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 مقدمه 

ها  عمدتاً نگاهدر نگرش سنتی به امنیت ملی، امنیت نظامی محور اغلب تحقیقات بوده است که  

محیطی نیز در داد اما ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست را به خارج از کشور سوق می

رویکرد نوین امنیت ملی مورد توجه قرار گرفته است. این تغییر نگرش، به ویژه پس از دوران  

ی نیز از این  ترین بُعد امنیت ملها را به داخل کشورها معطوف کرده است. مهمجنگ سرد، نگاه

حیث، امنیت اجتماعی است که به صورت خاص در هویت هر کشور متجلی است. هویت باعث  

معنا خواهد  نگیرد، امنیت ملی بیشود و اگر در کشوری »ما«ی ملی شکل  گیری »ما« میشکل

به  2به دنبال احیا و حفظ »هویت ملی«  1هویتی« ها از طریق »سیاست بود. به همین جهت، دولت 

 ترین شکل هویت جمعی هستند.  ترین و مشروععنوان مهم

در تاریخ معاصر ایران، »اسالمیت، ایرانیت و تجدد« در سیر تکوین اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  

های دوران معاصر  ( و حکومت 1397اند )حقیقت،  ترین منابع هویت ملی تبدیل شده خود به مهم

برداری قرار  ها را در مسیر برساختن هویت ملی مورد بهرهاند یك یا تلفیقی از آن یران سعی کردها

خاصی را در   دهند. جمهوری اسالمی ایران نیز به منظور برساختن هویت ملی، سیاست هویتی 

بنابراین، مسئله   بود.  تأثیرگذار خواهد  آن  امنیت  بر  ناخواسته  یا  که خواسته  گرفته است  پیش 

وشتار حاضر آشکارسازی ماهیت سیاست هویتی جمهوری اسالمی ایران و بررسی تأثیر آن بر  ن

 . است امنیت ملی 

های دیگر آن ترین شکل هویت جمعی است، اما گرایشترین و مشروعاگرچه هویت ملی مهم

مانند هویت قومی، دینی، مذهبی و جنسیتی نیز مهم هستند. به منظور سنجش و شناخت سیاست  

تی جمهوری اسالمی ایران، نظام آموزش و پرورش که اولین و تأثیرگذارترین بازوی اجرایی  هوی

باشد، مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که کتاب درسی مطالعات  های هویتی دولت میسیاست 

 
1. Politics Of Identity 

2. National Identity 
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شناسی است(  اجتماعی در دوره اول متوسطه نظری )که شامل مباحث تاریخ، جغرافیا و جامعه

واند ابعاد مختلف سیاست هویت را بازنمایی کند، به عنوان مبنای مطالعه انتخاب گردید. تبهتر می

این سؤال پاسخ داده شود که سیاست هویتی منعکسبر این اساس تالش می شده در  شود به 

های درسی مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه نظری چه تأثیری بر امنیت ملی دارد؟ در  کتاب

این پرسش، پس از بررسی مفاهیم سیاست هویت و امنیت ملی، به چارچوب    راستای پاسخ به

شناختی تحقیق به بررسی شود. در ادامه، پس از ذکر مبانی روشنظری پژوهش شکل داده می 

آمده، داده به دست  متوسطه  اول  اجتماعی دوره  کتب علوم  تحلیل محتوای  از طریق  که  هایی 

 گیرد.یر این سیاست هویتی بر امنیت ملی مورد بررسی قرار میشود. در نهایت نیز تأثپرداخته می

 

 الف( سیاست هویت و امنیت ملی؛ نسبت نظری و مفهومی

با توجه به اینکه سیاست هویت و مطالعات مربوط به آن در بستر خاص کشورهای غربی مورد  

وماً متناسب با همان  شده در این زمینه نیز عمها و نظریات مطرح مطالعه قرار گرفته است، دیدگاه

سال طی  اگرچه  است.  نیز صورت بستر  توسعه  حال  در  کشورهای  در  مطالعاتی  گذشته  های 

ها در مورد چیستی سیاست هویت در این کشورها عمدتاً متأثر از همتایان  پذیرفته، اما نگرش

( است  بوده  خود  ؛  Davies, 2009؛Hope, 2001 ؛Idris, 2005 ؛Yunespour, 2011 غربی 

در جوامع غربی  (.  1385؛ سیدامامی،  1395غفور و زهیری،  ؛ آل 1391؛ فاضلی،  1393پور،  براتعلی

نفع و های اقلیت، ذیگروه  گرفته در رابطه با سیاست هویت عمدتاً به فعالیت مطالعات صورت

های پیدایش  (. به همین جهت، زمینهYunespour, 2011: 14فعاالن سیاسی اختصاص یافته است )

در این مقاله   دانند.های نوین اجتماعی میمیالدی و مالزم با جنبش  1960را نیز اکثراً در دهه    آن

شود سیاست هویت در راستای اهداف تحقیق و متناسب با مکان و زمان پژوهش به  سعی می

های اجتماعی  کار برده شود. به عبارت دیگر، برخالف مطالعات غربی که آن را در رابطه با جنبش

اند، آن را از »باال به پایین« و در قالب سیاست هویت  از »پایین به باال« مورد مطالعه قرار دادهو  
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بریم. در این راستا نخست به مفهوم هویت به  شود، به کار میملی که توسط دولت اعمال می

شود و انواع و سطوح مختلف آن مورد بررسی  عنوان هسته مرکزی سیاست هویت پرداخته می

گیرد. سپس به مفهوم سیاست هویت و مفهوم امنیت ملی و در نهایت به نسبت آنها با  می  قرار

 شود.یکدیگر پرداخته می

   

 . مفهوم هویت  1

(  «آن»عین    «این»)به شکل    مفهوم هویت دو معنای اصلی دارد: نخست، همانندی و تشابه مطلق

(.  222:  1381  محمدی،)گل  شودناشی میو معنای دوم، تمایز است که از ثبات و تداوم زمانی  

هویت  شود.  بندی به دو نوع فردی و جمعی تقسیم می ترین دستهترین و کلیهویت در متداول

)عبداللهی و    گرددمی  از ب  )مانند تیزهوشی(  های فردی ویژگی  ها )مانند نام( و شاخصه  فردی به 

کیستند؟  «دیگران»م و چیستیم و کیستی «ما»به پرسش  نیزهویت جمعی  (.107: 1381 بر،حسین

 كتعلق یك فرد در ی  و  هایی است که عضویت مجموعه مشخصهو    دهدو چیستند؟ پاسخ می

)مانند یهودی یا    دهدگروه و در نتیجه شباهت  فرد به یك گروه و جمع یا دسته را نشان می

های  دارد و طیفی از هویت نیز  سطوح مختلفی    این نوع از هویت  (. 28:  1381)احمدلو،  ایرانی(  

هویت  تا  خاص  میجمعی  بر  در  را  عام  جمعی  به    (. 38:  1388  )ابوالحسنی،  گیردهای  بسته 

های مختلف، ممکن است زمانی هویت ملی و زمانی دیگر  اجتماعی و هدف  -های سیاسی زمینه

 رند. برداری قرار گیها مورد بهرههویت دینی یا قومی یا دیگر هویت 

مهم هویت،  ملیِ  مشروعسطح  و  فراگیرترین  نظامترین،  کلیه  در  هویت  سطح  های ترین 

(، اما دستیبابی به آن مستلزم اتخاذ راهبرد مناسب در قبال  197: 1379اجتماعی است )حاجیانی،  

راهبرد میاقلیت  نوع  این  است.  دینی، مذهبی و غیره  نژادی،  زبانی،  تاکتیكهای  از  های  تواند 

 گرایی )مهندسی اجتماعی( در نوسان باشد. سازی تا چندفرهنگتلف یکسانمخ
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 . سیاست هویت2

اگرچه هویت جزو مهمی از حیات چندصد ساله سیاسی و اجتماعی مدرن بوده است، اما تنها  

بود که در کانون مبارزات سیاسی قرار    1960های دهه  پس از فوران اعتراضات جمعی در سال

  هویت  سیاست   اصطالح  از  بار  اولین  برای  آنسپاچ  ،1979  سال  (. در34-33:  1385گرفت )دان،  

