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بررسی رابطۀ بین آگاهی تاریخی و هویت ملی شهروندان
(مطالعۀ موردی شهر کرمانشاه)
علی مرادی*،1کیومرث

کرانی2

(دريافت 1399/03/22 :پذيرش)1399/11/21 :

چکیده
ماهيت هويت ملـي در هـر جامعهای بـه ابعـاد سـازنده و وضعيت آن بستگي دارد و بهتبع
ماهيت ابعاد سازنده و وضعيت آن نتايج متفـاوتي را نيـز در جوامع مختلف بههمراه خواهد
داشت .مطالعۀ حاضر به بررسي رابطۀ بين آگاهي تاريخي و هويت ملي شهروندان شهر
کرمانشاه ،در يک نمونۀ  384نفری از افراد  18سال به باال پرداخته شده است .هدف اصلي
تحقيق بررسي رابطۀ بين آگاهي تاريخي و هويت ملي شهروندان (مطالعۀ موردی شهر
کرمانشاه) است .اعتبار پرسشنامه از طريق اعتبار صوری و پايايي آن نيز از طريق ضريب
آلفای کرونباخ تأييد شد که بيشتر متغيرها سطح آلفای باالی  0/75را داشتهاند که نشاندهندة
قدرت باالی ابزار سنجش است .برای تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار آماری
اس.پي.اس.اس .و از تکنيکهای آمار استنباطي همچون ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون
استفاده شده است .يافتههای پژوهش نشان ميدهد که بين آگاهي تاريخي و کل هويت ملي
جغرافيايي ( )r=0/432و در بُعد فرهنگي ( )r=0/260رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد.
بهعالوه نتايج رگرسيون چندمتغيره نيز بيانگر آن است که تأثير آگاهي تاريخي در بُعد سياسي

 . 1دانشيار گروه جامعهشناسي ،واحد اسالمآباد غرب ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اسالمآباد غرب ،ايران (نويسندة
مسئول).
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( ،)Beta=0/553بُعد جغرافيايي ( )Beta=0/141و بُعد اجتماعي ( )Beta=0/110است .اين
سه مؤلفه آگاهي تاريخي توانستند نزديک به  40درصد از فضای مفهومي متغير وابستۀ هويت
ملي را تبيين و پيشبيني کنند .براين اساس ميتوان گفت دخالت دادن شهروندان در تصميمات
سياسي و فرهنگي کشور ،گسترش عرضۀ اطالعات برای آشنايي مردم با ابعاد تاريخي،
اجتماعي و سياسي زندگي ميتواند حس مشترک همبستگي و هويت ملي را در آنها ارتقا
دهد.

واژههای کلیدی  :هويت ،هويت ملي ،هويت اجتماعي ،آگاهي تاريخي ،شهر
کرمانشاه.
بیان مسئله

بررسي هويت ملي يکي از مباحثي است که اهميت تاريخي و جامعهشناختي فراواني
دارد .اهميت تاريخي آن به اين جهت است که اوالً ،اين پديده در فرايند زمان در جامعه
شکل گرفته و از رويدادها و تغيير و تحوالت تاريخي تأثير پذيرفته است .ثانياً ،هر
هويتي که امروزه در جامعه و ميان گروههای اجتماعي مشاهده ميشود ،برگرفته از
جريانهای تاريخي ادوار مختلف است .از نظر جامعهشناختي هويت ملي به اين لحاظ
ميشود .هر اندازه ملتي از هويت محکمتر و منسجمتری برخوردار باشد ،به همان
اندازه در تحکيم پايههای همبستگي و وفاق اجتماعي موفقتر خواهد بود .بايد دانست
که افزايش مراودات جهاني و بهخصوص بحث جهاني شدن که امروزه يکي از مباحث
مهم حوزههای مختلف اقتصادی ،سياسي و فرهنگي تلقي ميشود ،در چالش با مفهوم
هويت ملي قرار ميگيرد .در ميان متفکران در موضوع رابطۀ هويت ملي و افزايش
روابط جهاني و جهاني شدن دو ديدگاه وجود دارد .تعدادی از صاحبنظران بر اين
باورند که روند جهاني شدن باعث تزلزل پايههای هويت ملي ميشود و همۀ کشورها
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کموبيش مجبورند در قبال اين روند از خود انعطاف نشان دهند .برخي ديگر از
متفکران عکس اين ديدگاه را دارند .آنان معتقدند که جهاني شدن باعث ميشود
کشورهايي که خواهان حفظ هويت خود هستند ،عکسالعمل نشان دهند و درصدد
تحکيم پايههای بومي وحدت ،هويت و انسجام جامعه خود برآيند.
همانگونه که در جغرافيا مفهوم مکان نقش محوری بازی ميکند مفهوم زمان و
رابطۀ انسان با زمان نيز پيچيده و گسترده است و ترکيبي از دو عنصر مهم بودن و شدن
است که حال و آينده و گذشتۀ فرد را به هم پيوند ميدهد .ميتوان گفت افراد و جوامع
بشری با پيوند دادن حال خود با گذشته هويتشان را شناسايي ميکنند و در مرحلۀ بعد
برای حرکت به سوی آينده دارای اهداف و آرمانهای مشترک ميشوند درنتيجه
انسانها با آگاهي از حرکت و تداوم خود در بستر زمان خودشان و هويتشان را در
چارچوب آن باز مييابند بنابراين هرگونه هويت فردی و اجتماعي نيازمند تداوم فردی
و اجتماعي در بستر زمان است و چنين تداومي احساس نميشود مگر در صورت
وجود يک گذشتۀ معنادارتر؛ بنابراين مفهوم آگاهي تاريخي در کنار هويت نقش کليدی
دارد (خلعتبری و لطفآبادی ،1393 ،ص .)69 .آگاهي تاريخي نوعي دانش و باور از
هم گذشتۀ واقعي يا طبيعي باشد که در دورة مدرن و چه در دورة پسامدرن بهراستي
ميتوان اين آگاهي تاريخي را در جوامع گوناگون ديد و از طريق آن ذهنيت هر
جامعهای را نيز شناخت و تصويری از آن در زمان ترسيم کرد ،زيرا اين آگاهي و باورها
روح کالبد معنوی جوامع را تشکيل ميدهند .يکي از کارکردهای آگاهي تاريخي تقويت
هويت ملي است .هويت ملي نماد خود اجتماعي فرد است و اين بدان معناست که فرد
از طريق احساس تعلق به اجتماع ملي خود نهتنها گذشتۀ خود را دروني ميکند ،بلکه
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چشماندازی از آينده را نيز برای خود ترسيم ميکند (اکبری و عيوضي ،1393 ،ص.
.)35
در ارتباط بين آگاهي تاريخي و هويت ملي ميتوان اظهار داشت ،تحوالت تاريخي
در شکل دادن به احساس تعلق و دلبستگي به يک مجموعۀ هويتي کامالً اثرگذار است.
شکستها ،پيروزیها ،شيرينيها و تلخيهای تاريخ هر ملت همواره از سوی افراد ،با
احساسات قرين دلبستگي است و در شکل دادن به انگارههای جمعي مؤثر هستند.
بنابراين بُعد تاريخي هويت ملي را ميتوان بهمنزلۀ تداوم تاريخي هر ملت تعريف کرد
که نگاه به گذشته ،حال و آينده هر ملت دارد که اجتماع ملي تاريخي را ايجاد ميکند و
مجموعهای از تعهدها و وظيفههاست .بر اين اساس از آنجا که نياکان ما سختيهای
بسيار برای ما کشيدهاند ما نيز در قبال آيندگان متعهد و وظايفي را برعهده خواهيم
داشت (شجری قاسم خيلي ،1392 ،ص .)94 .آگاهي تاريخي و درک صحيح از هويت
ملي و افراد جامعه کمک ميکند تا جايگاه واقعي خود را در نظام جهاني بهتر درک
کنند و از طريق کنش سازنده به وظايف خود در قبال آيندگان جامعۀ عمل بپوشانند.
شهر کرمانشاه يکي از شهرهای تاريخي و فرهنگي ايران با مساحتي برابر با 93389956
سرشماری سال  1395است .وجود مشکالت اقتصادی و بيکاری فزاينده در اين
شهرستان که رتبۀ نخست بيکاری در کشور را دارد ،نزديکي و همجواری با مرز عراق،
گويشها و اقوام متعدد ساکن در اين شهرستان و پديدة آسيبزای حاشيهنشيني باعث
شده است که جرائم و مشکالت رفتاری در اين شهر نيز رو به افزايش باشد .به نظر
ميرسد اين تنوع قومي و عمدتاً غيربومي در ميزان آگاهي تاريخي و حس تعلق خاطر
به محيط زندگي آنان تأثير گذاشته باشد و اين خود با ايجاد سردرگمي هويتي در افراد
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زمينه را برای ايجاد کنش و اقدامي جمعي بهسوی توسعه مهيا نکرده و درنتيجه
مشکالت اين کالنشهر را روزبهروز گسترش ميدهد.
بر اين اساس پژوهش حاضر درصد تبيين اين موضوع است که آگاهي تاريخي
جوانان شهر کرمانشاه در چه سطحي است؟ اين آگاهي آيا بر هويت ملي شهروندان
تأثيرگذار است؟ تأثير اين آگاهي چگونه ميتواند باشد؟
پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطۀ بين آگاهي تاريخي بر هويت ملي صورت
گرفته است .اهداف جزئي بدين شرحاند:
ـ تعيين تأثير متغيرهای دموگرافي و سطح آگاهي تاريخي پاسخگويان؛
ـ تعيين رابطۀ بين ميزان آگاهي تاريخي و هويت ملي؛
ـ تعيين رابطۀ بين ميزان آگاهي تاريخي و بُعد اجتماعي هويت ملي؛
ـ تعيين رابطۀ بين ميزان آگاهي تاريخي و بُعد سياسي هويت ملي؛
ـ تعيين رابطۀ بين ميزان آگاهي تاريخي و بُعد جغرافيايي هويت ملي؛
ـ تعيين رابطۀ بين ميزان آگاهي تاريخي و بُعد فرهنگي هويت ملي؛
آگاهی تاریخی :آگاهي تاريخي به دانش تاريخي گفته ميشود که فرد يا اجتماع
تاريخي ،بعد تعلق خاطر تاريخي و بعد اهتمام تاريخي است (خلعتبری و لطفآبادی،
 ،1392ص .)2 .بُعد دانش تاريخي بهمعنای آگاهي از مهمترين حوادث و شخصيتهای
تاريخي است .بعد تعلق خاطر تاريخي يعني وجود عواطف مثبت و منفي نسبتبه
حوادث و شخصيتهای گذشته و درنهايت بعد اهتمام تاريخي به معنای اهميت دادن
به گذشتۀ تاريخي است (معمار ،1387 ،ص.)32 .
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هویت :هويت ميتواند درمورد تعريف خود بهمنزلۀ يک فرد نسبت به ديگران در
يک گروه بزرگتر باشد .بنابراين در سطح فردی هويت ممکن است شامل اجزا
مختلفي باشد که هر کدام نقشهای مختلفي را بازی ميکنند مانند جنسيت ،سن ،ظاهر،
حرفه و کسبوکار .در سطح کالن افراد دربارة ويژگيهای جمعي مشترک صحبت
ميکنند مانند مليت قوميت ،مذهب و طبقه اجتماعي (.)Potapenko, 2006, p. 20

