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  چكيده

بخشي بوده و نقش مهمـي در القـاي           نمادهاي ملي عاملي براي وحدت و هويت      
عنـوان گلچينـي از       طور خاص سرود ملي به      به. ها و اهداف انقالب دارند      ارزش

پرستي و وحدت     كلمات زيبا و پر محتوي، عاملي براي ايجاد حس غرور، ميهن          
ها نمادهاي ملـي از جملـه سـرود     با وقوع انقالب. د يك جامعه است در بين افرا  

هـا و اهـداف       شود و محتواي آن نيز متناسب بـا ارزش          ملي هم دچار تغيير مي    
سرود ملي ايران نيز تحت تأثير انقالب اسالمي        . انقالب دچار تحول خواهد شد    

 با روش   هاي پژوهش حاضر كه     يافته. هاي آن دوبار تغيير يافته است       و ارزش 
هـاي    دهـد كـه مفـاهيم و ارزش         مطالعات اسنادي انجام شده اسـت نـشان مـي         

، شـهيدان، جمهـوري اسـالمي       )ره(برخاسته از ايدئولوژي اسالمي چـون امـام       
هـايي    ايران، استقالل، آزادي در سرود ملي دوم جمهوري اسالمي ايران جلـوه           

هاي    كننده ارزش  اين سرود تداعي  . ها و اهداف انقالب اسالمي هستند       از ارزش 
اسالمي و ميهني است كه براي به ثمرنشيني انقالب اسالمي در مبارزات مورد             

هـاي    با شنيدن اين سرود حس تعلق به ديـن، وطـن و ارزش            . توجه بوده است  
  .شود انقالبي برانگيخته شده و موجب تقويت هويت اسالمي و وحدت ملي مي

  
هـاي انقالبـي، نمادهـاي ملـي،          رزشسرود ملي، انقـالب اسـالمي، ا       :ها   واژه كليد

  .هويت ملي، جمهوري اسالمي ايران

                                                            
هـاي انقالبـي در سـرود ملـي كـشورهاي             بازنمايي ارزش « با عنوان    ارشد كارشناسي نامه پايان مقاله مستخرج از     .1

 .باشد مي 1391سال در شاهد از دانشگاه » مطالعه موردي ايران، فرانسه و روسيه: انقالبي

 ، نويسنده مسئولعلوم سياسي دانشگاه شاهددانشيار  *

   شاهد دانشگاهشناسي انقالب اسالمي ارشد جامعه دانشجوي كارشناسي **
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  ه و طرح مسألهقدمم
هويـت  «اول  . توان دو نوع هويت را از يكديگر متمـايز كـرد            بندي كلي مي    در يك دسته  

ها و خصوصيات يگانه و منحـصر         يعني همان چيزي كه فرد را به واسطة ويژگي        » فردي
نـوع  . سـازد   دهد و در عين حال از ديگران متمـايز مـي            ميبه فرد او مورد شناسايي قرار       

 است كه عبارت است از تعلق خاطر تعدادي از افـراد بـه              »هويت جمعي «ديگر هويت،   
گيـري    چنين تعلقي موجب احساس همبـستگي و شـكل        . امور مشترك با عنواني خاص    

: 1390نيا،    مانلق(شود    ، از ماهاي ديگر جدا مي     »ما«عنوان    شود؛ كه به    يك واحد جمعي مي   
كه هويت ملي در قالب واحد سياسي مستقل در محدوده جغرافياي        با عنايت به اين    .)34

عنوان حركتي مردمـي بـه        ها به   از آن جايي كه انقالب    . يابد  خاصي به نام كشور معني مي     
... ها و باورهاي مسلط، ساختارهاي سياسي، رهبـري و          دنبال تغيير سريع و بنياني ارزش     

هايي به وقـوع   ها و آرمان ها هستند، وقتي در كشورهاي انقالبي براساس ارزش      در كشور 
پيوندند، نمادهاي ملي از جمله پرچم، نشان ملي و سرود ملي پيشين نيز تغيير يافتـه                  مي

  .شوند هاي جديد انقالبي اصالح شده يا عوض مي ها و آرمان و مطابق با ارزش
سـو باعـث      آنها از يك  . قويت هويت ملي دارند   اي در ت    ها جايگاه ويژه    نمادها و آيين  

هاي بعدي جريـان پيـدا        يابد و در نسل     شوند كه در تاريخ استمرار مي       بنا نهادن سنتي مي   
ها و مواجه شـدن بـا هـر كـدام از ايـن                كند و از سوي ديگر در هر كدام از اين آيين            مي

آينـد و بـه نوبـه        دوستي برانگيخته شده و احساسات به غليان در مـي           نمادها حس وطن  
ها بخشي از عناصر بـه وجـود آورنـده همبـستگي ملـي هـستند        خود اين نمادها و آيين    

ديـن، زبـان، پـرچم،      (از جمله كاركردهاي اين نمادهاي هـويتي        . )5: 1386زاد،    مرشدي(
، بسيج مردم براساس آنهـا در جهـت پيـشرفت           ...)سرود ملي، ميراث مشترك تاريخي و     

  .انگان استجوامع و مقابله با بيگ
پرستي در    سرود ملي يكي از نمادهاي اقتدار و عظمت يك ملت است كه روح ميهن             

سرود ملي نه تنها براي برانگيختن احساسات ملـي         . )2: 2006كولستو،  (كند    آن تجلي مي  
بـر ايـن   . رود بلكه نمادي از فرهنگ جامعه و بيانگر آرمان ويـژه ملـت اسـت               به كار مي  

اي از قـدرت ملـي اسـت        د سرود ملي دارد كه بيان برجسته      اساس هر كشوري براي خو    
عنوان يكي از نمادهـاي       با وقوع انقالب در كشوري، سرود ملي نيز به        . )2: 2010يوچن،  (

) ايـدئولوژي (هـاي     هاي تجلي اهداف و ارزش      كند و يكي از عرصه      ملي اصلي تغيير مي   
يرندة تمامي مشتركات فرهنگي    هاي ملي دربرگ    كه ارزش   با توجه به اين   . گردد  انقالبي مي 

از عناصر تـشكيل دهنـدة هويـت ملـي اسـت،            ) ها  سرزمين، زبان، نمادهاي ملي، سنت    (
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هاي انقالب اسالمي ايران و بازنمايي آنها در سرود ملي نيز داراي جايگاه               بررسي ارزش 
با توجه به مطالب مذكور، اين مقاله در پي پاسخ          . و اهميت در تقويت هويت ملي است      

هاي انقالبي مستتر در سرود ملي جمهوري اسـالمي ايـران              اين سؤال است كه ارزش     به
  اند؟ درباره هويت ملي چگونه بازنمايي شده

