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Abstract 

The purpose of the present study is to review the impact of social policymaking on 

fostering the tendency to national identity among members of the society. The method 

of study is descriptive-analytic and its approach is theoretical. The results of the study 

showed that there is a significant relationship between the need for social justice and 

equal access to resources and facilities and the subject of national identity. Fulfillment 

of the people’s needs in society can encourage their tendency to national identity while 

not providing their needs can discourage their tendency. When the government as the 

main institution for policy making in the country can distribute the resources fairly, 

people’s inclination to national identity is encouraged. The main point is that the 

governments perform this distribution by the process of social policymaking and if this 

policy is conducted properly it can add to people’s tendency to national identity. In 

general, by providing welfare for members of the society and meeting their satisfaction, 

social policymaking improves their attachment to the political system and national 

society and finally fosters their attachment to their national identity.  
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 چکیده

تقویت گرایش اعضای جامعه نسبت به هویتتت   گذاری اجتماعی درسیاست هدف این پژوهش، بررسی چگونگی نقش  

نیتتا   که نشان داد های پژوهشیافته باشد.تحلیلی، رویکرد آن نظری می –روش این پژوهش، توصیفی .است  خود ملی

شتتدن  بتترآورده. هویتتت ملتتی داردموضتتو  به عدالت اجتماعی و دسترسی برابر به منابع و امکانات، رابطتته مهمتتی بتتا 

مین نیا ها، ایتتن گتترایش أت  شان گردد و عدمتواند موجب تقویت گرایش آنان به هویت ملینیا های اعضای جامعه می

عادالنتته تو یتتع   طورگذار در کشور، بتواند منابع را بتتهلی سیاست عنوان نهاد اصکه دولت بهکند. هنگامیرا تضعیف می

ها عمل تو یتتع را ا طریتت  دولت   کهنماید. نکته اساسی این است  کمک می  کند، به تقویت گرایش مردم به هویت ملی

بتتر   تواننتتدصورت اجرای صحیح این سیاستتت استتت کتته متتی  رسانند و درانجام میگذاری اجتماعی بهفرایند سیاست 

گذاری اجتماعی با تدارک رفاه برای اعضتتای جامعتته و ایجتتاد سیاست  کلی طوربهگرایش افراد به هویت ملی بیافزایند. 

خاطرشتتان در نهایت تقویت تعل  رضایت در آنان، موجب ارتقای میزان پیوستگی آنان به نظام سیاسی و اجتما  ملی و

 شود.  به هویت ملی خود می
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 مقدمه

ی، رابطتته نیا  به عدالت اجتماعی و اقتصادی در گستره عمومی جامعه و دسترسی برابر به امکانتتات و امتیتتا ات عمتتوم

دلیل همین( و گتترایش اعضتتای جامعتته نستتبت بتته آن دارد. بتته342  ، ص1390)احمدی،    مهمی با موضو  هویت ملی

نیا مند توجه به مقوله عتتدالت   خود  دقومی برای حفظ و تقویت هویت ملیویژه جوامع متنو  و چنجوامع گوناگون به

اگون اجتماعی، توسعه متوا ن و ارتقای کیفیت  ندگی مردم هستند. »افراد بشری دارای نیا های متتادی و معنتتوی گونتت 

ثیر بگذارد. ا آنجاکه مسئله هویتتت ملتتی أتواند بر مسائل معنوی و عاطفی نیز تها میشدن یا نشدن آنهستند و برآورده

شدن ها دچار شدت و ضعف شود، برآوردهثیر نیا های مادی و روحی انسانأتتواند تحت ای فرهنگی میعنوان پدیدهبه

هتتای تتتاری ی و رش پیونتتدهای عتتاطفی بتتا جامعتته و ستتر مین و ویژگیتواند گستنیا های مادی و معنوی بشری می

طتتورکلی (. به412ص  ،1390فرهنگی آن را افزایش دهد و درنتیجه، همبستگی و هویت ملی را تقویت کند« )احمدی،  

بتته  ترین عوامل موثر در افزایش گرایش آحاد جوامتتعتوان گفت وجود عدالت، ادراک آن و امید به تحق  آن ا  مهممی

 ,Morgan, 2006, p.143; Scott & Gerald, 2007, p. 105; Weickشتتود )شان محسوب میهویت ملی

2006.) 

شتتدن و گستتترش ی فراینتتد جهانیافزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاستتی ختتود درنتیجتته

ها و مطالبات مردم و حقتتوق آنتتان را افتتزایش داده خواستهالمللی، اهمیت و ضرورت توجه به  رو افزون ارتباطات بین

ها و امتیا ات عمومی، به و برابری شهروندان در دسترسی به فرصت   ،است. »استقرار نسبی عدالت اجتماعی و اقتصادی

 نشتتدن شود. برعکس، بتترآوردهبیشتر به کشور و هویت ملی آن و سودمندی تالش در راه جامعه منجر میعالقه هرچه

های بدبینی و تضتتعیف عالقتته های طبقاتی میان اقشار گوناگون جامعه،  مینهنیا  به عدالت اجتماعی و گسترش شکاف

 (.342ص ،1390 ،سا د« )احمدیبه کشور و میراث آن را فراهم می

بتته چتتارچوب مر هتتایی مشتت    گذار است که درترین نهاد مدیریتی و سیاست ترین و اصلیکه دولت بزرگ آنجا ا 

توانتتد ها و ت صی  منابع توستتآ آن میگذاریپردا د، نحوه سیاست ریزی و ت صی  منابع میگذاری، برنامهسیاست 

که این نهاد بتواند منتتابع و اساس هنگامید. براینشو شان  باعث تقویت یا تضعیف گرایش اعضای جامعه به هویت ملی

شتتان کمتتک نقاط کشور تو یع کند، به تقویت گرایش مردم به هویت ملیصورت عادالنه در تمام  امکانات جامعه را به

 نجایدر ا(.  13ص  ،1384کند )قمری،  ها عدالت را رعایت نکند، این گرایش را تضعیف مینماید و اگر در تو یع آنمی

 .  کنندیم  عیتو   یاجتماع  یگذاراست یها منابع و امکانات کشور را با ساست که دولت  نینکته مهم ا

