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چکیده

محققــان و پژوهشــگران ایرانــی در حــوزۀ مطالعــات کمــی بــا رویکردهــای تحلیلــی گوناگونــی بــه تحلیــل هویــت ملــی
در جامعــۀ ایــران و چالشهــا و مشــکالت آن پرداختهانــد .پژوهــش حاضــر در تــاش اســت بــا اســتفاده از روش مــرور
نظاممنــد بــه واکاوی ویژگیهــای توصیفــی ،روششــناختی و تحلیلــی و ارزیابــی انتقــادی مقــاالت علمی-پژوهشــی
مبتنیبــر روش ّ
کمــی بــا موضــوع هویــت ملــی در جامعــۀ ایــران در بــازۀ زمانــی  1377تــا  1398بپــردازد و تصویــر کامــل
و جامعــی از عوامــل و متغیرهــای مؤثــر بــر هویــت ملــی در جامعــۀ ایــران و چالشهــا و مشــکالت آن در مقــاالت علمــی-
پژوهشــی مبتنیبــر روش کمــی ارائــه نمایــد و کمبودهــا و کاســتیهای آنهــا را موردبررســی قــرار دهــد .روش پژوهــش
حاضــر ،مــرور نظاممنــد اســت .نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد مقــاالت انتخــاب شــده باوجــود نتایــج و دســتاوردهای
قابلمالحظــه و قابــل کاربــرد بــا خألهــا و کاســتیهای عدیــدهای در حــوزۀ روششــناختی چــون :تقلیلگرایــی و دشــواری
مقایســهپذیری و در حــوزۀ تحلیلــی چــون :کلینگــری در مقابــل جزئینگــری ،تقلیلگرایــی در مقابــل جامعگرایــی،
کاهشگرایــی تحلیلــی چالشهــا و مشــکالت ابعــاد مختلــف هویــت ملــی ،کاهشگرایــی تحلیلــی چالشهــا و مشــکالت
رابطــۀ هویــت ملــی و هویتهــای جمعــی مواجــه میباشــند.

کلیدواژگان :مرور نظاممند ،مقاالت علمی-پژوهشی مبتنیبر روش ّ
کمی ،هویت ملی ،جامعۀ ایران.
 .1دانشجوی دکتری جامعهشناسی ،گروه علوم اجتماعی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .2استاد گروه علوم اجتماعی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران (نویسندۀ مسئول).

Email: a.rabbani@ltr.ui.ac.ir

 .3استاد گروه علوم اجتماعی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .4استادیار گروه علومسیاسی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم ،ایران.
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 .1مقدمه
هویــت در ســادهترین تعریــف ،بهمعنــای ویژگیهــای متمایزکننــدۀ فــرد از دیگــری اســت .ایــن
ویژگیهــای خــاص شــامل :زبــان ،دیــن ،نــژاد ،تاریــخ ،فرهنــگ ،جغرافیــا ،معمــاری و ...اســت.
همچنیــن هویــت ،بیانکننــدۀ چگونگــی رابطــۀ فــرد بــه مثابــه جــزء بــا جامعــه بــه منزلــۀ کل
1
اســت .هویــت دارای ســطوح متعــددی ازجملــه ســطوح فــردی و جمعــی اســت .هویــت ملــی
باالتریــن ســطح هویــت جمعــی اســت .هویــت ملــی بیشــتر ناظــر بــه درونــی کــردن هویــت جمعــی
جامعــه ازســوی فــرد اســت .فــرد در فرآینــد جامعهپذیــری ،هویــت ملــی را بــا تمــام ابعــادش
درونــی و آنرا جزئــی از شــخصیت خویــش میکنــد .ازطریــق درونــی کــردن هویــت ملــی اســت
کــه فــرد بــه تشــابهات ملــی خــود بــا هموطنــاناش پیمیبــرد و نوعــی دلبســتگی و تعهــد بــه
آنهــا و جامعــه در خــود احســاس میکنــد؛ همچنیــن بــه تفاوتهــای خــود در مقــام عنصــری
از جوامــع دیگــر آ گاه میشــود و ایــن آ گاهــی از تفاوتهــا ،پیونــد او را بــا جامعــۀ خویــش
اســتحکام میبخشــد (یوســفی.)17 :1380 ،
تعریــف هویــت ،کیســتی و چیســتی هــر فــرد ،گــروه ،جامعــه و ملــت در بطــن دگرگونیهــا و
تحــوالت اجتماعــی بــه یــک دغدغــه و ضــرورت فــردی و اجتماعــی تبدیــل میشــود؛ بهعبــارت
دیگــر ،هویــت در زمــرۀ مقوالتــی اســت کــه اغلــب در هنگامــۀ مشــکالت و چالشهــا اهمیــت و
موضوعیــت مییابــد و حــدود و محتــوای آن مــورد پرســش قــرار میگیــرد (آپیــا.)19 :2005 ،
همزمــان بــا آغــاز تمــاس کشــورهای شــرقی بــا جوامــع غربــی و دنیــای مــدرن در طــول دو قــرن
اخیــر ،مشــکالت و چالشهــای هویتــی (و بهویــژه هویــت ملــی) بــه یــک دغدغــۀ سیاســی،
اجتماعــی و فرهنگــی در جوامــع شــرقی تبدیــل شــده اســت .اینامــر موجــب گردیــد تــا نخبــگان
سیاســی ،روش ـنفکران ،و گروههــای اجتماعــی جوامــع شــرق بــرای غلبهبــر مشــکالت عدیــدۀ
داخلــی ،ایجــاد انســجام ملــی و رهایــی از وضعیــت اســتعماری ،روایتهــای مختلــف هویتــی را
صورتبنــدی نماینــد و فرآینــد هویتســازی و ملتســازی را درپیــش گیرنــد .امــا از آنجــا کــه،
منابــع فرهنگــی هویتســازی و هویتیابــی در کشــورهای شــرقی و بهویــژه کشــور ایــران متکثــر
و متنــوع (ملیــت ،دیــن ،و قومیــت) میباشــد ،تغییــرات و دگرگونیهــای اجتماعــی توانســته
اســت بــا فعالســازی منابــع فرهنگــی هویتســاز درمیــان کنشــگران و گروههــای اجتماعــی،
روایتهــای رســمی هویتــی در ایــن جوامــع را بــا مشــکالت و چالشهــای عدیــدهای مواجــه
نمایــد؛ بهطوریکــه ،شناســایی و بررســی علــل و عوامــل مؤثــر بــر چالشهــا و مشــکالت هویــت
ملــی ،بخــش فراوانــی از مطالعــات هویــت در ایــن جوامــع را بهخــود اختصــاص میدهــد.
در حــوزۀ مطالعــات کمــی بررس ـیها بیانگــر آن اســت کــه محققــان و پژوهشــگران ایرانــی
بــا دیدگاههــا و نظریههــای متفاوتــی بــه واکاوی هویــت ملــی در جامعــۀ ایــران و چالشهــا
و مشــکالت آن پرداختــه انــد؛ امــا ،الــف) وابســتگی روششــناختی فرآینــد تحقیــق بــه ُبعــد

مومبینی و همکاران
هویت ملی در جامعۀ ایران و چالشها و مشکالت آن...

زمــان و مــکان ،ب) شــیوههای مختلــف تعریــف مفهــوم هویــت ملــی ،ج) اســتفاده نامتــوازن
از الگوهــای تبیینــی مختلــف جهــت شناســایی و تحلیــل عوامــل و متغیرهــای مؤثــر بــر هویــت
ملــی و ابعــاد آن ،د) توجــه انــدک بــه رابطــۀ هویــت ملــی و ابعــاد آن بــا دیگــر هویتهــای
جمعــی و ابعــاد آنهــا (بهویــژه هویــت قومــی و هویــت مــدرن) موجــب شــده اســت تــا شناســایی
و تحلیــل عوامــل و متغیرهــای مؤثــر بــر هویــت ملــی در جامعــۀ ایــران و چالشهــا و مشــکالت
آن تحتتأثیــر جــدی قــرار بگیــرد؛ لــذا بهدلیــل خألهــا و کاســتیهای موجــود ضــروری اســت بــا
اتخــاذ روش مــرور نظاممنــد ،تصویــر کامــل و جامعــی از عوامل و متغیرهای مؤثــر بر هویت ملی
در جامعــۀ ایــران و چالشهــا و مشــکالت آن در پژوهشهــای پیشــین هویــت ملــی ارائــه شــود
و کمبودهــا و کاســتیهای آنهــا موردبررســی قرارگیــرد .اینامــر موجــب میگــردد تــا محققــان
و پژوهشــگران ایرانــی در تحقیقــات و مطالعــات آتــی بهصــورت هدفمنــد بــه تحلیــل هویــت
ملــی در جامعــۀ ایــران و چالشهــا و مشــکالت آن بپردازنــد و از تکــرار پژوهشهــای یکســان
جلوگیــری نماینــد؛ بهعبــارت دیگــر ،پژوهــش حاضــر در تــاش اســت بــا اســتفاده از روش مــرور
نظاممنــد بــه واکاوی ویژگیهــا و ارزیابــی انتقــادی مقــاالت علمی-پژوهشــی مبتنیبــر روش
کمــی بــا موضــوع هویــت ملــی در جامعــۀ ایــران در بــازۀ زمانــی  1377تــا 1398هـ.ش .بپــردازد.
 .2مبانی نظری و پیشینۀ مطالعاتی پژوهش
 .1-2هویت ملی و مکاتب تحلیلی آن
2
دنیــای مــدرن ،دنیــای هویتهــای ملــی متمایــز اســت .در چنیــن فضایــی هــر شــخصی
بهوســیلۀ یــک هویــت ملــی وابســته بــه یــک دولــت یــا کشــور تعریــف میگــردد (شــولت،
ً
 .)280 :1383هویــت ملــی ،اصطالحــی نســبتا متأخــر اســت و جایگزیــن اصطالحاتــی نظیــر
5
«منــش ملــی» ،3و بعدهــا «آ گاهــی ملــی» 4شــده اســت (زرگــر و آریانفــر« .)8 :1389 ،اســمیت»
هویــت ملــی را بدینگونــه تعریــف مینمایــد« :بازتولیــد و بازتفســیر دائمــی الگــوی ارزشهــا،
نمادهــا ،خاطــرات ،اســطورهها و ســنتهایی کــه میــراث متمایــز ملتهــا را تشــکیل میدهنــد
و تشــخیص هویــت افــراد بــا آن الگــو و میــراث و عناصــر فرهنگــیاش» صــورت میپذیــرد
(اســمیت .)30 :1383 ،تعریــف اســمیت بــه یــک ویژگــی مهــم هویــت اشــاره دارد و آن تــداوم
در عیــن تغییــر اســت؛ زیــرا هویــت ملــی (و یــا هــر هویــت دیگــری) ،امــری ثابــت و بــدون تغییــر
نیســت ،بلکــه چــون خصلتــی اجتماعــی دارد در بســتر و متنــی اجتماعــی ظهــور و تــداوم پیــدا
میکنــد (زرگــر و آریانفــر.)9-8 :1389 ،
هویــت ملــی در اثــر شــرایط و تحــوالت مختلــف بــا تغییراتــی روبــهرو میشــود (معینــی
علمــداری .)31 :1383 ،بــه بــاور «اشــرف» ،هویــت ملــی امــری طبیعــی و ثابــت نیســت کــه
ُ
پایههــای مشــخص عینــی و آفاقــی داشــته باشــد ،بلکــه پدیــدهای انفســی اســت کــه ریشــه در