  
  روش تحقيق

. براي پاسخ به سؤال تحقيق سعي شده كه از روش كيفي مطالعات اسنادي استفاده شود              
، سـرود ملـي دوم   هاي مورد نياز تحقيـق مربـوط بـه سـرودهاي ملـي      در اين راستا داده  

هـاي انقـالب اسـالمي بـا اسـتفاده از ابـزار            چنـين ارزش    جمهوري اسالمي ايران و هـم     
آوري شده و در چارچوب مباني نظري پژوهش مورد تجزيه و تحليل              برداري جمع   فيش

  .قرار گرفته و ارتباط آن با هويت ملي توضيح داده شده است
  چارچوب نظري) الف

هاي مرتبط با هويت ملي و سرودهاي ملي و سپس            از نظريه  در اين بخش ابتدا به برخي     
  .شود شود و در انتهاي بخش، مدل مفهومي نيز ترسيم مي هاي هويت ملي اشاره مي كارويژه

  هاي مربوط به هويت ملي و سرودهاي ملي  نظريه- 1
تـرين توضـيح بـراي        تـرين و روشـن      گرايي، نمادهاي ملي قوي     هاي ملي   براساس نظريه 

عنـوان نـشانة      امـروزه نمادهـا بـه     . سازي جوامع هستند    ي و نقش آن در هويت     هويت مل 
كننـد    اي با كشورهايي كه نماينده آنها هستند، برقرار مي          مدرن به كار رفته و ارتباط ويژه      

و اين نمادها عامل متمايز كننده كشورها از يكديگر بـوده و تأكيـد مجـدد بـر مرزهـاي              
ل بود كه پس از آغاز فعاليت سازمان ملل، رهبران ملي،           به اين دلي  . هويتي كشورها دارند  

پرستانه، برانگيختن احترام و افتخار شهروندان        براي ايجاد پيوستگي، تحريك كنش وطن     
هـاي ملـي      و مشروعيت دادن به قدرت رسمي، به پذيرش و تصويب سرودها و پـرچم             

  .)243: 1993كارن، (روي آوردند 
صـورت مـداوم آگـاهي مـا و شـيوة             ني است كه بـه    بر اين اساس ناسيوناليسم گفتما    

عنوان   ناسيوناليسم با توليد و بازتوليد جوامع به      . دهد  مان را از معناي جهان شكل مي        فهم
شكلي از ديدن و تفسير است كه گفتار،        . سازد  ، هويت جمعي آنها را معين مي      »ها  مليت«

هـاي مختلـف      گـروه . دهد   مي ها را تحت تأثير قرار      هاي روزانة انسان    كردار و طرز تلقي   
طلب باسك در اسپانيا گرفته كه به اقدامات تروريستي مبادرت            جوامع از مبارزان جدايي   

خواننـد، از     هاي فوتبال سرود ملي را مي       ورزند و شهروندان فرانسوي كه در استاديوم        مي
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د بهره بخشي به اقدامات خو   گونه گفتمان براي توضيح، توجيه و در نتيجه مشروعيت    اين
  .)15: 1383اوزكريملي، (گيرند  مي

ايـن  . به نظر بيلينگ ناسيوناليسم براي استمرار و تداوم، به بازتوليد روزمره نياز دارد            
شوند زيرا حيات روزمره نيز عرصة        كنندگان متوجه نمي    فرآيند بازتوليد را خود مشاركت    

رآيندي بررسي شود كـه     براي فهم سيطرة مستمر ناسيوناليسم، بايد ف      . ناخودآگاهي است 
بـه اعتقـاد    . اي انتزاعي تصور كنند     از طريق آن مردم عادي همواره خود را چونان جامعه         

بـه نظـر وي     . نقـش مهمـي دارد     »هـاي ملـي     بـت «مك كلينتاك ناسيوناليسم در فرآينـد       
هـا،    ناسيوناليسم هميـشه از طريـق ايجـاد چيزهـاي بـت گونـة آشـكاري نظيـر پـرچم                   

هاي ملـي، آشـپزي و معمـاري ملـي و             ها، سرودها، گل    واپيماها، نقشه ها، آرم ه    يونيفورم
هاي تيمي، سـان و       گونه جمعي در ورزش     هاي بت   چنين از طريق سازماندهي نمايش      هم
چنين در قالب هزاران شـكل از فرهنـگ           هاي مردمي، هم    هاي نظامي، راهپيمايي    هاي  رژه

ي مستمر كـه از نظـر بيـشتر مـردم      اين يادآوري و ترسيم ذهن    . گيرد  شكل مي ... جوامع و 
كند، درواقع هويت ملي جوامع و وجه تمايز آنها از يكديگر را              بديهي و عادي جلوه مي    

  .)232: 1383اوزكريملي، (يابد شكل داده و از رهگذر آن موجوديت ملتي مصونيت مي
بـر  . از نظر تامپسون مفهوم اساسي در هويت ملي احساس تعلق به يك ملت اسـت              

خواهند بخشي از ملت خود بوده و بـدان وسـيله شناسـايي               س مردم همواره مي   اين اسا 
. توان نوعي احساس تعلق به ملتـي خـاص دانـست            به نظر وي هويت ملي را مي      . شوند

هاي مقدس، آداب و رسوم، قهرمانان تاريخي و فرهنـگ            ها، مكان   ملتي كه نمادها، سنت   
گيري   د بر عنصر باورهاي مشترك در شكل      ديويد ميلر نيز با تأكي    . و سرزمين معيني دارد   

سـازند، اغلـب در       هويت ملي، معتقد است كه ايـستارها و باورهـايي كـه ملـت را مـي                
ها مجموعـه افـرادي هـستند كـه بـه واسـطه               ملت. تر ذهني پنهان هستند     هاي عميق   اليه

شـوند و هـيچ       هاي فرهنگي مشترك و شناخت متقابل گروه دور هـم جمـع مـي               ويژگي
همبستگي و پيوند بين    در اين ميان نقش مليت در ايجاد        . ي بين آنها وجود ندارد    ا  فاصله

  .)361: 1388حاجياني، (مردم غيرقابل انكار است 
 هـا،   ها، نهادها، خـاطره     به نظر اسميت نيز هويت ملي بازتوليد و باز تفسير دائمي ارزش           

دهنـد و تـشخيص     يها را تشكيل مـ      هايي است كه ميراث متمايز ملت       ها و سنت    اسطوره
  .)30: 1383اسميت، (پذير است  هويت افراد با آن الگو و يا عناصر فرهنگي متمايز امكان