مین نیا هتتای متتردم و أشود که ا  رهگذر تی گفته میهایجموعه تدابیر و سیاست گذاری اجتماعی به کاربست مسیاست 

عرصتته ملتتی و بتترو   بحتتران در ایجتتادسوی موقعیت مناستتب شتتده و ا  برد شرایآ بهتمهید  ندگی بهتر موجب پیش

گتتذاری را کند. یکی ا  اهداف مهم ایتتن نتتو  سیاستتت جلوگیری میهای اجتماعی  ثباتی سیاسی و تنشتعادل و بیعدم

ای دانست که مردم در آن احساس کنند به اجتما  مشترک ملی تعل  دارند )کریمی ملتته، توان کمک به ایجاد جامعهمی



ی اساس چنانچتته دولتتتی در مستتیر توستتعه(. براینBeland & Lecoures, 2008, p.16؛ 63 ، 42-41ص ،1393

، بتتر گتترایش کنتتد  طور مطلوب اجتتراگذاری اجتماعی را بهسیاست   همبستگی ملی قرار گیرد و  به  ی معطوفجانبههمه

گذاری اجتماعی ا  سیاست  اجرای مطلوبدیگر عبارتیبه .افزوده خواهد شد ،خود کشور نسبت به هویت ملی مردم آن

ها بتته وسیله بر گرایش آنکشور را تقویت کرده و بدینسوی حکومت، ذهنیت اعضای جامعه نسبت به نظام سیاسی و  

 ترتیب موجبات تحکیم همبستگی ملی فراهم خواهد شد.بدین افزاید.شان میهویت ملی

تقویت گرایش اعضای جامعه نسبت به هویتتت  گذاری اجتماعی درسیاست نقش  هدف این پژوهش، بررسی چگونگی

بتته تقویتتت گتترایش اعضتتای  گذاری اجتماعی چگونتتهسیاست  ا  این رو پرسش اصلی آن است که باشد.خود می ملی

 کند؟کمک میخود    جامعه نسبت به هویت ملی

 

 پژوهش   نوآوریپیشینه و 

گذاری اجتماعی بر گرایش اعضای جامعتته تأثیر سیاست طور ویژه  بهدهد، پژوهشی که  بررسی پیشینه پژوهش نشان می

وجود دارند که در کنتتار پتترداختن  وهشباشد، انجام نشده است و تنها تعدادی پژبررسی کرده    را  نسبت به هویت ملی

متتدیریت هتتای تتتوان بتته کتتتابنمونه میبرای    اند.ه کردهصورت جزئی به این موضو  نیز توج  موضوعات دیگر، به  به

بنیادهای هویتتت ملتتی ایرانتتی: چتتارچوب نظتتری ( و  1385ی سیدرضا صالحی امیری )، نوشتهمنا عات قومی در ایران

گذاری گذر سیاستتت ای و سیاسی ا  رهامنیت جامعهو مقاالت    (1390)  احمدییحمید  ، نوشتههویت ملی شهروندمحور

میه ی علی کریمی و س، نوشتهسا ی ملیگذاری اجتماعی و هویت سیاست ( و  1393)  مله  نوشته علی کریمی  ،اجتماعی

هایی نستتبت بتته حاوی نوآوری و تفاوت توانرا میپژوهش حاضر  با توجه به این، ( اشاره کرد.1393قاسمی طوسی )

 ها دانست.سایر پژوهش

 

 شناسی پژوهشروش 

ای به نگتتارش در آمتتده تحلیلی و منابع کتاب انه  –گیری ا  روش توصیفی  رویکردی نظری و با بهرهپژوهش حاضر با  

 است.
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 هویت ملیچیستی  

های مربتتوط بتته و احساستتات و اندیشتته ،مجموعه خصوصیات و مش صات فردی و اجتماعی هویت عبارت ا  مفهوم

آورد و بتته دست میمتقابل با خود و یافتن تصوراتی ا  خود بهفرد این خصوصیات را ا  طری  توانایی کنش .  ست هاآن

در این میان، برختتی ، هویت انوا  گوناگونی دارد (.121ص ،1387)خدایی و مبارکی، دهدسوال »من کیستم؟« پاسخ می

ملتتی، هویتتت توان به هویتتت های  یادی صورت گرفته است که ا  جمله میها بحث شده هستند و پیرامون آن  شناخته

های موجتتود در هویت   میانطورکلی ا   (. به30ص  ،1395طهماسبی،  فر و خلیلقومی و هویت دینی اشاره کرد )شفیعی

(.  Woodward, 2000؛197-196 ، ص1379)حاجیتتانی،ستتت هاتتترین آنترین و مهم، هویت ملی عالییک جامعه

 (. Poole, 2003) ها دانست توان  یربنای سایر هویت هویت ملی را میدرواقع  

شود که دارای سر مین خاص،  ها گفته میبه گروهی ا  انسان  ت؛ ملتهویت ملی پیرامون مفهوم ملت شکل گرفته اس

بین  شناسایی  و  دولت  سیاسی  نهاد  ا   و  هستند  خود  تاریخ  و  مشترک  و  بان   برخوردارند   نیزالمللی  فرهنگ 

. در تعریف مفهوم هویت ملی باید میان »هویت ملی کشور« و »هویت ملی اعضای جامعه« (80ص  ،1390)احمدی،

صورت   بهتفکیک  کشور،  ملی  هویت  مجموعهگیرد؛  نشانهمعنای  ا   فرهنگیای  مادی،  یستی،  آثار  و  مبانی  و    ها، 

آگاهی   اعضای جامعه،  هویت ملی شود و مقصود ا   ها ا  یکدیگر میاندیشگی است که موجب تفاوت جوامع و ملت 

ا جمله تاریخ مشترک،    آن  یدهندهعناصر شکلنسبت به اجتما  ملی و    خاطر و گرایش اعضای جامعهتعل و احساس  

عنوان »آگاهی ا  تفاوت«  معنای اخیر آن، به   رباشد. »هویت ملی ددین مشترک، فرهنگ مشترک،  بان مشترک و ... می

