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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعيين مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمي ايران
بايد با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوﺯوي
و جوانان اين مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گيرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پيشــرفتي همهجانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اﻗتﻀاﺋاﺕ ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمي ،تﺨﺼﺼي
و فﮑري درباره پيشــرفت اســالمي ايراني ،برگزاري نشســتهاي علمي و تﺨﺼﺼي ،تاســيﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهيه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخي
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ توليد دانﺶ و گســترﺵ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعي در حوﺯه
الگوي اســالمي ايراني پيشرفت ،آثاري را بهﺻورﺕ تﻚنگاشــتهاي علمي فاخر مﻨتشر نمايد.
تﻚنگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼي و نيمهمﺒسوﻁ است كه توسﻂ يﻚ پﮋوهشــگر خﺒره در يﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته ميشود .تﻚنگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و
نويسﻨده با پرداﺯﺵ و تحليﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼي پيشين و افزودن يافتههاي پﮋوهشي
جديد خود و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯميﻨه مورد بررسي ميگشايد.
سلســله تﻚنگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي اﺯ اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯيابي ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار ميگيرد .در پايان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نويسﻨدگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهيه ،تدوين و انتشار اين
سلســله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افقهاي نو و
روشﻨي را در پيﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوﺯوي بگشايد و هر روﺯ در ﻃي مسير تدوين
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و تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت گامهاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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بیان مساله
هویت ملی به معنای احساس تعلق و وفاداری به عناصر و نمادهای مشترک در اجتماع
ملی (جامعه کل) و در میان مرزهای تعریف شدۀ سیاسی است .هویت ملی سوال از کیستی
فرد و یا ملتی میباشد .بنابراین ،تا پاسخی به این سوال داده نشود ،هیچ جمعی نمیتواند
پله های ترقی و توسعه را طی کند .لذا با توجه به اهمیت مساله ،رابطه بین هویت ایرانی و
توسعۀ اجتماعی در این نوشته مورد بررسی قرار گرفته است .در این راستا هویت ایرانی با
چهار مؤلفۀ ایران ،اسالم ،سنت و تجدد و توسعه اجتماعی در دو بعد کمی و کیفی (با توجه
به منابع مختلف مطالعهشده) مورد مطالعه قرار گرفت و رابطه هر کدام از شاخصهای
توسعۀ اجتماعی با ابعاد هویت ایرانی بررسی شد .در متن حاضر به این امر تأکید شده که
هیچ جامعه ای جدای از مسیر تاریخی که طی نموده است نیست و بخش مهمی از مسیر
آیندۀ هر جامعهای را گذشتهاش تعیین میکند .هرکجا به مولفههای هویت بیتوجهی شود،
جامعه به مقابله برمیخیزد و چالشهایی رخ میدهد .جامعه ایران در سدههای اخیر اوج
این مسا له را در رویارویی با تجدد تجربه کرده که در آن به دو رفتار افراطی پذیرش بدون
چون چرا یا طرد مفرط غرب پرداخته است .نتیجه اینکه کشور ایران نمیتواند مسیر توسعۀ
اجتماعی را طی نماید مگر اینکه به ابعاد هویتی خویش توجه نماید ،در این صورت است
که نقش تمدنسازی خود را ایفا خواهد نمود و در غیر اینصورت به مصرفکننده صرف
ایدهها و محصوالت دیگران تبدیل خواهد شد.
به گواهی پیمایشها و شاخصهای متعدد ،که برخی از آنها در این تکنگاشت مطرح
خواهند شد ،کشور ایران نتوانسته انتظار نخبگان و مردم خود را برای قرار گرفتن در زمره
کشورهای پیشرفته یا توسعهیافته جهان مطرح سازد .چهبسا کشورهایی بسیار دیرتر از ما
به فکر توسعه افتادهاند اما اکنون گامهایی از ما پیشتر هستند ،حداقل در توسعه اقتصادی.
پس از انقالب اسالمی و وقوع جنگ تحمیلی ،دولتهای سازندگی ،اصالحات و مهرورزی
قدرت اجرایی کشور را در دست گرفتند و هریک به شیوه خود کشور را اداره کردند .اما
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این دولت ها از منظر اراده به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی با یکدیگر همنظر بودند ،تفاوت
بیشتر در روشها بود تا در اهداف .امروز که در آخرین سال دولت اول تدبیر و امید هستیم،
باز هم توسعه اقتصادی و اجتماعی مهمترین بحث روز جامعه است.
