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چکيـده
هویت ملی ایرانيان به عنوان ما حاصل خودآگاهی نسبت به انباشتی تاریخی از تجربههاي فرهنگی،
سياسی و اقتصادي ،سرزمينی بنام ایران ،مانند سایر کشورهاي جهان ،پدیدهاي مدرن است که به
تدریج بعد از ارتباط ایران با غرب به ویژه بعد از شکستهاي متعدد از روسها و اعزام نخبگان ایرانی
و پيدایی مشکله هویت در نزد این افراد ،در ایران پدیدار گردید .پژوهش حاضر با روش توصيفی–
تحليلی و با رویکردي تاریخی و بهرهگيري از ابزار کتابخانهاي و اینترنتی به بررسی مسائل هویتی در
ایران قبل از  9359میپردازد .فرضيه پژوهش عبارتست از اینکه علیرغم کهن بودن تمدن ایران و
حس وطن دوستی که در مقياسهاي مختلف در طول تاریخ در برخی از ایرانيان وجود داشته است اما
هویت ملی مانند کشورهاي دیگر پدیدهاي مدرن محسوب میشود و در ایران ،تاریخ آن به دوران
مشروطه بر می گردد و آنچه بيش از آن در ایران وجود داشته است ،هویت اجتماعی -فرهنگی بوده
است .بررسی تطور تاریخی هویت ملی در ایران از زمان مشروطه نشان دهنده مطرح شدن الگوهاي
هویتی غربگرایانه و باستانگرایانه در دورهاي قبل از  9359میباشد.
کليدواژه ها :هویت ملی ،سياستـگذار هویتی ،ایران ،اسالم ،ناسيوناليسم ،روشنفکر.
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مقدمه
شاید بتوان طرح سوال کيستی و چيستی فرد را به دوران اوليه زندگی انسانها مـرتب دانسـت و
اما این کيستی و چيستی در قبال من هر فرد طرح شده است .در این ميان آنچه که در قـرون اخيـر و
با پيدایش دولت -ملتهاي امروزي منتج از پيمان وستفالی  ،9941از اهميت بسزایی برخوردار گشت،
هویت در سطح ملی است که باالترین سطح هویتی در درون مرزهاي یک کشور بـه شـمار مـیآیـد.
علت این امر را نيز میتوان پيدایش دولتهاي مدرنی دانست کـه بـراي تحقـ حاکميـت واقعـی بـر
محي سرزمينی خود ،ناچار شدند با حذف رواب سنتی مردم و سـایر نهادهـا بـا حکومـت و از طریـ
م فهوم شهروندي ،حاکميت خود را از لحاظ زمانی و مکانی تداوم بخشند .این امر به خودي خود باعث
گردید ملّتسازي یا ایجاد هویت ملّی در زمرۀ اختيارات و مسئوليتهاي دولت مـدرن قـرار گيـرد کـه
براي مردم و حکومتها آثار و تبعات گوناگونی داشت .با آغاز دولت مـدرن ،ایـدۀ یـک دولـت و یـک
فرهنگ و لذا یک ملّت ،اصـلی اساسـی در دولتسـازي شـد .بـا گسـترش دولـت در قـرن نـوزدهم،
دولت سازان کوشيدند حس مشترکی از هویت ملّـی کـه وفـاداري اجتماعـات پراکنـده را بـه دولـت و
نهادهاي آن تضمين میکرد ،ایجاد کنند .در این دوره ،دولتسازان 1تالش کردنـد حـس مشـترکی از
هویت ملی بهوجود آورند تا اجتماعات از هم مجزاي قبلی را به هم پيوند دهـد و نسـبت بـه دولـت و
نهادهایش وفادار سازد .به عبارت دیگر ،آفرینش حس هویـت ملّـی بـراي حکمرانـان سياسـی منـاف
بسياري دربرداشت؛ میتوانست آنها را در تحکيم حکومت مساعدت نماید؛ با گرایش به سمت انشعاب
و چندپارگی مقابله کند و پشتيبانی از ارتش و اهداف دیگر را برانگيزد؛ نوعی انسـجام در جامعـه پدیـد
آورد؛ وفاداري به دولت را تقویت کند؛ نـوعی حـسّ مشـترر در جامعـه پدیـد آورد و در برابـر دیگـر
دولتها ،مرزبندي هویتی ایجاد کند و مشروعيت دولت را افزایش دهد 9.بنـابراین دولـت نـه تنهـا در
ایجاد هویت ملی موثر بود ،بلکه در مشروعيت دادن به خود و تضمين تسل بر جامعه اهميت بسـزایی
پيدا کرد .در این راستا نخبگان حاکم به سياستگذاري در جهت مسل کردن یک قرائت یا یک هویـت
ملی خاص که با چارچوبهاي کلی نظام سياسی و ایدئولوژي آن هماهنگ باشد ،اقـدام نمودنـد .ایـن
روند با چندین دهه و قرن تاخير در کشورهاي در حال توسعه رخ داد.

- State–Bulders

1

جایگاه هویت ملی در ایران

91

در ایران نيز بحث هویت ملی در معناي مدرن آن بحثی جدید محسوب میشود که سـابقه آن را
ميتوان در شکست ایران از روسها و پيامدهاي ناشی از آن یافت .در ادبيات مدرنيزاسيون و توسـعهاي
که در این دوران شکل گرفت ،دولت -ملتسازي و مدرن شدن همه جانبـه از ضـرورتهـاي جبـران
عقب ماندگی ایران نسبت به غرب و حتی همسایگان تلقی شد .آنچه که در ایران بارز است و تاحـدي
ایران را از روندي که در گفتمان هویت ملی در غرب طی شد ،متمایز میکند این اسـت کـه گفتمـان
هویت ملی با توجه به ضعف ساختارهاي حکومتی و سنتی بودن جامعـه ،گفتمـانی وارداتـی بـود کـه
بواسطه روشنفکرانی وارد جامعه ایران شد که براي تحصيل علوم به غرب اعزام شده بودند .به عبارتی
جریان هویتسازي ملی در ایران معاصر ،همواره مبتنی بر جریانات فکري ،ادبی قشر روشنفکر اسـت
که در توليد این گفتمان در سطح عموم مردم و نيز انتقال و اسـتقرار آن در سـطح حاکميـت سياسـی
تالش کردهاند.
روشنفکران این دوره معتقد بودند ایران براي طی روند مدرنيزاسيون باید بحرانهاي مختلفـی را
مدیریت کرده و پشت سر بگذارند و بحران گذر از هویتهاي فروملی به ملی ،یکی از این بحرانهاي
اساسی میباشد .لذا بخشی از برنامهریزيهاي توسعه و نيز استراتژيهاي کالن مملکتداري در ایران،
الجرم باید به مقوله ایجاد هویت ملی معطوف میشد 5.در این راستا ،گاه به دليل آماده نبـودن جامعـه
براي گفتمان وارداتی هویتی ملی ،این بحث در سطح روشنفکران و توصيفات و تجویزات آنهـا بـاقی
میماند و به عرصه عمل راه نمییافت،مانند دوران مشـروطه .و گـاهی روشـنفکران بـه همکـاري بـا
نخبگان حکومتی میپردازند و به اعمال سياستهاي هویتی مدنظر خـود در قالـب اقـدامات رضاشـاه،
پرداخته و هویتهاي دلخواه خویش را در جامعه مسل کرده و آن را به منبـ اصـلی تعریـف هویـت
براي شهروندان تبدیل کنند .ابزارها یا شاخصهاي سياستهاي هویتی را مـیتـوان در حـوزههـایی
نظير سياستهاي رسانهاي ،قومی ،شهروندي ،تاریخنگاري رسمی و تدوین کتب درسی مشاهده کـرد.
این حوزهها مهمترین حوزههایی هستند که نخبگان فکري و ابزاري بهرهگيـري از آنهـا مـیکوشـند
هویت موردنظر خود را در جامعه مسل کنند .البته سياستهاي مذکور واکنش هایی را در جامعـه بـویژه
از سوي اقوام و اقليتهاي دیگر به دنبال داشته که این واکنشها به تغيير و گـاه بـه تعـدیل سياسـتهاي
اوليه منجر می شد و تبعاتی را براي ایران در پی داشت.
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مقاله حاضر با روش توصيفی – تحليلی و بهره گيري از رویکردي تاریخی – جامعـه شـناختی و
استفاده از ابزار کتابخانه اي و اینترنتی به بررسی سير تطورات سياستگذاریهاي هویتی در ایران بـویژه
در سالهاي قبل از  9359می پردازد.
چارچوب مفهومي و نظري
مفهوم هويت:
هویت 1ریشه در زبان التين دارد و از  Identitasکه از  Idemیعنی «مشـابه و یکسـان» ریشـه
می گيرد .این واژه در یک معنا به ویژگی یکتایی و فردیت ،یعنی تفاوت هاي اساسی که یـک شـخص
را از همة کسان دیگر به واسطة هویت "خودش" متمایز میکنـد ،اشـاره دارد و در معنـاي دیگـر بـه
ویژگی همسانی که در آن اشخاص می توانند به هم پيوسته باشـند و یـا از طریـ گـروه یـا مقـوالت
براساس صور مشترر برجستهاي ،نظير ویژگیهاي قومی و  ...به دیگران بپيوندند ،داللت دارد 3وجود
این تشابه و تمایز به تنهایی راهگشا نيست ،چرا که بدون توان شناختن این شباهتها و تفاوتها هویـت
معنا نمی یابد .پس فعل شناسایی به ضرورت الزمه هویت است .اما این شناسایی خود فردي و جمعـی
در خالء صورت نمی گيرد در رابطه و تعامل با دیگري و دیگـران شـکل مـیگيـرد و ایـن بـه معنـی
اجتماعی بودن هویت انسانی است به عبارت دقيقتر هویت مجموعهاي از اطالعـات بنيـادین و تاتـی
نيست که مستقل از اجتماع وجود داشته باشند بلکه در فرآیند ارتباط با اجتماع کسب میشود .در ایـن
ارتباط جنکيز معتقد است اگر هویت شرط ضروري حيات اجتماعی است عکس آن نيز صـاد اسـت؛
یعنی فردي که در خویشتن تجسم یافته است ،جدا از سپهر اجتماعی دیگر معنادار نيست افراد یگانه و
متفاوتند اما خویشتن آنها بطور کامل در اجتماع ساخته میشود؛ یعنی در فرآینـدهاي اجتمـاعی شـدن
اوليه و متعاقب آن در فرآیند جاري تعامل اجتماعی که در چارچوب آنها افراد در طول عمرشان خـود و
دیگران را باز تعریف میکنند 4.بطورکلی می توان گفت هویت پاسخ به کيستی و چيسـتی فـرد اسـت
که در سطح فردي براساس ویژگيهاي اکتسابی و تاتی فردي 2و در سطح جمعی براسـاس اشـتراکات
متمایز با دیگري و دیگران و احساس تعل و تعهد به این اشـتراکات کـه در فرآینـد تعامـل و ارتبـاط
اجتماعی شکل میگيرد ،تعریف میشود.
1
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هویت ملی 1بعنوان فراگيرترین سطح هویت در تمامی نظامهاي اجتماعی ،تقریباً آخـرین هویـت
اکتسابی است که توس فرد طی فرآیندي جامعهپذیري از طری خـانواده ،مدرسـه و رســـانه کسـب
میشود 9در سطح هویت جمعی که هویت ملی باالترین سطح آن اسـت فـرد بـراي مشـخص شـدن
هویت ملی خود ناچار است به سواالتی از قبيل که بوده؟ کجا بوده؟ چه بوده؟ و چه هست؟ متعل بـه
کدام قوم و نژاد و تيره است؟ خواستگاه اصلی و دائمیاش کجاست؟ به چه جامعه و ارزشهـایی تعلـ
دارد؟ و صاحب چه فرهنگ و تمدنی است؟ پاسخ دهد؛ به عبارت دقيقتر در تعریـف هویـت ملـی سـه
نکته اساسی باید مورد توجه قرار گيرد:
نکته اول :تاکيد بر مولفهها و عناصر چندگانه هویت ملی در ابعاد جغرافيایی ،فرهنگی ،اجتماعی و
سياسی.
نکته دوم :تاکيد بر آگاهی افراد از بنيادهاي مشترر ملی یا احساس تعل نسبت به آنهـا و تعهـد
در برابر آنها و پاسخ به کيستی و چيستی خود در ارتباط با آنها در بعد تهنی.
نکته سوم :وجود بحران در آگاهی افراد و احساس تعل افراد نسبت به مولفههاي هویت ملی. 7بر
همين اساس ارنست رنان در تعریف هویت ملی معتقد است دو مقوله آن را میسـازد؛ یکـی از تـاریخ
میآید و آن داشتن ميراث غنی است و دیگري به امروز وابسته است آن وجود آگاهی و اجماع مبنی بر
اینکه افراد جامعه مصمم هستند به زندگی خود به عنوان کليت واحد ادامه دهند و ارزشهاي بـه ارث
برده را تداوم بخشند 1.با استناد به نکات مذکور میتوان هویت ملـی را فرآینـد آگـاهی مردمـان یـک
کشور از اشترار در سرزمين ،خاسـتگاه ،ميـراث فرهنگـی و اجتمـاعی ،تـاریخی ،سياسـی و زبـانی و
احساس تعل خاطر و دلبستگی نسبت به این اشتراکات حمایت از مولفههاي مشترر چه بـه صـورت
بازتوليد و تفسير آن در زمان حاضر و چه به صورت آمادگی فداکاري در راه آن ،تعریف نمود.براسـاس
تعریف مذکور مهمترین ابعاد هویت ملی عبارتنداز :تاریخی ،جغرافيایی ،سياسی ،ميراث فرهنگی ،زبانی
و ادبی ،اجتماعی و دینی .هر کدام از ابعاد مذکور بسته به بافت و زمينه اجتمـاعی ،سياسـی و تـاریخی
یک ملت از اهميت کمتر یا بيشتري برخوردار است .حتی گاه ممکن است در بعضی از جوام یکـی از

