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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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نقش سیاستگذاری اجتماعی در تقویت گرایش اعضای جامعه به هویت ملی
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چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی چگونگی نقش سیاستگذاری اجتماعی در تقویت گرایش اعضای جامعه نسبت به هویتتت
ملی خود است .روش این پژوهش ،توصیفی– تحلیلی ،رویکرد آن نظری میباشد .یافتههای پژوهش نشان داد که نیتتا
به عدالت اجتماعی و دسترسی برابر به منابع و امکانات ،رابطتته مهمتتی بتتا موضتتو هویتتت ملتتی دارد .بتترآورده شتتدن
نیا های اعضای جامعه میتواند موجب تقویت گرایش آنان به هویت ملیشان گردد و عدم تأمین نیا ها ،ایتتن گتترایش
را تضعیف میکند .هنگامیکه دولت بهعنوان نهاد اصلی سیاستگذار در کشور ،بتواند منابع را بتتهطور عادالنتته تو یتتع
کند ،به تقویت گرایش مردم به هویت ملی کمک مینماید .نکته اساسی این است که دولتها عمل تو یتتع را ا طریت
فرایند سیاستگذاری اجتماعی بهانجام میرسانند و در صورت اجرای صحیح این سیاستتت استتت کتته متتیتواننتتد بتتر
گرایش افراد به هویت ملی بیافزایند .بهطور کلی سیاستگذاری اجتماعی با تدارک رفاه برای اعضتتای جامعتته و ایجتتاد
رضایت در آنان ،موجب ارتقای میزان پیوستگی آنان به نظام سیاسی و اجتما ملی و در نهایت تقویت تعل خاطرشتتان
به هویت ملی خود میشود.

کلیدواژهها :هویت ملی ،سیاستگذاری اجتماعی ،عدالت اجتماعی ،دولت ،اعضای جامعه.

* تاریخ دریافت -1400/07/05 :تاریخ اصالح -1400/07/30 :تاریخ پذیرش1400/09/ 20:
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مقدمه
نیا به عدالت اجتماعی و اقتصادی در گستره عمومی جامعه و دسترسی برابر به امکانتتات و امتیتتا ات عمتتومی ،رابطتته
مهمی با موضو هویت ملی (احمدی ،1390 ،ص  )342و گتترایش اعضتتای جامعتته نستتبت بتته آن دارد .بتتههمیندلیل
جوامع گوناگون بهویژه جوامع متنو و چندقومی برای حفظ و تقویت هویت ملی خود نیا مند توجه به مقوله عتتدالت
اجتماعی ،توسعه متوا ن و ارتقای کیفیت ندگی مردم هستند« .افراد بشری دارای نیا های متتادی و معنتتوی گونتتاگون
هستند و برآوردهشدن یا نشدن آنها میتواند بر مسائل معنوی و عاطفی نیز تأثیر بگذارد .ا آنجاکه مسئله هویتتت ملتتی
بهعنوان پدیدهای فرهنگی میتواند تحتتأثیر نیا های مادی و روحی انسانها دچار شدت و ضعف شود ،برآوردهشدن
نیا های مادی و معنوی بشری میتواند گسترش پیونتتدهای عتتاطفی بتتا جامعتته و ستتر مین و ویژگیهتتای تتتاری ی و
فرهنگی آن را افزایش دهد و درنتیجه ،همبستگی و هویت ملی را تقویت کند» (احمدی ،1390 ،ص .)412بهطتتورکلی
میتوان گفت وجود عدالت ،ادراک آن و امید به تحق آن ا مهمترین عوامل موثر در افزایش گرایش آحاد جوامتتع بتته
هویت ملیشان محسوب میشتتود ( Morgan, 2006, p.143; Scott & Gerald, 2007, p. 105; Weick,
.)2006
افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق اجتماعی ،اقتصادی و سیاستتی ختتود درنتیجتتهی فراینتتد جهانیشتتدن و گستتترش
رو افزون ارتباطات بینالمللی ،اهمیت و ضرورت توجه به خواستهها و مطالبات مردم و حقتتوق آنتتان را افتتزایش داده
است« .استقرار نسبی عدالت اجتماعی و اقتصادی ،و برابری شهروندان در دسترسی به فرصتها و امتیا ات عمومی ،به
عالقه هرچهبیشتر به کشور و هویت ملی آن و سودمندی تالش در راه جامعه منجر میشود .برعکس ،بتترآورده نشتتدن
نیا به عدالت اجتماعی و گسترش شکافهای طبقاتی میان اقشار گوناگون جامعه ،مینههای بدبینی و تضتتعیف عالقتته
به کشور و میراث آن را فراهم میسا د» (احمدی ،1390 ،ص.)342
ا آنجا که دولت بزرگترین و اصلیترین نهاد مدیریتی و سیاستگذار است که در چتتارچوب مر هتتایی مشت
سیاستگذاری ،برنامهریزی و ت صی

منابع میپردا د ،نحوه سیاستگذاریها و ت صی

بتته

منابع توستتآ آن میتوانتتد

باعث تقویت یا تضعیف گرایش اعضای جامعه به هویت ملیشان شود .برایناساس هنگامیکه این نهاد بتواند منتتابع و
امکانات جامعه را به صورت عادالنه در تمام نقاط کشور تو یع کند ،به تقویت گرایش مردم به هویت ملیشتتان کمتتک
مینماید و اگر در تو یع آنها عدالت را رعایت نکند ،این گرایش را تضعیف میکند (قمری ،1384 ،ص .)13در اینجا
نکته مهم این است که دولتها منابع و امکانات کشور را با سیاستگذاری اجتماعی تو یع میکنند.
سیاستگذاری اجتماعی به کاربست مجموعه تدابیر و سیاستهایی گفته میشود که ا رهگذر تأمین نیا هتتای متتردم و
تمهید ندگی بهتر موجب پیشبرد شرایآ بهسوی موقعیت مناستتب شتتده و ا ایجتتاد بحتتران در عرصتته ملتتی و بتترو
عدمتعادل و بیثباتی سیاسی و تنشهای اجتماعی جلوگیری میکند .یکی ا اهداف مهم ایتتن نتتو سیاستتتگتتذاری را
E-ISSN: 2783-4999
http://journals.abru.ac.ir