هویت ملی :هويت ملي بهمعنای عضويت در يک گروه ملي و آگاهي از عضويت
در آن و احساس تعلق عاطفي ،تعهد و دلبستگي به آن گروه ملي است که دارای
ويژگيهای مختلف اجتماعي ،نمادهای ملي ،فرهنگ و ميراث فرهنگي ،سرزمين و
جغرافيا ،دولت و ميراث سياسي و تاريخي ،اسطورههای خاص و متمايز از ديگر
ملتهاست (ساعي ،1388 ،ص.)118 .
بُعد اجتماعی هویت ملی :هويت اجتماعي فهم ما از کيستي ماست و اينکه ديگران
کيستاند و برعکس ،فهم ديگر افراد از خودشان و ديگران که شامل ما نيز ميشود.
همچنين ،هويت اجتماعي محصول توافق و عدم توافق است .هويت اجتماعي قابل
مذاکره و انتقال است .بر اين اساس افراد براساس فهم خود و توافقي که با ديگر افراد
 ،1392ص.)3 .
بُعد جغرافیایی هویت ملی :تعريف هويت در اين بعد عبارت است از نگرش مثبت
به آب و خاک به اين جهت که ما ساکنان کشور و سرزمين معيني هستيم و جايگاه
مشخصي در نظام هستي داريم .عنصر زمين که با اقتصاد و سياست پيوند نزديک دارد
واحد بقا را برای شخص معلوم ميسازد؛ به اين معني که تنها با وجود آن سرزمين
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مشخص ،رسيدن به اهداف و رفع نيازهای متصور خواهد بود (ابوالحسني ،1387 ،ص.
.)16
بُعد فرهنگی هویت ملی :هويت فرهنگي برداشتي از خويشتن است که از عضويت
(رسمي يا غيررسمي) در يک گروه اجتماعي نشئت ميگيرد و برمبنای انتقال و گسترش
دانش ،باورها ،ارزشها ،نگرشها ،سنتها و شيوههای زندگي معين و مشترک استوار
است (رفعتجاه و همکاران ،1397 ،ص.)2 .
بُعد سیاسی هویت ملی :تعلق خاطر افراد هر ملت به مباني مشروعيتبخش و نظام
سياسي برآمده از آن که بهشکل حکومت تجلي پيدا ميکند ،بُعد سياسي هويت ملي
قلمداد ميشود .بر اين اساس تنها تعلق قانوني يا فيزيکي به يک نظام سياسي ،بعد
سياسي هويت را شکل نميدهد ،بلکه احساس پذيرش و تعلق خاطر به مباني ارزشي و
نظام سياسي برآمده از آن است که اين پذيرش را جاری و محقق ميسازد (اژدری،
 ،1392ص.)181 .
ادبیات تجربی و نظری

صادقزاده و نادی ( )1396پژوهشي با عنوان «رابطۀ هويت ملي و هويت قومي در بين
دانشجويان آذری ،فارس ،لر ،کرد و عرب در دانشگاههای ايران» انجام دادهاند .آنها
نشان دادند که بين هويت ملي و هويت قومي رابطهای مثبت وجود دارد؛ بدين معني که
با افزايش نمرههای مؤلفههای هويت قومي نمرههای مربوط به هويت ملي نيز افزايش
يافته است .ميرزايي و همکاران ( )1395در پژوهشي نشان دادهاند که ملت ايران از
دوران باستان با درک و آگاهي از حقيقت تاريخي و فرهنگي خود ،بهنام هويت ملي ،به
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دنبال و بازيافت آن گام برداشتهاند .احمدی و گنجخانلو ( )1394پژوهشي با عنوان
«رابطۀ هويت ملي و هويت قومي در بين جوانان شهر زنجان» انجام دادهاند .تجزيه و
تحليل دادهها نشان داده است که بين هويت ملي و هويت قومي جوانان شهر زنجان
نهتنها رابطۀ منفي وجود ندارد ،بلکه بين اين دو هويت جمعي رابطۀ تقويتي با شدت
کم برقرار است بهطوری که با بيشتر شدن ميزان هر يک از دو هويت قومي يا هويت
ملي ميزان ديگری نيز بين جوانان زنجاني افزايش مييابد.
اميني و همکاران ( )1393پژوهشي با هدف «تحليل و ارزيابي هويت ملي و ديني
دانشجويان دانشگاه کاشان و علوم پزشکي کاشان» انجام دادند .يافتههای تحقيق نشان
داده که ميانگين هويت ديني و مؤلفههای هويت ملي در دانشجويان دانشگاه باالتر از
حد متوسط بوده است .خلعتبری و لطفآبادی ( )1393پژوهشي با عنوان «آگاهي
تاريخي و کارکرد آن در شکلدهي به هويت ايران دورة ساساني» انجام دادهاند .آنان
اظهار داشتهاند که در ميان مؤلفههای چنداليه و ترکيبي هويتي ايران دورة ساساني
آگاهي و تعلق تاريخي ،يکي از مهمترين آنها بوده که کمتر در پژوهشهای مربوط به
اين عصر به آن توجه شده است .شهرامنيا و همکاران ( )1393با عنوان «بررسي تأثير
نشان دادهاند که قرار گرفتن افراد در شبکههای متنوع اجتماعي با ابعاد مختلف هويت
ملي (فرهنگي ـ اجتماعي ،هويت سياسي ،هويت تاريخي و هويت سرزميني) رابطۀ
همافزا و معناداری دارد هر چند اين رابطه در ارتباط با شبکههای درونگروهي به اثبات
نرسيد.
اميرکافي و حاجياني ( )1392در مقالهای با عنوان «نسبت هويت قومي و ملي :در
جامعۀ چندقوميتي ايران :بررسي و مقايسۀ سه رهيافت نظری» استدالل کردند لزوم ًا
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رابطۀ هويت ملي و قومي معکوس و کاهنده نيست و اين دو در حالت سازگاری و
همزيستي در ميان اقوام ايراني (ترکمن ،آذری ،بلوچ ،عرب ،لر و کرد) ديده ميشوند.
کاظمي و نادری ( )1392پژوهشي با عنوان «بررسي رابطۀ سبکهای هويتيابي و
هويت قومي در دانشجويان گروههای قومي ترکمن ،کرد و لر» انجام دادهاند .يافتهها
نشان ميدهد بيشتر دانشجويان دارای سبک هويتيابي اطالعاتي بوده و تفاوت
معناداری در سه گروه قومي و نوع سبک هويتيابي آنها وجود ندارد .درعين حال
ميان هويت قومي و سبک هويتي اطالعاتي رابطۀ مثبت و معناداری برقرار است .امامي
( )1392در پژوهشي با عنوان «از جامعهشناسي تاريخي ايران تا نظريۀ سياست
پيشرفت» نشان دادهاند که جامعهشناسي تاريخي هويت و تمدن پژوهي از حوزههای
مهم مطالعات هويت تاريخ و تمدن است که در تربيت منظم از ذهنيت تا امنيت
خودآگاه جمعي را سامان ميدهد.
توسلي و ادهمي ( )1391در پژوهشي با عنوان «حافظۀ تاريخي ،هويت قومي و
جهاني شدن :پژوهش بيننسلي در شهر سنندج» با يک نمونۀ  455نفری از شهروندان
باالی  15سال نشان دادهاند که هويت قومي نسل کهنسال ،حافظۀ تاريخي نسل
براساس آگاهي تاريخي بهسبک کردی ،احساس تبعيض قومي و حافظه تاريخي
بيشترين تأثير را بر متغير هويت قومي داشته است .شجری قاسم خيلي ()1392
پژوهشي با عنوان «واکاوی نقش تاريخ و آگاهي تاريخي در بازسازی هويت ايراني»
انجام دادهاند .روش تحقيق پژوهش کيفي و از نوع توصيفي تحليلي برپايۀ منابع
کتابخانهای و با رويکرد سازهگرايي اجتماعي بوده است .مهمترين يافتههای حاصل از
اين پژوهش اين بوده است که در ميان عناصر و مؤلفههای هويت ايراني آگاهي تاريخي
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مهمترين نقش را در احيا و بازسازی هويت ايراني در دوران اسالمي داشته است.
حقيقتيان و همکاران (« )1390عوامل متعددی را بر هويت ملي در سه بُعد عاطفي،
شناختي و رفتاری» سنجيدهاند .نتايج نشان داد هويت ملي دانشآموزان اصفهاني در بُعد
عاطفي به نسبت بعد شناختي و رفتاری بيشترين نمره را به خود اختصاص داده است.
ابوالحسني ( )1387نيز در مقالهای با عنوان «سازگاری هويتها در فرهنگ ايراني» به
مطالعۀ ميزان هويت قومي ،ملي ،امتي و جهاني در ميان شهروندان تهراني پرداخته است.
نتايج اين پژوهش نشان داده است تقابلي ميان هويت ملي شهروندان و دو هويت قومي
و امتي وجود ندارد.
اسکيان و چنگيزی ( )1387نيز با «بررسي رابطۀ بين تمايزيافتگي و سبکهای
هويت در دانشجويان کارشناسي دانشگاه تهران» نشان دادهاند که تمايزيافتگي تنها با
سبک هويتي آشفته و سردرگم رابطۀ منفي و معنادار دارد و نشان ميدهد افرادی که
معيارهای فردی و ارزشهای شخصي تعريفشدهای دارند ،کمتر در چيستي و کيستي
خود دچار بحران و سردرگمي ميشوند.
امين ( )1385در ارتباط با آگاهي تاريخي و هويت ملي نتيجه گرفته است که آگاهي
ملي ميشود و ثمرههای اجتماعي و سياسي درپي دارد .همچنين نتيجه گرفتهاند نگاه
تاريخي نبايد ملت را با احساس مبالغهانگيز و حماسي نسبت به خيرات و حسنات
نياکانمان سرگرم و دلخوش کند ،بلکه با ديد علمي و واقعبينانه موجب
عبرتآموزیمان شود تا اشتباهات گذشتگان را تکرار نکنيم.
آدريانسن )2019( 1در پژوهش خود «نگاهي به آگاهي تاريخي و نگاهي به جنگ
جهاني دوم» نشان دادهاند که انگيزة بسياری از افراد غيرنظامي برای شرکت در جنگ،
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تعصب ناشي از هويت و آگاهي تاريخي ملي آنان بوده است و اين را گواهي برای
اهميت تأثير آگاهي تاريخي به انواع پوششهای انساني ميدانند .گروه استادان دانشگاه
برزيل ( )2019در پژوهشي با هدف «تحقيق در آموزه های تاريخي» نشان دادهاند که
مطالعات تاريخي برای بازنمايي هويتهای فرهنگي و اجتماعي اقوام بسيار ضروری
است و در عامل عقالني بشر روايات تاريخي و عوامل فرهنگي محيط را متأثر از خود
ميکند.
سارياتون )2018( 2پژوهشي با هدف «پيشبيني جهت آموزش دموکراتيک در
اندونزی از طريق اندازهگيری تأثير تحمل ،حساسيت چندفرهنگي و آگاهي تاريخي از
نگرش دموکراتيک» انجام داده است .نتايج نشان داده ارتباط بين تحمل و آموزش
دموکراتيک در اندونزی همچنان مشکلساز است بايد در تحقيقات بعدی موردتوجه
قرار گيرد.
چادوری و ميلر )2017( 3در مقالهای با عنوان «شکلگيری هويت ديني در بين
جوانان مسلمان آمريکايي بنگالدشيتبار» پرداختهاند .يافتههای پژوهش حاکي از وجود
دو گروه متمايز از جوانان در شکلگيری هويت ديني آنان است .گروهي به فطری بودن
محيطي ميدانند.
پاردی و ويلس )2017( 4در مقالۀ «هويت ملي سياسي و جغرافيايي» بر بُعد
سرزميني تأکيد زيادی داشته و از آنجا که مرز سرزميني ،قلمرو سياسي نيز محسوب
ميشود ،لذا آن را دارای اهميت مضاعف ميداند .نادين )2016( 5در مطالعۀ «هويت
ملي و خارجي جهت بررسي هويت ملي افراد آمريکايي» نشان داده که حضور در
کشور ديگر باعث شده است جنبههايي از هويت ملي افراد دوباره ساخته شود و
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هرچند برخي آمريکاييها هويت ملي خود را بهمنزلۀ يک دارايي در آغوش ميگيرند،
برخي ديگر ارتباط ميان هويت ملي و سرزمين را رد کردهاند.
بي بالدی )2015( 6در مقالۀ «بررسي ارزشهای فرهنگي و هويت تاريخي در
برندينگ شهری در زابل» به بررسي نقش نمادهای تاريخي ،فرهنگي در توسعۀ هويت
شهری در زابل پرداخته است و بر اين نکته تأکيد دارد که با برنامهريزی در اين زمينه
ميتوان به رشد هويت شهری به زابل رسيد.
جمالي )2015( 7در پژوهشي «به تأثير رسانههای ديجيتال بر نگرشهای سنتي،
قبيلهای و مذهبي جوانان منطقۀ خاورميانه و شمال آفريقا بهويژه هويت ملي» نشان
دادند جوانان اين منطقه همچنان از ابزارهای مدرن مانند شبکههای اجتماعي مجازی
برای حفظ ارتباطات و پيوندهای اجتماعي بهويژه مذهبي بهره ميبرند و اين مسئله
هويت ملي آنان را درراستای کاهش تحتتأثير قرار داده است .رودريگوئز 8و همکاران
( « )2010وجود پيوند و ارتباطي منطقي ميان سه بعد فردی ،قومي و ملي» را تأييد و
اذعان ميکنند که اين رابطه باعث ميشود که فرد ادراکي مناسب از جهان پيرامون خود
بهدست آورد و در کاهش يا حل تعارضات و چالشهای هويتي خود موفق شود.
عنصر فرهنگ ،هويت اجتماعي و يادگيری» تأکيد کردند و معتقدند که فرهنگ و هويت
فرد است که تفکر ،عمل و تعامالت اجتماعي و نهايتاً عملکرد و پيشرفت تحصيلي هر
فرد را تعيين ميکند .لذا در هر تالشي برای برنامهريزی فرهنگي و آموزشي بايد اين
واقعيت مهم را موردتوجه قرار داد .بيستلي 10و همکاران ( )2009در مطالعۀ «هويت ملي
جوانان استراليايي را تحت تأثيرات دوگانۀ فرآيند جهاني شدن» بر اين باورند که عموماً
بحث از ملت و تعريف موقعيت ملي در جهان براساس فرهنگ ،تاريخ و ادبيات بهويژه
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در شرايط تاريخي کشور تازهتأسيسي چون استراليا در حال منسوخ شدن است .ووبو