179

180

دوفصلنامۀ پژوهشهای جامعهشناسی معاصر
سـ ــال  ،10شـ ـ ــمارۀ  ،19پاییـ ــز و زمسـ ـ ــتان 1400

تجربههــا و تصــورات جمعــی مــردم دارد ،در دورۀ تاریخــی معینــی ابداع میگــردد ،قبالۀ تاریخی
بــرای آن تنظیــم میگــردد ،خاطــرات تاریخــی بــرای آن ســاخته میشــود و در ســالگردها و
ســالروزها زنــده میمانــد (اشــرف .)134 :1383 ،هویــت ملــی برمبنــای یکســری ارزشهــا،
هنجارهــا ،نمادهــا ،اســطورهها ،تصــورات و ذهینیتهــای تاریخــی ،و در بطــن یــک فرهنــگ،
بهویــژه ُبعــد سیاســی آن و در مقابــل دگرانــی خــاص رشــد و نمــو پیــدا میکنــد؛ بنابرایــن در اثــر
بــروز تغییــر و تحوالتــی درهمیــن بســتر فرهنگــی و آن دگــران هویتســاز ،امــکان تغییــر و تحــول
در هویــت ملــی وجــود دارد؛ البتــه همــواره عناصــر اساســی و یــا تــار و پــود آن تــداوم مییابــد
(زرگــر و آریانفــر.)9 :1389 ،
ً
محققــان و صاحبنظــران غالبــا ناسیونالیســم و هویــت ملــی را برمبنــای مکاتــب تحلیلــی
متنوعــی مــورد بررســی قــرار میدهنــد .اســمیت« ،اوزکریملــی» 6و «احمــدی» مکاتــب تحلیلــی
ناسیونالیســم و هویــت ملــی را بــه مکاتــب «ازلیانــگاری»« ،7مدرنیســم» 8و «نمادپــردازی
قومــی» 9تقســیم میکننــد ،امــا بررســی نشــان میدهــد مطالعــات و مباحــث نظــری هویــت
ملــی از اواخــر دهــۀ 1980م .وارد مرحلــۀ نوینــی شــده اســت و متعاقــب آن رویکردهــای تحلیلــی
جدیــدی شــکل گرفتــه اســت (اســمیت90-69 :1383 ،؛ اوزکریملــی80-79 :1383 ،؛ احمدی،
)165-141 :1396؛ الــف) ازلیانــگاری هویــت قومــی ،اصطــاح عــام بــرای توصیــف محققانــی
اســت کــه معتقدنــد ملیــت جزئــی فطــری از آدمیــان میباشــد و اینکــه ملتهــا از ازل وجــود
داشــتهاند .خصیصــۀ مشــترک ازلیانــگاران هویــت قومــی ،اعتقــاد بــه قدمــت و طبیعــی بــودن
ملتهاســت (اوزکریملــی .)86-85 :1383 ،ب) وجهمشــترک مطالعــات مدرنیســتی ،اعتقــاد
بــه نــو بــودن ملــت و ناسیونالیســم اســت .مدرنیســتها معتقدنــد ناسیونالیســم مقــدم بــر
ملتهــا اســت (ر .ک .بــه :هابزبــام .)10 :1990 ،ج) اصطــاح نمادپــردازی قومــی بــه محققانــی
اشــاره دارد کــه هدفشــان آشــکار کــردن میــراث نمادیــن هویتهــای قومــی ماقبــل مــدرن
بــرای ملتهــای امــروزی اســت (اوزکریملــی .)202-201 :1383 ،د) بهواســطۀ تحــوالت
اجتماعــی جدیــد مطالعــات و مباحــث نظــری ناسیونالیســم از اواخــر دهــۀ 1980م .تــاش
میکننــد از پارادایــم مدرنیســتی ملــت و ملتگرایــی فراتــر رونــد و ضــرورت کنــار گــذاردن آن
و نیــز واگسســتن مدلولهایــش ،یعنــی ملــت و ملیگرایــی ،را آشــکار ســازند (اســمیت:1394 ،
.)387-386
 .2-2پیشینۀ تجربی پژوهش
بررســیها بیانگــر آن اســت کــه در زمینــۀ مــرور پژوهشهــای پیشــین دربــارۀ هویــت ملــی
در جامعــۀ ایــران چندیــن تحقیــق صورتگرفتــه اســت .محققــان و پژوهشــگران ایرانــی از
روشهایــی چــون :مــرور سیســتماتیک ،فراتحلیــل ّ
کمــی ،و فراتحلیــل کیفــی بــرای بررســی و

مومبینی و همکاران
هویت ملی در جامعۀ ایران و چالشها و مشکالت آن...