میتوان کمک به ایجاد جامعهای دانست که مردم در آن احساس کنند به اجتما مشترک ملی تعل دارند (کریمی ملتته،
 ،1393ص63 ، 42-41؛  .)Beland & Lecoures, 2008, p.16برایناساس چنانچتته دولتتتی در مستتیر توستتعهی
همهجانبهی معطوف به همبستگی ملی قرار گیرد و سیاستگذاری اجتماعی را بهطور مطلوب اجتترا کنتتد ،بتتر گتترایش
مردم آن کشور نسبت به هویت ملی خود ،افزوده خواهد شد .بهعبارتیدیگر اجرای مطلوب سیاستگذاری اجتماعی ا
سوی حکومت ،ذهنیت اعضای جامعه نسبت به نظام سیاسی و کشور را تقویت کرده و بدینوسیله بر گرایش آنها بتته
هویت ملیشان میافزاید .بدینترتیب موجبات تحکیم همبستگی ملی فراهم خواهد شد.
هدف این پژوهش ،بررسی چگونگی نقش سیاستگذاری اجتماعی در تقویت گرایش اعضای جامعه نسبت به هویتتت
ملی خود میباشد .ا این رو پرسش اصلی آن است که سیاستگذاری اجتماعی چگونتته بتته تقویتتت گتترایش اعضتتای
جامعه نسبت به هویت ملی خود کمک میکند؟

پیشینه و نوآوری پژوهش
بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد ،پژوهشی که بهطور ویژه تأثیر سیاستگذاری اجتماعی بر گرایش اعضای جامعتته
نسبت به هویت ملی را بررسی کرده باشد ،انجام نشده است و تنها تعدادی پژوهش وجود دارند که در کنتتار پتترداختن

به موضوعات دیگر ،به صورت جزئی به این موضو نیز توجه کردهاند .برای نمونه میتتتوان بتته کتتتابهتتای متتدیریت
منا عات قومی در ایران ،نوشتهی سیدرضا صالحی امیری ( )1385و بنیادهای هویتتت ملتتی ایرانتتی :چتتارچوب نظتتری
هویت ملی شهروندمحور ،نوشتهیحمید احمدی ( )1390و مقاالت امنیت جامعهای و سیاسی ا رهگذر سیاستتتگذاری
اجتماعی ،نوشته علی کریمی مله ( )1393و سیاستگذاری اجتماعی و هویتسا ی ملی ،نوشتهی علی کریمی و سمیه
قاسمی طوسی ( )1393اشاره کرد .با توجه به این ،پژوهش حاضر را میتوان حاوی نوآوری و تفاوتهایی نستتبت بتته
سایر پژوهشها دانست.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر با رویکردی نظری و با بهرهگیری ا روش توصیفی – تحلیلی و منابع کتاب انهای به نگتتارش در آمتتده
است.
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چیستی هویت ملی
مفهوم هویت عبارت ا مجموعه خصوصیات و مش صات فردی و اجتماعی ،و احساستتات و اندیشتتههای مربتتوط بتته
آنهاست .فرد این خصوصیات را ا طری توانایی کنش متقابل با خود و یافتن تصوراتی ا خود بهدست میآورد و بتته
سوال «من کیستم؟» پاسخ میدهد (خدایی و مبارکی ،1387،ص .)121هویت انوا گوناگونی دارد ،در این میان ،برختتی
شناخته شده هستند و پیرامون آنها بحثهای یادی صورت گرفته است که ا جمله میتوان به هویتتت ملتتی ،هویتتت
قومی و هویت دینی اشاره کرد (شفیعیفر و خلیلطهماسبی ،1395 ،ص .)30بهطورکلی ا میان هویتهای موجتتود در
یک جامعه ،هویت ملی عالیترین و مهمتتترین آنهاستتت (حاجیتتانی ،1379،ص 197-196؛ .)Woodward, 2000
درواقع هویت ملی را میتوان یربنای سایر هویتها دانست (.)Poole, 2003
هویت ملی پیرامون مفهوم ملت شکل گرفته است؛ ملت به گروهی ا انسانها گفته میشود که دارای سر مین خاص،
فرهنگ و بان مشترک و تاریخ خود هستند و ا نهاد سیاسی دولت و شناسایی بینالمللی نیز برخوردارند