 (. 6ص ،1398 اده، اجرو س رشود« )احمدپو ناخته می« شهاآنو »احساس و شناسایی ما ا  

 :جوامع، با دو دسته کلی مواجه هستیم هویت ملیِ  رابطه با چگونگی تکویندر 

در   های ناسیونالیستتتیو اندیشتته  هتتای ملتتیدولت   ثر ا  ظهورأمت  و  اندکه در دوره مدرن ایجاد شده  ملی  هایهویت .  1 

 ای برخوردارند.. اکثر کشورهای کنونی جهان ا  چنین هویت ملیهستند اروپای قرون هجدهم و نو دهم

و  گرفتتته شتتکلهای ملی در اروپا، دولت پیدایش ا  پیش ها  قرنالساعه نبوده و  که مصنوعی و خل   های ملی. هویت 2 

. کشتتورهایی ماننتتد دنخویش را حفظ کرده و تتتداوم ب شتت  و موجودیت  پویایی ،پایداری اندهتوانست در فراخنای تاریخ

 .دارند  ایایران، چین، مصر، یونان و... چنین هویت ملی

 :ملی نام برد  معنای حسِبه  دو نو  هویت ملیتوان ا  می در تاریخ بشریهمچنین 

دها در در عرصه اروپتتا و بعتت های مدرن که ا  قرون پانزدهم به بعد هویت ملی مدرن، یعنی احساس تعل  به دولت .  1 

 .سایر نقاط جهان پیدا شدند

هویت ملی پیشامدرن، یعنی احساس تعل  به واحدهای سیاسی و سر مین کهنی که ا  دوران گذشته وجود داشتتته،   .2 

. بسیاری ا  کشورهای جهان را که محصول دوران مدرن هستتتند تداوم پیدا کرده و امرو ه نیز به همان نام وجود دارند



عنوان واحد سر مینی ها بهتوان ا  نو  ن ست دانست اما برخی کشورهای دیگر که ریشه بسیار کهن دارند و نام آنمی

 باشتتند  دوم متتی... ا  نتتو یونتتان، چتتین، مصتتر وایتتران، نظیر:  امرو  همچنان حفظ شده است های باستانی تابها  دوره

 .(65ص ،1390)احمدی،

نیا  ا  داشتن هویت ملی نیستتت، چراکتته هویتتت بی  ،تاریخ طوالنی  هرچند تا ه و نوبنیاد و بدونهیچ ملتی  طورکلی  به

و رمز بقای کشور استتت  (89ص ،1381)ربانی، ن عامل در ایجاد وفاق اجتماعی و استواری ارکان جامعهتریگملی بزر

گیری روح عامتتل همبستتتگی و شتتکل گسی تگی مواجه خواهد بود. »این هویت هتتمثباتی و ا همغیاب آن، با بی  و در

م بتتا عتتزت و أتتتو   جمعی در یک ملت و هم وجه مش صه و معرفه آن در میان ملل دیگر است و دوام و قوام  نتتدگیِ

گیتتری ا  هویتتت ملتتی بتتا بهره  (.112ص  ،1393به هویت ملی بستگی دارد« )صتتالحی امیتتری و دیگتتران،    ،آنان  آ ادیِ

 (. 115 ، ص1390سا د )قاسمی و ابراهیم آبادی، مین میأماعی و وحدت ملی را تهای نمادین خود، وفاق اجتتوانایی

همواره بتتر اثتتر عوامتتل م تلتتف در رو  ا اینیا امری ثابت و تغییرناپذیر نیست و  هویت ملی پدیده  ی دیگر اینکه،  نکته

حتتوادث و وقتتایع پدیتتدار استتت کتته در ستتیر  ایهویت ملی مقولتته ،دیگر عبارتی ه. باست دگرگونی  تحول و معرض

؛ 32ص  ،1383؛ استتمیت،21ص  ،1395)اشتترف،  کنتتدشود و معانی گوناگون پیدا میکند، دگرگون میشود، رشد میمی

 (.59 ،45 ، ص1389 هیری،

 

 گذاری اجتماعیسیاستچیستی  

گرفته در صتتورتهتتای  تتترین دگرگتتونیگذاری اجتماعی را یکی ا  مهمنقش و جایگاه دولت در حو ه تدوین سیاست 

داننتتد که امرو ه آن را مسئله محوری دولت متتدرن متتیتاجاییدانست،    توانمی  ساختار و کارکرد دولت در عصر مدرن

های قتترن بیستتتم و عصتتر کنتتونی، بتترخالف گذشتتته، بتتا انجتتام بسیاری ا  دولت (.  180  ، ص1393)وصالی و امیدی،  

های رفاه قتترار مین اجتماعی را گسترش داده و در  مره دولت أهای تبوروکراتیک، برنامههای اجتماعی و اقدامات  هزینه

گتتذاری اجتمتتاعی و در قرن بیستم سیاستتت  ،دیگر عبارتی (. بهMahoney & Rueschemeyer, 2003اند )گرفته

وضوعات سیاستتی مطتترح و بتته عنوان مشدند، بها  این، موضوعاتی غیرسیاسی دانسته میهای رفاهی که تا پیش  برنامه

 (.Alcock & et al., 2008, p.163; Mullard & Spicker, 2006, p.216) ها مرتبآ شدنددولت 

(، بتته کاربستتت Dani & Haan, 2008گتتذاری عمتتومی )عنتتوان  یرمجموعتته سیاستتت گذاری اجتماعی بتتهسیاست 

موجتتب پیشتتبرد   ،نیا های مردم و تمهید  ندگی بهتتترمین  أشود که ا  رهگذر تیی گفته میهامجموعه تدابیر و سیاست 

رشته تصمیمات و قواعدی است که   ،گذاری اجتماعیدیگر، سیاست عبارتیبهشود.  سوی موقعیت مناسب می  شرایآ به

ها و شتتکافمنزله نظام رفاه اجتماعی ب شی ا  یک مکانیسم پرکننده کند و بههای اجتماعی را تعیین و تو یع میار ش

گذاری با شود. این نو  سیاست کننده درونی نظام اجتماعی متعادل ظاهر میدر نقش سا وکار تنظیم  ،های جامعهتفاوت

سا د، با فقر و ، خدمات اجتماعی را برای شهروندان فراهم میکردهکند، درآمدها را با تو یع  ناامنی اقتصادی مبار ه می