( )2003تدوين تاريخ ،رشد هويت در جوامع ساوا و کجوم کامرون پرداخته است و
نشان ميدهد که تاريخ الهامبخش انواع مختلفي از اعمال در سطوح مختلف است و
سياست هويت تنها يکي از سطوح است.
مبانی نظری
تورین

12

و بازسازی تاریخی :آگاهي تاريخي از مجموعهای از وقايع گذشته به

مجموعهای از دانش که بخشي از آنچه تورين آن را الگويي فرهنگي مينامد ،شکل
گرفت .جهت ايجاد ارتباط بين آگاهي تاريخي و رشد هويت ،بايد تاريخ را در دو
سطح مد نظر قرار داد .سطح اول ،سطح پنهان تاريخ است که در آن تاريخ ،انباشت
تجربياتي است که ماحصل زندگي پيشينيان بوده که تورين ( )1974آن را الگويي از
دانش ناميده است و اين نوع دانش در سطح واحدهای خرد مانند خانواده ،قبيله،
همسايه و شبکۀ روابط دوستان انتقال داده ميشود .تورين اين نوع دانش را نوعي
آگاهي تاريخي ميداند که به جنبشهای پراکنده و فاقد هماهنگي منجر ميشود .نمونۀ
سطح دوم آگاهي تاريخي ،سطح آشکار است و در کالبد دانش کموبيش رسمي و منظم
در کنار مجموعهای از سازوکارها ،اسطورهها ،آيينها ،افسانهها و اعمال اجتماعي
گنجانيده ميشود .جنبشهای کجوم در آفريقا و بسياری از جنبشهای هدفمند و
برنامهريزیشده از اين دسته هستند .آگاهي تاريخي بهمنزلۀ حافظۀ جمعي بيانگر اين
واقعيت است که اعمال و کنشهای ما تا حد زيادی وابسته به دانش تاريخي است و از
اين طريق به نظم اجتماعي و هويت فعلي مشروعيت ميبخشد .تصاوير تاريخي با
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اجرای مناسک و آييني نمايش داده ميشود که معاني خاصي را منتقل کرده و موجب
پايداری نظم در جامعه ميشود .اينکه آگاهي تاريخي چگونه ابزاری برای هويتيابي
است و چگونه عمل ميکند دقيقاً مشخص نيست ،ولي ميتوان گفت موفقيت در
هويت يکپارچه زماني ميسر است که افراد برای مديريت خود در سطوح مختلف
هويت ،هدايت شوند .در اين فرايند آگاهيهای تاريخي در کوتاهمدت (مانند نمونۀ
کامرون) بسيار مهم است و برای برنامهريزی در بلندمدت ميتوان فرايند تغيير را آرامتر
ايجاد کرد و ميتواند به بخشي از واقعيت ذهني اعضای جامعه تلقي شود يعني افراد هر
جامعه عالوهبر افتخار بر هويت محلي و شناساندن خود به ديگران با آن هويت ،خود را
در چارچوب هويت ملي نيز بدانند بدون اينکه هيچ يک از اين هويتها به مشکل و
تبعيض منجر شود .در اين رهيافت ميتوان گفت هويتها واقعيتهای اجتماعي تمايز
نيافتند و تکبعدی نيستند.
دیدگاه پادیال و پیرز :انديشمنداني پاديال و پيرز ( )2003به دو بُعد فراساختاری
فرهنگ ،بهنام «آگاهي فرهنگي» و «وفاداری قومي» توجه ميکنند .براساس اين رويکرد،
آگاهي فرهنگي ،دانش مطلقي است که افراد از فرهنگهای مبدأ خودشان و فرهنگ
از حوادث تاريخي مهم ،نمادهای فرهنگي ،فهم و درک شکلهای موسيقي و هنری
فرهنگها و استانداردهای ارزشي و رفتاری است که افراد از خودشان توليد ميکنند.
چنانچه مهاجران از اين ميراث فرهنگي آگاهي بيشتر داشته باشند ،نسبتبه آنهايي که
تماس جديد با آنها دارند ،براساس اين مدل بهتر فرهنگپذير خواهند شد .وفاداری
قومي يا قوممداری زماني رخ ميدهد که افراد مهاجر آداب و رسوم ،سنتها و
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فعاليتهای گروهي و جمعي خود را ترجيح ميدهند .چنانچه اين مدل اتفاق بيفتد
فرهنگپذيری مهاجران سختتر خواهد بود (.)Padilla & Perez, 2003, p. 38