كننـد،    سازي جوامع ايفا مـي      هاي ملي در هويت     با توجه به نقشي كه نمادها و سمبل       
بـه نظـر كـارن، هـر وقـت كـه            . شـود   تر مـي    جايگاه سرودهاي ملي در اين ميان روشن      
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دوستي   شوند، شهروندان با يكديگر متحد شده و با حس ميهن           ته مي سرودهاي ملي نواخ  
وي در اين باره به خوانـدن سـرودهاي ملـي در رخـدادهاي             . گيرند  در كنار هم قرار مي    

ورزشي اشاره دارد كه چگونه با خواندن سرود ملي، جمعيتي كه به ظـاهر از هـم جـدا                   
اس مشترك جمعي با شـور و  شوند و با احس هستند، در يك لحظه متحد و يك صدا مي       

  .)21: 2011كرافورد، (كنند  شان را تشويق مي شعف زياد تيم ملي
هـا و جوامـع ملـي         طوركل نمادهاي ملي به منزله كارت شناسايي و هـويتي ملـت             به
ها از سرود ملي براي ايجـاد وحـدت و پيوسـتگي، تحريـك                در اين ميان دولت   . هستند

سـرودهاي ملـي    . كننـد   ه قدرت ملي استفاده مي    بخشي ب   پرستانه و مشروعيت    كنش وطن 
هاي ملي جوامع هستند كه با نواختـه شـدن            تجسم افتخارات، خاطرات جمعي و ارزش     

هاي ملي و انقالبي در ذهن افـراد تـداعي و موجـب تحكـيم                 آن هويت، تاريخ و ارزش    
  .شوند، كه به برخي از آنها اشاره خواهد شد هاي هويت ملي مي كارويژه

  هاي هويت ملي يژه كار و- 2
ها فقط در جوامع انساني       همان طور كه اشاره شد هويت      : انسجام و همبستگي ملي    -2-1

شود، در واقـع سـؤال از هويـت           وجود دارند، زماني كه از جايگاه افراد جامعه سؤال مي         
پرستي حسي اسـت   به تعبير ديگر، ميهن. دوستي آنان است  آنان و اسباب انسجام و ميهن     

را به جامعة سياسي و عضويت در آن ملحق كرده و اين وابـستگي و پيونـد بـا                   كه افراد   
جوامع در حـال نوسـازي كـه در حـال تجربـه             . احساس همبستگي همراه موجود است    

هاي اجتماعي در آنها فعال بوده و رونـد نوسـازي             اند و شكاف    فرآيند تغييرات اجتماعي  
هاي در  ها ناشي از اين گسيختگي  در چنين جوامعي براي رفع چالش     . دچار چالش است  

در . سطح ملي، بايد از ابزارهاي الزم براي برانگيختن حس همبستگي ملي بهـره گرفـت    
تواند تأثير به سزايي در ايجاد        اين باره تقويت هويت ملي با استفاده از نمادهاي ملي، مي          

  .وفاق اجتماعي و همبستگي ملي داشته باشد
هويت ملي عالوه بـر ايجـاد انـسجام و           : اهداف جوامع  دهي به    تعيين مسير و جهت    -2-2

. كند  همبستگي اجتماعي ميان افراد جامعه، مسير و هدف جمعي آنان را نيز مشخص مي             
هـا از طريـق آمـوزش، تبليغـات و            ، نظام ارزشي مورد نظر دولت     »هويت ملي «براساس  

دهـي بـه      ويژه جهـت  بدون كـار  . شود  پذيري به افراد جامعه القا مي       ساير ابزارهاي جامعه  
اهداف، هويت ملي ممكن نيست، چرا كه انسجام و همبستگي ملي لزوماً بايد بر محـور                

تـوان همبـستگي و انـسجام         باشد و بدون هدف و جهت مشترك نمـي        » هدف مشترك «
  .)38: 1384زهيري، (اعضاي يك جامعه را حفظ كرد 
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ويژه سرودهاي ملـي      بهتوان كاركردهاي نمادهاي ملي       با توجه به مباحث مذكور، مي     
با خوانـدن و شـنيدن      . دوستي و تقويت هويت ملي را دريافت            در برانگيختن حس وطن   

دهد كـه موجـب تحريـك         دوستي به افراد دست مي      سرود ملي احساس غرور و حس ميهن      
هـاي    براي افراد با خواندن و شنيدن سـرود ملـي بـسياري از ارزش             . شود  احساسات مي 

  .شود ي تداعي و احساس تعلق و غرور به كشور در آنها ايجاد ميملي، مذهبي و انقالب
هـا و   در اين ميان نقش سرود ملي دوم جمهوري اسالمي ايران كه برخاسته از ارزش      

هاي انقالب اسالمي است، نيز به نوبه خود سهم به سزايي در تقويت هويت ملـي                 آرمان
هاي مهم دارد كـه    رخدادها و لحظهو تعلق ايرانيان به كشور و انقالب خود در ارتباط با   

    :در ادامه سعي شده تا در قالب مدل مفهومي زير توضيح داده شود
  مدل مفهومي بازنمايي هويت ملي در قالب كاركردهاي سرود ملي

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  بازنمايي هويت ملي در سرود ملي ايران) ب
   تاريخچه سرود ملي در ايران- 1

امروز سه سرود ملي داشته است كه بـه اعتقـاد برخـي ايـن               كشور ايران از گذشته تا به       
اين تغييـر بـه نوبـه خـود نـشان           . تغيير در سرود ملي براي يك كشور قابل توجه است         

 مادهاي ملين

 پرچم سرود ملي نشان ملي

 كاركردهاي سرود ملي

بازتوليد و بازتفسير 
... ها و ها و خاطره ارزش

  )مطابق با نظر اسميت(

بخشي به  مشروعيت
مطابق (قدرت رسمي 
 )گرايي با نظريه ملي

احساس تعلق به
مطابق با (ملت 

 )نظر تامپسون

ايجادحس همبستگي و
ارتباط ميهن دوستانه 

 )مطابق با نظريه كارن(

 تقويت هويت و انسجام ملي
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بـه ايـن ترتيـب،      . دهنده نوعي وقوع تحوالت سياسـي در عرصـه كـشور ايـران اسـت              
تند، هـاي جامعـه هـس    هـا و ارزش  سرودهاي ملي ايران كـه دربرگيرنـده عـصاره آرمـان        

تـاريخ  (توانند اطالعات زيادي را در باره تحوالت سياسي كشور در اختيار قرار دهند              مي
اولين سرود ملي در زمـان دوره پهلـوي بـا نـام سـرود               . )30/11/90:ايراني، تاريخ مراجعه  