 (. 42-41ص ،1393)کریمی مله،   کند و...مقابله مینیز بیکاری  

بتترای  ،بتتا تو یع منتتابع بتتا استتتفاده ا ای است که دولتتت شده و عامدانهریزیی برنامهگذاری اجتماعی مداخلهسیاست 

مین آمتتو ش، بهداشتتت، مستتکن أپذیر، ترسیدن به اهداف مهم اجتماعی مانند عدالت اجتماعی، حمایت ا  مردم آسیب 

گذاری، در بافتتتار (. این نو  سیاست Bradshaw,1972, p.640؛ 42ص ،1393)کریمی مله،  رساندبه انجام میو... 
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شود که تغییر نظتتم اجتمتتاعی ا  ای ا  قوانین، مقررات، نهادها و اقداماتی میکند و شامل مجموعهاجتماعی معنا پیدا می

وضعیت موجود به وضعیت مطلوب را مدنظر دارد و بر کاهش نابرابری و ارتقای کیفیت  ندگی اعضای جامعه متمرکز 

 (.Philips, 2006, p.242؛182ص ،1393)وصالی و امیدی،   است 

و  ایتتدئولو ی و گفتمتتان سیاستتی گذاری اجتماعی ارتباط تنگاتنگی بتتا نتت مهم این است که نو  و فرایند سیاست   نکته

هتتای گذاریموجب ات اذ سیاست   ها دارد و تفاوت در این عواملحاکم بر جوامع و ساختارهای سیاسی و اجتماعی آن

ابزار سیاستتتی  ،دیگرعبارتی(. بهLewise & et al., 2000, p.67؛ 58ص ،1390شود )کرون، اجتماعی متفاوت می

هتتای سیاستتی، های ایدئولو یک، ساختارهای نهادی و  مینهثیر متقابل نیروهای م تلفی نظیر گرایشأهر کشور، نتیجه ت

 ،1393گیتترد )وصتتالی و امیتتدی،  گذاری نیز در چنین میدانی شکل متتیمدل غالب سیاست   .اقتصادی و اجتماعی است 

کاران بتتر حفتتظ حل مسئله فقر، ایجاد نظام سوسیالیستی است، اما محافظه  ها برایحل رادیکال(. برای مثال، راه203ص

هتتای آمو شتتی تاکیتتد آمو ی و ارتقتتای فرصتتت ها بر مهارتداری ا  راه کاهش مالیات بر تجارت و لیبرالنظام سرمایه

بتته کشتتور  کشوریی سیاست اجتماعی ا  توان گفت که سطح توسعهاساس می  این  (. بر58ص  ،1390کنند )کرون،  می

قابل شناسایی است. این تفاوت نه ا  بابت وجود یتتا عتتدم وجتتود   ،های گوناگون دولت رفاهدیگر متفاوت بوده و مدل

سیاست اجتماعی، بلکه ا  بابت ماهیت، کیفیت و چگونگی اجرای آن است؛ در برخی کشتتورها سیاستتت اجتمتتاعی در 

دهد، اما در برخی کشورها تنها در ابعاد محتتدودی توستتعه یافتتته می همه ابعاد توسعه یافته و همه شهروندان را پوشش

 (.162 ،154ص ،1386؛ کریمی،  125ص ،1390است )قاراخانی،  

دلیتتل اینتوان کاهش نابرابری و بهبود رفاه انسانی دانست؛ ن ست بتتهگذاری اجتماعی را میطورکلی هدف سیاست به 

 لحاظ اخالقی وجود شکاف بزرگ میان فقیتتر و غنتتی قابتتلبه  ، یرا  ؛قی است که نابرابری و رفاه انسانی یک مسئله اخال

طتتور مستتتقیم بتتر اند که بتتهگذاری اجتماعی مهمدلیل در سیاست ایناینکه، نابرابری و رفاه انسانی بهتوجیه نیست، دوم  

اصولی چون برابری، انصاف، گذاری اجتماعی  (. سیاست 181ص  ،1393گذارند )وصالی و امیدی،  ثیر میأ»شهروندی« ت

ی سا وکاری است کتته ا  منزلهگذاری اجتماعی بهگیرد. با تکیه بر اصل برابری، سیاست نیا ، آ ادی و حقوق را دربرمی

منظتتر، تر ایجاد کرد. ا اینای منصفانههای سالمت، آمو ش و سایر خدمات، جامعهتوان با برابرکردن مستمریراه آن می

ای است که مردم در آن احساس کنند به یک اجتما  مشترک تعل  دارند؛ است، کمک به خل  جامعههدف این نو  سی

شان مشارکت دارند و هرکستتی طور آ ادانه در ات اذ تصمیمات سیاسی درباره آیندهاجتماعی که در آن احساس کنند به

ید بتترای گستتترش برابتتری استتت. رویکتترد ای مفگذاری اجتماعی ایدهار شی برابر دارد. مفهوم انصاف نیز در سیاست 

طور متفاوت برخورد شود تا اطمینان ایجتتاد گتتردد کتته در منصفانه و عادالنه اما به  ،معنی است که با افرادمنصفانه بدین

 برابری برای آنان میسر خواهد بود.    ،نهایت 



های ساختاری و برقرای عتتدالت اجتمتتاعی، نابرابریگذاری اجتماعی با کاهش  توان گفت که سیاست رفته می  هم  روی

خاطر نسبت بتته بر میزان رضایت آنان ا   ندگی و تعل   این موضو   .سا درا دگرگون می  کیفیت  ندگی اعضای جامعه

 دهد. ثیر شگرفی گذاشته و آن را افزایش میأاجتما  و هویت ملی ت

 

 عضای جامعه به هویت ملیگذاری اجتماعی در تقویت گرایش اسیاست نقش چگونگی

 ،گذاری اجتماعی و هویت ملی، توجه به جایگاه و نقش دولتتت فراگیتتر و جتتامعهای ارتباط بین سیاست یکی ا  حو ه

های ساختاری است. توجه به ماهیت دولت فراگیر نقتتش آن را در کاهش و حذف نابرابریو    ،تحق  حکمرانی مطلوب

های آن متوجتته نیا هتتای سا د. دولت فراگیر، دولتی است که سیاست مش   میایجاد حس تعل  ملی اعضای جامعه  

