
  

  

  

  

  نسبت هویت ملی و وحدت ملی در ایران
  اصغر قاسمی علی

  آبادي غالمرضا ابراهیم

 چکیده  

مـورد توجـه   هاي اقتدار و امنیت ملی و از جمله موضوعاتی است کـه همـواره    وحدت ملی یکی از مؤلفه 

ر چند این موضوع د. شناسی سیاسی و دولتمردان کشورهاي مختلف بوده است اندیشمندان حوزه جامعه

هـاي جدیـد،    ملـت  –گیـري دولـت    زوال نظام استعماري و شـکل  دهه اخیر تحت تأثیر عواملی همچون

شـدن و تشـدید    نهایـت جهـانی  در و  تشدید منازعـات قـومی در برخـی کشـورها     و شرق بلوك فروپاشی

وع یکی از مباحث مهم مـرتبط بـا موضـ   . المللی بیش از پیش مورد توجه واقع شده است هاي بین مهاجر

هـاي ضـروري    شـرط  تـرین عناصـر و پـیش    هویت ملی یکی از اساسـی  .است» ملی هویت«وحدت ملی، 

ایران نیز از جمله کشورهایی اسـت کـه در طـول    از آنجا که . دستیابی به وحدت و همبستگی ملی است

 ددرصد این مقاله ت و همبستگی ملی مواجه بوده است،تاریخ خود همواره با موضوع حفظ و تقویت وحد

بـر  . باشـد  مـی  شناسـی تـاریخی   گیري از رهیافت جامعه ن این دو مقوله در ایران با بهرهتبیین نسبت میا

سی قرار همین اساس دو مقطع عمده از فراز و فرود وحدت ملی در تاریخ باستان و معاصر ایران مورد برر

ملی و وحدت ملی رابطه شده بین هویت  دهد در مقاطع بررسی می آمده نشان نتایج به دست. گرفته است

ها و عملکرد دولت در زمینه  ضعیف همبستگی ملی متأثر از سیاستمستقیمی وجود داشته و تقویت یا ت

  .هویت ملی بوده است

  واژگان کلیدي

  ملی، وحدت ملی هویتایران، 

                                       
 استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی  

Email: ghasemi_aliasghar@yahoo.com  
 اسی اجتماعی                                       پژوهشگر مسائل سی                ebrahimabadi57@gmail.com Email: 
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  مسئلهمقدمه و بیان  -1

ــا  ــاي هم ــه معن ــی ب هنگی و وحــدت مل

دهنـده یـک    همبستگی میان اجزاي تشـکیل 

هـاي   ام سیاسی و اجتماعی، یکی از مؤلفـه نظ

افـزایش ضـریب   . اقتدار و امنیـت ملـی اسـت   

ــاهش    ــث ک ــی باع ــتگی مل ــدت و همبس وح

ــارجی    ــدات داخلــی و خ ــیتهدی شــود و  م

هاي مناسبی بـراي توسـعه و پیشـرفت     زمینه

بــه همــین دلیــل،  .ســازد کشــور فــراهم مــی

بسیاري از کشورها به ویـژه جوامـع در حـال    

سـئله مواجـه هسـتند کـه بـا      توسعه با این م

مذهبی وجود اختالفات وسیع و عمیق قومی، 

هـاي   توان از بروز بحران و فرهنگی چگونه می

کننده همبستگی ملی جلـوگیري و یـا   تهدید

البتــه . آن را مــدیریت کـرد  ،در صـورت بـروز  

محدود و منحصر بـه   ،ملی همبستگیموضوع 

چرا کـه بـا    ؛کشورهاي در حال توسعه نیست

ــود  ــع  بوجـ ــیاري از جوامـ ــورداري بسـ رخـ

هـاي سیاسـی اقتصـادي     یافته از نظـام  توسعه

ــاجرت   ــدید مه ــل تش ــه دلی ــد، ب ــاي  کارآم ه

 مسئلهنیز با  کشورهای از این رخی، بالملل بین

نگـاهی  . اند رو شده ههمگرایی ملی روبتضعیف 

به ترکیب جمعیتی کشـورهاي مختلـف دنیـا    

قومیتی دهد اغلب این جوامـع چنـد   نشان می

ند و احتمال زیـادي وجـود دارد کـه در    هست

اي به نـام چگـونگی    مسئلهویکم با  قرن بیست

  . حفظ وحدت و یکپارچگی ملی مواجه شوند

تــــرین عناصــــر و  یکــــی از اساســــی

هاي ضروري دستیابی به وحـدت و   شرط پیش

هویت ملی . هویت ملی است  همبستگی ملی،

احســاس تعلــق و تعهــد اعضــاي یــک  نــوعی

و نمادهـاي فرهنگـی شـامل    جامعه به رمـوز  

دین، ادبیات و تاریخ   زبان، ها،  ارزش هنجارها، 

است که موجب تمـایز آن جامعـه از   مشترك 

  .شود انسجام ملی می تقویتدیگر جوامع و 

ایران از جملـه کشـورهایی اسـت کـه از     

پیشینه تاریخی و تمـدنی عظیمـی برخـوردار    

اي است با  همچنین جامعه ایران جامعه. است

هاي فرهنگی مختلف و متشکل از خـرده   هالی

 .هاي قومی، مذهبی و دینی گونـاگون  فرهنگ

در  ایـران  کشـور  دهد اسناد تاریخی نشان می

مقاطع مختلف با مسائل و مشکالتی از سـنخ  

و حتـی در  تضعیف وحدت ملی مواجـه بـوده   

هــایی از  بخــش هــایی از تــاریخ معاصــر برهــه

در  .سرزمین پهناور ایران منتـزع شـده اسـت   

حال حاضر نیز بـه دالیـل مختلفـی همچـون     

فضاي جهانی متأثر از پایان یافتن جنگ سرد 

تهدیدهاي افزایش هاي قومی،  و تشدید رقابت

بـه   هاي زیرین جامعـه  در الیه تغییر  خارجی،

ــژه ارتقــاي ســطح آگــاهی  ، هــاي عمــومی وی

موضوع حفظ و تقویت وحـدت و همبسـتگی   

ــه مســائل و مشــکالت مبت  ــی از جمل ــه مل الب
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ــران اســت  ــه ای ــین  . جامع ــد تبی ــدون تردی ب

درك رابطـه   بـه ویـژه  تحوالت تاریخی ایـران  

هویت ملی و وحدت ملی در درازناي تـاریخی  

ــره    ــار به ــوم در کن ــرز و ب ــن م ــري از  ای گی

ــارچوب ــی   چ ــري م ــداول نظ ــاي مت ــد  ه توان

دستمایه فکري مناسبی براي حـل مشـکالت   

ــازد  ــراهم سـ ــران فـ ــی ایـ ــه فعلـ ــرا کـ  ؛ چـ

هاي معطوف بـه   ریزي ها و برنامه ريسیاستگذا

تواند نقش مـؤثري در تحکـیم    هویت ملی می

. وحدت و همبستگی ملی در ایران ایفا نمایـد 

اصلی ایـن مقالـه عبـارت     مسئلهبدین ترتیب 

است از تبیین رابطه تاریخی وحدت و هویـت  

عبـارت   نیـز  ال اصلی مقالـه ؤس. ملی در ایران

حـدت  است از اینکه نسـبت هویـت ملـی و و   

ملی در مقاطع مختلف تاریخی ایـران چگونـه   

  بوده است؟

، دو مقطـع  الؤگویی به این سبراي پاسخ

زمانی از فراز و فـرود وحـدت ملـی در تـاریخ     

باســتان و معاصــر ایــران مــورد بررســی قــرار 

دوران زمامداري هخامنشیان و : خواهد گرفت

سقوط سلسله ساسانی به عنوان نمونـه نقـاط   

ملـی در تـاریخ باسـتان و     فراز و فرود وحدت

دوران حکومت پهلوي اول و انقالب اسالمی و 

دفاع مقدس، به ترتیب به عنوان نمونه نقـاط  

فراز و فـرود وحـدت ملـی در تـاریخ معاصـر      

 .انتخاب شده است

  روش تحقیق -2

شناسی  رویکرد کالن این پژوهش جامعه

تاریخی است و در همـین راسـتا اطالعـات و    

اي و  طریـق منـابع کتابخانـه   هاي الزم از  داده

سیاســی،   تحــوالتآوري و  اســنادي جمــع 

  . ده استشتحلیل  واجتماعی توصیف 

شناسـی تـاریخی بـه عنـوان یـک       جامعه

اي نقطـه   رشـته  شاخه ترکیبی و حـوزه میـان  

شناسی محسوب  تالقی دو علم تاریخ و جامعه

در حــالی کـه تــاریخ نگـاران ادعــا   . شـود  مـی 

متـا و تکرارناپـذیر   ه کنند که به امـور بـی   می

شناسان در مقابل به دنبـال   پردازند، جامعه می

خواهند رابطه  قواعد تکرارشونده هستند و می

در نتیجــه آنهــا . میــان امــور را نشــان دهنــد

همتـا را دنبـال    هـاي بـی   میانگینی از واقعیت

کنند تا منطق قواعد عام بر تاریخ را نشان  می

در رویکـــــرد  .)1387توفیـــــق، (دهنـــــد 

شناسی تاریخی تحوالت جوامع پیشین  عهجام

ــا ــر اس ــه  ب ــاریخی ب ــناد و گزارشــات ت س اس

شناختی تجزیـه و   مانده به صورت جامعه جاي

شناسـی   در رویکـرد جامعـه  . شـوند  تحلیل می

 ،نگاري نیسـت  محقق به دنبال تاریخ  تاریخی،

هایی از گذشـته اسـت کـه     بلکه در پی سرنخ

واقـع   تواند مفیـد  براي شناخت زمان حال می

به بیان دیگـر رویکـرد جامعـه شناسـی     . شود
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شناسـی   تـاریخی، تلفیقـی از تـاریخ و جامعـه    

