی انسان را دربرمی گیرد ،جنبه عاافی آن از هویت ملی و قدیمی کشور قویتیر
است ،زیرا دین اسالم بهاور عمده ،جاذبیههیای قدرتمنید معنیوی دارد .بیه عیالوه
بخ

ب رگی از اسطوره های معادشناختی دین زردتشت در متافی یک شیعی ایرانیی

راه یافته است .شاه کیه نمیاد برجسیته فرهنیگ سیاسیی و اندیشیه شاهنشیاهی ییا
فرمانروایی سایه خداست ،به اشکال مختلف حضور خود را به اثبات مییرسیاند .از
ااالق شاه شویدان بیه امیام حسیین ( ) و شیاه اده قاسیم در مراسیم عاشیورا تیا
واژههایی مث شاهبیت و شاهنشین از یکسو ،و دهها نماد دیگر که نشاندهنده انتقال
مفاهیم ،انگارهها و اسطورههای پی
حکایت از استمرار فرهنگ پی

از اسالم به عصر اسالمی است؛ از سوی دیگر،

از اسیالم دارد (نقییبزاده ،0890 ،ص .)096ورود

این بعد هویتی اسالمی به فرهنگ ایرانی خود با شیال هیا و فیراز و نشییبهیایی
روبهرو بوده است که بعد از  811سال فترت ،با استقرار دولتیی مرکی ی و انتخیاب
مذهب شیعه توسط شاهان صفویه ،تشخص و تعین سیاسی و دینیی پییدا مییکنید
(اشرف ،0835 ،ص.)354
به گفته دکتر مجتودزاده با ورود اسالم ،اییران بیه عنیوان ییک کشیور از نقشیه
سیاسی آن زمان محو شد ،هرشند خالفت عربی بغداد (خالفت عباسی) کمابی
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

از

همییه عناصییر شیییوه سییازماندهی سیاسییی فضییا (سییرزمینهییا) در دوران ساسییانی
الگوبرداری کرد ،ولی آن هویت سرزمینی که دست کم در درازای ه ار سال پی

از

آن ،روند تکاملی را پیموده بود ،از میان رفت .با این حال ،اییران در ماهییت جدیید
خود ،یعنی در لباس یک پدیده هویتی  -تمیدنی ،نقی

ییک کشیور مجیازی را در

تأثیرگذاری بر تمدنها و شیک دهیی سیاسیی را بیرای قیرنهیا ادامیه داد و نقی
تعیییینکننییدهای را در شییک دهییی بییه جغرافیییای سیاسییی جوییان اسییالم ایفییا کییرد
(مجتودزاده ،0885 ،ص )088و آن نق آفرینی به گفته پرفسور تالبوت راییس ،بنیا
نمی توانست بر این باشد که روح ایران به یکروزه نابود شود  ...هنر ایرانی ،اندیشه
ایرانی ،فرهنگ ایرانی ،هویت ایرانی همگی بقا یافتنید و بیه گونیه ای تیازه شیکوفا
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شدند (.)Rice, 1953, p.41

شکلگيری و تکوین هویت شيعی ایرانی

در زمینه اسالمآوردن ایرانیان و حوادث بعد از فروپاشی سلسلهساسانیان مطالب
زیادی بیان شده است .اما پاسخ ایرانیان به ندای روحانی و سادگی و خلوص اولییه
دین اسالم و آموزههایی که پیامبر اسالم (ص) برای همه بشریت عرضه کیرده بیود،
با دیگر مل جوان آن روز متفاوت بود .اینکیه ایرانییان سرزمینشیان در پیی مفاسید
پادشاهی دوران گذشته رو به زوال رفته بود ،یک ارف قضیه است ،اما وجه مومتر
پذیر

اسالم با می و اشتیاق ایرانیان است ،تا جایی که میتوان گفیت فیتح قلیب

ایرانیان و ریشهدواندن اسالم در باور ایرانی مقولهای مومتر است و بیه ایین ترتییب
بعد از شند قرن ،همین ایرانیان متمدن در وادی اسالمی به عنوان سرآمدان فرهنیگ
و هویت ایرانی – اسالمی مشوور شدند.
در سده نوم هجری ،جنب

