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Abstract
The objective of the present study is futurology of the process of political identity,
aligned with developing an optimal perspective of the Islamic Republic of Iran. In this
regard, the opportunities and challenges as result of some events such as globalization,
media, and soft war that might be effective on future were studied. Using Trend Impact
Analysis (TIA) as method in discovery future studies, this research highlighted some
former and likely future procedures as well as important deriving forces in discovering the
future of political identity in Iran. The results showed that future political identity in Iran is
encountered with numerous opportunities and threats. By using the opportunities and
modern communicative means, we can witness considerable increase in people’s
participation, public trust, and sense of attachment to one’s country, on the one hand, and
transparent, real, and sound relations with foreign countries on the other hand.
Keywords: Political Identity, Futurology, Political Participation, Identity Bordering,
Driving Force, Process
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چکیده
هدف پژوهش حاضر آینده پژوهی روند هویت سیاسی ،در راستای تدوین چشمانداز مطلوب نظام جمهوری اسالمی ایران بود .در این
راستا ،فرصتها و چالشهای ناشی از برخی رویدادهای محتمل تمثیرگذار بر آینده همچون جهانیسازی ،گسترش نقش رسانهها و
همچنین جنگ نرم مورد بررسی قرار گرفت .این پژوهش ،با استفاده از روش تحلیل تاثیر رویداد بر روند ،که یکی از روشهای مورد
استفاده در مطالعات آیندهپژوهی اکتشافی است ،به برجسته سازی روندهای گذشته و رویدادها و روندهای محتمل آینده و پیشرانهای
مهم در اکتشاف آینده هویتسیاسی پرداخت .نتایج نشان داد ،فرصتها و تهدیدات زیادی پیشروی آینده هویت سیاسی ایران است .با
استفاده از فرصت ها و بکارگیری صحیح ابزارهای ارتباطی نوین ،میتوان افزایش قابل مالحظهای در سطح مشارکت مردم ،گسترش
فضای اعتماد در جامعه و به دنبال آن حس تعلق و وابستگی افراد در داخل از یکسو و مرزبندی شفاف و واقعی همراه با اقتدار با خارج
از نظام را از سوی دیگر داشت.
واژههای کلیدی :هویتسیاسی ،آیندهپژوهی ،مشارکت سیاسی ،مرزبندی هویتی ،پیشران ،روند.

 .1برگرفته از رساله دکتری :مهدیه نامدار« ،چشمانداز هویت سیاسی در جمهوری اسالمی ایران در افق  ،»1424استاد راهنما
دکتر غالمرضا بهروزی لک ،رشته علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی ،دانشکده تاریخ و مطالعات سیاسی ،دانشگاه
باقرالعلوم(ع) قم.
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 .1مقدمه
آینده پژوهی ،تالشی علمی برای شناخت آینده و حرکت به سوی آینده مطلوب است .یکی از
مسائلی که بررسی آینده آن میتواند مهم و اثرگذار باشد ،مباحث مربوط به هویت جوامع ،و
بهویژه «هویت سیاسی» است .هویت سیاسی در درون نظام ،براساس جایگاه افراد در جامعه و
ارتباط شهروندان با یکدیگر فهم شده و در بیرون ،بواسطه تمایزات با غیر و «دیگران» شناخته
میشود .توجه به آینده هویت سیاسی ،موجبات وفاداری به نظام و در نتیجه استحکام و تداوم و
قدرت نظام را فراهم میآورد ،لیکن شناخت کافی نسبت به پیشرانها و عواملی که میتواند بر
آینده هویت سیاسی اثر گذارد ،وجود ندارد.
پژوهش حاضر برای بررسی این مسئله که «پیشرانهای مؤثر بر روند هویت سیاسی نظام
جمهوری اسالمی ایران چه میباشد؟» ،با استفاده از روش تحلیل تاثیر رویداد بر روند ،که یکی از
روشهای مورد استفاده در مطالعات آیندهپژوهی اکتشافی است ،به برجستهسازی روندهای
گذشته و رویدادها و روندهای محتمل آینده و پیشرانهای مهم در اکتشاف آینده هویت سیاسی
می پردازد .با توجه به اینکه این پژوهش در حوزه آیندهپژوهی بوده و لذا تجویزی است ،فرضیهای
برای آن وجود ندارد.
روند هویت سیاسی جمهوری اسالمی ایران ،براساس مشارکت فعال مردم و حس تعلق آنان به
نظام و مرزبندی با دیگران ،از گذشته تا به امروز ،متأثر از جریانهایی شکل گرفته است ،اما
تحوالت آینده لزوماً مشابه گذشته نبوده و آینده همواره دستخوش تغییراتی خواهد بود .شناسایی و
بررسی عوامل محتمل تأثیرگذار بر آینده هویت سیاسی ،میتواند ما را در برنامهریزی برای آینده
کمک نماید .تاکنون پژوهشهای زیادی در ارتباط با آیندهپژوهی انجام شده است ،لیکن در رابطه
با بحث آینده هویت سیاسی کار متقنی صورت نگرفته ،بنابراین ،پژوهش حاضر درصدد پر کردن
بخشی از این خالء میباشد.