 1371شاهنشاهي ايران، دومين سرود ملي بعد از انقالب اسالمي ساخته شد كه تا سـال                
 نام داشت و در نهايت سـرود      » سرود پاينده بادا ايران   « قرار گرفت كه     شمسي مورد استفاده  

  .دوم جمهوري اسالمي ايران كه با شعري از ساعد باقري به سفارش صداوسيما ساخته شد
درباره تاريخچه سرودهاي ملي ايران بايد ذكر كرد كه زماني كـه ناصـرالين شـاه بـه              

سيقي نظامي از ناصرالدين شاه اسـتقبال       كشور فرانسه مسافرت كرد، دولت فرانسه با مو       
او پس  . كرد و همين كار ناصرالدين شاه را به فكر تأسيس گروه موزيك نظامي انداخت             

از بازگشت به ايران به سفير ايران در پاريس ماموريت داد تـا فـرد مطلعـي در موزيـك                    
 »سـالم شـاهي    «كـالم    قطعه بـي     اولين موزيك ملي ايران يا    . نظامي را به ايران اعزام كند     

 شمسي در ميهماني ملكه ويكتوريـا       1251ساخته موسيو لومر، براي اولين بار در تير ماه          
 همان سال در فرانـسه بـر صـفحه گرامـافون              با حضور ناصرالدين شاه نواخته شد و در       

  .)30/11/90تاريخ ايراني، تاريخ مراجعه (ضبط شد 
رخـي از شـاگردان مدرسـة موزيـك،         در ادامه لومر و ساالر معزز و نصرالسلطان و ب         

شد، اما تا سال      ها و سرودهايي ميهني ابداع كردند كه در مراسم خاص نواخته مي             مارش
عنوان سرود ملي ايـران شـناخته          شمسي سرودي كه جنبة رسمي داشته باشد و به         1312

  .شده باشد، موجود نبود
 بـراي بازديـد از     شمسي، رضاشاه را   1312آتاتورك رئيس جمهور تركيه اواخر سال       

در اين سفر ضمن تنظيم برنامة تشريفاتي، اجراي سرود ملي ايران نيز   . تركيه دعوت كرد  
اين سرود ارسال شود تـا      » نوت« منظور شده بود، و از دولت ايران خواسته شده بود كه          

بدين منظور سرود ملي توسط انجمن ادبـي        . هنگام ورود رضا شاه به تركيه نواخته شود       
) كالرينـت (نـي     اين سرود با آهنگ شخصي به نام ستوان نجمي با ساز قـره            . ساخته شد 

قـسمت نخـست آن     . است) سه بند يا پاره   (ساخته شد، اشعار اين سرود در سه قسمت         
الرئيس افسر ساخته شده اسـت، قـسمت دوم آن            سرود شاهنشاهي است كه توسط شيخ     

 قـسمت سـوم آن سـرود        سرود پرچم است كه سرايندة آن پارساي تويسركاني اسـت و          
  .)88: 1353مالح، (الرئيس افسر است  ملي است كه گويندة اين قسمت نيز شيخ
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 شمـسي، اولـين سـرود ملـي         1371پس از پيروزي انقالب اسالمي ايـران تـا سـال            
جمهوري اسالمي ايران براساس شعري از ابوالقاسم حالت و موسـيقي محمـد بيگلـري               

  :ه شرح متن زير ساخته شدب» پاينده بادا ايران«پور با نام 
  شد جمهوري اسالمي به پا«

  كه هم دين دهد هم دنيا به ما
  ما از انقالب ايران دگر

  كاخ ستم گشته زير و زبر
  تصوير آيندة ما

  نقش مراد ماست
  نيروي پايندة ما

  ايمان و اتحاد ماست
  ياري گر ما دست خداست

  ما را در اين نبرد او رهنماست
  در ساية قرآن جاودان 

  »پاينده بادا ايران
هـاي رسـمي،      اين سرود براي مناسبت   » پاينده بادا ايران  «به دليل طوالني بودن سرود      

 1371مناسب تشخيص داده نشد و دومـين سـرود جمهـوري اسـالمي ايـران در سـال                   
مدت زمان اجـراي آن     . هاي ملي و انقالبي جايگزين آن شد        شمسي با مضامين و ارزش    

  :كافي آرام و سبك و پرشور بوده و متن آن به شرح زير است ثانيه و به اندازة 59
  سر زد از افق«

  مهر خاوران
  فروغ ديده حق باوران
  بهمن فرّ ايمان ماست

  پيامت اي امام
  استقالل آزادي، نقش جان ماست

  شهيدان پيچيده در گوش زمان فريادتان
  پاينده ماني و جاودان

  »جمهوري اسالمي ايران
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   اسالميهاي انقالب  ارزش- 2
هر انقالبي به دنبال علل و شرايطي به وقوع پيوسته و در چـارچوب مكتـب فكـري            

رهبران انقالب براي بسيج مردم و همراهي آنهـا تـا           . خود اهداف خاصي را مدنظر دارد     
هاي خود را به مـردم ارائـه دهنـد، و تـصويري از                پيروزي انقالب، بايد اهداف و آرمان     

هـاي مختلـف    شـناخت اهـداف انقـالب از راه   . م كننـد جامعة آرماني و مطلـوب ترسـي     
ها بررسي اهداف انقـالب از نگـاه مـردم اسـت كـه در          يكي از اين راه   . پذير است   امكان

راه ديگر مطالعه ايدئولوژي انقالب است كه توسط رهبران         . يابد  شعارهاي آنها تجلي مي   
  .)96: 1382شايگان، (شود  انقالب اعالم، تبيين و تفسير مي

در فرآيند انقالب اسالمي ايدئولوژي اسالم مبتني بر تعاليم تـشيع را            ) ره(ام خميني ام
ها و اهداف ايشان بود به زبان ساده و قابل فهم بـراي مـردم در                  كه اساس و پايه انديشه    

براساس اين ايدئولوژي مردم    . جهت نفي وضع موجود و ترسيم كمال مطلوب بيان كرد         
هـا    دگرگوني بنيادي ساختارهاي موجود و جايگزيني ارزش       خواستار   )ره(به رهبري امام  

مردم در اين راه با اعتقـاد و        . هاي اسالمي با اتكاء به منابع ديني در جامعه بودند           و آرمان 
  .هاي اسالمي و آماده جانفشاني براي آن بودند ايمان راسخ خواستار تحقق آرمان

و يـاران او،    ) ره( امـام خمينـي    با بيان و تفسير ايدئولوژي انقالب اسالمي از جانـب         
 هاي مكتب فكري    از جمله ويژگي  . تر شدند   مردم در جهت تحول و تغيير وضع موجود آگاه        