 دهد  تغییر  را  معلول  افراد  اجتماع  و  خود  مفهوم  تا  کرد  استفاده  معلول  افراد  فعالیت   به  اشاره  برای

(Bernstein, 2005: 47.)   به   ندرت  به  بوده اما  بحث   مورد   از آن زمان به بعد این مفهوم بسیار  

 به طوری که آپیا هفت معنای آن را شناسایی نموده است:  .است  شده تعریف وضوح

  کسی  چه و  شودمی  مشمول  کسی  چه  اینکه  درباره  سیاسی  هایکشمکش(  1

  ها دولت (  3.  کنند  بسیج  ها را هویت   توانندمی  سیاستمداران(  2.  دارد  وجود   نه،

  متمایزی   هویت   از  که  باشند  داشته  مردمانی  با  متفاوت  رفتاری  توانندمی

 خرده (  5.  کنند  دنبال  را  بازشناختی  هایسیاست   توانندمی  مردم(  4.  برخوردارند

(  6.  شوند  را موجب   شناختی  هویت   هنجارهای  توانندمی  اجتماعی  هایسیاست 

 و دارند وجود حزبی هایهویت  تعیین مانند سیاسی هایهویت  ذاتی صورت به

  بسیج   باال  هایگزینه  به  دادننشان  واکنش  برای  توانندمی  اجتماعی  گروهای(  7

 (.Appiah, 2006: 22شوند  )

بندی کرد. در رویکرد نخست،  ها را در دو رویکرد دستهتوان آنبا مرور تعاریف مختلف می

پردازی بر پایه تجارب مشترکی از  های سیاسی و نظریهسیاست هویت بر طیف وسیعی از کنش

 گیری سیاسی هویت، تضمین شود. اغلب هدف شکلاطالق می های خاص  عدالتی نزد گروهبی

اند. در این باشد که به حاشیه رانده شدههای خاصی میهای سیاسی برای افراد و جماعت آزادی

می رفتار ستمگرانه شروع  تحلیل  و  تجزیه  از  هویت  دامنهرویکرد، سیاست  و  اغلب  شود  اش 

(. در حالی Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2020گیرد )های سیاسی را در بر میجنبش

که در رویکرد دوم، سیاست هویت حوزه دانشی است که در جوامع مختلف همواره یك نگاه  
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فراگیر و  طبیعی،  نگاه رسمی،  مثابه خوانش و  به  را  )قومیتی، فرهنگی، جنسیتی( خاص خود 

نگاه دیگر  بر  گزینهغیرزمانی  و  میها  تحمیل  ماها  و  شناختهکند  رسمیت  به  نگاهنع  های  شدن 

شود. بر این  ها و رویکردها به مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی میمتفاوت و مانع تغییر نگرش

سازی  توان سیاست هویت را کوششی از سوی اصحاب قدرت برای الگوسازی و عادیاساس می

)امیرزاده و بهستانی،  یك نگاه خاص به یك واحد سیاسی معین )قوم، کشور یا سازمان( دانست  

1393 :74-75  .) 

را می باال«سیاست هویت  با  »پایین  از  به دو دسته  از حیث سطح  پایین«  1توان  به  »باال  از   2و 

  و   هویت   فرهنگ،  آن  طریق  از  مردم  که  دارد  اشاره  بندی کرد. سطح نخست به فرایندیتقسیم

است را دچار    شده  تحمیل  هاآن  اجتماعی  زندگی  بر  که از باال  ثروتی  و  قدرت  رقابتی  ساختار

  فرایندهایی   به   که سطح دوم عمدتاًحالیکنند. درچالش، سرنگون و یا در مورد آن مذاکره می

 به  کنندمی  تالش  اقتصادی از باال  و   سیاسی  اجتماعی،  هایموجودیت   آن  موجب به  که دارد  اشاره

  اصلی  بدنه  و  هافعالیت   درک   در جهت   زبان و مکان  نژاد،  قومیت،  اساس  بر  جمعی  هایهویت 

  .(Hill & Wilson, 2003دهند ) شکل شدهسازیطبیعی و ثابت  نسبتاً هاییچارچوب سیاست به

انداز یك گروه معین است  ای خاص یا چشمیافتن حول محور تجربهسازمان  بیشتر   سطح نخست 

Hekman ,)  کرامتشان هستندشدن خود و  به دنبال به رسمیت شناخته  که دید هویتی دارند و 

(. بنابراین، سیاست هویت در این سطح، قالبی راهبردی 1386؛ کریمی،  1397؛ فوکویاما،  1999

باشد که گروی میآمیزی و همسانهمبرای مقاومت، ابزاری برای مخالفت با فشارهای خواهان به

. در حالی که سطح دوم (42:  1385فشرند )دان، های بارز اجتماعی و فرهنگی پای میبر تفاوت

نوعی  شامل  هویت    ها، دولت   توسط   که  است  3عمومی   و  ساختاری   رسمی،   سیاست   سیاست 

 
1. Identity politics 

2. Politics of identity 

3. Public 
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شود  می  اعمال  هادولت   و  مناطق   شهرها،  سیاسی  هایعرصه  در  1نهادهای مشارکتی   و  احزاب

(Hill & Wilson, 2003: 2  در جوامع دموکراتیك سیاست هویتی اعمالی معموالً مورد .)  توافق

باشد، اما در جوامع غیردموکراتیك معموالً این نخبگان هستند که نوع و حکومت و جامعه می

 (.  48: 1385پور، کنند )قهرمانچگونگی آن را تعیین می

 

 . مفهوم امنیت ملی3

 قدمتی  و  دیرینگی  از  «امنیت »  مفهوم  اما  است،  جدید  عصر  به  متعلق  و  مدرن  مفهومی  «ملی  امنیت »

  و   بقا حفظ  نهاد،  گیتی  صحنه به  پا   انسان  که زمانی  از.  است   بوده  برخوردار  آدمی  حیات   اندازه  به

:  1387 خلیلی،)  است  بوده  آن تضمین گرو   در آدمی حیات  تداوم و  او  دغدغه  اولین  موجودیت،

  مراحلی  است؛  ردیابی  قابل  مرحله  چهار  در  امنیت   مفهومی  تحوالت  تاریخی،  نگرشی  با(.  500

 تعریف  اساس،  این  بر.  هستند  منطبق  آن  ترینپیشرفته  تا  انسانی  جوامع  نوع  ترینابتدایی  با  که

  فراسنتی؛   جامعه  با  تهدید،   فقدان  به  امنیت   تعریف  سنتی؛  جامعه  با  موجودیت،  و  بقا  حفظ  به  امنیت 

  همگرایی  به  امنیت   تعریف  باالخره،   و  مدرن  جامعه  با  توانایی،  و  قدرت  کسب   به  امنیت   تعریف

 (. 17:  1383 خلیلی،) دارند نزدیك نسبتی فرامدرن جامعه  با همکاری، و

بندی کرد. در رویکرد سلبی، امنیت  توان در دو رویکرد سلبی و ایجابی دستهتعاریف امنیت را می

خاطر تعریف شده است  به مفهوم نبودن خطر، تهدید و برخورداری نسبی از آرامش و اطمینان

(. در مقابل، در رویکرد ایجابی به امنیت، حفظ تنها زندگی مهم نیست، 86:  1382)افتخاری،  

(. هدف امنیت در رویکرد سلبی 78:  1379یابد )ماندل،  بلکه حفظ راه و روش زندگی اهمیت می

افزاری و منشأ آن ( و تهدیدات نیز سخت 55:  1378استقرار نظم و برقراری ثبات است )بوزان،  

(. در حالی که هدف رویکرد ایجابی، یکپارچگی و  85: 1384ی بیرونی است )افتخاری،  در فضا

 
1. Corporate institutions 
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افزاری است  ( و منشأ تهدید نیز درونی و ماهیت آن نرم 60-57:  1378همبستگی است )بوزان،  

 (. 86: 1384)افتخاری، 

مستقیم    در واقع پیوندبرخالف امنیت، ملت مفهومی مدرن است که پیوند مستقیمی با دولت دارد.  