نظریۀ کاستلز :13کاستلز معتقد است که هويت سرچشمۀ معنا و تجربه برای مردم
است .هويت منبع معنا برای خود کنشگران است و به دست خود آنها از رهگذر
فرايند فرديت بخشيدن ،ساخته ميشود ،اما ممکن است که هويتها از نهادهای مسلط
جامعه نيز ناشي شوند ،اما در اين صورت نيز فقط هنگامي هويت خواهند بود که
کنشگران اجتماعي آنها را دروني کنند و معنای آنها را حول اين درونيسازی
بيافرينند .هويت در مقايسه با نقش ،منبع معنايي نيرومندتری است ،زيرا دربرگيرندة
فرايندهای ساختن خويش و فرديت يافتن است؛ يعني هويت سازماندهندة معناست،
ولي نقش سازماندهندة کارکردهاست .کاستلز معنا را بهمنزلۀ يکي شدن نمادين کنشگر
اجتماعي با مقصود و هدف کنش تعريف ميکند (کاستلز ،1380 ،صص18 .ـ .)20برای
ساختن هويت از موادی نظير تاريخ ،جغرافيا ،نهادهای توليد و بازتوليد ،خاطرة جمعي،
دين و  ...استفاده ميشود ،اما افراد و گروههای اجتماعي و جوامع اين مواد خام را
ميپرورانند و معنای آنها را مطابق با الزامات اجتماعي و فرهنگي که ريشه در ساخت
نظریۀ تاجفل :14در اين نظريه فرض اساسي اين است که جامعه بهصورت
سلسلهمراتبي شکل گرفته است که در آن گروههای اجتماعي متفاوت در روابط قدرت
و روابط پايگاهي جايگاه مختلفي در رابطه باهم دارند (مثل زن و مرد ،سياه و سفيد،
کاتوليک و پروتستان) که اين تفاوت در قدرت و پايگاه در گروههای کوچکتر و
ناپايدارتر نظير کالسها در مدرسه نيز مشخص است (اکبری ،1393 ،ص.)58 .
هويتهای اجتماعي نهتنها اعضای خود را توصيف ميکنند ،بلکه رفتار مناسب را نيز
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برای اعضايشان تجويز ميکنند (نظير هنجارها) و فرد نهتنها خودش را با هويتي خاص
ميشناسد بلکه سايرين هم او را با اين نام ميشناسند و ارزيابي ميکنند و همچنين اين
شخص از لحاظ صفات و ويژگيها به اين شيوه ميانديشد و رفتار ميکند (اميني و
همکاران ،1393 ،ص .)256 .در تئوری هويت اجتماعي تاجفل يک ارتباط علي بين
نيازهای هويت اجتماعي و اشکال مختلف رفتار بينگروهي قائل است؛ يعني هويت
اجتماعي مردم ابتدا از طريق مقايسههای اجتماعي تقويت ميشود که بين درون گروه و
برون گروه تفاوت گذاشته ميشود و به اين ترتيب تمايزات بينگروهي رايج را حتي
اگر تضاد واقعي وجود نداشته باشد ميتوان توجيه کرد .هويت اجتماعي به تعريف از
خود شخص در ارتباط با ديگران اشاره دارد ،يعني تعريف از خود بر حسب عضويت
در يکي از گروههای اجتماعي متعدد .هويت اجتماعي بهمنزلۀ يک سيستم فرعي
شخصيت تعريف شده و نقش عمدهای در تعيين مشارکت شخص در سيستم اجتماعي
قائل شده است (گلمحمدی ،1386 ،ص.)223 .
دیدگاه اندرسون :به نظر اندرسون ملتگرايي را بايد نه در ارتباط با ايدئولوژیهای
سياسي خودآگاهانه بلکه باتوجه به نظامهای فرهنگي بزرگي شناخت که پيش از آن
خود را ازدست ميدادند .نخست ،مذهب دستخوش دگرگونيهايي شده بود.
ملتگرايي نمايندة تبديل اين دنيايي ميرايي به تداوم ،تبديل پيشامد جادويي به نوعي
معنای اين دنيايي بود .پس از قرون وسطا بهدليل کشف دنياهای جديد غيراروپايي و
افت تدريجي خود زبان مقدس ،انسجام ناخودآگاه مذهب کاهش يافت .همبودهای
قديميتر اعتماد خودشان را به تقدس بيهمتای زبان خودشان ازدست دادند .دوم ،در
حوزة دودمانها هم تغييراتي رخ داد .در شکلهای فئودالي «تصور» ،دولتها را «مراکز
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عالي» تعريف ميکردند ،مرزها رخنهپذير و نامشخص بود و «حاکميتها» مرزبندی
روشني با هم نداشتند .اما با افول مشروعيت سلطنت ديني در سدة هفدهم ،مردم شروع
به ترديد درباره اين باور کردند که سازمان يافتن جامعه حول «مراکزی عالي» مانند رُم
امری طبيعي است .سوم ــ اين بديعترين قسمت کار اندرسون است ــ او ميگويد بايد
دريافت فئودالي از زمان را که براساس آن کيهانشناسي و زمان تمايزناپذير بودند مدنظر
داشته باشيم .به گفتۀ او «آنچه بيش از هر چيز ديگری "انديشيدن" به ملت را
امکانپذير ساخت» تغييرات پديدآمده در مفهوم زمان بود (.)Anderson, 1991, p.22
دیدگاه اسمیت :مدرنيستهايي مثل هابزباوم

15

معتقدند که مليگرايي بهلحاظ

تاريخي اهميتي ندارد و مثل گذشته يک برنامۀ سياسي جهاني نيست .ديگر افرادی مانند
گلنر و اندرسون معتقدند که پايان عصر مليگرايي دو از ذهن نيست و به نوعي معتقدند
که بايد باقي آن را در آرشيوها و کتابهای تاريخ انديشهها پيدا کرد .به نظر اندرسون
ملتها اجتماعا ت تصوری هستند که برای خدمت به دستگاه قدرت ساخته شدهاند.
اسميت با استفاده از روششناختي جامعهشناختي تاريخي تالش دارد ملت و مليگرايي
را در نقاط مختلف جهان بررسي کند .وی بر آن بود که نشان دهد که نه ديدگاه
کنند و ازليگرايان را مي توان پذيرفت و نه ديدگاه نوگراياني مانند گلنر ،اندرسون و
هابزبوام که معتقدند پديدههای ملت و مليگرايي پديدههايي کامالً نوين و پيامدهای
تحوالت مدرن است .به نظر او منبع اصلي ملتها و هويتهای ملي را بايد در
زمانهای دورتری جست وجو کرد .از نظر او دلبستگي به وطن مقدس ،خاطرات دوران
طاليي ،قرباني دادن برای وطن و سرنوشت عواملي هستند که که برای استمراربخشي به
ملت بهوسيلۀ سنت های فرهنگي پايدار در طول زمان ضروری هستند .اسميت با تأکيد
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بر ريشههای قديمي ملتهای مدرن ،آن را موجب شکل گيری زوايای هويتي آنها
ميداند .او بر تاريخ مشترک ،فرهنگ مشترک ،وفاداری متقابل 16و آگاهييابي سياسي
تأکيد دارد .وی در تفاوت مليت و مليگرايي بر اين باور است که ملت پديدهای کهنتر
از مليتگرايي است و اگرچه ناسيوناليسم به خلق پديدة هويت ملي و تصور وجود يک
ملت دست زد ،اما نميتوان اين موضوع را به کل تاريخ تعميم داد .او ميخواست مبنا و
پشتوانۀ تاريخي نظری خود را قدرت های باستاني چون مصر ،ايران هخامنشي ،اشکاني
و تاحدی ساساني ،روم و يونان وجود ملتها را رديابي کند (.)Smith, 2004, p. 133