چنـين    تأكيد بر بسترسازي براي رشد و تعالي انسان و تكامل و نجات او، و هم              ) ره(امام
الم هاي فراملي و جهاني براي كمك به همه مظلومان جهان و دنياي اسـ               تأكيد بر ارزش  

 هاي  بر اين اساس انقالب اسالمي با ساقط كردن نظام شاهنشاهي درصدد احياي ارزش            . بود
ها داشتند، سـعي      ديني و معنوي برآمد و مردم ايران با توجه به تعلقاتي كه به اين ارزش              

  .)98: 1380حاجيلري،(رو بردارند كردند تا موانع موجود در اين مسير را از پيش
اي از ايـن   عنوان رهبر كبير انقالب اسالمي مجموعـه   به) ره(مينيدر اين راستا امام خ    

بنـدي    اند كه به سه دسته قابل تقـسيم         ها و بيانات خود مطرح كرده       ها را در نوشته     ارزش
هـاي    در زمينه ارزش  . هاي فردي   هاي اجتماعي و ارزش     هاي معنوي، ارزش    ارزش: است

ها اهميت قائل بودند و متعاقـب آن          اجتماعي براي عدالت و برابري بيش از ساير ارزش        
امنيـت و مـسئوليت     «،  »وحـدت و بـرادري    «،  »مبـارزه و جهـاد    «،  »آزادي و اسـتقالل   «بر  

. كردنـد   تأكيد مي » مشاوره و صلح  «و  » تشريك مساعي «،  »تعاون و همكاري  «،  »اجتماعي
 ،»خشنودي حقيقي «،  »باكي  شجاعت و بي  «بر  ) ره(هاي فردي، تأكيد امام     در حوزه ارزش  

اعتمـاد بـه    «،  »گرايـي   عمـل «،  »ثبات قدم «،  »بردباري و صبر  «،  »آرامش و طمأنينه نفساني   «
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پارسـايي،  «،  »پشتكار و وقار  «،  »پاكدامني و تقواي الهي   «،  »نفس و مبارز بودن در راه خدا      
درســتكاري و «، »قاطعيــت«، »اميــدواري، توانــايي و آمــادگي دايمــي«، »دفــاع از خــود

هـاي    در زمينه ارزش  . بوده است » عزم«و  » ابتكار، جديت «،  »آگاهي و زيركي  «،  »صداقت
و » توفيق و رسـتگاري   «،  »ايمان به خداوند  «،  »ايثار و فداكاري  «بر  ) ره(معنوي، تأكيد امام  

  .)54: 1380اخوان مفرد، (بود » تهذيب نفس«باالخره 
قابـت  در فرآيند انقالب اسالمي ارائه كرد در عرصه ر        ) ره(ايدئولوژي كه امام خميني   

هاي رقيب در جهت نفي و تغييـر وضـع موجـود و ترسـيم                 تنگاتنگ با ساير ايدئولوژي   
: هـا عبارتنـد از   از جملـه ايـن ويژگـي   . هاي خاصـي بـود   كمال مطلوب و داراي ويژگي    

آزادي يا به رسميت شناختن حق حاكميت انسان بر سرنوشت خـويش و اعمـال ايـن                 «
هاي اجتماعي و اقتـصادي    يا نفي نابرابري   حق از طريق مراجعه به آراي عمومي؛ عدالت       

و دفاع از محرومين براي استيفاي حقوق غصب شـده آنـان؛ اسـتقالل يـا نفـي روابـط                    
ها و دفـاع از آنهـا بـراي           ظالمانه و استعماري و به رسميت شناختن حق حاكميت ملت         

عنـوان    عقل و دستاوردهاي علـوم بـشري بـه        گرايي يا اعتنا به       استيفاي اين حقوق؛ عقل   
گرايي يا عنايت بـه      اي براي پيشبرد امور و فهم بهتر احكام و تعاليم الهي؛ معنويت             وسيله

عنـوان    اهللا و كمـاالت معنـوي و تلقـي سـاير امـور بـه                مقصد نهايي در جهت تقرب الي     
  .)131: 1377حاضري، (» وسايلي در جهت اين مقصود

ي انقالب اسالمي از چنين ايـدئولوژي غنـي و تعـاليم نجـات              با توجه به برخوردار   
هاي اسالمي و  بخش، محتوا و شعارهاي چنين انقالبي برخاسته از اصول، تعاليم و آموزه

ترين نقش را در جذب و تحرك بخـشي بـه نيروهـاي مـؤمن بـه                   اسالم مهم . قرآني بود 
ها و    ميت رساندن آرمان  منظور بسيج انقالبي و حركت به سوي اهداف انقالب و به حاك           

هاي مورد توجه مردم مسلمان و در نتيجه پيروزي انقالب اسالمي و استقرار نظام                ارزش
هـا و     ها و آرمـان     صورت نمادين ارزش    از جمله مواردي كه به    . جمهوري اسالمي داشت  

شعارهاي انقالب در قالب هويت ملي در آن تجلي يافت، سرود ملـي اسـت كـه سـعي                 
  . از آن در اين جا بازنمايي شودشود مواردي مي

   بازنمايي هويت ملي در سرود ملي- 3
هـا    ها بسياري از ساختارهاي نظام قبلي را متناسب با ارزش           كه انقالب   با توجه به اين   

دهند، در ايران نيز پس از پيروزي انقالب اسـالمي            تغيير مي ) ايدئولوژي(و اهداف خود    
 گرفته از ايدئولوژي اسالم بـود، نمادهـاي ملـي          با توجه به ماهيت اسالمي آن كه نشأت       
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دهنـده و بازگوكننـده       كشور نظير پرچم، سرود ملي و نـشان ملـي تغييـر يافتـه و نـشان                
از آن جايي كه اسـتفاده از سـرودهاي ملـي در تهيـيج              . ها و اهداف انقالب شدند      ارزش

 ملـي   دوسـتي و افتخـار بـه قهرمـاني ملـت بيـشتر اسـت، در سـرود                   غرور ملي و ميهن   
حق «تشبيهي از انقالب اسالمي است و اصطالح      » مهر خاوران «جمهوري اسالمي ايران،    

به معناي كساني است كه به اسالم ايمان دارند و بـا شـناخت دقيـق و كامـل از                    » باوران
هـاي انقـالب اسـالمي        ايدئولوژي اسالم آماده جانفشاني و ايثار در راه اهداف و آرمـان           

اشاره شده، ماه پيروزي انقالب اسالمي است       » فر ايمان «عنوان    بهبهمن كه از آن     . هستند
ملتي .  يك شگفتي بزرگ را در صحنه تاريخ رقم زد         1357 بهمن   22كه اين پيروزي در     