 .2مفهوم هویت سیاسی
« هویت معطوف به بازشناسی مرز میان خود و بیگانه است که عمدتاً از طریق مقایسه اجتماعی
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و تمایز درون گروه از برون گروه ممکن میشود» (گلمحمدی :1831 ،ص  .)19به سوال «من
کیستم» در عرصههای فردی ،ملی ،جهانی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و ،...پاسخهایی داده
میشود .هنگامی که پاسخ این سوال را در برخورد با امور سیاسی جامعه و نظام سیاسی ،طلب
کنیم« ،هویت سیاسی» را دنبال خواهیم کرد.
برخی نظریهپردازان معتقدند در کل دو روش برای نظریهپردازی در باب هویت سیاسی وجود
دارد :نخست ،تلقی آن بهمثابه آگاهی (شخصی) از رابطه فرد با نظام سیاسی ،و دیگری ،کارکرد
عضویت در واحدهای سیاسی و ارجاع به ویژگیهای خاص مانند ملیت ،مکان جغرافیایی یا
موقعیت محلی ،نژاد ،قومیت و ...که افراد را میتوان به منظور اهداف سیاسی در طیفی از
ویژگیهای تعیین کننده گروهبندی کرد .گونه نخست حاکی از هویت فردی در بستر سیاسی بوده
و دیگری هویت سوژه سیاسی است که به عنوان واحد تحلیل سیاسی ،شهروند عضو یک گروه یا
ملت أخذ شده است .فرد به خاطر تعلق به داشتن ویژگیهای یک تشکل سیاسی و یا تشکل دارای
بعد سیاسی شناسایی شده و به هویتی منتسب میشود ( بهروزلک و شکوری :1831 ،ص .)49
هویت سیاسی فراتر از شاخصه های هویت ملی (نظیر اشتراک در تاریخ ،جغرافیا ،فرهنگ ،زبان
و )...بوده و بخشی از برآیند دیالکتیکی تعامل فرد با جامعه است« .هویت سیاسی حاکی از
چگونگی ارتباط و تعامل افراد و گروههای سیاسی با دیگران و نیز جایگاه افراد در درون نظامهای
سیاسی است».
بهطور خالصه هویت سیاسی از دو منظر قابل شناسایی است:
منظر اول متأثر از نگاه درونی است که با آن هویت خود را مینمایانیم و معرفی میکنیم .منظر
دوم نیز متأثر از نگاه بیرونی است که هویت ما را دیگران به ما مینمایانند و تعریف میکنند .با این
ت عبیر ،هویت عبارت از تصور و یا شناخت ما از خویش در برابر دیگران است .این شناخت زمانی
به دست میآید که ما در برابر «دیگری» قرار میگیریم و از همینرو ،نقطه عزیمت شناخت ما از
خویشتن ،مواجهه ما با دیگران است.
آنچه در مؤلفههای سازنده هویت سیاسی اهمیت باالیی دارد ،تعیین و تبیین میزان نقشآفرینی
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و تأثیرگذاری هر یک از مؤلفهها نسبت به مؤلفههای دیگر است.
1ـ مشارکت سیاسی و شهروندی فعال :هویت سیاسی به معنای شهروندانی است که از طریق
حضور فعال به نقش خویش واقف شده و توانایی شناخت و ارزیابی وقایع و جریانات سیاسی را
دارند.
2ـ احساس بودن در جامعه و تعلق به نظام :یکی از شاخصهای هویت سیاسی آن است که فرد
احساس کند در جامعه نقش دارد و دیده میشود .وقتی این احساس نباشد« ،بیگانگی» زیاد
میشود .وقتی «بیگانگی» زیاد باشد ،در ارتباط ،با نظام اجتماعی معنادار میگردد؛ بیگانگی سیاسی
ناشی از بیهویتی شهروندان است .حالت «بیگانگی سیاسی» هنگامی رخ می دهد که فرد از کنش
سیاسی خود رضایت ندارد و نسبت به عمل سیاسی خویش احساس خوشایندی نمیکند.
3ـ مرزبندی با دیگری و تمایز از آن :در تعریف بخشی از تعریف هویت سیاسی میتوان گفت،
مجموعهای از مولفههایی است که به یک فرد یا به یک گروه« ،شخصیت» میدهند و به عبارت
دیگر او را از سایر افراد یا گروهها «متمایز» میکند تا از این راه وی بتواند وارد روابط میان کنشی
با خود و دیگران شود و به عبارتی بتواند «موجودیت» فیزیکی و ذهنی خود در نظامی که در آن
حضور دارد را بر عهده بگیرد .هرچه مرزبندیهای هویتی پررنگتر شده و در رفتار سیاسی نمود
بیشتری داشته باشد ،انسجام نظام سیاسی بیشتری خواهد شد .آیتاهلل خامنهای با انتقاد از برخی
افراد که تالش دارند به بهانه جهانی شدن ،موضوع استقالل را کمرنگ کنند ،تاکید دارند:
«امروز وظیفه ما ،مرزبندی صحیح و صریح با دشمن است  ...استقالل یک مرز
است و کسانی که سعی میکنند مرزهای دینی و عقیدتی و مرزهای سیاسی را
کمرنگ و یا محو کنند ،به مردم و کشور خدمت نمیکنند» (مقام معظم رهبری،
.)1869/19/11