رود  ای است که تاریخ آن از پیدایش ناسیونالیسم جدید فراتر نمی مفهوم ملت با دولت، امر تازه

رو    است. از اینبه بعد    نوزدهمسدة    ازو مربوط به تحوالت فکری و سیاسی و اجتماعی اروپا  

متعلق   ( یآگاهی ملی، به معنای تعلق به ملت و لزوم تشکیل دولت ملی و داشتن قدرتی )یا دولت

ای طوالنی ندارد. به همین دلیل واژه ملت نیز در گذشته معنای سیاسی امروزین  به خود، پیشینه

 (. 307: 1385)آشوری،  را نداشته است 

های نظری بسیاری را برانگیخته است.  ترکیب مفهوم قدیمی امنیت با مفهوم جدید ملت، مناقشه

است؛ زیرا کشورها به بهانه  مخرب  بلکه ادرست، ن  فقط ملی نه امنیت برخی معتقدند که اصطالح

می یکدیگر  با  جنگ  به  میآن  سرکوب  را  داخلی  مخالفان  داخلی  عرصه  در  یا  کنند  پردازند 

المللی امروزی  (. با این حال، پیگیری امنیت ملی در فضای سیاسی بین238-237:  1392)طاهایی،  

های  گیری دولت گیرد که با شکلمی  گریزناپذیر است. گریزناپذیری آن از این موضوع نشأت

های سرزمینی آغاز شد، امنیت یك ملت را که در گیری دولت ملی که با قرارداد وستفالیا و شکل

کنند. بنابراین، امنیت ملی  کند، توجیه میسرزمین مشخص و زیر نظر دولتی خاص زیست می

متوجه موجودیت یك دولت که  دفع خطراتی  به  در    - معطوف است  محدوده سرزمینی  ملت 

مشخص است. در سطح ملی، دولت و جامعه هنگامی از امنیت برخوردارند که اوالً در معرض  

های داخلی خود بپردازند خطر نابودی نباشند و ثانیاً به صورت ایجابی بتوانند به تکثیر ارزش

 (. 88: 1392)نصری، 

  



 41  ...آموزش و پرورش  یت،هو یاستس

 . نسبت سیاست هویت با امنیت ملی4

هایی شده در خصوص فهم امنیت ملی، مفهوم »تهدیدات« به اضافه پاسخ تحقیقات انجام هسته اصلی  

باشد که به سه پرسش کلیدی »منبع، هدف و ماهیت« تهدید چیست، داده شده است )مارتین، می 

به چهار مرحله مطالعات امنیتی اشاره   1های فوق، »مکسوینی«(. با توجه به پاسخ پرسش 34:  1389

شناسی که کانون ه عبارتند از  نظریه سیاسی، علوم سیاسی، اقتصاد سیاسی و جامعه کرده است ک 

و امنیت انسانی   3المللی«، استراتژی، »امنیت جامع/ بین 2تمرکز هر کدام به ترتیب »امنیت مشترک«

میالدی آغاز شده است بر این تمرکز   90باشد. از دیدگاه وی، مرحله آخر که از اوایل دهه  می 

گذارد و بر این اساس بر اهمیت هویت و ساخت امنیت ند که چگونه ادراک بر امنیت تأثیر می ک می 

(. به عبارت دیگر، در کل حوزه مسائل امنیتی، امنیت ملی به Shih-Fong, 2003تأکید نموده است ) 

امنیتی تأمل عنوان یك مفهوم کلیدی جا افتاده، ولی شگفت آنکه درباره ملت به عنوان یك واحد  

و بنابراین   - دولت   - چندانی صورت نگرفته است. در واقع کانون توجه را واحد سیاسی و نهادی 

های سیاسی و نظامی تشکیل داده است. ولی اگر نگاه خود را روی ملت متمرکز سازیم، بخش 

: 1395ن،  شود )بوزان و همکارا ای شناخته می شود که با عنوان امنیت جامعه بخش دیگری نمایان می 

تواند شامل هر دو شکل فیزیکی عینی و وضعیت فکری ذهنی باشد. در (. بنابراین، امنیت می 191

حالی که اولی بر رهایی از تهدیدات فیزیکی متمرکز است، دومی مبتنی بر احساس امنیت است. 

 مشابهی  ایهعبارت   که  دهد می   نشان  شده،  تولید   ایران   در   اخیر  دهه  طی  ادبیاتی که   در   البته تأمل

 یك   هیچ   جامعوی و ... توسط محققان به کار گرفته شده است، اما   امنیت   اجتماعی،   امنیت   چون

 در  گروهی   چه   یا   کسی   چه   خاطر   اطمینان   سر   بر   سخن   امنیت،   از   نوع   این   در   که   اند نداده   توضیح 

 (. 64:  1392  نصری،)   است  سازوکاری   و  ابزار   چه   با   و  چیزی   چه  مقابل

بردن مطالعات گرایان در درون مکتب انگلیسی و مکتب ابریستویت )ولز( با زیر سؤالهمبستگی

ها دولت است و  دانند که مشکله آنامنیت ملی، هدف امنیت را فرد یا همان مردمان جوامع می

 
1. McSweeny 

2. common security 

3. international/comprehensive security 
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نمی را خارجی  مطالعات سنتی، مشکله  عنوان موج سوم برخالف  به  نیز  پاریس  دانند. مکتب 

به امنیت    گرفته از آرای بوردیو است، بیشتر عالقمنداب امنیت که عمدتاً الهامپردازی در بنظریه

 (.  1393داخلی و ادغام آن در امنیت خارجی است )ابراهیمی، 

پردازان مطالعات امنیتی که همواره خواهان ظهور دولت مقتدر بودند و امنیت را در مصونیت نظریه 

به این نتیجه رسیدند که خود دولت،   1980کردند، از اواخر دهه  سرزمینی از تجاوز دیگری معنا می 

انگیزی برای تحدید و تهدید یکی از منابع اساسی ناامنی است و از استعداد و ابزارهای شگفت 

محور در مقابل مرجعیت و محوریت جامعه رو، امنیت ملی دولت جامعه برخوردار است. از این  

(. 38: 1390زاده و کرمی،  ت )کراس و ویلیامز به نقل از عباس در تثبیت و تعمیق امنیت رنگ باخ

گیرد، با طرح بحث امنیت در این میان، مکتب کپنهاگ که در موج دوم مطالعات امنیتی جای می 

 ای در تحوالت اخیر به خود اختصاص داده است.محور( جایگاه ویژه ای )هویت جامعه 

  مختلف   ابعاد  دارای  را  ملی  امنیت   ،«هراس  و  هادولت   مردم،»   کتاب  در  بوزان  باری  که  زمانی

  مسائل   که  بود  بار  اولین  برای  دانست،  محیطیزیست   و  اجتماعی  اقتصادی،   سیاسی،   نظامی،

. کرد  معرفی  هادولت   روی  پیش  اساسی  هایچالش   از  یکی  را  هویت   محوریت   با  اجتماعی

 تهدید  هدف  اما  شد،  متنوع  سنتی  رویکردهای  به  نسبت   تهدیدات  ماهیت   و  منابع  اگرچه  بنابراین،

  در  قومی  و نژادی های جنگ  ورشدنشعله  پی در و 1993 سال  بود. در  مانده باقی ثابت( دولت )

  «امنیت   کار  دستور  و  مهاجرت  هویت،»  کتاب  در  بوزان  ،(شوروی  فروپاشی  پی  در)  شرقی  اروپای

  قائل   امنیت   ایجامعه  وجه  برای  بیشتری  وزن  نگاشت،  ویور  الی  همکاری  با  و  سال  همان  در  که

 از  یکی  ها،گروه  هویت   و  دولت  وجوه  از  یکی  جامعه  قبلی،  کتاب  در  که  صورت  بدین.  شد

نیز    اجتماعی  هایگروه  یا  جامعه  نظریه،  این  در  اما  بود،  دولت   هایدغدغه  و  نگرانی   موضوعات

  ایجامعه  امنیت   موضوع.  یابدمی   ارتقا  امنیت   هدف  یا  مرجع  به  و   شودتلقی می   دولت   ابعاد  از  یکی

 اگر  یعنی  اند،حیاتی  که  پردازدمی  تهدیدهایی  به  ایجامعه  امنیت .  دارد  کیفی  اهمیت   ،(هویت)

  اقدام   آن   ارتقای  و  ترمیم  به  که  نیست   میان  در  »ما«یی  دیگر  دهد،  دست   از  را  خود  هویت   گروهی
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  فاجعه   و  سیاسی   ناکارامدی  نظامی،  ماندگیعقب   اقتصاد،  ضعف  که  است   حالی  در  این .  شود