  . است

را بـراي   ریـ زتدا اسکاچپول چهار ویژگی 

شناسـی تـاریخی برشـمرده     مطالعـات جامعـه  

  :است

ــ  .1 ــات، ســ ــن مطالعــ االتی را ؤایــ

ها یا فرآینـدهاي   درخصوص ساخت

هـاي   اجتماعی که به صورت پدیـده 

در زمـان و مکـان    عینی و متحقـق 

  .کنند شوند، مطرح می فهم می

این مطالعات فرآیندهاي فرازمان را  .2

هـاي   مورد توجه قرار داده و رشـته 

گذرا و موقت را با هـدف دسـتیابی   

 .کنند  به نتایج جدي تلقی می

ارتباط متقابـل   اًاین مطالعات عمدت .3

دار و هدفمند  هاي معنی میان کنش

 و بسـترهاي سـاختی را بـه منظــور   

ــول ــایج    معق ــدها و نت ــازي پیام س

منـد   منـد و غیـر نیـت    مشهود نیـت 

را در ) کارکردهاي آشکار و پنهـان (

هاي فردي و اجتماعی مـورد   زندگی

 .دهند توجه قرار می

هـاي ویـژه و    جنبـه   این مطالعـات،  .4

ها و  متنوع انواع مشخصی از ساخت

الگوهاي تغییر اجتماعی را برجسته 

 Grenn and) سـازند  و نمایان مـی 

Troup,1999,p.110). 

ــه ــه،   دغدغ ــن مقال ــاي نویســندگان ای ه

 ،مسائل معطوف به زمان حال و اکنـون اسـت  

ــن    ــه ای ــراي پاســخگویی ب ــا ب ــهام ــا  دغدغ ه

بایست رابطـه آنهـا را بـا گذشـته در نظـر       می

بـه عبـارت دیگـر آن دسـته از وقـایع       .گرفت

تاریخی که نسبت معنـاداري بـا زمـان حـال     

زیــه و تحلیــل قــرار مــورد تج ،داشـته باشــند 

گیـري از   لذا در این مقالـه بـا بهـره   . اند گرفته

شناســی تــاریخی وجــوهی از  رویکــرد جامعــه

گذشته واجد اهمیت گردیـده کـه بتوانـد در    

  .خدمت تبیین وضع موجود قرار گیرد

  وحدت و همبستگی ملی -3

  و عناصر  ها مؤلفهـ 1ـ3

نظـران در خصـوص    هاي صـاحب  دیدگاه

همبسـتگی ملـی   وحـدت و   ها و عناصر مؤلفه

اتحاد ملی ممکن اسـت  . ستا  متکثر و متنوع

بر پایـه محورهـاي مختلفـی در یـک جامعـه      

برخــی ذهنیــت و سرگذشــت . شــکل بگیــرد

مشترك تاریخی، میـراث مشـترك فرهنگـی،    

هدف و درد مشـترك و دیـن مشـترك را در    

 داننـد  هـاي همبسـتگی ملـی مـی     زمره مؤلفه

ــک، ( ــی ) 56 ، ص1379تاجیـ ــز و برخـ نیـ

فرهنگ، پرچم، محدوده جغرافیایی و زبـان را  

به عنوان عناصر همبستگی و وحدت ملی بـر  

  .)23 ، ص1379زیباکالم، (شمارند  می
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ــک در ــع ی ــدي  جم ــی از بن ــات کل نظری

ــکل   ــر ش ــف، عناص ــدت و   مختل ــده وح دهن

 ریــزتـوان بــه شــرح   همبسـتگی ملــی را مــی 

  :توضیح داد

وجـود سـرزمین مشـترك     :سرزمین -

گیري همبسـتگی   امل اساسی شکلیکی از عو

ملی میان مردمانی است کـه در آن سـرزمین   

ــی  ــت م ــد زیس ــانی از  . کنن ــت و نگهب حراس

سرزمین مشترك همواره به عنوان یک عامـل  

ــک   ــان درون ی اساســی در همبســتگی مردم

 .سرزمین نقش ایفا کرده است

ــت - ــی و   :دول ــام سیاس ــتگاه نظ دس

اي در ایجــاد و حفــظ  حکومــت نقــش عمــده

ــتگی همب ــی س ــف دا مل ــطوح مختل . رددر س

در واقع خود محصول ساختار  ملی همبستگی

 . استسیاسی قدرت 

دیـن و مـذهب بـه     :دین و مـذهب  -

ترین عناصر فرهنگی در  اي مثابه یکی از ریشه

اکثر جوامع به عنوان یکـی از عوامـل اساسـی    

. تشکیل دولت و ملت مورد توجه بـوده اسـت  

لمـرو و  وجود دیـن مشـترك در درون یـک ق   

سرزمین مشترك همواره بـه عنـوان یکـی از    

گیري همبستگی ملی در جوامـع   مبانی شکل

مطرح بـوده و نقشـی اساسـی را در پیـدایش     

 .وفاق و انسجام اجتماعی ایفا کرده است

همـه کسـانی    :زبان رسمی مشترك- 

که در مورد فرهنگ و ملیـت و همبسـتگی و   

و زبـان را جـز   ،انـد  انسجام اجتماعی اندیشیده

ه وفـاق و  دهنـد  تشـکیل یکی از عناصر مهم و 

وجــود زبــان . انــد همبســتگی ملــی برشــمرده

ــه عنــوان عامــل   رســمی مشــترك همــواره ب

ارتبــاطی بــین مردمــان درون یــک ســرزمین 

هرچند ممکن است در  ؛است بودهمورد توجه 

هـاي   ها و لهجـه  کنار یک زبان مشترك، زبان

 . غیر رسمی مختلفی نیز وجود داشته باشد

هـا و   رفتارهـا، رسـم   :آداب و رسوم -

آداب مشترك درخصوص مسائل مختلـف بـه   

هاي اولیه و زیربناي تفـاهم   عنوان یکی از گام

هـا همـواره مـدنظر     و همبستگی میان انسـان 

هاي مشـترك، نظیـر اعیـاد و     آیین. بوده است

و احتـرام بـه ایـن آداب و رسـوم     ... ها و جشن

ماعی و گیري وفاق اجت نقش بسزایی در شکل

همبستگی ملـی مـردم درون یـک سـرزمین     

 .دارد

ــه  :تــاریخ مشــترك - ســابقه و تجرب

تاریخی مشترك یکی از عوامل اساسی ایجـاد  

. همبستگی ملی در درون یـک جامعـه اسـت   

هاي مشـترك و   افرادي که داراي دردها و رنج

احسـاس علقـه و    ،هاي مشترك باشـند  شادي

 . به هم دارندنسبت همبستگی بیشتري 
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الگوهاي ایجـاد همبسـتگی    ـ2ـ3