صوفیان به صیورت قیدرت سیاسیی نیرومنیدی در

ایران هوور و حکومت جدیدی به نام پادشاهی صفویه تأسیس کرد .در این مقطیع،
صفویان با سیاسیکردن مذهب تشیع ،و با بورهگرفتن از آن باعث شد بعد از نوصید
سال بعد از فروپاشی سلسله ساسانیان ،وحدت دینی مبنای وحدت سیاسیی و ملیی
قرار گیرد و هویت ملی در ایران در قالیب میذهب شییعه سیربرآورد (مرتضیوی و
همکاران ،0886 ،ص .)013در ایین شرایط ،تشیع صفوی به صیورت عیاملی بیرای
تقویت هویت ملی شک گرفت؛ گفتمانی که با غیریتسازی ،برجستهسازی ،ارد و
حاشیهرانی ،هومونی خود را به نام پادشاهی «قدر قدرت» در برابر خالفیت عثمیانی
و دیگر رقبای خارجی گسترانید .به عبارتی ،هوور دوبیاره اییران بیه عنیوان واحید
سیاسی مستق در دوره صفوی ،تال

برای بازیابی هویت ملی پی

از اسالم

بیود.

بر این اساس ،میتوان گفت ،هویت ملی ایران امروز وامدار «لحظه تاریخی» قرن نه
هجری است؛ لحظهای که در آن شاگردان شیخ صیفی توانسیتند بیه کمیک نییروی
نظامی ،اعتقادی و تبلیغاتی خود مبنای «قدرت  /دانی » ملییگراییی میذهبی را در
ایران بنا

اب اد هويت ايرانی
در فرايند جهانیشدن
(مورد مطال ه... :
( 983تا )930

نوند.

تشکی دولت صفوی پدیدهای نوهوور در ایران پس از اسالم بیود کیه اندیشیه
حکومت را براساس دیانت و ملیت تعریف میکرد .ایین نیو از اسیالم حکیومتی،
اندیشهای بود که امکان اجرای فرامین اسالمی را در میوقعیتی جغرافییایی براسیاس
اص ملیت فراهم کرده و امکان تشیکی جامعیه دینیی بیدون دسیتگاه خالفیت را
پذیرفته بود .بر این اساس ،میتوان گفت هویت ملی بیه عنیوان دال ارشید گفتمیان
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تشیع صفوی تال

داشت تا از ملیت در تثبیت نظریه توأمانبودن دیانت و سیاست

بورهبرداری کند (مرتضوی و همکاران ،0886 ،ص .)048میتیوان گفیت تشییع در
ایران ابتدای عصر صفوی در اقلیت بود که به اجبار رسمیت یافت ،اما بهتیدری بیه
عنصر هویتی غالبی تبدی شد که دیگر مؤلفههای دینی و بیهوییوه تسینن درون آن
ذوب شدند .بر این اساس ،رسمیتیافتن مذهب شیعه ،آگیاهی و احسیاس تعلیق و
وفاداری ایرانیان دوره صفویه به این مذهب در جایگاه منبع هویت بخ

ملی ،آنیان

را در مجموعهای واحد و دارای تشابوی به عنوان پیروان مذهب شیعه قیرار داد کیه
بر اساس آن ،به همدیگر احساس تعلق خاار داشته و خیود را ییک گیروه میذهبی
تلقی کردهاند (گودرزی ،0893 ،ص.)45
هویت اسالمی – شيعی ایرانی بعد از انقالب اسالمی در گردونه جهانیشدن