واکاوی پژوهشهــای پیشــین هویــت ملــی در جامعــۀ ایــران اســتفاده کردهانــد .بهطورکلــی،
مطالعــات مــرور پژوهشهــای پیشــین دربــارۀ هویــت ملــی بــه چنــد دســته تقســیم میشــوند
ک ـه عبارتنــداز:
الــف) مطالعــات مــروری بــا هــدف شناســایی و بررســی وضعیــت هویــت ملــی و
شهــای آن در مطالعــات هویــت ملــی :در ایــن مطالعــات ،هــدف اصلــی محقــق
چال 
شناســایی و بررســی وضعیــت هویــت ملــی و چالشهــا و مشــکالت آن در جامعۀ ایران میباشــد.
بهطوریکــه ،تحقیــق «حاجیانــی» ( )1379بــا عنــوان «تحلیــل جامعهشــناختی هویــت ملــی
در ایــران و طــرح چنــد فرضیــه» بــا نمونــۀ تعــداد محــدودی از پژوهشهــای در دســترس؛ و
تحقیــق «عبداللهــی» ( )1389بــا عنــوان «هویــت ملــی در ایــران ،فراتحلیــل مقالههــای فارســی
موجــود» بــا نمونــۀ  50پژوهــش در کتابشناســی هویــت اجتماعــی ( )1388در ایندســته قــرار
میگیرنــد (حاجیانــی1379 ،؛ عبداللهــی.)1389 ،
ب) مطالعــات مــروری بــا هــدف بررســی و تحلیــل عوامــل و متغیرهــای مؤثــر بــر هویــت
ملــی در مطالعــات هویــت ملــی :در ایــن مطالعــات هــدف اصلــی محقــق بررســی و تحلیــل
عوامــل و متغیرهــای مؤثــر بــر هویــت ملــی در جامعــۀ ایــران میباشــد .بهطوریکــه ،تحقیــق
«عشــایری» و همــکاران ( )1397بــا عنــوان «تبییــن جامعهشــناختی هویــت ملــی ایرانیــان» و
نمونــۀ  19مقالــۀ پژوهشــی در ســالهای  1379تــا  1397و تحقیــق «باباییفــرد» و همــکاران
( )1398بــا عنــوان «فراتحلیــل مطالعــات دیـنداری و هویــت ملــی در ایــران» و نمونــۀ  10مقالــه
پژوهشــی در ســالهای  1385تــا  1395در ایندســته قــرار میگیرنــد (عشــایری و همــکاران،
1397؛ باباییفــرد و همــکاران.)1398 ،
تهــای
ج) مطالعــات مــروری بــا هــدف بررســی و تحلیــل رابطــۀ هویــت ملــی و هوی 
جمعــی در مطالعــات هویــت ملــی :در ایــن مطالعــات هــدف اصلــی محقــق بررســی و تحلیــل
رابطــۀ هویــت ملــی و دیگــر هویتهــای جمعــی در جامعــۀ ایــران میباشــد؛ بهطوریکــه،
تحقیــق «جعفرزادهپــور» و «حیــدری» ( )1393بــا عنــوان «فراتحلیــل رابطــۀ هویــت ملــی
و هویــت قومــی در ایــران» بــا نمونــۀ  27پژوهــش در ســالهای  1373تــا 1389؛ تحقیــق
«بروجردیعلــوی» و «صدیقیزدچــی» ( )1396بــا عنــوان «تأثیــر فضــای مجــازی بــر هویــت
ملــی و قومــی در ایــران» بــا نمونــۀ  12مقالــۀ پژوهشــی در ســالهای  1380تــا 1392؛ و تحقیــق
«بهشــتی» و «حقمــرادی» ( )1396بــا عنــوان «فراتحلیــل مطالعــات مرتبــط بــا رابطــۀ بیــن
هویــت قومــی و هویــت ملــی در ایــران بــا تأ کیــد بــر نقــش رســانه» بــا نمونــۀ  50مقالــۀ پژوهشــی
در ســالهای  1380تــا  1393در ایندســته قــرار میگیرنــد (جعفرزادهپــور و حیــدری1393 ،؛
بروجردیعلــوی و صدیقیزدچــی1396 ،؛ بهشــتی و حقمــرادی.)1396 ،
د) مطالعــات مــروری بــا هــدف بررســی و ارزیابــی ویژگیهــای توصیفــی ،روشــی ،و
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تحلیلــی مطالعــات هویــت ملــی :در ایــن مطالعــات ،هــدف اصلــی محقــق ارائــه تصویــری
جامــع از ویژگیهــای توصیفــی ،روشــی و تحلیلــی مطالعــات هویــت ملــی و ارزیابــی انتقــادی
آنهــا میباشــد؛ بهطوریکــه ،تحقیــق عبداللهــی ( )1389بــا عنــوان «هویــت ملــی در ایــران،
فراتحلیــل مقالههــای فارســی موجــود» بــا نمونــۀ  50پژوهــش در کتابشناســی هویــت
اجتماعــی ()1388؛ و تحقیــق «احمدپــور» و «ســراجزاده» ( )1398بــا عنــوان «هویــت ملــی در
ایــران ،مــرور سیســتماتیک مقالههــای علمی-پژوهشــی ( »)1390-1395بــا نمونــۀ  51مقالــۀ
پژوهشــی در بــازۀ زمانــی  1390تــا  1395در ایندســته قــرار میگیرنــد (عبداللهــی1389 ،؛
احمدپــور و ســراجزاده.)1398 ،
واکاوی نتایــج و دســتاوردهای مطالعــات مــروری حــوزۀ هویــت ملــی در جامعــۀ ایــران،
نشــان میدهــد وابســتگی تحقیــق بــه ُبعــد زمــان ،تعــداد محــدود جامعــه و نمونــۀ آمــاری
تحقیــق ،و بهویــژه برجســتگی اهــداف و پرســشهای اصلــی خــاص در فرآینــد پژوهــش
موجــب شــده اســت تــا تصویــر همــه جانبـهای از عوامــل و متغیرهــای مؤثــر بــر هویــت ملــی در
جامعــۀ ایــران و چالشهــا و مشــکالت آن در پژوهشهــای پیشــین هویــت ملــی ارائــه نشــود و
کمبودهــا و کاســتیهای آنهــا بــا جامعیــت الزم موردبررســی قــرار نگیــرد.
 .3روش پژوهش
مــرور تحقیقــات گذشــته بــه شــیوههای مختلفــی انجــام میشــود .مــرور نظاممنــد ،جســتجوی
ســاخت یافتـهای اســت کــه براســاس قوانیــن و ضوابــط تعیینشــده انجــام میگــردد (کالنتــری و
همــکاران)5-4 :1390 ،؛ بهعبــارت دیگــر ،مــرور نظاممنــد درپــی اســتقرار و ترکیــب پژوهشهــا
و شــواهدی میباشــد کــه بــر پرســش خاصــی متمرکــز اســت .ای ـنکار بــا توســل بــه رویههــا و
فرآیندهــای ســازمانیافته ،شــفاف ،رســمی ،واضــح و بازیافتپذیــر صــورت میگیــرد .مــرور
ً
نظاممنــد صرفــا بــه بازنگــری در پیشــینۀ پژوهــش محــدود نیســت و ایــن مــرور و بازنگــری
بــرای ســطوح ،حوزههــا و اهــداف متفاوتــی قابلاســتفاده اســت (قاضیطباطبایــی و ودادهیــر،
 .)63 :1389در مــرور نظاممنــد ،از روشهــای منظــم و مشــخصی جهــت شناســایی ،گزینــش
و ارزیابــی نقادانــۀ پژوهشهــای اولیــه در بــاب موضــوع اســتفاده میشــود و دادههــای ایــن
مطالعــات اســتخراج و تجزیــه و تحلیــل میشــوند (عباســی و ســراجزاده.)7 :1396 ،
محققــان معتقدنــد تفــاوت اصلــی میــان مرورهــای ســنتی و مرورهــای نظاممنــد بــه
کاربــردن پروتکلهــا ،معیارهــای شــمول و توضیــح دقیــق ایــن معیارهاســت .ایــن یگانــه
راهــی اســت کــه خواننــده مطمئــن شــود مــرور انجامگرفتــه ابــزاری بــرای تثبیــت ادعــای
ً
نویســنده نیســت ،و واقعــا تصویــری روشــنی از علــم تولیــد شــده در حــوزه بهدســت میدهــد
(زادهمحمــدی و همــکاران)6 :1394 ،؛ بهعبــارت دیگــر ،مرورهــای نظاممنــد ،پژوهشهــای
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انجامشــده دربــارۀ یــک موضــوع خــاص را بهصــورت منحصــر و مفیــد در اختیــار میگذارنــد
و برخــاف رویکــرد ســنتی بــرای مــرور مقــاالت ،ماننــد پژوهشهــای اولیــه ،از اصــول و قواعــد
دقیــق و ســختگیرانهای متابعــت میکننــد .رویکــرد آنهــا کامــًا نظاممنــد بــوده و روش
انجــام آنهــا نیــز بهصــورت از پیــش طراحیشــده در پروتــکل مــرور نظاممنــد ،مشــخص شــده
اســت (رجبنــژاد و همــکاران.)1385 ،
برخــی از محققــان ،فرآینــد هفتمرحلــهای را در مــرور نظاممنــد مطــرح میکننــد و
برخــی دیگــر ،بیــان میکننــد بعــد از اینکــه تیــم پژوهــش شــکلگرفت و نقــش هــر یــک از
افــراد مشــخص گردیــد شــشمرحله فعالیــت الزم اســت؛ لــذا انجــام مــرور نظاممنــد ،ماننــد
هــر پژوهــش دیگــری شــامل بســیاری از قضاوتهــا و تصمیمهــا دربــارۀ فرآینــد و منابــع الزم
اســت؛ از ایــنرو ،مهــم اســت کــه فرآینــد کار ،تــا جاییکــه ممکــن اســت بهخوبــی تعریــف
شــده باشــد (عباســی و ســراجزاده)8-7 :1396 ،؛ لــذا مراحــل کار بهشــکل اقــدام هماهنــگ
بــرای شناســایی نظاممنــد همــۀ پژوهشهــا ،مقــاالت ،پروژههــای تحقیقاتــی ،کتابهــای در
دســترس ،ارزیابــی ایــن پژوهشهــا و ســنتز دادههــا و یافتههــای آنهــا میباشــد (کالنتــری و
همــکاران.)5 :1390 ،
ّ
جامعــۀ آمــاری پژوهــش حاضــر ،شــامل مقــاالت علمی-پژوهشــی مبتنیبــر روش کمــی
اســت کــه از جوانــب مختلــف موضــوع هویــت ملــی را مــورد بررســی قــرار دادهانــد؛ لــذا ،جســتجو
مقــاالت برمبنــای ســه قیــد بهصــورت هدفمنــد در بانــک اطالعــات نشــریات کشــور ،پایــگاه
مجــات تخصصــی نــور ،پایــگاه مرکــز اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی در دســتور کار
قرارگرفــت؛  )1حضــور کلیــدواژۀ هویــت ملــی و هویــت ایرانــی در عنــوان مقالــه؛  )2داشــتن درجــۀ
علمی-پژوهشــی بــرای ســطح علمــی مقالــه؛  )3تحلیــل هویــت ملــی ازمنظــر علــوم اجتماعــی.
جســتجوی یکســالۀ مقــاالت در پایگاههــای علمــی کشــور موجــب گردیــد تــا  123مقالــۀ
10
علمی-پژوهشــی دربــارۀ هویــت ملــی در جامعــۀ ایــران ازمنظــر علــوم اجتماعــی انتخــاب شــود
و بهدلیــل فراوانــی زیــاد و حجــم بســیار بــاالی مقــاالت انتخــاب شــده ،روش مــرور نظاممنــد
جهــت بررســی نتایــج و دســتاوردهای پژوهشهــای موجــود و نقدهــای روششــناختی و
تحلیلــی آنهــا مورداســتفاده قرارگرفــت.
 .4یافتههای پژوهش
 .1-4ویژگیهای کلی مطالعات هویت ملی
یهــای توصیفــی :همچنانکــه اطالعــات جــدول  ،1نشــان میدهــد؛ نخســت ،در
الــف) ویژگ 
ســه دهــۀ  80 ،70و  90تعــداد  123مقالــۀ علمی-پژوهشــی بــه موضــوع هویــت ملــی ازمنظــر
علــوم اجتماعــی پرداختهانــد .دوم ،در دهــۀ  70تعــداد  1مقالــه ،در دهــۀ  80تعــداد  46مقالــه،
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و در دهــۀ  90تعــداد  76مقالــه دربــارۀ چالشهــا و مشــکالت هویــت ملــی انجامشــده اســت.
ســوم ،در طــول ســه دهــۀ  80 ،70و  90چالشهــا و مشــکالت هویــت ملــی بهعنــوان یــک
موضــوع پژوهشــی بهصــورت افزایشــی موردبررســی قــرار گرفتــه اســت.
یهــای روششــناختی :همچنانکــه اطالعــات جــدول  ،1نشــان میدهــد؛
ب) ویژگ 
ّ
نخســت 119 ،مقالــه از روش پیمایــش 2 ،مقالــه از روش تحلیــل محتــوای کمــی 2 ،مقالــه
از روش تحلیــل ثانویــه اســتفاده کردهانــد .دوم ،جامعــۀ آمــاری پژوهــش در  113مقالــۀ
شهرستانی-اســتانی 8 ،مقالــۀ ملی-منطقــهای ،و  2مقالــۀ اســناد و مــدارک اســت.
یهــای تحلیلــی :همچنانکــه اطالعــات جــدول  ،1نشــان میدهــد؛ نخســت13 ،
ج) ویژگ 
مقالــه فاقــد مبنــای و چارچــوب نظــری 75 ،مقالــه دارای مــرور مفاهیــم و نظریههــا ،و  35مقالــه
دارای مبانــی و چهارچــوب نظــری هســتند .دوم ،هویــت ملــی در  7مقالــه متغیــر مســتقل ،در
ً
ً
 88مقالــه متغیــر وابســته ،در  9مقالــه غالبــا تحلیــل وضعیــت هویــت ملــی و در  19مقالــه غالبــا
رابطــۀ هویــت ملــی بــا دیگــر هویتهــای جمعــی (قومــی ،مذهبــی ،و جهانــی) مــورد تأ کیــد
میباشــد .ســوم ،مفهــوم هویــت ملــی در  97مقالــه بهعنــوان یــک مقولــۀ منســجم ،واحــد
و همگــن و در  26مقالــه بهعنــوان یــک مقولــۀ ترکیبــی و دارای ابعــاد (سیاســی ،فرهنگــی،
اجتماعــی ،دینــی ،تاریخــی ،زبانــی ،و جغرافیایــی) تعریــف و مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت.
 .2-4نتایج و دستاوردهای مطالعات هویت ملی
الــف) الگوهــای تبیینــی ،عوامــل و متغیرهــای مؤثــر بــر هویــت ملــی :بررســی مطالعــات
هویــت ملــی نشــان میدهــد ،از مجمــوع  123مقالــۀ علمی-پژوهشــی انتخابشــده ،تعــداد
 88مقالــه بــه بررســی عوامــل و متغیرهــای مؤثــر بــر هویــت ملــی پرداختهانــد .نخســت ،بــرای
شناســایی و بررســی عوامــل و متغیرهــای مؤثــر بــر هویــت ملــی در جامعــۀ ایــران دو رویکــرد
تحلیلــی «مســألهگرا-تقویتنگر» و «مســألهگرا-تضعیفنگر» شــکلگرفته اســت .رویکــرد
مســألهگرا-تقویتنگر ،ضمــن اذعــان بــه چالشهــا و مشــکالت هویــت ملــی در جامعــۀ
ایــران بــه شناســایی و بررســی عوامــل و متغیرهــای تقویتکننــدۀ آن میپــردازد و دیــدگاه
مســألهگرا-تضعیفنگر ،ضمــن اذعــان بــه چالشهــا و مشــکالت هویــت ملــی در جامعــۀ ایــران
بــه شناســایی و بررســی علــل و متغیرهــای تضعیفکننــدۀ آن توجــه میکنــد .دوم ،عوامــل و
متغیرهــای مؤثــر بــر هویــت ملــی جامعــۀ ایــران در هفتدســته و الگــوی تبیینــی «ســرمایهای»،
«ســبک زندگــی»« ،رســانهای»« ،ارزشــی و هنجــاری»« ،نگرشــی و رویکــردی»« ،نابرابــری،
تبعیــض و محرومیــت» ،و «خانــواده محــوری» قــرار میگیرنــد .ســوم ،مطالعــات هویــت ملــی
برمبنــای الگوهــای تبیینــی مختلــف بــه بررســی رابطــۀ عوامــل و متغیرهــا بــا هویــت ملــی
پرداختهانــد.
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جدول  .1ویژگیهای کلی مطالعات هویت ملی.