(احمدی ،1390،ص . )80در تعریف مفهوم هویت ملی باید میان «هویت ملی کشور» و «هویت ملی اعضای جامعه»
تفکیک صورت گیرد؛ هویت ملی کشور ،بهمعنای مجموعهای ا نشانهها ،مبانی و آثار مادی ،یستی ،فرهنگی و
اندیشگی است که موجب تفاوت جوامع و ملتها ا یکدیگر میشود و مقصود ا هویت ملی اعضای جامعه ،آگاهی
و احساس تعل خاطر و گرایش اعضای جامعه نسبت به اجتما ملی و عناصر شکلدهندهی آن ا جمله تاریخ مشترک،
دین مشترک ،فرهنگ مشترک ،بان مشترک و  ...میباشد« .هویت ملی در معنای اخیر آن ،بهعنوان «آگاهی ا تفاوت»
و «احساس و شناسایی ما ا آنها» شناخته میشود» (احمدپور و سراج اده ،1398 ،ص.)6
در رابطه با چگونگی تکوین هویت ملیِ جوامع ،با دو دسته کلی مواجه هستیم:
 .1هویتهای ملی که در دوره مدرن ایجاد شدهاند و متأثر ا ظهور دولتهتتای ملتتی و اندیشتتههای ناسیونالیستتتی در
اروپای قرون هجدهم و نو دهم هستند .اکثر کشورهای کنونی جهان ا چنین هویت ملیای برخوردارند.
 .2هویتهای ملی که مصنوعی و خل الساعه نبوده و قرنها پیش ا پیدایش دولتهای ملی در اروپا ،شتتکل گرفتتته و
در فراخنای تاریخ توانستهاند پایداری ،پویایی و موجودیت خویش را حفظ کرده و تتتداوم ب شتند .کشتتورهایی ماننتتد
ایران ،چین ،مصر ،یونان و ...چنین هویت ملیای دارند.
همچنین در تاریخ بشری میتوان ا دو نو هویت ملی بهمعنای حسِ ملی نام برد:
 .1هویت ملی مدرن ،یعنی احساس تعل به دولتهای مدرن که ا قرون پانزدهم به بعد در عرصه اروپتتا و بعتدها در
سایر نقاط جهان پیدا شدند.
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 .2هویت ملی پیشامدرن ،یعنی احساس تعل به واحدهای سیاسی و سر مین کهنی که ا دوران گذشته وجود داشتتته،
تداوم پیدا کرده و امرو ه نیز به همان نام وجود دارند .بسیاری ا کشورهای جهان را که محصول دوران مدرن هستتتند
می توان ا نو ن ست دانست اما برخی کشورهای دیگر که ریشه بسیار کهن دارند و نام آنها بهعنوان واحد سر مینی
ا دورههای باستانی تابهامرو همچنان حفظ شده است نظیر :ایتتران ،یونتتان ،چتتین ،مصتتر و ...ا نتتو دوم متتیباشتتند
(احمدی ،1390،ص.)65
بهطورکلی هیچ ملتی هرچند تا ه و نوبنیاد و بدون تاریخ طوالنی ،بینیا ا داشتن هویت ملی نیستتت ،چراکتته هویتتت
ملی بزرگترین عامل در ایجاد وفاق اجتماعی و استواری ارکان جامعه (ربانی ،1381،ص )89و رمز بقای کشور استتت
و در غیاب آن ،با بیثباتی و ا همگسی تگی مواجه خواهد بود« .این هویت هتتم عامتتل همبستتتگی و شتتکلگیری روح
جمعی در یک ملت و هم وجه مش صه و معرفه آن در میان ملل دیگر است و دوام و قوام نتتدگیِ تتتوأم بتتا عتتزت و
آ ادیِ آنان ،به هویت ملی بستگی دارد» (صتتالحی امیتتری و دیگتتران ،1393 ،ص .)112هویتتت ملتتی بتتا بهرهگیتتری ا
تواناییهای نمادین خود ،وفاق اجتماعی و وحدت ملی را تأمین میسا د (قاسمی و ابراهیم آبادی ،1390 ،ص .)115
نکتهی دیگر اینکه ،هویت ملی پدیده یا امری ثابت و تغییرناپذیر نیست و ا اینرو همواره بتتر اثتتر عوامتتل م تلتتف در
معرض تحول و دگرگونی است .به عبارتی دیگر ،هویت ملی مقولتتهای استتت کتته در ستتیر حتتوادث و وقتتایع پدیتتدار
میشود ،رشد میکند ،دگرگون میشود و معانی گوناگون پیدا میکنتتد (اشتترف ،1395،ص21؛ استتمیت ،1383،ص32؛
هیری ،1389،ص .)59 ،45