  ملی

تاکنون الگوهاي مختلفی بـراي ایجـاد و   

ــی توســط   ــت وحــدت و همبســتگی مل تقوی

توان بـه   نظران ارائه شده است که می صاحب

گرایـی   سـازي، کثـرت   هایی چون مشابه مدل

و هــا  فرهنگــی، حمایــت قــانونی از گــروه   

اقلیت، انتقال جمعیـت، بـا انقیـاد    هاي  تشکل

مختلــف و هــاي  ا و اقلیــتهــ کشــیدن گــروه

بـین،   جهـان (آمیزي و امتزاج اشاره کرد  درهم

بندي  اما در یک جمع). 94-97، صص 1378

دو الگوي کالن براي ایجاد توان گفت  کلی می

ــورهاي    ــی در کش ــتگی مل ــدت و همبس وح

  : مختلف تجربه شده است

بــراي در ایــن الگــو  :1همانندســازي -

دات و هـا و عـا   ویژگیتحکیم همبستگی ملی، 

هـاي اقلیـت در فرهنـگ     رسوم فرهنگی گروه

در جـوامعی کـه   . شـود  حاکم اکثریت حل می

این الگو اجرا شود، خطوط تمـایز فرهنگـی و   

یابنـد و اعضـاي جامعـه     اجتماعی تقلیـل مـی  

در . (Yinger,1985,p.130)شـوند   یکسان می

هاي همانندساز، دولت براي اسـتحاله   سیاست

هاي قـومی   گروه هاي هویتی ها و ممیزه ارزش

ها و خصایصـی   در جریان اصلی ارزشمختلف 

که در انحصار یک گروه قـومی اسـت، تـالش    

                                       
1. Assimilation 

هاي قومی در برابر  در این الگو اقلیت .کند می

سازي و ادغام در جریان اصلی فرهنـگ   مشابه

بـه همـین    ؛دهنـد  از خود مقاومت نشان مـی 

هـاي   دلیل جامعه همواره دسـتخوش نـاآرامی  

-79ابوطــالبی، (اعی اســت سیاســی و اجتمــ

ــت   .)186 ، ص1378 ــاذ سیاســـــ اتخـــــ

مثل کردها (همانندسازي چه با اجبار و اکراه 

و چه بـا رویکردهـاي دموکراتیـک    ) در ترکیه

هـا در   هـا در فرانسـه و تـرك    مثل الجزایـري (

ممکن است یک . عواقب دردناکی دارد) آلمان

گونـه   بـدون هـیچ  ... اقلیت قـومی، مـذهبی و  

امـا   ،بر اکثریت حکومت کنـد پذیري  مشارکت

از تنور چنین وضـعی همـواره آتـش منازعـه     

 .)133 ، ص1378ابوطـالبی،  (کشـد   زبانه می

کشـی،   هـاي همچـون جداسـازي، نسـل     رویه

آمیـزي از جملـه    اخراج، کوچ اجباري و درهم

هــاي اعمــال سیاســت همانندســازي     روش

-69، صـص  1385صـالحی امیـري،   (هستند 

59.(  

ن الگــو حکومــت در ایــ :2همگرایــی -

هاي قومی  موظف به رعایت حقوق همه اقلیت

هـاي هـویتی آنـان     حفظ و پـرورش ممیـزه   و

ــان، ســنت( اســت و ) هــا و مناســک نظیــر زب

باید از تحمیل قوانین و مقررات مغـایر بـا    می

عالیق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی 

                                       
2. Integration 
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صالحی امیري، ( هاي اقلیت اجتناب کند گروه

در ایــن چــارچوب   .)59-69، صــص 1385

ــین گــروه    ــل ب ــوالً تعام هــاي اقلیــت   معم

آمیـز اسـت و در محـدوده ترتیبـات      مسالمت

حقوقی و نهادي که حقوق اقلیت و اکثریت را 

بنـابراین  . پـذیرد  کند، صورت مـی  تضمین می

همزیستی مبتنی بر صـیانت و حفـظ حقـوق    

ــه اســتحاله فرهنگــی در فرهنــگ   اقلیــت و ن

 ، ص1378-79، ابوطـالبی (باشـد   اکثریت می

186(.  

وجه تمایز این دو الگو در موضوع حـل و  

آمیز اختالفات و مـدارا   فصل درازمدت و صلح

الگوي همانندسازي، . با تنوعات فرهنگی است

 ،کنـد  وحدت ملی را در کوتاه مدت حفظ مـی 

ــات،    ــدید منازع ــث تش ــدت باع ــا در بلندم ام

سـازي بـراي    تضعیف همبستگی ملی و زمینه

امـا الگـوي همگرایـی،     ؛شـود  تجزیه ملی مـی 

ــدت   ــی را در بلندم ــدت مل همبســتگی و وح

  .بخشد تحکیم می

  ملی هویت يها مؤلفه و ابعاد -4

از نظر لغوي به معناي هسـتی،  » هویت«

ــت    ــت اســ ــیت و سرشــ ــود، شخصــ وجــ

ــد،( ــاظ   )1212، ص 1371عمی ــه لح ــا ب ، ام

مفهومی به پاسخ آگاهانه هر فرد، قوم یا ملت 

ه؟ کجـا بـوده؟ چـه    که بـود : به سؤاالتی چون

بوده؟ و چه هست؟ متعلق به کدام قوم و نژاد 

اش  و تیره اسـت؟ خواسـتگاه اصـلی و دائمـی    

هـایی تعلـق    کجاست؟ به چه جامعـه و ارزش 

دارد؟ و صاحب چه فرهنگ و تمـدنی اسـت؟   

هویت هـم در سـطح فـردي و    . شود گفته می

و » تمایز«یابد و  هم در سطح جمعی معنا می

هویـت  . ثقل آن قرار دارددر مرکز » دیگري«

ملـی از سـنخ هویـت جمعـی اسـت و عنصـر       

هـاي دیگـر بـه     تمایزبخش یک ملت از ملـت 

  .آید شمار می

 هویت ملی يها مؤلفهو در خصوص ابعاد 

از طرف اندیشـمندان ارائـه   گوناگونی نظریات 

به عنوان مثال در حالی که بخشی . شده است

از اندیشــمندان در علــوم جغرافیــا بــر مؤلفــه 

بـه عنـوان عناصـر    سرزمین و تاریخ مشـترك  

 متفکران حوزه تأکید دارند،اصلی هویت ملی 

 دولتمشترك، علوم سیاسی ساختار سیاسی 

 عالمان علوم اجتماعی زبـان، دیـن و   وو ملت 

آداب و رســوم مشــترك را بــه عنــوان عنصــر 

مجتهدزاده، ( شمرند اساسی هویت ملی بر می

امع و بـر  اما در یک رویکرد ج .)9 ، ص1384

اساس این تعریـف کـه هویـت ملـی فرآینـد      

هـاي   پاسخگویی آگاهانه یک ملت به پرسـش 

توان از ابعـاد مختلـف    می ،پیرامون خود است

ــی،    ــایی، سیاس ــاریخی، جغرافی ــاعی، ت اجتم

ادبـی هویـت ملـی     -زبـانی  دینی، فرهنگی و

-205 ، صـص 1379، حاجیـانی (سخن گفت 

199(.  
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ـ    هویـت ابعاد اجتمـاعی    رملـی نـاظر ب

بـه   افـراد  تعهـد  و مشترك خاطر تعلق احساس

  .اجتماع ملی است

مـواردي  هویـت ملـی بـر    ابعاد تاریخی 

نظیر دانش تاریخی، تعلـق خـاطر تـاریخی و    

  .تاریخی اشاره دارد اهتمام

هویت ملـی بـر قلمـرو     بعد جغرافیایی

  .یک سرزمین مشخص نظر دارد

ناظر بر دانـش  هویت ملی بعد سیاسی 

نظارت، عالقـه بـه ملـت،    سیاسی، مشارکت و 

تمایل بـه انجـام فعالیـت سیاسـی، اعتمـاد و      

  .است... اطمینان به نظام سیاسی و 

ملــی معطـوف بــه  هویـت   بعـد دینــی 

هـاي بنیـادین    پایبندي به جوهر دین و ارزش

دینی، دلبستگی جمعی و عمومی به شـعائر و  

هاي مـذهبی   مشارکت عملی به ظواهر و آیین

  .است

شـامل  لـی نیـز   هویـت م بعد فرهنگی 

هـاي عـام، معمـاري بناهـا و      ها و سـنت  آیین

ها و اعیاد فرهنگ عامه، لبـاس   ها، جشن مکان

و طرز پوشش، رسوم، عـرف و هنرهـاي ملـی    

  .است

نیـز نـاظر   هویت ملی  ادبی و بعد زبانی

ــر ادبیــات ــار  ب علمــی فلســفی و سیاســی، آث

ادبیـات عامـه، زیـان     ادبی و داستانی، منظوم

  .باشد لی میرایج و موسیقی م

نسبت وحدت ملی و هویـت   -5

  ملی

راجـع بـه   بـه اجمـال   گذشته  مطالبدر 

هویت ملی و وحدت ملـی  هاي   و مؤلفهمبانی 

حال  ،شده با توجه به مباحث مطرح. شدبحث 

خواهیم نسبت این دو مقوله را مشـخص و   می

. ریـزي کنـیم   را پی مقالهنظري این  چارچوب

است ابعاد و شان دادن این نسبت بهتر ن براي

و وحدت ملی را احصاء هاي هویت ملی  مؤلفه

بـر  . و رابطه آنها را با یکدیگر مشـخص کنـیم  

ابعـاد   ،اساس آنچه در مباحث قبلی گفته شد

ابعــاد اجتمــاعی، : نــد ازا عبــارتهویــت ملــی 

تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، دینی و فرهنگی 

هـاي وحـدت ملـی نیـز      ابعـاد و مؤلفـه   .ادبی

  سرزمین، دولت، دیـن و مـذهب،  : زند اا عبارت

. داب و رسـوم آتاریخ مشترك، زبان رسـمی و  

بـین ابعـاد و    ،شود گونه که مالحظه می همان

هاي هویت ملی و وحـدت ملـی رابطـه     مؤلفه

به عبارت دیگر هویـت   .مستقیمی وجود دارد

اي هســــتند  و وحـــدت ملـــی دو مقولـــه   

  . ناپذیر تفکیک

هویت ي ها ابعاد و مؤلفهاز منظري دیگر 

توان به دو بخش ذهنی و  را می و وحدت ملی

ترین  شاید بتوان گفت مهم. عینی تقسیم کرد

نقطه تمایز هویت ملی و وحدت ملـی از ایـن   

ـ تفوق ابعاد ذهنی هویت ملی  ،منظر د ابعـ ار ب
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د اعینی و تفوق ابعاد عینی وحدت ملی بر ابعـ 