به اور کلی ،بعد از انقالب اسالمی سیال  ،13مراحی اساسیی در خیودفومی و
هویتبخشی ایرانیان را از نظر گفتمانی می توان به سه دوره اصلی تقسییم کیرد کیه
عبارتاند از:
نخست ،ایدئولوژی پوپولیستی دهه شصت و دوران جنیگ بعنیوان اییدئولوژی
غیرستی  ،که پس از انتقال کام قدرت به گیروههیای اسیالمخیواه و حیذف کامی
گروههای لیبرال و شپگرا از عرصه قدرت ،مجموعهای از هویتها و خودفومیها
عرضه کرد .و هویتسازی اسالمی به ویوه در ایدئولوژی رسیمی حی ب جمویوری
اسالمی تبلور روشنی یافت.
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

دوم ،ایدئولوژی معطوف به سازندگی از اواخر دهه شصت تا اواسط دهه هفتاد،
که همراه با برخی بازاندیشیها در ایدئولوژی پوپولیستی اولیه بود .در اییران توجیه
بییه فراینیید جوییانیشییدن و بییازتعریف خییودفومیهییا بییه نحییوی واقییعبینانییهتییر از
خییودفومیهییای ایییدئولوژیک دوره اول انقییالب ،از سییال  0849بییه بعیید اف ی ای
ششمگیری یافت و به سمت ابعاد اقتصادی حرکت کرد.
سوم ،ایدئولوژی معطوف بیه میردم سیاالری نیمیه دوم دهیه هفتیاد ،کیه در آن
غیرستی ی تا حدی جدی جای خود را بیه غیرپیذیری داده اسیت (بشییریه،0894 ،
ص .)918مطرح شدن مفویوم دموکراسیی و جامعیه میدنی در گفتمیان ایین دوران،
ایدئولوژی و ج مگرایی رای در حوزه هویت و خودفومی عمومی را تعیدی کیرد.
از ارفی ،مفووم گفتوگوی تمدنها و فرهنگها ،نیی بیرای بازاندیشیی اهمییت و
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ایجاد هویتی تازه در سطح جوانی مطرح شد.

بعد از انقالب به اور کلی ،هویت اسالمی ایرانیان در قالیب گفتمیان جمویوری
اسالمی اهمیتی برجسته یافت و با به حاشییهرانیدن دیگیر گفتمیانهیا ،عمیال بعید
اسالمی هویتی ایرانی خودنمایی میکند .در نتیجه ،مفیاهیمی ماننید امیت اسیالمی،
ملت مسلمان ،وحدت جوان اسالم در مقاب غرب و غیراسیالم بیر کی ارتباایات
سیاسی و عمومی غلبه یافیت و عرصیه بیرای هویور و گسیتر

خیودفومیهیا و

هویتهای دیگر تنگ شد .به عبارت دیگر ،ناسیونالیسم ایرانی و برجستگی هوییت
ایرانی به مفوومی که در دوران پولوی تکوین یافته بود ،تحقیر شد و فرهنگ ایرانیی
به شکلی که در ادبیات فارسی عرضه میشد ،مورد بیموری قرار گرفت .تأکیید بیر
هویت اسالمی ،از ییکسیو باعیث تضیعیف بخشیی از گذشیته تیاریخی و برخیی
علقه های هویتی و فرهنگی شده و از سوی دیگر ،ارتباط با عرصه عمیومی جویانی
شده رو به ضعف گرایید (بشیریه ،0894 ،ص .)913تا اینکه در دوران سازندگی بیا
توجه به مؤلفههای اقتصادی جوانیشدن ،هویت ایرانی در مقاب جوانی با معیارهای
متفاوت و جدید قرار گرفت .پیس از خیرداد  ،34فراینیدی بیرای گسیتر