متغیر

مشخصه

پوشش زمانی

دهۀ  1381( :80تا )1390

روش تحقیق

فراوانی

دهۀ  1377( :70تا )1380

1

دهۀ  1391( :90تا )1398

76

پیمایش

فراتحلیل

تحلیل ثانویه

ملی-منطقهای

46
119
2
2
8

جامعۀ آماری

استانی-شهری

113

چارچوب نظری

فاقد مبانی و چارچوب نظری

13

نقش هویت ملی
در پژوهش

شیوۀ تعریف
هویت ملی

اسناد و مدارک

دارای مرور مفاهیم و نظریهها

2

75

دارای مبانی و چارچوب نظری

35

متغیر وابسته

88

متغیر مستقل

7

تحلیل وضعیت و رابطه با هویتهای جمعی

28

مقولهای ترکیبی و دارای ابعاد

26

مقولهای منسجم ،واحد و همگن

97
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برمبنــای اطالعــات جــدول  ،2در الگــوی ســرمایهای :ســرمایۀ اجتماعــی ،تعامــات و روابــط
اجتماعــی ،مشــارکت اجتماعــی ( 14مقالــه)؛ در الگــوی ســبک زندگــی :ســبک زندگــی بومــی و
مذهبــی ،ســبک فراغتــی ســنتی و مذهبــی ،مصــرف کاالهــای فرهنگــی بومــی ،پایبنــدی عملــی
بــه ارزشهــا ،هنجارهــا و قوانیــن فرهنگــی و ملــی ( 5مقالــه)؛ در الگــوی رســانهای :اســتفاده از
رســانههای ارتباطــی داخلــی ،اســتفاده هدفمنــد (علمــی) از رســانههای ارتباطــی بینالمللــی
( 27مقالــه)؛ در الگــوی ارزشــی و هنجــاری :میــزان دیـنداری و تعلــق بــه ارزشهــای مذهبــی،
درونیکــردن و تعلــق بــه ارزشهــای بومــی و ملــی ،تعلــق بــه ارزشهــای جمعــی ( 9مقالــه)؛
در الگــوی نگرشــی :احســاس رضایــت و احســاس عدالــت اجتماعــی ( 9مقالــه)؛ در الگــوی
خانــواده محــوری :باورهــای ملــی و مذهبــی خانــواده و والدیــن ،انتقــال باورهــا و ارزشهــای
ملــی و مذهبــی والدیــن بــه فرزنــدان ( 5مقالــه)؛ ازجملــه متغیرهایــی هســتند کــه بــا هویــت ملــی
در جامعــۀ ایــران رابطــۀ مســتقیم و مثبــت دارنــد.
جدول  .2رابطۀ مستقیم و مثبت عوامل و متغیرها با هویت ملی برمبنای الگوهای تبیینی مختلف.

الگوهای تبیینی
سرمایهای

سبک زندگی

رسانهای

ارزشی و هنجاری

عوامل و متغیرها

فراوانی

سرمایۀ اجتماعی ،تعامالت و روابط اجتماعی (بین فردی ،بین قومی،

14

سبک زندگی بومی و مذهبی ،سبک فراغتی سنتی و مذهبی ،مصرف

5

بین گروهی) ،مشارکت اجتماعی

کاالهای فرهنگی بومی ،پایبندی عملی به ارزشها ،هنجارها و قوانین
فرهنگی و ملی

استفاده از رسانههای ارتباطی داخلی (رادیو ،تلویزیون ،شبکههای
ماهوارهای استانی و ملی) ،استفاده هدفمند (علمی) از رسانههای

ارتباطی بینالمللی (ماهواره ،اینترنت ،شبکههای اجتماعی مجازی)

میزان دینداری و تعلق به ارزشهای مذهبی ،درونی کردن و تعلق به
ارزشهای بومی و ملی (فرهنگی ،سیاسی ،تاریخی ،زیباییشناختی)،
تعلق به ارزشهای جمعی (تعلق به ارزشهای جامعهمحور)

27

9

نگرشی و رویکردی

احساس رضایت (از تحصیل زندگی ،معیشت و اقتصاد ،نظام سیاسی)

9

خانواده محوری

باورهای ملی و مذهبی خانواده و والدین ،انتقال باورها و ارزشهای

5

و احساس عدالت اجتماعی

ملی و مذهبی والدین به فرزندان
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برمبنــای اطالعــات جــدول  ،3در الگــوی ســبک زندگــی :ســبکهای زندگــی و فراغتــی
مــدرن ،مصــرف کاالهــای فرهنگــی مــدرن ( 14مقالــه)؛ در الگــوی رســانهای :اســتفاده از
رســانههای ارتباطــی بینالمللــی ( 39مقالــه)؛ در الگــوی ارزشــی و هنجــاری :پایبنــدی بــه
ارزشهــای مــدرن و جهانیشــدن ،تعلــق بــه ارزشهــای اقتصــادی ( 7مقالــه)؛ در الگــوی
نگرشــی :احســاس محرومیــت و نابرابــری (اقتصــاد و سیاســی) و احســاس تبعیــض قومــی (16
مقالــه)؛ در الگــوی نابرابــری ،محرومیــت و تبعیــض :نابرابــری و مشــکالت اقتصــادی ،نابرابــری
اجتماعــی ،و ســطح پاییــن توســعه ( 3مقالــه)؛ ازجملــه متغیرهایــی هســتند کــه بــر هویــت ملــی
در جامعــۀ ایــران تأثیــر منفــی دارنــد.
جدول  .3رابطۀ منفی و معکوس عوامل و متغیرها با هویت ملی برمبنای الگوهای تبیینی مختلف.

الگوهای تبیینی
سبک زندگی

عوامل و متغیرها

سبک زندگی و فراغتی مدرن (اینترنتی ،مجازی ،ماهواره

محور) ،مصرف کاالهای فرهنگی مدرن (کتابهای غیربومی،
موسیقی مدرن ،ورزش)

فراوانی
14

رسانهای

استفاده از رسانههای ارتباطی بینالمللی (ماهواره ،اینترنت،

39

ارزشی و هنجاری

پایبندی به ارزشهای مدرن و جهانی شدن (فردگرایی،

7

نگرشی و رویکردی

احساس محرومیت و نابرابری (اقتصاد و سیاسی)

الگوی نابرابری،

نابرابری و مشکالت اقتصادی ،نابرابری اجتماعی،

محرومیت و تبعیض

شبکههای اجتماعی مجازی)

کثرتگرایی ،مصرفگرایی) ،تعلق به ارزشهای اقتصادی
و احساس تبعیض قومی
و سطح پایین توسعه

16
3

تهــای جمعــی :بررســی
ب) تعریــف هویــت ملــی ،تحلیــل وضعیــت و رابطــه بــا هوی 
مطالعــات هویــت ملــی نشــان میدهــد ،ازمجمــوع  123مقالــۀ علمی-پژوهشــی انتخــاب شــده،
تعــداد  28مقالــه بــه تحلیــل وضعیــت هویــت ملــی و رابطــه بــا هویتهــای جمعــی در جامعــۀ
ایــران پرداختهانــد؛ نخســت ،برمبنــای اطالعــات جــدول  ،4از  28مقال ـهای کــه بــه تحلیــل
وضعیــت هویــت ملــی و رابطــه بــا هویتهــای جمعــی پرداختهانــد ،در  17مقالــه ،هویــت ملــی
بهعنــوان یــک مقولــۀ منســجم ،واحــد و همگــن و در  11مقالــه ،هویــت ملــی بهعنــوان یــک
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مقولــۀ ترکیبــی و دارای ابعــاد تعریفشــده اســت .نتایــج و دســتاوردهای ایــن مقالههــا نشــان
میدهــد؛ الــف) در همــۀ  28مقالــه ،میــزان هویــت ملــی بهصــورت کلــی (تجمیــع نمــرات) از حــد
متوســط باالتــر و بســیار بــاال ارزیابــی شــد .ب) در  11مقال ـهای کــه هویــت ملــی بهعنــوان یــک
مقولــۀ ترکیبــی و دارای ابعــاد تعریــف شــده اســت ( 3مقالــه بــا جامعــۀ آمــاری ملی-منطقـهای)،
میــزان ابعــاد فرهنگــی و تاریخــی هویــت ملــی بســیار بــاال و یــا باالتــر از میانگیــن و میــزان ابعــاد
زبانــی ،اجتماعــی ،دینــی و بهویــژه سیاســی هویــت ملــی نســبت بــه دیگــر ابعــاد کمتــر و یــا در
حــد میانگیــن و پایینتــر از آن گــزارش شــده اســت.
جدول  .4تحلیل وضعیت هویت ملی بر مبنای تعاریف متفاوت.

تعریف

هویت ملی
میزان هویت ملی
(تجمیع نمرات)
میزان هویت ملی
(تفکیک ابعاد)

مقوله ای منسجم،
واحد و همگن
بسیار باال و یا
باالتر از میانگین
غالباٌ گزارش
نشده است

مقولهای ترکیبی و

دارای ابعاد
بسیار باال و یا باالتر از
میانگین
ابعاد فرهنگی و تاریخی
(بسیار باال و یا باالتر از
میانگین) ،ابعاد زبانی،
اجتماعی ،دینی و بهویژه
سیاسی نسبت به دیگر
ابعاد کمتر ،و یا در حد
میانگین و پایینتر از آن
گزارش شده است