اي از  هویت ملی مجموعـه . باشد آن میذهنی 

نسـبت بـه   را هـاي مثبـت    گرشها و ن گرایش

ــت  ــاي هوی ــر و الگوه ــل، عناص بخــش و  عوام

به عنـوان   ،کننده در سطح یک کشور یکپارچه

به عبارت . آورد یک واحد سیاسی به وجود می

نـوعی احسـاس تعهـد و تعلـق عـاطفی      دیگر 

 کنـد  در فرد ایجاد مـی نسبت به اجتماع ملی 

کــه موجــب وحــدت و انســجام یــک جامعــه 

تـوان عنصـر    ت ملـی را مـی  لذا هویـ  .شود می

ــه   ذهنــی وحــدت ملــی دانســت عنصــري ک

دستیابی به اتحاد و وحدت ملی بـدون وجـود   

گیري  هویت ملی با بهره. ستپذیر نی امکان آن

نمادین خود نظیر زبـان، دیـن،   هاي  از توانایی

وفاق اجتماعی و وحـدت  ... گذشته تاریخی و 

در واقع هویت ملی به . سازد ملی را تأمین می

اي کــه در حــوزه  کننــده یــل نقــش تعیــیندل

فرهنــگ، اجتمــاع، سیاســت و حتــی اقتصــاد 

دارد، از مفاهیم بسیار فراگیر و در عین حـال  

اجتمـاعی   –دهنده به نظم سیاسـی  مشروعیت

است و وحدت و انسـجام درونـی یـک واحـد     

  .سیاسی را در پی دارد

ر ادی کــه در اینجــا بــه ذهــن متبــلاؤســ

پیوند هویت ملی این است که حلقه  ،شود می

وحـدت ملـی در یــک کشـور چیسـت؟ بــه     و 

ــرین  عبــارت دیگــر کــارگزار اصــلی و مهــم  ت

هاي هویت ملـی و   مسئول رابطه ابعاد و مؤلفه

وحدت ملی کیست؟ چرا در برخـی کشـورها   

این روابط  طراحیاین پیوند صورت نگرفته یا 

اي بـوده کـه نتـایج مطلـوب حاصـل       به گونه

، بحـران و حتـی   نشده و جامعه دچـار تفرقـه  

در پاسخ به ایـن   ؟جنگ داخلی گردیده است

االت باید گفت در همـه جوامـع بـه ویـژه     ؤس

تـرین متـولی    مهـم   کشورهاي در حال گـذار، 

ریزي در حوزه هویـت و   برنامه و سیاستگذاري

هـایی کـه    دولـت . دولـت اسـت   ،وحدت ملـی 

هــا را در پیونــد  بتواننــد ایــن اجــزاء و مؤلفــه

امنیـت، ثبـات،    ؛ر دهنـد ارگانیک بـا هـم قـرا   

بـه ارمغـان   بـراي جامعـه   اقتدار و وحـدت را  

د بین ابعاد و ننتوانکه  یهای  دولت اماآورند  می

وار بـه   اجزاء هویت و وحدت ملی رابطه انـدام 

کشــور را در معــرض واگرایــی   وجــود آورنــد،

هرچنـد در   ؛دهند میسیاسی و اجتماعی قرار 

بـه   راسیاسـی و اجتمـاعی   مدت ثبـات   کوتاه

ایـن   )1(شـکل شـماره   . ارمغان آورده باشـند 

  :دهد رابطه را بهتر نمایش می

  ایران و تجربه تاریخی آن -6

ــه   ــه کشــورهایی اســت ک ــران از جمل ای

موضوع وحدت و همبسـتگی ملـی در آن بـه    

نه تمدنی و فرهنگی از یک طـرف  یدلیل پیش

و بافت و ساختار موزاییکی اجتماعی و وجـود  

قـوام گونـاگون از طـرف    هـا و ا  فرهنـگ   خرده
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بر ایـن   عالوه. دیگر واجد اهمیت زیادي است

تقریبـــاً در همـــه مقـــاطع تـــاریخی نقـــش 

گذاري، طراحـی و  حاکم در  سیاستهاي  دولت

هـاي معطـوف بـه هویـت ملـی و       ریزي برنامه

لـذا در ایـن   . وحدت ملی برجسته بوده اسـت 

گیري ملـت و   بخش از مقاله ابتدا مبانی شکل

یران مورد بحث و بررسی قرار هویت ملی در ا

گیرد و پس از آن نقش محوري دولـت در   می

هاي معطوف به رابطه  ها و برنامه سیاستگذاري

 مقـاطع هویت ملـی و وحـدت ملـی در یـک     

  . شود تجزیه و تحلیل میمورد نظر تاریخی 

گیـري   لکخصوص پیدایش ملت و ش در

  :هویت ملی در ایران دو دیدگاه وجود دارد

پیوندهاي هویت ملی و  –) 1(شکل شماره 

  لیوحدت م

معتقدنـد  نظـران   از صـاحب اي  عده -الف

و متـأثر  اي متـأخر   پدیدهدر ایران هویت ملی 

در نهضـت مشـروطه   است کـه  از دنیاي غرب 

ایشان معتقدند در اروپـا  . نمود عینی پیدا کرد

نـوزدهم   ها در قرون هجـدهم و  ملت - دولت

بـه عنـوان    میالدي پا به عرصه ظهور گذارد و

هـاي مطلقـه    مبنایی براي شکل گیري دولـت 

هـاي مطلقـه    دولت. مورد استفاده قرار گرفت

 تازه تأسـیس اروپـایی در راسـتاي تفکیـک و    

هایشـان از سـایر    هـا و دولـت   تشخیص ملـت 

هــا و نیـز در راســتاي تحکــیم   لــتم - دولـت 

ــوم    ــود از مفه ــی خ ــجام درون ــدت و انس وح

 .داري کردندبر ناسیونالیسم و هویت ملی بهره

آنها تالش کردند تا با بازخوانی تاریخ و کشف 

هاي خود راه را براي ساختار  هویت یگانه ملت

هـاي اداري   هاي ملی و دستگاه یکپارچه دولت

و نظــامی آن و همچنــین آمــوزش سراســري 

اسـتفاده از  . فـراهم سـازند   ملی با زبان واحد،
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هاي مدرن بـه   ملت - این مفهوم توسط دولت