با دست خالي و بدون حمايت هيچ قدرت خارجي و تنها با تكيه بـر ايمـان، ايثـار و از                     
هاي  هايي كه از جانب قدرت يتخود گذشتگي، رژيم كهنسال شاهنشاهي را با همه حما

  .آمد، به زانو درآورده، به سقوط كشاند ها از آن به عمل مي بزرگ و ابر قدرت
بـه  ) ره( سرانجام مبارزات مردم ايران به رهبري امام خمينـي  1357 بهمن   22در روز   

بهمن يادآور حماسه پر شـكوه مـردم        . بار نشست و نظام جمهوري اسالمي تأسيس شد       
گيري از دين اسالم به مبارزه در مقابل استبداد شاهنشاهي            ه توانست با بهره   ايران است ك  

بپردازد، كه ذكر بهمن ماه در سرود ملي به ماه پيـروزي انقـالب اسـالمي اشـاره دارد و                    
هـا و در نتيجـه        ها و خـاطره     مطابق با نظريه اسميت به بازتوليد و بازتفسير دائمي ارزش         

هـاي انقالبـي در       ر ادامـه بـه بازنمـايي برخـي از ارزش          د. پردازد  تقويت هويت ملي مي   
  .شود هويت ملي براساس دومين سرود ملي بعد از انقالب اسالمي ايران پرداخته مي

  در سرود ملي) ره( بازنمايي ارزش رهبري امام خميني-1- 3
بـديلي   نقش مهـم و جايگـاه بـي   ) ره(در پيروزي انقالب اسالمي رهبري امام خميني   

در فرآينـد انقـالب اسـالمي از ايـشان          ) ره( خميني هاي منحصر به فرد امام      ويژگي. دارد
پرداز، رهبر عملياتي و رهبر معمـار و بنيانگـذار            عنوان رهبر نظريه    چهره رهبري جامع به   

  .به نمايش گذاشتو جهان نه تنها در ايران بلكه در جهان اسالم 
شتگي، صـالبت و    ناپذيري، از جان گذ     شك صداقت، صراحت، شجاعت، سازش      بي

قاطعيت، عشق به اسالم، مقام عرفاني، وارستگي، شخصيت واالي علمـي و فقـاهتي، و               
. در ارائه اين الگوي رهبري مـؤثر بـوده اسـت          ) ره(سادگي معني دار زندگي امام خميني     

عنوان اسوه رهبري قـرار        را به  )ره(هاي برجسته، امام    تر از اين شاخص     ولي آنچه كه مهم   
نقشي برتر از يك رهبر انقالب بخشيده ايـن اسـت كـه بـه تعبيـر شـهيد                   داده و به وي     

 از قلب فرهنگ و از اعمـاق تـاريخ و از ژرفـاي روح ايـن ملـت       )ره(مطهري نداي امام  
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برخاست و مردم او را آئينة تمام نماي فرهنگ و هويت اسالمي خود كـه تحقيـر شـده                   
 به اين ملـت گمنـام شخـصيت         )هر( ذوب شدند، و امام    )ره(مردم در امام  . ديدند  بود، مي 

شـان را بـه آنهـا بازگردانـد؛ و ايـران را در صـحنه                  داد و هويت اسالمي از دست رفتـه       
صورت يك قدرت مـستقل در        سياست جهاني وارد كرد و اسالم را چون صدر اسالم به          

  .)17: 1374عميد زنجاني، (هاي جهاني احياء كرد  برابر قدرت
بايـد گفـت كـه بـدون وجـود          ) ره(ناپذير امام خميني  درباره قاطعيت و ارادة تزلزل      

در مقام رهبري انقالب اسالمي، يا اين انقالب بـه ثمـر            ) ره(شخصيتي چون امام خميني   
رسيد و يا به سازش در جهت اجراي اصول قانون اساسـي مـشروطه و محـدوديت                 نمي

اصول انقالبـي    و پافشاري ايشان بر      )ره(قاطعيت امام . انجاميد  اختيارات مقام سلطنت مي   
اي در سقوط نظام دو هزار و پانصد سالة شاهنشاهي        در سرنگوني شاه عامل تعيين كننده     

ها و   و استقرار نظام جمهوري اسالمي ايران و تغيير ارزش     )638: 1370طلوعي،  (در ايران   
  .نمادهاي ملي بود

مرار در پيـروزي و اسـت     ) ره(با توجه به چنين جايگاه و ايفاي نقش مهمـي كـه امـام             
انقالب اسالمي و بازتعريف هويت ملي و مذهبي دارد، اشاره بـه نـام ايـشان در سـرود                   

 بـوده و  )ره(ملي نشان دهندة مشروعيت دادن به قدرت رسـمي و بيعـت امـت بـا امـام                 
در تقويت هويت اسالمي و ايرانـي در چـارچوب مبـاني            ) ره(گر نقش برجسته امام     بيان

  .نظري اين مقاله دارد
  ايي ارزش استقالل در سرود ملي بازنم-2- 3

هاي مـدرن اسـت كـه بـدون تحقـق             عنوان يكي از عناصر متشكله دولت       استقالل به 
ها داراي حاكميت داخلي براي اداره كـشور و حاكميـت خـارجي               چنين عنصري دولت  

اين عنصر در جريان انقـالب اسـالمي يكـي از           . براي دفع خطرات بيروني نخواهند بود     
عنـوان يـك اصـل        داد و بـه     ار اصلي انقـالب اسـالمي را تـشكيل مـي          گانه شع   اركان سه 

هاي كـالن جمهـوري اسـالمي ايـران در ابعـاد              راهبردي نيز در قانون اساسي و سياست      
. مختلف سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي تعريف و مورد تأكيـد قـرار گرفتـه اسـت                

  :مفهوم استقالل در جريان انقالب اسالمي داراي دو جنبه است
جنبه اول استقالل به معني خودكفايي اقتصادي در مقابل وابستگي رژيم پهلـوي بـه               

اتخاذ اين شعار در واقـع بـا توجـه بـه وضـعيت              . هاي بزرگ است    غرب و ساير قدرت   
تـرين    عنـوان مهـم     هاي بزرگ به اقتصاد به      المللي بود؛ چرا كه قدرت      حاكم بر صحنه بين   

نگريـستند   فوذ خود بر كشورهاي تحت سلطه ميعامل سلطه و ابزار اعمال حاكميت و ن    
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جنبه دوم  . گرفتند   مي  هاي اين كشورها در راستاي تحقق اهداف خود بهره          و از نيازمندي  
اسقالل به معني نفي شرق و غرب و اتخاذ مواضع مختلف بدون هرگونه وابـستگي بـه                 

