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مقدمه
شاید بتوان طرح سوال کیستی و چیستی فرد را به دوران اولیه زندگی انساانهاا
مرتبط د انست و اما این کیستی و چیستی در قبال من هر فرد طرح شاده اسات .در
این میان آنچه که در قرون اخیر و با پیدایش دولات -ملاتهاای اماروزی مناتز از
پیمان وستفالی  ،8461از اهمیت بسزایی برخوردار گشات ،هویات در سا م ملای
است که باالترین س م هویتی در درون مرزهای یک کشور به شمار میآیاد .علات
این امر را نیز میتوان پیدایش دولتهای مدرنی دانست که بارای تحقا ااکمیات
واقعی بر محیط سرزمینی خود ،ناچار شدند با ااذ

رواباط سانتی مارد و ساایر

ندادها با اکومت و از طری مفدو شدروندی ،ااکمیت خود را از لحاظ زماانی و
مکانی تداو بخشند .این امر به خودی خود باعا

گردیاد ملاتساازی یاا ایجااد

هویت ملی در زمرۀ اختیارات و مسئولیتهای دولت مدرن قرار گیرد که برای مرد
و اکومتها آثار و تبعات گوناگونی داشت .با آغاز دولت مدرن ،ایدۀ یک دولت و
یک فرهنگ و لذا یک ملت ،اصلی اساسی در دولتسازی شد .باا گساترد دولات
در قرن نوزدهم ،دولتسازان کوشیدند اس مشترکی از هویات ملای کاه وفااداری
اجتماعات پراکنده را به دولت و ندادهای آن تضمین میکرد ،ایجااد کنناد .در ایان
دوره ،دولتسازان 8تالد کردند اس مشترکی از هویت ملای باهوجاود آورناد تاا
اجتماعات از هم مجزای قبلی را به هم پیوند دهد و نسبت باه دولات و ندادهاایش
وفادار سازد .به عبارت دیگر ،آفرینش اس هویت ملای بارای اکمراناان سیاسای
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منافع بسیاری دربرداشت؛ می توانست آندا را در تحکیم اکومت مسااعدت نمایاد؛
با گرایش به سمت انشعاب و چندپارگی مقابله کند و پشتیبانی از ارتاش و اهادا
دیگر را برانگیزد؛ نوعی انسجا در جامعه پدید آورد؛ وفاداری به دولات را تقویات
کند؛ نوعی اسّ مشترک در جامعه پدید آورد و در برابر دیگر دولتهاا ،مرزبنادی
هویتی ایجاد کند و مشروعیت دولت را افزایش دهد(بیگادلی .)89:8:21 ،بناابراین
دولت نه تندا در ایجاد هویت ملی موثر بود ،بلکاه در مشاروعیت دادن باه خاود و
تضمین تسلط بر جامعه اهمیت بسزایی پیدا کرد .در این راساتا نخبگاان اااکم باه
سیاستگذاری در جدت مسلط کردن یک قرائت یا یک هویات ملای خاا

کاه باا
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چارچوبهای کلی نظا سیاسی و ایدئولوژی آن هماهنگ باشد ،اقدا نمودناد .ایان
روند با چندین دهه و قرن تاخیر در کشورهای در اال توسعه رخ داد.
در ایران نیز بح

هویت ملی در معنای مدرن آن بحثی جدید محسوب میشود

که سابقه آن را میتوان در شکست ایران از روسها و پیامدهای ناشی از آن یافات.
در ادبیاات مدرنیزاسایون و توساعهای کاه در ایان دوران شاکر گرفات ،دولات-
ملتسازی و مدرن شدن همه جانبه از ارورتهاای جباران عقا مانادگی ایاران
نسبت به غرب و اتی همسایگان تلقی شد .آنچه که در ایران بارز است و تااادی
ایران را از روندی که در گفتمان هویت ملی در غرب طی شد ،متمایز میکناد ایان
است که گفتمان هویت ملی با توجه به اعف ساختارهای اکومتی و سانتی باودن
جامعه ،گفتمانی وارداتی بود که بواس ه روشنفکرانی وارد جامعه ایران شد که برای
تحصیر علو به غرب اعزا شده بودند .به عبارتی جریان هویتسازی ملی در ایران
معاصر ،همواره مبتنی بر جریانات فکری ،ادبی قشر روشنفکر است که در تولید ایان
گفتمان در س م عمو مرد و نیز انتقاال و اساتقرار آن در سا م ااکمیات سیاسای
تالد کردهاند.
روشنفکران این دوره معتقد بودناد ایاران بارای طای روناد مدرنیزاسایون بایاد
بحرانهای مختلفی را مدیریت کرده و پشت سر بگذارند و بحران گذر از هویتهای
فروملی به ملی ،یکی از این بحرانهای اساسی میباشد .لذا بخشی از برنامهریزیهای
توسعه و نیز استراتژیهای کالن مملکتداری در ایران ،الجر باید باه مقولاه ایجااد
هویت ملی مع و

میشد(قدرمانپور .)69 :8:29 ،در این راستا گاهاً به دلیر آمااده

نبودن جامعه برای گفتمان وارداتی هویتی ملی ،این بحا

در سا م روشانفکران و

توصیفات و تجویزات آندا باقی میماند و به عرصه عمر راه نمییافت ،مانند دوران
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مشروطه و گاهاً روشنفکران به همکاری با نخبگان اکومتی میپردازند و به اعماال

در ایران ،نگاهي به

سیاستهای هویتی مدنظر خود در قال

اقدامات رااشاه ،بپردازناد و هویاتهاای

دلخواه خویش را در جامعه مسلط کرده و آن را به منبع اصلی تعریاف هویات بارای
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شدروندان تبدیر کنند .ابزارها یا شاخصهای سیاساتهاای هاویتی را مایتاوان در
اوزههایی نظیر سیاستهای رسانهای ،قاومی ،شادروندی ،تااری نگااری رسامی و
تدوین کت

درسی مشاهده کرد .این اوزهها مدمترین اوزههایی هستند که نخبگاان

فکری و ابزاری بدرهگیری از آندا میکوشند هویت موردنظر خود را در جامعه مسالط
کنند .البته سیاستدای ماذکور واکانش هاایی را در جامعاه باویژه از ساوی اقاوا و
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اقلیتدای دیگر به دنبال داشته که این واکنشدا به تغییر و گاهاً تعدیر سیاستدای اولیه
منجر می شد و تبعاتی را برای ایران در پی داشت.
مقاله ااار با رود توصیفی – تحلیلی و بدره گیری از رویکاردی تااریخی –
جامعه شناختی و استفاده از ابزار کتابخانه ای و اینترنتی باه بررسای سایر ت اورات
سیاستگذاریدای هویتی در ایران بویژه در سالدای قبر از  8:91می پردازد.
چارچوب مفهومی و نظري
مفهوم هویت

هویت 8ریشه در زباان التاین دارد و از  Identitasکاه از  Idemیعنای «مشاابه و
یکسان» ریشه میگیرد .این واژه در یک معنا باه ویژگای یکتاایی و فردیات ،یعنای
تفاوت های اساسی که یاک شاخص را از هماس کساان دیگار باه واسا س هویات
"خودد" متمایز میکند ،اشاره دارد و در معنای دیگر به ویژگی همسانی که در آن
اشخا

می توانند به هم پیوسته باشند و یا از طری گروه یا مقوالت براساس صور

مشترک برجستهای ،نظیر ویژگیهای قومی و  ...باه دیگاران بپیوندناد ،داللات دارد
) .(Connoly ,2002:14وجود این تشابه و تمایز به تندایی راهگشا نیسات ،چارا کاه
بدون توان شناختن این شباهتدا و تفاوتدا هویت معنا نمییابد .پس فعر شناسایی به
ارورت الزمه هویت است .اما این شناسایی خود فردی و جمعی در خالء صورت
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نمی گیرد در راب ه و تعامر با دیگری و دیگران شاکر مایگیارد و ایان باه معنای
اجتماعی بودن هویت انسانی است به عبارت دقیقتر هویت مجموعهای از اطالعاات
بنیادین و ذاتی نیست که مستقر از اجتمااع وجاود داشاته باشاند بلکاه در فرآیناد
ارتباط با اجتماع کس

میشود .در این ارتباط جنکیز معتقد است اگر هویت شارط

اروری ایات اجتماعی است عکاس آن نیاز صاادس اسات؛ یعنای فاردی کاه در
خویشتن تجسم یافته است ،جدا از سپدر اجتماعی دیگر معنادار نیست افاراد یگاناه
و متفاوتند اما خویشتن آنداا ب اور کامار در اجتمااع سااخته مایشاود؛ یعنای در
فرآیندهای اجتماعی شدن اولیه و متعاق

آن در فرآیند جاری تعامر اجتمااعی کاه

در چارچوب آندا افراد در طول عمرشان خود و دیگاران را بااز تعریاف مایکنناد
1. Identity
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( .)Carrithers & Others,1985:8ب ورکلی می توان گفت هویت پاس به کیساتی و
چیستی فرد است که در س م فردی براسااس ویژگیداای اکتساابی و ذاتای فاردی
( )D.Fearon ,2009:11و در س م جمعی براساس اشاتراکات متماایز باا دیگاری و
دیگران و ااساس تعل و تعدد به این اشاتراکات کاه در فرآیناد تعامار و ارتبااط
اجتماعی شکر میگیرد ،تعریف میشود.
هویت ملی بعنوان فراگیرترین سا م هویات در تماامی نظاا هاای اجتمااعی،
تقریباً آخرین هویت اکتسابی است که توسط فرد طای فرآینادی جامعاهپاذیری از
طری خانواده ،مدرسه و رسانه کس

مایشاود(شایخاوندی .)8::8:32 ،در سا م

هویت جمعی که هویت ملی باالترین سا م آن اسات فارد بارای مشاخص شادن
هویت ملی خود ناچار است به سواالتی از قبیر که بوده؟ کجا بوده؟ چه بوده؟ و چه
هست؟ متعل باه کادا قاو و ناژاد و تیاره اسات؟ خواساتگاه اصالی و دائمایاد
کجاست؟ به چه جامعه و ارزدهایی تعل دارد؟ و صااا