چیستی سیاستگذاری اجتماعی
نقش و جایگاه دولت در حو ه تدوین سیاستگذاری اجتماعی را یکی ا مهمتتترین دگرگتتونیهتتای صتتورتگرفته در
ساختار و کارکرد دولت در عصر مدرن میتوان دانست ،تاجاییکه امرو ه آن را مسئله محوری دولت متتدرن متتیداننتتد
(وصالی و امیدی ،1393 ،ص  .)180بسیاری ا دولتهای قتترن بیستتتم و عصتتر کنتتونی ،بتترخالف گذشتتته ،بتتا انجتتام
هزینههای اجتماعی و اقدامات بوروکراتیک ،برنامههای تأمین اجتماعی را گسترش داده و در مره دولتهای رفاه قتترار
گرفتهاند ( .)Mahoney & Rueschemeyer, 2003به عبارتی دیگر ،در قرن بیستم سیاستتتگتتذاری اجتمتتاعی و
برنامههای رفاهی که تا پیش ا این ،موضوعاتی غیرسیاسی دانسته میشدند ،بهعنوان موضوعات سیاستتی مطتترح و بتته
دولتها مرتبآ شدند (.)Alcock & et al., 2008, p.163; Mullard & Spicker, 2006, p.216
سیاستگذاری اجتماعی بتتهعنتتوان یرمجموعتته سیاستتتگتتذاری عمتتومی ( ،)Dani & Haan, 2008بتته کاربستتت
مجموعه تدابیر و سیاستهایی گفته میشود که ا رهگذر تأمین نیا های مردم و تمهید ندگی بهتتتر ،موجتتب پیشتبرد
شرایآ به سوی موقعیت مناسب میشود .بهعبارتیدیگر ،سیاستگذاری اجتماعی ،رشته تصمیمات و قواعدی است که
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ار شهای اجتماعی را تعیین و تو یع میکند و بهمنزله نظام رفاه اجتماعی ب شی ا یک مکانیسم پرکننده شتتکافها و
تفاوتهای جامعه ،در نقش سا وکار تنظیمکننده درونی نظام اجتماعی متعادل ظاهر میشود .این نو سیاستگذاری با
ناامنی اقتصادی مبار ه میکند ،درآمدها را با تو یع کرده ،خدمات اجتماعی را برای شهروندان فراهم میسا د ،با فقر و
بیکاری نیز مقابله میکند و( ...کریمی مله ،1393 ،ص.)42-41
سیاستگذاری اجتماعی مداخلهی برنامهریزیشده و عامدانهای است که دولتتت بتتا استتتفاده ا بتتا تو یع منتتابع ،بتترای
رسیدن به اهداف مهم اجتماعی مانند عدالت اجتماعی ،حمایت ا مردم آسیبپذیر ،تأمین آمتتو ش ،بهداشتتت ،مستتکن
و ...به انجام میرساند (کریمی مله ،1393 ،ص42؛  .)Bradshaw,1972, p.640این نو سیاستگذاری ،در بافتتتار
اجتماعی معنا پیدا میکند و شامل مجموعهای ا قوانین ،مقررات ،نهادها و اقداماتی میشود که تغییر نظتتم اجتمتتاعی ا
وضعیت موجود به وضعیت مطلوب را مدنظر دارد و بر کاهش نابرابری و ارتقای کیفیت ندگی اعضای جامعه متمرکز
است (وصالی و امیدی ،1393 ،ص182؛.)Philips, 2006, p.242
نکته مهم این است که نو و فرایند سیاستگذاری اجتماعی ارتباط تنگاتنگی بتتا نتتو ایتتدئولو ی و گفتمتتان سیاستتی
حاکم بر جوامع و ساختارهای سیاسی و اجتماعی آنها دارد و تفاوت در این عوامل موجب ات اذ سیاستگذاریهتتای
اجتماعی متفاوت میشود (کرون ،1390 ،ص58؛  .)Lewise & et al., 2000, p.67بهعبارتیدیگر ،ابزار سیاستتتی
هر کشور ،نتیجه تأثیر متقابل نیروهای م تلفی نظیر گرایشهای ایدئولو یک ،ساختارهای نهادی و مینههتتای سیاستتی،
اقتصادی و اجتماعی است .مدل غالب سیاستگذاری نیز در چنین میدانی شکل متتیگیتترد (وصتتالی و امیتتدی،1393 ،
ص .)203برای مثال ،راهحل رادیکالها برای حل مسئله فقر ،ایجاد نظام سوسیالیستی است ،اما محافظهکاران بتتر حفتتظ
نظام سرمایهداری ا راه کاهش مالیات بر تجارت و لیبرالها بر مهارتآمو ی و ارتقتتای فرصتتتهتتای آمو شتتی تاکیتتد
میکنند (کرون ،1390 ،ص .)58بر این اساس میتوان گفت که سطح توسعهی سیاست اجتماعی ا کشوری بتته کشتتور
دیگر متفاوت بوده و مدلهای گوناگون دولت رفاه ،قابل شناسایی است .این تفاوت نه ا بابت وجود یتتا عتتدم وجتتود
سیاست اجتماعی ،بلکه ا بابت ماهیت ،کیفیت و چگونگی اجرای آن است؛ در برخی کشتتورها سیاستتت اجتمتتاعی در
همه ابعاد توسعه یافته و همه شهروندان را پوشش میدهد ،اما در برخی کشورها تنها در ابعاد محتتدودی توستتعه یافتتته
است (قاراخانی ،1390 ،ص125؛ کریمی ،1386 ،ص.)162 ،154
بهطورکلی هدف سیاستگذاری اجتماعی را میتوان کاهش نابرابری و بهبود رفاه انسانی دانست؛ ن ست بتتهایندلیتتل
که نابرابری و رفاه انسانی یک مسئله اخالقی است؛ یرا ،بهلحاظ اخالقی وجود شکاف بزرگ میان فقیتتر و غنتتی قابتتل
توجیه نیست ،دوم اینکه ،نابرابری و رفاه انسانی بهایندلیل در سیاستگذاری اجتماعی مهماند که بتتهطتتور مستتتقیم بتتر
«شهروندی» تأثیر میگذارند (وصالی و امیدی ،1393 ،ص .)181سیاستگذاری اجتماعی اصولی چون برابری ،انصاف،
نیا  ،آ ادی و حقوق را دربرمیگیرد .با تکیه بر اصل برابری ،سیاستگذاری اجتماعی بهمنزلهی سا وکاری است کتته ا
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راه آن میتوان با برابرکردن مستمریهای سالمت ،آمو ش و سایر خدمات ،جامعهای منصفانهتر ایجاد کرد .ا اینمنظتتر،
هدف این نو سیاست ،کمک به خل جامعهای است که مردم در آن احساس کنند به یک اجتما مشترک تعل دارند؛
اجتماعی که در آن احساس کنند بهطور آ ادانه در ات اذ تصمیمات سیاسی درباره آیندهشان مشارکت دارند و هرکستتی
ار شی برابر دارد .مفهوم انصاف نیز در سیاستگذاری اجتماعی ایدهای مفید بتترای گستتترش برابتتری استتت .رویکتترد
منصفانه بدینمعنی است که با افراد ،منصفانه و عادالنه اما بهطور متفاوت برخورد شود تا اطمینان ایجتتاد گتتردد کتته در
نهایت ،برابری برای آنان میسر خواهد بود.
روی هم رفته میتوان گفت که سیاستگذاری اجتماعی با کاهش نابرابریهای ساختاری و برقرای عتتدالت اجتمتتاعی،
کیفیت ندگی اعضای جامعه را دگرگون میسا د .این موضو بر میزان رضایت آنان ا