  این   بر  برخی  زمینه،  این  (. در108:  1390  نصری،)  هستند  احیا  قابل  نحوی  به  محیطیزیست 

  آگاهی  یا  خودآگاهی  بر   عالوه  هویت  زیرا  است؛  ها ملت   اولیه  نیاز   جمعی   هویت  ایجاد  که   باورند

 در. باشدمی نیز گروه تاریخ و هنجارها یا گروه اهداف مکان،  نوعی از متشکل مفهومی گروهی،

 (. 47: 1393 مله،کریمی)  سازدمی ممکن را بقا که  است  چیزی  هویت  معنا، این

ای است  ای )تهدیدات( به گونههای امنیت جامعهنظر ویور و همکارانش، موضوعات یا مؤلفهبه

ند. یکی از این موضوعات، ساز ای، یعنی هویت را متأثر میکه همگی مقوله مرکزی امنیت جامعه

باشد. رقابت عمودی بیشتر به نوعی معارضه و منازعه شباهت دارد. طی این  رقابت عمودی می

ادغام و  متمرکز  سیاست  یك  مرکزی  حکومت  رقابت،  و  نوع  انکار  درصدد  و  اعمال  را  گرا 

  دولت  (. به طور کلی،98:  1390های متفاوت است )نصری،  دستکاری و در نتیجه ادغام هویت 

 .  شود قلمداد تهدید ماهیت  هویت، و تهدید جامعه، هدف تهدید؛ منبع تواندمی

 

 ب( سیاست هویت و امنیت ملی ایران

های سیاست هویتی در ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت و  در این بخش نخست گرایش

نوعی از حیث ایجابی  ها قادر است به  ای که دولت از طریق آن سپس ابعاد امنیت ملی یا جامعه

 گیرد. سازی برآید، مورد بررسی و تحلیل قرار مییا سلبی درصدد هویت 

  

 های هویتی در ایران گرایش .1

ترین سطح هویت جمعی یا هویت  ترین و مشروع با توجه به سیر تحوالت تاریخی، در رابطه با مهم 

کدام  اسالمیت و تجدد وجود دارند که هیچ دهنده به هویت ایرانی یعنی ایرانیت، ملی، سه منبع شکل 

توان به دیگری تقلیل داد. عالوه بر این، دیگر سطوح سیاست هویت جمعی نیز در ایران  از آنها را نمی 
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تواند قومیت، مذهب و دین باشد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی  به ترتیب اهمیت می 

رب، تالش، لر، ترکمن و آذری. هویت مذهبی شامل  شده عبارتند از: کرد، بلوچ، ع هفت قوم شناخته 

با  باشد.  اهل تسنن و تشیع و هویت دینی نیز عالوه بر اسالم شامل مسیحیت، کلیمی و زرتشتی می 

ها از  اند، در نظرنگرفتن آن های دیگر در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده توجه به اینکه هویت 

شود. در نهایت، در سطح فردی سیاست  ناکارامدی دولت شناخته نمی سوی دولت، نشان ضعف یا  

باشد. این نوع هویت در سنت تاریخی ایران مورد توجه  هویت نیز هویت جنسیتی بسیار تأثیرگذار می 

گیری و  قرار نگرفته و این وضعیت تا حدی نیز بدیهی است، اما پس از جنگ جهانی دوم و شکل 

بخش مهمی از مسئله در جوامع در حال توسعه مانند ایران تبدیل شده    های فمنیستی، به رواج ایده 

گیری و تحکیم هویت ملی که مساوی با یکپارچگی و انسجام ملی است،  است. بنابراین برای شکل 

هویت زنان نیز باید در نظر گرفته شود. اهمیت این مسئله عمدتًا بدین جهت است که حقوق زنان  

 المللی و مورد حمایت مراکز قدرت جهانی است.  توسعه در سطح بین   یکی از گفتمآنهای در حال 

  

 های امنیتی سیاست هویت ابعاد و شاخص .2

های هویتی را در تواند سیاست بر اساس ابعاد مختلف امنیت ملی، در ایران دولت در پنج ُبعد می 

نظامی،   از:  عبارتند  بعد  پنج  این  که  کند  اعمال  و  اتخاذ  جمعی  اقتصادی، سطوح  سیاسی، 

جامعه زیست  و  یکسان محیطی  برای  نظامی،  بعد  در  دولت  به ای.  نظامی  حمله  به  قادر  سازی 

یافتن به هویت ملی منسجم است. در بعد سیاسی، های قومی، دینی و مذهبی برای دست هویت 

نان را تواند هویت اقوام، ادیان و مذاهب و حتی جنسیت ز آمیز می دولت با تصویب قوانین تبعیض 

به طور سیستماتیك سرکوب کند. در بعد اقتصادی، عدم رسیدگی از سوی دولت مرکزی یا اعطای 

ای، های مختلف قومی، دینی و مذهبی برای پیگیری راهبردهای اقتصادی منطقه قدرت به هویت 

 کند کهتواند منجر به رکود اقتصادی و بیکاری شود. این موضوع نیز این نگرش را تقویت می می 

کند )فرض بر این است که دولت به طور ها را سرکوب می دولت به صورت سیستماتیك هویت آن 
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ریزی نکرده است(. همچنین وابستگی دولت به جامعه سازی برنامه سیستماتیك در جهت یکسان 

می  مالیات،  اخذ  سیاست در  نوع  بر  بعد  تواند  در  باشد.  تأثیرگذار  آن  اعمالی  هویتی  های 

های قومی، زبانی یا مذهبی وهوایی در مناطقی که هویت لودگی و تغییرات آب محیطی، آ زیست 

ها شود. مثاًل تواند باعث تغییر سبك زندگی و ایجاد مشکالت بسیاری برای آن اکثریت دارند، می 

هایی در رابطه با باروری مصنوعی ابرها تغییرات هویتی را مدیریت کند. تواند با آزمایش دولت می 

ها را هایی نام برد که هویت گروه توان از شاخص ای می در رابطه با تهدیدات جامعه   در نهایت، 

این شاخص سرکوب می  از جمله آن ها می کنند.  که  باشند  ها توانند در هر سطحی وجود داشته 

آیین می  برگزاری  زبان،  آموزش  در  عملی  و  قانونی  موانع  اجباری،  مهاجرت  به  سنتی توان  های 

های سیاست ها( و اماکن مذهبی اشاره کرد. در جدول زیر ارتباط گرایش واری ها و سوگ )جشن 

 ای( قابل مشاهده است:های امنیت ملی )جامعه هویتی دولت و ابعاد و شاخص 

 

 های امنیت ملی: ارتباط انواع سیاست هویت با ابعاد و شاخص1جدول

 امنیت ملی  
 هویت سیاست

 ها شاخص ابعاد 

 های هویتی  سیاست

 )ملی، قومی، دینی،  

 مذهبی، جنسیتی( 

 های قومی، دینی و مذهبیحمله نظامی به هویت نظامی 

 آمیز ها، قوانین تبعیضنابرابری در احراز پست سیاسی 

 رکود اقتصادی و بیکاری   اقتصادی 

 آلودگی و تغییرات آب و هوایی عمدی   زیست محیطی

 ای جامعه

ها و غیره(، استفاده  های سنتی )جشن، سوگواری برگزاری مراسم 

از زبان، نام و پوشش، تغییر نام، وضعیت اماکن دینی و مذهبی،  

 بستن اماکن آموزشی، مهاجرت اجباری، تبعیض حقوقی 
 های تحقیقمنبع: یافته
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 روش تحقیق  .3

گانه( دولت ایران بر  های پنجهای هویتی )گرایشاینکه امکان بررسی تأثیر سیاست با توجه به  

و سنجشامنیت جامعه بودجه  محدودیت  دلیل  )به  ابعاد  تمامی  در  در سراسر ای  میدانی  های 

مهم عنوان  به  پرورش  و  آموزش  ندارد،  وجود  جامعهایران(  نهاد  بهترین  ترین  و  پذیری 

فرض ما این است که هویت جمعی  انتخاب گردید. در واقع پیش  دهنده سیاست هویتیانعکاس

ها،  کردن هویت باشد و آموزش و پرورش برای درونیای ذاتی، بلکه کامالً اکتسابی مینه پدیده 

های درسی بهترین  رود و کتابترین و مؤثرترین ابزارها در تمامی جوامع به شمار مییکی از مهم

های درسی  و قابل اتکاترین منابع برای شناخت سیاست هویتی هستند. البته تعداد و ماهیت کتاب

های مطالعات اجتماعی دوره اول  هم متفاوت است و بنابراین از میان تمامی کتب درسی کتاب

منعکس کتب  از سایر  بیش  که  نمونه  متوسطه  عنوان  به  هستند،  هویتی  انتخاب  کننده سیاست 

های هویتی جمهوری اسالمی ایران، با استفاده از تحقیقات  سازی سیاست به منظور شاخصشدند.  