ــو  ــدي ب ــه د ح ــان و  ک ــیاري از کارشناس بس

هویـت ملـی و ناسیونالیسـم را     ،پردازان نظریه

هاي مطلقه مدرن  ترین ایدئولوژي دولت اصلی

ــد  مــی ــاس آراي  .)1384آشــوري، (دانن براس

ت ملی را مفهومی متـأخر و  متفکرانی که هوی

پندارند، هویت ملی محصول تـالش   جدید می

اري طبقه سیاسی براي ایجاد ابـز یک آگاهانه 

است که ابقـاي قـدرت و اعمـال حاکمیـت را     

، حســین دیهــامرتضــی مر. کنــد مــیتسـهیل  

و صادق زیبـا کـالم   داریوش آشوري  ،بشیریه

قرار دارنـد  نظران  از صاحباین دسته زمره در 

معتقدنــد در ایــران هویـت ملــی پــس از  کـه  

  .ه استدوران مشروطه در ایران پدید آمد

ــر  -ب ــته دیگـ ــمندان  يدسـ از اندیشـ

قدند اگر چه مفهوم هویت ملـی در غـرب   معت

هاي اروپـایی در   پس از پیدایش دولت ـ ملت  

امـا ایــن   ،قـرن نـوزدهم مــیالدي پدیـد آمــد   

ــون    ــورهایی همچ ــوص کش ــوع در خص موض

کـه از قـدمت تـاریخی    ...هنـد و  ایران، چـین، 

ایشان  .کند صدق نمی ،اي برخوردارند گسترده

اج با رو معتقدند که مفهوم هویت ملی ضرورتاً

هـاي مطلقـه    پیدایش دولتو » ناسیونالیسم«

ــده    ــود نیام ــه وج ــایی ب ــدرن اروپ ــه  ،م بلک

ملـی   هایی از وجود مفهوم ملت و هویت نشانه

 گذشــته هــاي  تــوان در امپراتــوري  مــی را

نظـر ایـن دسـته از    اساس بر . کردوجو  تجس

بـه عنـوان شـالوده     3اندیشمندان مفهوم ملت

ــل از  گیــري هویــت ملــی قــرن  شــکل هــا قب

در هــاي ملــی قــرن نــوزدهم مــیالدي  دولــت

بـر ایـن   . سـت ا  وجود داشـته کشورهاي کهن 

اگرچـه پدیـده هویـت ملـی در ملـل       ،اساس

اي تصـنعی و مـدرن    اروپایی به صورت پدیده

هاي ملی قرن نوزدهم میالدي  محصول دولت

توان بـه ملـل کهنـی     اما این امر را نمی ،است

 ،ادهند نسـبت د  یونان، چین و ،همچون ایران

آگاهی ذهنـی  ها از ابتدا بر یک  زیرا این تمدن

ــوام  ــران ق ــت  از خــود و دیگ ــه و موجودی یافت

خویش را بر اسـاس ایـن خودآگـاهی ذهنـی     

 بـه طـوري کـه یونانیـان غیـر      ؛انـد  شکل داده

یونانیان را بربر و ایرانیان نیز غیـر ایرانیـان را   

احمــد  .)1387بنکــدار، (نامیدنــد  انیــران مــی

ــد اح ــرف، حمی ــدار از  اش ــرداد بنک ــدي، تی م

اندیشمندانی هستند که مقوله هویت ملـی را  

اي قـدیمی و   خصوص در مورد ایران پدیـده  به

حمید احمدي معتقـد اسـت   . دانند دیرین می

که ایران به عنوان یک موجودیت جغرافیـایی  

ــوردار از     ــد برخ ــک واح ــی ی ــاریخی یعن و ت

) دولـت (مرزهاي سرزمینی و میراث سیاسـی  

ــیش از ظهــور اســالم از فضــاي هــا  از قــرن پ

معنایی خاصی برخوردار بوده و همین فضـاي  

معنایی خاص که بازتاب هویت تاریخی ایـران  

و ایرانیان بوده است، ایران را بـه عنـوان یـک    

موجودیت برخوردار از تاریخ، فرهنگ، تمـدن  

                                       
3. Nation 
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و سیاست خاص در برابر غیـر ایرانیـان تصـور    

ــی ــرد  م ــد  .)31 ، ص1382 احمــدي،(ک احم

در  هویـت ملـی ایرانــی را  ســابقه اشـرف نیـز   

دوران قبل از حمله اعراب مسلمان به ایران و 

کنـد   مـی وجـو   در اوایل دوره ساسانیان جست

 نظریـات  اسـاس  بـر  .)11 ، ص1373 اشرف،(

هـا   قـرن  ایرانی پرازان هویت نظریهاز  دسته این

پیش از پیدایش مفهوم هویت ملی در مغـرب  

 ،زدهم مــیالديزمــین در نیمــه دوم قــرن نــو

اي دیرین تاریخ ایران ه  وجود داشته و به دوره

 ،ایـن هویـت    تـرین شاخصـه   مهـم  .تعلق دارد

، فرهنگـی و  )دولت(تداوم سرزمینی، سیاسی 

هـاي   رغـم گسسـت   هنري ایرانی بوده که علی

کوتاه تاریخی همچنان از دوران باستان تا بـه  

 ، ص1382احمـدي،  (شود  امروز مشاهده می

31(.  

غفلت از نقش تاریخی مشروطه به  بدون

عنوان یک نقطه عطف در حیات ملـت ایـران   

پردازان دسته دوم گفـت   باید همصدا با نظریه

آنچه ما از آن به عنوان هویت ملی ایرانی یـاد  

هــا پــیش از روي کارآمــدن  قــرن ،کنــیم مــی

ملی در اروپا و همزمان بـا برپـایی    يها دولت

هـان بـه   تـرین امپراتـوري ج   نخستین و بزرگ

در فراخنـاي   دست هخامنشیان ایجـاد شـد و  

تاریخ ایران زمـین از ابتـدا تـا کنـون و در راه     

هـا و   پویایی هر چـه بیشـتر خـود، بـا هویـت     

دیگر در آمیخته و توانسته اسـت   يها فرهنگ

هـا،   مثبت آن هویت يها ضمن اکتساب مؤلفه

از ابتدا تا کنون و پایداري و پویایی خویش را 

حفـظ کنـد و تـداوم    » یرانیـت ا«تحت عنوان 

  .بخشد

ــوادث و    ــده از حـ ــران آکنـ ــاریخ ایـ تـ

رویدادهایی است که نشان از تـالش مردمـی   

. انـد  به مبارزه پرداخته» ماندن«دارد که براي 

ایرانیان در طول تاریخ حیات خـود بـه دلیـل    

ایی، کــه آنــان را در موقعیــت خــاص جغرافیــ

هـاي گونـاگون قـرار داده     ملیـت  میان اقوام و

م فرهنگی با دیگـران  ئود، در یک دادوستد داب

همین امر سبب شده اسـت  . اند برده به سر می

هــاي  اي از فرهنــگ تــا فرهنــگ ایــران آمیــزه

، 1376اسـالمی ندوشـن،   (گردد  مختلف بشر 

ها، رسوباتی  هرکدام از این فرهنگ .)223 ص

کــه و بــدون آن هبــر فرهنــگ ایــران بــار کــرد

بدان پویـایی   ،گسستی در هویت او پدید آورد

همین ویژگی فرهنگ و هویت . بخشیده است

ایرانی است که سبب شده تا هگـل در کتـاب   

فلسفه تاریخ خود، ایرانیـان را نخسـتین قـوم    

. تاریخی بداند که به تاریخ جهانی تعلق دارند

نخستین امپراتـوري جهـانی را برپـا     ایرانیان«

اند کـه اقـوام بسـیاري، از ایرانـی و غیـر       کرده

انــی را در ســرزمینی بســیار پهنــاور در بــر ایر

  .)290 ، ص2536هگل، ( »ه استگرفت می

تجارب تاریخی ایران   حال با این مقدمه،

درخصوص نسبت هویت ملی و وحـدت ملـی   

در چهار مقطع زمانی هخامنشیان، ساسانیان، 

و دفـاع مقـدس    پهلوي اول و انقالب اسالمی
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به عنوان مقاطع عمـده فـراز و فـرود وحـدت     

مـورد   ملی در تاریخ باسـتان و معاصـر ایـران   

شـایان ذکـر اسـت بـا      .گیـرد  بررسی قرار می

هـا و   توجه بـه اینکـه پـرداختن بـه سیاسـت     

هـاي   هاي دولت در همه ابعـاد و مؤلفـه   برنامه

هویت ملی از حوصله یک مقاله خـارج اسـت   

انـدازي کلـی از    شود با ترسیم چشم تالش می

و مصادیقی از وضعیت هر دوره، به ذکر موارد 

هاي هویت ملی و وحـدت ملـی    ابعاد و مؤلفه

  .بسنده شود

فراز و فرود وحدت ملـی در   -7

  تاریخ ایران باستان

ــدوره  -7-1 ــه ( انیهخامنش تجرب

  : )مثبت

ایران به عنوان یک جامعه یگانه و واجـد  

پـیش از مـیالد    539هویت متمایز، در سـال  

 ایـن تـاریخ، زمـانی   . پاي به عرصه وجود نهاد

را بــدون کمتــرین بابــل اســت کــه کــوروش، 

بـه   خونریزي و با صلح و دوستی فتح نمـود و 

دان را کـه آخـرین نقطـه    این ترتیـب میـانرو  

مانده در قلمرو ایران زمـین بـود،    مستقل باقی

وي تسـامح را  . به امپراتوري خود ملحق کـرد 

ــی ــوري مـ ــاد  الزمـــه امپراتـ دانســـت و بنیـ

قـرار داد و   اش را بر رأفت و محبت فرمانروایی

به عقاید و رسوم اقوام مغلوب احترام گذاشت 

ــن( ــوب،  زریـ ــی از  .)68 ، ص1383کـ برخـ

دوران پیــدایش و « صــاحبنظران ایــن دوره را

پیگولوسکایا، ( اند هنامید »تأسیس دولت ایران

بسـیار   تحـولی  زمـان  این در .)47 ، ص1354

جدي در تاریخ جهان آغاز شد و آنچه هویـت  

  . شود، زاده شد یایرانی خوانده م

بنــدي  هــا نخســتین صــورت هخامنشــی

، زبـان  )آریـایی (شناخته شده از نـژاد ایرانـی   

) پارسـی باسـتان  (، خط ایرانی )پارسی(ایرانی 

زرتشـت و ایزدانـی    اهور مزدا و(و دین ایرانی 

را به ) بعدتر يها آناهیتا در دوران مانند مهر و

 نخستین اتحاد سیاسی شـناخته . دست دادند

ایـن  در  نیز شأن نام ایران همسنگ و هم شده 

در واقـع نخسـتین اتحـاد    . عصر شکل گرفـت 

مـام سـطوح   میان مردمـان فـالت ایـران در ت   

نظامی و فرهنگـی   اقتصادي، سیاسی، نظامی،

  . در زمان هخامنشیان پدید آمد

ــه   ــه تعبیــر هگــل روز ورود کــوروش ب ب

سرزمین بابل، روز تأسـیس نخسـتین دولتـی    

سال دوام  250یت براي حدود بود که با موفق

آورد و پس از آن به مدت بیست قرن توسـط  

گوناگون مورد تقلیـد واقـع    يها اقوام و تمدن

گردید و همچون سرمشقی اساطیري پذیرفته 

گیري این  شکل .)301 ، ص2536 هگل،(شد 

واحد سیاسی مقـارن بـا ظهـور هویـت ملـی      

ــود   ــی ب ــدنی را    وایران ــالوده تم ــوروش ش ک
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د که فرزنـدان و نوادگـانش آن را   ریزي کر پی