 .3روش تحلیل تاثیر بر روند در آیندهپژوهی
پیش از هرگونه اقدامی برای ترسیم آینده مطلوب ممکن و در دسترس ،میبایست شناختی از
آینده و عوامل شکل دهنده آن به دست آورد .یکی از روشهای اکتشاف آینده« ،تحلیل تأثیر بر
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روند» میباشد .در این روش که برای اولین بار از سوی اوالف هلمر 1ابداع شد ،آیندهپژوه به
روابط متقابل متغیرهایی که برای تجزیه و تحلیل انتخاب شدهاند ،میپردازد .البته شکل اولیه این
الگو« ،تحلیل روند» بوده است که در آن صرفاً با شناسایی منطق روند از گذشته تا حال سعی
میشد منطق گذشته به آینده تحمیل شود .اما تجربه نشان داده که تحوالت آینده لزوماً مشابه
گذشته نبوده و آینده همواره دستخوش تحوالت و تغییرات اساسی بوده است که با گذشته متفاوت
می باشد .از این رو با فرض پایه تحلیل روند ،در الگوی اصالحی تحلیل تأثیر بر روند ،عوامل
اثرگذار بر آینده یک روند بررسی میشود (قدیری :1834 ،ص .)16
روندها تغییرات منظم در دادهها یا پدیدهها در خالل زمان است ،از گذشته شروع میشود و تا
حال ادامه دارد .روندها پیوستگی تاریخی دارند و بیانگر تغییرات در یک بازه زمانی هستند که
میتوان به صورت یک الگو نشان داد .این تغییرات در سه دسته قابل اشاره هستند:
الف) روندهایی که استمرار حال و گذشتهاند
ب) روندهای کم و بیش ادواری
ج) مقولههای نوظهور در آینده.
برای تحلیل آینده هویت سیاسی ،باید به رویدادهای تأثیرگذار بر روند نیز توجه ،و میزان تأثیر
آنها بر روند مشخص گردد .رویدادها برخالف روندها هستند و گسستگی تاریخی را بیان میکنند،
اما میتوانند در کنار هم روند تازه ای برای آینده رقم بزنند .بایستی رویدادها گردآوری شده و
رویدادهای تاثیرگذار برای الگوسازی و پیداکردن یک روند ،شناخته شوند (همان :ص.)32
رویدادها ،روندهای ادواری و مقولههای نوظهور قطعاً موجب میشود آینده حدسی و خطی به
هیچ وجه اتفاق نیافتد .برای این کار ،باید تشخیص دهیم که ایدههای تأثیرگذار از کجا برمیخیزند
و چگونه در فضای جامعه جاری میشوند (کورنیش :1833 ،ص .)192برای این نوع از روش
تحلیل دو گام اساسی وجود دارد:
1. Olaf Helmer.
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ـ گام اول ،شناسایی روند :در این گام با نگاه به گذشته ،براساس دادههای (عمدتاً کمی) تاریخی،
یک روند شناسایی و ترسیم میشود.
ـ گام دوم ،شناسایی تأثیرات بالقوه بر روند :در این گام رویدادهای بالقوه تأثیرگذار بر روند
شناسایی میشوند .در روش «تحلیل تاثیر بر روند» تالش میشود ،آینده بدون غافلگیری باشد .این
گام ،سه مرحله دارد:
 . 1شناسایی رویدادهای بالقوه که بر یک روند تاثیرگذارند :باید فهرستی از رویداهای تأثیرگذار
شناسایی شوند .این رویدادها ،میبایست اوالً نوعی از یک آینده پذیرفتنی بوده و ثانیاً ،دارای
تاثیرات قوی بر روی روند باشند.
 .2شناسایی احتمال وقوع هر یک از رویدادها :هر رویداد در یک زمان و با درجهای از احتمال
همراه است .لذا ،تابع احتمال وقوع رویداد ،تابعی از زمان است.
 .3شناسایی تاثیرات محتمل رویدادهای شناخته شده بر روند :تأثیر یک رویداد بر یک روند نیز
وابسته به زمان میباشد .به عبارت دیگر ممکن است تأثیر رویداد بر روند ،به محض وقوع آن
رویداد آشکار نشود در آینده محقق شود.
 .1-3گام اول :شناسایی روند هویت سیاسی جمهوری اسالمی ایران
 .1-1-3توصیف روند (از گذشته تاکنون)

جمهوری اسالمی ،نظامی است که پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران ،با حمایت بیش از
 63درصد مردم شکل گرفت .از مهمترین شاخصهایی که هویت سیاسی ایران را شکل داده است،
میزان پایبندی مردم به این نظام و حمایت از آن در قالب مشارکت فعال در عرصههای مختلف
(بعد درونی هویت سیاسی) و مرزبندی با دیگران (بعد بیرونی هویت سیاسی) میباشد.
 .1-1-1-3مشارکت سیاسی و حمایت مردم از جمهوری اسالمی

مشارکت سیاسی ،در قالبهای مختلفی همچون شرکت در انتخاباتهای متعدد ،فعالیتهای
حزبی و گروهی ،همکاری داوطلبانه با نظام و ...در کشورها نمود مییابد .در ایران با شکلگیری
انقالب اسالمی ،هویت سیاسی مردم احیاء شد و مشارکت سیاسی ایشان در صحنههای مختلف
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بیش از پیش شکل فعال به خود گرفت.
با تاسیس نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبری امام خمینی ،انگیزه مردم برای مشارکت
داوطلبانه و فعال باال بود .هویت سیاسی مردم ،در جریان پیروزی انقالب و همچنین در 19
فروردین  ،1813که با اکثریت آراء به جمهوری اسالمی رأی دادند ،ظهور یافت .سپس این حضور
در انتخابات خبرگان قانون اساسی در  19مرداد ،و آذر همان سال رفراندوم تصویب قانون اساسی،
دیده شد .در قانون اساسی تصویب شده ،تعیین اعضای نهادهای مهم مثل تعیین اعضای شوراهای
شهر و روستا ،اعضای مجلس شورای اسالمی ،انتخاب رئیس جمهور و اعضای مجلس خبرگان
رهبری به مردم سپرده شود .بدین وسیله زمینه مشارکت مردم هرچه بیشتر فراهم گردید .این
دوران ،با توجه به قوی بودن زمینههای مشروعیت ،و وجود مشروعیت کاریزمایی امام خمینی،
مرحله طالیی هویتیابی مردم ،و همراهی و اعتماد به حکومت است.
به طور کلی ،پس از انقالب اسالمی و رفراندوم شکلگیری نظام ،دو دوره همهپرسی قانون
اساسی ،دوازده دوره انتخابات ریاست جمهوری ،ده دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی ،شش
دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و پنج مرحله انتخابات شورای اسالمی شهر و روستا برگزار
شده است .حضور پرشور مردم در بیش از  42دوره مشارکت در چهار دهه بعد از پیروزی انقالب
اسالمی ،نشان از حس تعلق به نظام و تحقق روند هویت سیاسی دارد.
عالوه بر مشارکت ملت ایران در صحنههای انتخاب ،در مقاطع مختلف دیگر نیز ،رشد و شعور
باالی ان قالبی موجب شده که از بدو انقالب ،هر زمان که نظام جمهوری اسالمی به حضور مردم
نیاز داشته است ،آنها با تمام توان برای دفاع از انقالب و نظامشان در عرصه حاضر باشند.
کنارهگیری از عناصر وابسته به بیگانگان در سالهای اولیه شکلگیری نظام و پس از آن ،تسخیر
النه جاسوسی توسط نیروهای مردمی و حمایت اقشار دیگر مردم از این موضوع ،همراهی
همه جانبه در هشت سال دفاع مقدس ،اعالم حمایت از نظام و انقالب اسالمی در راهپیماییهای
متعدد و ...همگی حاکی از روند شهروندی فعال مردم ایران و حس تعلق ایشان به نظام است.
نمونه این شهروندی فعال بسیار است ،که نقطه اوج آن 6 ،دی سال  1833میباشد .حضور
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مردم در این روز ،نتیجه پیوند عظیم امت و نظام است .دشمن برای از بین بردن اصل نظام و
هویت سیاسی ایران ،در محیط داخلی و خارجی به صحنه آمد ،ولی حضور همگانی مردم برای
دفاع از ارزشهای انقالب اسالمی ،وفاداری ایشان نسبت به نظام جمهوری اسالمی ایران را تثبیت
کرد و مرزبندی هویتی بین نظام جمهوری اسالمی ایران و مخالفان و دشمنان را پررنگ نمود.
3ـ1ـ .2-1مرزبندی هویتی با دیگران