چاه فرهناگ و تمادنی

است؟ پاس دهد؛ به عبارت دقیقتر در تعریف هویت ملی ساه نکتاه اساسای بایاد
مورد توجه قرار گیرد:
 نکته اول :تاکید بر مولفهها و عناصر چندگانه هویت ملی در ابعاد جغرافیاایی،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی.
 نکته دو  :تاکید بر آگاهی افراد از بنیادهای مشترک ملای یاا ااسااس تعلانسبت به آندا و تعدد در برابر آندا و پاس به کیستی و چیستی خود در ارتباط
با آندا در بعد ذهنی.
 نکته سو  :وجود بحران در آگاهی افراد و ااساس تعل افراد نسبت به مولفه-های هویت ملی (.)Castells,2006:63
بر همین اساس ارنست رنان در تعریف هویت ملی معتقد است دو مقولاه آن را
میسازد؛ یکی از تاری میآید و آن داشتن میراث غنی اسات و دیگاری باه اماروز
وابسته است آن وجود آگاهی و اجماع مبنی بر اینکه افراد جامعه مصمم هساتند باه

جایگاه هویت ملي
در ایران ،نگاهي به
تطور تاریيي... ،
( 51تا )25

زندگی خود به عنوان کلیت وااد ادامه دهند و ارزدهای باه ارث بارده را تاداو
بخشند(امینیان .)38:8:14 ،با استناد به نکات مذکور میتوان هویت ملای را فرآیناد
آگاهی مردمان یک کشاور از اشاتراک در سارزمین ،خاساتگاه ،میاراث فرهنگای و
1. National identity
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اجتماعی ،تاریخی ،سیاسی و زبانی و ااساس تعل خاطر و دلبستگی نسبت به این
اشتراکات امایت از مولفههای مشترک چه به صورت بازتولید و تفسیر آن در زمان
ااار و چه به صورت آمادگی فداکاری در راه آن ،تعریف نمود.براسااس تعریاف
مذکور مدمترین ابعاد هویت ملی عبارتنداز :تااریخی ،جغرافیاایی ،سیاسای ،میاراث
فرهنگی ،زبانی و ادبی ،اجتماعی و دینی .هر کدا از ابعاد مذکور بساته باه بافات و
زمینه اجتماعی ،سیاسی و تاریخی یک ملت از اهمیت کمتر یاا بیشاتری برخاوردار
است .اتی گاهاً ممکن است در بعضی از جوامع یکی از ابعااد ماذکور در تعریاف
هویت ملی تاثیر نداشته باشد یا با تغییر اکومتها در یک کشاور از اهمیات یاک
عامر کاسته و یک بعد دیگر به عنوان ستون اصلی هویت ملی در نظر گرفته شود.
هویت ملی در ایران

در دهه اخیر هویت به یکی از کلیدواژهای تحقیقات و پاژوهشهاای نظاری و
کاربردی در جامعه علمی ایران تبدیر شده است که علت ایان امار را مایتاوان در
تسریع روند جدانی شدن و تبعات ناشی از آن از جمله بح های تداجم فرهنگای،
بحران هویت ،هویتهای قومی و مذهبی ،هویتهای تکاواره و ...دانسات کاه بار
هویت ملی به تبع آن وادت ملی و سرزمینی ایران تاثیرگذار باوده اسات .بار ایان
اساس در این بخش بررسی دو نکته ذیر اروری است؛ نکته اول ،بررسای منشااء و
نحوه شکرگیری و فرآیند تکوین هویت ملی ایرانی با هد  ،تبیین و تشریم عوامر،
زمینهها ،شرایط و مناسباتی است که بر شکر گیری هویات ملای در ایاران در طاول
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تاری از باستان تا دوران معاصر به ویژه دوره پدلوی اول و دو تأثیرگذار باودهاناد.
دومین مسأله آن است که وقتی از ملیت ،ملی یا هویت ملی در ایران(باه عناوان یاک
پایه هویت جمعی ایرانیان ) سخن میگوییم ،منظور چیست و چاه عناصار و ابعااد و
مولفههایی را شامر میشاود .بادین منظاور و از آنجاایی کاه سانجش هویات ملای
نمیتواند بدون توجه به ادبیات موجود و بررسیهای انجا شده باشد ،مراجعه به این
ادبیات اروری و الز است.
رویکردهاي تاریخی به هویت ملی ایرانیان

در خصو
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03

منشاء هویت ملی در ایران نظریات مختلفی از ساوی اندیشامندان

داخلی و خارجی م رح شده است که ب ور کلی در قال
خواهیم پرداخت:

سه رویکرد به بررسی آن

الف) پست مدرنها ،ابزارگرایان و قومگرایان

عدهای از صاا نظران معتقدند هویت ملی در ایران پدیدهای متاأخر و متاأثر از
دنیای غرب است کاه در ندضات مشاروطه نماود عینای پیادا کارد .براسااس آرای
متفکرانی که هویت ملی را مفدومی متأخر و جدید میپندارند ،هویت ملی محصاول
تالد آگاهانه یک طبقه سیاسی برای ایجاد ابزاری است کاه ابقاای قادرت و اعماال
ااکمیت را تسدیر میکند .مرتضی مردیدا ،اسین بشیریه ،داریود آشوری و صادس
زیبا کال در زمره این دسته از صاا نظران قرار دارند که معتقدند در ایاران ،هویات
ملی پس از دوران مشروطه پدید آماده اسات(قاسامی ،اباراهیمآباادی.)884:8:21 ،
اریک هابسا نیز امن تائید مدرن بودن هویت ملی معتقد است ملتها ،دولتهای
ملی و ایده ناسیونالیسم را پدید نمیآورند بلکه دولت ملی با آرمانهای ناسیونالیستی
است که سرچشمس پیدایش ملتها در عصر جدید میشاود .البتاه هابساا از ایاران،
چین و ویتنا بعنوان ملر تاریخی یاد میکند و از شبه ناسیونالیسام ابتادایی کاه بار
هویت قومی-مذهبی در دوره ایران قبر و بعاد اساال  ،اساتوار باوده اسات تاکیاد
مینماید(اشر  .)4:8:21 ،بنا به آنچه ذکر شد میتوان گفات هابساا اامن آنکاه
هویت ملی تاریخی(باستانی) را برای ایران و سایر ملر رد میکند اما از وجود یاک
شبه ناسیونالیسم ابتدایی بر مبنای هویت قومی -مذهبی در ایران معتقد بوده است.
ب) دیرینهگرایان ،باستانگرایان و شونیستها

دیرینهگرایان ،باستانگرایان و شونیستها معتقدند اگرچه مفدو هویت ملای در
غرب پس از پیدایش دولتملتهای اروپایی در قرن نوزدهم میالدی پدید آماد ،اماا
این مواوع در خصو

کشورهایی همچون ایاران ،چاین ،هناد و ...کاه از قادمت

تاریخی گستردهای برخوردارند ،صدس نمیکند .زیرا این تمدندا از ابتدا بر یک آگاهی

جایگاه هویت ملي
در ایران ،نگاهي به

ذهنی از خود و دیگران قوا یافته و موجودیت خویش را براسااس ایان خودآگااهی

تطور تاریيي... ،

ذهنی شکر دادهاند؛ به طوری که یونانیاان غیار یونانیاان را بربار و ایرانیاان نیاز غیار
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ایرانیان را انیران مینامیدند .از جمله این افراد میتاوان باه تیارداد بنکادار و امیاد
اامدی اشاره نمود(قاسمی ،ابراهیمآبادی .)884:8:21 ،در این مورد امید اامادی
یکی از پژوهشگران اوزه هویت در ابعاد ملی و قومی معتقد است پدیدههایی چون
ملت و ااساسات تعل به یاک جامعاه دارای میاراث سیاسای ،فرهنگای و تااریخی
خا

ریشه کدن دارد ،اما ناسیونالیسم باه مفداو اماروزی آن و هماه ویژگایهاای
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امروزی مورد نظرد ،پدیدهای است جدید (اامادی .)88:8:19 ،وی بارای تائیاد
نظر خود از نظر آنتونی اسمیت 8استفاده مینماید که از ایران ،چین ،یونان و هند باه
عنوان ملتهای ماقبر مدرن یاد میکند؛ همچنین مراجعه به متاون کدان تااریخی و
آثار ادبی خارجی و داخلی در ماورد ایاران یکای از راهکارهاای تائیاد نظار خاود
میداند.
از نظر پژوهش ااار ،چند ایراد به استدالل او وارد اسات؛ اول اینکاه یکای از
ایرادات مدرنیستها و جریانهای قومی نه انکار تاری و تمدن ایاران ،بلکاه انکاار
موجودیتی سیاسی با نا مشخص ایران است ،اما درباره آثار تاریخی و ادبای دیگار
که به آن استناد مینماید ،ظاهراً از آوردن مصداس عینی کااربرد واژه ایاران در آثاار
مذکور ناتوان بوده است .اتی میتوان آوردن بعضای از ایان آثاار را در رد ادعاای
خود نویسنده دانست؛ مثالً در عناوین هیچکدا از کتابهای مذکور اسمی از ایاران
نبرده شده و از آن به عنوان عجم و فارس نا برده شده کاه هرچناد نشاان دهناده
بخشی از هویت ایرانی میباشد اما این به هیچ عنوان به معنای هویات ملای ایرانای
نیست .این کتابهای تاریخی که به بررسی تاری ایران پرداختهاند ،از سلسلهها یاد
میکردند مانند هخامنشیان ،ساساانیان ،اشاکانیان و ...ناه از موجاودیتی بناا ایاران.
همچنین نگارد آثار تاریخی و ادبی نویسندگان ایرانی به زباان عربای ،نمایتواناد
نشان از هویت ملی آنان باشد که زبان فارسی را به عنوان ستون هویت ملی نادیاده
گرفتهاند .البته وجود کلمه ایران در آثار نظامی گنجوی و فردوسی و برخی دیگر از
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شعرا و نویسندگان و ااساس تعل به ایران در این اشعار میتواند دلیلی بار وجاود
هویت ایرانی و ایراندوستی و ا