ــی « ــدن ایران ــد » تم ــام نهادن امپراتــوري  .ن

مقتـدر در دنیـاي قـدیم     یهخامنشی حکومت

اصـول  اساس  ن خود  برابا  فرمانبردار اما ،بود

انسانی رفتار کرد و به اعتقادات، زبـان و آداب  

بـه دیـده احتـرام نگریسـت و از      و رسوم آنان

تحمیل عقایـد   عام و ویران کردن معابد و قتل

 دینی خود بـر اقـوام دیگـر خـودداري ورزیـد     

کورش در  ).84-85، صص 1381داندامایف، (

هاي خود صـراحتاً آزادي دیـن را    یکی از نطق

  :عامل همبستگی مردم دانسته است

من در همـدان فهمیـدم یکـی از علـل     «

بزرگ عدم رضایت آنهایی که تحت سـلطنت  

الطین این است کـه سـ   ،برند مادها به سر می

ماد دین خود را بر اقـوامی کـه تحـت سـلطه     

ایـن موضـوع   . کردنـد  تحمیل مـی  ،آنها بودند

اقوام تحت سلطه پادشاهان مـاد را ناراضـی و   

مـن چـون فهمیـدم    . آماده طغیان کرده بـود 

ها تنها در  مبدأ تمام ادیان یکی است و تفاوت

متوجه شدم مخالفـت کـردن بـا     ،الفاظ است

مـن لجاجـت اسـت و     کیش اقوام غیر از دین

من دریـافتم  ... باشد  دور از صالح سلطنت می

اگر اقوام را آزاد بگذارم و بـه دیـن آنهـا مثـل     

یکی از علـل بـزرگ    ،دین خود احترام بگذارم

» ها از بین خواهد رفـت  ها و شورش نارضایتی

  .)45 ، ص1386رامتین، (

دهـد   تخت جمشید نشان مـی  يها نگاره

 يهـا  عکس دولتکه پادشاهان هخامنشی بر 

 يهـا  سازي که در طـول تـاریخ نمونـه    یکسان

ــا   ــه ت ــوري روم گرفت ــی از آن، از امپرات فراوان

ملی قـرن نـوزدهم، دیـده     يها سیس دولتأت

شود، به حفـظ تکثـر فرهنگـی و تشـویق      می

ــت ــل    هوی ــان تمای ــی شهروندانش ــابی محل ی

چنان که اسـتفاده از لبـاس، زبـان،     ،اند داشته

ژه اقـوام گونـاگون را   سالح، دین و رسـوم ویـ  

به گفتـه   . کردند تشویق و از آن پشتیبانی می

گروه و  49هرودوت در سپاه کوروش بیش از 

ــد . قــوم وجــود داشــتند ایــن اقــوام آزاد بودن

اعتقادات و آداب ورسوم خود را حفظ کنند و 

وجدانی، ( در میان آنها قوم برتر وجود نداشت

1384(.  

ی از هخامنشیان، برخ يها همین ویژگی

است که سـاختار هویـت    ییها همان گرانیگاه

باعث  هایی که ویژگی. ملی ایرانی را شکل داد

گردید هویت ملـی ایرانـی از همـان ابتـدا بـر      

مبناي احترام بـه کثـرت و تنـوع فرهنگـی و     

قومی و درعین حال فرمانبرداري و تبعیـت از  

ــه و   ــه شــکل گرفت یــک واحــد سیاســی یگان

ین کثــرت بخـش نـوعی وحـدت در عـ     تجلـی 

ویژگی که جزء الینفکی از هویت ایرانی . باشد

ــب برخــی   شــد و ــه آن از جان ــدم توجــه ب ع

، در مقـاطع بعـدي   دولتمردان حاکم بر ایـران 
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حکومـت   يهـا  ثباتی، ناامنی و تزلزل پایـه  بی

  . را به دنبال داشتوقت 

اساسـاً  به اعتقاد بسیاري از نویسـندگان،  

دوران تسامح و تساهل دینـی کـه در   و تدبیر 

هخامنشیان اتخاذ گردید، به آنـان اجـازه داد   

سـیس و  أتـرین امپراتـوري دنیـا را ت    تا بـزرگ 

ــاري از    ــرن آن را ع ــیم ق ــدت دو و ن ــراي م ب

ـ  اریخ هرگونه گزند داخلی حفظ و در صحنه ت

ــا  جهــانی، نقشــی فعــال و تعیــین کننــده ایف

هخامنشیان با قائل شدن حـق آزادي  . دنماین

بیش حق زیست کمـا  نسبی فرهنگی، زبانی و

ــورداري آ ــی و برخ ــوام ایران ــه اق ــان از  زادان ش

ــت  يهــا دوشــادوش در بخــش  يهــا فعالی

... اقتصــادي، سیاســی، اجتمــاعی، فرهنگــی و

موجبات یکپارچگی ملـی را فـراهم کردنـد و    

هـم   باعث تقویت بیشتر احساس هم هویتی و

تحـت  سرنوشتی بین اقوام و طوایف مختلـف  

خصلت . گردیدند »هویت ایرانی«عنوان واحد 

گراي هخامنشیان حتـی اندیشـمندانی    کثرت

بی را واداشـت تـا شـیوه     توین همچون آرنولد

ــی  ــداري هخامنش ــا را نخســتین   حکومتم ه

بـی،   ینتو(جهان بنامد  سازمان ملل متحد در

1378(.  

تکثرگرایی و احترام به اقـوام و ادیـان در   

ــوش    ــه داری ــوروش ب ــیان از ک دوره هخامنش

ز قتـل بردیـاي دروغـین،    پـس ا . منتقل شـد 

داریوش به عنوان فرمانده سپاه پیروز از تمـام  

امراي ایران دعوت کرد که در پاسارگاد جمـع  

شوند و شور کنند تـا یـک نفـر را بـه عنـوان      

پس از ایـن فراخـوان   . زمامدار انتخاب نمایند

سه هزار نفر جمع شدند و تمام امرا و بزرگان 

نت انتخـاب  به اتفاق آرا داریوش را براي سلط

ــد ــا  . کردن وي در ســال اول ســلطنت خــود ب

یاغیان و مدعیان سـلطنت جنگیـد و مـانع از    

او در طـی  . فروپاشی یکپارچگی ملـی گردیـد  

سی و شـش سـال سـلطنت توانسـت کشـور      

شد  قومیت می 25بزرگ ایران که مشتمل بر 

، 1386رامتـین،  (دارد  متحد و یکپارچـه نگـه  

  ).105-113صص 

در  ینگ و هویت ایراننفوذ و گیرایی فره

بــه حــدي بـود کــه حتــی  دوره هخامنشـیان  

اش  نی که اسکندر با همه خـوي غـارتگري  زما

تـا بـه گفتـه خـود زبـان و       ،به ایـران تاخـت  

بـا هـر قـدم     ،فرهنگ ایرانـی را از بـین ببـرد   

بــیش از پــیش از  ،روي در خــاك ایــرانپیشــ

تقلید کرد،  ،فرهنگ سرزمینی که گشوده بود

د، غذاهاي ایرانی خورد، در لباس پارسی پوشی

کـه بـه سـبک پارسـی      ییهـا  ها و خانه خیمه

سـربازانش را   و اقامـت کـرد   ،ساخته شده بود

از ایشان   .تشویق کرد تا زبان پارسی بیاموزند

انتظار داشـت تـا مراسـم دربـاري مرسـوم در      

بـه طـوري   . ... پارسی را اجرا کنند و يها کاخ

  :معتقد است که رنه گرسه
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نه تنهـا تمـدن یونـانی را بـه     اسکندر « 

ایران نیـاورد، بلکـه خـود را وارث جانشـینان     

شمایل  شکل و داریوش و خشایارشاه خواند و

 ، ص1381گروسـه،  ( »ایرانی  به خود گرفـت 

27(.  