در طول سال های پس از پیروزی انقالب ،با توجه به حوادث تاریخی و لزوم مرزبندی نظام ،با
دیگرانی که به سلطهجویی و استضعاف کشورهای دیگر متمرکز بودند ،روند «استکبارستیزی» در
ایران شکل گرفت .منظور از «دیگری» در اینجا لزوماً دشمن نبود ،اما از آنجا که هویت سیاسی
مردم ایران ،با تأسی به اسالم و ارزشهای اسالمی آن تعریف میشد ،و مبانی نظام جمهوری
اسالمی ،با مبانی استعمارگران و سلطهطلبان همخوانی نداشت« ،دیگری»ها در «دشمنان» نظام
تعریف شدند.
حضور همه جانبه دشمن ،در جنگ نظامی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی ،از این جهت بود که
انقالب اسالمی عمالً نقش و توسعه نفوذ غرب در منطقه و استیالی آنها بر منابع گسترده
خاورمیانه را با تهدیداتی مواجه کرده است ،زیرا تا قبل از انقالب ایران ،تنهاترین چالش غرب
لیبرال ،تفکر مارکسیسم بود .اما وقتی انقالب اسالمی ،با تفکر دینی آمد ،چالش بزرگتری ایجاد
کرد .آن قدر این چالش سنگین بود که  12سال جنگ سرد آمریکا و شوروی را به عنوان نماد تفکر
لیبرالیسم و سوسیالیسم با هم دیگر به آشتی نشاند.
نظام جمهوری اسالمی ایران در طول این چهار دهه ،همواره در معرض انواع خطرات،
تهدیدات و فتنه های دشمنانی بوده که در حال حاضر هم برای براندازی انقالب اسالمی
برنامهریزی و تالش میکنند .با توجه به روند مرزبندی هویتی با دیگران ،میتوان باور به خود را
تقویت و روند هویت سیاسی جمهوری اسالمی ایران را ترسیم نمود.
 .2-1-3پیشرانهای روند هویت سیاسی

پیشرانهای هویت سیاسی می تواند برخی عوامل سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی باشد .در این
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پژوهش امکان بررسی همه عوامل نیست ،اما دو جریان فکری که همه این عوامل را تحتالشعاع
خود قرار داده و بستر شکلگیری روند هویت سیاسی جمهوری اسالمی ایران شدهاند ،را باید به
عنوان دو پیشران مهم مورد توجه قرار داد:
 .1-2-1-3جریان ناسیونالیستیـغربی

یکی از پیشرانهایی که در طول سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی ،تالش کرده بر روند
مشارکت سیاسی مردم و حس تعلق آنها به نظام جمهوری اسالمی و حتی نگرش و مرزبندی با
دیگران اثرگذارد ،جریان روشنفکری است .این جریان ،پیش از انقالب و بیشتر در فضای عصر
مشروطه ،با ایده فرنگی شدن از فرق سر تا نوک پا ،شکل گرفت .از منظر این جریان ،هویت اصیل
به غرب داده میشد و هویت بومی برخاسته از فرهنگ اسالمی بیهویتی تلقی میشد .این ایده بعد
از انقالب هم ادامه یافت ،و با وجود اینکه گاهی طرفداران آن در اپوزیسون قرار گرفتند ،اما هنوز
هم جریانی است که در مقاطع حساس ،تالش خود را برای اثرگذاری بر روند هویت سیاسی
مینماید.
در ادامه این روند ،از آنجا که انطباق هویت غربی با فرهنگ بومی ،مشکل بود و نمیتوانست
در ایران فراگیر شود ،جریان روشنفکری ،لزوم هویت غربی را با هویت برگرفته از تفکرات
ناسیونالیستی و پانایرانیسم ،با تمسک به گذشته ایران باستانی (بیشتر هخامنشیان و ساسانیان) که
ساخته و پرداخته شرقشناسان بود ،پیوند زد .بدین ترتیب تفکر جدیدی از ناسیونالیسم ایرانی ،که
در تقابل با فرهنگ اسالم و ریشههای هویت اسالمی ایران بود ،شکل گرفت .این جریان فکری،
امروز تالش دارد با القای شبهات متعدد بر مولفههای هویت سیاسی ایران ،بیش از گذشته اثرگذارد
و از طریق فضای مجازی ،تریبونهای اختیار و رسانههای خبری وابسته به ضد انقالب ،با به
انفعال کشیدن مردم و ترویج بدبینی نسبت به نظام جمهوری اسالمی ایران ،آینده هویت سیاسی را
به چالش بکشاند.
 .2-2-1-3جریان فکری اسالمی ـ ایرانی