فروانی
28
11

دوم ،برمبنــای اطالعــات جــدول  ،5ازمجمــوع  28مقالــهای کــه بــه تحلیــل وضعیــت
هویــت ملــی و رابطــه بــا هویتهــای جمعــی پرداختهانــد ،در  19مقالــه ( 4مقالــه بــا جامعــۀ
آمــاری ملی-منطق ـهای) بررســی رابطــۀ هویــت ملــی بــا هویتهــای جمعــی (قومــی ،مذهبــی،
مــدرن یــا جهانــی) مــورد تأ کیــد قــرار گرفتــه اســت .نتایــج و دســتاوردهای ایــن مقالههــا نشــان
میدهــد؛ الــف)  15مقالــه بــه بررســی رابطــۀ هویــت ملــی و قومــی پرداختهانــد .در  14مقالــه
( 3مقالــه بــا جامعــۀ آمــاری ملی-منطق ـهای) رابطــۀ هویــت ملــی و هویــت قومــی مثبــت و در
 1مقالــه رابطــۀ هویــت ملــی و هویــت قومــی منفــی ارزیابــی شــده اســت .همچنیــن ،ازمجمــوع
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مقــاالت 3 ،مقالــه ( 2مقالــه بــا جامعــۀ آمــاری ملی-منطقـهای) بــه بررســی رابطــۀ ابعــاد هویــت
ملــی و ابعــاد هویــت قومــی نیــز پرداختهانــد .در ایــن مقــاالت ،رابطــۀ ابعــاد فرهنگــی و اجتماعــی
هویــت ملــی و ابعــاد فرهنــگ و اجتمــاع هویــت قومــی مثبــت و رابطــۀ ُبعــد سیاســی هویــت ملــی
و ُبعــد سیاســی هویــت قومــی منفــی ارزیابــی شــده اســت .ب)  3مقالــه ( 2مقالــه بــا جامعــۀ
آمــاری ملی-منطق ـهای) بــه بررســی رابطــۀ هویــت ملــی و هویــت دینــی پرداختهانــد و رابطــۀ
میــان آنهــا مثبــت گــزارش شــده اســت .همچنیــن ،از مجمــوع مقــاالت 2 ،مقالــه ( 2مقالــه بــا
جامعــۀ آمــاری ملی-منطق ـهای) بــه بررســی رابطــۀ ابعــاد هویــت ملــی و ابعــاد هویــت مذهبــی
نیــز پرداختهانــد .در ایــن مقــاالت ،بهطورکلــی ،رابطــۀ ابعــاد فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی
هویــت ملــی بــا ابعــاد مختلــف هویــت مذهبــی (فرهنــگ مذهبــی ،رفتــار مذهبــی ،هویــت
مذهبــی ،و اجتمــاع مذهبــی) مثبــت گــزارش شــده اســت .ج)  4مقالــه بــه بررســی رابطــۀ هویــت
ملــی و هویــت مــدرن یــا هویــت جهانــی پرداختهانــد .در  1مقالــه رابطــۀ هویــت ملــی (در ُبعــد
رفتــاری) و هویــت مــدرن یــا هویــت جهانــی مثبــت ،در  2مقالــه رابطــۀ هویــت ملــی و هویــت
مــدرن یــا هویــت جهانــی منفــی و در  1مقالــه ( 1مقالــه بــا جامعــۀ آمــاری ملی-منطقـهای) رابـ ّـط
هویــت ملــی و هویــت مــدرن یــا هویــت جهانــی بیارتبــاط گــزارش شــده اســت .همچنیــن،
ازمجمــوع مقــاالت 1 ،مقالــه ( 1مقالــه بــا جامعــۀ آمــاری ملــی) بــه بررســی رابطــۀ ابعــاد هویــت
جدول  .5تحلیل رابطۀ هویت ملی با هویتهای جمعی برمبنای تعاریف متفاوت.

هویت ملی

هویت قومی رابطۀهویت ملی و قومی در  14مقاله مثبت و در  1مقاله منفی میباشد .در
 3مقاله ،رابطۀ ابعاد فرهنگی و اجتماعی هویت ملی و ابعاد فرهنگ و
اجتماع هویت قومی مثبت و رابطۀ بعد سیاسی هویت ملی و بعد سیاسی
هویت قومی منفی گزارش شده است.
هویت دینی رابطۀ هویت ملی و هویت دینی در  3مقاله مثبت میباشد .در  2مقاله،
بهطور کلی ،رابطۀ ابعاد فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی هویت ملی با ابعاد
مختلف هویت مذهبی (فرهنگ مذهبی ،رفتار مذهبی ،هویت مذهبی ،و
اجتماع مذهبی) مثبت گزارش شده است.
هویت مدرن رابطۀ هویت ملی و هویت مدرن یا هویت جهانی در  1مقاله مثبت و در 2
مقاله منفی و در  1مقاله بیارتباط میباشد .در  1مقاله رابطۀ ابعاد فرهنگی،
یا
هویت جهانی اجتماعی و سیاسی هویت ملی با ابعاد مختلف هویت مدرن یا هویت
جهانی (گرایش به مدرنیسم ،هویت جهانی ،گرایش به ارزشهای بنیادین
مدرن) بیارتباط گزارش شده است.