یابی به اهتتداف توستتعه پایتتدار و کتتاهش فقتتر های برابر برای همگان است. دست همه اعضای جامعه و تمهید فرصت 

ر حکمرانتتی به نهادهای کارآمد و فراگی  ،و دستیابی به برابری همگانی  ،های سالمت و آمو شدرآمدی، ارتقای شاخ 

هتتا تتتا منظور ارتقای ظرفیت دربرگیری دولت به ،های شفافمستلزم وضع و اجرای سیاست  دارد. موارد مطرح شدهنیا   

رساندن آن به دولت فراگیر است تا با تکوین چنین دولتی حس تعل  اعضتتای جامعتته بتته هویتتت ملتتی تقویتتت شتتود 

 (.Dani & Haan, 2008, p. 3-4؛ 40-39ص ،1393طوسی،  قاسمی  )کریمی و 

برای تقویت هویتتت ملتتی و ایجتتاد   ،های سیاسی و دموکراتیک انت اباتیحلاساسی این است که تنها توسل به راه  نکته

تتتر م تتاطرهتر و کمهزینهوحدت ملی در کشور کافی نیست، بلکه ال م است این عمل با کاربست سیاست اجتماعی کم

هایی را جستجو می کننتتد تتتا حتتس پیوستتتگی، تعلتت  و ها راهرو در کشورهای م تلف، دولت این  نیز صورت گیرد. ا 

شان را تقویت کرده و استتتمرار ب شتتند و درستتت اینجاستتت کتته کشور و هویت ملیگرایش اعضای جامعه نسبت به  

ه عنتتوان یتتک هتتدف بنیتتادین، در تحقتت  همبستتتگی ملتتی بتت طورکلی  به  .شودگذاری اجتماعی کارسا  واقع میسیاست 

زاری هتتم ابتت   گتتذاریسیاست این  اجتماعی بسیار مدیون است. در این قالب،    گذاریهای سیاسی معاصر به سیاست نظام

ور آگاهانه طاست که طی آن جامعه بهای شود و هم وسیلههای مشترک بیان میها و آرمانالاست که ا  رهگذر آن ایده

 .کندهویتش را با تولید می

 آفرینتتدجامعه، گفتمانی درباره هویت جمعی ملی میگذاری اجتماعی با ایجاد یک رابطه مستقیم بین دولت و سیاست  

 ,Beland & Lecoures, 2008, p.27-28;Dani & Haan؛ 27-26 ، ص1393طوستتی، قاستتمی )کریمتتی و 

2008.) 

منظور تقویت هویت ملی برقراری عدالت اجتماعی به  گذاری اجتماعی،با استفاده ا  فرایند سیاست   هاکلی دولت   طوربه

تقویت گرایش اعضای یک جامعه به هویت ملتتی ختتود،  تر بیان شد،گونه که پیشهمان رسانند.انجام میبهدر کشور را 

این ا  وظایف اصلی دولت است که بتتا .  ارتباط عمیقی با میزان برخوردارگشتن آن افراد ا  منابع و امکانات کشور دارد

اجتترای بتتا  همچنتتیند. کنحکیم هویت ملی را فراهم  های تقویت و تمدیریت منطقی در ت صی  منابع به مردم،  مینه

اعضای جامعه   هرچه بیشترِ  خاطرِاند موجبات تعل تو گذاری اجتماعی و برقراری عدالت در کشور، میسیاست   مطلوب

 د.سا نسبت به هویت ملی خود را فراهم 

همبستتتگی   بتته  معطتتوف  صحیح توسعهشناختی تاری ی و فرهنگی، چنانچه کشوری در مسیر  باتوجه به ساختار جامعه

ی متتتوا ن، ملی قرار گیرد، همبستگی و هویت ملی تقویت خواهد شد. منظور ا  مسیر صحیح عبارت استتت ا  توستتعه
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جانبتته، ی همه(. منظتتور ا  توستتعه11ص  ،1395جویانتته )ستتیدامامی و هوشتتنگی،  جانبه، تدریجی، بومی و عدالت همه

کتته ایتتن ایگونهلف توسعه یعنی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگتتی استتت، به مانی ابعاد م تهماهنگی و هم

توانتتد ای میتوستتعه ،استتاسابعاد، عامل تقویتتت یکتتدیگر باشتتند و پایتتداری و تتتداوم توستتعه تضتتمین گتتردد. بتتراین

صورت برو  نابرابری در   درجانبه و عادالنه برخوردار باشد.  ی هویت ملی باشد که ا  آهنگی مو ون، همهکنندهتقویت 

خاطر شدید و عمیقی به ساختار ملت و هویتتت ملتتی نشتتان دهنتتد، وابستگی و تعل   ،توسعه، انتظار اینکه مردم محروم

یابی بتته همبستتتگی ت شود. لذا محرومان در فرایند دسا  این وابستگی چیزی عایدشان نمی  ، یرا  ؛جایی است انتظار نابه

 (.1378دهند )دوب، عالی ا  خود نشان نمیسو انه و فملی مشارکت دل

مین أتتت   جانبتته و عتتدمهمه  توستتعه  های توسعه یا مسئله عدمنظران بر این باورند که وجود نابرابری در شاخ صاحب 

واقتتع  . دراست شان مؤثر  ها و نیا های مادی و معنوی افراد جامعه، در کاهش گرایش آنان نسبت به هویت ملیخواسته

ویتتژه در  پذیر خواهد بود. بتتهکه در یک کشور مناط  برخوردار و محروم وجود داشته باشد، هویت ملی آسیب   » مانی

های  بانی و مذهبی با مناط  خودم تار است، پتانسیل نارضایتی و اعتتتراض افتتزایش منطقه محرومی که دارای تفاوت

 (.1378؛ گار،  13ص ،1384گردد« )قمری، ل مواجه میهمبستگی و هویت ملی نیز با مشک  طبعبه کند وپیدا می

هتتای م تلتتف اجتمتتاعی و هتتای گتتروهمین خواستهأتوجهی نظام سیاسی نسبت به تهای ناشی ا  بیها و تعارضتالطم