National identity.

1-

پژوهشنامه تاریخ -سال سيزدهم -پایيز  - 17شماره 25

55

ابعاد مذکور در تعریف هویت ملی تاثير نداشته باشد یا با تغيير حکومتها در یک کشور از اهميت یک
عامل کاسته و یک بعد دیگر به عنوان ستون اصلی هویت ملی در نظر گرفته شود.
هويت ملي در ايران
در دهه اخير هویت به یکی از کليدواژهاي تحقيقات و پژوهشهاي نظري و کـاربردي در جامعـه
علمی ایران تبدیل شده است که علت این امر را میتوان در تسری روند جهانی شدن و تبعـات ناشـی
از آن از جمله بحثهاي تهاجم فرهنگی ،بحران هویت ،هویتهاي قومی و مذهبی ،هویتهاي تکواره
و ...دانست که بر هویت ملی به تب آن وحدت ملی و سرزمينی ایران تاثيرگذار بـوده اسـت .بـر ایـن
اساس در این بخش بررسی دو نکته تیل ضروري است؛ نکته اول ،بررسی منشاء و نحوه شکلگيـري
و فرآیند تکوین هویت ملی ایرانی با هدف ،تبيين و تشریح عوامل ،زمينهها ،شرای و مناسباتی اسـت
که بر شکل گيري هویت ملی در ایران در طول تاریخ از باستان تا دوران معاصر به ویژه دوره پهلـوي
اول و دوم تأثيرگذار بودهاند .دومين مسأله آن است که وقتی از مليت ،ملی یا هویت ملی در ایران(بـه
عنوان یک پایه هویت جمعی ایرانيان ) سخن میگویيم ،منظـور چيسـت و چـه عناصــر و ابعـــاد و
مولفههایی را شامل میشود .بدین منظور و از آنجایی که سنجش هویت ملی نمیتواند بدون توجه به
ادبيات موجود و بررسیهاي انجام شده باشد ،مراجعه به این ادبيات ضروري و الزم است.
رويکردهاي تاريخي به هويت ملي ايرانيان
در خصوص منشاء هویت ملی در ایران نظریات مختلفی از سوي اندیشـمندان داخلـی و خـارجی
مطرح شده است که بطور کلی در قالب سه رویکرد به بررسی آن خواهيم پرداخت:
الف-پست مدرنها ،ابزارگرايان و قومگرايان:
عدهاي از صاحبنظران معتقدند هویت ملی در ایران پدیدهاي متأخر و متأثر از دنياي غرب است
که در نهضت مشروطه نمود عينی پيدا کرد .براساس آراي متفکرانی که هویت ملی را مفهومی متأخر
و جدید میپندارند ،هویت ملی محصول تالش آگاهانه یک طبقه سياسی براي ایجاد ابزاري است کـه
ابقاي قدرت و اعمال حاکميت را تسهيل میکند .مرتضی مردیها ،حسين بشيریه ،داریـوش آشـوري و
صاد زیبا کالم در زمره این دسته از صاحبنظران قرار دارند که معتقدند در ایران ،هویت ملی پس از
دوران مشروطه پدید آمده است 1.اریک هابسام نيز ضمن تائيد مدرن بودن هویـت ملـی معتقـد اسـت
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ملتها ،دولتهاي ملی و ایـده ناسيوناليسـم را پدیـد نمـیآورنـد بلکـه دولـت ملـی بـا آرمـانهـاي
ناسيوناليستی است که سرچشمة پيدایش ملتها در عصر جدید میشود .البته هابسام از ایران ،چـين و
ویتنام بعنوان ملل تاریخی یاد میکند و از شبه ناسيوناليسم ابتدایی که بـر هویـت قـومی-مـذهبی در
دوره ایران قبل و بعد اسالم ،استوار بوده است تاکيد مینماید 99.بنا به آنچه تکر شـد مـیتـوان گفـت
هابسام ضمن آنکه هویت ملی تاریخی(باستانی) را براي ایران و سایر ملل رد میکند اما از وجود یـک
شبه ناسيوناليسم ابتدایی بر مبناي هویت قومی -مذهبی در ایران معتقد بوده است.
ب -ديرينهگرايان ،باستانگرايان و شونيستها:
دیرینهگرایان ،باستانگرایان و شونيستها معتقدند اگرچه مفهـوم هویـت ملـی در غـرب پـس از
پيدایش دولتملتهاي اروپایی در قرن نوزدهم مـيالدي پدیـد آمـد ،امـا ایـن موضـوع در خصـوص
کشورهایی همچون ایران ،چين ،هند و ...که از قدمت تاریخی گستردهاي برخوردارند ،صد نمیکنـد.
زیرا این تمدنها از ابتدا بر یک آگاهی تهنـی از خـود و دیگـران قـوام یافتـه و موجودیـت خـویش را
براساس این خودآگاهی تهنی شکل دادهاند؛ به طوري که یونانيان غير یونانيان را بربر و ایرانيان نيـز
غير ایرانيان را انيران میناميدند .از جمله این افراد میتوان به تيرداد بنکـدار و حميـد احمـدي اشـاره
نمود 99.در این مورد حميد احمدي یکی از پژوهشگران حوزه هویت در ابعاد ملی و قومی معتقد اسـت
پدیدههایی چون ملت و احساسات تعل به یک جامعه داراي ميراث سياسی ،فرهنگی و تاریخی خاص
ریشه کهن دارد ،اما ناسيوناليسم به مفهوم امروزي آن و همـه ویژگـیهـاي امـروزي مـورد نظـرش،
پدیدهاي است جدید 95وي براي تائيد نظر خود از نظر آنتونی اسميت 1استفاده مینمایـد کـه از ایـران،
چين ،یونان و هند به عنوان ملتهاي ماقبل مدرن یاد مـیکنـد؛ همچنـين مراجعـه بـه متـون کهـن
تاریخی و آثار ادبی خارجی و داخلی در مورد ایران یکی از راهکارهاي تائيد نظر خود میداند.
از نظر پژوهش حاضر ،چند ایراد به استدالل او وارد است؛ اول اینکه یکی از ایرادات مدرنيستهـا
و جریان هاي قومی نه انکار تاریخ و تمدن ایران ،بلکه انکار موجودیتی سياسی با نام مشـخص ایـران
است،اما درباره آثار تاریخی و ادبی دیگر که به آن استناد مـینمایـد ،اـاهراً از آوردن مصـدا عينـی
کاربرد واژه ایران در آثار مذکور ناتوان بوده است .حتی مـیتـوان آوردن بعضـی از ایـن آثـار را در رد
ادعاي خود نویسنده دانست؛ مثالً در عناوین هيچکدام از کتابهاي مذکور اسمی از ایران نبرده شده و
- Anthony Smith.
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از آن به عنوان عجم و فارس نام برده شده که هرچند نشان دهنده بخشی از هویت ایرانی میباشد اما
این به هيچ عنوان به معناي هویت ملی ایرانی نيست .این کتابهاي تاریخی کـه بـه بررسـی تـاریخ
ایران پرداختهاند ،از سلسلهها یاد میکردند مانند هخامنشيان ،ساسانيان ،اشکانيان و ...نه از موجـودیتی
بنام ایران .همچنين نگارش آثار تاریخی و ادبی نویسندگان ایرانی به زبان عربی ،نمـیتوانـد نشـان از
هویت ملی آنان باشد که زبان فارسی را به عنوان ستون هویت ملی نادیده گرفتهاند .البته وجود کلمـه
ایران در آثار نظامی گنجوي و فردوسی و برخی دیگر از شعرا و نویسندگان و احساس تعل بـه ایـران
در این اشعار میتواند دليلی بر وجود هویت ایرانـی و ایـراندوسـتی و حـب وطـن در بـين بخشـی از
نخبگان ایران بود اما نمیتوان آنرا به کل ایران و تمامی دوران تاریخی سرایت داد.
ج -روايت تاريخينگر:
احمد اشرف براي پرهيز از افراط و تفری دو گروه مذکور ،رویکرد سومی را تحت عنـوان روایـت
تاریخینگر مطرح میکند .در این رویکرد قبل از هر چيز هم از نظر تاریخی و هم از نظر تحليلی بـين
دو مفهوم "هویت تاریخی و فرهنگی ایرانی" و "هویت ملی ایرانی" قائل به تمـایز شـده و در عـين
اینکه مانند نظر پستمدرنها هویت ملی را متعل به عصر جدید میداند و عطف به ماسب کردن آنرا
نمیپذیرد .اما "هویت تاریخی و فرهنگی ایرانی" را مقولهاي تاریخی مـیدانـد کـه از دوران پـيش از
اسالم تا به امروز به شکلهاي گوناگونی بازسازي شده است .به عبارت دیگر مفهوم تـاریخی هویـت
ایرانی ،که در دوره ساسانيان ابداع شده بود ،در دوران اسالمی با فراز و نشيبهایی تحول پيدا کرد ،در
عصر صفوي تولد دیگري یافت و در عصر جدید به صورت "هویت ملی ایرانی" ساخته و پرداخته شد.
بنابراین روایت واق بينانه آن است که بجاي مفهوم هویت ملی از مفهوم "هویت تـاریخی و فرهنگـی
ایرانی" و تحوالت تاریخی آن از زمان ساسانيان تا عصر مشروطه و از پيدایش هویـت ملـی و تحـول
آن در دو قرن گذشته سخن گوئيم 93.تحقي حاضر نيز به دليل نادیده گرفتن مولفههایی مانند حافظه
تاریخی مشترر ایرانيان ،رواج زبان فارسی در دوران مـذکور و آگـاهی از هویـت ایرانـی در برخـی از
مقاط تاریخی توس پستمدرنها و افراط باستانگرایان و تالش براي عطف ماسـب کـردن پدیـده
نواهوري مانند ملت به دوران باستان ،همچنين پدیده انقطـاع تـداوم سـرزمينی در برخـی دورههـاي
تاریخی روایت تاریخی را به عنوان رویکرد قابل قبول براي بررسی تاریخی هویت در ایران میداند.
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فراز و فرودهاي هويت ايراني در مسير تاريخ
براي دستيابی به عناصر و مولفههاي تشکيل دهنده هویت ایرانی ناچار به بررسـی رونـد هـویتی
ایران در طول تاریخ هستيم .در بررسی روند تاریخی هویت ایرانی ،پژوهشگران مختلفـی بـه تقسـيم-
بندي دورههاي تاریخی براساس مالکها و معيارهاي متفاوتی پرداختهاند که این امر به تسهيل فراینـد
بررسی فراز و فرودهاي هویت ایرانی منجر شده است .پژوهش حاضر نيز با توجه به اهميت متغيرهاي
مهم تاریخی که بر هویت ایرانيان تأثير داشته به تقسيمبنـدي سـير تحـوالت هـویتی در هفـت دوره
پرداخته که عبارتست از -9 :دوره ایران باستان -5 ،دوره ورود اسالم تا صفویه -3 ،دوره صـفویه-4 ،
دوره مشروطه -2 ،دوره پهلوي اول -9 ،دوره پهلوي دوم -7 ،دوره جمهوري اسـالمی ایـران .تمرکـز
پژوهش حاضر تا دوره پهلوي اول میباشد.
 .1دوره باستان:
برخی از صاحبنظران ورود کوروش به بابل را آغاز آنچه که هویت ایرانی خوانده میشـود ،مـی-
دانند و معتقدند هخامنشـیهـا نخسـتين صـورتبنـدي شـناخته شـده از نـژاد ایرانی(آریـایی) ،زبـان
ایرانی(پارسی) ،خ ایرانی(پارسی باستان) و دین ایرانی(اهور مزدا و زرتشـت و ایزدانـی ماننـد مهـر و