ت آنچه کـه در دوران  در مجموع باید گف

گذاري شد، مبناي اساسـی در   هخامنشی پایه

خص بافت هویتی ایران گردید و به عنوان شـا 

در طـول تـاریخ نمـودار     وحدت ملیبرجسته 

هرحکـومتی کـه پـس از    به نحوي که  ت؛گش

براي بقاي  ،آن در ایران زمین به قدرت رسید

خویش و تداوم وحدت وهمبسـتگی ملـی در   

درون سرزمین ایران، ناچار به پذیرش کثـرت  

و ایفــاي فرهنگــی قــومی درون ســرزمین آن 

. ده اسـت مدارانه بو نقش مداراجویانه و تساهل

ایران بـه نـوعی    بدین ترتیب، وحدت ملی در

هویـت ملـی   گیـري   شکله مسبوق بوامدار و 

همان طـور کـه اشـکانیان حـدود      ؛ایرانی شد

کیـد بـر   أیک سـده بعـد از هخامنشـیان بـا ت    

و عناصر هویت ملی ایران به حکومت  ها لفهؤم

 نوادگان اسکندر بر ایران خاتمـه بخشـیدند و  

کومتداري هخامنشـیان،  با پیروي از آداب و ح

  . سال بر ایران حکومت کردند 400حدود 

ورود اعراب بـه   و انیساسان ـ2ـ7

  )تجربه منفی( رانیا

ــون دوران   ــانیان همچــ ــر ساســ عصــ

امپراتـــوري حکومـــت هخامنشــیان، زمـــان  

مختلفـی   يها پارسیان بر اقوام، نژادها و ملیت

 يها بود که با مذهب، فرهنگ، زبان و ساختار

اعی تحت یـک قـدرت مرکـزي    مختلف اجتم

شاپور اول خود را نـه تنهـا   . قرار گرفته بودند

شاهنشاه، بلکه شاهنشاه ایران و انیـران لقـب   

ــا  ،داد بــرخالف پــدرش اردشــیر در معاملــه ب

پیروان ادیان دیگر سختگیري نشان نداد و به 

همه ادیان آزادي کامل داد و اعالم کـرد کـه   

و سـایر  مغان، مانویـان، یهودیـان، مسـیحیان    

ادیــــان و امپراتــــوري او از آزار و تعقیــــب 

ار پادشاهان ساسـانی در ابتـداي کـ   . اند مصون

کردنـد کـه    این رسالت تاریخی را دنبـال مـی  

مرزهاي آن را پـس از   امپراتوري هخامنشی و

شکست در برابر اسـکندر دوبـاره زنـده کننـد     

ــازاده، ( ــود را وامــدار و  هــآن .)1385رض ا خ

ــه ــگ و ادام ــده فرهن تمــدن هخامنشــی  دهن

پاسـداري  براي  ایشاناما رویکرد  ،دانستند می

ــدت و   ــی و وحـ ــت ایرانـ ــگ و هویـ از فرهنـ

 .متفاوت از هخامنشـیان بـود   همبستگی ملی

اردشیر بابکان مؤسس سلسله ساسانیان نظـم  

نوینی را بـر ایـران حـاکم کـرد کـه داراي دو      

تمرکـز  (ایجـاد تمرکـز قـوا    : ویژگی مهم بـود 

ــی ــامی - سیاس ــمی   و) نظ ــن رس ــاد دی ایج

پیامد این  ،)149 ، ص1370کریستین سن، (

امر ایجاد یک امپراتوري گسـترده همـراه  بـا    

  . یک جامعه بسته بود
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حکومت ساسـانی از همـان   رویکرد کلی 

 بـر  .بـود حاکمیت مطلق آیین زرتشـت   ،ابتدا

ــایی کــه خــود  ــن اســاس روحانیــت آری را  ای

 دانسـت، در  جانشین و وارث آیین زرتشت می

مراتـب اجتمـاعی قـرار گرفـت و      در سلسلهص

براي تحکیم اقتدار سیاسی و اجتمـاعی خـود   

پیامد ایـن امـر بـه    . به تصلب آیینی دست زد

طبقاتی و نفـی سـایر    يها وجود آمدن کاست

 در همـین راسـتا  . ادیان و عقاید مذهبی بـود 

ــی ــاي   م ــل زیب ــه تمثی ــوان ب  فردوســی در ت

عـروف  داسـتان م  او. اشاره کرد شاهنامه خود

کند که حاضر شده بود تـا   کفاشی را بیان می

کمبود بودجه جنگ انوشیروان بـا رومیـان را   

مین کند، به شـرط اینکـه فرزنـدش اجـازه     أت

کسـب مقـام دبیـري را بـه دسـت       تحصیل و

زهیـري،  (این امـر موفـق نشـد     آورد، ولی در

  .)193 ، ص1379

قواي سیاسی و رسمیت بخشیدن  تمرکز

هد ساسانیان در ابتدا به به آیین زرتشت در ع

و حکومــــت تســــاهل اشــــکانیان دلیــــل 

پیامـدهاي   ،الطوایفی که ایجاد شده بود ملوك

مثبتی بـه همـراه داشـت؛ از جملـه رسـمیت      

یــافتن آیــین زرتشــتی نقــش مهمــی در     

ــروعیت ــرد و در   مش ــا ک ــانیان ایف ــابی ساس ی

در میانـه  . ثر افتـاد ؤتحکیم و تکوین ایرانیت م

ود که پیدایش عنـوان  همین دوران ساسانی ب

اي از  مفهوم تازهبه عنوان » ایرانشهر«سیاسی 

پدیـد آمـد و   » کشـور «سرزمین سیاسـی یـا   

از ایـن پـس   . مرزهاي واقعی ایران ترسیم شد

بودکـه مرزهـاي سیاســی هویـت ایرانـی نیــز     

به اعتقاد برخی از اندیشمندان  معین گشت و

 که هویت ملی ایرانـی بـار   در همین زمان بود

  .)1386، اشرف(سیاسی به خود گرفت 

ساسانیان با تکیه بر دین واحد و اگر چه 

سـال   400تمرکز سیاسی قوا توانستند حدود 

بر ایران حکومت کنند و تا حدود زیادي غرور 

امـا   ،ایرانیان را احیاء نمایند دوران هخامنشی

در سـاختار   ییهـا  نهادینه شدن چنین ویژگی

انسداد شـدید   حکومت ساسانیان باعث شد تا

طبقاتی در بافت اجتمـاعی ایرانیـان حـاکم و    

نفوذ مردم عـادي بـه طبقـات اجتمـاعی بـاال      

ان، دبیـــران و یهمچـــون اشـــرافیت، ســـپاه

همچنـین انجـام   . غیر ممکن شـود  روحانیون

اصالحات اجتماعی فقط از باال به پایین قابـل  

قبول بود و جلو هرگونه اصالحات مردمـی بـا   

شراف و روحانیون و سـایر  توطئه و بدخواهی ا

حـاکم گـره    گـروه طبقاتی که منافعشـان بـا   

نفـوذ طبقــات  . شـد  خـورده بـود، گرفتـه مـی    

اجتماعی در این دروه به حدي بود که اشراف 

و موبدان در انتخاب شاهان نقش اصلی را ایفا 

ــد مــی ساســانیان کــه رســالت خــود را  .کردن

ــد از   ــدن غــرور و حاکمیــت ملــی بع بازگردان
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ــر اســکندر مــیشکســت در ب دانســتند، در  راب

براي حفـظ قـدرت بـه ایـن اصـل       ییها هردو

ــد و حاضــر شــدند بــه کمــک   پشــت پــا زدن

خارجی بـه حکومـت خـود ادامـه      يها قدرت

به عنوان مثال زمانی که بهرام چـوبین  . دهند

هـا از سـمت    که ایران را در برابر هجوم ترك(

در اوج بحران ساسانیان ) شرق نجات داده بود

ان یک سردار غیر ساسانی قیـام کـرد،   به عنو

خود را شاهنشاه ایران نامیـد و بـه نـام خـود     

خسرو پرویز که از حمایت اشـراف و   .سکه زد

روحانیون برخوردار بود، تـن بـه ایـن انتقـال     

قدرت نداد، به روم شرقی گریخت و سپس به 

ــش روم  ــوس(کمــک ارت ــران ) موریکی ــه ای ب

و بـه  بازگشت و بهرام چوبین را شکسـت داد  

ازاي این کمک، امتیازات زیـادي بـه رومیـان    

ــن،  ( داد -466، صــص 1370کریســتین س

465.(  

ساسانیان همچنین با هـر گونـه اصـالح    

و  دیگـر از نفوذ ادیان  و دینی مخالفت نمودند

ا هـ آن. اصالح آیین زرتشت جلـوگیري کردنـد  

پیروان مانویت و مزدك را قتل عـام نمـوده و   

. کید کردندأد تسیاسی خو بر جزمیت دینی و

آخر حکومـت ساسـانی    يها در نتیجه در دهه

که جامعه به یک رفرم سیاسی و اصالح دینی 

متحجـر و   سخت نیازمنـد بـود، سـاختارهاي   

طلبـی مردمـی را    کهنه، جلو هرگونـه اصـالح  

  . گرفت و نارضایتی عمومی را به اوج رساند

 کید بیش از حد امپراتوري ساسانی بـر أت

یکی و عـدم توجـه بـه    مکـان تمرکز و وحـدت  

گـراي فرهنـگ و هویـت ایرانـی      وجوه کثـرت 

سازي آنان از سـوي مـردم،    غیریت يها زمینه

مقاومت و جدا شـدن هـر    يها پیدایش هویت

فـراهم  » ایرانیان«چه بیشتر آنان را از جامعه 

ــذا جامعــه ایرانــی کــه در ذات خــود  . کــرد ل

 يهـا  هـا و آیـین   اي متکثـر از فرهنـگ   جامعه

بـود و تسـاهل و مـدارا را بـه      مذهبی مختلف

الینفکی از ساختار هویتی خود به  وعنوان جز

کــم و بــه تــدریج در مقابــل   شــمار آورد، کــم

پیامـد  . دستگاه حاکمه ساسانیان قرار گرفـت 

این امر زوال سیاسی هر چـه بیشـتر سلسـله    

و بـود  و تضعیف وحدت ملی ایـران  ساسانیان 

 حکومت و فروپاشـی سرانجام منجر به سقوط 

بـه واسـطه حملـه     وحدت و یکپارچگی ملـی 

ــ  ــلمان گردیــ ــراب مســ ــترش . داعــ گســ

هـاي اجتمـاعی در اواخـر حکومـت      عدالتی بی

ساسانیان به حدي بود کـه ایرانیـان از جملـه    

. اعراب مسلمان منادي عدالت استقبال کردند

پیروزي اعراب بر سلسله ساسانی باعـث ورود  

بخــش اســالم بــه ایــران شــد و  دیــن عــدالت

ت تعالی فرهنگی و اجتماعی فرهنگ و موجبا

وحـدت   هرچند ؛تمدن ایران را فراهم ساخت

و همبسـتگی ایـران بــراي چنـد قـرن از هــم     

  .پاشید
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فراز و فرود وحدت ملی در   -8