وطن در بین بخشی از نخبگاان ایاران باود اماا

نمیتوان آنرا به کر ایران و تمامی دوران تاریخی سرایت داد.
ج) روایت تاریخینگر

اامد اشر

برای پرهیز از افراط و تفریط دو گروه مذکور ،رویکارد ساومی را

تحت عنوان روایت تاریخینگر م رح میکند .در این رویکرد قبر از هر چیز هم از
نظر تاریخی و هم از نظر تحلیلی بین دو مفدو "هویت تاریخی و فرهنگی ایرانای"
و "هویت ملی ایرانی" قائر به تمایز شده و در عین اینکه مانند نظر پستمادرنهاا
1. Anthony Smith
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هویت ملی را متعل به عصر جدید میداند و ع ف به ماسب کردن آنرا نمیپذیرد.
اما "هویت تاریخی و فرهنگی ایرانی" را مقولهای تاریخی میداند که از دوران پیش
از اسال تا به امروز به شکرهای گوناگونی بازسازی شده است .باه عباارت دیگار
مفدو تاریخی هویات ایرانای ،کاه در دوره ساساانیان اباداع شاده باود ،در دوران
اسالمی با فراز و نشی هایی تحول پیدا کرد ،در عصر صفوی تولد دیگری یافات و
در عصر جدید به صورت "هویت ملی ایرانای" سااخته و پرداختاه شاد .بناابراین
روایت واقعبینانه آن است که بجای مفدو هویت ملی از مفدو "هویت تااریخی و
فرهنگی ایرانی" و تحوالت تاریخی آن از زمان ساساانیان تاا عصار مشاروطه و از
پیدایش هویت ملی و تحول آن در دو قرن گذشته سخن گوئیم(اشر -88 :8:21 ،
.)2تحقی ااار نیز به دلیر نادیده گرفتن مولفههایی مانند اافظه تاریخی مشاترک
ایرانیان ،رواج زبان فارسی در دوران مذکور و آگاهی از هویت ایرانای در برخای از
مقاطع تاریخی توسط پستمدرنها و افراط باساتانگرایاان و تاالد بارای ع اف
ماسب کردن پدیده نوظدوری مانند ملت به دوران باستان ،همچناین پدیاده انق ااع
تداو سرزمینی در برخی دورههای تاریخی روایت تااریخی را باه عناوان رویکارد
قابر قبول برای بررسی تاریخی هویت در ایران میداند.
فراز و فرودهاي هویت ایرانی در مسیر تاریخ

برای دستیابی به عناصر و مولفههای تشاکیر دهناده هویات ایرانای ناچاار باه
بررسی روند هویتی ایران در طول تاری هستیم .در بررسی روناد تااریخی هویات
ایرانی ،پژوهشگران مختلفی به تقسیمبنادی دورههاای تااریخی براسااس مالکداا و
معیارهای متفاوتی پرداختهاند که این امر به تسدیر فرایند بررسی فاراز و فرودهاای

جایگاه هویت ملي

هویت ایرانی منجر شده است .پژوهش ااار نیز با توجه به اهمیت متغیرهای مدم

در ایران ،نگاهي به

تاریخی که بر هویت ایرانیان تأثیر داشته به تقسیمبنادی سایر تحاوالت هاویتی در
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هفت دوره پرداخته که عبارتست از .8 :دوره ایران باستان .9 ،دوره ورود اساال تاا
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صفویه .: ،دوره صافویه .6 ،دوره مشاروطه .8 ،دوره پدلاوی اول .4 ،دوره پدلاوی
دو  .3 ،دوره جمدوری اسالمی ایران .تمرکز پژوهش اااار تاا دوره پدلاوی اول
میباشد.
 .3دوره باستان

برخی از صاا نظران ورود کورود به بابر را آغاز آنچاه کاه هویات ایرانای
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خوانده میشود ،میدانند و معتقدند هخامنشیها نخستین صورتبندی شناخته شاده
از نژاد ایرانی(آریایی) ،زبان ایرانای(پارسای) ،خاط ایرانای(پارسای باساتان) و دیان
ایرانی(اهور مزدا و زرتشت و ایزدانی مانند مدر و آناهیتا در دوران های بعادتر) را باه
دست دادهاند.
تاری ایران در عصر ساسانی( )994-489نیز یک دوره طالیای را در تماا ابعااد
سیاسی ،نظامی ،مذهبی ،اقتصادی و اجتماعی تجرباه کارد .باه هماین علات بخاش
اعظمی از مصداسهای هویت ملی ندفته در تاری این دوره است .ایران در ایان دوره
به مدت قری

باه  611ساال اکومات ثاابتی تجرباه کارد کاه در قیااس باا دیگار

اکومتهای ایرانی قابر توجه است .کاربرد واژه ایرانشادر باه عناوان یاک مفداو
سیاسی برای نامیدن سرزمینهای عصر ساسانی در این دوران صورت میگیارد کاه
به یکی از اصلیترین مولفههای هویت ایرانی در طول تاری تا به امروز شده اسات
و رسمیت یافتن دین زرتشت که به جامعه ایرانای دوره ساساانی واادت و انساجا
ملی میبخشید ،یکی از مولفههای بسایار مدام هویات ملای عصار ساساانی اسات.
همچنین ایجاد ستونهای مرزی میان ایاران و تاوران در ایان دوران کاه باه ناوعی
کارکردهای مرز را در دوران مدرن دارا بود ،یکی از مولفههای هویت ملی و از عصار
ساسانی است (شعبانی .)88:8:12 ،بیشک تاسیس دو مولفه مدم هویت ملی امروز
ایرانیان را مدیون این دوره دانست که خود در ایجاد وادت و انسجا ملی نقش باه
سزایی
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ایفا میکرد.

ایران عصر هخامنشایان و ساساانیان در برگیرناده اقاوا  ،نژادهاا و ملیاتهاای
مختلفی بود که با مذه  ،فرهنگ ،زبان و ساختارهای مختلف اجتماعی تحات یاک
قدرت مرکزی قرار گرفته بودند .سیاست هخامنشیان از همان ابتدا بر مبنای ااترا به
کثرت و تنوع فرهنگی و قومی و در عین اال فرماانبرداری و تبعیات از یاک واااد
سیاسی یگانه شکر گرفته و تجلی بخش نوعی وادت در عین کثرت بوده است .بار
این اساس موجبات یکپارچگی ملی را فراهم کردند و باع

تقویت بیشاتر ااسااس

هم هویتی و هم سرنوشتی باین اقاوا و طوایاف مختلاف تحات سال ه گردیدناد.
سیاست هویتی در دوره ساسانیان نیز بجز در دوره اردشایر کاه نسابت باه ماذاه
دیگر سختگیر بود ،ااکی از ادامه سیاستهای دوره هخامنشیان مبنی بار پاذیرد
تکثر است .هر چند کاه سیاسات دیان واااد در اواخار دوره ساساانی منجار باه
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بیعدالتی در ا سایر مذاه

شد .بر ایان اسااس رواانیات آریاایی کاه خاود را

جانشین و وارث آیین زرتشت میدانست ،در صادر سلساله مراتا
گرفت و برای تحکیم اقتدار سیاسی و اجتماعی خود به تصل

اجتمااعی قارار

آیینی دسات زد .ایان

جزمیت به همراه ساختارهای متحجر و کدنه ناراایتی عمومی را باه اوج رسااند .در
این مق ع ،تأکید بیش از اد امپراتوری ساسانی بر تمرکز و واادت مکاانی و عاد
توجه به وجوه کثرتگرای فرهنگ و هویت ایرانی ،زمینههای غیریتساازی آناان از
سوی مرد و پیدایش هویتهای مقاومت و جدا شدن هرچه بیشتر آنان را از جامعاه
فراهم کرد .لذا جامعه ایرانی که در ذات خود جامعهای متکثر از فرهنگها و آیینهای
مذهبی مختلف بود و تساهر و مدارا را به عنوان جزو الینفکی از ساختار هویتی خود
به شمار آورد ،به تدریز در مقابر دستگاه ااکمه ساسانیان قرار گرفت .پیامد این امار
زوال سیاسی هر چه بیشتر سلسله ساساانیان و تضاعیف واادت ملای ایاران باود و
سرانجا منجر به سقوط اکومت و فروپاشی وادت و یکپارچگی ملای باه واسا ه
امله اعراب مسلمان گردید
 .9هویت ملی بعد از اسالم تا صفویه

از دوران ورود اسال تا دوره صفویه هویت ایرانی دچار یاک فتارت و بحاران
شد و مولفههای هویت ایرانای تغییارات زیاادی را شااهد باود .اول اینکاه هویات
جغرافیایی ایران مخدود شاد و ممالاک اساالمی جاایگزین ایرانشادر شاد؛ امات
اسالمی جایگزین وطن ایرانی شد .عالوه بر آن ،هویات دینای باه مرکاز و اسااس
هویت ایرانی تبدیر شد؛ این باار ال جانشاین اهاورامزدا ،و محماد(

) جانشاین

زرتشت شد که به یکی از عناصر اصلی هویت ایرانیان تااکنون تبادیر شاده اسات.
یکی دیگر از عناصر امروزی هویت ایرانیان ،یعنی زبان فارسی ،در این دوران زباان
علمی ،ادبی و دیوانی شد .تسالط خالفات بغاداد بار اکوماتهاای محلای چاون

جایگاه هویت ملي

طاهریان ،صفاریان ،سامانیان و آلبویه در کشور -که همگی مشروعیت سیاسی خاود

در ایران ،نگاهي به

را از خلیفه اخذ میکردند -اجاازه هرگوناه قاو گرایای و رشاد هویات ایرانای را

تطور تاریيي... ،
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میگرفت .استقرار دولتهای بزرگ سلجوقی ،ایلخانان مغول ،تیموریاان و ترکماناان
آس قویونلو نیز ااکی از تسلط سیاسی آن طوایف بر سرزمین ایران داشت ،نه دال بار
تأسیس اکومت فراگیر و وادت سرزمین ایران .میتوان گفت کشور ایاران اادود
نه قرن ،یعنی تا زمان ظدور سلسله صفویه ،از وادت سیاسی و قومی محرو بود .باا
این همه ،در این دوران فترت سیاسی و ملی ،چند چیز بر جای ماند که عامار تاداو
هویت ایرانی شد ،از آن جمله اقوا ایرانی به عنوان عجم در برابر عرب و تاجیاک و
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در برابر ترک شناسایی شدند و این امر باع
هویت خا

تمایز ایرانیان از سایر مسلمانان گردید و

ایرانیان معین شد .از همه مدامتار ،شاکوفایی زباان دری کاه عامار و

پاسدار فرهنگ و هویت ایرانی بود پایدار ماند و به تداو هویت ایرانای مادد رسااند.
در این مق ع ،با اینکه مفدو سیاسی ایاران در معناای سارزمین یکپارچاه ،اکومات
وااد و مستقر از بین رفت اما ایران و ااساس ایرانی بودن در آثار ادبی پا برجا ماند
تا در دورۀ صفویه مفدو سرزمینی آن نیز دوباره اایاء شود.
 .0دوره صفویه؛ هویت ایرانی -شیعی

در سده ندم هجری(پانزدهم میالدی) جنابش صافوی باه صاورت یاک قادرت
سیاسی نیرومند ظدور کرد .صفویان با اعال وفاداری به مذه

تشایع ،اولاین دولات

متمرکز و فراگیر ملی را پس از گذشت ندصد سال تأسیس کردند .از جمله مدمتارین
واقعه این دوره رسمیت یافتن مذه

تشیع در ایران بود .با این کار توانستند پس از

چند قرن گسستگی سیاسای ،واادت و هویات
صفویان ،شیعه را مذه

سیاسای -ملای باه ایاران ببخشاند.