آناهيتا در دوران هاي بعدتر) را به دست دادهاند.
تاریخ ایران در عصر ساسانی( )559-925نيز یک دوره طالیی را در تمام ابعـاد سياسـی ،نظـامی،
مذهبی ،اقتصادي و اجتماعی تجربه کرد .به همين علت بخش اعظمی از مصـدا هـاي هویـت ملـی
نهفته در تاریخ این دوره است .ایران در این دوره به مدت قریب به  499سال حکومـت ثـابتی تجربـه
کرد که در قياس با دیگر حکومتهاي ایرانی قابل توجه است .کاربرد واژه ایرانشـهر بـه عنـوان یـک
مفهوم سياسی براي ناميدن سرزمينهاي عصر ساسانی در این دوران صورت میگيرد که بـه یکـی از
اصلیترین مولفههاي هویت ایرانی در طول تاریخ تا به امروز شده است و رسميت یافتن دین زرتشت
که به جامعه ایرانی دوره ساسانی وحدت و انسجام ملی میبخشيد ،یکـی از مولفـههـاي بسـيار مهـم
هویت ملی عصر ساسانی است .همچنين ایجاد ستونهاي مرزي ميان ایران و توران در این دوران که
به نوعی کارکردهاي مرز را در دوران مدرن دارا بود ،یکی از مولفههاي هویت ملی و از عصر ساسـانی
است 94.بی شک تاسيس دو مولفه مهم هویت ملی امروز ایرانيان را مدیون این دوره دانست که خـود
در ایجاد وحدت و انسجام ملی نقش به سزایی ایفا میکرد.
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ایران عصر هخامنشيان و ساسانيان در برگيرنده اقوام ،نژادها و مليتهاي مختلفـی بـود کـه بـا
مذهب ،فرهنگ ،زبان و ساختارهاي مختلف اجتماعی تحت یک قـدرت مرکـزي قـرار گرفتـه بودنـد.
سياست هخامنشيان از همان ابتدا بر مبناي احترام به کثرت و تنوع فرهنگی و قومی و در عـين حـال
فرمانبرداري و تبعيت از یک واحد سياسی یگانه شکل گرفته و تجلی بخـش نـوعی وحـدت در عـين
کثرت بوده است .بر این اساس موجبات یکپارچگی ملی را فراهم کردند و باعث تقویت بيشتر احساس
هم هویتی و هم سرنوشتی بين اقوام و طوایف مختلف تحت سلطه گردیدند .سياست هـویتی در دوره
ساسانيان نيز بجز در دوره اردشير که نسبت به مذاهب دیگر سختگير بود ،حاکی از ادامـه سياسـت-
هاي دوره هخامنشيان مبنی بر پذیرش تکثر است .هر چنـد کـه سياسـت دیـن واحـد در اواخـر دوره
ساسانی منجر به بیعدالتی در ح سایر مذاهب شد .بر این اساس روحانيت آریایی که خود را جانشين
و وارث آیين زرتشت میدانست ،در صدر سلسله مراتب اجتماعی قرار گرفـت و بـراي تحکـيم اقتـدار
سياسی و اجتماعی خود به تصلب آیينی دست زد .این جزميت به همراه ساختارهاي متحجـر و کهنـه
نارضایتی عمومی را به اوج رساند .در این مقط  ،تأکيد بيش از حد امپراتـوري ساسـانی بـر تمرکـز و
وحدت مکانی و عدم توجه به وجوه کثرتگراي فرهنگ و هویت ایرانی ،زمينههاي غيریتسازي آنان
از سوي مردم و پيدایش هویتهاي مقاومت و جدا شدن هرچه بيشتر آنان را از جامعه فراهم کرد .لـذا
جامعه ایرانی که در تات خود جامعهاي متکثر از فرهنگها و آیينهاي مذهبی مختلف بود و تساهل و
مدارا را به عنوان جزو الینفکی از ساختار هویتی خود به شمار آورد ،به تدریج در مقابل دستگاه حاکمه
ساسانيان قرار گرفت .پيامد این امر زوال سياسی هر چه بيشتر سلسله ساسانيان و تضعيف وحدت ملی
ایران بود و سرانجام منجر به سقوط حکومت و فروپاشی وحدت و یکپارچگی ملـی بـه واسـطه حملـه
اعراب مسلمان گردید
 .2هويت ملي بعد از اسالم تا صفويه:
از دوران ورود اسالم تا دوره صفویه هویت ایرانی دچار یک فتـرت و بحـران شـد و مولفـههـاي
هویت ایرانی تغييرات زیادي را شاهد بود .اول اینکه هویت جغرافيایی ایران مخـدوش شـد و ممالـک
اسالمی جایگزین ایرانشهر شد؛ امت اسالمی جایگزین وطن ایرانی شد .عالوه بر آن ،هویت دینی بـه
مرکز و اساس هویت ایرانی تبدیل شد؛ این بار اهلل جانشين اهورامزدا ،و محمد(ص) جانشين زرتشـت
شد که به یکی از عناصر اصلی هویت ایرانيان تاکنون تبدیل شده است .یکی دیگر از عناصر امـروزي
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هویت ایرانيان ،یعنی زبان فارسی ،در این دوران زبان علمی ،ادبی و دیوانی شد .تسل خالفـت بغـداد
بر حکومتهاي محلی چون طاهریان ،صفاریان ،سامانيان و آلبویه در کشور -که همگی مشـروعيت
سياسی خود را از خليفه اخذ میکردند -اجازه هرگونه قومگرایی و رشـد هویـت ایرانـی را مـیگرفـت.
استقرار دولتهاي بزرگ سلجوقی ،ایلخانان مغول ،تيموریان و ترکمانان آ قویونلو نيز حاکی از تسل
سياسی آن طوایف بر سرزمين ایران داشت ،نه دال بر تأسيس حکومت فراگير و وحدت سرزمين ایران.
میتوان گفت کشور ایران حدود نه قرن ،یعنی تا زمان اهور سلسله صفویه ،از وحدت سياسی و قومی
محروم بود .با این همه ،در این دوران فترت سياسی و ملی ،چند چيز بر جاي مانـد کـه عامـل تـداوم
هویت ایرانی شد ،از آن جمله اقوام ایرانی به عنوان عجم در برابر عـرب و تاجيـک و در برابـر تـرر
شناسایی شدند و این امر باعث تمایز ایرانيان از سایر مسلمانان گردید و هویت خاص ایرانيـان معـين
شد .از همه مهمتر ،شکوفایی زبان دري که عامل و پاسدار فرهنگ و هویت ایرانی بود پایدار ماند و به
تداوم هویت ایرانی مدد رساند .در این مقطـ  ،بـا اینکـه مفهـوم سياسـی ایـران در معنـاي سـرزمين
یکپارچه ،حکومت واحد و مستقل از بين رفت اما ایران و احساس ایرانی بودن در آثار ادبی پا برجا ماند
تا در دورۀ صفویه مفهوم سرزمينی آن نيز دوباره احياء شود.
 .3دوره صفويه؛ هويت ايراني -شيعي:
در سده نهم هجري(پانزدهم ميالدي) جنبش صفوي به صورت یک قدرت سياسی نيرومند اهور
کرد .صفویان با اعالم وفاداري به مذهب تشي  ،اولين دولت متمرکز و فراگير ملی را پـس از گذشـت
نهصد سال تأسيس کردند .از جمله مهمترین واقعه این دوره رسميت یافتن مذهب تشي در ایران بود.
با این کار توانستند پس از چند قرن گسستگی سياسـی ،وحـدت و هویـت سياسـی -ملـی بـه ایـران
ببخشند .صفویان ،شيعه را مذهب رسمی ایران اعالم کردند که از این طری بـه روشـنی ایـران را از
امپراتوري سنی مذهب عثمانی در غرب و تيموریان هند در شر متمایز ساختند .شرط اساسی هویـت
که همان تشابه و تلقی ماي خودي و تمایز با دیگري که اهـل سـنت بـود ،شـکل گرفـت .همچنـين
صفویان براي بيان تمایز بيشتر با امپراتوري عثمانی بر عناصر فرهنگی ایرانی تاکيد بيشـتري داشـتند.
بنابراین در دوره صفوي تأکيد بر عناصر فرهنگ ایرانی و مذهب تشي به عنوان دو رکن اصلی هویت
ایرانيان ،موجب تداوم فرهنگ ایرانيان قبل از اسالم و فرهنگ مذهبی دوران ایران اسالمی گردید کـه
انسجام و همبستگی را براي ایران دوره صفوي به همراه داشت.
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نکته دیگر که در این دوره شکل گرفت و بر هویت ایرانيان در سدههاي بعد تأثير گذاشت ،ارتباط
با دنياي غرب بود .رقابت با دولتهاي سنی نه تنها ایران را از جوام اسالمی جـدا کـرد ،بلکـه آن را
واداشت تا در جستجوي حمایت قدرتهاي اروپایی باشد و بـا آنهـا پيونـد یابـد .پيونـد ایـران در دوره
صفویه با دولتهاي اروپا و ارتباط با اروپایيان از این دوره به بعد ،ایرانيان را بـه سـوي افکـار جدیـد و
تشکيل یک دولت ملی بر پایه افکار ناسيوناليست سو داد .همچنين اقامت گـروه بزرگـی از شـعراي
ایرانی در هند در فعال شدن هویت ایران تاثير گذاشت که از یک سو موجب تمایز ميـان دو کشـور و
تشخّص هویت ایرانی شد و از سوي دیگر ،دلتنگی گروهی از آنـان بـه خـاطر دوري از ایـران ،سـبب
پيدایش اشعار وطنی براي ایران گردید .این اشعار سبب شد تلقی از وطن بعنوان کشور ایران جایگزین
معناي دیگر آن مانند شهر محل تولد ،وطـن اسـالمی و عرفـانی شـود 92.بنـابراین در ایـن دوران بـا
رسميت یافتن شيعه ،مرزهاي هویتی و جغرافيایی که بعد از اسالم مخـدوش شـده بـود ،بطـور کامـل
مشخص گردید که این امر منجر به احساس آگاهی و تعل به مفهوم کشور ایران به جاي دارالسـالم،
شد که در اشعار و آثار ادبی نمایان گردید .میتوان از آن بعنوان دوره تاسيس هویت ایرانی بعد اسـالم
تحت عنوان هویت ایرانی -شيعی یاد کرد.
هویت در دوره صفویه که بيشتر تحت غيریتی بنام عثمانی و دیگر همسایگان سنی مذهب شکل
گرفت از یک نوع تداوم و ثبات تا دوران مشروطه برخوردار بود .کچویان این تداوم هویتی را ناشـی از
چند امر میداند؛ از آنجایی که هویت شيعی صفویه براساس غيریتی بنام عثمانی شکل گرفت تا زمان
تداوم این غيریت هویت ایرانی نيز از ثبات برخوردار بود .دليل دوم که کچویان به آن اشـاره مـیکنـد
این است که برتري کمابيش و یا حداقل متوازن ایران بر غيریت علیرغم عدم تـوازنهـاي راهبـري،
جمعيتی و نظامی منجر به عدم نقد این هویت شده است .اما مهمترین دليل از نظر کچویان این است
که اوضاع و احوال نابسامان داخلی و مشکالت ایران به علل یا عواملی بيرونی یا ویژگیها و خصایص
«غير» و یا نقصانهاي تاتی «خود» نسبت داده نمیشد ،بلکه در چـارچوب سـنت فکـري -فرهنگـی
ایران و بر پایه آن نتيجه قصور در زندگی منطب بر تصویر آرمانی از خود موجود تلقی شـده و بعنـوان
انحراف از دین توضيح داده