انقالب اسالمی در بستر اسالم و مکتب تشیع شکل گرفت و با به حاشیه راندن تفکر غرب،
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استقالل و آزادی را در پرتو اسالم و شریعت و احکام اسالمی معنا بخشید .این همان احیای ابعاد
مختلف هویت اسالمیـایرانی بود .در کنار تفکر اسالمی« ،قبل از انقالب ایران ،گفتمانهای
کمونیستی ،آزادیخواهی و ملیگرایی در دسترس بودند» (سعید :1816 ،ص  ،)34اما از میان این
گفتمانها ،اسالم توانست در محوریت قرارگیرد و هویت سیاسی بر آن اساس شکل یابد.
تفکر انقالب اسالمی ،جریان فکری جدیدی را رقم زد که پیشرانی مهم برای جهتدهی به
هویت سیاسی ایران و جهان شد .این پیشران توانست با طرح شعار نه شرقی ،نه غربی ،و اتکاء بر
ظرفیتهای خودی ،از ابرقدرتهای شرق و غرب گذار کند .این امر موجب برهم زدن هویتهای
کاذب ساخته شده توسط آنان گردید و لذا «خود» و «دیگری» را بهگونهای متفاوت از قبل تعریف
کرد .انقالب اسالمی ایران ،هویت سیاسی خود را از اسالم گرفته و براساس همین هویت اسالمی،
جهان را تحت تأثیر خود قرار داده است .اما اسالمی بودن و ریشه در تاریخ داشتن این انقالب به
معنای راکد بودن و بنیادگرایی آن نمیباشد .این ریشه موتور محرکهای هم برای امروز و هم آینده
است .لذا ،پیشرانی نظامساز و تمدنیاب برای روند هویت سیاسی ایران محسوب میشود« .دو
عنصر «نظامسازی» و «تمدنیابی» را به وضوح میتوان در اندیشه انقالب اسالمی ایران و تفکر امام
خمینی رؤیت نمود» (نجفی :1834 ،ص .)129
 .2-3گام دوم :شناسایی تأثیرات بالقوه رویدادها بر روند هویت سیاسی در جمهوری اسالمی
ایران و احتمال وقوع آنها

در آینده پژوهی ،شناسایی رویدادها از آن جهت اهمیت دارد که به مواردی توجه میکند که
برخالف وضعیت فعلی و روندهای موجود است ،اما با وقوع آنها آینده تحت تاثیر قرار میگیرد.
رویدادهای تاثیرگذار میتوانند تکنولوژیکی ،سیاسی ،اقتصادی ،زیست محیطی یا از هر حوزه
دیگری باشند.
 .1-2-3برخی عوامل محتمل تاثیرگذار

هویت سیاسی در آینده دستخوش تغییراتی خواهد بود که متأثر از برخی رویدادهای نوظهور
است .لذا باید رویدادهای بالقوه ای که ممکن است بر یک روند تاثیرگذارند ،شناسایی شوند .این
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رویدادها ،میبایست اوالً نوعی از یک آینده پذیرفتنی بوده و ثانیاً ،دارای تاثیرات قوی بر روی
روند باشند .الزم به یادآوری است که تأثیر رویداد بر روند ،محتمل است به محض وقوع آن
رویداد آشکار نشود و در آینده محقق شود .برخی از این عوامل محتمل مؤثر بر آینده هویت
سیاسی جمهوری اسالمی ایران ،عبارتند از:
 .1-1-2-3تحوالت بینالمللی

با توجه به شرایط کنونی ،به نظر میرسد ،نظام سلطه ،با وجود نداشتن طرح کارآمدی برای
آینده ،در قالب پروژههای «پستمدرنیسم» و «جهانی شدن» ،سعی دارند نظم نوینی در جهان ایجاد
کنند .در قالب این پروژهها ،هویتهای جدیدی برای جهانیان تعریف میشود .البته آرمان این
جریانات« ،چیزی جز یک آرمان شکننده با جهتگیری مادی نیست» (رضایی :1839 ،ص .)816
از منظر پستمدرنیسم ،نه هویت غرب اصالت دارد و نه شرق .اما در عمل ،یک
ساختارشکنی ،صرفاً هویت و اصالت غرب را میپذیرد .بدین شکل غرب مدرن و پستمدرن ،در
چالش با هویت سیاسی مبتنی بر فرهنگ اسالمی قرار میگیرد .پروژه «جهانیسازی» نیز این امر را
تسهیل و تسریع میکند.
«جهانیسازی» از یکسو ثبات و همگونی و یکپارچگی جوامع را برهمزده و آنها را به فضایی
نفوذپذیر و پارهپاره تبدیل میکند ،و از سوی دیگر ،مدعی نزدیکی و وابستگی متقابل میان
انسانها ،گروهها و جوامع مختلف و یکپارچگی در فرهنگها و هویتها است« .همراه با انقالب
تکنولوژیک ،در ربع پایانی قرن ،شاهد خیزش تظاهرات نیرومند هویتهای جمعی بودهایم که در
دفاع از یگانگی فرهنگی و کنترل مردم بر زندگی و محیط زیست ،فرایند جهانشمولی و جهان
وطنی را به مبارزه طلبیدهاند» (کاستلز :1832 ،ص .)13
هویت سیاسی به مرزهای نفوذناپذیر نیازمند است ،حال آنکه با جهانیسازی این مرزها
فرومیپاشد .از یک سو ،سطح دلبستگی مردم به نظام و کشور کاهش یافته و مشارکت به شدت
پایین میآید و از سوی دیگر ،تغایر بین خود و دیگری مضمحل شده و چالش بزرگی بر سر راه
هویت سیاسی بهوجود خواهد آمد.
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 .2-1-2-3گسترش نقش رسانهها و فضای مجازی