بنابراين اسميت ملت را محصول تاريخ ميداند و از تعميم مدلهای نظری اروپامحور
برای ساير جوامع دوری کرد (فاضلي و طهماسبي ،1395 ،ص.)699 .
اندرسون معتقد بود که ملت بهوسيلۀ تخيل بهوجود آمده است ،به اين معنا که
اعضای جامعه يکديگر را شخصاً نميشناسند و تنها ميتوانند خودشان را در مشارکت
با يکديگر تصور کنند .به نظر او ملت نبايد به آگاهي کاذب تعريف شود .چنين تعاريفي
بر اين موضوع داللت ميکند که اجتماعهای واقعي وجود دارد که ميتواند با ملتهايي
که بهطور مصنوعي ساخته شده است مقايسه شود .درواقع همۀ اجتماعات بزرگتر از
مدرنيستها موافق بود که ملت پديدة نويني است ،تأکيد داشت آنها دارای تاريخ
طوالني هستند و از هستههای قومي بهوجود آمدهاند .با ترکيب گروههای قومي که در
اعصار اوليه ميزيستند ،برخي تبديل به ملت شدند.
دیدگاه احمدی :هويت ملي ايراني با وجود داشتن بنيادهای مستحکم تاريخي و
فرهنگي و سياسي و درعين برخورداری از پيوستگي و اصالت و استقالل خاص خود،
درصورتي قادر به رسيدن به استحکام ،پويايي و تقويت همبستگي ملي بيشتر جامعۀ
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ايراني است که ضمن تکيه بر عناصر سازندة سرزميني ،تاريخي و سياسي ايران ،خود را
بهصورت يک گفتمان هويتي مردم ـ شهروندمحور بازسازی کند (مقصودی و حيدری،
 ،1391ص .)339 .ايران بهمنزلۀ جامعهای تاريخي ،فرهنگي و سياسي کهن برخالف
بسياری از کشورهای نوپا ،در زمرة ملتهای باستاني است که در آن هويت ملي و
مليت به مرور زمان بهمنزلۀ پديدهای برساخته يا سازهای اجتماعي شکل گرفته و
استحکام يافته است (مقصودی و حيدری ،1391 ،ص .)340 .از ديدگاه او از عناصر
سازندة هويت ايراني ،سرزمين است .سرزمين ايران هميشه در کانون هويت ايراني بوده
و نام ايران از متون باستاني تا به امروز مطرح بوده است .همچنين تاريخ بخشي از
هويت ايراني است .تاريخي که بازگوکنندة اساطير ايراني است تا به امروز ،نقش مهمي
در برساختن هويت ايراني دارد .از ديگر عناصر فرهنگ و ميراث معنوی است .اين
فرهنگ شامل آيين و رسومات است .همچنين در ايران خداپرستي و اعتقاد به عدالت و
کرامت خداوندی بخشي از هويت ايرانيان است .درنهايت بايد به دولت نيز توجه شود.
دولت يکي از عناصر مهم هويت ايراني است .دولت امنيت را تأمين ميکند ،فرهنگ را
پرورش ميدهد و عدالت را برقرار ميکند .بنابراين دولت بخشي از هويت ايراني است
عباس اقبال آشتیانی و هویت ایرانی :اقبال بهصراحت ،تثبيت هويت ايراني را
بخش مهمي از انگيزة خود در تحقيقات تاريخياش ميداند .همچنين در تاريخنگاری
اقبال ،توجه ويژهای به شناخت و معرفي چهرههای شاخص فرهنگي و ادبي و ديني
شده است ،او بر اين باور بود که چنين نگاهي به تاريخ موجب عالقهمندی ايرانيان به
تاريخ خود خواهد شد و باعث خواهد شد تا ايرانيان از صراط مستقيم ايراني منحرف
نشوند (اقبال ،1327 ،ص .)2 .بهنظر اقبال وظيفۀ هر فرد ايراني ،بهخصوص فرهيختگان
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و مورخان ،زنده نگاه داشتن اجتماعي ايراني است .اقبال آشتياني بر اين باور بود که
علت بيتوجهي برخي از ايرانيان به کشورشان و بيهويتي آنان ،بيخبری از مواريث
فرهنگيشان است؛ ازاينرو درصدد بود در نگارش آثار تاريخي از ادبي ،زبان و بياني
بهکار ببرد تا برای مردم معمولي و حتي بيگانگاني که از راه درس و تعليم با زبان
فردوسي و سعدی آشنا شدهاند قابل فهم باشد .او در نوشتههای خود برخي عادات را
که ناشي از محافظهکاری و کهنهکاری و کهنهپرستي بود ،مورد انتقاد قرار ميداد؛
همچنين ميکوشيد با برقراری ارتباط منطقي زمان حال با گذشته ،علت و حکمت وقايع
که ريشه در گذشتۀ دور و نزديک داشت ،مبرهن سازد .در تاريخنگاری اقبال ،جغرافيا
مقام و موقعيت ممتازی به خود اختصاص داده است بهگونهای که در دو اثر مهم خود،
بهتفصيل در اين باره سخن گفته است (اقبال ،1379 ،صص1.ـ  .)14به نظر وی ،آشنايي
مردم به جغرافيای کشورشان موجب عالقه و دلبستگي آنها به سرزمينشان ميشود و
عدم اطالع در اين باره ،عدم عالقه را درپي دارد (اقبال ،1324 ،ص.)4 .
عبدالحسین زرینکوب :زرينکوب به فرهنگ ايراني بهمنزلۀ عنصری زنده ،پويا و
سرشار از کارآمدی ،آگاهي و انسانيت مينگرد؛ فرهنگي که در دورة باستان ،دورة
قلمداد ميشود که اشاعۀ آن در ميان اقوام و ملل ديگر به فرهنگ جهاني کمک کرد
(زرينکوب ،1376 ،ص .)389 .وی انسانيت ،عدالت و محبت را از مؤلفههای فرهنگ
ايراني ميداند که با عنصر هويت ملي درهم آميخته هستند (زرينکوب ،1378 ،ص.
 .)10او ويژگي انساني فرهنگ ايراني را که نقش بارزی در ماندگاری آن پيدا ميکند و
باعث ميشود تا در هيچ دوره و زمانهای زنگار کهنگي بر آن نقش نبندد و به آن
ايستايي ندهد برميشمرد (زرينکوب ،1376 ،ص .)389 .زرينکوب فرهنگ تسامح،
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آسانگيری در عقايد و اعتقاد به آزادی اراده را از ويژگيهای فکری فرهنگ ايراني
ميداند که همين امر هم باعث شد تا قلمرو حکومت ايراني عرصۀ برخورد و تماس
ميان اديان مختلف و گفتوشنود عقايد گوناگون شود تا بدين گونه به گفتۀ وی ايران
در گذشتۀ باستاني خويش نيز مثل امروز کانون برخورد و محاورة عقايد و اديان متنوع
بود .وی نقش تمدن اسالمي نيز در فرهنگ جهاني برجسته ميداند و معتقد است که
تمدن اسالمي که الاقل از پايان فتوح مسلمانان تا ظهور مغول ،قلمرو اسالم را از لحاظ
نظم و انضباط اخالقي ،سطح زندگي ،سعۀ صدر و اجتناب نسبي از تعصب و توسعه و
ترقي علم و ادب طي قرنهای دراز پيشاهنگ تمام دنيای متمدن و مربي فرهنگ عالم
انسانيت قرار داد ،بيشک يک دورة درخشان از تمدن انساني است و آنچه فرهنگ و
تمدن جهان امروز بدان مديون است اگر از دِيني که به يونان دارد بيشتر نباشد ،کمتر
نيست (زرينکوب ،1378 ،ص.)21 .
سید احمد کسروی :تاريخ برای کسروی وسيله بيدارسازی و آگاهيبخشي
تودههاست که بهزعم او اين آگاهي بهنوبۀ خود به تثبيت هويت ملي ايراني ميانجامد.
درواقع ،واالترين و برترين وسيله برای مقاصد اجتماعي ،سياسي و فرهنگي او تاريخ
ميشناسد .رويکرد به تاريخ ،درخت اجتماع را تنومند و بيتوجهي به آن ،درخت
مذکور را ميخشکاند .اگر بگوييم تاريخ برای يک توده همچون ريشه است برای يک
درخت ،بسيار دور نرفتهايم .تاريخ ،يک توده را پايدارتر و استوارتر گرداند .وقتي
تودهها سختيهايي را که در روزهای سخت با پايداری و مردانگي در گذشته تجربه
کردهاند و به ياد ميآورند ،احساس غرور مي نمايند .از دانستن آنکه پدرانشان دست به
هم دادند و آن توده و کشور را بنياد نهادهاند به هم نزديکتر و پيوستهتر باشند.
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کسروی ،بيش از همه ،راه و رسمي مليگرايانه داشت .او آثار خود ازقبيل نوشتههای
تاريخي را در همان پسزمينۀ سياسي (فضای مليگرايي) مينوشت .او هم از فضای
موجود تأثير پذيرفت و هم تأثير وافر بهجای گذاشت (کسروی ،1377 ،ص.)8 .
احمد اشرف :به نظر اشرف هويت جمعى ،مانند ديگر پديدارهاى اجتماعى،
مقولهاى تاريخى است که در سير حوادث و مشى وقايع تاريخى پديدار مىشود ،رشد
مىکند ،دگرگون مىشود و معانى گوناگون و متفاوت پيدا مىکند .ازاينرو از عوامل
گوناگونى که براى تعريف قوم و ملت ،قوميت و مليت و هويت قومى و ملى درنظر
آمده ،همچون نژاد و سرزمين ،دولت و تابعيت ،زبان و سُنن مشترک فرهنگى و
ريشههاى تاريخى ،دين و ارزشهاى اجتماعى ،اقتصاد و روابط توليد ،هيچکدام يا هيچ
مجموعه مشخصى از آنها را نمىتوان بهمنزلۀ مالک عام براى تعريف و تمييز قوم و
ملت و هويت قومى و ملى بهکار برد .درمورد هر قوم يا ملت در هر دورهاى
مجموعهاى از چند عامل اهميت مىيابد و سير حوادث و مشى وقايع تاريخى آن را
دگرگون مىکند .در بررسى تحول تاريخى هويت ايرانى و آگاهى از شيوههاى تجلى
ايدة ايران و تاريخ آن در ادب فارسى مفاهيم سرزمينى و قومى واژة ايران و واژههاى
الگوهاى کاربرد اين واژهها را در هريک از دورههاى عمدة تاريخ ايران از ديدگاه هويت
ايرانى دريابيم .البته اين بررسى را باتوجه به اين اصل انجام داديم که فراوانى کاربرد
واژة «ايران» تنها به يکى از عناصر تشکيلدهندة هويت ايرانى اشاره دارد و در آثار
موردبررسى وجوه گوناگون فرهنگ ايران درنظر آمده است (اشرف ،1387 ،ص.)26 .
چارچوب نظری تحقیق
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زندر :زندر 17معتقد است جامعۀ جهاني و پيچيدة غربي امروزه تقريب ًا بر تمام هويتها
تأثير گذاشته است بنابراين هويت ثابت و پايداری وجود ندارد .سرعت تسريع در تغيير
زندگي اجتماعي هويت افراد را پويا ،متحرک و درعين حال نامشخص ساخته است.
طبق اين ديدگاه مردم در جامعۀ مدرن با هويتهای چندگانه که با هم همپوشاني دارند،
زندگي ميکنند؛ بنابراين هويتها ميتوانند بهطور فعال ايجاد و پردازش شوند درنتيجه
هويتها چيزهای ثابتي نيستند چون افراد و ملتها ،فرهنگها و نسلها ميتوانند
تاريخچۀ خود را حفظ کنند يا آن را ازدست بدهند يا به دنبال هويتيابي باشند به دنبال
ساخت هويت جديد .آنجا که بحث هويت ملي مطرح ميشود ،اهميت چشمانداز
تاريخ بيشتر نمايان ميشود چراکه آگاهي تاريخي عامل مهمي در حفظ يا ايجاد
هويتهاست ( .)Potapenko, 2006, p. 33آگاهي تاريخي يکي از مفاهيم اصلي در
ديالکتيک تاريخ است به همين ترتيب موضوعات پيرامون توسعۀ آگاهي تاريخي ،در
بين مردم بهمنزلۀ يک ابزار برای رسيدن به منشأ ،شکل و عملکرد جامعه شناخته شده
است .جنسن 18چهار تعريف از آگاهي تاريخي ارائه داده است .1 :آگاهي تاريخي،
دانش هميشگي است که تمام جهتگيریها و اشکال مشترک زندگي مردم در يک
زمان عامل ايجاد اشتراک است و نيازها در دورههای زماني تغييرپذيرند ،بنابراين آگاهي
تاريخي يک مفهوم پايدار ،تغييرناپذير و بدون پيششرط نيست .2 .آگاهي تاريخي
مستلزم ارتباط بين تفسير گذشته ،درک زمان حال و ديدگاههای آينده است .3 .آگاهي
تاريخي بهصورت درک و تفسير گذشته بهوجود ميآيد و بر تفسير رويدادهای آينده نيز
تأثير ميگذارد .4 .آگاهي تاريخي بر يک درک مشترک مبتني بر تجربيات عاطفي استوار
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است .درک مشترک يک عنصر اساسي در شکلگيری و نگهداری هويت جوامع بشری
است (.)Potapenko, 2006, p. 33
جنسن درمورد نقش تاريخ و استفاده از آگاهي تاريخي در انسان ،پنج فرايند
يکپارچه ولي مختلف مشخص کرده است .او آنها را «فرايندهای يادگيری و آموزشي»
در آگاهي تاريخي فرد مينامد .مردم در زمان و مکان زندگي ميکنند و در يک بستر
فرهنگي ـ اجتماعي متحد هستند .عملکرد آگاهي تاريخي اين است که افراد ميتوانند
از آن برای جهتگيری در زمان و مکان استفاده کنند .جنسن فرايندهای زير را در
آگاهي تاريخي ارائه کرده است .آگاهي تاريخي بهمنزلۀ يک هويت ،به نحوة برخورد با
افراد مختلف ،فرآيندهای يادگيری فرهنگي و اجتماعي ،بيان ارزشها و اصول و
درنهايت بهمنزلۀ خاطرات جمعي .جنسن معتقد است بين دو فرايند نخست با وجود
تفاوتها ،رابطه وجود دارد ( .)Kim, 2010, p. 437درحالي که «هويت» درمورد
تشکيل افراد يا گروهها و سازوکارهای موجود در آن بحث ميکند ،مورد دوم ،به
برخورد و ديدار با فرهنگهای مشابه و متفاوت پرداخته است؛ بنابراين آگاهي تاريخي
درمورد آنچه شباهتها و تمايزات افراد را آشکار ميکند اشاره دارد .درنتيجه هويت را
هويت زمينه را در زمان و مکان ايجاد ميکند و برای اينکه بتوان عضوی از يک جامعه
شد بايد بين تفسير گذشته ،درک شرايط کنوني و انتظارات آينده پيوند برقرار کرد .در
اين فرايند و هنگام حرکت در زمان و مکان ،ناگزير با «ديگران» يا «غريبهها» برخورد
ميکنيم و جهت عمل و کنش با آنان بايد به درک و تفسير «خود» برای «ديگران» و
برعکس اقدام کنيم .جنسن اين عمل را بهمنزلۀ بخشي برای فرايند يادگيری و تالشي
برای پردازش و پاسخ به سؤاالتي مانند «من /ما» کيستيم؟ و «ديگران» کي هستند؟
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است .با اين پيشزمينه آگاهي تاريخي بهمنزلۀ هويت با تمايز ايجاد کردن بين دوستان و
دشمنان و همچنين ايجاد و تبديل وفاداریها و گمراهيها ظاهر ميشود ( Potapenko,