میشد99.
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قاجار و مشروطيت؛ بحران هويت و گذار از هويت تاريخي فرهنگي ايرانـي

به هويت ملي:
اکثریت قریب به اتفا پژوهشگران هویت ملی معتقدند که مسئله و مشکله هویـت ایـران بـراي
نخستين بار از زمان قاجار بویژه در اواخر دوران قاجار و شکستهاي ایران از روس مطرح گردید .ایـن
شکست ها منجر به اعزام دانشجویان به غرب براي کسـب علـوم جدیـد و بـه تبـ آن جبـران عقـب
ماندگیها شد .نخستين برخورد این دانشجویان با غرب و پيشرفت و تجدد آنها باعـث ایجـاد مشـکله
هویت در این افراد گردید 97.این ارتباطات و دادستدهاي فرهنگی و سياسی ،ایران بـا غـرب و هنـد و
عربها زمينه بازپردازي "9ایران" و "ملت" را در گزارش تاریخ و گویش 5سياسی ایران فراهم

آورد91.

از یک طرف مشاهده پيشرفتهاي کشـورهاي غربـی در عرصـههـاي صـنعت ،اقتصـاد و سياسـت و
فرهنگ و مقایسه آن با وضعيت نابسامان کشور خود که در فقر اقتصادي و استبداد غوطهور شده بـود،
این افراد را به فکر علتیابی این تفاوتها و چارهجویی براي جبران این عقب مانـدگیهـا انـداخت .از
طرف دیگر در کشورهاي اروپایی بحثهاي ناسيوناليسم در حوزه نظر و عمل در اوج قرار دادشت کـه
بر این نخبگان تأثيرات شگرفی گذاشت .این نخبگان اولين منادیادن گفتمان هویت ملی و در سطحی
کالنتر نخستين راویان دولت -ملت مدرن بودند.
در این ميان ،واکنش متفکران در برابر فرهنگ و تمدن جدید یکسان نبود .برخی ،اواهر فرهنگ
غرب را پذیرفته و در مقابل پدیدههاي جدید حالت انفعال داشتند .این گـروه ،راه نجـات را در تبـري از
فرهنگ و هویت گذشته ایرانی میدانستند .ميرزا ملکم خان نمونه اعالي این تلقی بود .از روشنفکران
دیگر ،ميرزا فتحعلی آخوندزاده و تقیزاده بودند که توسعه اجتماعی ایرانيان را مستلزم آن میدانسـتند
که هویت و مواریث فرهنگی و ادبی ،خ و زبان و سنن خویش را کنار بگذاریم و دسـت بـه تقليـد و
اقتباس از غربيان

بزنيم91.