فروانی
15

3

4
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ملــی و ابعــاد هویــت مــدرن یــا هویــت جهانــی نیــز پرداختهانــد .در ایــن مقالــه ،رابطــۀ ابعــاد
فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی هویــت ملــی بــا ابعــاد مختلــف هویــت مــدرن یــا هویــت جهانــی
(گرایــش بــه مدرنیســم ،هویــت جهانــی ،گرایــش بــه ارزشهــای بنیادیــن مــدرن) بیارتبــاط
گــزارش شــده اســت.
 .3-4نقدهای روششناختی و تحلیلی مطالعات هویت ملی
 .1-3-4نقد روششناختی :جامعه آماری و تقلیل گرایی
بررســی مطالعــات هویــت ملــی نشــان میدهــد ،ازمجمــوع  123مقالــۀ علمی-پژوهشــی
انتخابشــده ،تنهــا تعــداد  8مقالــه بــا جامعــۀ آمــاری ملی-منطق ـهای وجــود دارد .از  8مقالــه
ً
دارای جامعــۀ آمــاری ملی-منطق ـهای 3 ،مقالــه در اواخــر دهــۀ  80و  5مقالــه غالبــا در نیمــۀ
اول دهــۀ  90انجــام شــده اســت؛ لــذا تعــداد انــدک مقــاالت بــا جامعــۀ آمــاری ملی-منطق ـهای
در دورههــای زمانــی مختلــف موجــب شــده اســت تــا شناســایی و بررســی چالشهــا و مشــکالت
هویــت ملــی در جامعــۀ ایــران و عوامــل و متغیرهــای مؤثــر بــر آنهــا تقلیلگرایانــه باشــد و
بهعبــارت دیگــر ،شناســایی و بررســی مؤلفههــا و شــاخصهای چالشهــا و مشــکالت هویــت
ّ
ملــی در جامعــۀ ایــران و عوامــل و متغیرهــای مؤثــر بــر آنهــا -بــا توجــه بــه تکثرهــای قومــی و
فرهنگــی موجــود در جامعــۀ ایران-بهصــورت پیوســته ،طولــی و در بطــن تغییــرات اجتماعــی
کمتــر موردتوجــه قــرار گیــرد و تصویــری کالن و منســجم از آنهــا ارائــه نشــود.
 .2-3-4نقد روششناختی :نمونۀ آماری و دشواری مقایسهپذیری
بررســی مطالعــات هویــت ملــی نشــان میدهــد ،ازمجمــوع  123مقالــۀ علمی-پژوهشــی
انتخــاب شــده ،تنهــا تعــداد  8مقالــه بــا جامعــۀ آمــاری ملی-منطقـهای و ازمیــان ایــن مقــاالت،
تنهــا تعــداد  2مقالــه مبتنیبــر نمونهگیــری طبق ـهای یــا خوش ـهای متناســب بــا همــۀ افــراد و
شــهروندان ایرانــی در دهــۀ  90و ســال  1396وجــود دارد؛ لــذا تعــداد انــدک مقــاالت بــا جامعــۀ
آمــاری ملی-منطقـهای و مبتنیبــر نمونهگیــری طبقـهای و خوشـهای متناســب بــا همــۀ افــراد
و شــهروندان ایرانــی در دورههــای زمانــی مختلــف موجــب شــده اســت مقایس ـهپذیری نتایــج
و دســتاوردهای مقــاالت ســخت و دشــوار باشــد و بهعبــارت دیگــر ،نتایــج و دســتاوردهای
مقــاالت در زمانهــای مختلــف نهتنهــا تفاوتهــای جــدی را نشــان دهــد؛ بلکــه -بهدلیــل
ّ
تکثرهــای قومــی و فرهنگــی موجــود در جامعــۀ ایــران -اســتنباطهای تعمیمــی و مقایس ـهای
دربــارۀ مؤلفههــا و شــاخصهای چالشهــا و مشــکالت هویــت ملــی در جامعــۀ ایــران و عوامــل
و متغیرهــای مؤثــر بــر آنهــا ســخت و یــا غیرمنطقــی گــردد.
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 .3-3-4نقد تحلیلی :تعریف هویت ملی ،کلینگری در مقابل جزئینگری
بررســی مطالعــات هویــت ملــی نشــان میدهــد ،ازمجمــوع  123مقالــۀ علمی-پژوهشــی
انتخــاب شــده ،تعــداد  97مقالــه هویــت ملــی را بهعنــوان یــک مقولــۀ منســجم ،واحــد و همگــن
تعریــف کردهانــد؛ در ایــن مقــاالت« ،مقولهگرایــی تک ُبعــدی» مبنــای تعریــف هویــت ملــی
قــرار گرفتــه اســت .همچنیــن ،تعــداد  26مقالــه هویــت ملــی را بهعنــوان یــک مقولــۀ ترکیبــی
و دارای ابعــاد (سیاســی ،فرهنگــی ،اجتماعــی ،دینــی ،تاریخــی ،و زبانــی) تعریــف کردهانــد ،در
ُ
چندبعــدی» مبنــای تعریــف هویــت ملــی قــرار گرفتــه اســت؛ لــذا
ایــن مقــاالت« ،مقولهگرایــی
ُ
غلبــۀ رویکــرد مقولهگرایــی تکبعــدی بــرای تعریــف هویــت ملــی در مقــاالت علمی-پژوهشــی
انتخابشــده موجــب گردیــده اســت تــا نتایــج و دســتاوردهای مقــاالت کلــی و بــدون جزئیــات
تحلیلــی الزم باشــند و بهعبــارت دیگــر ،بهدلیــل تعریــف کاهشگرایانــه ،جزئیــات تحلیلــی
جهــت شناســایی و بررســی مؤلفههــا و شــاخصهای چالشهــا و مشــکالت هویــت ملــی در
جامعــۀ ایــران و عوامــل و متغیرهــای مؤثــر بــر آنهــا در فرآینــد پژوهــش کمتــر آشــکار گــردد و در
نتایــج و دســتاورهای تحقیــق تصویــری کلــی از آنهــا ارائــه شــود.
 .4-3-4نقد تحلیلی :الگوهای تبیینی ،تقلیلگرایی در مقابل جامعگرایی
بررســی مطالعــات هویــت ملــی نشــان میدهــد ،ازمجمــوع  123مقالــۀ علمی-پژوهشــی انتخاب
شــده 88 ،مقالــه برمبنــای دیــدگاه تبیینی-علتیابــی بــه بررســی عوامــل و متغیرهــای مؤثــر بــر
هویــت ملــی پرداختهانــد .در دیــدگاه تبیینی-علتیابــی ،دو رویکــرد مســألهگرا-تقویتنگر
و مســألهگرا-تضعیفنگر بــرای شناســایی و بررســی عوامــل و متغیرهــای مؤثــر بــر هویــت
ملــی از الگوهــای تبیینــی ســرمایهای ( 14مقالــه) ،ســبک زندگــی ( 19مقالــه) ،رســانهای (66
مقالــه) ،ارزشــی و هنجــاری ( 16مقالــه) ،نگرشــی و رویکــردی ( 25مقالــه) ،نابرابــری ،تبعیــض
و محرومیــت ( 3مقالــه) ،و خانــواده محــوری ( 5مقالــه) اســتفاده نمودهانــد؛ لــذا اســتفاده
نامتــوازن از الگوهــای تبیینــی موجبشــده اســت تــا شناســایی و بررســی عوامــل و متغیرهــای
مؤثــر بــر هویــت ملــی در حوزههــای اجتماعــی و فرهنگــی محــدود شــود و شناســایی و بررســی
عوامــل و متغیرهــای مؤثــر بــر هویــت ملــی در حوزههــای اقتصــادی و سیاســی کمتــر موردتوجــه
قــرار گیــرد و بهعبــارت دیگــر ،جامعگرایــی تحلیلــی در فرآینــد پژوهــش مــورد خدشــه قــرار گیــرد
و ســهم عوامــل و متغیرهــای اقتصــادی و سیاســی مؤثــر بــر مؤلفههــا و شــاخصهای چالشهــا
و مشــکالت هویــت ملــی در جامعــۀ ایــران کاهــش پیــدا کنــد.
 .5-3-4نقد تحلیلی :کاهشگرایی تحلیلی مشکالت ابعاد مختلف هویت ملی
بررســی مطالعــات هویــت ملــی نشــان میدهــد ،ازمجمــوع  123مقالــۀ علمی-پژوهشــی
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انتخــاب شــده ،تعــداد  28مقالــه بــه تحلیــل وضعیــت هویــت ملــی و رابطــه بــا هویتهــای
جمعــی در جامعــۀ ایــران پرداختهانــد؛ امــا در  11مقالــهای کــه هویــت ملــی بهعنــوان یــک
مقولــۀ ترکیبــی و دارای ابعــاد تعریــف شــده اســت ،محققــان و پژوهشــگران ایرانــی بــه جزئیــات
تحلیلــی بیشــتری دســت پیــدا کردنــد؛ بهطوریکــه ،نتایــج و دســتاوردهای ایــن  11مقالــه (3
مقالــه بــا جامعــۀ آمــاری ملی-منطقــهای) نشــان میدهــد ،میــزان ابعــاد زبانــی ،اجتماعــی،
دینــی و بهویــژه سیاســی هویــت ملــی نســبت بــه دیگــر ابعــاد کمتــر و یــا در حــد میانگیــن و
پایینتــر از میانگیــن میباشــد .بررســی مطالعــات هویــت ملــی بیانگــر آن اســت کــه اگرچــه،
یکــی از چالشهــا و مشــکالت هویــت ملــی در جامعــۀ ایــران کاهــش ابعــاد زبانــی ،اجتماعــی،
دینــی و بهویــژه سیاســی هویــت ملــی میباشــد ،امــا عوامــل و متغیرهــای مؤثــر بــر کاهــش
ابعــاد زبانــی ،اجتماعــی ،دینــی و بهویــژه سیاســی هویــت ملــی در جامعــۀ ایــران در قالــب یــک
چارچــوب نظــری منســجم و واحــد کمتــر موردبررســی گرفتهانــد و بهعبــارت دیگــر ،شناســایی و
بررســی عوامــل و متغیرهــای مؤثــر بــر کاهــش ابعــاد زبانــی ،اجتماعــی ،دینــی و بهویــژه سیاســی
هویــت ملــی در جامعــۀ ایــران -بهعنــوان بخــش مهمــی از مؤلفههــا و شــاخصهای چالشهــا
و مشــکالت هویــت ملــی -کمتــر مــورد توجــه و تأ کیــد بــوده اســت.
 .6-3-4نقـد تحلیلـی :کاهشگرایـی تحلیلی مشـکالت رابطۀ هویت ملی با هویتهای
جمعی
بررســی مطالعــات هویــت ملــی نشــان میدهــد ،ازمجمــوع  123مقالــۀ علمی-پژوهشــی
انتخــاب شــده ،تعــداد  19مقالــه بــه بررســی رابطــۀ هویــت ملــی بــا هویتهــای جمعــی (قومــی،
مذهبــی ،جهانــی) پرداختهانــد؛ امــا در  3مقالــه بــا بررســی رابطــۀ ابعــاد هویــت ملــی و ابعــاد
هویــت قومــی و در  4مقالــه بــا بررســی رابطــۀ ابعــاد هویــت ملــی و ابعــاد هویــت مــدرن یــا هویــت
جهانــی محققــان و پژوهشــگران ایرانــی بــه جزئیــات تحلیلــی بیشــتری دســتپیدا کردنــد؛
بهطوریکــه ،نتایــج و دســتاوردهای ایــن  7مقالــه ( 3مقالــه بــا جامعــۀ آمــاری ملی-منطقـهای)
نشــان میدهــد؛ نخســت ،در  3مقالــه ( 2مقالــه بــا جامعــۀ آمــاری ملی-منطقـهای) رابطــۀ ُبعــد
سیاســی هویــت ملــی و ُبعــد سیاســی هویــت قومــی منفــی و معکــوس و دوم ،در  4مقالــه (1
مقالــه بــا جامعــۀ آمــاری ملی-منطق ـهای) رابطــۀ ابعــاد هویــت ملــی بــا ابعــاد هویــت مــدرن یــا
هویــت جهانــی منفــی ،معکــوس یــا بیارتبــاط میباشــد .بررســی مطالعــات هویــت ملــی بیانگــر
آن اســت کــه اگرچــه ،رابطــۀ منفــی و معکــوس ُبعــد سیاســی هویــت ملــی و ُبعــد سیاســی هویــت
قومــی و رابطــۀ منفــی ،معکــوس یــا عــدم ارتبــاط ابعــاد هویــت ملــی بــا ابعــاد هویــت مــدرن
یــا هویــت جهانــی ،ازجملــه چالشهــا و مشــکالت هویــت ملــی در جامعــۀ ایــران میباشــند؛
امــا عوامــل و متغیرهــای مؤثــر بــر رابطــۀ منفــی و معکــوس میــان ُبعــد سیاســی هویــت ملــی و
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بعــد سیاســی هویــت قومــی و عوامــل و متغیرهــای مؤثــر بــر رابطــۀ منفــی ،معکــوس یــا عــدم
ارتبــاط میــان ابعــاد هویــت ملــی بــا هویــت مــدرن یــا هویــت جهانــی کمتــر موردشناســایی و
بررســی قرارگرفتــه اســت و بهعبــارت دیگــر ،شناســایی و بررســی عوامــل و متغیرهــای مؤثــر بــر
رابطــۀ منفــی و معکــوس میــان ُبعــد سیاســی هویــت ملــی و ُبعــد سیاســی هویــت قومــی و رابطــۀ
منفــی ،معکــوس یــا عــدم ارتبــاط میــان ابعــاد هویــت ملــی بــا هویــت مــدرن یــا هویــت جهانــی
بهعنــوان بخــش مهمــی از مؤلفههــا و شــاخصهای چالشهــا و مشــکالت هویــت ملــی-کمتــر موردتوجــه و تأ کیــد بــوده اســت.
 .5بحث و نتیجهگیری
ُ
حضــور و تالقــی پیچیــدۀ فرهنگهــای ایرانــی ،اســامی ،و غربــی و بهویــژه وجــود خــرده
فرهنگهــا و هویتهــای قومــی متعــدد در زیســت جهــان کنشــگران و گروههــای اجتماعــی
موجــب میگــردد تــا بررســی و تحلیــل وضعیــت هویــت ملــی و چالشهــا و مشــکالت آن درطــول
زمــان یکــی از مهمتریــن ضرورتهــای علمــی و پژوهشــی در جامعــۀ ایــران باشــد .ایــن مهــم،
بهویــژه بهدلیــل تعریــف اســامی-ایرانی هویــت ملــی در جامعــۀ ایــران بعــد از انقــاب 57
بیشازپیــش افزایــش مییابــد؛ زیــرا تقویــت و بالندگــی فرهنــگ اســامی و فرهنــگ ایرانــی در
ُ
جامعــۀ چندفرهنگــی ایــران بــا وجــود خــرده فرهنگهــا و هویتهــای قومــی متعــدد و امــواج
ســهمگین جهانیشــدن فرهنگــی و همچنیــن فشــارهای رســانهای نظــام بینالملــل نیازمنــد
مدیریــت علمــی و سیاســتگذاری فرهنگی-اجتماعــی دقیــق و عالمانــه اســت؛ لــذا ارزیابــی
انتقــادی مطالعــات هویــت ملــی بــا هــدف بررســی خألهــا و کاســتیهای عملــی و پژوهشــی
تأثیرگــذار بــر مدیریــت مطلــوب و سیاســتگذاریهای فرهنگی-اجتماعــی مناســب جهــت
تقویــت تعریــف اســامی-ایرانی هویــت ملــی در جامعــۀ ایــران توجــه و تأ کیــد بیشــتری را
میطلبــد.
ّ
مــرور نظاممنــد مقــاالت علمی-پژوهشــی مبتنیبــر روش کمی دربارۀ هویــت ملی در جامعۀ
ایــران نشــان میدهــد مقــاالت انتخابشــده باوجــود نتایــج و دســتاوردهای قابلمالحظــه
و قابــل کاربــرد از کمبودهــا و نقــاط ضعــف روششــناختی و تحلیلــی رنــج میبرنــد .در حــوزۀ
روششــناختی ،وابســتگی فرآینــد تحقیــق بــه ُبعــد زمــان و مــکان موجبشــده اســت تــا تحلیــل
هویــت ملــی در جامعــۀ ایــران و چالشهــا و مشــکالت آن بهعنــوان یــک مســألۀ زمانمنــد و
ســطح کالن کمتــر موردبررســی قــرار گیــرد؛ بهطوریکــه ،تعــداد مقــاالت علمی-پژوهشــی بــا
جامعــۀ آمــاری ملی-منطق ـهای و نمونهگیــری طبق ـهای یــا خوش ـهای متناســب بــا همــۀ افــراد
ً
و شــهروندان در دورههــای زمانــی مختلــف جامعــۀ ایــران انــدک و غالبــا نتایــج و دســتاوردهای
آنهــا تقلیلگرایانــه و بــا دشــواری مقایس ـهپذیری مواجــه میباشــند؛ لــذا بررس ـیها بیانگــر آن
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اســت کــه مطالعــات هویــت ملــی بــا واکاوی «گسســته» و «جزئینگــر» ازســویی ،ردیابــی طولــی
و ارائــه تصویــری کالن؛ و ازســوی دیگــر ،دســتیابی بــه اســتنباطیهای تعمیمــی و مقایسـهای
دربــارۀ وضعیــت هویــت ملــی در جامعــۀ ایــران و مؤلفههــا ،شــاخصها و عوامــل مؤثــر بــر
چالشهــا و مشــکالت آنرا مــورد غفلــت قــرار دادهانــد و مخــدوش ســاختهاند.
در حــوزۀ تحلیلــی ،نخســت ،غلبــۀ تعریــف کاهشگرایانــۀ مفهــوم هویــت ملــی موجبشــده
اســت تــا فرآینــد جمــعآوری و تحلیــل دادههــا و اطالعــات و بهویــژه نتایــج و دســتاوردهای
تحقیــق بــا محدودیتهایــی مواجــه گــردد و نتایــج و دســتاوردهای مقــاالت علمی-پژوهشــی
مبتنیبــر روش ّ
کمــی کلــی و بــدون جزئیــات تحلیلــی الزم باشــند؛ لــذا بررســیها بیانگــر آن
ً
ُ
اســت کــه مطالعــات هویــت ملــی غالبــا بــا اتخــاذ رویکــرد مقولهگرایــی تکبعــدی و تعریــف
کاهشگرایانــه از مفهــوم هویــت ملــی ،از دســتیابی بــه جزئیــات تحلیلــی ضــروری جهــت
شناســایی و واکاوی وضعیــت هویــت ملــی در جامعــۀ ایــران و مؤلفههــا ،شــاخصها و عوامــل
مؤثــر بــر چالشهــا و مشــکالت آن چشمپوشــی نمودهانــد.
دوم ،اســتفاده نامتــوازن از الگوهــای تبیینــی مختلــف موجبشــده اســت شناســایی و
تحلیــل عوامــل و متغیرهــای مؤثــر بــر هویــت ملــی و ابعــاد آن مــورد بررســی کافــی و الزم قــرار
نگیــرد و نتایــج و دســتاوردهای مقــاالت علمی-پژوهشــی مبتنیبــر روش ّ
کمــی دارای ویژگــی
تقلیلگرایــی باشــند؛ لــذا بررســیها بیانگــر آن اســت کــه مطالعــات هویــت ملــی بــا اتخــاذ
رویکــرد تقلیلنگــر و تأ کیــد فــراوان بــر عوامــل و متغیرهــای اجتماعــی و فرهنگــی شناســایی و
بررســی عوامــل و متغیرهــای اقتصــادی و سیاســی مؤثــر بــر مؤلفههــا و شــاخصهای چالشهــا
و مشــکالت هویــت ملــی در جامعــۀ ایــران را کمتــر موردتوجــه قــرار دادهانــد.
ســوم ،ترکیــب و تالقــی تعریــف کاهشگرایانــۀ مفهــوم هویــت ملــی و اســتفادۀ نامتــوازن
از الگوهــای تبیینــی مختلــف موجــب شــده اســت ،شناســایی و تحلیــل عوامــل و متغیرهــای
مؤثــر بــر چالشهــا و مشــکالت بالقــوه و بالفعــل هویــت ملــی درخصــوص کاهــش ابعــاد
زبانــی ،اجتماعــی ،دینــی و بهویــژه سیاســی آن مــورد بررســی کافــی و الزم قــرار نگیــرد و نتایــج
و دســتاوردهای مقــاالت علمی-پژوهشــی مبتنیبــر روش ّ
کمــی دارای ویژگــی کاهشگرایــی
باشــند؛ لــذا بررسـیها بیانگــر آن اســت کــه مطالعــات هویــت ملــی بــا اتخــاذ رویکــرد مقولهگرایــی
تک ُبعــدی و اســتفاده نامتــوزان الگوهــای تبیینــی ،شناســایی و بررســی کاهــش ابعــاد زبانــی،
اجتماعــی ،دینــی و بهویــژه سیاســی هویــت ملــی در جامعــۀ ایــران (بهعنــوان بخــش مهمــی
از مؤلفههــا و شــاخصهای چالشهــا و مشــکالت هویــت ملــی در جامعــۀ ایــران) و عوامــل و
متغیرهــای مؤثــر بــر آنهــا را موردتوجــه و تأ کیــد کافــی قــرار ندادهانــد.
چهــارم ،توجــه انــدک بــه رابطــۀ هویــت ملــی و ابعــاد آن بــا دیگــر هویتهــای جمعــی و ابعــاد
آنهــا (بهویــژه هویــت قومــی و هویــت مــدرن) و ترکیــب و تالقــی آن بــا تعریــف کاهشگرایانــه