 .)2006, p. 51در نگاه جنسن فرايندهای سوم و چهارم نيز با يکديگر ارتباط دارند .اين
فرايندها ماهيت وجودی دارند و درمورد چگونگي زندگي و بهطور کلي زندگي انسان
اشاره دارد .تفسيرهای گذشته ،درک حال و انتظارات آينده به افراد کمک ميکند تا به
اين سؤاالت پاسخ دهند .جنسن خاطرنشان ميکند که آگاهي تاريخي ميتواند
صالحيت سناريوی فرهنگي ـ اجتماعي را ايجاد و توسعه دهد يعني توانايي تشخيص،
اجرای عملي و استفاده از جنبههای ارزشي در سناريوهای اجتماعي و فرهنگي .جنسن
همچنين خاطر نشان ميکند که بين پنج فرايند آگاهي تاريخي نميتوان به روشني مرز
مشخصي ايجاد کرد (.)Potapenko, 2006

بعد جغرافيايي

ملی

بعد سياسي

تاريخي

بعد سياسي

هویت

آگاهي

بعد اجتماعي

اجتماعي اقتصادی
فرهنگي يا گروهي

مدل  :1مدل نظری پژوهش

فرضیههای تحقیق
ـ بين آگاهي تاريخي و هويت ملي رابطه وجود دارد.
ـ بين آگاهي تاريخي و بعد اجتماعي هويت ملي رابطه وجود دارد.
ـ بين آگاهي تاريخي و بُعد سياسي هويت ملي رابطه وجود دارد.
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ـ بين آگاهي تاريخي و بعد جغرافيايي هويت ملي رابطه وجود دارد.
ـ بين آگاهي تاريخي و بعد فرهنگي هويت ملي رابطه وجود دارد.
چارچوب روششناختی
تحقيق حاضر از نظر کنترل شرايط پژوهش يک بررسي پيمايشي از نوع همبستگي است.
همچنين اين تحقيق از نظر هدف يک بررسي کاربردی ،از نظر وسعت پهنانگر ،از نظر دامنه
خرد و از نظر زماني يک بررسي مقطعي است .روش تحقيق اين پژوهش ميداني و ابزار
گردآوری اطالعات شامل دو قسمت است .در بخش ابتدايي با استفاده از اسناد و مدارک
معتبر بهمنزلۀ ابزار ،به تدوين ادبيات و مباحث نظری تحقيق ميپردازيم .برای گردآوری
اطالعات از جامعۀ آماری موردبررسي جهت تحليلهای کمي ابزار مورد استفاده پرسشنامۀ
محققساخته است .جامعۀ آماری پژوهش حاضر تمامي شهروندان  18سال به باالی شهر
کرمانشاه که طبق آخرين سرشماری سال  1395برابر  855523نفر است .بهطور طبيعي
امکان مطالعۀ ديدگاه های تمامي شهروندان شهر کرمانشاه وجود نداشت ،از شيوة
نمونه گيری برای تبيين نظريات افراد موردمطالعه استفاده شده است و براساس آن تعدادی
مطالعه شده است .برای تعيين حجم نمونه از فرمول کوکران 19استفاده شد.

Nt 2 pq
1952434 1.96  0.5  0.5
1875117.6136
n 2 2 n

 384
2
2
Nd  t pq 855523 0.05  1.96  0.5  0.5 4882.0454
2

در پژوهش حاضر به دليل گستردگي و وسعت جامعۀ پژوهش از يک سو و پيدا
کردن کساني که حاضر به پاسخگويي باشند (باتوجه به انتشار ويروس کويد )19
بهناچار از روش نمونهگيری گلولهبرفي و قابلدسترس استفاده شده است .بدين شرح
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که پس از حضور پرسش گر در مناطق مختلف شهری و يافتن افرادی که آمادگي پاسخ
را داشته باشند ،پس از پاسخ گويي دربارة افرادی که حاضرند در اين پيمايش شرکت
کنند پرسش شده و از اين طريق اقدام به گردآوری اطالعات شده است .ابزار گردآوری
پژوهش پرسشنامه است .از آنجا که دربارة موضوع سنجۀ استانداری وجود ندارد ،پس
پرسشنامه از نوع محققساختي و  5درجهای طيف ليکرت بود که در پژوهش حاضر
برای بررسي اعتبار پرسشنامه ،از اعتبار محتوايي و بعد صوری آن استفاده شده است.
تعریف عملیاتی متغیرها
آگاهی تاریخی :در بُعد عملياتي مفهوم آگاهي تاريخي ،آگاهي تاريخ را به سه بعد
دانش تاريخي ،تعلق تاريخي و اهتمام تاريخي تقسيم کردهايم (شجری قاسم خيلي،
 ،1392ص.)95 .
الف) دانش تاریخی :بُعد دانش تاريخي که بهمعنای آگاهي از مهمترين رويدادهای
و حوادث تاريخي است .برای شناخت اين مفهوم سؤاالتي را که مفاهيمي چون ميزان
آشنايي با ابنيههای تاريخي ،ميزان شناخت مشاهير ،مطالعۀ آثار مشاهير ،شناخت
شناخت بافتهای سنتي شهر محل سکونت و آگاهي از سنتهای قديمي را دربر گرفته
طراحي شده است.
ب) تعلق تاریخی :بُعد تعلق تاريخي که به احساسات افراد مرتبط است برای
شناخت و سنجش اين مفهوم سؤاالتي مانند داشتن احساس غرور از حوادث مثبت
تاريخي ،پنهان نکردن ريشۀ قومي و قبيلهای خود ،احساس افتخار نسبتبه داشتن
مشاهير ،شناساندن خود به ديگران براساس پايگاههای قومي و قبيلهای ،تعلق خاطر به
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ريشههای قبيلهای و شناساندن هويت قومي خود براساس مشاهير برجسته طراحي شده
است.
ج) اهتمام تاریخی :بُعد اهتمام تاريخي بهمعنای اهميت دادن به گذشته است .برای
سنجش اين مفهوم ،مفاهيمي مانند اهميت دادن به گذشتۀ تاريخي ،تالش برای آسيب
نزدن به ابنيههای تاريخي ،شناساندن ابنيههای تاريخي محل سکونت به ديگران ،تالش
برای جذب توريست و احترام و استقبال از آنان صورتبندی شده است.
سنجش هویت ملی
برای سنجش مفهوم هويت ملي از نظريۀ اسميت و تجارب قبلي که در حوزههای
مرتبط با موضوع تحقيق صورت گرفته است .گويههای خودساخته نيز برای تکميل در
مقياسسازی طراحي شد .در تنظيم پرسشنامه هم بر جنبۀ علمي از قبيل ساختار منطقۀ
سؤاالت ،طرز قرار گرفتن سؤاالت مهم و هم بر جنبههای روانشناختي سؤاالت ازقبيل
سؤاالت حساس دقت شده است در گام آخر اعتبار و روايي مقياس بهدست آمده با
اعتبار تحليل عاملي تأييدی و آلفای کرونباخ موردبررسي قرار گرفته است .تمام
تدوين شده است.
بُعد اجتماعی هویت ملی :برای سنجش بُعد اجتماعي هويت ملي ،مفاهيمي مانند
اعتقاد نسبتبه وجود جامعۀ ملي ايران ،ضرورت وجود جامعۀ ملي ايران ،احساس
عضويت در جامعۀ ملي ايران ،تمايل به عضويت در جامعۀ ملي ايران ،احساس تعلق به
جامعۀ ملي ايران ،متعهد به حفظ جامعۀ ملي ايران ،پذيرش ديگران بهمنزلۀ هموطن،
نگرش نسبت به ديگران متعلق به ملت ،باورهايي درباب ريشههای اجتماعي ملي،
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اعتقاد به سرنوشت و آيندة جامعۀ ملي ،تمايل به پرداختن هزينۀ الزم برای عضويت در
جامعۀ ملي ايران ،نگرش نسبتبه مباني اين همبستگي و همکاری اجتماعي ،اعتقاد به
ضرورت وحدت و همبستگي سياسي و اجتماعي کل جامعۀ سياسي ايران ،دفاع از
يکپارچگي و همبستگي سياسي ،جايگاه و نقش مردم در ارتباط با اقوام در ساختار
سياسي ،جايگاه و نقش خود در ساختار سياسي مدنظر بوده است.
بُعد جغرافیایی هویت ملی :از مفاهيمي مانند تصور محدودة جغرافيايي ملت ايران،
نگرش مثبت به آب و خاک ،نگرش به جايگاه سرزمين ايران در کرة زمين ،نگرش
مناسب بودن سرزمين برای زندگي و سعادت ،ارجح دانستن زندگي در کشور خود
نسبتبه زندگي در کشورهای ديگر ،دلبستگي و تعلق به سرزمين ايران ،آمادگي برای
دفاع از آب و خاک در زمان خطر و تعرض به آن و عالقهمندی به يکپارچگي سرزمين
استفاده شده است.
بُعد فرهنگی هویت ملی :از مفاهيمي مانند ارزشگذاری و قضاوت نسبتبه ميراث
گذشته ،اعتقاد نسبتبه حفظ و تقويت ميراث فرهنگي ،اعتقاد و ارزشگذاری نسبتبه
زبان فارسي ،تربيت و نامگذاری فرزندان استفاده شده است.

ارزشگذاری به ساختارهای سياسي گذشته ،اعتقاد به ضرورت استقرار يک نظام
سياسي واحد بر کل جامعۀ ايران ،دفاع از يکپارچهای و همبستگي سياسي ،اعتقاد به
وجود يک ساختار سياسي يکپارچه از تاريخ گذشته ،نوع ايدئولوژی سياسي مناسب
برای نظام سياسي مطلوب آنها ،نوع ساختار قدرت مناسب برای کشور ،منبع قدرت
نظام سياسي ،جايگاه و نقش خود را در سيستم چگونه ارزيابي ميکنند (اساس
شهروند ،رعيت ،ساالر و حاکم) ،نگاه و نگرش نسبت به جايگاه و نقش حکومت در
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جامعه ،نگرش نسبتبه حکام گذشته در نظامهای سياسي گذشته ،جايگاه کشور در
نظام بينالمللي ،دفاع از تصميمگيریهای سيستم سياسي کشور و درنهايت حمايت از
سياستهای کالن کشور استفاده شده است.
برای رسيدن به روايي مورد اطمينان از تکنيک آلفای کرونباخ استفاده شده است .در
اين فرايند گويهها را در محيط نرمافزار تحليل دادههای آمـاری اس.پـي.اس.اس .نسـخۀ
 21مورد ارزيابي قرار گرفتند و تا رسيدن به سطح آلفای مورد تأييد يعني باالتر از 0/75
گويهها مورد ارزيابي و اصالح قرار گرفتند .جـدول  1بيـانگر نتـايج حاصـل از آزمـون
کرونباخ است که نشان ميدهد متغيرهای مورداستفاده از پايايي خوبي برخوردارند.
جدول  :1ضریب پایایی متغیرها
متغير