حیوزه

عمومی با مفووم جامعه مدنی شک گرفت که گفتمان ایدئولوژیک رایی در حیوزه
هویت و خودفومی عمومی را تعدی کرد .مفووم گفتوگوی تمیدنهیا ،نیی بیرای
بازشناسی اهمیت و ایجاد هویتی تازه در سطح جوانی مطرح شید (بشییریه،0894 ،
ص )901و این گفتمان جدید ،راه جدیدی به سمت جوانیشدن گشود.
شایان ذکر است جمووری اسالمی ایران هیچ گیاه ییک پدییده اقتصیادی نبیوده
است .به اور روشن ،در اول جنگ تحمیلیی و ریاسیت جمویوری آقیای خیاتمی،
پدیدهای سیاسی – امنیتی بود و دوره سازندگی نی در کنار فعالییتهیای اقتصیادی،
رویکردی امنیتی و سیاسیی داشیت .اینکیه اقتصیادی نبیوده ،نیه تنویا بیا خاسیتگاه

اب اد هويت ايرانی

ایدئولوژیک آن تطابق دارد ،بلکه با پایگاه ابقاتی رجال سیاسی و نخبگان سیاسی و

در فرايند جهانیشدن

اب اری آن نی سنخیت دارد .رجال جمووری اسالمی از بیومیتیرین و محلییتیرین

(مورد مطال ه... :
( 983تا )930

اقشار اجتماعی ایران بوده اند .به تعبییر متخصصیان اقتصیاد سیاسیی ،رجیال اییران
بینالمل گرا نبودند و ج تعداد محدودی از آنها ،ااالعیات و بینشیی گسیترده از
جوان و مسائ آن نداشتند .در آن ارف ،شوئن الی در تغییر جوت دادن بیه شیین
1. Internationalist
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در عصر جدید و مائوزدایی فکری و سیاسی ،حتی در زمان حیات مائو نی شیاید از
پیچیدهترین و هنرمندانهترین کار سیاسی قرن بیستم باشد که قب از قدرت رسییدن،
تجربه وسیعی از جوان پیدا کرد .شایان ذکر است انقالبی که نتیجه مبازرات سیاسی
یک دوره و نیم قرنی بود که ماهییت کیانونی آن ضیدخارجی و ضیدغربی تعرییف
میشد ،بهاور ابیعی ،نمیتوان از مدیران و نخبگان انقالب که با انگلستان ،روسییه
و آمریکا و حکومت تمامغربی شاه مبارزه کرده بودند انتظار داشت که بینالمل گیرا
و جوانی باشند (سریعالقلم ،0896 ،ص.)588
چالشها و راهکارهای پيشرو

بیگمان ایران جوانیشده نی در حفظ هویت خوی  ،بی

از یک ایران منی وی

و عقبمانده موفق خواهد بود ،زیرا بیدون جویانیشیدن ایرانیی نخیواهیم داشیت.
جامعه ایرانی نیازمند تال

برای یافتن جایگاه و من لتی است که بتواند خیود را بیه

عنوان موجد و معمار حوادث اتفاقافتاده در محیط ملی و فراملی مطرح کنند.
جوانیشدن نوعی فرایند و تحول دیالیتیکی را سبب میشیود کیه از رهگیذر آن
مرزهای سیاسی فرهنگی و هویتی بهاور ف ایندهای فرو میری د و جوامیع مختلیف
در جامعهای جوانی ادغام میشوند .فرهنیگهیای خیاص و گونیاگون بیه یکیدیگر
ن دیک میشوند و فرهنگهای عام شک میگیرند و توس به عناصر هویت بخی
خاص فرهنگی نی تشدید میشود.
حال این پرس
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

مطرح میشود که با کناررفتن مرزهیا در فراینید جویانیشیدن،

شگونه باید حریم ارزشی و فرهنگی را حفظ کیرد؟ شگونیه از رهگیذر «شیناخت»
آینده به ساختن فردایی پرداخت که در آن امنیت هستیشناختی (هیویتی) انسیان و
جامعه ایران تضمین شده باشد؟
شگونه میتوان ششم فرهنگی انسان ایرانی را گشود که اور دیگیری ،متفیاوت
از گذشته ،به خود و دگرخود بنگرد و ارحی نو برای آینده فرهنگی و هویتی خود
دراندازد؟
به اور کلی ،در شرایط کنونی که جوانیشیدن در قالیب عنیاوین و نظرییههیای
گوناگونی حضور خود را بر فرهنگهیا و هوییتهیای ملیتهیا تحمیی مییکنید،
خودبه خود فرهنگ و هویت ها هرقدر هم قوی باشند ،دشار شیکنندگی مییشیوند.
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ایرانی در دنیای قرن بیست و یکم ،نیاز