ندگی و تعل خاطر نسبت بتته

اجتما و هویت ملی تأثیر شگرفی گذاشته و آن را افزایش میدهد.

چگونگی نقش سیاستگذاری اجتماعی در تقویت گرایش اعضای جامعه به هویت ملی
یکی ا حو ههای ارتباط بین سیاستگذاری اجتماعی و هویت ملی ،توجه به جایگاه و نقش دولتتت فراگیتتر و جتتامع،
تحق حکمرانی مطلوب ،و کاهش و حذف نابرابریهای ساختاری است .توجه به ماهیت دولت فراگیر نقتتش آن را در
ایجاد حس تعل ملی اعضای جامعه مش

میسا د .دولت فراگیر ،دولتی است که سیاستهای آن متوجتته نیا هتتای

همه اعضای جامعه و تمهید فرصتهای برابر برای همگان است .دستیابی به اهتتداف توستتعه پایتتدار و کتتاهش فقتتر
درآمدی ،ارتقای شاخ

های سالمت و آمو ش ،و دستیابی به برابری همگانی ،به نهادهای کارآمد و فراگیر حکمرانتتی

نیا دارد .موارد مطرح شده مستلزم وضع و اجرای سیاستهای شفاف ،بهمنظور ارتقای ظرفیت دربرگیری دولتهتتا تتتا
رساندن آن به دولت فراگیر است تا با تکوین چنین دولتی حس تعل اعضتتای جامعتته بتته هویتتت ملتتی تقویتتت شتتود
(کریمی و قاسمی طوسی ،1393 ،ص40-39؛ .)Dani & Haan, 2008, p. 3-4
نکته اساسی این است که تنها توسل به راهحلهای سیاسی و دموکراتیک انت اباتی ،برای تقویت هویتتت ملتتی و ایجتتاد
وحدت ملی در کشور کافی نیست ،بلکه ال م است این عمل با کاربست سیاست اجتماعی کمهزینهتر و کمم تتاطرهتتتر
نیز صورت گیرد .ا اینرو در کشورهای م تلف ،دولتها راههایی را جستجو می کننتتد تتتا حتتس پیوستتتگی ،تعلت و
گرایش اعضای جامعه نسبت به کشور و هویت ملیشان را تقویت کرده و استتتمرار ب شتتند و درستتت اینجاستتت کتته
سیاستگذاری اجتماعی کارسا واقع میشود .بهطورکلی تحقت همبستتتگی ملتتی بته عنتتوان یتتک هتتدف بنیتتادین ،در
نظامهای سیاسی معاصر به سیاستگذاری اجتماعی بسیار مدیون است .در این قالب ،این سیاستگتتذاری هتتم ابتزاری
است که ا رهگذر آن ایدهالها و آرمانهای مشترک بیان میشود و هم وسیلهای است که طی آن جامعه بهطور آگاهانه
هویتش را با تولید میکند.
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سیاستگذاری اجتماعی با ایجاد یک رابطه مستقیم بین دولت و جامعه ،گفتمانی درباره هویت جمعی ملی میآفرینتتد
(کریمتتی و قاستتمی طوستتی ،1393 ،ص 27-26؛ Beland & Lecoures, 2008, p.27-28;Dani & Haan,
.)2008
بهطور کلی دولتها با استفاده ا فرایند سیاستگذاری اجتماعی ،برقراری عدالت اجتماعی بهمنظور تقویت هویت ملی
در کشور را بهانجام میرسانند .همانگونه که پیشتر بیان شد ،تقویت گرایش اعضای یک جامعه به هویت ملتتی ختتود،
ارتباط عمیقی با میزان برخوردارگشتن آن افراد ا منابع و امکانات کشور دارد .این ا وظایف اصلی دولت است که بتتا
مدیریت منطقی در ت صی

منابع به مردم ،مینههای تقویت و تحکیم هویت ملی را فراهم کند .همچنتتین بتتا اجتترای

مطلوب سیاستگذاری اجتماعی و برقراری عدالت در کشور ،میتواند موجبات تعل خاطرِ هرچه بیشترِ اعضای جامعه
نسبت به هویت ملی خود را فراهم سا د.
باتوجه به ساختار جامعهشناختی تاری ی و فرهنگی ،چنانچه کشوری در مسیر صحیح توسعه معطتتوف بتته همبستتتگی
ملی قرار گیرد ،همبستگی و هویت ملی تقویت خواهد شد .منظور ا مسیر صحیح عبارت استتت ا توستتعهی متتتوا ن،
همهجانبه ،تدریجی ،بومی و عدالتجویانتته (ستتیدامامی و هوشتتنگی ،1395 ،ص .)11منظتتور ا توستتعهی همهجانبتته،
هماهنگی و هم مانی ابعاد م تلف توسعه یعنی ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگتتی استتت ،بهگونهایکتته ایتتن
ابعاد ،عامل تقویتتت یکتتدیگر باشتتند و پایتتداری و تتتداوم توستتعه تضتتمین گتتردد .بتترایناستتاس ،توستتعهای میتوانتتد
تقویتکنندهی هویت ملی باشد که ا آهنگی مو ون ،همهجانبه و عادالنه برخوردار باشد .در صورت برو نابرابری در
توسعه ،انتظار اینکه مردم محروم ،وابستگی و تعل خاطر شدید و عمیقی به ساختار ملت و هویتتت ملتتی نشتتان دهنتتد،
انتظار نابهجایی است؛ یرا ،ا این وابستگی چیزی عایدشان نمیشود .لذا محرومان در فرایند دستیابی بتته همبستتتگی
ملی مشارکت دلسو انه و فعالی ا خود نشان نمیدهند (دوب.)1378 ،
صاحبنظران بر این باورند که وجود نابرابری در شاخ