در برابر این نگرش ،دیدگاه دیگري وجود داشت که به تعامل دو فرهنگ اعتقاد داشت و برآن بود
تا دالیل عقبماندگی را دریابد .این تلقی بر شناخت عوامل برهم زننده سنت و عوامل موجـد بحـران
هویت تأکيد داشت و براي احساي هویت ملی بر سنتهـا تأکيـد مـیکـرد .نمونـه بـارز ایـن تلقـی
Rearticulation
Discourse

1
2
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سيدجمال الدین اسدآبادي بود .این دیدگاه ،نوعی خودآگاهی بود که به تداوم سنت و فرهنگ و هویـت
ملی کمک میکرد .در مقابل این دو دیدگاه ،دیدگاه دیگري هم وجود داشت که به فرایند مدرن شدن
به طور مثبت مینگریست و آن را مرحلهاي از کمال و تکامل تلقی میکرد .این دیدگاه ،هویت ملی را
داراي عناصر سه گانه"ملی و باستانی" و"مذهبی"و"غربی" میدانست .حکومت مشـروطه کوششـی
بود براي ایجاد دولت– ملت مدرن براسـاس نمونـههـاي اروپـایی آن؛ در ایـن راسـتا بـه ایـدئولوژي
ناسيوناليسم به عنوان ایدئولوژي ملتساز عنایت داشتهاند .به عبارت دیگر آشنایی بيشـتر روشـنفکران
ایرانی با نمونههاي دولت مدرن در اروپا و ایدئولوژي سياسی ناسيوناليسم به عنـوان گفتمـان دولـت-
ملتسازي مدرن موجب رشد و گسترش اندیشه ناسيوناليسم در ایران شد.
در هنگامه جنبش مشروطيت و تالش براي ایجاد دولت -ملت جدید کوشش درخور توجهی نيـز
در امر تأسيس هویت ملی به عنوان جزء الزم در پروژه ایجاد دولت ملی به عمل آمد و از آن جایی که
صورتبندي فکري و ایدئولوژیک هویت ملی تا حدود زیادي توس نخبگان فکري انجام شده بود ،لذا
در این ميان هویت ملی وجه مسلطی پيدا کرد و به موازات گفتار ،اصالحات بنيادي عرصه سياسـت را
فراگرفت .با تأسيس مشروطيت همپوشانی هویت ملی و پروژه دولت ملی موجبات پيوسـتگی خـود و
غيره را در این زمينه فراهم کرد .نظام سياسی مشروطيت از زمان تشکيل دوره دوم مجلس تا هنگـام
کودتاي سوم اسفندماه  9511شمسی به تناوب دچار وضعيت بحرانی شد .بروز وضعيت بحرانی و نحوه
مواجهه دولتها و نخبگان سياسی با آن ،بر راهبردهاي اساسی پيشبرد پروژه تأسيس دولت ملی تأثير
گذاشت و پروژه هویتسازي ملی را دستخوش دگرگونی بنيادي کـرد .اهـور دو ایـدئولوژي متفـاوت
سياسی در دوره دوم مجلس یعنی اجتماعيون(پيروان ایدئولوژي سوسياليستی) و عاميون یا دموکراتها
(پيروان ایدئولوژي پارلمانی) تحولی را در مفهوم ایرانيت جدید پدید آورد که متعاقب آن پـروژه دولـت-
سازي ملی نيز دچار دگرگونی فکري شد .در این سالها عامل دیگري که پروژه هویتسـازي ملـی را
دچار دگرگونی و تحول کرد ،وقوع جنگ جهانی اول و اشغال خار ایران توس طرفهـاي درگيـر در
جنگ بود که به روند یگانگی ملی یاري میرساند؛ به طوري که در جریان نبردهاي جنگ جهانی اول
همه نيروهاي اجتماعی فارغ از تعلقات قومی زبانی و دینـی بـراي دفـاع از کليتـی بـه نـام وطـن بـه
پاخاستند و صفوف واحدي را تشکيل دادند .وجود دشمنی خونخوار و جرار در برابر وطن و ملـت پـروژه
غيریتسازي روس و انگليس را دوباره در اولویت قرار داد 59.بطور کلی در دوران قاجـار و مشـروطيت
هویت ایرانيان تحتتاثير آراء و اندیشههاي غربی که از طری جریـان روشـنفکران از غـرب برگشـته
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شکل گرفت به مرحله مدرن خود که همان هویت ملی است گام گذاشت .اما واکنش بـه اندیشـههـاي
جدید هویت فرد ایرانی را در ميان سه گفتمان اسالميت ،ایرانيت و غربيت نگاه داشته و تـالش بـراي
آشتی بين این سه گفتمان از سوي روشنفکران موجب ایجاد نوعی بحـران هویـت در ميـان ایرانيـان
میگشت 59.البته انقالب مشروطه بر هویت ملی ایران دو تاثير دیگر نيز گذاشت که به نوعی ایرانيان
را با بحران هویت مواجه ساخت .یکی از بين بردن مشروعيت عرفی سلطان بود؛ از پيش از اسـالم و
بعدها در دورۀ اسالمی این اصل مطرح بود که سلطان مانند نخ تسبيح عامل انسجام و هماهنگی ملت
است .این مشروعيت عرفی نقش مهمی در ایجاد یکپارچگی داشت .در مشـروطه ،اولـين اتفـاقی کـه
افتاد ،آن بود که سلطنت فاقد مشروعيت عرفی شد و اعتباري را که در ميان مردم داشت ،از دست داد.
دومين رخداد در دوران مشروطه ،تنزّل دین از جایگاه متعالی خود بود .با وجود این که بناي انکار دین
دست کم در بيشتر اقشار طرفدار مشروطه نبود ،اما آن نقـش اساسـی کـه دیـن در جامعـة صـفوي و
قاجاري داشت ،در این دوره نمیتوانست داشته باشد .در عوض ،عناصر فکري جدید آمده بـود و دیـن
میبایست به صورت امري فردي در میآمد .بنابراین در این دورۀ بحرانی ،هویت ایرانيـان متشـکل از
عناصري پراکنده از قبيل دین ،نظام پادشاهی و مدرنيته یا به عبارت دیگر ایرانيت ،اسالميت و مدرنيته
غربی

بود55.

.5

پهلوي اول؛ هويت ملي باستانگرايانه(تلفيق ايرانيت و غربيت):

در فضاي سياسی -اجتماعی خاص پس از انقالب مشروطيت تحوالتی رخ داد که از نظر تاریخی
و ساختاري زمينه را براي پيگيري ایده وحدت و حفظ تماميت سـرزمينی کشـور فـراهم آورد .از نظـر
تاریخی ،جنگ جهانی اول و دخالت بيگانگان ،تالش براي تبدیل وضعيت استقالل کشور بـه جایگـاه
تحتالحمایگی متأثر از قرارداد  ،9191زوال استيالي دولت مرکزي و اهور نيروهاي گریز از مرکـز و
وقوع شورشهاي محلی و قومی تنشها و بحرانهاي ناشی از حرکت شيخ خزعل در خوزستان ،شيخ
محمد خيابانی در آتربایجان ،ميرزا کوچک خان جنگلی در گيالن ،اسماعيل آقا سـمکو در کردسـتان،
محمد تقی خان پسيان در خراسان و امير افشار در کرمانشاه ضرورت ایجاد دولت مرکزي نيرومندي را
ایجاب میکرد .از لحاظ ساختاري ،با زوال نظام اجتماعی قدیم ،ضرورت صنعتی کردن کشور ،توسـعه
اقتصادي ،ایجاد مبانی دولت مدرن به ویژه ارتش جدیـد و بوروکراسـی ،اصـالحات مـالی و نظـامی و
تأمين وحدت ملی بيش از هر زمان دیگر احساس میشد .عالوه بر وضـعيت آشـفته داخلـی ،عوامـل
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تسهيل کننده دیگري نيز وجود داشت که برانگيزاننده خواستههاي ناسيوناليسـتی بـود .در ایـن ميـان
میتوان به متغيرهایی نظير تجددخواهی روشنفکران ،آگاهی فزاینده از عقبماندگی کشور ،سـرخورده
شدن جبهه مخالف استبداد به دليل روند معکوس انقالب مشروطيت ،فرقـهگرایـی و کشـمکشهـاي
افراطی سياسی ،مشروعيت ایدئولوژیک خواستههاي ناسيوناليستی و نهایتاً خواستههایی که براي رفـ
نفوت و سلطه قدرتهاي بيگانه وجود داشت ،اشاره نمود 53.لذا روشنفکران و نخبگان سياسی و فکـري
این دوران تنها راه رهایی از تنشها و کشمکشهاي سياسی-اجتماعی داخلی و تهاجم و دستاندازي
نيروهاي بيگانه ،که موجودیت سياسی و پيکره هویتی ملی ایران را در معرض خطر تفـر و انحـالل
قرار داده بود ،به قدرت رسيدن یک نفر " فرمانرواي مستبد روشناندیش و مصلح" و "یک شخصيت
نيرومند" میدانستند که بيانگر ادرار جدید آنان از هویت جدید در ایران در چارچوب دولتی مقتـدر و
متمرکز بود .کسی که به عنوان کارگزار ملت ،یک حکومت متمرکز و مقتدر بنا نهد که در عـين رفـ
مشکالت فزاینده داخلی ،بتواند از یکپارچگی و استقالل آن محافظت نماید .با اهور قدرت و سـلطنت
رضاشاه ،ناسيوناليسم در ایران ماهيت و مبانی تازه و متفاوتی به خود گرفت .از نظـر رضاشـاه تنهـا راه
رسيدن به تجدد و مدرنيزاسيون و رف چالشها و تنشهاي داخلی در گرو ایجاد دولت -ملتی مدرن و
مقتدر بود که الزمه این امر ایجاد وحدت و انسجام از طری سياست یکسانسازي هویتی و فرهنگـی
بود .در این راستا سرکوب شورشهاي ایلی و طایفهاي و سياست تخته قاپو کردن ایالت و عشـایر در
راستاي سياست یکسانسازي رضاشاه و تسل بيشتر بر اقوام بود.
البته سياست رضاشاه در یکسانسازي فرهنگی در نفی و سرکوب اقوام و آداب و رسـوم آنهـا بـه
حوزه کتب درسی نيز کشيده شد .کتب درسی ،در بهترین مورد در ارتباط با اقوام ایرانی سکوت نمـوده
است یا اقوام تحت عناوینی چون «اهالی و سکنه» ایاالت و والیات ایران مطرح شدهاند .در اشاره بـه
آتريهاي ایران ـ که از آنها با عنوان «اهالی آتربایجان» یادشـده اسـت– مشخّصـهي هویـت ملـی
آنها(پاسداري از وطن) و پيشينهي تاریخی آنها است؛ آنها کسانی هستند کـه «در جنـگهـاي بـزرگ
تاریخی در هر نوبت به مدافعه از کشور و حفظ خار ایران قيام کرده ،مردانه کوشيدهاند؛ از این جهـت
است که عموم آتربایجانیها به سلحشوري و ثبات قدم معروفند» .در توصيف کردها سعی شده اسـت
از مولّفه هاي بيشتري مثل منشأ قومی ،زبان ،دین ،نـوع زنـدگی و معيشـت اسـتفاده شـود« .از زبـان،
عادات و رسوم و آداب اهالی کردستان چنين برمیآید که آنها از نژاد ایرانيان قدیم میباشند و امتـزاج
آنها با طوایف دیگر کمتر بوده است و زبان کردي شعبهاي از زبان فارسی قـدیم اسـت کـه بـه زبـان
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پهلوي شباهت بسيار دارد» .اما در بعضی موارد به شدت به هتک حرمت آنها پرداخته شده است .مثالً
در ارتباط با ایالت و عشایر در کتاب تعليمات مدنيه "انسان چادرنشـين" را چنـين تعریـف مـیکنـد:
«انسان چادرنشين آن است که در بيابانها زیر چادرها زندگی کرده برحسب تغيير فصول تغيير مکـان
داده  . . .از قبيل شبانان و ایالت که مانند وحشيان ادرار عمارت ،ساختن و آبـادي نداشـته و از خـود
هيچ اثري

نمیگذارند»54.