هویتتت همبستتتگی و    ،آن  تبعهای سیاسی و اجتماعی را متشنج ساخته و بهبرقراری عدالت اجتماعی در کشور، »عرصه

همبستگی ملی در گرو انگیزه قدرتمند افراد بتته   ،دیگر  عبارتی  (. به62ص  ،1392کند« )طاهری عطار،  دید میملی را ته

نشدن نیا های افراد، آنان را ا  وجتتود در اجتمتتا  ختتاص و   است که برآورده  فعالیت و کارکرد اجتماعی است. بدیهی

بتترد بتتین می آمیز درجهتتت همبستتتگی جامعتته را ا مستتالمت مشارکت در آن با  داشته و هرگونه انگیزه اقدام جمعتتی  

 (.412ص ،1390)احمدی، 

دنبال آورد و ثباتی را بتتهها و بیهای برو  ناآرامیتواند  مینهفشارهای اقتصادی بر مردم و گسترش فقر و محرومیت می

کرد آن و وابستگان و نزدیکتتان ند. بدبینی اقشار گسترده محروم جامعه به دولت و عملک همبستگی ملی را دچار خدشه  

گیرنتتد، تضتتادها و طور ناعادالنه ا  دسترسی بیشتر به امتیا ات عمومی به سود خود بهره متتیمرفه مرتبآ با دولت که به

هتتا و کمبودهتتای اقتصتتادی و محرومیتتت  (.342ص ،1390دهتتد )احمتتدی، های اجتماعی را نیز گسترش میکشمکش

ها و امتیا ات عمتتومی، دسترسی آسان و برابر به فرصت همچنین  نشدن نیا  به عدالت اجتماعی و    و برآورده  ،اجتماعی

 کند وهای گوناگون کشور جلوگیری میی پیوندهای ملی میان ب شرا  برقرا  و  شدهسرخوردگی اعضای جامعه  باعث  

بتتر وحتتدت و  ایتتن مستتئله  شتتد،  طورکتته بیتتانهمتتان  سا د.را فراهم می  مردم به هویت ملی خود مینه تضعیف عالقه  

ا  انجام اقدامات  یربنایی در مناط  م تلف کشور ستتر بتتا   نبایدبنابراین دولت  گذارد.ثیر مستقیم میأهمبستگی ملی ت

ایتتن اقتتدام د.  کنتت گذاری مطلوب اجتماعی، مشکالت شغلی، معیشتی و رفاهی جامعه را برطتترف  سیاست با    باید  و   ند

 د.شو  در جامعه کشور و تحکیم هویت ملی  م تلفهای تواند موجب تقویت پیوند میان ب شمی



یتتابی( )هویتتت  جتتوییهویت  قی میان برقراری عدالت اجتماعی وکه رابطه عمی  توان گفت می  ،با توجه به آنچه بیان شد

قتترار   ایت و برقراری عتتدالت در جامعتتهثیر میزان رعأتتحت   ملی  جوییهویت فرایند    ،دیگر  عبارتی  ملی وجود دارد. به

 یابتتد.افتتزایش متتی  شتتانالقه مردم به هویت ملید، عشو ایدارتر  صورت که هرچه وضعیت عدل در جامعه پایندارد. به

 ،در واقتتع  گرداند.ملتی ا  عدالت اجتماعی برخوردار باشد؛ اما، ا  هویت ملی خویش روی  کمتر مشاهده شده است که

مین رفاه در جامعه، دلیلی وجود ندارد که اعضای جامعتته دچتتار تزلتتزل أس ن این است که در صورت وجود عدل و ت

کارآمتتد تتتدوین و طتتور    بههنگام و  که بهگذاری اجتماعی درصورتیسیاست . »ندشو در وفاداری به هویت ملی خویش  

را افتتزایش   و ملتتی  های اجتماعیپیوندها و پیوستگی  درعوضو    ،هشهای اجتماعی و طبقاتی را کااعمال شود، فاصله

 (.41ص ،1393طوسی، قاسمی  )کریمی و  دهد« می

متتاعی اعضتتای شتتود کتته نیا هتتای اجتوقتی تعریف و اجرا متتی  ،ای سیاست اجتماعی منسجم و هماهنگدر هر جامعه

خیز های آنان شناسایی و نقاط حادثههای درآمدی و هزینهطبقات م تلف اجتماعی ا  حیث دهک ،جامعه تعریف شده

. حتتروم و مطتترود جامعتته مشتت   باشتتندمپذیر،  های آسیب گروهنشینی و  های فقر، بزهکاری، حاشیهاجتماعی، شبکه

ای باشد که با اجرای هر برنامه یا فعتتالیتی در قالتتب هتتر نتتو  گونهبه  باید  ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعههمچنین  

بینی و نظام مدیریتی کشور چنان هوشمند باشد که رفتارهای اخیر را ثبتتت و نستتبت رفتارهای مردم قابل پیش  ،سیاستی

 (.169ص ،1386ور نشان دهد )کریمی، های درخها واکنشبه آن

 در کشتتور مدیریت یکپارچتته نداشته باشند، ها باور، و به پاس گویی آننیا های جامعه توجهگذاران به  چنانچه سیاست 

گذاری اجتماعی ایجاد ن واهد شد. بنابراین سیاست اجتماعی مطلتتوب و وجود ن واهد آمد و نظام هوشمند سیاست به

گرایی در سطح پرو ه پرهیز گردد، لیلاالمکان ا  هرگونه تقحتی  ن ست کند که »کارآمد هنگامی قابلیت اجرایی پیدا می

بندی صورت گیتترد و در نیا ها اولویت سوم    ح  اعضای جامعه معطوف گردد،توجه دقی  و منطقی به مطالبات به  دوم

هتتای کتتالن و درحتتد های خود متناستتب بتتا سیاستتت ها و فعالیت در حیطه ماموریت   ،هر نهاد یا دستگاه اجرایی ذیربآ

 ،1386عمتتل آورد« )کریمتتی،   دوره مش   اما در راستای یک راهبرد مشتت   اقتتدامات ال م بتتهامکانات برای یک  

شتتده و ستتاختارهای هتتر منطقتته و ار یتتابی نتتتایج اقتتدامات انجام  دربتتاره  عمیتت   و بررستتی  مطالعه  چهارم( و  170ص