رسمی ایران اعال کردند که از این طری به روشانی ایاران

را از امپراتوری سنی ماذه

عثماانی در غارب و تیموریاان هناد در شارس متماایز

ساختند .شرط اساسی هویت که همان تشابه و تلقی مای خودی و تمایز با دیگاری
که اهر سنت بود ،شاکر گرفات .همچناین صافویان بارای بیاان تماایز بیشاتر باا
امپراتوری عثمانی بر عناصر فرهنگی ایرانی تاکید بیشتری داشتند .بناابراین در دوره
صفوی تأکید بر عناصر فرهنگ ایرانی و مذه
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

ایرانیان ،موج

تشیع به عنوان دو رکن اصلی هویات

تداو فرهنگ ایرانیان قبر از اساال و فرهناگ ماذهبی دوران ایاران

اسالمی گردید که انسجا و همبستگی را برای ایران دوره صفوی به همراه داشت.
نکته دیگر که در این دوره شکر گرفت و بر هویت ایرانیان در سادههاای بعاد
تأثیر گذاشت ،ارتباط با دنیای غرب بود .رقابت با دولتهای سنی نه تندا ایران را از
جوامع اسالمی جدا کرد ،بلکه آن را واداشت تا در جساتجوی امایات قادرتهاای
اروپایی باشد و با آندا پیوند یابد .پیوند ایران در دوره صفویه باا دولاتهاای اروپاا و
ارتباط با اروپاییان از این دوره به بعد ،ایرانیان را به سوی افکار جدید و تشکیر یاک
دولت ملی بر پایه افکار ناسیونالیسات ساوس داد .همچناین اقامات گاروه بزرگای از
شعرای ایرانی در هند در فعال شدن هویت ایران تاثیر گذاشت که از یک سو موج
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تمایز میان دو کشور و تشخص هویت ایرانی شد و از سوی دیگر ،دلتنگی گروهی از

آنان به خاطر دوری از ایران ،سب
سب

پیدایش اشعار وطنی برای ایران گردید .این اشعار

شد تلقی از وطن بعنوان کشور ایران جایگزین معناای دیگار آن مانناد شادر

محر تولد ،وطن اسالمی و عرفانی شود(اشر  .)91:8:21 ،بناابراین در ایان دوران
با رسمیت یافتن شیعه ،مرزهای هویتی و جغرافیایی که بعد از اسال مخدود شاده
بود ،ب ور کامر مشخص گردید که این امر منجر باه ااسااس آگااهی و تعلا باه
مفدو کشور ایران به جای دارالسال  ،شد که در اشعار و آثار ادبای نمایاان گردیاد.
میتوان از آن بعنوان دوره تاسیس هویت ایرانی بعاد اساال تحات عناوان هویات
ایرانی -شیعی یاد کرد.
هویت در دوره صفویه که بیشتر تحت غیریتی بنا عثمانی و دیگار همساایگان
سنی مذه

شکر گرفت از یک نوع تداو و ثباات تاا دوران مشاروطه برخاوردار

بود .کچویان این تداو هویتی را ناشی از چند امر میداناد؛ از آنجاایی کاه هویات
شیعی صفویه براساس غیریتی بنا عثمانی شکر گرفت تا زمان تداو ایان غیریات
هویت ایرانی نیز از ثبات برخوردار بود .دلیر دو که کچویان به آن اشااره مایکناد
این است که برتری کمابیش و یا اداقر متوازن ایران بار غیریات علایرغام عاد
توازنهای راهبری ،جمعیتی و نظامی منجر به عد نقد این هویت شاده اسات .اماا
مدمترین دلیر از نظر کچویان این اسات کاه اواااع و اااوال نابساامان داخلای و
مشکالت ایران به علر یا عواملی بیرونای یاا ویژگایهاا و خصاایص «غیار» و یاا
نقصانهای ذاتی «خود» نسبت داده نمایشاد ،بلکاه در چاارچوب سانت فکاری-
فرهنگی ایران و بر پایه آن نتیجه قصور در زندگی من ب بر تصویر آرمانی از خاود
موجود تلقی شده و بعنوان انحرا

از دین توایم داده میشد(کچوییان و جاوادی

یگانه.)8:8:18 ،

جایگاه هویت ملي

 .3قاجار و مشروطیت؛ بحران هویت و گذار از هویت تاریخی فرهنگی ایرانی به هویت ملی

اکثریت قری

به اتفاس پژوهشگران هویت ملی معتقدناد کاه مسائله و مشاکله

در ایران ،نگاهي به
تطور تاریيي... ،
( 51تا )25

هویت ایران بارای نخساتین باار از زماان قاجاار باویژه در اواخار دوران قاجاار و
شکستهای ایران از روس م رح گردید .این شکستها منجر به اعزا دانشاجویان
به غرب برای کس

علو جدید و به تبع آن جبران عق

ماندگیها شاد .نخساتین

برخورد این دانشجویان با غرب و پیشرفت و تجدد آندا باع

ایجاد مشکله هویات

در این افراد گردید(کچوییان و جوادی یگانه .)2:8:18 ،این ارتباطات و دادستدهای
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فرهنگی و سیاسی ،ایران با غرب و هند و عاربهاا زمیناه باازپردازی "8ایاران" و
"ملاات" را در گاازارد تاااری و گااویش 9سیاساای ایااران فااراهم آورد (تاجیااک،
 .)842:8:32از یک طر

مشاهده پیشرفتهای کشاورهای غربای در عرصاههاای

صنعت ،اقتصاد و سیاست و فرهنگ و مقایسه آن با واعیت نابسامان کشاور خاود
که در فقر اقتصادی و استبداد غوطهور شده بود ،این افراد را به فکر علتیاابی ایان
تفاوتها و چارهجویی برای جبران این عق

ماندگیها انداخت .از طر

دیگار در

کشورهای اروپایی بح های ناسیونالیسم در اوزه نظر و عمر در اوج قرار دادشت
که بر این نخبگان تأثیرات شگرفی گذاشت .این نخبگاان اولاین منادیاادن گفتماان
هویت ملی و در س حی کالنتر نخستین راویان دولت -ملت مدرن بودند.
در این میان ،واکنش متفکران در برابر فرهنگ و تمدن جدید یکسان نبود .برخی،
ظواهر فرهنگ غرب را پذیرفته و در مقابر پدیدههای جدید االات انفعاال داشاتند.
این گروه ،راه نجات را در تبری از فرهنگ و هویت گذشته ایرانی میدانساتند .میارزا
ملکم خان نمونه اعالی این تلقی بود .از روشنفکران دیگر ،میرزا فتحعلی آخونادزاده
و تقیزاده بودند که توسعه اجتماعی ایرانیان را مستلز آن مایدانساتند کاه هویات و
مواری

فرهنگی و ادبی ،خط و زبان و سنن خویش را کنار بگذاریم و دست به تقلید

و اقتباس از غربیان بزنیم(باوند.)8:32 ،
در برابر این نگرد ،دیدگاه دیگری وجود داشت که به تعامر دو فرهناگ اعتقااد
داشت و برآن بود تا دالیر عق ماندگی را دریابد .این تلقی بر شناخت عوامر بارهم
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
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زننده سنت و عوامر موجد بحران هویت تأکید داشت و برای ااسای هویت ملی بار
سنتها تأکید میکرد .نمونه بارز ایان تلقای سایدجمال الادین اسادآبادی باود .ایان
دیدگاه ،نوعی خودآگاهی بود که به تاداو سانت و فرهناگ و هویات ملای کماک
میکرد .در مقابر این دو دیدگاه ،دیدگاه دیگری هم وجود داشت که به فرایند مادرن
شدن به طور مثبت مینگریست و آن را مرالهای از کمال و تکامر تلقی میکرد .ایان
دیدگاه ،هویت ملی را دارای عناصر سه گانه" ملی و باستانی" و" مذهبی"و" غربی"
میدانست .اکومت مشروطه کوششی بود برای ایجاد دولت– ملت مدرن براسااس
نمونههای اروپایی آن؛ در این راستا به ایدئولوژی ناسیونالیسم به عناوان ایادئولوژی
1. Rearticulation
2. Discourse
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ملتساز عنایت داشتهاند .به عباارت دیگار آشانایی بیشاتر روشانفکران ایرانای باا
نمونههای دولت مدرن در اروپا و ایدئولوژی سیاسی ناسیونالیسم به عناوان گفتماان
دولت -ملتسازی مدرن موج

رشد و گسترد اندیشه ناسیونالیسم در ایران شد.