یکی دیگر از اقدامات رضاشاه براي ساختن دولت– ملتی مدرن و هویت ملـی ایرانـی تغييـر نـام
کشور از پرسيا به ایران بود .در سال  9393شاه به ترغيب سفارت ایران در برلين دستور داد که از آغاز
فروردین  9394نام ایران جاي پرسيا را خواهد گرفت .در دي ماه همـان سـال بخشـنامهاي از سـوي
وزارت خارجه به همه سفارتخانههاي ایران در خارج و سفارتخانههاي خارج در ایران صـادر گردیـد،
مبنی بر اینکه "چون مملکت ما به اسم ایران خوانده میشود و سکنه آن ایرانی هستند ،علتـی نـدارد
که در ترجمه السنه[زبانها] اروپایی ایران را پرس و ایرانی را پرسان بخوانند و حال آن کـه پـرس یـا
پارس یک قسمت از مملکت ایران است» .در حالی که ایران یادآور شـکوه باسـتانی کشـور و نشـانگر
اهميت زادگاه نژاد آریایی بود 52.این تغيير را میتوان در ایجاد هویت ملی واحد با اهميت تلقی کرد .از
این جهت همانطور که تکر شد اطال پرسيا یا پارس که نام یکی از اقوام ایران است نمیتواند موجـد
احساس همبستگی سایر اقوام غير فارس با کشور باشد .بنابراین ایـران یـادآور تـاریخ مشـترر اقـوام
آریایی ماد ،پارس و پارت است که این امر میتواند با نفی اختالفات بـين اقـوام و یـادآوري گذشـته و
منشاء مشترر در ایجاد حس تعل و همبستگی ملی و نهایتاً هویت ملی واحدي مثمر ثمر واق گردد.
یکی دیگر از محورهاي هویتی و سياستهاي هـویتی در دوره پهلـوي اول ایجـاد زبـان واحـد و
سراسري براي ایران بود تا عامل وحدتبخش و ارتباط بين اقوام و طایفههاي ایرانی باشد .بـه عقيـده
ناسيوناليستهاي آن زمان ایران ،موفقيت دولتهاي جدیـد اروپـایی در راسـتاي ایجـاد هویـت ملـی
سراسري ،مرهون به کار گيري یک زبان واحد ملی است .از این رو ،آنها نيز عالقهمند بودند بـا محـو
تنوع گفتاري رایج در ميان واحدهاي محلی و محوریت بخشيدن به زبان واحد ملی گروههـا و شـقو
مختلف اجتماعی را با یکدیگر مجتم نموده و نوعی خودآگاهی جدید را بر پایه آن ایجاد نمایند 59.هـر
چند سياست یکسانسازي زبانی نقش مهمی در ایجاد هویت واحد ملی داشت ،اما یکی دیگر از اهداف
رضاشاه از پيگيري یکسانسازي زبانی یا ترویج زبان رسمی تشدید تمرکزگرایی بـود 57.هـر چنـد در
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عصر ناصري ،نویسندگانی چون ميرزا ملکم ،آخوندزاده و کرمانی از مشوقان باستانگرایی ،ضـدیت بـا
اعراب و اصالح خ بودند که به جایی هم نرسيدند .در اواخر عصر قاجار و حدوداً شش سال قبل از به
قدرت رسيدن رضاخان ،موج جدیدي از باستانگرایی ،عربستيزي ،خالصسـازي زبـان و حـذف واژه-
هاي بيگانه به راه افتاد و چاپ مقاالتی در نشریات کاوه ،ایرانشهر و ایران باستان به این موج دامن زد.
بيشتر این رجال ،از همفکران و یاران رضاشاه در نيمة اول قدرت او شـدند .تقـیزاده ،در رأس کميتـة
ملّيون مقيم آلمان ،در نشریة کاوه سه راهکار براي نجات ایران پيشنهاد کرد -9 :قبول و ترویج تمدن
اروپا بالشرط؛  -5اهتمام و جد بليغ در خ  ،زبان و ادبيات فارسی و توسعه و ترميم آن؛  -3نشر علوم
فرنگ و اقبال عمومی به تأسيس مدارس و تعميم آن .همفکران دیگر ،کاوه ،فروغی و جمالزاده هم در
این زمينه مقاالتی چند نوشتند .نشریة ایرانشهر نيز پيشنهاد کرد انجمـن اصـالحات در وزارت معـارف
ایجاد شود و واژهها را تصحيح کند 51.پيرو پيشنهادات مذکور و عملی کـردن سياسـت یکسـانسـازي
زبان و پاالیش زبان فارسی ،سازمان فرهنگستان ایران در سال  9394شکل گرفت .ایـن سـازمان بـر
مبناي الگوي آکادمی فرانسه با هدف پاکسازي فارسی از لغات ترکی و عربی که در دوران گذشته وارد
فارسی شده بودند ،تشکيل گردید 51.فرهنگستان در طول فعاليت خود عالوه بر زدودن لغـات عربـی و
ترکی ،اسامی شهرها را نيز در راستاي ایجاد هویتی ایرانی آریایی و پهلـوي تغييـر داد .از جملـه ایـن
شهرها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ایالم →(ده باال-حسينآباد)؛ رضائيه →(اروميه)؛ بندر شاهپور →(خورموسی)؛ بندرشاه →(بندر
ترکمن)؛ بابلسر →(مشهد سر)؛ بندر پهلوي →(بنـدر انزلـی)؛ تاکسـتان →(سـياه دهـان-سـيادهن)؛
تنکابن →(خرم آبـاد -شهسـوار)؛ خرمشـهر →(محمـره)؛ شـهریار →(ربـاط کـریم)؛ ري →(شـاه
عبدالعظيم)؛ زاهدان →(دزدآب) و ...
البته سياست یکسانسازي زبان رضا شاه تنها در حوزه اصالح لغات در فرهنگستان محدود نمی-
شود .در تدوین کتب درسی نيز از طری کميسيون کتب درسی سازمان پرورش افکار لحاظ میشد .در
کتابهاي این دوران فق به زبان فارسی به عنوان زبان ایرانيان اشاره کرده و حتی از اشاره کردن بـه
نام زبانهاي دیگر موجود در ایران خودداري میکرد .براي نمونه «حتّی زبان فارسـی کـه مـا در ایـن
عصر بدان تکلّم میکنيم ،از حيث ریشه و بعضی قواعد ،همان زبان مردم عهد ساسانی است» مردمان
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ایران از نژاد آریا میباشند و زبان کنونی آنها فارسی است» .نمونههایی از این دست براي القاي هویت
ملی واحد بر پایه زبان فارسی در کتب این دوره به کرات یافت

میشود39.

جلوه دیگر سياستهاي یکسانساز دولت پهلوي اول را میتوان در اعمال کنتـرل بـر پوشـش و
اواهر به عنوان بارزترین تجلی انضباط و انقياد مشاهده نمود .در سال  9397مجلس لباسهاي محلی
سنتی را غيرقانونی اعالم کرد و افراد تکور بزرگسال را ،به جزء روحانيون رسمی ،به پوشـيدن لبـاس-
هاي مدل غربی و کاله پهلوي مواف کرد .پس از هشت سال کاله بينالمللی ،کاله نمـدي اروپـایی
جایگزین کاله پهلوي

شد39.

یکی دیگر از سياستهاي رضاشاه براي متجدد کردن ایران بـه تقليـد از غـرب ،انـزواي دیـن و
جدایی دین از سياست بود .ر ضاخان با تکيه بر ایرانی بودن و برخورد خصمانه خود با دیـن و دیانـت و
عقاید دینی ،بستر مناسبی را براي رشد و تکثير افکار روشنفکران به وجود آورد .به گونهاي کـه دیگـر
نياز نبود که روشنفکران این دوره مانند بعضی از روشنفکران عصر قاجار با چاپ مجالت و نشریات در
خارج ایران ،با افکار دینی و عقاید مذهبی در افتاده و آنها را به باد استهزاء و مسخره بگيرند ،بلکه در
داخل کشور با گرفتن امتياز و پروانه نشر از وزارت معارف ،به فعاليت میپرداختند؛ از این رو ،مجالتـی
مانند مجله دنيا ،در دوران انتشار خود با طرح مباحث فلسفه مـادي و ماتریاليسـم تـاریخی بـه تـرویج
مکتب کمونيسم و مادي گرایی مشغول بود ،و نيز مجله پيمان که مسئوليت آن را کسـروي بـر عهـده
داشت ،بر پایه طرح اصالحطلبی در قالب اطالحات دینی ،نهایت هتاکی را بـه مبـانی مـذهب انجـام
میداد .همچنين همزمان با کشف حجاب توس رضاخان ،نشریات در سطح وسيعی به ترویج فرهنگ
مبتذل غربی در قالب رمانهاي عشقی ،داستانهاي مصور پليسی و چاپ عکسهاي هنـر پيشـههاي
هاليوود به ترویج زندگی غربی پرداختند .در مقابل آن ،حساسيت در برابر چاپ یـک کتـاب دینـی بـه
گونهاي افزایش یافته بود که براي چاپ یک کتاب دینی حداقل میباید چهار سال وقت صرف کرد تا
بتوان اجازه چاپ و نشر آن را از وزارت معارف

گرفت35.