های توسعه یا مسئله عدم توستتعه همهجانبتته و عتتدم تتأمین

خواستهها و نیا های مادی و معنوی افراد جامعه ،در کاهش گرایش آنان نسبت به هویت ملیشان مؤثر است .در واقتتع
« مانی که در یک کشور مناط برخوردار و محروم وجود داشته باشد ،هویت ملی آسیبپذیر خواهد بود .بتته ویتتژه در
منطقه محرومی که دارای تفاوتهای بانی و مذهبی با مناط خودم تار است ،پتانسیل نارضایتی و اعتتتراض افتتزایش
پیدا میکند و بهطبع همبستگی و هویت ملی نیز با مشکل مواجه میگردد» (قمری ،1384 ،ص13؛ گار.)1378 ،
تالطمها و تعارضهای ناشی ا بیتوجهی نظام سیاسی نسبت به تأمین خواستههتتای گتتروههتتای م تلتتف اجتمتتاعی و
برقراری عدالت اجتماعی در کشور« ،عرصههای سیاسی و اجتماعی را متشنج ساخته و بهتبع آن ،همبستتتگی و هویتتت
ملی را تهدید میکند» (طاهری عطار ،1392 ،ص .)62به عبارتی دیگر ،همبستگی ملی در گرو انگیزه قدرتمند افراد بتته
فعالیت و کارکرد اجتماعی است .بدیهی است که برآورده نشدن نیا های افراد ،آنان را ا وجتتود در اجتمتتا ختتاص و
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مشارکت در آن با داشته و هرگونه انگیزه اقدام جمعتتی مستتالمتآمیز درجهتتت همبستتتگی جامعتته را ا بتتین میبتترد
(احمدی ،1390 ،ص.)412
فشارهای اقتصادی بر مردم و گسترش فقر و محرومیت میتواند مینههای برو ناآرامیها و بیثباتی را بتتهدنبال آورد و
همبستگی ملی را دچار خدشه کند .بدبینی اقشار گسترده محروم جامعه به دولت و عملکرد آن و وابستگان و نزدیکتتان
مرفه مرتبآ با دولت که بهطور ناعادالنه ا دسترسی بیشتر به امتیا ات عمومی به سود خود بهره متتیگیرنتتد ،تضتتادها و
کشمکشهای اجتماعی را نیز گسترش میدهتتد (احمتتدی ،1390 ،ص .)342محرومیتتتهتتا و کمبودهتتای اقتصتتادی و
اجتماعی ،و برآورده نشدن نیا به عدالت اجتماعی و همچنین دسترسی آسان و برابر به فرصتها و امتیا ات عمتتومی،
باعث سرخوردگی اعضای جامعه شده و ا برقراری پیوندهای ملی میان ب شهای گوناگون کشور جلوگیری میکند و
مینه تضعیف عالقه مردم به هویت ملی خود را فراهم میسا د .همتتانطورکتته بیتتان شتتد ،ایتتن مستتئله بتتر وحتتدت و
همبستگی ملی تأثیر مستقیم میگذارد .بنابراین دولت نباید ا انجام اقدامات یربنایی در مناط م تلف کشور ستتر بتتا
ند و باید با سیاستگذاری مطلوب اجتماعی ،مشکالت شغلی ،معیشتی و رفاهی جامعه را برطتترف کنتد .ایتتن اقتتدام
میتواند موجب تقویت پیوند میان ب شهای م تلف کشور و تحکیم هویت ملی در جامعه شود.
با توجه به آنچه بیان شد ،میتوان گفت که رابطه عمیقی میان برقراری عدالت اجتماعی و هویتجتتویی (هویتتتیتتابی)
ملی وجود دارد .به عبارتی دیگر ،فرایند هویتجویی ملی تحتتأثیر میزان رعایت و برقراری عتتدالت در جامعتته قتترار
دارد .بهاینصورت که هرچه وضعیت عدل در جامعه پایدارتر شود ،عالقه مردم به هویت ملیشتتان افتتزایش متتییابتتد.
کمتر مشاهده شده است که ملتی ا عدالت اجتماعی برخوردار باشد؛ اما ،ا هویت ملی خویش رویگرداند .در واقتتع،
س ن این است که در صورت وجود عدل و تأمین رفاه در جامعه ،دلیلی وجود ندارد که اعضای جامعتته دچتتار تزلتتزل
در وفاداری به هویت ملی خویش شوند« .سیاستگذاری اجتماعی درصورتیکه بههنگام و به طتتور کارآمتتد تتتدوین و
اعمال شود ،فاصلههای اجتماعی و طبقاتی را کاهش ،و درعوض پیوندها و پیوستگیهای اجتماعی و ملتتی را افتتزایش
میدهد» (کریمی و قاسمی طوسی ،1393 ،ص.)41
در هر جامعهای سیاست اجتماعی منسجم و هماهنگ ،وقتی تعریف و اجرا متتیشتتود کتته نیا هتتای اجتمتتاعی اعضتتای
جامعه تعریف شده ،طبقات م تلف اجتماعی ا حیث دهکهای درآمدی و هزینههای آنان شناسایی و نقاط حادثهخیز
اجتماعی ،شبکههای فقر ،بزهکاری ،حاشیهنشینی و گروههای آسیبپذیر ،محتتروم و مطتترود جامعتته مشت

باشتتند.

همچنین ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه باید بهگونهای باشد که با اجرای هر برنامه یا فعتتالیتی در قالتتب هتتر نتتو
سیاستی ،رفتارهای مردم قابل پیشبینی و نظام مدیریتی کشور چنان هوشمند باشد که رفتارهای اخیر را ثبتتت و نستتبت
به آنها واکنشهای درخور نشان دهد (کریمی ،1386 ،ص.)169
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چنانچه سیاستگذاران به نیا های جامعه توجه ،و به پاس گویی آنها باور نداشته باشند ،مدیریت یکپارچتته در کشتتور
بهوجود ن واهد آمد و نظام هوشمند سیاستگذاری اجتماعی ایجاد ن واهد شد .بنابراین سیاست اجتماعی مطلتتوب و
کارآمد هنگامی قابلیت اجرایی پیدا میکند که «ن ست حتیاالمکان ا هرگونه تقلیلگرایی در سطح پرو ه پرهیز گردد،
دوم توجه دقی و منطقی به مطالبات بهح اعضای جامعه معطوف گردد ،سوم در نیا ها اولویتبندی صورت گیتترد و
هر نهاد یا دستگاه اجرایی ذیربآ ،در حیطه ماموریتها و فعالیتهای خود متناستتب بتتا سیاستتتهتتای کتتالن و درحتتد
امکانات برای یک دوره مش