در واکنش به این عدمتوفیقها ،محققان گوناگون هریک از منظر دانش تخصصی خود
درصدد علتیابیِ این عدمتوفیقها برآمده اند .در کنار این ،گروهی از نخبگان و بخشی از
درون دولت و حکومتِ ایران پس از انقالب اسالمی ،عقیده دارند که مسیر ما مسیری
متفاوت از تمام دیگر کشورها است و ویژگیهای جامعه ایران -بهویژه پیام جهانی اسالم و
تشیّع -دارای ظرفیتهایی است که میتواند تمدنسازی کند و کشور خودمان هم نمیتواند
بدون توجه به ویژگیهای دینی خود وارد فرایند توسعه شود .لذا باب بحث الگوی اسالمی-
ایرانی پیشرفت باز شد و به محل مهم اندیشه و مباحثه تبدیل شد.
این روزها همچنین در آستانه تصویب برنامه ششم توسعه کشور هستیم و فاصلهمان با
افقهای چشمانداز  0010 ،0011و  0041بهسرعت در حال کاهش است .بهنظر نمیرسد
اهدافی که در این افقها ترسیم کردیم در سالهای موعودشان حاصل شوند اما این پایان
تالش ما نیست .امروز دوباره در آستانه جمعبندی تازهای هستیم؛ جمعبندی درباره
شاخصهای پیشرفت ،الگوهای پیشرفت ،و برنامههای پیشرفت .در این راستا ،این نوشته
میکوشد پیشرفت یا توسعه اجتماعی را از منظر هویت ملی بنگرد و در رابطه چیستی و
چگونگی این هویت و موانع و گشایشها و تحذیرهایی که بر سر فرایند توسعۀ اجتماعی
قرار میدهد تأمل کند.
پرسشهای اصلی که در این مسیر کوتاه بدانها میپردازیم عبارتند از :هویت ملی
چیست و هویت ملی ایرانیان چه مولفههایی دارد؟ موانع و ظرفیتهای احتمالی مولفههای
هویت ملی ایرانیان برای توسعه اجتماعی چه هستند؟ و چگونه میتوان هویتهایی که
ظرفیت تخاصم دارند بهنحوی مدیریت کرد که مانع برنامههای توسعه اجتماعی نشوند .این
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چنین قصد داریم به سوال جاریِ پیشرفت اسالمی -ایرانی هم پاسخ دهیم زیرا هم اسالم
و ایران هر دو در هویت ملی حضور پررنگ دارند و بنابراین پاسخی که به پرسشِ نسبت

هویتایرانیوتوسعهاجتماعی 


نقش هویت ملی در توسعۀ اجتماعی میدهیم خودبهخود تکلیف نظر ما را نسبت به الگوی
اسالمی -ایرانی پیشرفت نیز روشن میکند.
مفاهیم هویت و هویت ملی
مساله «هویت» سابقه ای به بلندای تاریخ بشریت دارد ،زیرا انسان از همان آغاز به دنبال
شناخت خود بوده و در پی پاسخگویی به این سوال برآمده که «من کیستم؟» و
«چیستم؟» .روشن است که هرچه در این مسیر ،شناخت فرد از خود و دیگران کاملتر
باشد ،بهتر میتواند مسیر متعا لی خود را انتخاب کند .در زمان حاضر نیز نهتنها از اهمیت
این مساله کاسته نشده ،بلکه از رونق خاصی نیز برخوردار بوده و بهطور جدی مطرح می-
باشد (لقماننیا و همکاران.)90 :0991 ،
بهلحاظ لغوی ،هویت کلمهای است که در زبان فارسی بهجای واژه انگلیسی ()Identity
بهکار میرود .در فرهنگ فارسی معین واژه هویت ،به هستی ،وجود یا آنچه شناسایی
شخص باشد ،معنا شده است (معین ،)8448 :0970 ،ولی در کل هویت مفهومی است که
در علوم مختلف دارای فضای مفهومی خاصی است .در فلسفه هویت بهمعنی کیستی انسان
بهعنوان یک نوع است .در اینجا انسان بهدنبال صفات و مشخصههایی میگردد که او را از
سایر پدیدههای جهان متمایز کند .هر پدیده گرایشی طبیعی بهسوی ذات یا گوهر اصلی
خود دارد و متوجه اصل خویش است و این اصل قدیم است و هر آنچه از آن پدید میآید
جدید ،حتی وجود خود را در مقایسه با قدیم و اصل میسنجد و ارزیابی میکند (جوادی
یگانه و عزیزی.)087 :0987 ،
در علوم انسانی دوران مدرن ،مفهوم «هویت» 0ابتدا در روانشناسی و سپس در
جامعهشناسی نیز مطرح شد .مفاهیمی که در جامعهشناسی و روانشناسی اجتماعی به
کارگرفته میشوند ،معنای هویت را شکلیافته از دیالکتیک بین افراد و جامعه میدانند و
در این رابطه بهویژه به شیوههایی توجه میشود که در آن اعضای گروههای اجتماعی،
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