بیه همیه ابعیاد متکثیر و شندگانیه خیود

احساس میشود .هم هویت باستانی و ایران شوری خیود و هیم هوییت اسیالمی و
دینی و شیعی خود و هم فرایند توسعه مدرن در عصر جوانیشدن .اکنون که مرزها،
از حالت فی یکی به مجازی تبدی شده و دولتملت بیه معنیای سیابق آن در پرتیو
جوانیشدن رنگ باخته است ،هدایت هوییتهیا و میدیریت فرهنیگ شندگانیه در
شرایط کنونی خواستهای موم است .اهمیت و توجه به ییک بعید هیویتی ایرانیی و
محوکردن آثار دیگر ابعاد آن اقیدامی نشیدنی اسیت .نمونیه آن اقبیال نسی جیوان
مسلمان و غیرمسلمان ما به سمت مقبره کورو
کورو

کبییر و برگی اری مراسیم ییادبود

در هفتم آبان ماه هر سال است .شیرا شگونیه شیده اسیت و جیواب ایین

شراهیا ،مویم اسیت .کیه شیاید بتیوان ایین موضیو را نیوعی بازگشیت بیه ابعیاد
فروک کرده هویتی ایرانی دانست .شاید برجسته کردن هویت اسالمی که بیه ذائقیه
نس جدید آشنا نیست و اقدام ناخواسته برای محو آثار هویت باستانی از نتیای آن
باشد .حال در عصر دهکده جوانی و بیاثرشدن مرزهای سیمانی و بتیونی ،خواسیته
یا ناخواسته فضاهایی ایجاد شده تا میان هویت متکثر ایرانیی شیکاف ایجیاد کیرده
است و خودبه خود باعث هدایت نس جوان ایرانی به سوی یک بعد هویتی یا محو
هویت فرهنگی ایرانیان باشد .از آنجا که جوانیشدن ایران را هم دربرمیگیرد ،بایید
برای تقویت و تثبیت هویت ایرانی و شناسیاندن خیود و سیودبردن از ایین جرییان
فراگیر از هرفیتهای خیود از جملیه موقعییت جغرافییایی و ژئیوپلیتیکی خیاص،
آموزههای انقالب اسالمی و غیره به مثابه هرفیتها و فرصتهای منحصربهفیرد در
فرایند جوانیشیدن در حیوزه سیاسیت ،هوییت و فرهنیگ ،تیاریخ و تمیدن غنیی،
نیروهای انسانی با استعداد ،و غیره نوایت استفاده را داشته باشیم .راه تثبیت هوییت
ایرانی ،بهکارگیری دیپلماسی فعال و باور به ایدههای فعال گذشته و مشارکت مراک

اب اد هويت ايرانی

تولیدی و تجاری در اقتصاد بیینالمللیی و همگراییی فرهنگیی در منیااق مختلیف

در فرايند جهانیشدن

بهویوه کشورهای همسایه را میالبد ،تا براساس بازسازی هویت ملی بیه نوسیازی

(مورد مطال ه... :
( 983تا )930

مؤلفهها و شاخصههای آن در عصر جوانیشدن نائ آییم (احمدیپور و همکیاران،
 ،0898ص.)010
سرانجام ،هویت ملی ایران شالوده مرک ی و واحدی ندارد ،بلکه مانند موزاییکی
است که عوام مختلف از تاریخ و فرهنگ ایرانی ،مذهب اسالم و تشیع ،فرهنگ و
تمدن مدرن و فرایندهای جوانیشدن در شک گیری آن مؤثر بودهاند .به گفته دکتیر
سید جواد اباابائی ،ما بسیار زود ملت شدیم و ملت در اییران ،دولیت خیود