اما در راستای یک راهبرد مشت

اقتتدامات ال م بتته عمتتل آورد» (کریمتتی،1386 ،

ص )170و چهارم مطالعه و بررستتی عمیت دربتتاره ستتاختارهای هتتر منطقتته و ار یتتابی نتتتایج اقتتدامات انجامشتتده و
بهکارگیری مؤثر آنها در روندهای تصمیمگیریهای آتی صورت گیرد .در این مینه آنچه مهم استتت ،فهتتم مینتتههای
عملیاتیِ تصمیمات گرفتهشده است ،تا با فراهمشدن درک صحیح ا محیآ عملیاتی ،واکنشهای احتمالی ،پیشبینتتی و
مدیریت شود (نظری و سا مند ،1390 ،ص.)338-337
دولتها در جوامع م تلف ،سیاستگذاری اجتماعی را برای ارتقاء همبستگی و افزایش حس ملتتتبودگی بتتا کمتتترین
هزینهی ممکن بهکار میبندند .اعتقاد بر این است که حقتتوق و برخورداریهتتای اجتمتتاعی ،نیتتروی قدرتمنتتدی بتترای
تقویت اجتما ملی است .به همینجهت ،بسیاری بتتر ایتتن باورنتتد کتته در شتترایآ تنتتو فرهنگتتی و در جتتوامعی کتته
شکافهای اجتماعی و اقتصادی ا ظرفیت قطبیسا ی و پتانسیل تفکیک و تمایز جدی و عمی اجتماعی برخوردارند،
سیاستگذاری اجتماعی نقش پیوند ننتتده و در جهتتت تعمیت همبستتتگیها و پیشتبرد پیوستتتگیها دارد و بتته عنتتوان
سا وکار دربرگیری و تقویت پیوندهای بینذهنی عمل کرده و ا رهگذر تشکیل اجتمتتا ملتتی دستتتیابی بتته انستتجام و
وحدت ملی را میسر میکند (کریمی مله ،1393 ،ص62؛ .)Law & Mooney, 2012, p.161
سیاستگذاری اجتماعی با تدارک رفاه و بهزیستی مردم و تمهید رضایتمندی شهروندان ،بدون مالحظه شاخ

هتتای

قومی ،مذهبی ،نژادی و ...هم توان نظام سیاسی را به نمایش میگذارد و هم با متجلیستتاختن مشتتروعیت ثانویتته نظتتام
بهمثابه فرایندی که طی آن دولتها پس ا مرحله استقرار به بسآ و گسترش پایگاه اجتماعی و ار شهای مشتتترک بتتا
مردم میپردا ند ،به ارتقای میزان تعل و پیوستگی آنان به نظام سیاسی و اجتما ملتتی کمتتک متتیکنتتد (کریمتتی ملتته،
 ،1393ص .)55ماهیت با تو یعی سیاستگذاری اجتماعی ،پیوندهای عمیقتتی بتتین اعضتتای جامعتته ایجتتاد میکنتتد و
پیتتدایش یتتک اجتمتتا واقعتتی را محقت متتیستتا د ( .)Beland & Lecoures, 2008, p.21بتتا اجتترای صتتحیح
سیاستگذاری اجتماعی ،افراد جامعه به فهم مشترکی ا اهتتداف ملتتی و جمعتتی دستتت متتییابنتتد و همتتین موضتتو ،
احساس همبستگی ملی و تعل به کشور و ملیتی خاص را در نزد اعضای جامعه ایجاد میکند.
سیاستگذاری اجتماعی با تحق انصاف و عتتدالت اجتمتتاعی و تقلیتتل نابرابریهتتای ستتاختاری ،مینتتههای تجزیتته و
واگرایی سیاسی و اجتماعی را کاهش میدهد و در عوض پیوستگی و تعل اعضای جامعه به متتایِ جمعتتی را تقویتتت
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میکند .این سیاستگذاری با رویکرد برابرگرای خود ،بسترهای احساس محرومیت و تبعتتیر را دوده و بتتدینطری
ظرفیتهای تعامل بین گروههای انجمنی را توسعه میدهد .سیاستگذاری اجتماعی با گسترش شتتعا درون گتتروه بتته
وسعت ساکنان جغرافیای سر مینی ،اجتما تصوری را به اجتما عینی و واقعی مبتتدل ستتاخته و بتتا گستتترش عتتدالت
اجتماعی در سطح کشور ،پتانسیلهای قطبیکتتردن و تفکیتتک و تمتتایز را خنثتتی کتترده و جامعتتهای برابتتر ،منصتتفانه و
برخوردار ا حقوق اجتماعی را میپروراند (کریمی مله ،1393 ،ص .)57به بیانی دیگر ،ا آنجاکه احستتاس تعلت ملتتی
مردم میتواند تحتتأثیر نیا های مادی و اساسی آنها ،دچار شدت و ضتتعف گتتردد ،بتترآورده شتتدن ایتتن نیا هتتا نیتتز
میتواند موجب گسترش پیوند افراد با ویژگیهای سر مینی ،تتتاری ی و فرهنگتتی کشورشتتان شتتود .تو یتتع منطقتتی و
عادالنه ثروت ،منابع ،امکانات و فرصتها و در کل ،ارتقای کیفیت ندگی در تمامی نقتتاط کشتتور ،ا جملتته راههتتایی
است که میتواند موجب افزایش تعل خاطر اعضای جامعتته بتته کشتتور و هویتتت ملتتی شتتود و در نتیجتته ا پیتتدایش
اعتراضات و تحرکات جداییطلبی جلوگیری کند.
اجرای برنامههای اجتماعی میتواند اجتما تصوری را به اجتما واقعتتی مبتتدل ستتا د؛ چراکتته ،همتته افتتراد جامعتته ا
مزایای حمایتهای عینی دولت برخوردار شده ،نقش حمایتی آن را در ندگی رو مره ختتویش لمتتس کتترده ،مزایتتای
مشترکی را دریافت میکنند و بدین طریت اعضتتای برابتتر جامعتته قلمتتداد میشتتوند و بتتا تقلیتتل احستتاس تبعتتیر و
محرومیتتت ،تعل شتتان بتته جامعتته و هویتتت ملتتی افتتزوده میشتتود (کریمتتی ملتته ،1393 ،ص58-57؛ & Beland
.)Lecoures, 2008, p.21-22
بهطور کلی نتیجه اجرای صحیح سیاستگذاری اجتماعی« ،ایجاد جامعهای است که مردم در آن احساس متتیکننتتد بتته
اجتما مشترک ملی تعل دارند و در آن بهطور آ ادانه و برابر در ات اذ تصمیمات ،درباره آیندهشان مشارکت میکننتتد»
(کریمی مله ،1393 ،ص .)63با توجه به این« ،سیاستگذاری اجتماعی را متتیتتتوان فراینتتدی ملتتت-محتتور دانستتت»
(کریمی و قاسمی طوسی ،1393 ،ص .)34این فرایند ا آنجاکه بیشتر ا فرایندهای دیگر با ندگی رو مره مردم ستتر و
کار دارد ،بنابراین میتواند نقش موثرتری در تقویت احساس تعل به هویت ملی و ایجاد همبستگی ملی ایفا کند.
عالوه بر آنچه بیان شد ،باید به این نکتهی مهم نیز اشتتاره داشتت کتته امتترو ه در بستتیاری ا کشتتورها بهتترهگیتتری ا
سرمایههای ملی برای رفع و رجو مسائل اجتماعی ،محدود به سرمایهها و منابع فیزیکی و یر مینی نمیشود ،بلکه به
سرمایههایی نیز توجه میگردد که محصول تالش بشری است .یکی ا این سرمایهها ،سرمایه انسانی جامعه استتت کتته
دانش ،مهارت و تجربه بشری ا عمدهترین آن میباشد .دیگر سرمایه ،سرمایه اجتماعی جامعه است که نمونتتههتتای آن
عبارتند ا ار شها ،باورها و فرهنگهای ملی و قومی جامعه ا یکسو ،و ار شها و عواطف خانوادگی ،خویشتتاوندی
و مناسبات بینفردی و گروهی ا سویی دیگر ،و شبکههای اجتماعی که نوعی انر یهای جدید ایجاد میکنند و در آن
ضریب اعتماد به یکدیگر را افزایش میدهند .بنابراین ،شناسایی این سرمایهها و استفادهی بهینه ا آنها درجهتتت رفتتع
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مشکالت یا کنترل ناهنجاریها و حمایت ا اقشاری که توان رفع مشکالت خویش را ندارند و نیتتا بتته انتتر ی مثبتتت
برای حرکت و حضور فعال در چرخه ندگی اجتماعی و اقتصادی را دارند ،ا اهم وظایف مدیریت کالن کشتتور [بتته
منظور تقویت گرایش اعضای جامعه به هویت ملی] است (کریمی ،1386 ،ص.)170