آلفای

آزمون

آزمون

درجۀ

کرونباخ

KMO

بارتلت

آزادی

7

0/803

0/736

1298/812

21

0/000

6

0/801

0/709

864/449

15

0/000

5

0/643

0/495

623/385

10

0/000

کل

18

0/895

0/503

9326/196

153

0/000

اجتماعي

17

0/826

0/622

2898/942

136

0/000

سياسي

11

0/875

0/770

2433/777

55

0/000

متغير /مؤلفه
دانش
تاريخي

آگاهي تاريخي

اهتمام
تاريخي

ملي

ابعاد هويت
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معناداری
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جغرافيايي

3

0/759

0/613

336/023

3

0/000

فرهنگي

3

0/774

0/660

331/780

3

0/000

کل

34

0/935

0/747

3366/390

136

0/000

تحلیل تجربی
در اين پژوهش ،بيشترين فراواني مربوط به ردة سني  26تا  35با  50/0درصد و
کمترين فراواني مربوط به  56سال به باال با  2/9درصد است .از لحاظ متغير جنس ،از
 384نفر پاسخگو  289نفر مرد هستند که معادل  75/3درصد کل پاسخگوياناند و 95
نفر زن هستند که  24/7درصد کل پاسخگويان را به خود اختصاص دادهاند .متغير
تحصيالت 76 ،نفر معادل  19/8درصد زير ديپلم 154 ،نفر معادل  40/1درصد ديپلم،
 40نفر معادل  10/4درصد فوقديپلم 79 ،نفر معادل  20/6درصد ليسانس و  35نفر
معادل  9/1درصد فوقليسانس و باالتر هستند .وضعيت تأهل پاسخگويان 162 ،نفر
مجرد هستند که معادل  42/0درصد کل پاسخگويان و  222نفر متأهل هستند که 57/8
بين  2000000تا  1000000با فراواني  193معادل  81/1درصد کل پاسخگويان هستند.
باتوجه به يافتههای جدول توزيع پاسخگويان بر حسب آگاهي تاريخي ،بيشترين توزيع
فراواني مربوط به گويۀ تعلق خاطر به ريشههای قبيلهای ( )59/9و گويۀ ميزان آشنايي با
ابنيههای تاريخي ( )48/3و کمترين فراواني مربوط به گويۀ تالش برای آسيب نزدن به
ابنيههای تاريخي ( )3/2است.
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جدول  : 2نتایج شاخصهای آماری توصیفی و استنباطی متغیرهای آگاهی تاریخی و هویت
ملی

شاخص

ميانگين

تفاوت معنادار ميانگين

فاصلۀ اطمينان  0/95برای

با حد وسط مقياس

ميانگين

17/7995

65/598

0/000

15/325

16/273

13/205

59/296

0/000

12/767

13/643

9/294

68/880

0/000

9/029

9/559

کل

38/299

71/735

0/000

27/249

39/349

اجتماعي

21/552

36/976

0/000

20/406

22/698

سياسي

22/112

46/436

0/000

21/176

23/048

جغرافيايي

3/151

100/271

0/000

3/089

3/212

فرهنگي

3/737

49/912

0/000

3/589

3/884

کل

50/496

61/407

0/000

48/879

52/112

دانش
تاريخي

آگاهي تاريخي

تعلق
تاريخي
اهتمام
تاريخي

هويت
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فرضیۀ اول :بین آگاهی تاریخی و هویت ملی (اجتماعی ،سیاسی ،جغرافیایی و
فرهنگی) رابطه وجود دارد.
يافتههای آزمون پيرسون بيانگر رابطۀ بين آگاهي تاريخي و هويت ملي افراد موردمطالعه
است .باتوجه به سطح معناداری بهدست آمده ( )sig= 0/000اين رابطه معنادار است؛
بنابراين فرضيۀ ما مبنيبر وجود رابطه ميان آگاهي تاريخي و هويت ملي تأييد ميشود .بين
آگاهي تاريخي و بُعد سياسي هويت ملي افراد ،بين آگاهي تاريخي و بعد جغرافيايي هويت
ملي افراد و ميان آگاهي تاريخي و بعد جغرافيايي هويت ملي و بين آگاهي تاريخي و بعد
فرهنگي هويت ملي افراد رابطۀ معنادار تأييد ميشود.
جدول  : 3ضریب همبستگی بین متغیرهای اصلی تحقیق
متغيرهای مستقل

متغير وابسته

شدت رابطه

سطح معناداری

نتيجۀ
آزمون

نوع رابطه

آگاهي تاريخي

بعد اجتماعي

0/104

0/000

تأييد

مستقيم

آگاهي تاريخي

بعد سياسي

0/583

0/000

تأييد

مستقيم

0/432

0/000

تأييد

مستقيم

0/260

0/000

تأييد

مستقيم

آگاهي تاريخي
آگاهي تاريخي

بعد
جغرافيايي
بعد فرهنگي
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هويت ملي

0/445

0/000

تأييد

مستقيم
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تحلیل رگرسیونی
در اين مطالعه از رگرسيون به شيوة گامبهگام استفاده شده است .آزمون دوربين ـ
واتسون نشان ميدهد که خطاها يا باقيماندهها برای اين مدل رگرسيوني مستقل از هم
هستند .برای آزمون نرمال بودن توزيع باقيماندههای مدلهای رگرسيوني از آزمون
کولموگروف ـ اسميرنوف استفاده شده است .جدول  4نتايج حاصل از ضريب
رگرسيون را نشان ميدهد .نتايج حاصل نشان ميدهد که آگاهي تاريخي در ابعاد
سياسي ،جغرافيايي و فرهنگي هويت ملي تأثير معنادار دارند .آزمون  Tنشان ميدهد که
ضريب بتا برای تأثير آگاهي تاريخي در بُعد سياسي برابر ( ،)Beta=0/553برای بُعد
جغرافيايي برابر ( ) Beta=0/141و تأثير آگاهي تاريخي در بُعد اجتماعي
( )Beta=0/110است .مي توان استنباط کرد که مؤلفههای سهگانۀ آگاهي تاريخي
توانستند رویهمرفته نزديک به  0/40از فضای مفهومي متغير وابسته (هويت ملي) را
موردسنجش و پيشبيني قرار دهند.
جدول  :4رگرسیون چندگانه و آمارههای مرتبط با آن
متغير وابسته

(ابعاد آگاهي

B

تاريخي)

هويت ملي

خطای

معيارشده

T

Sig.

Beta

معيار

بعد سياسي

0/622

0/048

0/553

12/892

0/000

بعد جغرافيايي

2/394

0/700

0/141

3/421

0/000

فرهنگي

0/784

0/308

0/110

2/541

0/000

مهمترين شاخصهای ارزيابي و برازش رگرسيون چندگانه
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آزمون

معناداری
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نام شاخص

معادل التين

مقدار

نام شاخص

معادل التين

مقدار

تحليل

F

195/796

مقدار ثابت

Constant

14/062

واريانس
کولموگروف Kolmogorov-
Smirnov
ـ اسميرنف
شاخص

Tolerance

0/308

دوربين واتسون

DurbinWatson

1/352

0/985

ضريب تعيين

RSquare

0/339

تحمل

مطابق با جدول  5ضريب رگرسيون برای رابطۀ آگاهي تاريخي و هويت ملي برابر
( )Beta=0/445است .مقدار  Tبرای هويت ملي در سطح  95درصد ()T=11/555
معنادار است.
جدول  :5رگرسیون چندگانه و آمارههای مرتبط با آن
مستقل

هويت ملي

ضريب معيارنشده

ضريب معيار

آزمون

معناداری

خطای

شده Beta

t

Sig.

هويت ملي

0/278

معيار
آگاهي
تاريخي

0/029

0/445

11/555

0/000

شاخصهای ارزيابي و برازش رگرسيون چندگانه
نام شاخص

معادل التين

مقدار

نام شاخص

معادل التين

مقدار

تحليل

F

93/904

مقدار ثابت

Constant

21/161
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واريانس
کولموگروف Kolmogorov-
Smirnov
ـ اسميرنف
معناداری

Sig. K.S.