در هنگامه جنبش مشروطیت و تالد برای ایجاد دولت -ملات جدیاد کوشاش
درخور توجدی نیز در امر تأسیس هویت ملی به عناوان جازء الز در پاروژه ایجااد
دولت ملی به عمر آمد و از آن جایی که صورتبندی فکری و ایادئولوژیک هویات
ملی تا ادود زیادی توسط نخبگان فکری انجا شده بود ،لذا در این میان هویت ملی
وجه مسل ی پیدا کرد و باه ماوازات گفتاار ،اصاالاات بنیاادی عرصاه سیاسات را
فراگرفت .با تأسیس مشروطیت همپوشانی هویت ملی و پروژه دولت ملی موجباات
پیوستگی خود و غیره را در این زمینه فراهم کرد .نظاا سیاسای مشاروطیت از زماان
تشکیر دوره دو مجلس تا هنگا کودتای سو اسافندماه  8922شمسای باه تنااوب
دچار واعیت بحرانی شد .بروز واعیت بحرانی و نحوه مواجده دولتها و نخبگاان
سیاسی با آن ،بر راهبردهای اساسی پیشبرد پروژه تأسیس دولت ملی تأثیر گذاشات و
پروژه هویتسازی ملی را دستخود دگرگاونی بنیاادی کارد .ظداور دو ایادئولوژی
متفاااوت سیاساای در دوره دو مجلااس یعناای اجتماااعیون(پیااروان ایاادئولوژی
سوسیالیستی) و عامیون یا دموکراتهاا(پیاروان ایادئولوژی پارلماانی) تحاولی را در
مفدو ایرانیت جدید پدید آورد که متعاق

آن پاروژه دولاتساازی ملای نیاز دچاار

دگرگونی فکری شد .در این سالها عامر دیگری که پاروژه هویاتساازی ملای را
دچار دگرگونی و تحول کرد ،وقوع جنگ جدانی اول و اشغال خااک ایاران توساط
طر های درگیر در جنگ بود که به روند یگانگی ملی یاری میرساند؛ به طوری کاه
در جریان نبردهای جنگ جدانی اول همه نیروهای اجتماعی فاار از تعلقاات قاومی

جایگاه هویت ملي

زبانی و دینی برای دفاع از کلیتی به نا وطن به پاخاستند و صفو واادی را تشکیر

در ایران ،نگاهي به

دادند .وجود دشمنی خونخوار و جرار در برابر وطان و ملات پاروژه غیریاتساازی

تطور تاریيي... ،

روس و انگلیس را دوباره در اولویات قارار داد(اکباری .)898-899 :8:16 ،ب اور

( 51تا )25

کلی در دوران قاجار و مشروطیت هویت ایرانیاان تحاتتااثیر آراء و اندیشاههاای
غربی که از طری جریان روشنفکران از غرب برگشته شکرگرفت به مراله مادرن
خود که همان هویت ملی است گا گذاشت .اماا واکانش باه اندیشاههاای جدیاد
هویت فرد ایرانی را در میان سه گفتمان اسالمیت ،ایرانیت و غربیت نگااه داشاته و
تالد برای آشتی بین این سه گفتمان از ساوی روشانفکران موجا

ایجااد ناوعی

30

بحران هویت در میان ایرانیان میگشت(تاجیک .)839:8:32 ،البته انقالب مشاروطه
بر هویت ملی ایران دو تاثیر دیگر نیز گذاشت که به نوعی ایرانیان را با بحران هویت
مواجه ساخت .یکی از بین بردن مشروعیت عرفی سل ان باود؛ از پایش از اساال و
بعدها در دورۀ اسالمی این اصر م رح بود که سل ان مانند ن تسبیم عامر انسجا و
هماهنگی ملت است .این مشروعیت عرفی نقش مدمی در ایجاد یکپارچگی داشات.
در مشروطه ،اولین اتفاقی که افتاد ،آن بود که سل نت فاقد مشاروعیت عرفای شاد و
اعتباری را که در میان مرد داشت ،از دست داد .دومین رخاداد در دوران مشاروطه،
تنزل دین از جایگاه متعالی خود بود .با وجود این که بنای انکاار دیان دسات کام در
بیشتر اقشار طرفدار مشروطه نبود ،اما آن نقش اساسی که دیان در جامعاس صافوی و
قاجاری داشت ،در این دوره نمیتوانست داشاته باشاد .در عاو

 ،عناصار فکاری

جدید آمده بود و دین میبایست به صورت امری فردی در میآماد .بناابراین در ایان
دورۀ بحرانی ،هویت ایرانیان متشکر از عناصری پراکنده از قبیر دین ،نظا پادشااهی
و مدرنیته یا باه عباارت دیگار ایرانیات ،اساالمیت و مدرنیتاه غربای باود (کبیاری،
.)843:8:12
 .3پهلوي اول؛ هویت ملی باستانگرایانه(تلفیق ایرانیت و غربیت)

در فضای سیاسی -اجتماعی خا

پس از انقالب مشاروطیت تحاوالتی رخ داد

که از نظر تاریخی و ساختاری زمینه را برای پیگیری ایاده واادت و افا تمامیات
سرزمینی کشور فراهم آورد .از نظر تاریخی ،جنگ جداانی اول و دخالات بیگانگاان،
فصـلنامه
علـمــی
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تالد برای تبدیر واعیت استقالل کشور به جایگاه تحتالحمایگی متأثر از قارارداد
 ،8282زوال اساتیالی دولات مرکازی و ظداور نیروهاای گریاز از مرکاز و وقاوع
شوردهای محلی و قومی تنشها و بحرانهاای ناشای از ارکات شای خزعار در
خوزستان ،شی محمد خیابانی در آذربایجان ،میرزا کوچک خان جنگلای در گایالن،
اسماعیر آقا سمکو در کردستان ،محمد تقی خان پسیان در خراسان و امیار افشاار در
کرمانشاه ارورت ایجااد دولات مرکازی نیرومنادی را ایجااب مایکارد .از لحااظ
ساختاری ،با زوال نظا اجتمااعی قادیم ،اارورت صانعتی کاردن کشاور ،توساعه
اقتصادی ،ایجاد مبانی دولت مدرن به ویژه ارتش جدیاد و بوروکراسای ،اصاالاات
مالی و نظامی و تأمین وادت ملی بیش از هر زمان دیگر ااساس میشد .عاالوه بار
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واعیت آشفته داخلی ،عوامر تسدیر کننده دیگری نیز وجود داشت که برانگیزانناده

خواستههای ناسیونالیستی بود .در این میان میتوان به متغیرهایی نظیار تجاددخواهی
روشنفکران ،آگاهی فزاینده از عق ماندگی کشور ،سارخورده شادن جبداه مخاالف
استبداد به دلیر روند معکوس انقالب مشروطیت ،فرقهگرایی و کشمکشهای افراطی
سیاسی ،مشروعیت ایدئولوژیک خواستههای ناسیونالیستی و ندایتاً خواستههاایی کاه
برای رفع نفاوذ و سال ه قادرتهاای بیگاناه وجاود داشات ،اشااره نماود(نظاری،
 .)869:8:14لذا روشنفکران و نخبگان سیاسی و فکری این دوران تندا راه رهایی از
تنشها و کشمکشهای سیاسی-اجتماعی داخلی و تداجم و دستانادازی نیروهاای
بیگانه ،که موجودیت سیاسی و پیکره هویتی ملی ایران را در معار

خ ار تفارس و

انحالل قرار داده بود ،به قدرت رسیدن یک نفر " فرمانروای مستبد روشانانادیش و
مصلم" و "یک شخصیت نیرومند" میدانستند که بیانگر ادراک جدید آنان از هویت
جدید در ایران در چارچوب دولتی مقتدر و متمرکز بود .کسی که به عناوان کاارگزار
ملت ،یک اکومت متمرکز و مقتدر بنا ندد که در عین رفع مشکالت فزاینده داخلی،
بتواند از یکپارچگی و استقالل آن محافظت نمایاد(واادت .)891-892 :8:1: ،باا
ظدور قدرت و سل نت رااشاه ،ناسیونالیسم در ایران ماهیت و مبانی تازه و متفااوتی
به خود گرفت .از نظر رااشاه تنداا راه رسایدن باه تجادد و مدرنیزاسایون و رفاع
چالشها و تنشهای داخلی در گرو ایجاد دولت ملتی مدرن و مقتدر بود که الزماه
این امر ایجاد وادت و انسجا از طری سیاست یکسانساازی هاویتی و فرهنگای
بود .در این راستا سرکوب شوردهای ایلی و طایفهای و سیاست تخته قاپو کاردن
ایالت و عشایر در راستای سیاست یکسانسازی رااشاه و تسلط بیشاتر بار اقاوا
بود.
البته سیاست رااشاه در یکسانسازی فرهنگی در نفی و سرکوب اقاوا و آداب

جایگاه هویت ملي

درسی ،در بدتارین ماورد در

در ایران ،نگاهي به

و رسو آندا به اوزه کت

درسی نیز کشیده شد .کت

ارتباط با اقوا ایرانی سکوت نموده است یا اقاوا تحات عنااوینی چاون «اهاالی و
سکنه» ایاالت و والیات ایران م رح شدهاند .در اشاره به آذریهاای ایاران ا کاه از

تطور تاریيي... ،
( 51تا )25

آندا با عنوان «اهالی آذربایجان» یادشده است– مشخصهی هویت ملی آندا(پاسداری
از وطن) و پیشینهی تاریخی آندا است؛ آندا کسانی هستند که «در جنگهای بازرگ
تاریخی در هر نوبت به مدافعه از کشور و افا خااک ایاران قیاا کارده ،مرداناه
کوشیدهاند؛ از این جدت است که عمو آذربایجانیها به سلحشاوری و ثباات قاد
معروفند»(جغرافیا .)12: 8:84 ،در توصیف کردها سعی شاده اسات از مولفاههاای
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بیشتری مثر منشأ قومی ،زبان ،دین ،نوع زندگی و معیشت استفاده شاود« .از زباان،
عادات و رسو و آداب اهالی کردستان چنین برمیآید که آندا از نژاد ایرانیان قادیم
میباشند و امتزاج آندا با طوایف دیگر کمتر بوده اسات و زباان کاردی شاعبهای از
زبان فارسی قدیم است که باه زباان پدلاوی شاباهت بسایار دارد»(جغرافیاا8:84 ،
 .)818:اما در بعضی موارد به شدت به هتک ارمت آندا پرداخته شده اسات .ماثالً
در ارتباط با ایالت و عشایر در کتاب تعلیمات مدنیه "انسان چادرنشاین" را چناین
تعریف میکند« :انسان چادرنشین آن است که در بیابانها زیر چادرها زندگی کارده
براس