نتیجهگیری
نیا به عدالت اجتماعی در گستره عمومی جامعه و دسترسی برابر به فرصتها و امتیتتا ات عمتتومی ،رابطتته مهمتتی بتتا
موضو هویت ملی دارد .افراد بشری دارای نیا های گوناگونی هستند و برآورده شدن یا نشدن آنها میتواند بر مسائل
معنوی و عاطفی ا جمله گرایش آنان نسبت به هویت ملیشان تأثیر بگذارد .بهعبتتارتی ا آنجاکتته مستتئله هویتتت ملتتی
بهعنوان پدیدهای فرهنگی میتواند تحتتأثیر نیا های مادی و غیرمادی انسانها دچار شدت و ضتتعف شتتود ،بنتتابراین
برآورده شدن نیا های بشری میتواند پیوندهای عاطفی با جامعه ملی و سر مین و ویژگیهای تتتاری ی و فرهنگتتی آن
را افزایش دهد و درنتیجه هویت ملی آنان را تقویت کند .ا آنجا که دولت ،بزرگترین نهاد مدیریتی و سیاستگتتذاری
استتت کتته درچتتارچوب مر هتتایی مش ت
سیاستگذاریها و ت صی

بتته سیاستتتگذاری ،برنامتتهریزی و ت صتتی

منتتابع میپتتردا د ،نحتتوه

منابع توسآ آن میتواند موجب تقویتتت یتتا تضتتعیف گتترایش افتتراد جامعتته بتته هویتتت

ملیشان شود .بر این اساس هنگامی که این نهاد بتواند منابع و امکانات را بتته صتتورت عادالنتته در تمتتام نقتتاط کشتتور
تو یع کند ،به تقویت گرایش مردم به هویت ملی خود کمک میکند و اگر در تو یع آنها عدالت را رعایت نکند ،ایتتن
گرایش را تضعیف میکند .نکته اساسی در اینجا این است که دولتها تو یع منابع و امکانات در کشور را با استفاده ا
سیاستگذاری اجتماعی بهانجام میرسانند .سیاستگذاری اجتماعی ،به کاربست مجموعه تدابیر و سیاستتتهایی گفتتته
میشود که ا رهگذر تأمین نیا های مردم و تمهید ندگی بهتر ،موجب پیشبرد شرایآ ،بهسوی موقعیت مناسب شتتده
و ا ایجاد بحران در عرصه ملی و برو عدم تعادل و بیثباتی سیاسی و تنشهای اجتماعی جلوگیری میکند .در اینجتتا
استدالل این است که چنانچتته دولتتتی در مستتیر توستتعهی همتتهجانبتتهی معطتتوف بتته همبستتتگی ملتتی قتترار گیتترد و
سیاستگذاری اجتماعی را بهطور مطلوب اجرا کند ،بر گرایش مردم آن کشور نستتبت بتته هویتتت ملتتی ختتود افتتزوده
خواهد شد .بهعبارتیدیگر ،اجرای مطلوب سیاستگذاری اجتماعی ا سوی حکومت ،ذهنیت اعضای جامعه نسبت به
نظام سیاسی و کشور را تقویت کرده و بدینوسیله بر گرایش آنها به هویت ملیشان میافزاید .بدینترتیتتب موجبتتات
تحکیم همبستگی ملی فراهم خواهد شد.
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