را
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ایجاد کرده است و نه برعکس .این ملت ،یک فرهنگ پایدار اوالنی مدت را ایجیاد
کرده و این فرهنگ ایوالنی ،ورای مرزهیای اییران ،بسیط یافتیه اسیت کیه بیه آن
می گوییم :ایران ب رگ فرهنگی .از ارف دیگر ،این ملت با فرهنگی که ایجاد کیرده،
مبتنی بر یک نظام سنت متکثر حداق شام نصوص ایرانشوری ،اسیالمی ،فلسیفه
یونانی و تجربه تجدد است .در نتیجه ،اگر بخواهیم بدانیم ایران شه است و بپرسیم
که ایران شهاور میتواند توسعه یابد ،باید نخست به یک نکته توجه داشیته باشییم:
هرجا که تنو و تکثر سنت ایرانی را نفومیم و بخواهیم که شی ی را بیه ایین تکثیر
تحمی کنیم ،بهاوری که همه یکشی را بگوینید ،ملیت قیدرت خیود

را نشیان

خواهد داد و مخالفت می کند و این مخالفت را در همه تاریخ ما ،هر بیار بیه نیوعی
نشان داده است .یعنی هرجا شی ی آمده که تحمی بشود و کثیرت ایین ملیت را از
بین ببرد و به وحدت از باال تبدی کند ،ملت به آن واکن

نشان داده است .ما ملت

متکثری بوده ایم یعنی ملتی با افکار ،عقاید ،زبانها ،آداب ،رسوم و ...بودهایم ،بسییار
متکثر اما واحد در ایران ،اهمیت ما در این اسیت و بیه ایین دلیی اییران هسیت و
بسیاری از کشورها از بین رفته اند که ایران توانسته است این امور متکثر خیود

را

در نظامی واحد وارد کند و این نظام واحد را شنان استوار درست کند کیه در برابیر
بحران ها مقاوم باشد و با از گذر از هیر بحیران ،دوبیاره سیرپا بایسیتد (اباابیائی،
.)0884
نتيجهگيری
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

جوانیشدن در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی نتایجی به بیار
آورده است که در هیچ جای تاریخ تاکنون سابقه نداشته است .سلسلهمراتب اقتیدار
و الیهالیهشدن جامعه بر اثر آن که از عوام اصلی تبعییضهیا و توزییع نامتناسیب
دانیی

و معلومییات و نییی تشییریک مسییاعی در تصییمیمهییا ،از اریییق شکسییتن

محدودیتهای جغرافیایی ،به شمار میرفت ،اکنون از اریق رسیانههیای جویانی و
اینترنت شکسته شده است و انسانی که تاکنون در کشور و پایتخت خیود بیگانیه و
نادیده گرفته شده بود ،با شبکههای ااالعاتی وسیع در دورافتادهتیرین نقیاط جویان
میتواند از ااالعات همهجای جوان آگیاه شیود و در بسییاری از مراکی مردمیی و
مدنی مشارکت کند .جوانیشدن حتی عمیقترین تحیوالت اجتمیاعی و سیاسیی را
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موجب شده است .بهاوری کیه آن رونید ،همگیام بیا اایال رسیانی بیه میردم ،در