عالوه بر این موارد ،باید گفت که ستون اصلی سياست هویتی و ناسيوناليستی رضاشـاه باسـتان-
گرایی بود .در زمان رضاخان براي ارج نهادن به سنتهاي ملی و احياي فرهنگ باستانی ،اقدامات زیر
صورت گرفت:
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 -9تشکيل انجمن آثار ملی :این انجمن که در سال .9395ش با فکر تعمير و ترميم آثار باسـتانی
و تاریخی ،تاسيس شد.
 -5برگزاري جشن هزاره فردوسی :تکریم فردوسی ،به دليل عالقـه رضاشـاه بـه هنـر و ادبيـات
ایرانی نبود؛ بلکه وي احياي سنتهاي شاهنشاهی و ستایش از تمدن باسـتانی را بـراي شـکلگيـري
هویت نوین ایرانی(هویت خالی از گرایشهاي دینی) هدف گرفته بود.
 -3کانون ایران باستان :در راستاي ترویج گرایشهـاي ناسيوناليسـتی و باسـتانگرایـی و بـراي
شناساندن بيشتر فرهنگ و تمدن باستانی ایران« ،کانون ایران باستان» را تشکيل داد.
 -4سازمان پرورش افکار :سازمان پرورش افکـار سـازمانی بـود کـه در جهـت سـاختن پشـتوانه
ایدئولوژیک و مشروعيت بخش براي رژیم رضاشاه در دي مـاه سـال  9397بـه ریاسـت دکتـر متـين
دفتري تاسيس گردید .از مهمترین اقدامات این سازمان ترویج باستانگرایی و آریاییگرایـی و توجيـه
اقــدامات حکومــت در ایــن زمينــه بــود .حســين معتمــدي یکــی از اعضــاي ایــن ســازمان در تــاریخ
 9391/97/55گفته" :شاهپرستی به منزله بزرگترین پایهاي است که عظمت کشور بر آن قـرار گرفتـه
است .نياکان ما بزرگترین فریضهاي که بر خود واجب میدانستند خداپرسـتی ،شـاهدوسـتی و مـيهن-
پروري بوده

است"33.

-2نظام خدمت اجباري :رضاخان با تصویب نظام وايفه اجباري بـه نفـوتش در جامعـه افـزود .از
نظر آبراهاميان نقش نظام وايفه اجباري در روند هویتسازي ملی تنها به توسعه ارتـش منجـر نشـد
بلکه سربازان مرد را از محي هاي سنتی بيرون کشيد و آنان را براي نخسـتين بـار در سـازمانی ملـی
مستحيل نمود؛ سازمانی که در آن مجبورند ،به فارسی سـخن بگوینـد و بـا دیگـر گـروههـاي قـومی
محشور شوند و هر روز در مراسم صبحگاه وفاداري خود را به شاه ،پرچم و دولت اعالم کنند .در واقـ
یکی از اهداف طراحی این قانون تبدیل روستایيان و ایالت به شهروند بود 34.همانطور که در قسمت-
هاي قبل تکر شد آگاهی از مرزهاي جغرافياي و شکلگيـري تصـویري از کشـور در قالـب مرزهـاي
سياسی و ملی یکی از اهداف این طرح

بود32.

میتوان گفت رضاشاه نتوانست با ترکيب عناصر فرهنگ ملی ،دینی و غربی ،هویت ملی جدیدي
را خل کند و در نهایت شکافها و گسستهاي مختلف اجتماعی ،اقتصادي و فرهنگی را تعدیل کنـد.
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بلکه با برداشتی ااهري و سطحی از نوسازي ،افراط در ملیگرایی باستانگرایانه ،سـتيز بـا مـذهب و
حامالن آن و نيز سرکوب گروههاي قومی مختلف ،اسباب عمي تر شـدن ایـن شـکافهـا را در درون
جامعه ایران فراهم کرد 39.به طوري که بعد از سقوط پهلوي اول گفتارهاي هویتی بـومی ،محلـی و
زبانی جامعه ایرانی مجال حضور و عرض اندام یافتند و این امر به تضعيف وحدت ملی منجـر گردیـد،
که از آن جمله میتـوان از اعـالم خودمختـاري آتربایجـان توسـ جعفـر پيشـهوري و خودمختـاري
کردستان توس قاضی محمد یاد کرد .در این جمهوريها ،زبان بومی و محلی به عنوان زبان رسـمی
یاد شد و برابري حقو همه مردم ،اعم از کردها ،آتريها ،لرها ،ارامنهها و ...مورد تأکيد قرار گرفت.
مباني و مولفههاي هويت ملي ايرانيان
درباره عناصر ش کل دهنده و سازنده هویت ملی ایرانی در آثار گوناگون سخن به ميان آمده است.
با این همه بيشتر این آثار نگرشی تقليلگرایانه داشتهاند ،یعنی تنها به بخشی از عوامل سازنده هویـت
ملی از جمله دین ،نقش اساطير و تاریخ باستانی ایران ،زبان و ...توجه کرده و عناصر دیگر آن را نادیده
گرفتهاند .باید توجه داشت که عناصر سازنده هویت ملی ایرانی ،عواملی هستند کـه در وهلـه نخسـت
جنبه پایدار داشته و در طول چندین هزاره همچنان نقـش اساسـی در تـداوم سـرزمينی و سياسـی آن
بازي کردهاند و برخی عناصر نيز در طول دورانهاي تاریخ ایران دگرگون شده و به شکلهـاي جدیـد
جلوهگر گشتهاند .با این همه حتی عارضیترین عناصر شکل دهنده هویت ملی ایرانی از قدمت بسـيار
زیاد برخوردارند و حداقل مدت  94قرن از زمان ورود آنها به چهارچوب عناصـر سـازنده هویـت ملـی
ایرانی میگذرد .برخی عناصر عارضی هویت ملی ایرانی همچون زبـان فارسـی در واقـ خـود شـکل
تکامل یافته زبانهاي کهنتر ایرانی است و بدین ترتيب در عرصه عناصر پایدار سـازنده هویـت ملـی
ایرانی قرار میگيرد .مهمترین عناصر سازنده هویت ملی ایران را میتوان برحسب تداوم و اهميـت بـه
شرح زیر دانست:
زبان فارسي :علی رغم وجود زبانهاي قومی هند و اروپـایی(همچـون کـردي) و یـا غيـر هنـد و
اروپایی(همچون ترکی و عربی) در طول تاریخ ایران درکنار زبان فارسی ،از آنجا که تمـامی ميـراث ادبـی،
تاریخی ،عرفانی ،دینی و فلسفی اندیشه ایرانی ،و نيز اکثر کتابهاي نظم و نثر مربوط به تـاریخ و اسـاطير
ایران به زبان فارسی نوشته شده است ،این زبان را میتوان یکی از ارکان عمده هویت ملی ایرانی به شمار
آورد که البته تا قبل از دوران مشروطه سياست تحميلی خاصی براي ترویج آن نداشتهاند.
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با ورود اندیشههاي ناسيوناليستی به ایران در دوران مشروطه به بعد زبان در ایران تبدیل به یـک
مسئله سياسی شد .در پروژه هویتسازي ملی تجددگرایان ،زبان فارسی رکن اصـلی مليـت ایرانـی را
تشکيل میداد .زبان فارسی در پروژه هویتسازي« ،خودي» محسوب میشد ،که اغيـار و بيگـانگی و
موجودیتش را تهدید میکردند .دستگاه غيریتسازي ،همه زبـانهـاي غيرفارسـی را غيـر زبـان ملـی
ایرانيان در نظر میگرفت .میتوان گفت که «غير» و دیگري ،زبان ترکی و عربی است که بایـد تمـام
نشانهها و جاي پاي آن را در زبان فارسی زدود ،و در مرتبه بعد ،گویش به این زبانها را محو و نـابود
کرد .چنانچه محمود افشار یزدي به صـراحت اعـالم مـیکنـد...« :مطلـب از دو حـال خـارج نيسـت
آتربایجانی ،یا ایرانی هست یا نيست اگر هست ترر نمیتواند باشد ... " 37».بدین ترتيب فارسـی بـه
زبان رسمی آموزش کشور تبدیل و آموزش به زبانهاي محلـی و انتشـار کتـاب و روزنامـه بـه زبـان
غيرفارسی ممنوع شد 31".سياست یکسان سازي زبانی و نفی زبانهاي دیگر ایران در راسـتاي ایجـاد و
تقویت هویت ملی در دوره پهلوي اول شدت افزون تري یافت.
)1تاريخ ايران :تاریخ ایران یکی از عمدهترین عناصر سازنده هویت ملی ایرانی است .چرا کـه
بيانگر آغازین دورانهـاي شـکلگيـري روح جمعـی و دیرینـه بـودن هویـت ملـی ایرانـی اسـت .در
پيشينهسازي پروژه هویتسازي ،ایرانی چند دوره مهم را به عنوان دوران افتخـار پشـت سـر گذاشـته
است :نخست ،عصر باستانی که «بهشت گمشده ایرانی» است؛ دوم ،دوران «تجدید اسـتقالل ایـران»
که دورههاي طاهریان ،صفاریان و سامانيان را در بر میگيرد و سوم عصر «تجدید مليت ایـران» کـه
روزگار سلطنت صفویان را شامل میشود 31.تاکيد روشنفکران بر تاریخ ایران باستان به عنـوان مولفـه
هویت ایرانی و پایهگذاري پروژه ملتسازي در دوره پهلوي اول و دوم بر ستون تاریخ ایران باسـتان و
تالش آنها براي اسالمزدایی از هویت ایران و خالصسازي تاریخ ایران منجر بـه ایـن امـر شـده کـه
محققان و پژوهشگران ناسيوناليسم باستانگرایانه را براي نامگذاري پروژه هویت ملی ایران این دوران
انتخاب نمایند .اصوالً تاریخ ایران از دو بخش عمده اساطيري و تاریخی تشکيل شده اسـت و ایـن دو
بخش در آثار تاریخی مربوط به ایران به خوبی جلوهگر شده است .به گفتـه هينلـز آنجـا کـه تـاریخ و
باستانشناسی خاموش میمانند اسطورهها به سخن در میآیند 49.اساطير ایرانی ،که بعدها در بخـش-
هاي عمده شاهنامه فردوسی گردآوري شده و پيش از آن در خداي نامکها و آیين نامکهـاي پـيش از
اسالم و در کتابهاي دینی ایرانيان تجسم یافته بود ،نقش بسيار اساسی و شاید مهمتر از بخش تاریخی
آن ،در بازسازي سياسی جامعه ایرانی و تداوم سرزمينی و تاریخی آن بازي کـردهانـد .شـاهنامه و اسـاطير
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همواره عاملی براي وحدت ملی ایران بوده یا نوروز که بـا گذشـت هـزاران سـال هنـوز عامـل پيوسـتگی
فرهنگی در حوزه تمدنی ایران است .به هر روي ،تاریخ ایـران از دوران نخسـتين آن تـا بـه امـروز شـکل
دهنده نگرش و شخصيت ایرانی بوده و بنيان مهمی براي شناخت هویت آنان به شمار میرود.