های مهم استتت، فهتتم  مینتته  در این  مینه آنچه  .صورت گیردهای آتی  گیریها در روندهای تصمیمکارگیری مؤثر آنبه

بینتتی و پیش  ،های احتمالیشدن درک صحیح ا  محیآ عملیاتی، واکنشتا با فراهم  ،شده است گرفتهتصمیمات    عملیاتیِ

 (.338-337ص ،1390)نظری و سا مند،   ت شودمدیری

بودگی بتتا کمتتترین ملتتت گذاری اجتماعی را برای ارتقاء همبستگی و افزایش حس سیاست  ،م تلفها در جوامع  دولت 

نیتتروی قدرتمنتتدی بتترای  ،هتتای اجتمتتاعیبندند. اعتقاد بر این است که حقتتوق و برخورداریکار میممکن به یهزینه

شتترایآ تنتتو  فرهنگتتی و در جتتوامعی کتته   بسیاری بتتر ایتتن باورنتتد کتته در  ،جهت همین  تقویت اجتما  ملی است. به

سا ی و پتانسیل تفکیک و تمایز جدی و عمی  اجتماعی برخوردارند، طبیهای اجتماعی و اقتصادی ا  ظرفیت قشکاف

عنتتوان  ها دارد و بتتهها و پیشتتبرد پیوستتتگیجهتتت تعمیتت  همبستتتگی پیوند ننتتده و در گذاری اجتماعی نقشسیاست 

جام و ذهنی عمل کرده و ا  رهگذر تشکیل اجتمتتا  ملتتی دستتتیابی بتته انستت سا وکار دربرگیری و تقویت پیوندهای بین

 (.Law & Mooney, 2012, p.161؛ 62ص ،1393کند )کریمی مله، وحدت ملی را میسر می
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هتتای بدون مالحظه شاخ   ،مندی شهروندانگذاری اجتماعی با تدارک رفاه و بهزیستی مردم و تمهید رضایت سیاست 

ستتاختن مشتتروعیت ثانویتته نظتتام گذارد و هم با متجلیهم توان نظام سیاسی را به نمایش می قومی، مذهبی، نژادی و...

 های مشتتترک بتتاها پس ا  مرحله استقرار به بسآ و گسترش پایگاه اجتماعی و ار شمثابه فرایندی که طی آن دولت به

)کریمتتی ملتته،  کنتتدکمتتک متتی تما  ملتتینان به نظام سیاسی و اجارتقای میزان تعل  و پیوستگی آ پردا ند، بهمی مردم

و   کنتتدمیپیوندهای عمیقتتی بتتین اعضتتای جامعتته ایجتتاد    ،گذاری اجتماعی(. ماهیت با تو یعی سیاست 55ص  ،1393

(. بتتا اجتترای صتتحیح Beland & Lecoures, 2008, p.21ستتا د )پیتتدایش یتتک اجتمتتا  واقعتتی را محقتت  متتی

یابنتتد و همتتین موضتتو ، به فهم مشترکی ا  اهتتداف ملتتی و جمعتتی دستتت متتی  افراد جامعهگذاری اجتماعی،  سیاست 

 کند.به کشور و ملیتی خاص را در نزد اعضای جامعه ایجاد می احساس همبستگی ملی و تعل 

های تجزیتته و هتتای ستتاختاری،  مینتتهگذاری اجتماعی با تحق  انصاف و عتتدالت اجتمتتاعی و تقلیتتل نابرابریسیاست 

جمعتتی را تقویتتت   به متتایِ  اعضای جامعهپیوستگی و تعل     عوض  دردهد و  و اجتماعی را کاهش میواگرایی سیاسی  

طری  و بتتدین دوده  یکرد برابرگرای خود، بسترهای احساس محرومیت و تبعتتیر را  با رو  گذاری. این سیاست کندمی

با گسترش شتتعا  درون گتتروه بتته  گذاری اجتماعی. سیاست دهدهای انجمنی را توسعه میهای تعامل بین گروهظرفیت 

و بتتا گستتترش عتتدالت  ستتاختهوسعت ساکنان جغرافیای سر مینی، اجتما  تصوری را به اجتما  عینی و واقعی مبتتدل 

ای برابتتر، منصتتفانه و کتتردن و تفکیتتک و تمتتایز را خنثتتی کتترده و جامعتتههای قطبیاجتماعی در سطح کشور، پتانسیل

ا آنجاکه احستتاس تعلتت  ملتتی  دیگر،بیانی . به (57ص ،1393)کریمی مله،  پروراندبرخوردار ا  حقوق اجتماعی را می

 نیتتز شتتدن ایتتن نیا هتتا ها، دچار شدت و ضتتعف گتتردد، بتترآوردهثیر نیا های مادی و اساسی آنأتتواند تحت مردم می

های سر مینی، تتتاری ی و فرهنگتتی کشورشتتان شتتود. تو یتتع منطقتتی و تواند موجب گسترش پیوند افراد با ویژگیمی

هتتایی ها و در کل، ارتقای کیفیت  ندگی در تمامی نقتتاط کشتتور، ا  جملتته راهعادالنه ثروت، منابع، امکانات و فرصت 

ا  پیتتدایش در نتیجتته  و    دشتتو   شتتور و هویتتت ملتتیاعضای جامعتته بتته ک   خاطرتواند موجب افزایش تعل است که می

 کند.جلوگیری   طلبیتحرکات جداییاعتراضات و 

ا   افتتراد جامعتتههمتته  ؛ چراکتته،تواند اجتما  تصوری را به اجتما  واقعتتی مبتتدل ستتا دهای اجتماعی میاجرای برنامه

مزایتتای   کتترده،نقش حمایتی آن را در  ندگی رو مره ختتویش لمتتس    ه،دشهای عینی دولت برخوردار  مزایای حمایت 

شتتوند و بتتا تقلیتتل احستتاس تبعتتیر و طریتت  اعضتتای برابتتر جامعتته قلمتتداد می  کنند و بدینمشترکی را دریافت می

 & Beland؛ 58-57ص ،1393ملتته، شتتود )کریمتتی و هویتتت ملتتی افتتزوده می جامعتتهشتتان بتته محرومیتتت، تعل 

Lecoures, 2008, p.21-22). 