تغییر فصول تغییر مکان داده  . . .از قبیر شبانان و ایالت که مانند واشیان

ادراک عمارت ،ساختن و آبادی نداشته و از خود هیچ اثری نمیگذارند»(به نقار از
تقیزاده.)88:8:28 ،
یکی دیگر از اقدامات رااشاه برای ساختن دولت– ملتی مدرن و هویات ملای
ایرانی تغییر نا کشور از پرسیا به ایران بود .در سال  8:8:شاه به ترغیا

سافارت

ایران در برلین دستور داد که از آغاز فروردین  8:86نا ایران جای پرسیا را خواهد
گرفاات .در دی ماااه همااان سااال بخشاانامهای از سااوی وزارت خارجااه بااه همااه
سفارتخانههای ایران در خارج و سفارتخانههای خارج در ایاران صاادر گردیاد،
مبنی بر اینکه "چون مملکت ما به اسم ایران خواناده مایشاود و ساکنه آن ایرانای
هستند ،علتی ندارد که در ترجمه السنه[زبانها] اروپایی ایران را پارس و ایرانای را
پرسان بخوانند و اال آن که پرس یا پارس یک قسمت از مملکت ایران است» .در
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

االی که ایران یادآور شکوه باستانی کشور و نشاانگر اهمیات زادگااه ناژاد آریاایی
بود(تریان .)8:21 ،این تغییر را میتوان در ایجاد هویت ملی وااد با اهمیات تلقای
کرد .از این جدت همان ور که ذکر شد اطالس پرسیا یا پارس که نا یکای از اقاوا
ایران است نمیتواند موجد ااساس همبستگی سایر اقوا غیر فارس با کشور باشد.
بنابراین ایران یادآور تاری مشترک اقوا آریایی ماد ،پارس و پارت است که این امر
میتواند با نفی اختالفات بین اقوا و یادآوری گذشاته و منشااء مشاترک در ایجااد
اس تعل و همبستگی ملی و ندایتاً هویت ملی واادی مثمر ثمر واقع گردد.
یکی دیگر از محورهای هویتی و سیاستهای هویتی در دوره پدلوی اول ایجاد
زبان وااد و سراسری برای ایران بود تا عامر وادتبخش و ارتبااط باین اقاوا و
طایفههاای ایرانای باشاد .باه عقیاده ناسیونالیساتهاای آن زماان ایاران ،موفقیات
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دولتهای جدید اروپایی در راستای ایجاد هویت ملی سراسری ،مرهون به کارگیری

یک زبان وااد ملی است .از این رو ،آندا نیز عالقهمند بودند باا محاو تناوع گفتااری
رایز در میان واادهای محلی و محوریت بخشیدن به زباان واااد ملای گاروههاا و
شقوس مختلف اجتماعی را با یکدیگر مجتمع نموده و نوعی خودآگاهی جدیاد را بار
پایه آن ایجاد نمایند(نظری ،ب .)88::8:14 ،هر چند سیاست یکسانساازی زباانی
نقش مدمی در ایجاد هویت وااد ملی داشت ،اما یکی دیگر از اهادا

رااشااه از

پیگیری یکسانسازی زبانی یا ترویز زبان رسمی تشدید تمرکزگرایای باود(نائبیاان،
قلی زاده .)21:8:12 ،هر چند در عصار ناصاری ،نویساندگانی چاون میارزا ملکام،
آخوندزاده و کرمانی از مشوقان باستانگرایی ،ادیت با اعراب و اصالح خاط بودناد
که به جایی هم نرسیدند .در اواخر عصر قاجار و ادوداً شش سال قبر از باه قادرت
رسیدن رااخان ،موج جدیدی از باستانگرایی ،عربستیزی ،خاالصساازی زباان و
اذ واژههای بیگانه به راه افتاد و چاپ مقاالتی در نشریات کاوه ،ایرانشدر و ایاران
باستان به این موج دامن زد .بیشتر این رجال ،از همفکران و یااران رااشااه در نیماس
اول قدرت او شدند .تقیزاده ،در رأس کمیتس ملیون مقیم آلمان ،در نشاریس کااوه ساه
راهکار برای نجات ایاران پیشانداد کارد .8 :قباول و تارویز تمادن اروپاا بالشارط؛
 .9اهتما و جد بلیغ در خط ،زبان و ادبیاات فارسای و توساعه و تارمیم آن؛  .:نشار
علو فرنگ و اقبال عمومی به تأسیس مدارس و تعمایم آن .همفکاران دیگار ،کااوه،
فروغی و جمالزاده هم در این زمینه مقاالتی چند نوشتند .نشریس ایرانشدر نیز پیشانداد
کارد انجمان اصاالاات در وزارت معاار

ایجااد شاود و واژههاا را تصاحیم

کنااد)جاااللپااور .)63:8:28 ،پیاارو پیشااندادات مااذکور و عملاای کااردن سیاساات
یکسانسازی زبان و پاالیش زبان فارسی ،سازمان فرهنگستان ایاران در ساال 8:86
پاکسازی فارسای

جایگاه هویت ملي

شکر گرفت .این سازمان بر مبنای الگوی آکادمی فرانسه با هد

از لغات ترکای و عربای کاه در دوران گذشاته وارد فارسای شاده بودناد ،تشاکیر

در ایران ،نگاهي به

گردید(زریری .)81:8:16 ،فرهنگستان در طول فعالیت خود عالوه بر زدودن لغاات

تطور تاریيي... ،

عربی و ترکی ،اسامی شدرها را نیز در راستای ایجاد هویتی ایرانی آریایی و پدلاوی

( 51تا )25

تغییر داد .از جمله این شدرها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ایال →(ده باال-اسینآباد)؛ راائیه →(ارومیه)؛ بندر شااهپور →(خورموسای)؛
بندرشاه →(بندر ترکمن)؛ بابلسار →(مشادد سار)؛ بنادر پدلاوی →(بنادر انزلای)؛
تاکستان →(سیاه دهان-سایادهن)؛ تنکاابن →(خار آبااد -شدساوار)؛

خرمشادر →

(محمره)؛ شدریار →(رباط کریم)؛ ری →(شاه عبدالعظیم)؛ زاهدان →(دزدآب) و ...
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البته سیاست یکسان ساازی زباان رااا شااه تنداا در ااوزه اصاالح لغاات در
فرهنگستان محدود نمیشود .در تدوین کت

درسی نیاز از طریا کمیسایون کتا

درسی سازمان پرورد افکار لحاظ میشد .در کتابهای ایان دوران فقاط باه زباان
فارسی به عنوان زبان ایرانیان اشاره کرده و اتی از اشاره کاردن باه ناا زباانهاای
دیگر موجود در ایران خودداری میکرد .برای نمونه «اتی زبان فارسای کاه ماا در
این عصر بدان تکلم میکنیم ،از ای

ریشه و بعضی قواعد ،همان زبان مارد عداد

ساسانی است» مردمان ایاران از ناژاد آریاا مایباشاند و زباان کناونی آنداا فارسای
است»(کتاب چدار  )934: 8:81 ،نمونههایی از این دست برای القای هویات ملای
وااد بر پایه زبان فارسی در کت

این دوره به کارات یافات مایشاود(باه نقار از

تقیزاده.)81:8:28 ،
جلوه دیگر سیاستهای یکسانساز دولت پدلوی اول را میتوان در اعمال کنتارل
بر پوشش و ظواهر به عنوان بارزترین تجلی انضباط و انقیاد مشاهده نماود .در ساال
 8:13مجلس لباسهای محلی سنتی را غیرقانونی اعال کرد و افراد ذکور بزرگسال
را ،به جزء رواانیون رسمی ،به پوشیدن لباسهای مدل غربی و کاله پدلوی موظف
کرد .پس از هشت سال کاله بینالمللی ،کاله نمدی اروپایی جایگزین کااله پدلاوی
شد(آبراهامیان.)831:8:1: ،
یکی دیگر از سیاستهای رااشاه برای متجدد کردن ایران باه تقلیاد از غارب،
انزوای دین و جدایی دین از سیاست باود .راااخان باا تکیاه بار ایرانای باودن و
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

برخورد خصمانه خود با دین و دیانت و عقاید دینی ،بستر مناسبی را بارای رشاد و
تکثیر افکار روشنفکران به وجود آورد .به گونه ای که دیگر نیاز نبود که روشنفکران
این دوره مانند بعضی از روشنفکران عصر قاجار باا چااپ مجاالت و نشاریات در
خارج ایران ،با افکار دینی و عقاید مذهبی در افتااده و آنهاا را باه بااد اساتدزاء و
مسخره بگیرند ،بلکه در داخار کشاور باا گارفتن امتیااز و پرواناه نشار از وزارت
معار  ،به فعالیت می پرداختناد؛ از ایان رو ،مجالتای مانناد مجلاه دنیاا ،در دوران
انتشار خود با طرح مباا

فلسفه مادی و ماتریالیسام تااریخی باه تارویز مکتا

کمونیسم و مادیگرایی مشغول بود ،و نیز مجله پیمان که مسائولیت آن را کساروی
بر عدده داشت ،بر پایه طرح اصالحطلبی در قال
به مبانی مذه
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اطالاات دینی ،ندایت هتاکی را

انجا میداد .همچنین همزمان با کشف اجااب توساط راااخان،

نشریات در س م وسیعی به ترویز فرهنگ مبتذل غربی در قال

رمانهای عشاقی،

داستانهای مصور پلیسی و چاپ عکسهاای هنار پیشاههاای هاالیوود باه تارویز
زندگی غربی پرداختند .در مقابر آن ،اساسیت در برابر چاپ یک کتااب دینای باه
گونهای افزایش یافته بود که برای چاپ یک کتاب دینی اداقر میباید چداار ساال
وقت صر

کرد تا بتوان اجازه چاپ و نشر آن را از وزارت معار

گرفات (آشانا،

.)11:8:34
عالوه بر این موارد ،باید گفت که ستون اصلی سیاست هاویتی و ناسیونالیساتی
رااشاه باستانگرایی بود .در زمان رااخان برای ارج ندادن باه سانتهاای ملای و
اایای فرهنگ باستانی ،اقدامات زیر صورت گرفت:
 .8تشکیر انجمن آثار ملی :این انجمن که در ساال .8:89د باا فکار تعمیار و
ترمیم آثار باستانی و تاریخی ،تاسیس شد.
 .9برگزاری جشن هزاره فردوسی :تکریم فردوسی ،به دلیر عالقاه رااشااه باه
هنر و ادبیات ایرانی نبود؛ بلکه وی اایای سنتهای شاهنشاهی و ستایش از تمادن
باستانی را برای شکرگیری هویت نوین ایرانی(هویت خالی از گرایشهاای دینای)
هد

گرفته بود.
 .:کااانون ایااران باسااتان :در راسااتای تاارویز گاارایشهااای ناسیونالیسااتی و

باستانگرایی و برای شناساندن بیشتر فرهنگ و تمدن باستانی ایاران« ،کاانون ایاران
باستان» را تشکیر داد.
 .6سازمان پرورد افکار :سازمان پارورد افکاار ساازمانی باود کاه در جدات
ساختن پشتوانه ایدئولوژیک و مشروعیت بخش برای رژیم رااشاه در دی ماه سال
 8:83به ریاست دکتر متین دفتری تاسیس گردید .از مدمترین اقدامات این ساازمان
ترویز باستانگرایی و آریاییگرایی و توجیه اقدامات اکومت در ایان زمیناه باود.