  های های زیر برای سیاست و تغییراتی متناسب با اهداف تحقیق، در مجموع شاخص  1شدهانجام

 هویتی در کتاب مطالعات اجتماعی احصا گردید: 

. میراث  2و عید نوروز، توحید و حقوق بشر(،    نوازی ها و هنجارها )مانند مهمان . ارزش 1

دینی  اماکن  و  )ایرانی(  )اسالمی(،    - فرهنگی  شخصیت3مذهبی  و  مشاهیر  برجسته  .  های 

غربی،   و  اسالمی  )ملی 4ایرانی،  ایرانی  رخدادهای  و  وقایع  اسالمی  .  نفت(،  صنعت  شدن 

پیامبر(،   هجرت  اسالمی(،  5)واقعه  )ایرانی،  فرهنگی  میراث  دینی 6.  مناسك  و    - .  مذهبی 

 
کدام به های سیاست هویتی دولت از تحقیقات مختلفی بهره گرفته شده است )زیرا هیچشاخص  یبرای احصا .   1

یك جنبه از آن مانند هویت ملی، هویت قومی یا   اند و صرفاًجا نپرداختهابعاد مختلف هویت جمعی به صورت یك

(، صالحی  1386(، صالحی عمران و شکیباییان )1373اند( که عبارتند از: یاوری )داده  هویت دینی را مدنظر قرار

(،  1393زاده )(، هاشمی و قربانعلی1390(، نوشادی و دیگران )1388(، منصوری و فریدونی )1387عمران و دیگران )

 (.1399) دیگران (، پورشکری و1395مهر )(، ازغندی و محمدی1393(، رهبری و دیگران )1393قادرزاده )
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. موقعیت جغرافیایی  7های ایرانی اصیل(،  نمادهای ایرانی )عید فطر و پرچم ایران و لباس 

.  8های محیطی کشور و موقعیت خاص ایران در منطقه و جهان(،  گاهی از ویژگی ایران )آ 

 های قومی. فرهنگ خرده 

 استفاده از تکنیك بر مبتنی پژوهش حاضردر بررسی محتوای کتب   با توجه به موضوع، روش

 کمّی تحلیل و تجزیه تحقیق برای متداول روش که است  محتوای کیفی با رویکرد قیاسی تحلیل

شود می محسوب درسی( هایتصویری )مانند کتاب و مکتوب منابع  ویژهبه کیفی، هایهداد و منابع

در مدارس    1399-1400های مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه نظری که در سال  و کتاب

شده تدریس  تحلیل  ایران  بخش  در  گرفتند.  قرار  محتوایی  بررسی  مورد  نمونه  عنوان  به  اند، 

پیامدهای امنیتی سیاست هویتی نیز از یك سو بر تحلیل و استنباط منطقی از رابطه میان همبستگی  

ملی و امنیت ملی بر اساس مبنای نظری مورد استفاده تأکید شده و هر جا سیاست هویتی متوازن  

یت  و متناسب بوده و گرایش به تقویت همبستگی و اتحاد ملی داشته، آن را در راستای تقویت امن

ملی تحلیل کرده و هر جا گرایش به عدم توازن و تناسب و واگرایی داشته، آن را در راستای 

ها  از سوی دیگر برای تقویت استدالل خود از نتایج پژوهش  ایم.تضعیف امنیت ملی تحلیل کرده

 ایم.    های همسو به عنوان قرینه نیز استفاده کردهو تحلیل

 

 ت اجتماعی و امنیت ملی در ایرانج( سیاست هویت در کتب مطالعا

یافته توصیف  به  نخست  بخش  این  میدر  پرداخته  گرایشها  سپس  و  مختلف  شود  های 

های هویتی دولت را در آموزش و پرورش به تفکیك مورد بررسی قرار داده و تأثیر آن سیاست 

 دهیم.بر امنیت ملی را مورد بررسی قرار می
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 ها . توصیف یافته1 

جمله مورد بررسی قرار    5787در سه کتاب مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در مجموع  

از:   عبارتند  ترتیب  به  نهم  و  هشتم  هفتم،  دوره  به  مربوط  فراوانی  که  است   1790گرفته 

جمله    3584درصد( جمله. از این تعداد  35/ 44)  2051درصد( و  33/ 63)  1946درصد(،  30/ 93)

  1203است هویت مرتبط بوده است. سهم هر دوره نیز به ترتیب  درصد( با موضوع سی 61/ 9)

 درصد( بوده است.  31/ 58) 1132درصد( و 34/ 85) 1249درصد(، 33/ 57)

تصویر مورد بررسی قرار گرفته است. الزم به ذکر است که   1133در رابطه با تصاویر، در مجموع  

، تصویر فردی با لباس بلوچ، برخی تصاویر شامل چند نوع هویت جمعی بودند. به عنوان مثال 

تواند در زمره هویت مذهبی اهل سنت نیز باشد، می عالوه بر اینکه نمایانگر هویت قومی بلوچ می 

گرفتند. به همین مورد دسته  قرار  بار مورد تحلیل  بنابراین، برخی تصاویر چند  گیرد.  قرار  بندی 

های ز این تعداد تصویر، سهم دوره عدد افزایش پیدا کرده است. ا   1378جهت، تعداد تصاویر به  

درصد( بوده 33/ 6)   463درصد(،  34/ 03)   469درصد(،  32/ 37)   446هشتم و نهم به ترتیب    هفتم، 

 شده قابل مشاهده است: است. در جدول زیر فراوانی و درصد جمالت و تصاویر بررسی 

 

 : فراوانی و درصد جمالت و تصاویر مورد مطالعه2جدول 

 دوره

جمالت حاوی سیاست   مورد بررسیجمالت 
 هویت 

 تصاویر مورد بررسی

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی

 37/32 446 57/33 1203 93/30 1790 هفتم

 03/34 469 84/34 1249 63/33 1946 هشتم

 6/33 463 58/31 1132 44/35 2051 نهم 

 100 1378 100 3584 100 5787 کل
 تحقیقهای منبع: یافته
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قابل مشاهده است، بیشترین فراوانی متعلق به سیاست هویت     سهطور که در جدول شماره  همان

درصد( بوده است. پس از آن سیاست هویت  87جمله )  3118در سطح ملی با مجموع فراوانی  

درصد با اختالف بسیار در جایگاه دوم قرار گرفته است.  8/ 7جمله و    282مذهبی با فراوانی  

  63درصد( جمله و سیاست هویتی دینی با فراوانی  3/ 4)  121ویتی قومیتی با فراوانی  سیاست ه

 گیرند. درصد( جمله نیز در جایگاه اهمیت سوم و چهارم قرار می1/ 8)

کتاب محتوای  تحلیل  فر در  تناسب  به  متوسطه،  اول  دوره  اجتماعی  مطالعات  های  اوانیهای 

)  595موجود،   جهت 16/ 6جمله  هویت گیری  درصد(  به  نسبت  جامعه منفی  در  مختلف  های 

درصد(، 86/ 9)  519اند. از این تعداد فراوانی سهم هویت ملی، مذهبی و قومی به ترتیب  داشته

 درصد( بوده است.  7/2جمله ) 16درصد( و 10/ 4) 62

انتخاب با فراوانی  شده برای کتابدر رابطه با تصاویر    855های مورد مطالعه، سیاست هویتی 

درصد( به سوی هویت ملی هدایت شده است. پس از آن نیز به ترتیب هویت 62/ 05)تصویر  

درصد(، 4/ 21تصویر )  58درصد(، هویت قومی با فراوانی  30/ 04تصویر )  414جنسیتی با فراوانی  