جوامعی که زمانی محدود و بسته بودند ،باعث سرنگونی دیکتیاتوریهیای بسییاری
شده است .دموکراسی که همواره از این محدودیت رن میبیرد ،آرزوی همیشیگی
خود ،یعنی مشارکت مستقیم و بیواسطه مردم را دور از دسترس و غیرعملی فرض
و ناگ یر همیشه از اریق و باواسطه نمایندگان و رأی غیرمستقیم شیوروندان عمی
میکرد و از این رو ،اص تعیینکننده دموکراسی مشارکت ،هنگام تحقق در جوامیع
با محدودیت های جدی روبهرو میشد ،اما اکنیون بیا دنییای ااالعیاتی و ارتبیاای
جوانی ،ششمانداز تحقق واقعی تشریک مساعی و مشارکت مستقیم هیر انسیانی در
همه جای دنیا را نشان میدهد و این آرزوی همیشگی را به واقعیت ن دییک کیرده
است.
در این میان ،هویت متلون ایرانی دارای ابعادی مانند بعد ایرانیت و باستانی ،بعد
اسالمی و دینی و بعد مدرن و متجدد که در شرخه و فرایند جوانیشدن دشار تغییر
و تحوالت گوناگونی خواهید شید .ایین قرارگیرفتن در معیرض جامعیه شیبکهای
جوانیشدن ،باعث ایجاد فرصتها و شال های متفاوتی برای هوییت ییک کشیور
خواهد شد و فرهنگ ،هویت و تمدن ایرانی را به شیال

خواهید کشیید .اسیتدالل

اصلی این است که در سالهای بعد از انقیالب اسیالمی ،خودآگیاهی اییدئولوژیک
سیاسی  -اسالمی به واسطه عوام گونیاگونی از جملیه بسیی سیاسیی و عملکیرد
دستگاههای ایدئولوژ یک دولیت ،بیه عنیوان خودآگیاهی غالیب گسیتر

یافیت و

خودآگاهیهیای دیگیر را تحیت الشیعا قیرار داده اسیت و بیا ایجیاد ییک دولتیی
ایدئولوژیک یا مکتبی به تقویت هویت اسالمی و دینی و شیعی پرداخته است .بایید
توجه کرد که جدای از جوانیشدن ،فرهنگ ،حقیقتی زنده و زاینده است کیه میدام
در حال تطور است و مرگ آن هنگامی رقم خواهد خورد ،که به واسطه تقلید مسخ

اب اد هويت ايرانی

شود .از این رو ،در شرایط کنونی ایران نی به عنوان کشوری اسالمی باید بیا توجیه

در فرايند جهانیشدن

به فرصتها و تودیدهای ناشی از روند جوانیشدن ،خود را برای مواجویه بیا ایین

(مورد مطال ه... :
( 983تا )930

پدیده مویا کند و با اتکا به داشتههای فرهنگ غنی  -ایرانی اسالمی خود عیالوه بیر
حفظ هویت خوی  ،با بویره گییری از ابی ار برآمیده از فرهنیگ جویانی ،درصیدد
جوانیکردن آن باشد ،زیرا فرهنگ ،محصول آفرین

نیروهیای انسیانی و اجتمیاعی

است که هرف و مظروف آن را نی تعیین میکنید .بنیابراین ،فرهنیگ بیی
بخ

از هیر

دیگری با جوانیشدن در ارتباط است .هویتهیای فرهنگیی ،ملیی ،دینیی و

اخالقی بر بستر جوانیشدن شک جدیدی به خود خواهند گرفت .پس نباید آنهیا
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را مانند سنتی ثابت و تغییرناپذیر تقدیس کرد ،بلکیه بایید ایین عناصیر را فراینیدی
شک پذیر دانست که نهتنوا میتوانند خود را با وضیعیتهیای نیوین تطبییق دهنید،
بلکه در عین حال ،اهداف و غایت آن را بازتعریف کرده و در عین انعطافپیذیری،
انسجام خود را در عصر جوانیشدن حفظ کنند .سرانجام اینکه هوییت ملیی اییران
شالوده مرک ی و واحدی ندارد ،بلکه مانند موزاییکی اسیت کیه عوامی مختلیف از
تاریخ و فرهنگ ایرانی ،مذهب اسالم و تشیع ،فرهنگ و تمدن میدرن و فراینیدهای
جوییانیشییدن در شییک گیییری آن مییؤثر بییودهانیید و بییه یییک نسییبت و می ی ان بییا
بهرسمیت شناختن و اهمیت به همه ابعاد هویت و خودآگیاهی ایرانییان آنهیا را در
شرخه جوانیشدن بهکار گیریم.
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