مومبینی و همکاران
هویت ملی در جامعۀ ایران و چالشها و مشکالت آن...

مفهــوم هویــت ملــی و اســتفادۀ نامتــوازن از الگوهــای تبیینــی مختلــف موجبشــده اســت
شناســایی و تحلیــل عوامــل و متغیرهــای مؤثــر بــر چالشهــا و مشــکالت بالقــوه و بالفعــل
هویــت ملــی و ابعــاد آن درخصــوص رابطــۀ منفــی و معکــوس میــان ُبعــد سیاســی هویــت ملــی و
ُبعــد سیاســی هویــت قومــی و رابطــۀ منفــی ،معکــوس یــا عــدم ارتبــاط میــان ابعــاد هویــت ملــی بــا
هویــت مــدرن یــا هویــت جهانــی مــورد بررســی کافــی و الزم قــرار نگیــرد و نتایــج و دســتاوردهای
مقــاالت علمی-پژوهشــی مبتنیبــر روش ّ
کمــی دارای ویژگــی تقلیلگرایانــه و کاهشگرایــی
باشــند؛ لــذا بررس ـیها بیانگــر آن اســت کــه مطالعــات هویــت ملــی بــا توجــه انــدک بــه رابطــۀ
هویــت ملــی در جامعــۀ ایــران و ابعــاد آن بــا دیگــر هویتهــای جمعــی و ابعــاد آنهــا و همچنیــن
اتخــاذ رویکــرد مقولهگرایــی تک ُبعــدی و اســتفادۀ نامتــوزان الگوهــای تبیینــی ،شناســایی و
بررســی رابطــۀ منفــی و معکــوس میــان ُبعــد سیاســی هویــت ملــی و ُبعــد سیاســی هویــت قومــی
و رابطــۀ منفــی ،معکــوس یــا عــدم ارتبــاط میــان ابعــاد هویــت ملــی بــا هویــت مــدرن یــا هویــت
جهانــی (بهعنــوان بخــش مهمــی از مؤلفههــا و شــاخصهای چالشهــا و مشــکالت هویــت
ملــی در جامعــۀ ایــران) و عوامــل و متغیرهــای مؤثــر بــر آنهــا را موردتوجــه و تأ کیــد کافــی قــرار
ندادهانــد.
بــر ایناســاس ،بــا توجــه بــه خألهــا و کاســتیهای روششــناختی و تحلیلــی در مطالعــات
پیشــین هویــت ملــی و نتایــج و دســتاوردهای پژوهــش حاضــر ،پیشــنهادهای پژوهشــی زیــر
جهــت انتخــاب موضوعــات پژوهشــی و متعاقــب آن دســتیابی بــه دادههــا ،اطالعــات ،نتایــج و
دســتاوردهای الزم بــرای مدیریــت مطلــوب و سیاس ـتگذاریهای فرهنگی-اجتماعــی جهــت
تقویــت تعریــف اســامی-ایرانی هویــت ملــی در جامعــۀ ایــران ارائــه میگــردد.
 )1یکــی از خألهــا و کاســتیهای روششــناختی مطالعــات هویــت ملــی ،وابســتگی فرآینــد
تحقیــق بــه ُبعــد زمــان و مــکان اســت؛ لــذا طراحــی و انجــام پژوهشهــای علمــی بــا موضــوع
هویــت ملــی مبتنیبــر جامعــۀ آمــاری ملی-منطقــهای و نمونهگیــری طبقــهای و خوشــهای
متناســب بــا همــۀ افــراد و شــهروندان در دورههــای زمانــی مختلــف جامعــۀ ایــران بیشازپیــش
الزم و ضــروری میباشــد.
 )2یکــی از خألهــا و کاســتیهای تحلیلــی مطالعــات هویــت ملــی ،غلبــۀ تعریــف
کاهشگرایانــه مفهــوم هویــت ملــی اســت؛ لــذا طراحــی و انجــام پژوهشهــای علمــی مبتنیبــر
تعریــف ترکیبــی و دارای ابعــاد از هویــت ملــی میتوانــد شــناخت و تحلیلــی مناســب از وضعیــت
هویــت ملــی و ابعــاد گوناگــون آن در جامعــۀ ایــران ارائــه نمایــد.
 )3یکــی از خألهــا و کاســتیهای تحلیلــی مطالعــات هویــت ملــی ،اســتفادۀ نامتــوازن
از الگوهــای تبیینــی مختلــف اســت؛ لــذا طراحــی و انجــام پژوهشهــای علمــی بــا اتخــاذ و
اســتفاده از همــۀ الگوهــای تبیینــی مختلــف در یــک چارچــوب نظــری منســجم و واحــد
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میتوانــد شــناخت و تحلیلــی مطلــوب از عوامــل و متغیرهــای مؤثــر بــر هویــت ملــی و ابعــاد آن
در جامعــۀ ایــران درپــی داشــته باشــد.
 )4یکــی از خألهــا و کاســتیهای تحلیلــی مطالعــات هویــت ملــی ،ترکیــب و تالقــی تعریــف
کاهشگرایانــۀ مفهــوم هویــت ملــی و اســتفادۀ نامتــوازن از الگوهــای تبیینــی مختلــف اســت؛
لــذا طراحــی و انجــام پژوهشهــای علمــی مبتنیبــر تعریــف ترکیبــی و دارای ابعــاد از هویــت
ملــی بــا اتخــاذ و اســتفاده از همــۀ الگوهــای تبیینــی مختلــف میتوانــد عوامــل و متغیرهــای
مؤثــر بــر چالشهــا و مشــکالت بالقــوه و بالفعــل هویــت ملــی و ابعــاد زبانــی ،اجتماعــی ،دینــی و
بهویــژه سیاســی آنرا بهنحــو مطلــوب و مناســب مــورد شناســایی و تحلیلــی قــرار دهــد.
 )5یکــی از خألهــا و کاســتیهای تحلیلــی مطالعــات هویــت ملــی ،توجــه انــدک بــه رابطــۀ
هویــت ملــی و ابعــاد آن بــا دیگــر هویتهــای جمعــی و ابعــاد آنهــا (بهویــژه هویــت قومــی و
هویــت مــدرن) و ترکیــب و تالقــی آن بــا تعریــف کاهشگرایانــۀ مفهــوم هویــت ملــی و اســتفادۀ
نامتــوازن از الگوهــای تبیینــی مختلــف اســت؛ لــذا طراحــی و انجــام پژوهشهــای علمــی
بــا هــدف شناســایی و تحلیــل رابطــۀ هویــت ملــی و ابعــاد آن بــا دیگــر هویتهــای جمعــی
و ابعــاد آنهــا (بهویــژه هویــت قومــی و هویــت مــدرن) و مبتنیبــر تعریــف ترکیبــی و دارای
ابعــاد از هویــت ملــی و اتخــاذ و اســتفاده از همــۀ الگوهــای تبیینــی مختلــف میتوانــد عوامــل
و متغیرهــای مؤثــر بــر چالشهــا و مشــکالت بالقــوه و بالفعــل هویــت ملــی و ابعــاد آن ،بهویــژه
درخصــوص رابطــۀ منفــی و معکــوس میــان ُبعــد سیاســی هویــت ملــی و ُبعــد سیاســی هویــت
قومــی و رابطــۀ منفــی ،معکــوس یــا عــدم ارتبــاط میــان ابعــاد هویــت ملــی بــا هویــت مــدرن یــا
هویــت جهانــی را بهنحــو مطلــوب و مناســب مــورد شناســایی و تحلیلــی قــرار دهــد.
پینوشت
1. National Identity
2. National Identity
3. National Character
3. National Consciousness
5. Smith, Anthony. D.
6. Ozkirimli, Umut
7. Primordialism
8. Ethno-Symbolism
9. Modernism