 در قالـب شـعار    اين جنبه از استقالل، از آغاز انقالب اسالمي         . گر است   كشورهاي سلطه 
عنـوان سياسـت حـاكم بـر نظـام جمهـوري            بـه  »نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسالمي     «

  .)65: 1384نوازني، (اسالمي ايران درآمد و در سياست خارجي كشور عملياتي شد 
ها از نگـاه انقالبيـون منطقـي و           كه وابستگي به هيچ يك از ابر قدرت         با توجه به اين   
هاي محوري مردم     ها و خواسته    ر استقالل خواهي از آرمان    چنين عنص   اصولي نبود، و هم   

انقالبي ايران در روند انقالب اسالمي بود، با عنايت به چنين اهميتي، اين مفهوم جايگاه               
هاي انقالبي و ملي      عنوان يكي از ارزش     خاصي در سرود ملي جمهوري اسالمي ايران به       

رود ملي مطـابق بـا مـدل مفهـومي          تأكيد بر استقالل در س    . به خود اختصاص داده است    
ها طبق با نظريه اسميت، ايجاد حس همبـستگي     يادآور بازتوليد و بازتفسير دائمي ارزش     

پرستانه مطابق با نظريه كارن و احساس تعلق بـه ملـت مطـابق بـا نظريـه       و ارتباط ميهن  
  .تامپسون است كه به نوبه خودنقش بسزايي در تقويت هويت ملي دارد

  ي ارزش آزادي در سرود ملي بازنماي-3- 3
. هاي متعالي انـساني اسـت       هاي بزرگ خداوندي و از ارزش       آزادي از جمله موهبت   

گرچه . شود  ها مالحظه مي    آزادي از جمله مفاهيمي است كه در شعارهاي تمامي انقالب         
گيـري و   در فرآيند شكل. برداشت از اين مفهوم در مكاتب فكري مختلف متفاوت است      

هاي   ب اسالمي، با توجه به نظام استبدادي و خفقان حاكم بر كشور، آزادي            پيروزي انقال 
هاي مهم تمامي اقشار ملت ايران بود و همه مخالفان رژيـم   فردي و اجتماعي از خواسته  

به دليل چنين اهميتي بود كه ايـن        . پهلوي اولويت و جايگاه خاصي براي آن قائل بودند        
 تبعيـت از ذوق      جاي گرفت و بـه    » هوري اسالمي استقالل، آزادي، جم  «مفهوم در شعار    

آوايي دروني، هم صدايي حروف و        ايراني در ساختن عبارات منظوم و روان براساس هم        
  .آورده شد ، اين كلمه پس از كلمه استقالل بودن كلمات آهنگين

چنـين    براي شناخت معني و مفهوم دقيق آزادي بايد به مباني فكري و اعتقادي و هم              
يكــي از ) ره(امــام. مراجعــه كــرد) ره(هــاي سياســي اجتمــاعي امــام خمينــي  انديــشيه
هاي انقالب اسـالمي را اعطـاي آزادي بـه تمـامي افـراد جامعـه بيـان كـرده و                  مشخصه

هـا را بـاز و    هيچ انقالبي مثل انقالب ايران نبود كه بـه مجـرد پيـروزي راه    «: معتقدند كه 
  .)73: 18، ج )ره(صحيفه امام( »ها را آزاد گذارد ها و گروه فعاليت همة حزب
كه دستيابي به آزادي هدف مهـم تـالش انـساني در مقـام شـهروندي       با توجه به اين   
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هاي محـوري مـردم انقالبـي     عنوان يكي از شعارها و خواسته است، اين مفهوم حياتي به    
عنـوان    ايران در مبارزات شان مطرح بوده كه در سرود ملي جمهوري اسالمي ايـران بـه               

تأكيد بر آزادي در سرود ملي مطابق       . هاي انقالبي و ملي تجلي يافته است        ز ارزش يكي ا 
  .با مدل مفهومي مقاله در ايجاد حس همبستگي و تعلق ملي و انقالبي تأثيرگذار است

   بازنمايي ارزش شهادت در سرود ملي-4- 3
الزمه سرنگون كردن يك نظام سياسي، بسيج فراگير مردمـي بـراي فروپاشـي نظـام                

صرف ناراضي بودن از وضع موجود بـراي رسـيدن          . حاكم و استقرار نظام انقالبي است     
اي از اركـان و شـرايط انقالبـي الزم            كند، بلكـه مجموعـه      به اهداف انقالبي كفايت نمي    

در اين مسير، انقالبيون بايد براساس باور و ايدئولوزي انقالبي حاضـر شـوند تـا                . است
با توجـه   . ادت و فداكاري در راه انقالب است را بپردازند        باالترين هزينه انقالب، كه شه    

هاي   اي در فرهنگ سياسي تشيع داشته و از مؤلفه          طلبي جايگاه ويژه    به اين نكته، شهادت   
ارزش شـهادت در ايـدئولوژي انقـالب اسـالمي نقـش            . شـود   اساسي آن محسوب مـي    

اكم داشته و بـه وضـوح و        اي در نيل انقالبيون به اهداف انقالبي و تغيير نظام ح            برجسته
  .)61: 1385پناهي، (به كرات در شعارهاي انقالب اسالمي مطرح و منعكس شده است 

مسلم است كه قيام عليه نظام شاهنشاهي تا چنگ و دنـدان مـسلح و سـاقط كـردن                   
بدون اعتقاد به چنين    . پذير نبوده است    چنين رژيمي بدون ايثار و از خودگذشتگي امكان       

ي در مراحل سخت مبارزه انقالبي، افراد حاضر بـه جانفـشاني و كـشته               هاي واالي   ارزش
  .زدند ها و اهداف انقالب نبودند و دست به قيام و مبارزه نمي شدن در راه آرمان

هـاي    در فرآينـد انقـالب اسـالمي بـا الهـام از فرهنـگ و اسـطوره                ) ره(امام خمينـي  
براسـاس نمادسـازي و     » كل يوم عاشـورا و كـل ارض كـربال         «عاشورايي با طرح شعار     

گيـري و   تـوان در زمـان شـكل    اي به پيروان خود نشان داد كه مي      سازي اسطوره   جانشين
را در  ) ع(پاسخ داد و راه امام حسين     » هل من ناصر حسيني   «پيروزي انقالب نيز به نداي      

 در نتيجه قيام عاشورا و تطبيق. )322: 1381حسيني،  (مبارزه با حكومت يزيديان طي كرد       
ترين منبع الهام حركت و بسيج مردم عليه رژيم پهلوي            يد عاشورايي با يزيد زمان مهم     يز