امروزه ،عصر گسترش اطالعات و ارتباطات است .رسانههای مکتوب و غیرمکتوب ،دیداری و
شنیداری ،همانگونه که امروز جزیی از زندگی انسانها شده است ،در آینده به شکل فزونتری،
تأمینکننده بسیاری از نیازهای اجتماعی افراد خواهد بود .گسترش بیش از حدّ فضای مجازی و
ورود آن حتی به خصوصیترین قسمتهای زندگی افراد ،تعیینکننده نوع رفتار و شخصیت و
حتی باورهای افراد خواهد بود .در عصر ارتباطات ،فاصلهها از میان برداشته شده و مرز واقعی بین
خود و دیگری مشخص نیست و به سرعت باور نکردنی نوع نگرشها و باورها تغییر میکند .در
این عصر ،افراد با شرایط بیزمانی و بیمکانی مواجه شده و هویت آنان نیز در این فضا بازتعریف
میشود.
با افزایش نقش رسانهها در زندگی افراد و معرفی دنیایی از پدیدههای نوآورانه ،از طرفی نوعی
رشد آگاهی افراد صورت گرفته و از سوی دیگر ،نوعی دودلی و بریدگی از اعتقادات و باورها و
ارزشها ایجاد شده است .عدم انطباق با میراثهای بومی ،فرد را بر سر دوراهیهای تصمیمگیری
قرار میدهد و به دلیل این گسست دچار نوعی بحران میشود.
به علت گسترش نقش رسانهها و شبکههای اجتماعی در زندگی امروز و متعاقب آن وجود
تهدید علیه ارزشها و منافع حیاتی ،هویت سیاسی آسیبپذیر میشود .یک بعد این قضیه به سبب
تکثر ارزشها است .رویداد گسترش تکنولوژی اطالعات مؤثر بر آینده روند هویت سیاسی است.
آنچه در اینجا بحران هویت سیاسی را رقم میزند ،رشد گسترده رسانههای جمعی و بروز و
ظهور یک اصطالح مهم به نام تکنولوژی اطالعات است .تکنولوژی اطالعات قدرت ،ثروت و
تجربه را به عنوان معنا و هویت تولید میکند .این تکنولوژی که توسط اربابان رسانه هدایت
میشود ،آدمها را سطحی بار میآورد و برای آنان هویتهای سطحی کاذب را جایگزین هویت
اصیل مینماید.
این رویدادهای نوظهور میتواند به استحالهگرایی ،ازخودبیگانگی ،دلسردی از نظام سیاسی و
در کل بحران هویت سیاسی منجر شود .اینگونه تاثیرات در زمانهای گذشته و تا قرن اخیر عموماً
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از طریق قدرت نظامی و اشغالگر ملل دیگر انجام میشده و در زمان حاضر و آینده بهواسطهی
قدرت تبلیغاتی و رسانهای دولتهایی که تمایل به بسط و سلطه فرهنگی بر دیگر کشورهای جهان
دارند ،اعمال میگردد .با آموزش استفاده صحیح از آن ،و مقاومسازی درون ،میتوان نتیجه
بالعکس گرفت و تقویت اعتماد به نظام ،افزایش مشارکت سیاسی افراد ،دلگرمی و همراهی با نظام
و ...را شاهد بود.
 .3-1-2-3جنگ نرم و تاکتیکهای نوین

یکی دیگر از عوامل محتمل تأثیرگذار بر آینده هویت سیاسی ،جنگ نرم است .از ابتدای تحقق
جمهوری اسالمی ایران ،دشمنی با این نظام وجود داشته است .جنگ تحمیلی هشت ساله شاهدی
بر این مدعاست که در آن ،تمام قدرت های بزرگ و کشورهای منطقه با هم به جنگ با ایران
آمدند ،اما نتوانستند در مرزهای جغرافیایی و حتی مرزهای هویتی تغییری ایجاد کنند .لیکن پس از
آ ن نیز ،فعالیت مخالفان نظام جمهوری اسالمی ایران همچنان ادامه یافت .دشمنان ایران با کمک
امپریالیسم خبری و سلطه بر فناوریهای ارتباطی روزبهروز تنشهای جدیدی را در مقابل ایران
تعقیب میکند .مقام معظم رهبری ،در اینباره میفرماید« :ملت ایران به همان نسبت که دشمن،
روشهای خود را در توطئه علیه ایران اسالمی پیچیدهتر میکند ،باید بر هوشیاری و آگاهی خود
بیافزاید و با آمادگی معنوی ،فکری ،سیاسی و حفظ وحدت و اتصال و ارتباط با یکدیگر ،چهره
دشمن را در هر لباسی که هست ،شناسایی کند» (مقام معظم رهبری.)1819/26/1 ،
در عصر جدید ،دشمنان از روشهای جدیدی برای تخریب هویت سیاسی ایران بهره میبرند.
این روشها تغییر راهبردی از جنگ سخت به جنگ نرم است .راهبرد جنگ نرم دشمن ،بوسیله
تاکتیکهای متعددی اجرا میشود:
تفرقهاندازی :تالش دشمنان برای افزایش اختالفات قومیـ قبیلهای در منطقه و تحریک برخی
مناطق بر جدا شدن از نقطه کانونی نظام سیاسی (همچون کردستان ،آذربایجان و مناطق
عربنشین) از اقداماتی است که هرچند از گذشته وجود داشته ،ولی هر روز با روش جدیدی
دنبال میشود .در ارتبـاط بـا فرآینـد شـکلگیری جامعه شـبکهای با «جوامع مجازی قومی» هم
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مواجه هستیم .جوامع مجازی قومی ،نتیجـه تکنولوژیهای ارتباطی است و با توجه به اشتراک در
تصورات ،عالئق و ارزشها در فضای مجازی شکل میگیرد