0/102

دوربين واتسون

DurbinWatson

0/265

0/000

ضريب تعيين

R-quare

0/198

کولموگروف
شاخص

Tolerance

1/000

شاخص عامل تورم

تحمل

VIF

1/000

واريانس

نتیجهگیری و ارائۀ داللتهای نظری و عملی پژوهش
هدف اين پژوهش شناخت تأثير آگاهي تاريخي بر هويت ملي صورت گرفته است.
تحقيق حاضر ب اساس نوع دادههای جمعآوری و تحليلشده ،تحقيقي کمي است و از
لحاظ نوع برخورد با مسئلۀ مور بررسي و ورود به آن مطالعهای ميداني است .يافتههای
پژوهش بيانگر تأييد فرضيۀ اصلي و وجود رابطه بين آگاهي تاريخي و هويت ملي در
(« )1396رابطۀ هويت ملي و هويت قومي در بين دانشجويان آذری ،فارس ،لر ،کرد و
عرب در دانشگاههای ايران» ،احمدی و گنجخانلو (« )1394رابطۀ هويت ملي و هويت
قومي در بين جوانان شهر زنجان» ،اميني و همکاران (« )1393تحليل و ارزيابي هويت
ملي و ديني دانشجويان دانشگاه کاشان و علوم پزشکي کاشان» ،خلعتبری و لطفآبادی
(« )1393آگاهي تاريخي و کارکرد آن در شکلدهي به هويت ايران دورة ساساني»
اميرکافي و حاجياني (« )1392نسبت هويت قومي و ملي :در جامعۀ چندقوميتي ايران:
بررسي و مقايسۀ سه رهيافت نظری» ،کاظمي و نادری (« )1392بررسي رابطۀ
332
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سبکهای هويتيابي و هويت قومي در دانشجويان گروههای قومي ترکمن ،کرد و لر»،
شجری قاسم خيلي (« )1392واکاوی نقش تاريخ و آگاهي تاريخي در بازسازی هويت
ايراني» ،نادين بالبي (« )2016هويت ملي و خارجي جهت بررسي هويت ملي افراد
آمريکايي» ،بيستلي و همکاران (« )2009هويت ملي جوانان استراليايي را تحتتأثيرات
دوگانۀ فرايند جهاني شدن» ،همسويي دارد.
نتايج آزمون پيرسون برای رابطۀ بين آگاهي تاريخي و بُعد اجتماعي هويت ملي
معنادار بوده و با يافتههای پژوهش شهرامنيا و همکاران (« )1393بررسي تأثير
شبکههای اجتماعي بر ميزان هويت ملي( :مطالعۀ موردی :دانشجويان دانشگاه اصفهان)،
اميرکافي و حاجياني (« )1392نسبت هويت قومي و ملي :در جامعۀ چندقوميتي ايران:
بررسي و مقايسۀ سه رهيافت نظری» ،توماس و کولومبوس (« )2010وجود ارتباط
تنگاتنگ ميان سه عنصر فرهنگ ،هويت اجتماعي و يادگيری» همخواني دارد .نتايج
برای فرضيۀ رابطۀ بين آگاهي تاريخي و بُعد سياسي هويت ملي با يافتههای پژوهش
پاردی و ويلس (« )2017هويت ملي سياسي و جغرافيايي» همسوست .يافتههای فرضيۀ
رابطۀ بين آگاهي تاريخي و بُعد جغرافيايي هويت ملي افراد موردمطالعه براساس سطح
سبکهای هويتيابي و هويت قومي در دانشجويان گروههای قومي ترکمن ،کرد و لر»
همخواني دارد .درنهايت باتوجه به نتايج يافتههای تحقيق بين آگاهي تاريخي و بُعد
فرهنگي هويت ملي رابطه وجود دارد و با يافتههای پژوهش بي بالدی (« )2015بررسي
ارزش های فرهنگي و هويت تاريخي در برندينگ شهری در زابل» ،توماس و
کولومبوس (« )2010وجود ارتباط تنگاتنگ ميان سه عنصر فرهنگ ،هويت اجتماعي و
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يادگيری» و شهرامنيا و همکاران (« )1393بررسي تأثير شبکههای اجتماعي بر ميزان
هويت ملي( :مطالعۀ موردی :دانشجويان دانشگاه اصفهان) همسويي دارد.
مقولۀ هويت ملي در ابتداييترين شکل خود با نوعي احترام به مرزهای جغرافيايي
هر کشور و پذيرش آن توسط کساني ارتباط دارد که در درون آن مرزها قرار دارند و
همگي در ميثاقي مشخص و مشترک در باب جامعهای عاليه سهيماند .هويت به معني
«چه کسي بودن» از نياز طبيعي انسان به شناخته شدن و معرفي شدن به چيزی يا جايي
نشئت ميگيرد .اين احساس نياز به تعلق ،نيازی ذاتي و اساسي است که در هر فرد
وجود دارد؛ بهعبارت ديگر هويت ،نوعي نمادسازی و پديدهای فرهنگي است که افراد،
گروهها ،اقوام يا مکانها برای احراز موجوديت خود و تمايز از ديگران اتخاذ ميکنند.
يکي از رايجترين شيوههای تعيين هويت همانا گزينش نام و نامگذاری است بهطوری
که هيچ فرد ،گروه ،قوم يا مملکتي بدون نام پيدا نميشود .هويت در فرهنگ آکسفورد
از ريشۀ التين « »identitasاست که از « »idemيعني تشابه و يکسان گرفته شده است و
دو معنای اصلي دارد .اولين معنای آن بيانگر مفهوم تشابه مطلق است ،اين با آن مشابه
است .معنای دوم آن مفهوم تمايز است که با مرور زمان سازگاری و تداوم را فرض
ميسازد ،از يک طرف شباهت و از طرف ديگر تفاوت.
در نگاه جامعهشناختي که بهنظر ميرسد الگوی کارآمدتری برای تبيين عناصر و
ابعاد هويت ملي است ،تقسيم عناصر هويت ملي به ابعاد اجتماعي ،تاريخي ،جغرافيايي،
سياسي ،ديني ،فرهنگي و زباني مورد توجه است .از اين منظر ،ساحتهای مختلف
هويت ملي در قلمرو خود شفاف و کاملتر خواهند شد .از انديشمندان معاصر که
تئوریهای جديدی در اين مقوله عنوان کردهاند ميتوان از بورک ،تاجفل و کاستلز نام
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برد .اين انديشمندان بر تأثير مناسبات جهاني و نيز مناسبات قدرت در خلق و
شکلگيری هويت تأکيد داشته و معتقدند که در جهان امروز ،بهدليل الزامات زندگي در
ارتباطات جهاني افراد درمعرض انواع متعددی از جريانهای هويتساز بوده و تنها
تحتتأثير گروههای محلي و خانوادة خود نيستند .اين امر به اين معناست که هويت
امری دارای جوانب متعدد بوده و برای جلوگيری از بروز مسائلي نظير بحران هويت،
تهاجم فرهنگي و  ...بايد به تمام مسائل در همۀ زمينهها توجه کرد.
در اين زمينه ميتوان اقداماتي را انجام داد ازجمله :گسترش عرضۀ اطالعات برای
آشنايي مردم با ابعاد تاريخي ،اجتماعي ،سياسي و ملي هويت از طريق رسانههای
گروهي ،جشنهای دستهجمعي و همبستگي اجتماعي ،قانون اساسي کشور اجازه دهد
که قشرهای وسيعتری به مجالس يا ديگر پستهای انتخاباتي راه يابند .امکان تماس
بين مردم و مسئوالن آسان و زياد باشد .مشارکت عامۀ مردم در پيشرفت کشور .ايجاد
فرصتهای سهيم شدن در قدرت برای گروههای فرودست .کوششهای سنجيده
گروههای اجتماعي برای دردست گرفتن سرنوشت و بهبود اوضاع زندگي .امکان کمک
به کار و استفاده بهتر از منابع را فراهم ميآورد .نظرات و انديشههای مختلف توسط
سياسي و فرهنگي کشور ،زيرا مردم تصميماتي را که خود در اتخاذ آن شرکت داشته
باشند بهتر ميپذيرند .قدرت دادن به شهروندان در اتخاذ تصميمات اجتماعي ،سياسي،
ملي زيرا در وضعيت آنها تأثير مثبت ميگذارد و مشارکت بيشتری خواهند داشت.
پینوشتها
1. Adriaansen

2. Saryatun
3. Chadori & Miller
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4. Pardi & Wells
5. Nadine
6. Balebali
7. Jamali
8. Rodriguez
9. Thomas & Columbus
10. Bistley
11. Vubo
12. Turin Charter
13. Castells
14. Tajfel
15. Hobsbawm
16. reciprocal allegiance
17. Zander
18. Jensen
19. Cochran formula
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خلعتبری ،ا ،.و لطفآبادی ،م .)1393( .آگاهي تاريخي و کارکرد آن در شکلدهي به هويت
ايراني دورة ساساني .پژوهشهای تاريخ ايران و اسالم67 ،14 ،ـ.97
رباني ،ع ،.و رستگار ،ی .)1392( .تحليلي بر وضعيت هويت ملي و ابعاد ششگانۀ آن در بين
شهروندان شهر اصفهان .جامعهشناسي کاربردی1 ،2 ،ـ.20
رفعتجاه ،م ،.و رضايي ،م .)1397( .تحليلي بر هويت فرهنگي دانشجويان دختر ساکن
خوابگاه شهر تهران .مطالعات روانشناسي اجتماعي زنان109 ،4 ،ـ.148

زرينکوب ،ع .)1376( .ايران در کشاکش ايام ،حکايت همچنان باقي (مجموعه مقاالت).
تهران :سخن.
زرينکوب ،ع .)1378( .تقويم پارينه .بخارا.41-35 ،2 ،
ساعي ،م .)1389( .بازنمايي ابعاد تاريخي و سياسي هويت ملي در تلويزيون جمهوری اسالمي
ايران .سياست نظری113 ،7 ،ـ.142
شجری قاسمخيلي ،ر .)1392( .واکاوی نقش تاريخ (آگاهي تاريخي) در بازسازی هويت
ايراني (دو قرن اول ه.ق) .پژوهشهای تاريخي ايران و اسالم89 ،12 ،ـ.106

شهرامنيا ،م ،.کاظمپور ،ر ،.و قنبری ،ه .)1393( .بررسي تأثير شبکههای اجتماعي بر ميزان
هويت ملي( :مطالعۀ موردی :دانشجويان دانشگاه اصفهان) .پاياننامۀ کارشناسي ارشد پيام
صادقزاده ،ر ،.و نادی ،م .)1396( .رابطۀ هويت ملي و هويت قومي در بين دانشجويان آذری.
پاياننامۀ کارشناسي ارشد پيام نور .دانشگاه پيام نور تهران غرب.
فاضلي ،ح ،.و طهماسبي ،ن .)1395( .ناسيوناليسم و مدرنيسم :مقايسۀ ديدگاه آنتوني اسميت
(رويکرد جامعهشناسي تاريخي) و مکتب نوگرا .سياست693 ،3 ،ـ .708
کاستلز ،م .)1385( .عصر اطالعات ،قدرت و هويت .ترجمۀ حسن چاووشيان .ج  .2تهران:
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
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 بررسي رابطۀ سبکهای هويتيابي و هويت قومي در.)1392( . ح، و نادری،. ف،کاظمي
. همايش قوميت و فرهنگ ايران اسالمي.» کرد و «لر،دانشجويان گروههای قومي ترکمن
. دانشکدة علوم تربيتي و روانشناسي:تبريز
. فردوسي: تهران. عليزاده. به کوشش ع. در پيرامون تاريخ.)1377( . ا،کسروی
 نشر علمي ـ: تهران. ثالثي. ترجمۀ م. زندگي و انديشۀ بزرگان جامعهشناسي.)1375( . ل،کوزر
.فرهنگي
. نشر ني: تهران. هويت، فرهنگ، جهاني شدن.)1383( . ا،گل محمدی
 ادارة کل مطالعات مرکز تحقيقات: تهران. سنجش گرايش به هويت تاريخي.)1387( . ر،معمار
.و سنجش و برنامهريزی صدا و سيما

: معرفي و نقد کتاب بنيادهای هويت ملي ايران.)1391( . ش، و حيدری،. م،مقصودی
.352 ـ337 ،2 ، سياست.چارچوب نظری هويت ملي شهروندمحور

 انجمن. گردهمايي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران.)1395( . ح، و نوين،. م،ميرزايي
.1287ـ1265 ،11 ،ترويج زبان و ادب فارسي
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Abstract
The nature of national identity in any society depends on the dimensions of
the constructor and its status, and consequently the nature of the constructive
dimension and its status will bring different results in different societies. In
the present study, the relationship between historical awareness and national
identity of citizens in Kermanshah, in a sample of 384 people aged 18 and
over has been studied. The main purpose of this study is to investigate the
relationship between historical awareness and national identity of citizens (a
case study of Kermanshah). The validity of the questionnaire was confirmed
through formal validity and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha
coefficient. Most variables had an alpha level above 0.75, which indicates
the high power of the measuring instrument. SPSS statistical software and
inferential statistical techniques such as Pearson correlation coefficient and
regression were used to analyze the data. Findings show that between
historical awareness and total national identity (r = 0.445), national identity
in the social dimension (r = 0.104), in the political dimension (r = 0.583), in
the geographical dimension (0.432) R = 0) and there is a positive and
significant relationship in the cultural dimension (r = 0.260). In addition, the
results of multivariate regression also indicate that the effect of historical
awareness is in the political dimension (Beta = 0.555), geographical
dimension (Beta = 0.141) and social dimension (Beta = 0.101). These three
components of historical consciousness were able to explain and predict
about 40% of the conceptual space of the dependent variable of national
identity. Accordingly, it can be said that involving citizens in the political
and cultural decisions of the country, expanding the supply of information to
familiarize people with the historical, social and political aspects of life can
promote a common sense of solidarity and national identity.
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