غفاري و افضليان   (گيري گفتمان ايثار و شهادت در انقالب اسالمي بود            و به تبع آن شكل    
  .)96: 1390سالمي، 

 و شـهادت  بـه  عنوان توليدكننده گفتمان ايثـار و شـهادت، عـشق           به )ره(امام خميني 
 انقالبـي  و مذهبي مبارزان وجود تار و پود   در را پهلوي رژيم با مبارزه راه در جانفشاني

 ارزش يك صورت  صورت فراگير به    را به  اسالمي انقالب در طلبي  شهادت و ايثار و تنيد
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ترين نقـش     پيروان و جامعه رواج داد و چون شهادت و فرهنگ ناشي از آن مهم              بين در
هاي آن داشت، بنابر اين وجـود كلمـه           اسالمي و آرمان  را در پيروزي و استمرار انقالب       

مقدس شهيدان در سرود ملي جمهوري اسـالمي نـشان از فرهنـگ ايثـار و شـهادت و                   
عنـوان يـك سـرمايه        بازنمايي ارزش واالي مورد قبول جامعه است كه به نوبه خـود بـه             

  .اجتماعي موجب تقويت هويت ملي و انسجام اجتماعي است
  زش جمهوري اسالمي در سرود ملي بازنمايي ار-3- 5

پس از پيروزي انقالب اسالمي براساس آرمانها و شعارهاي انقالبي، قـانون اساسـي              
. گرفـت   تدوين و نوع نظام سياسي حاكم و ساختارها و نهادهاي اساسـي آن شـكل مـي                

نظام جمهوري اسالمي ايران نيز برآمده از دل انقالب اسالمي با دو ويژگـي جمهوريـت    
سـو متكـي برخواسـت و ارادة عمـومي مـردم              يعني اين نظام از يـك     . يت است و اسالم 

هاي اسالمي    مسلمان و متعهد، و از سوي ديگر برخاسته از مباني و عمق باورها و آموزه              
هاي مردم در روند انقالب اسـالمي و سـر       مبارزات و جانفشاني  . و احكام شريعت است   

راي دستيابي به نظام جمهوري اسالمي بـوده      دادن شعارهايي نظير استقالل و آزادي نيز ب       
هاي انقـالب اسـالمي در چـارچوب نظـام            به عبارت ديگر تحقق اهداف و آرمان      . است

  .جمهوري اسالمي ايران، تفسير شده و جامه عمل به خود پوشيده است
سـاير   از را آن كه است حكومت شكل بيانگر اسالمي، كلمه جمهوري   در جمهوري 

حاكمـان   تعيين در مردم نقش بيانگر و سازد مي متمايز سلطنتي هاي ظامها از جمله ن  نظام
 سـاير  از را ايـران  سياسـي  نظـام  نيز واژه اسالمي . است بخشي مدني به آن     و مشروعيت 

 متمـايز  در جهان از لحاظ برخورداري از منشأ مشروعيت الهي         رايج جمهوري هاي  نظام
كشور  امور بر تمامي  اسالمي هاي  ارزش حاكميت معناي به نظام بودن اسالمي. سازد  مي

كـه نظـام جمهـوري اسـالمي ايـران            بنابر اين با توجه به ايـن      . است به رهبري ولي فقيه   
تأكيـد و  . اي در سرود ملـي دارد  هاي انقالبي است جايگاه ويژه  ها و آرمان    عصاره ارزش 

بـي و موجـب     هـاي انقال    اشاره به آن در سرود ملي به نوعي بازتوليد و باز تفسير ارزش            
  .تحكيم ارتباط مردم با نظام و سبب تقويت هويت ملي است

  
  گيري نتيجه

هاي انقالبي مستتر در سرود ملي جمهوري         ارزش«در پاسخ به اين سؤال اصلي مقاله كه         
ها منجـر     بيان شد كه انقالب   » اند؟  اسالمي ايران درباره هويت ملي چگونه بازنمايي شده       

ها و هنجارهاي موجود جامعه شده و بر مبناي ايـدئولوژي             زشبه تغيير در ساختارها، ار    
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بـا توجـه بـه ديـدگاه        . فرمـا شـدند    هاي انقالبي جديد حكم     انقالب، ساختارها و ارزش   
 ها و اهداف انقالبي، نمادهاي ملـي از جملـه           هاي تجلي ارزش    نظران يكي از عرصه         صاحب

جاد يكپـارچگي اجتمـاعي،     سرود ملي عامل مهمي براي همبستگي، اي      . سرود ملي است  
خواندن و شـنيدن سـرودهاي      . مشروعيت دادن به نهادها و اقتدار سياسي جوامع هستند        

  .شود دوستي افراد جامعه و انسجام اجتماعي مي ملي موجب احساس غرور، ميهن
بر اين اساس سعي شد ضـمن ترسـيم مـدل مفهـومي، بـا توجـه بـه مبـاني نظـري                       

هـاي انقـالب اسـالمي در قالـب سـرود             ه و ارزش  كاركردهاي سرود ملـي توضـيح داد      
هـايي چـون اسـتقالل،     در ايـن بـاره بـه ارزش   . جمهوري اسالمي ايران بازنمايي شـوند    
هـا و شـعارهاي انقـالب         تـرين آرمـان     عنوان مهم   آزادي، جمهوري اسالمي و شهادت به     

اسالمي اشاره و توضيح داده شد كـه چگونـه سـرود ملـي موجـب بازتوليـد و تـداعي                     
هاي انقالبي، تقويت هويـت ملـي، حـس تعلـق بـه مـيهن و تحكـيم همبـستگي                      رزشا

  .شود  و شهدا مي)ره(اجتماعي و استمرار راه امام
 انطوركلي سرود ملي جمهوري اسالمي ايران عصاره هويت انقالبي و ملي ايرانيـ              به
انگر هاي واالي انقـالب اسـالمي، بيـ        هاي كم نشان دهنده ارزش      اين سرود با واژه   . است

در پيـروزي و اسـتمرار انقـالب اسـالمي، تـداعي كننـده              ) ره(ري امام خميني  بنقش ره 
هـاي    و الهام بخش ياد و خاطره شهيدان و جان فشاني57خاطرات انقالبي در ماه بهمن  

هـا و     استفاده از اين نماد ملي در مناسـبت       . آنان در استقرار نظام جمهوري اسالمي است      
هاي افتخارآفرين، احساس غـرور و   ويژه در صحنه    المللي به   مراسم مختلف داخلي و بين    

  .كند هاي انقالبي را تقويت مي افتخار ملي و تعلق به ايران و ارزش
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