جایگاه هویت ملي

اسااین معتماادی یکاای از اعضااای ایاان سااازمان در تاااری  8:81/13/99گفتااه:

در ایران ،نگاهي به

"شاهپرستی به منزله بزرگترین پایهای است که عظمات کشاور بار آن قارار گرفتاه

تطور تاریيي... ،

است .نیاکان ما بزرگترین فریضهای که بار خاود واجا

مایدانساتند خداپرساتی،

( 51تا )25

شاهدوستی و میدنپروری بوده است"(مسگر.)8:8-861 :8:11 ،
 .8نظا خدمت اجباری :رااخان با تصوی

نظا وظیفه اجباری به نفاوذد در

جامعه افزود .از نظر آبراهامیان نقش نظا وظیفه اجباری در روند هویتسازی ملای
تندا به توسعه ارتش منجر نشد بلکه سربازان مارد را از محایطهاای سانتی بیارون
کشید و آنان را برای نخستین بار در سازمانی ملی مستحیر نمود؛ سازمانی که در آن

32

مجبورند ،به فارسی سخن بگویند و با دیگر گروههای قومی محشاور شاوند و هار
روز در مراسم صبحگاه وفاداری خود را به شاه ،پرچم و دولت اعال کنند .در واقع
یکی از اهدا

طراای ایان قاانون تبادیر روساتاییان و ایاالت باه شادروند باود.

(آبراهامیان .)888:8:12 ،هماان ور کاه در قسامتهاای قبار ذکار شاد آگااهی از
مرزهای جغرافیای و شکرگیری تصویری از کشور در قال
یکی از اهدا

مرزهای سیاسی و ملی

این طرح بود(.)Wilcox,2011:299

میتوان گفت رااشاه نتوانست با ترکی

عناصر فرهنگ ملای ،دینای و غربای،

هویت ملی جدیدی را خل کند و در ندایت شاکا هاا و گسساتهاای مختلاف
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی را تعدیر کند .بلکه با برداشتی ظااهری و سا حی از
نوسازی ،افراط در ملیگرایی باستانگرایانه ،ساتیز باا ماذه

و ااامالن آن و نیاز

سرکوب گروههای قومی مختلف ،اسباب عمی تر شدن این شاکا هاا را در درون
جامعه ایران فراهم کرد(زریری .)81:8:16 ،به طوری که بعد از سقوط پدلاوی اول
گفتارهای هویتی بومی ،محلی و زبانی جامعه ایرانای مجاال اضاور و عار

انادا

یافتند و این امر به تضعیف وادت ملی منجر گردید ،که از آن جمله میتوان از اعال
خودمختاری آذربایجان توسط جعفر پیشهوری و خودمختاری کردستان توسط قاای
محمد یاد کرد .در این جمدوریها ،زبان بومی و محلی به عنوان زبان رسمی یاد شاد
و برابری اقوس همه مرد  ،اعم از کردها ،آذریها ،لرها ،ارامنهها و ...مورد تأکید قرار
گرفت.
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

مبانی و مولفههاي هویت ملی ایرانیان

درباره عناصر شکر دهنده و سازنده هویت ملی ایرانی در آثار گونااگون ساخن
به میان آمده است .با این همه بیشتر این آثار نگرشی تقلیرگرایانه داشاتهاناد ،یعنای
تندا به بخشی از عوامر سازنده هویت ملی از جمله دیان ،نقاش اسااطیر و تااری
باستانی ایران ،زبان و ...توجه کرده و عناصر دیگر آن را نادیده گرفتهاند .باید توجاه
داشت که عناصر سازنده هویت ملی ایرانی ،عواملی هساتند کاه در وهلاه نخسات
جنبه پایدار داشته و در طول چندین هزاره همچنان نقش اساسی در تداو سرزمینی
و سیاسی آن بازی کردهاند و برخی عناصر نیاز در طاول دورانهاای تااری ایاران
دگرگون شده و به شکرهای جدید جلوهگر گشتهاند .با این همه اتی عارایترین
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عناصر شکر دهنده هویت ملی ایرانی از قدمت بسیار زیااد برخوردارناد و ااداقر

مدت  86قرن از زمان ورود آندا به چدارچوب عناصر سازنده هویات ملای ایرانای
میگذرد .برخی عناصر عارای هویت ملی ایرانی همچاون زباان فارسای در واقاع
خود شکر تکامر یافته زبانهای کدنتار ایرانای اسات و بادین ترتیا

در عرصاه

عناصر پایدار سازنده هویت ملی ایرانی قارار مایگیارد .مدمتارین عناصار ساازنده
هویت ملی ایران را میتوان براس

تداو و اهمیت به شرح زیر دانست:

زبان فارسي :علی رغم وجود زبانهای قومی هند و اروپایی(همچون کاردی) و
یا غیر هند و اروپایی(همچون ترکی و عربی) در طاول تااری ایاران درکناار زباان
فارسی ،از آنجا که تمامی میراث ادبی ،تااریخی ،عرفاانی ،دینای و فلسافی اندیشاه
ایرانی ،و نیز اکثر کتابهای نظم و نثر مربوط باه تااری و اسااطیر ایاران باه زباان
فارسی نوشته شده است ،این زبان را میتوان یکی از ارکان عمده هویت ملی ایرانی
به شمار آورد که البته تا قبر از دوران مشروطه سیاست تحمیلی خاصی برای ترویز
آن نداشتهاند.
با ورود اندیشههای ناسیونالیستی به ایران در دوران مشاروطه باه بعاد زباان در
ایران تبدیر به یک مسئله سیاسی شد .در پروژه هویتسازی ملی تجددگرایان ،زبان
فارساای رکاان اصاالی ملیاات ایراناای را تشااکیر ماایداد .زبااان فارساای در پااروژه
هویتسازی« ،خودی» محسوب میشد ،که اغیار و بیگانگی و موجودیتش را تددید
میکردند .دستگاه غیریتسازی ،همه زبانهای غیرفارسی را غیر زبان ملای ایرانیاان
در نظر میگرفت .میتوان گفت که «غیر» و دیگری ،زبان ترکی و عربای اسات کاه
باید تما نشانهها و جای پای آن را در زبان فارسی زدود ،و در مرتبه بعاد ،گاویش
به این زبانها را محو و نابود کرد .چنانچه محمود افشار یزدی باه صاراات اعاال
میکند...« :م ل

از دو اال خارج نیست آذربایجانی ،یا ایرانی هست یا نیست اگر

جایگاه هویت ملي

فارسی به زبان

در ایران ،نگاهي به

هست ترک نمیتواند باشد( ».مرشدی زاده ... " .)834 ،بدین ترتی

رسمی آموزد کشور تبدیر و آموزد به زبانهای محلی و انتشار کتاب و روزناماه
به زبان غیرفارسی ممنوع شد(".برتون .)812 ،سیاست یکسان ساازی زباانی و نفای

تطور تاریيي... ،
( 51تا )25

زباندای دیگر ایران در راستای ایجااد و تقویات هویات ملای در دوره پدلاوی اول
شدت افزون تری یافت.
تاريخ ايران :تاری ایران یکی از عمدهترین عناصر سازنده هویات ملای ایرانای
است .چرا که بیانگر آغازین دورانهای شاکرگیاری روح جمعای و دیریناه باودن
هویت ملی ایرانی است .در پیشینهسازی پروژه هویتسازی ،ایرانی چند دوره مدام
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را به عنوان دوران افتخار پشت سر گذاشته است :نخست ،عصر باستانی که «بدشت
گمشده ایرانی» است؛ دو  ،دوران «تجدید استقالل ایران» کاه دورههاای طاهریاان،
صفاریان و سامانیان را در بر میگیرد و سو عصر «تجدید ملیت ایران» که روزگاار
سل نت صفویان را شامر میشود(اوز کریملی .)941 ،تاکید روشانفکران بار تااری
ایران باستان به عنوان مولفه هویت ایرانی و پایهگذاری پروژه ملاتساازی در دوره
پدلوی اول و دو بر ستون تاری ایران باستان و تالد آنداا بارای اساال زدایای از
هویت ایران و خالص سازی تاری ایاران منجار باه ایان امار شاده کاه محققاان و
پژوهشگران ناسیونالیسم باستانگرایانه را برای نامگذاری پروژه هویات ملای ایاران
این دوران انتخاب نمایند .اصوالً تاری ایران از دو بخش عمده اساطیری و تاریخی
تشکیر شده است و این دو بخش در آثار تاریخی مربوط به ایران به خوبی جلوهگر
شده است .به گفته هینلز آنجا که تاری و باستانشناسی خامود میمانند اس ورهها
به سخن در میآیند(منشادی .)61:8:12 ،اساطیر ایرانی ،کاه بعادها در بخاشهاای
عمده شاهنامه فردوسای گاردآوری شاده و پایش از آن در خادای نامکداا و آیاین
نامکدای پیش از اسال و در کتابدای دینی ایرانیان تجسام یافتاه باود ،نقاش بسایار
اساسی و شاید مدمتر از بخش تاریخی آن ،در بازساازی سیاسای جامعاه ایرانای و
تداو سرزمینی و تاریخی آن بازی کردهاند .شاهنامه و اساطیر همواره عااملی بارای
وادت ملی ایران بوده یا نوروز که با گذشت هزاران ساال هناوز عامار پیوساتگی
فرهنگی در اوزه تمدنی ایران است .به هر روی ،تاری ایران از دوران نخساتین آن
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