با   مذهبی  )  45هویت  ترتیب  3/ 27تصویر  به  تصویر  فراوانی شش  با  دینی  هویت  و  درصد( 

 اند.هویتی دولت به خود جلب کرده  هایبیشترین توجه را در سیاست 

 گیری آنها : فراوانی و درصد انواع هویت و جهت3جدول

 هویت  سیاست
 تصاویر  منفی  گیریجهت متن

 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 

 05/62 855 86.9 517 87 3118 هویت ملی 

 21/4 58 2.7 16 3.4 121 هویت قومی 

 44/0 6 - - 1.8 63 هویت دینی 

 27/3 45 10.4 62 7.8 282 هویت مذهبی

 04/30 414 - - - - هویت جنسیتی 

 100 1378 100 595 100 3584 کل
 های تحقیقمنبع: یافته
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 . سیاست هویت و امنیت ملی ایران2

گانه سیاست هویت در ارتباط با امنیت  های پنجهای تحقیق، گرایشدر این قسمت، طبق یافته

ها به عنوان نمونه  بندیگیرد. ذکر این نکته مهم است که این تقسیمبررسی قرار میملی مورد  

 ها قابل تفکیك از یکدیگر نیستند.هویت  ،آیند و در عالم واقعآرمانی به حساب می

 

 . سیاست هویت ملی و امنیت ملی2-1

تقاب شد.  ایجاد  ایرانیان  در  فرهنگی  دوگانگی  نوعی  ایران،  به  اسالم  ورود  فرهنگ  با  دو  ل 

تری بینجامد، اما این دوگانگی نه تنها در آن زمان به شکل  تر و جامعنهاد کاملتوانست به هممی

مناسب حل نشد، بلکه در قالبی جدیدتر به زمان معاصر انتقال یافت. عالوه بر این دوگانگی،  

ا عنوان تجدد انقالب مشروطه به عنوان یك نقطه عطف، ما را با میهمانی ناخوانده و جدید ب

(. به همین جهت، سه منبع مذکور در طول تاریخ به منابع اصلی  93: 1397روبرو کرد )حقیقت، 

تبدیل شده ایرانیان  ملی  دارد )مطهری، هویت  اجماع هم وجود  زمینه  این  در  تا حدی  که  اند 

 (. 1394؛ رهبری و دیگران، 1383القلم، ؛ سریع1383فر، ؛ ثاقب 1385

اند که سهم  جمله مورد بررسی قرار گرفته  3118های تحقیق، در رابطه با هویت ملی  یافتهطبق  

از:   است  عبارت  ترتیب  به  تجدد  و  اسالمیت    1443درصد(،  43/ 46)  1355ایرانیت، 

ایرانی و  10/ 26)  320درصد( و  46/ 28) درصد( جمله. اگرچه در ظاهر میزان توجه به هویت 

می جلوه  یکسان  حدی  تا  ایرانیت  اسالمی  با  رابطه  در  اما  )  366کند،  با  27/ 01جمله  درصد( 

جمله    151گیری منفی در ارتباط با هویت تجدد  گیری منفی همراه بوده است. این جهت جهت 

گیری منفی وجود  درصد( بوده است. در حالی که در رابطه با اسالم هیچ موردی از جهت 47/ 19)

این سه نوع هویت و همچنین تصاویر مرتبط با  گیرهای  نداشته است. فراوانی، درصد و جهت 

 آنها در نمودار زیر نشان داده شده است: 
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 گیری آنها های هویتی سطح ملی و جهت: فراوانی و درصد سیاست4جدول 

سیاست  
 هویت ملی 

 تصاویر  گیری منفیجهت متن 

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی

 57/42 364 01/27 366 46/43 1355 ایرانیت

 13/49 420 - - 28/46 1443 اسالمیت

 3/8 71 19/47 151 26/10 320 تجدد 
 های تحقیقمنبع: یافته

 

 تجدد  و  ایرانی   هویت .  کندمی  روبرو  چالش  با   را   ملی  امنیت  طبعاً  هویتی  گذاریسیاست   نوع   این

  که   گونههمان.  است   شده  تبدیل  آنان  ملی  هویت   از  ناپذیرجدایی  بخشی  به  جوانان  بین  در  ویژهبه

  نسل   یزد،  مذهبی  و  سنتی  نسبتاً   شهر  در  حتی  اند،داده  نشان(  1395)  دیگران  و  اردکانی  ناظمی

  شهر   در.  است   داشته  تجدد  هویّت   به  نسبت   بیشتری  گرایش  بزرگسال  نسل  با  مقایسه  در  جوان

  و   سنتی  هویت   است  مسلم  آنچه  که  داده  نشان(  1396)  سفیری  و  کالنی  پژوهش  نیز  اصفهان

  باقی  پیشین،  نفوذ  و  گذشته  قوت   به  ایران  گذارِ  درحال  جامعة  در  آن  سازهویت   هایچارچوب

 . اندداشته تجدد هویت  به بیشتری گرایش  جوانان  و است  نمانده

  و   نوجوانان   دسترسی   با )   جامعه   بطن   در   آنچه   و   پرورش   و   آموزش  هویتی   سیاست  بین   تضاد 

  ملی   هویت  گیری شکل   مانع   است،   دادن رخ  حال   در (  خارج   و   داخل   دنیای   و   اینترنت  به   جوانان 

ایزدی و قاسمی  .  داشته است  دنبال   به   را   هویتی   تضاد   و   گردیده   یکپارچه   و   منسجم  اگرچه 

برده 1390)  پی  که  (  ب اند  اینترنت  از  استفاده  ممتد  آن ه  ساعات  فردی  جذابیت  برای   دلیل 

اصوالًباعث    آموزان،دانش  این حال،  با  است،  آنها شده  ملی    عوامل  از  یکی  تضعیف هویت 

 آنان  کامل   آگاهی   عدم   تجدد )با استفاده از ابزارهای آن(   هویت  به   جوانان   و   نوجوانان   گرایش 

 متجدد  هویت  گفتمان   شدن مسلط   از   جلوگیری   و   نقد   برای   حتی .  است  آن   مختلف   های جنبه   از 

 هایروش  و   ابزارها  تا  گیرد   شکل  آن   از  مانعی  و   جامع   فهم   و   درک   باید  نخست  نیز   ن ایرا  در 

 . ه استشد   شناسایی   آن  با   مقابله 
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 . سیاست هویت قومی و امنیت ملی2-2

  هویتی   سیاستگذاران  توجه  مورد  اندک   بسیار   تقریباً  ملی  هویت   به  نسبت   قومی  هویت   سیاست 

  قابل مشاهده است، کل   پنجطور که در جدول شماره همان. است  گرفته قرار  پرورش  و آموزش

(  درصد13/ 22)  مورد  16  که  است   جمله بوده(  درصد3/ 4)  121  جمالت مورد بررسی در این زمینه

  باشدمی  آذری  قوم  به  متعلق  نیز   درصد  و   فراوانی  این.  است   بوده  همراه   منفی  گیری جهت   با  نیز  آن

  این . است  نشده مطالعات اجتماعی توجهی درسی هایکتاب متن  در هاقومیت   سایر هویت  به و

  تصاویر  درصد  و  فراوانی.  است   کرده  پیدا  نمود  نیز  شدهتحلیل  تصاویر  در  تناسب   و  توازن  عدم

 10  ،(درصد17/ 24)  10  ترتیب   به  تالشی  و   آذری  ترکمن،  عرب،  بلوچ،  لر،  کرد،  اقوام  با  مرتبط

  7  و(  درصد29/ 31)  17  ،(درصد3/ 45)  2  ،(درصد17/ 24)  10  ،(درصد3/ 45)  2  ،(درصد17/ 24)

 . است بوده ( درصد12/ 07)

 

 گیری آنها های هویت قومی و جهت: فراوانی و درصد سیاست5جدول 

 کل تالشی آذری  ترکمن  عرب بلوچ لر کرد  سیاست هویت قومی

 تصاویر 
 58 7 17 2 10 2 10 10 فراوانی

 100 07/12 31/29 45/3 24/17 45/3 24/17 24/17 درصد 

 متن 
 121 - 121 - - - - - فراوانی

 100 - 100 - - - - - درصد 
 های تحقیقمنبع: یافته

 