)2سرزمين و جغرافياي ايران :ایران از روزگاران باستان تاکنون هميشه پيونـد ناگسسـتنی بـا
سرزمينی داشته است که در متون کهن مذهبی اوستایی از آن با عنوان «ایرانـویج» (ائيـران ویجـه) و
بعدها «ایران زمين» یاد میشده است .در واق براساس آثار تاریخی و اسطورههاي ایران ،تاریخ کشور
هميشه با تالش به منظور حفظ مرزهاي ایران ویجه و ایران زمين در دوره باستانی و ممالک محروسه
ایران در دوران پس از صفویه همراه بوده است .مفهوم «کشور» که معناي گستردهتري از وطن دارد و
عالوه بر پيوندهاي عاطفی ،پيوندهاي سياسی ایرانيان را با سرزمين خـود مشـخص مـیکنـد ،از دوره
باستان به بعد براي ایرانيان پيامآور محدودههاي جغرافيایی و مرزهاي ایران بوده است .برخالف برخی
دیدگاههاي پستمدرن یا نگاههاي ایدئولوژیک قومگرایانه ،ایران به مثابه یک مفهوم جغرافيـایی و یـا
به مفهوم "کشور" ،مخلو دوران مدرن نيست ،بلکه از دیرهنگام یک پدیـده «سـرزمينی» را تـداعی
کرده است .جرار دنيولی ،برجستهترین پژوهشگر ایرانشناس نيمه دوم قرن بيستم ،در اثر برجسته خود
به نام ایده ایران نشان میدهد که چگونه «ایران» به مثابه یک مفهوم قومی از دوران هخامنشـيان و
به مثابه یک مفهوم هویتی سرزمينی از اواس دوران اشکانی براي ایرانيان معنا پيدا کـرد و بـا اهـور
دودمان ساسانی رسميت یافت 49.بسياري از شعرا و نویسندگان ایرانـی پـس از اسـالم همـين مفهـوم
سرزمينی را در قالب اشعار حماسی به ایرانيان زمان خود منتقل کردند و همچون فردوسی در بيتهاي
«چو ایران مباشد تن من مباد ،»...مفهوم جغرافيایی هویت ایرانـی را بـا موجودیـت ایرانيـان یکسـان
دانستند .برخی از شعراي دیگر ایرانی همچون نظامی گنجوي ایران را به منزله یـک واحـد سـرزمينی
قلب زمين خواندهاند
)3دين :یکی دیگر از عناصر اصلی هویت ایرانيان که همواره به عنوان یکـی از مشخصـههـاي
جامعه ایرانی بوده دین و اعتقادات مذهبی بوده است که نقش مهمی در هویت ملـی ایرانـی و تـداوم
سرزمينی کشور داشته است .در ایران قبل از اسالم قبل از ميترایيسم ،زرتشت و  ...به بخش مهمی از
هویت ایرانی تبدیل شد و ایرانيان نيازهاي معنوي خود را از طری عمل به احکـام آن بـرآورده مـی-
کردند .با اهور اسالم ،دین زرتشت موقعيت پيشين خود را از دست داد و اکثریت ایرانيان آیين جدیـد
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را پذیرفتند و اسالم به عنصر اساسی هویت ایرانی تبدیل شـد .بـا روي کـار آمـدن صـفویان در کنـار
مذهب شيعی ،عناصر ایرانی -ملی در هویت ایرنيان از اهميت برخوردار شدند .به طوري که مـیتـوان
ادعا نمود هویت ایرانی شيعه جایگزین امت اسالمی گردید .نخبگان فکري و ابـزاري و سياسـتهـاي
هویتی حکومت ،از دوران مشروطه به بعد بویژه در دوران پهلوي اول و دوم سعی بر دین(اسالم)زدایی
از هویت ملی ایرانی را داشتند .اما در دوره حکومت جمهوري اسالمی مذهب شيعه و دیـن اسـالم بـه
عنوان ستون اصلی هویت ایرانی معرفی و حمایت شدهاند .تقابل ااهري ميان دیـن اسـالم بـا مليـت
ایرانی و ميراث باستانی آن زمانی شروع شد ،که دین یا مليت به ابزار سياسی و ایدئولوژیک نظامهـاي
سياسی(پهلوي دوم و جمهوري اسالمی) تبدیل شد و از آنها براي تحکيم اقتدار و گسترش مشروعيت
بهره برداري به عمل آمد .خود این ابزاري شدن و سياسی شدن دین یا ميراث ملی ایرانی عامل اصـلی
کاهشگرایی هویتی نيز هست ،چرا که بهرهبرداران از عنصر مليت و ایرانيت بـه نفـی اهميـت دیـن
میپردازند و بهره برداران از دین به مثابه ابزار مشروعيت و اقتدار ،به نفی ایرانيت و ميـراث فرهنگـی،
تاریخی و باستانی آن دست میزنند.
نتيجهگيري
هویت ملی ایرانيان به عنوان ماحاصل خودآگـاهی نسـبت بـه انباشـتی تـاریخی از تجربـههـاي
فرهنگی ،سياسی و اقتصادي ،سرزمينی بنام ایران ،مانند سایر کشورهاي جهان پدیدهاي مـدرن اسـت
که به تدریج بعد از ارتباط ایران با غرب به ویژه بعد از شکستهاي متعدد از روسها و اعزام نخبگـان
ایرانی و پيدایی مشکله هویت در نزد این افراد ،در ایران پدیدار گردید .از آن زمـان تـا قبـل از شـروع
دوره مورد نظر پژوهش حاضر(قابل تعميم به دوران بعد از  9335تاکنون نيز میباشد) سه منب همواره
در تعيــين رویکردهــاي توصــيفی و تجویزي(سياســتهاي هــویتی) هــویتی در ســطح ملــی در ميــان
روشنفکران و دستگاه حکومتی نقشی تعيين کننده داشتهاند )9 :ایران(هویت سـرزمينی و تـاریخی)؛ )5
اسالم(هویت معنوي ،اعتقادي و جهانبينی وسي )؛  )3مدرنيتـه و ليبراليسـم غرب(منبعـی فلسـفی بـا
کاربردهاي اقتصادي ،اجتماعی ،سياسی و حتی فرهنگی)
در وضعيتی که هر کدام از مناب مذکور محور تعریف هویت ملی قرار گيرند نوع تلقیها از مولفه-
هاي هویت ملی و سياستهاي هویتی متفاوت خواهد بود .در ابتـداي مطـرح شـدن هویـت ملـی ،از
آنجایی که حامالن و مبتکران ایده هویت ملی در ایران افراد تحصيل کرده غرب بودند و تحـتتـاثير
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تجدد غرب ،به ارائه الگوي هویتی پرداختند که تجدد و غرب محور اصلی آن بود و الگوي آنها در اکثر
پژوهشها به غربگرایی یا تجددگرایی شهرت یافته که در شاخصهها و مولفههاي هویت ملی از نظـر
اینان اسالم به عنوان مان توسعه قلمداد شده و باید حذف گردد .خ و زبان به عنوان دو مولفه اصلی
هویت ملی ایران دستخوش تغييراتی مانند تغيير الفبا و پاالیش کامل زبان فارسی از واژههـاي عربـی
میشد و سایر مولفههاي بومی ایرانی که در تضاد با تجدد بود ،باید کنار گذاشـته و بـدون هـيچگونـه
چون و چرا جایگزین آن از غرب وارد میشد .الگوي غالب دوم که مـیتـوان آنـرا حاصـل دیالکتيـک
الگوي اول(تجددگرایی) و ساختار سنتی جامعه دانست .الگویی است کـه محوریـت بـا ایرانيـت اسـت
هرچند که محورهاي دیگر در راستاي تقویت محور اصلی مورد بهرهبرداري قرار گرفـت .ایـن الگـوي
هویتی به الگوي باستان گرایانه شهرت یافته است .ویژگی بارز این الگو تالش مجریانش براي حـذف
دوره اسالمی تاریخ ایران و آثار آن از فرهنگ ایرانيست.
در نهایت باید گفت که از نظر اکثر صاحبنظران ،هویت ملـی در ایـران ماننـد سـایر کشـورهاي
جهان پدیدهاي مدرن محسوب میشود و عمري به درازاي یک سده دارد .البته این بدین معنا نيسـت
که در کشوري مانند ایران با تاریخچهاي کهن و باستانی هيچگونه هویت ایرانی و حس وطن دوسـتی
وجود نداشته است ،بلکه پژوهش حاضر به این نتيجه رسيده است که با توجه به مدرن بودن پدیدهاي
بنام ملت و گسستهاي هویتی که بعد از ورود اسالم به ایران به شيوههاي مختلف در ایران رخ نمود،
نمیتوان از کهن بودن ملت و هویت ملی در ایران سخن گفت .از جمله عواملی که سبب این گسست
شدند ،اهميت و اولویت امت اسالمی بجاي ایرانی بودن و به تب آن ضعف و به حاشيه رفـتن مولفـه-
هاي هویت ایرانی و همچنين در بعضی دورهها حکومت چندین دولت بر قلمرو سـرزمينی ایـران کـه
مان از گسترش و پوشش حس مليت و ایرانی بودن در دایره سرزمينی ایران بوده است .اما نمیتـوان
به طور کامل منکر وجود هویت ایرانی شد که احمد اشرف از آن به هویت فرهنگی و اجتماعی ایرانـی
یاد می کند .این نگرش به عنوان رویکردي ميانه به تاریخچه هویت ملی در ایران شـناخته مـیشـود.
رویکردي که در یک طرف آن پان ایرانيستها و دیرینهگرایان قرار دارند که معتقد به باسـتانی بـودن
هویت ملی در ایران هستند و تفکري دیگري که در ضدیت با آن میباشـد و وجـود هرگونـه گذشـته
تاریخی هویت قبل از مشروطه را رد میکنند.
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