کننتتد بتته متتیای است که مردم در آن احساس ایجاد جامعه» ،گذاری اجتماعیسیاست  صحیحاجرای  نتیجهکلی  طوربه

 «کننتتدشان مشارکت میدرباره آینده ،طور آ ادانه و برابر در ات اذ تصمیماتاجتما  مشترک ملی تعل  دارند و در آن به

 «محتتور دانستتت -تتتوان فراینتتدی ملتتت را متتیگذاری اجتماعی سیاست » ،این به (. با توجه63ص ،1393)کریمی مله، 



ستتر و مردم    با  ندگی رو مره  ی دیگرهاا  فرایند  تر. این فرایند ا آنجاکه بیش(34ص  ،1393طوسی،  قاسمی  )کریمی و  

 .ندک ایفا همبستگی ملی  ایجاد  و تعل  به هویت ملی  احساس تقویت  تواند نقش موثرتری دربنابراین میکار دارد، 

گیتتری ا  بهتتره  ت کتته امتترو ه در بستتیاری ا  کشتتورهامهم نیز اشتتاره داشتت   یباید به این نکته  ،عالوه بر آنچه بیان شد

شود، بلکه به ها و منابع فیزیکی و  یر مینی نمیسرمایههای ملی برای رفع و رجو  مسائل اجتماعی، محدود به  سرمایه

ها، سرمایه انسانی جامعه استتت کتته گردد که محصول تالش بشری است. یکی ا  این سرمایههایی نیز توجه میسرمایه

آن هتتای باشد. دیگر سرمایه، سرمایه اجتماعی جامعه است که نمونتتهترین آن میدانش، مهارت و تجربه بشری ا  عمده

ها و عواطف خانوادگی، خویشتتاوندی و ار ش  ،سو های ملی و قومی جامعه ا یکها، باورها و فرهنگعبارتند ا  ار ش

کنند و در آن های جدید ایجاد میهای اجتماعی که نوعی انر یو شبکه  ،دیگر  سویی  فردی و گروهی ا و مناسبات بین

ها درجهتتت رفتتع ی بهینه ا  آنها و استفادهشناسایی این سرمایه  ،بنابرایند.  ندهاعتماد به یکدیگر را افزایش میضریب  

ها و حمایت ا  اقشاری که توان رفع مشکالت خویش را ندارند و نیتتا  بتته انتتر ی مثبتتت مشکالت یا کنترل ناهنجاری

 بتته]  ن کشتتوربرای حرکت و حضور فعال در چرخه  ندگی اجتماعی و اقتصادی را دارند، ا  اهم وظایف مدیریت کال

 (.170، ص1386)کریمی،    است  [ هویت ملی  گرایش اعضای جامعه به  منظور تقویت 

 

 گیرینتیجه

ها و امتیتتا ات عمتتومی، رابطتته مهمتتی بتتا نیا  به عدالت اجتماعی در گستره عمومی جامعه و دسترسی برابر به فرصت 

تواند بر مسائل ها میشدن یا نشدن آن هستند و برآوردهموضو  هویت ملی دارد. افراد بشری دارای نیا های گوناگونی  

عبتتارتی ا آنجاکتته مستتئله هویتتت ملتتی ثیر بگذارد. بهأشان تمعنوی و عاطفی ا جمله گرایش آنان نسبت به هویت ملی

ین ها دچار شدت و ضتتعف شتتود، بنتتابراثیر نیا های مادی و غیرمادی انسانأتتواند تحت ای فرهنگی میعنوان پدیدهبه

هنگتتی آن های تتتاری ی و فرتواند پیوندهای عاطفی با جامعه ملی و سر مین و ویژگیشدن نیا های بشری می  برآورده

گتتذاری ترین نهاد مدیریتی و سیاست بزرگ ،که دولت  آنجا هویت ملی آنان را تقویت کند. ا  را افزایش دهد و درنتیجه

پتتردا د، نحتتوه ریزی و ت صتتی  منتتابع میبرنامتته گذاری،استتت کتته درچتتارچوب مر هتتایی مشتت   بتته سیاستتت 

تواند موجب تقویتتت یتتا تضتتعیف گتترایش افتتراد جامعتته بتته هویتتت ها و ت صی  منابع توسآ آن میگذاریسیاست 

صتتورت عادالنتته در تمتتام نقتتاط کشتتور  که این نهاد بتواند منابع و امکانات را بتته  اساس هنگامی  این  د. برشو شان  ملی

ها عدالت را رعایت نکند، ایتتن د و اگر در تو یع آنکنخود کمک می به تقویت گرایش مردم به هویت ملیتو یع کند،  

 با استفاده ا ها تو یع منابع و امکانات در کشور را  این است که دولت جا  اساسی در این  ند. نکتهک گرایش را تضعیف می

گفتتته هایی اربست مجموعه تدابیر و سیاستتت به ک  ،گذاری اجتماعیرسانند. سیاست انجام میی اجتماعی بهگذارسیاست 

سوی موقعیت مناسب شتتده به  ،برد شرایآموجب پیش  ،مین نیا های مردم و تمهید  ندگی بهترأشود که ا  رهگذر تمی

کند. در اینجتتا های اجتماعی جلوگیری میثباتی سیاسی و تنشتعادل و بی دمبحران در عرصه ملی و برو  ع  ایجادو ا   

 همبستتتگی ملتتی قتترار گیتترد و  بتته  ی معطتتوفجانبتتهی همتتهچنانچتته دولتتتی در مستتیر توستتعهاستدالل این است که  

ختتود افتتزوده   کشور نستتبت بتته هویتتت ملتتیند، بر گرایش مردم آن  ک طور مطلوب اجرا  گذاری اجتماعی را بهسیاست 

گذاری اجتماعی ا  سوی حکومت، ذهنیت اعضای جامعه نسبت به سیاست  اجرای مطلوب ،دیگرعبارتیبه خواهد شد.

ترتیتتب موجبتتات بدین  افزاید.شان میها به هویت ملیوسیله بر گرایش آننظام سیاسی و کشور را تقویت کرده و بدین

 فراهم خواهد شد.  همبستگی ملیتحکیم 
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