  فرهنگ   یك  در  ادغام  برای  را  راه  و  شود  زایل  تدریج  به  که  نیست   ایپدیده  ایران  در  قومی  تنوع

  وحدت  بر  که  است   گوناگون  اقوام  با  تعامل  از  هاییشیوه  گزینش  مهم.  فراهم کند  یکپارچه  مشترک 

  تأکید  است،  بوده  گوناگون  اقوام   گاهسکونت   همواره  که  سرزمینی  چارچوب  در  کثرت  عین  در

  هایهویت   به  داشتنمنفی   گیری جهت   یا  نکردن  بنابراین توجه(.  163:  1385سیدامامی،  )  شود
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  طریق  بدین  و  شد  شدن همبستگی ملی خواهدو شکسته  قومی  همبستگی  تقویت   باعث   قومی

 . گردید خواهد مواجه چالش با نیز ملی امنیت  ملی، هویت  تضعیف بر عالوه

همسو  (  1396)  مرادیحق  و  و بهشتی(  1393)  دیگران  و   های پژوهش با کارهای مسعودنیایافته

  ملی   هویت  ند که بیناو عنوان نموده  دانسته  ترکیبی  و   چندگانه را  ایرانی  باشد. آنها نیز هویت می

متغیر معکوس و کاهنده  این دو یعنی لزوماً رابطه بین .دارد وجود مثبت  و  افزاهم قومی رابطه و

 آن  در  و   کنند  درک   را   مذکور  هویت   دو  هر   رفتاری  و  ارزشی  الگوهای  توانندمی  نیست. افراد

  اینکه   مشاهده  با  هابنابراین قومیت   .شوند  هویتی  تعارض  و  تضاد  دچار  آنکه  بدون  کنند،  مشارکت 

از  فارسی  هویت  زیادی    است،  داده  اختصاص  خود  به   را  دولت   هویتی  سیاست   توجه  بخش 

  معنای   به  هویت   یك  امنیت   افزایش)  شود می  سرکوب   هاآن   هویت   که  کرد  خواهند  احساس 

 (.  است  دیگر هویت  امنیت  کاهش

 

 . سیاست هویت دینی و امنیت ملی2-3

 اند،شده  شناخته  رسمیت   به  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  در  که  گانهسه  دینی  هایهویت 

 جمالتی  مجموع. اندداشته نازلی بسیار جایگاه آموزش و پرورش هویتی گذارانسیاست  نگاه در

  زرتشتی   دینی  از این میان هویت .  جمله بوده است   63  اند،گرفته  قرار  تحلیل  در این زمینه مورد  که

  هویت.  است   گذاران بودهسیاست   توجه  مرکز  در(  درصد47/ 62)  جمله  30  فراوانی  مجموع  با

  در   جمله(  درصد12/ 7)  8  و(  درصد39/ 68)  25مجموع    با  ترتیب   به  نیز  کلیمی  و  مسیحی  دینی

 .اندگرفته قرار بعدی اهمیت  جایگاه

سه    که  وجود داشته  دینی  هایهویت   با  رابطه  در  تصویر  شش  در مجموع  تصاویر،  با  ارتباط  در

 درصد50  نیز  مسیحیت   به  مربوط  تصاویر.  است  بوده  زرتشت   دین  به  مربوط  آن(  درصد50)  تصویر

 دینی  هویت   با  رابطه  در  تصویری  هیچ  بنابراین،.  انداختصاص داده  خود  به  را  تصاویر  باقیمانده



 1400زمستان  94 شماره  راهبردی، مطالعات  فصلنامه    54

  زیر،   جدول  در.  است   نداشته  وجود   متوسطه  اول  دوره  اجتماعی  مطالعات  هایکتاب  در   کلیمی

 : است  شده داده نشان موردبررسی هایکتاب در موجود تصاویر و هاجمله درصد و فراوانی

 

 گیری آنها های هویت دینی و جهت: فراوانی و درصد سیاست6جدول 

 کل مسیحی کلیمی  زرتشتی  سیاست هویت دینی

 63 25 8 30 فراوانی متن 

 100 68/39 7/12 62/47 درصد 

 6 3 - 3 فراوانی تصویر

 100 50 - 50 درصد 
 های تحقیقمنبع: یافته

 

 آموزش   اند،شده  شناخته  رسمیت   اساسی به  قانون  طبق  دینی  هویت   نوع از آنجا که در ایران سه

 هاآن  به  مربوط  موضوعات  فراوانی   افزایش  بر  عالوه  ملی  امنیت   ضریب   افزایش  برای  پرورش  و

  دینی   هایهویت   اگرچه.  نماید  اقدام  مربوطه نیز  تصاویر  افزایش  به  باید نسبت   درسی،  متون  در

  به   معتقدان  اندک   تعداد  همین  اما  اند،نبوده  گذارانسیاست   مدنظر  دارند،  که  جمعیتی  به  توجه  با

  ممکن  مستقل،  هایهویت   عنوان  به  آنها   نظرنگرفتن  در  و  اسالم  به  توجه   میزان  مشاهده   با   آنها

  موضوع   این.  کنند  تبلیغ  اسالم  علیه  بسا  چه  و  کنند  فعال  را  خود   فرهنگی  سازوکارهای  است 

 پیدا  مضاعف   به عنوان دین اصلی و باستانی ایرانیان اهمیت   زرتشت  دین  با   ارتباط  در  ویژه به

های  توان به تقویت زمینهکند و با تغییر نگاه طرفداران ادیان مختلف نسبت به دین غالب، میمی

 . قای امنیت ملی کمك کردهمبستگی و انسجام ملی و در نهایت ارت
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 . سیاست هویت مذهبی و امنیت ملی 2-4

  های کتاب  در  مذهبی  قابل مشاهده است، توجه به هویت   هفت طور که در جدول شماره  همان

تشیع و اهل تسنن   سهم اهل  تعداد این  از. است  بوده جمله  282شامل  مجموع  در بررسی  مورد

ترتیب  با اهل   اما  فراوانی بوده است،(  درصد28/ 72)   81  و  (درصد71/ 28)  201  به  در رابطه 

  در  تصاویر نیز  با  رابطه   در  .است  بوده  منفی  گیریجهت   با  همراه(  درصد76/ 54)  مورد  61  تسنن

  تصویر   41  میان،  این  در.  است   بوده  مذهبی  هویت   سیاست   با  مرتبط  تصویر  45  مجموع

تصویر به  (  درصد8/ 89)  4  در  صرفاً  مقابل،  در  است و  بوده  تشیع  اهل  مختص(  درصد91/ 11)

 . است  شده پرداخته سنت   اهل هویت 

 

 گیری آنها های هویت مذهبی و جهت: فراوانی و درصد سیاست7جدول 

 هویت مذهبی 
 تصاویر  گیری منفیجهت متن 

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی

 11/91 41 - - 28/71 201 اهل تشیع 

 89/8 4 100 62 72/28 81 اهل سنت

 100 45 100 62 100 282 کل
 های تحقیقمنبع: یافته

 

  است  داده  نشان   که  خیزدبرمی  سازی یکسان  های سیاست   از  عمدتاً  گذاریسیاست   نوع   این

 مسلحانه  مبارزه  حتی   و   مقاومت   باعث   گیریجهت   نوع  این.  ندارد  ایران  در  ویژهبه  را  الزم  کارامدی

 مذهبی و  قومی  هویت   که  زمانی.  کننده امنیت ملی است شد و نقض   خواهد مذهب   از  دفاع  برای

بود و همچنان که نشان داده شد، متاسفانه این   خواهد  بیشتر  بسیار  واکنش  میزان  شود،  ترکیب 

 .  تبعیض در هر دو نوع هویت قومی و مذهبی وجود دارد
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باشد. پژوهشگران مذکور  ( همسو می1397پور گیوی و دیگران )های پژوهش با تحقیق نقییافته

های ساختاری در کشور ما  کنند که اگر محدودیت های پژوهشی خود پیشنهاد میبر اساس یافته

شوند. بنابراین برای داشتن ضریب  کاهش یابد، افراد با مذاهب مختلف جذب هویت ملی می

گیری منفی خود نسبت به  باالتر، آموزش و پرورش حداقل بایستی از میزان جهت امنیت ملی  

 اهل سنت بکاهد. 