تا به امروز شکر دهنده نگرد و شخصیت ایرانی بوده و بنیان مدمی برای شناخت
هویت آنان به شمار میرود.
سرزمين و جغرافيای ايران :ایران از روزگااران باساتان تااکنون همیشاه پیوناد
ناگسستنی با سرزمینی داشته است که در متون کدن مذهبی اوستایی از آن با عناوان
«ایرانویز» (ائیران ویجه) و بعدها «ایران زمین» یاد میشده است .در واقاع براسااس
آثار تاریخی و اس ورههای ایران ،تاری کشور همیشه باا تاالد باه منظاور افا
مرزهای ایران ویجه و ایران زماین در دوره باساتانی و ممالاک محروساه ایاران در
دوران پس از صفویه همراه بوده است .مفدو «کشور» کاه معناای گساتردهتاری از
وطن دارد و عالوه بر پیوندهای عاطفی ،پیوندهای سیاسای ایرانیاان را باا سارزمین
خود مشخص میکند ،از دوره باستان به بعد بارای ایرانیاان پیاا آور محادودههاای
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جغرافیایی و مرزهای ایران بوده است .برخال

برخی دیدگاههای پساتمادرن یاا

نگاههای ایدئولوژیک قو گرایانه ،ایران به مثابه یک مفدو جغرافیایی و یا به مفداو
"کشور" ،مخلوس دوران مدرن نیست ،بلکه از دیرهنگا یاک پدیاده «سارزمینی» را
تداعی کرده است .جرار دنیولی ،برجستهترین پژوهشگر ایرانشناس نیمه دو قارن
بیستم ،در اثر برجسته خود به نا ایده ایران نشان میدهد که چگونه «ایران» به مثابه
یک مفدو قومی از دوران هخامنشیان و به مثاباه یاک مفداو هاویتی سارزمینی از
اواسط دوران اشکانی برای ایرانیاان معناا پیادا کارد و باا ظداور دودماان ساساانی
رسمیت یافت(اامدی .)91:8:19 ،بسیاری از شاعرا و نویساندگان ایرانای پاس از
اسال همین مفدو سرزمینی را در قال

اشعار اماسی به ایرانیان زمان خود منتقار

کردند و همچون فردوسی در بیتهای «چو ایران مباشاد تان مان مبااد ،»...مفداو
جغرافیایی هویت ایرانی را با موجودیت ایرانیان یکسان دانستند .برخای از شاعرای
دیگر ایرانی همچون نظامی گنجوی ایران را به منزله یک وااد سرزمینی قل

زمین

خواندهاند
دين :یکی دیگر از عناصر اصلی هویت ایرانیان که هماواره باه عناوان یکای از
مشخصههای جامعه ایرانی بوده دین و اعتقادات مذهبی بوده است که نقاش مدمای
در هویت ملی ایرانی و تداو سرزمینی کشور داشته است .در ایاران قبار از اساال
قبر از میتراییسم ،زرتشت و  ...به بخش مدمی از هویت ایرانی تبدیر شد و ایرانیان
نیازهای معنوی خود را از طری عمر به ااکا آن بارآورده مایکردناد .باا ظداور
اسال  ،دین زرتشت موقعیت پیشین خود را از دسات داد و اکثریات ایرانیاان آیاین
جدید را پذیرفتند و اسال به عنصر اساسی هویت ایرانی تبدیر شاد .باا روی کاار
آمدن صفویان در کنار مذه

شایعی ،عناصار ایرانای -ملای در هویات ایرنیاان از

اهمیت برخوردار شدند .به طوری کاه مایتاوان ادعاا نماود هویات ایرانای شایعه

جایگاه هویت ملي

جایگزین امت اسالمی گردید .نخبگاان فکاری و ابازاری و سیاساتهاای هاویتی

در ایران ،نگاهي به

اکومت ،از دوران مشروطه به بعاد باویژه در دوران پدلاوی اول و دو ساعی بار

تطور تاریيي... ،

دین(اسال )زدایی از هویت ملی ایرانی را داشتند .اماا در دوره اکومات جمداوری
اسالمی مذه

( 51تا )25

شیعه و دین اسال به عنوان ستون اصالی هویات ایرانای معرفای و

امایت شدهاند .تقابر ظاهری میان دین اسال با ملیت ایرانی و میاراث باساتانی آن
زمانی شروع شد ،که دیان یاا ملیات باه ابازار سیاسای و ایادئولوژیک نظاا هاای
سیاسی(پدلوی دو و جمدوری اسالمی) تبدیر شد و از آندا برای تحکیم اقتادار و
گسترد مشروعیت بدرهبرداری به عمر آمد .خود این ابزاری شدن و سیاسی شادن
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دین یا میراث ملی ایرانی عامر اصلی کااهشگرایای هاویتی نیاز هسات ،چارا کاه
بدرهبرداران از عنصر ملیت و ایرانیت به نفی اهمیت دین میپردازند و بدارهبارداران
از دین به مثابه ابزار مشروعیت و اقتدار ،به نفی ایرانیت و میراث فرهنگی ،تااریخی
و باستانی آن دست میزنند.
نتیجهگیري
هویت ملی ایرانیان به عنوان ماااصر خودآگاهی نسبت باه انباشاتی تااریخی از
تجربههای فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی ،سرزمینی بنا ایران ،مانند ساایر کشاورهای
جدان پدیدهای مدرن است که به تدریز بعد از ارتباط ایران با غرب به ویژه بعاد از
شکستهای متعدد از روسها و اعزا نخبگان ایرانی و پیادایی مشاکله هویات در
نزد این افراد ،در ایران پدیدار گردید .از آن زمان تا قبر از شاروع دوره ماورد نظار
پژوهش ااار(قابر تعمیم به دوران بعد از  8::9تاکنون نیز مایباشاد) ساه منباع
همواره در تعیین رویکردهای توصیفی و تجاویزی(سیاساتدای هاویتی) هاویتی در
س م ملی در میان روشنفکران و دستگاه اکومتی نقشی تعیین کننده داشاتهاناد)8 :
ایران(هویت سرزمینی و تاریخی)؛  )9اسال (هویت معناوی ،اعتقاادی و جداانبینای
وسیع)؛  ):مدرنیته و لیبرالیسم غرب(منبعی فلسفی با کاربردهای اقتصادی ،اجتماعی،
سیاسی و اتی فرهنگی)
در واعیتی که هر کدا از منابع مذکور محور تعریف هویت ملای قارار گیرناد
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

نوع تلقیها از مولفههای هویت ملی و سیاستهای هویتی متفاوت خواهد باود .در
ابتدای م رح شدن هویت ملی ،از آنجایی که اامالن و مبتکران ایده هویت ملی در
ایران افراد تحصیر کرده غرب بودند و تحتتااثیر تجادد غارب ،باه ارائاه الگاوی
هویتی پرداختند که تجادد و غارب محاور اصالی آن باود و الگاوی آنداا در اکثار
پژوهشها به غربگرایی یا تجددگرایی شدرت یافته که در شاخصهها و مولفههاای
هویت ملی از نظر اینان اسال به عنوان مانع توسعه قلمداد شده و باید اذ

گردد.

خط و زبان به عنوان دو مولفه اصلی هویت ملی ایاران دساتخود تغییراتای مانناد
تغییر الفبا و پاالیش کامر زبان فارسی از واژههای عربی میشد و ساایر مولفاههاای
بومی ایرانی که در تضاد با تجدد بود ،باید کنار گذاشته و بدون هایچگوناه چاون و
33

03

چرا جایگزین آن از غرب وارد میشد .الگوی غال

دو که میتاوان آنارا ااصار

دیالکتیک الگوی اول(تجددگرایی) و ساختار سنتی جامعه دانست .الگویی است کاه

محوریت با ایرانیت است هرچند که محورهاای دیگار در راساتای تقویات محاور
اصلی مورد بدرهبرداری قرار گرفت .این الگوی هاویتی باه الگاوی باساتانگرایاناه
شدرت یافته است .ویژگی بارز این الگو تالد مجریانش برای اذ

دوره اسالمی

تاری ایران و آثار آن از فرهنگ ایرانیست.
در ندایت باید گفت که از نظر اکثر صاا نظران ،هویات ملای در ایاران مانناد
سایر کشورهای جدان پدیدهای مدرن محسوب میشاود و عماری باه درازای یاک
سده دارد .البته این بدین معنا نیست که در کشوری مانند ایران با تاریخچهای کدان
و باستانی هیچگونه هویت ایرانی و اس وطن دوستی وجود نداشاته اسات ،بلکاه
پژوهش ااار به این نتیجه رسیده است که با توجه به مدرن باودن پدیادهای بناا
ملت و گسستهای هویتی که بعد از ورود اسال به ایران به شیوههای مختلاف در
ایران رخ نمود ،نمیتوان از کدن بودن ملت و هویت ملی در ایران ساخن گفات .از
جمله عواملی که سب

این گسست شدند ،اهمیت و اولویت امات اساالمی بجاای

ایرانی بودن و به تبع آن ااعف و باه ااشایه رفاتن مولفاههاای هویات ایرانای و
همچنین در بعضی دورهها اکومت چندین دولت بر قلمرو سرزمینی ایران که ماانع
از گسترد و پوشش اس ملیت و ایرانی بودن در دایره سرزمینی ایران بوده است.
اما نمی توان به طور کامر منکر وجود هویت ایرانی شد که ااماد اشار

از آن باه

هویت فرهنگی و اجتماعی ایرانی یاد میکند .این نگرد به عنوان رویکاردی میاناه
به تاریخچه هویت ملی در ایران شناخته میشود .رویکردی کاه در یاک طار

آن

پان ایرانیستها و دیرینهگرایان قرار دارند که معتقد به باستانی بودن هویت ملای در
ایران هستند و تفکری دیگری که در ادیت با آن میباشد و وجود هرگونه گذشته
تاریخی هویت قبر از مشروطه را رد میکنند.

جایگاه هویت ملي
در ایران ،نگاهي به
تطور تاریيي... ،
( 51تا )25
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