(.(Elkins, 1997: P.78

تغییر سبک زندگی :تفاوت در سبک زندگی و به تبع آن تفاوت نسلی میتواند آسیبهای جدی
بر هویت وارد نماید .تاکتیکهای دشمن برای اثرگذاری بر هویت سیاسی ،تغییر در سبک زندگی
ایرانیان و نفوذ سبک غربی است .بین سبک زندگی افراد با آگاهی از جنگ نرم رابطه معنیداری
وجود دارد« .به میزانی که سبک زندگی غربی درون خانوادهها شیوع یابد ،آگاهی از اینکه ،این
سبک زندگی یک تهدید و جنگ فرهنگی است ،از بین میرود .البته اگر افراد به سوی سبک
زندگی غربی روی آورند ،لزوما از مظاهر فرهنگی و هویت بومی دست نمیکشند ،بلکه واجد
هویتی چندوجهی میشوند (حاتمی :1861 ،ص .)96-93
شبههافکنی :تاکتیک دیگر ،ایجاد شائبه ناکارآمدی نظام اسالمی از طریق شبههافکنی با کمک
ابزارهای نوین اطالعرسانی و شبکههای مجازی است .البته در مقابل این تهدید ،نیروهای وفادار به
انقالب بایستی با استفاده از همین ابزارهای نوین ،به مقابله با شبههافکنی دشمنان پرداخته و با
افزایش بصیرت مردمی اینگونه شبهات را از بین ببرند .فقر در شناخت الزم و کامل از ابزارها و
فنآوریهای مدرن موجب رویداد عقبماندگی در فنآوریها و استفاده از آنها خواهد شد.
بنابراین ،بایستی به تقویت بنیه علمی کشور و استفاده از علم و بومی نمودن آن توجه بیشتری
داشته باشیم.

 .4بررسی تأثیرات محتمل عوامل بررسی شده بر آینده روند هویت سیاسی
در فرایندهای آینده پژوهی ،مهمتر از شناسایی مسائل آینده ،شناسایی روابط بین آنهاست .چرا
که در عالم واقع ،این متغیرها بر هم تأثیرگذارند (موالیی و طالبیان :1861 ،ص  .)99برای داشتن
یک نظام موفق و کارآمد در آینده ،الزم است عالوه بر آنچه تاکنون وجود داشته است ،به تأثیرات
عوامل محتمل و بالقوه و روابط بین آنها هم ،توجه شود .سه شاخص اهداف ،امکانات و موانع،
میزان کارآمدی یک نظام سیاسی را نشان میدهند (پورفرد :1869 ،ص .)13با ظهور جامعه
شبکهای و توسعه شبکههای اجتماعی فیزیکی و مجازی ،و تاکتیکهای جدید دشمنان ،موانع و
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مشکالت جدیدی فراروی هویت سیاسی و مشارکت سیاسی فعال شکل میگیرد .در بررسی میزان
احتمال اثرگذاری این رویدادها در آینده ،باید اعتراف کرد که نقش آنها قابل توجه است .اما اینکه
این نقش در راستای تقویت هویت سیاسی باشد یا ایجاد بحران هویت سیاسی ،این امر به نوع
برخورد با این مسئله و مدیریت آینده دارد.
واقعیت در حوزه مسائل سیاسی آن است که مشارکت مردم در انتخابات ،و همراهی با نظام
بهنوعی پذیرش چارچوب نظام سیاسی و اعتماد به آن است .جریان فکری ایجاد شده توسط
فرهنگ غیررسمی که از پشتیبانی برخی گروهها در جامعه هم برخوردارشده ،بیاعتمادی به نظام و
شبههافکنی علیه آن را در شبکههای مجازی و ماهواره و ...ترویج میکند .در این راستا ،رسانه و
فضای مجازی میتواند با برنامههای مفید و تبلیغات دقیق خود ،به گسترش مشارکت سیاسی،
حضور فعالتر مردم جامعه در انتخاباتها و عرصههای دیگر همراهی با نظام ،شکلگیری احزاب
و کارآمدسازی آنها ،افزایش حس تعلق به نظام و در نتیجه بهرهگیری از سرمایه اجتماعی اعتماد
به درون و مرزبندی با دشمنان ،شتاب بخشد.
با گسترش فضاهای مجازی و دستیابی آسان افراد به شبکههای مختلف ،برنامهریزی و
مدیریت صحیح ،ضروری است .در غیر این صورت ،ازخودبیگانگی ،بیتوجهی به ارزشها ،سلب
اعتماد نسبت به نظام و گرایش به هویتهای کاذب ،عدم مرزبندی میان خود و دیگری را در
جامعه ،بویژه در میان نسل جوان ،شاهد هستیم .بیتوجهی به ارزشها و اصول و مبانی هویتی،
بحران هویت و استحالهگرایی فرهنگی را به دنبال دارد.
ایران با مدیریت دقیق و براساس ارزشهای انقالب اسالمی ،میتواند این تهدیدها را به
فرصت تبدیل کند .از آنجا که رسانهها عموماً افکار مردم جوامع را جهت میدهند ،این فرصتی
برای رفع شبهات و تقویت همبستگی در شاخصهای هویت سیاسی است .فضای مجازی کنترل
شده ،میتواند به تقویت وابستگی و دلبستگی به نظام ،در آینده کمک نماید.
عبور از بحرانها نیازمند توجه بیشتر به درون ،و انجام اقداماتی در راستای اعتمادسازی در
جامعه و ارتباط بیشتر مردم و مسئولین از سوی دیگر است .پیوند وثیق پیشوا و امت میتواند