 .10قیصــری ( ،)1377احمدلــو و افــروغ ( ،)1381عبداللهــی و حســین بــر ( ،)1381دوران ( ،)1382رضایــی و احمدلــو (،)1384
حافظنیــا و همــکاران ( ،)1385اکبــری و عزیــزی ( ،)1386کیاکجــوری ( ،)1386داوری اردکانــی ( ،)1386رضایــی و همــکاران
( ،)1386مقدســی و حیــدری ( ،)1387نــواح و تقــوی نســب ( ،)1387اکوانــی ( ،)1387رضایــی و حاتمــی کاکــش ( ،)1387صبــاغ و
شالفروششــتربانی ( ،)1387حاجیانــی ( ،)1387صدیقسروســتانی و حاجیانــی ( ،)1387مقدسجعفــری و همــکاران (،)1387
َ
حاتمیکا کــش و کردونــی ( ،)1388لهســاییزاده و همــکاران ( ،)1388جالیــی پــور و قنبــری ( ،)1388ربانــی و همــکاران (،)1388
ظروفــی ( ،)1388ســفیری و غفــوری ( ،)1388ایمــان و مــرادی ( ،)1388حســینیانجدانی و همــکاران ( ،)1388تــاروردیزاده (،)1388
مهرمنــد و همــکاران ( ،)1389پاینــده و همــکاران ( ،)1389جهانگیــری و همــکاران ( ،)1389حاجیانــی و فــوالدی ســپهر ( ،)1389عقیلــی

مومبینی و همکاران
هویت ملی در جامعۀ ایران و چالشها و مشکالت آن...

و تاجیکاســماعیلی ( ،)1389ســفیری و معماریانــی ( ،)1389خواجهنــوری و همــکاران ( ،)1389عباییکوپایــی و همــکاران (،)1389
ابوالحســنی ( ،)1389بیــات و آزادواری ( ،)1389ســاروخانی و میرزاییملکیــان ( ،)1390قنبریبرزیــان و جعفرزادهپــور ( ،)1390نیــازی
( 1390الــف) ،ربانــی و همــکاران ( ،)1390محمدبخــش و همــکاران ( ،)1390علیزادهاقــدم و همــکاران ( ،)1390موحــد و کاووســی
( ،)1390حقیقتیــان و همــکاران ( ،)1390نوابخــش و گراونــد ( ،)1390نیــازی ( 1390ب) ،زمانــی ( ،)1391موســوی و همــکاران (،)1391
یقــادی ( ،)1391وحیــدا و همــکاران ( ،)1391میرمحمــدی و ســاروخانی ( ،)1391مؤمنــی ( ،)1391نوابخــش و
ســاروخانی و رضای 
مقتدرزادهملکــی ( ،)1391پاشــا و فــاحزاده ( ،)1391زار عشــاهآبادی و صادقــی ( ،)1391نیــازی و همــکاران ( ،)1391موحــد و همــکاران (
 ،)1391مقیمــی و امینــی ( ،)1391باقریدولتآبــادی و زارعیانجهرمــی ( ،)1392ســاروخانی و همــکاران ( ،)1392میرزایــی و همــکاران
( ،)1392ســاروخانی و همــکاران ( ،)1392اکبــری و عیوضــی ( ،)1392امیرکافــی و حاجیانــی ( ،)1392ایمــان و روحانــی ( ،)1392میرزایــی
و عبــاسزاده ( ،)1392مومنــی و همــکاران ( ،)1392افشــارکهن و همــکاران ( ،)1392نیــازی و همــکاران ( ،)1392نیکملکــی و مجیــدی
( ،)1392عدلیپــور و همــکاران ( ،)1392خواج هنــوری و همــکاران ( ،)1392ربانــی و رســتگار ( ،)1392احمــدی و گنجخانلــو (،)1393
امینــی و همــکاران ( ،)1393میرزایــی و نظــری ( ،)1393خواج هنــوری و همــکاران ( ،)1393ســیفاللهی و همــکاران ( ،)1393جعفــری و
همــکاران ( ،)1393موحــد و همــکاران ( ،)1393خلیلیاردکانــی و همــکاران ( ،)1393شــهرامنیا و همــکاران ( ،)1393تاجیکاســماعیلی
و همــکاران ( ،)1393گالبــی و همــکاران ( ،)1394مصطفویکهنگــی ( ،)1394نســاج و همــکاران ( ،)1394حاجیانــی و همــکاران
( ،)1394رضایــی و همــکاران ( ،)1394عیوضــی ( ،)1394میرفــردی و ولینــژاد ( ،)1395امینــیزاده و بوســتانی ( ،)1395دولتــی و
ضامنــی ( ،)1395عبدالــه ( ،)1395حیــدری و خانمحمــدی ( ،)1396میرفــردی و ولینــژاد ( ،)1396رضاییــان و همــکاران (،)1396
دانایــی و باباییســارویی ( ،)1396مــروت ( ،)1396رســولزادهاقدم و همــکاران ( ،)1396عبــدی ( ،)1396کوهــی و نواختیمقــدم
( ،)1396رهبرقاضــی و ایمانیانمفــرد ( ،)1396رفیعیحصــار و ســلیمانی ( ،)1396ربیعــی و همــکاران ( ،)1396رئوفــی و همــکاران
یفــر و شــیرمردی ( ،)1396عشــایری و همــکاران ( ،)1397جاللــی ( ،)1397رئوفــی و همــکاران ( ،)1397قمــری (،)1397
( ،)1396امیر 
ینــژاد ( ،)1397مختــاری و همــکاران ( ،)1397رهبرقاضــی و همــکاران ( ،)1397ابراهیمیکیاپــی ( ،)1397عظیمــی
میرفــردی و ول 
و همــکاران ( ،)1397قایدگیــوی و همــکاران ( ،)1398مســعودنیا و همــکاران ( ،)1398موذنپــور و همــکاران ( ،)1398صادقــی و
یفــرد و همــکاران ( ،)1398رضاییــان و همــکاران (.)1398
همــکاران ( ،)1398زائــری و همــکاران ( ،)1398بابای 

کتابنامه
 احمدپــور خســرو؛ و ســراجزاده ،سیدحســن« .)1398( ،هویــت ملــی در ایــران ،مــرورسیســتماتیک مقالههــای علمی-پژوهشــی ( .»)1390-1395مطالعــات ملــی ،ســال  ،20شــمارۀ
 ،2صــص.24-3 :
 احمدی ،حمید .)1396( ،قومیت و قومگرایی در ایران .تهران :نی اســمیت ،آنتونــی دی .)1394( ،ناسیونالیســم و مدرنیســم .ترجمــۀ کاظــم فیروزمنــد،تهــران :نشــر ثالــث.
 اســمیت ،آنتونــی .)1383( ،ناسیونالیســم :نظریــه ،ایدئولــوژی ،تاریــخ ،مترجــم منصــورانصــاری .تهــران :مؤسســه مطالعــات ملــی ،تمــدن ایرانــی.
 اشـرف ،احمـد .)1383( ،بحـران هویـت ملـی و قومـی در ایـران ،در حمیـد احمـدی(ویراسـتار) ،ایران؛ هویت ،ملیت ،قومیت .تهران :مؤسسـه تحقیقات و توسـعه علوم انسـانی.
 اوزکریملــی ،اومــوت .)1383( ،نظری ههــای ناسیونالیســم .ترجمــۀ محمدعلــی قاســمی،تهــران :تمــدن ایرانــی.
 باباییفــرد ،اســداهلل ،پیــری ،حســن؛ ســلیماننژاد ،محمــد؛ و منتــی ،محمــد،)1398( ،فراتحلیــل مطالعــات دینــداری و هویــت ملــی در ایــران ،جامعــه پژوهــی فرهنگــی ،ســال ،10
شــمارۀ  ،1صــص.23-1 :
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 بروجــردی علــوی ،مهدخــت؛ و صدیقیزدچــی ،امیرســعید« .)1396( ،تأثیــر فضــایمجــازی بــر هویــت ملــی و قومــی در ایــران» .مطالعــات رســانههای نویــن ،دورۀ  ،3شــمارۀ ،12
صــص.88-110 :
 بهشــتی ،ســید صمــد؛ و حقمــرادی ،محمــد« .)1396( ،فراتحلیــل مطالعــات مرتبــطبــا رابطهــی بیــن هویــت قومــی و هویــت ملــی در ایــران بــا تأ کیــد بــر نقــش رســانه» .مســائل
اجتماعــی ایــران ،ســال  ،8شــمارۀ  ،2صــص.5-27 :
 جعفرپــورزاده ،فروزنــده؛ و حیــدری ،حســین« .)1393( ،فراتحلیــل رابطــۀ هویــت ملــی وهویــت قومــی در ایــران» .راهبــرد اجتماعــی فرهنگــی ،شــمارۀ  ،11صــص.63-96 :
 حاجیانــی ،ابرهیــم« ،)1379( ،تحلیــل جامعهشــناختی هویــت ملــی در ایــران و طــرحچنــد فرضیــه» .فصلنامــۀ مطالعــات ملــی ،شــمارۀ  ،5صــص.228-193 :
 رجبنــژاد ،مریــم؛ حاتمــی ،آرمیــن؛ یزدانــی ،ســعید؛ خزانــهداری ،شــهرام؛ و شــیروانی،شــهاب .)1385( ،مــرور نظاممنــد شــواهد :از مجموعــه کتابهــای آموزشــی تعالــی خدمــات
بالینــی .تهــران :دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی شــهید بهشــتی.
 زرگــر ،افشــین؛ و آریانفــر ،کاظــم علــی« .)1389( ،هویــت قومــی و ملــی؛ مــروری بــر برخــیمفاهیــم اساســی حــل و فصــل منازعــات قومــی و دولت-ملتســازی» .پژوهشــنامۀ بهــار،
شــمارۀ  ،53صــص.25-80 :
 شــولت ،یــانآرت ،)1383( ،نگاهــی موشــکافانه بــه پدیــده جهانــی شــدن .ترجمــۀمســعود کرباســیان ،تهــران :انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
 عباســی ،مهــدی؛ و ســراجزاده ،سیدحســین« .)1394( ،مســائل روششــناختی در مــرورنظاممنــد؛ همــراه بــا ارزیابــی مقــاالت ایرانــی مبتنــی بــر ایــن روش» .فصلنامــۀ مجلــۀ مطالعــات
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هویت ملی در جامعۀ ایران و چالشها و مشکالت آن...
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