 

 . سیاست هویت جنسیتی و امنیت ملی 2-5

تقریباً  جنسیتی  هویت   موردمطالعه،  هایکتاب  برای  شدهانتخاب  تصاویر  در هیچ    مورد  مدرن 

  هویت  طبق  زنان،  برای  ویژهبه  شده انتخاب  تصاویر  اکثر  مقابل،  در.  است   نگرفته  قرار  توجهی

 نگاه  جامعه ایران،  در  مردان  برابر  در  زنان  جمعیت   به  توجه  با  این،  بر  عالوه.  است   بوده  اسالمی

بر اساس نتایج جدول شماره  .  است   نبوده   به زنان نسبت به مردان نیز متوازن  هویتی  گذارسیاست 

( درصد79/ 47)  329در کتب مورد مطالعه،    یجنسیت  هویت   با  مرتبط  جمله  414  ، از مجموعهشت 

  به (  درصد20/ 53)جمله    85  فقط  مقابل،  در.  است   بوده  مردانه  جنسیتی  هویت   به  جمله مربوط

 . است  داشته اختصاص زنان

 

 های هویت جنسیتی : فراوانی و درصد سیاست8جدول 

 هویت جنسیتی 
 متن 

 درصد  فراوانی

 47/79 329 مردانه

 53/20 85 زنانه

 100 414 کل
 های تحقیقمنبع: یافته
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که در سطح جهانی  شده تبدیل سیاسی کنش عوامل ترینمهم  از یکی به مدرن  دوره در جنسیت 

نشدن حقوق زنان نیز از پشیبانی گفتمان جهانی لیبرال برخوردار است. جایگاه نازل و رعایت 

ایرانی با آنها علیه نظام اسالمی خواهد باعث فشار جامعه جهانی و حتی همراهی زنان و دختران  

دهد از خود بروز می  شگرفی  نتایج  شود،می  ترکیب  مدرن  هویت   جنسیتی با   هویت   که   شد. زمانی

 . شکند می هم در را مختلف هایحوزه در سازییکسان حصارهای و

پژوهشی که از ( همسو است. آنها در  1391های تحقیق با پژوهش یزدخواستی و دیگران )یافته

که بیشتر پاسخگویان   انددانشجویان دختر دانشگاه اصفهان انجام دادند، به این نتیجه دست یافته

های تحقیق  تحلیل داده.  درصد( در حد متوسط و باالیی احساس نابرابری جنسیتی داشتند85)

تر ضعیفهویت ملی آنها    ، چه احساس نابرابری جنسیتی بیشتر باشد  دهد که هرنیز نشان می

بنابراین،اس به   بایستی  پرورش  و   آموزش   ت.    فرضی  با   حداقل   تا  بپردازد  زنان   هویت   بیشتر 

 .کند جلوگیری ملی امنیت  همبستگی ملی و در واقع از کاهش ضریب  کاهش از بینانهخوش

 

 گیری نتیجه

ایران  هدف این مقاله بررسی تأثیر سیاست هویتی اعمالی در آموزش و پرورش بر امنیت ملی  

های درسی مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه  بوده است و برای مطالعه دقیق موضوع، کتاب

شناختی  هایی که به دلیل دربرگرفتن مباحث تاریخی، جغرافیایی و جامعهنظری به عنوان کتاب

ایج اند، در کانون مطالعه قرار گرفتند. نتهای هویتی بودهکننده سیاست بیش از سایر کتب منعکس

های درسی به عنوان یك نمونه قابل تعمیم، توازن الزم در دهد که در متن این کتابنشان می

  5787های هویتی جامعه ایران وجود نداشته است. همچنان که گفته شد از مجموع  توجه به مؤلفه

کتاب در  موردبررسی  مطالعه،  جمله  مورد  انعکاس61/ 9)  3584های  جمله  دهنده  درصد( 

تعداد،    هایسیاست  این  از  که  بوده است  به هویت   595هویتی  نسبت  در  جمله  مختلف  های 
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درصد( جمله  87)  3118های مرتبط با سیاست هویت،  اند. از جملهگیری منفی داشتهجامعه جهت 

های مرتبط با هویت قومی، مذهبی و دینی نیز به ترتیب با هویت ملی مرتبط بوده است. جمله

و  د1/ 8)  63درصد(،  3/ 4)121 اس7/ 8)  282رصد(  بوده  جمله  نیز  درصد(  تصاویر  کل  از  ت. 

ها مربوط به سیاست هویت ملی بوده است. سپس هویتی جنسیتی، قومی، مذهبی  درصد آن62/ 05

درصد تصایر مورد تحلیل قرارگرفته را به خود  0/ 44و    3/ 27،  4/ 21،  30/ 04و دینی به ترتیب  

از  اختصاص داده به هوی   855اند.  انتخابتصویر مربوط  شده برای اسالمیت،  ت ملی، تصاویر 

درصد( جمله 8/ 3)  71درصد( و  42/ 57)  364درصد(،  49/ 13)   420ایرانیت و تجدد به ترتیب  

 بوده است.  

شدن، اگر به این موضوع توجه شود که با افزایش فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند جهانی

ویژه در بلندمدت( نیز  های نرم و ذهنی )بهلفه عالوه بر متغیرهای مادی مانند قدرت نظامی، مؤ 

امنیت   در حفظ و تقویت انسجام اجتماعی و یکپارچگی ملی  نقش دارند، با وضعیت فعلی، 

ای به عنوان بخش مهمی از امنیت ملی ایران در بلندمدت با چالش مواجه خواهد شد.  جامعه

تباطی مستقیم و بدون واسطه  همچنان که گفته شد، امنیت ملی با همبستگی و وحدت ملی ار

دارد و تا مادامی که اجزای هویتی یك جامعه احساس برابری و آزادی نداشته باشند، همبستگی 

ترین و وحدت ملی و به تبع آن امنیت ملی تأمین نخواهد شد. آموزش و پرورش به عنوان مهم

و متوازن در جامعه   پذیری سیاسی جایگاهی محوری در اعمال سیاست هویتی متعادلنهاد جامعه

گذاری هویتی آموزش و پرورش که بیش و پیش از  توان گفت سیاست دارد و از این طریق، می

کند، نقشی بسیار مهم در القای برابری و آزادی به  های درسی آن تجلی پیدا میهر چیز در کتاب

ی و به تبع آن  اجزای هویتی جامعه دارد و از این طریق نقشی بنیادین در همبستگی و وحدت مل

تواند دارای چندین هویت  میآموز(  )دانشیك فرد  های علمی،  امنیت ملی دارد. بر اساس یافته

به منزله نوعی تعارض و تناقض یا نفی یکدیگر    ،مختلف بوده و وجود آنها در کنار همدیگر

نمی میشودقلمداد  کلی  طور  به  هویت .  از  افراد  گفت  چندگانهتوان  برخوردارهای  که  ای  ند 
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تأثیرگذاری عوامل محیطی در سطوح خرد )خانواده و همساالن(، میانی )ملی( و کالن )جهانی(  

های چندگانه قادر به تقویت و حتی تضعیف برخی از آنهاست. اما نگرش منفی و متضاد به هویت 

گردد. به همین جهت بایستی سعی  شدن نتایج بازی حاصل جمع جبری صفر میمنجر به حاصل

های درسی آموزش و پرورش های مطالعات اجتماعی و همچنین دیگر کتابحتوای کتابکرد م

های چندگانه را افزایش دهد. ای تألیف و تدوین شود که احتمال جذب افراد به هویت به گونه

های هویت تجدد، قومی، مذهبی، دینی  های کتب )عدم توجه به مؤلفهبه عبارت دیگر محدودیت 

همچنین و  جنسیتی  هویت   و  تا  کند  پیدا  کاهش  بایستی  آنها(  به  منفی  چندگانه  نگرش  های 

آموزان تقویت شود و از این طریق زمینه برای تقویت هویت ملی به عنوان مبنای امنیت  دانش

توان انتظار تقویت و ارتقای امنیت ملی را  ملی فراهم گردد. تنها در چنین شرایطی است که می

تفاوت به  با احترام  افزایش داشت و  به  اتحاد ملی و هم  انسجام و  تقویت  به  های هویتی هم 

 ضریب امنیت ملی دست یافت. 
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