بررسی عوامل مؤثر بر روند هویت سیاسی جمهوری اسالمی ایران

111

[کشور] را از تهدیدات درونی و بیرونی ایمن سازد و عقبماندگیهای موجود را برطرف سازد
(هراتی و قربی:1861 ،

ص.)18

در مجموع برای عبور از تهدیدات ،سه نکته را باید توجه داشت:
اول .دشمنشناسی :تغییر تعریف «دشمن» در آینده« ،غیریتسازی» در مرزبندی هویتی را
آسیبپذیر میکند .تعریف «خودی» و «دیگری» در آینده پیشرو متفاوت از گذشته خواهد بود .در
تعریفهای جدید از دشمن ،سلطهجویی قدرتهای استکباری نادیده گرفته شده ،و حتی گاهی
آنان را در زمره دوست معرفی میکنند و «خود»های درون مرزهای هویتی« ،دیگری» قلمداد
میشود .برخورد با این تهدید ،نیازمند شناخت بیشتر دشمن و تاکتیکهای اوست.
دوم .خودباوری و توجه به امکانات خود :با گسترش فضای ارتباطی نوین و کمرنگ شدن
مرزهای هویتی ،بیتوجهی به ارزشهای داخلی صورت میگیرد .برای مقابله با این تأثیر ،باید
خودباوری و سرمایهگذاری بر داشتههای درونی را تقویت نمود.
سوم .مدیریت ارتباط مؤثر و عبور از موانع :هویت سیاسی پایدار ،نیازمند مدیریت رابطه با
دیگران است .دشمنان نظام جمهوری اسالمی ایران در منطقه و جهان تالشهای عملی و فکری
خود را علیه ایران ،متوقف نخواهند کرد و صرفاً روشهای معاندت تغییر خواهد یافت .ارتباط
بیبرنامه ،موجب هزینههایی برای ما می شود که حتی گاهی وابستگی به دیگران را دربردارد .گاهی
هم این هزینهها ،هجوم به ارزشها و آرمانهای فرهنگی است.

 .5نتیجهگیری
هویت سیاسی ،با انسجام و یکپارچگی درونی و مرزبندی با بیرون نظام پیوند دارد .فقدان
مطالعات آیندهپژوهی درباره آن ،میتواند آینده را با مخاطرات جدی مواجه کند .در این پژوهش،
برای تدوین آینده هویت سیاسی ،شاخصهای درونی (مشارکت مردم و تعلق به نظام) و بیرونی
(مرزبندی با دیگران) ،در قالب روش تحلیل تأثیر بر روند ،مورد ارزیابی قرار گرفت.
آینده هویت سیاسی براساس تحلیل روند ،وابسته به شرایط و رویدادهای کمابیش ادواری و
رویدادهای نوظهور است .با نگاهی به گذشته و حال ،روند هویت سیاسی براساس مشارکت مردم
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در انتخاباتها و همراهی آنان در راستای دفاع از اسالم و انقالب و همچنین مرزبندی با دیگران،
دیده میشود.
با ورود به عصر اطالعات و ارتباطات و پروژه جهانیسازی ،و گسترش نفوذ دیگران به درون
جوامع و عرصههای هویتیشان ،تغییراتی در نگرش و دلبستگی افراد به نظامسیاسی و مرزبندیها
دیده میشود که در ترسیم آینده هویت سیاسی باید به آنها توجه نمود .گسترش نقش ارتباطات و
سایر تحوالت نوظهور ،مانند شمشیری دولبه است ،از سویی تهدیدکننده هویت سیاسی محسوب
میشود و از سوی دیگر موجد پیدایش فرصتهایی برای آن است .استفاده از این فرصتها،
نیازمند برنامهریزی و برخورد صحیح با حوادث پیشرو است .به عنوان مثال ،بکارگیری صحیح
ابزارهای نوین ،می تواند نقش مهمی در اعتمادافزایی مردم در نظام و دلگرمی ایشان ،و در نتیجه
افزایش مشارکت سیاسی در جامعه و شناخت دیگران (مخالفان نظام) داشته باشد.
به هرحال ،توجه به سه مقوله دشمنشناسی ،خودباوری و مدیریت ارتباط موثر ،میتواند آینده
مطلوبی برای هویت سیاسی ایران ایجاد کند .با توجه به عوامل محتمل اثرگذار بر آینده همچون
ابزارهای نوین اطالعاتی و جنگ نرم دشمنان و ،...بایستی هم از نظر قدرت فیزیکی و بازدارندگی
و هم از جهت قدرت علمی و خودباوری رشد نماییم .وحدت و انسجام درونی ،پایبندی به
ارزشهای اسالمی و انقالبی ،اطاعت از والیت فقیه ،بهعنوان نقطه کانونی هویت سیاسی در ایران،
شناخت دوست و دشمن و برخورد صحیح با آنان ،از دیگر مواردی است که در برنامهریزی برای
آینده ،باید به آنها توجه نمود.
در این امر ،تحول در حوزه مدیریتی کشور ،دادن فرصت به جوانان ،حرکت منسجم
دستگاه های اجرایی و مردم در یک جهت ،اعتماد به نظام و مشارکت فعال مردم در همه عرصهها،
داشتن روحیه و تفکر انقالبی به معنای توکل به خدا ،شجاعت اقدام و عمل ،بصیرت ،عمل به
توصیه های امام ،ابتکارورزی ،امیدواری به آینده ،نترسیدن از دشمن و تسلیم نشدن در برابر او ،و
همچنین پیاده کردن سبک زندگی اسالمیـایرانی برای آینده هویت سیاسی شفاف و کارآمد ،قابل
توجه است.
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