  تاریخ معاصر ایران

تجربـه  (حکومت پهلوي اول  ـ1ـ8

  ): منفی

نهضــــت مشــــروطه پــــس از طــــی  

هاي فراوان براي برقراري عـدالت،   فرازونشیب

ــر در آزادي و اســتقالل در کشــور  ــت زی نهای

هاي استبداد داخلی و استعمار خارجی  چکمه

شـد و زمینــه مناسـبی فــراهم شـد تــا     خـرد  

در  ناخــرضــا . رضـاخان بــه حکومــت برســد 

سـري اقـدامات    راستاي نوسازي کشور به یک

دســـت زد کـــه در ابتـــداي امـــر تحســـین 

هـایی از جامعـه ایرانـی را برانگیخـت و      بخش

د از حمایـت بخـش قابـل تـوجهی از     باعث ش

. روشنفکران و نخبگان سیاسی برخوردار شـود 

که میـراث دوران  را وي نظام ملوك الطوایفی 

ــود    ــران ب ــر ای ــا ب ــت قاجاره ــت سس  ،حکوم

برانــداخت و در راســتاي متمرکــز ســاختن و 

ی قـدرت بـه سـرکوب شورشـیان و     یکپارچگ

هـاي   وي در سـال . طلبـان اقـدام نمـود    تجزیه

هاي ایلی و گریز از  مت خود شورشاولیه حکو

بـر همـین   . مرکز را به شـدت سـرکوب کـرد   

اساس اولین درگیري رضا خان با طوایـف لـر،   

شمســی  1301در منطقــه لرســتان در ســال 

صورت گرفـت کـه در جریـان ایـن عملیـات،      

تعداد زیادي از ایـالت ایـن منطقـه کشـته و     

ــه دار   ــرد ب ــا در بروج ــران آنه جمعــی از رهب

پــس از آن شــیخ خزعــل در . دآویختــه شــدن

خوزستان سرکوب شد و ایالت عـرب نـواحی   

ایـالت و  . جنوبی کشـور بـه انقیـاد درآمدنـد    

عشایر کرد، در غرب و شمال غرب کشـور در  

کـه   مرحله بعـد مـورد تهـاجم قـرار گرفتنـد     

بـود کـه    ترین آنها اسماعیل آقا سیمیتقو مهم

. شمسی کشـته شـد   1307در سال  سرانجام

ــال  ــین س ــارس از   در هم ــایر ف ــورش عش ش

ــال     ــه در س ــد ک ــاز ش ــد آغ  1309بویراحم

توان سرکوب  به این موارد می. سرکوب گردید

ــاري ــالت    بختی ــرکوب ای ــفهان، س ــا در اص ه

ــزود .... بویراحمــد و ممســنی و اکبــري، (را اف

  .)188-189 ، صص1384

وي همچنین با آگاهی از قـدرت و نفـوذ   

دین اسالم و مـذهب تشـیع در ایـران تـالش     

رد روحانیون و علماي دینی را با خود همراه ک

رضاخان در مراسم عزاداري محـرم کـه   . سازد

اي در مذهب تشیع دارد، شـرکت   جایگاه ویژه

  خـوانی،  خـوانی، نوحـه   در مراسـم روضـه   کرد،  

هـاي مـذهبی    زنـی و زنجیرزنـی هیـأت    سینه

مند به دین اسالم  حضور یافت و خود را عالقه

ــد   ــیع و متعه ــذهب تش ــت و  و م ــه محافظ ب

صیانت از اسالم و رعایت کامل مقام روحانیت 

به حدي کـه بعضـی از وعـاظ و    «کرد  معرفی 

ها، روي منابر از او تعریف و وي را  خوان روضه
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 ، ص1379اعظـام قدسـی،   (» کردنـد  دعا مـی 

او به علما قول داد که اصـل دوم مـتمم    .)51

قانون اساسـی را در جهـت نظـارت علمـا بـر      

شوراي ملی به اجـرا در آورد   مصوبات مجلس

وي در روز  .)49 ، ص1405حرزالــــــدین، (

هاي عزاداري حرکـت   عاشورا پیشاپیش دسته

. ریخــت کــرد و کــاه و گــل بــه ســر مــی مــی

ــان روزه   ــارك رمضـ ــاه مبـ ــین در مـ همچنـ

گرفت و به تمام کارکنـان دولتـی دسـتور     می

داده بود در جهت اجراي فرامین الهـی کوشـا   

هـاي بـه سـلطنت     زمینـه  بدین ترتیب. باشند

رسیدن خود و ایفاي سلسله قاجـار را فـراهم   

  ).16-17، صص 1362مکی، (ساخت 

نکته جالب اینکـه رضـا شـاه در مراسـم     

تاجگـذاري خـود حفــظ دیانـت در جامعــه را    

در این «: دانست عامل تقویت وحدت ملی می

م تاجگذاري خود را بـه عمـل   هنگام که مراس

ت خود را در اجـراي  دانم نیا الزم می ،مآور می

اصالحات اساسی مملکـت خاطرنشـان عمـوم    

اوالً توجه مخصوص مـن معطـوف بـه     ...نمایم

بوده و بعـدها  و تشیید مبانی آن حفظ دیانت 

زیرا که یکـی از وسـایل مـؤثر     ،نیز خواهد بود

 جامعـه  روح تقویـت  و ملـی  وحـدت  در حفـظ 

 »دانـم  دیانت مـی  تقویت کامل اساس را ایرانی

  ).238، ص 1372طلوعی، (

هـاي قـدرت    رضاخان پس از تحکیم پایه

فرهنگـی   يها سیاست خود و نیل به سلطنت،

سـازي   زدایـی و یکسـان   کشور را بر پایه دیـن 

هـاي   فرهنـگ  هویتی معطوف بـه نفـی خـرده   

ــانی و مــذهبی و  دگرگــون ســازي قــومی، زب

و بـه  در این راسـتا  . فرهنگ سنتی بنیان نهاد

اصـالحات  نی منظور احیاي عظمت تمدن ایرا

ــاه    ــی رضاش ــازي فرهنگ ــا تشــویق  و نوس ب

سکوالریسم، ناسیونالیسـم و تمرکـز سیاسـی    

شـد؛ امـا سکوالریسـم تنهـا بـه       گیري می پی

قیمت ضعف و زوال نهادهاي مـذهبی تحقـق   

یافت و تمرکز سیاسی نیز نیازمنـد انقیـاد    می

ــل بــود     ــایر و قبای ــی و عش ــات محل . جماع

زبـان ملـی    ناسیونالیسم دولتی نیز بـه ایجـاد  

هــاي  هــا و فرهنــگ یف زبــانعمرکــزي و تضــ

. )68 ، ص1381بشـیریه،  (محلی نیاز داشـت  

این موضوع بـه صـراحت در نشـریات هـوادار     

وحدت ملی یعنـی  «: شد رضاشاه نیز بیان می

وحدت سیاسـی، فرهنگـی و اجتمـاعی همـه     

مردمی که داخل مرزهاي امروز ایران زنـدگی  

ت ملـی بایـد   براي رسیدن به وحد.... کنند می

زبان فارسی در سراسر کشور گسـترش یابـد،   

هاي محلی در لباس و آداب و رسـوم از   تفاوت

ــوك   ــم مل ــرود و راه و رس ــان ب ــوایفی  می الط

کرد، لر، قشقایی، عرب، تـرك و  . برچیده شود

ترکمن نباید در لباس و زبـان فرقـی بـا هـم     



ه 
ار

شم
م 

نه
و 

ه 
جا

پن
●  

م
ست

 بی
ل

سا
 

●  
ن

تا
س

تاب
 

13
90

  

   

 

127  

به نظر من تا وقتی در لباس و زبـان و  . بکنند

بــه وحــدت نرســیم، اســتقالل آداب و رســوم 

سیاســی و تمامیــت ارضــی کشــور در خطــر  

  ).2، ص 1925افشار، (» است

اقدامات رضـا شـاه در راسـتاي     جملهاز 

سازي فرهنگی و پیشبرد برنامـه شـبه    یکسان

 سیون که به اعتقاد وي و همفکـرانش مدرنیزا

برقــراري  ودر راســتاي تحکــیم هویــت ملــی 

سـرکوب  وحدت ملی در ایران انجـام گرفـت،   

قـومی   يهـا  قبایل، طوایـف و خـرده فرهنـگ   

تختــه «درون جامعـه ایـران در قالـب برنامـه     

سـازي   رضا شاه براي یکسان. کردن بود» وقاپ

  ،فرهنگی سعی کرد تـا در قالـب ایـن برنامـه    

فرهنگـی ایـران   ـ ساختار موزاییکی اجتماعی  

زمین را که از ابتداي پیـدایش مفهـوم ایـران    

آن بوده،  يها و شاخص ها جزو یکی از شناسه

اي یکدسـت ایجـاد    میان برداشته و جامعـه  از

ــن راســتا رضــا شــاه از سیاســت  . کنــد در ای

ــومی    ــاطق ب ــوام از من ــاري اق ــدن اجب کوچان

از جامعه ایران کـه بـا    ییها خودشان به بخش

بهره برد  ،ساختار فرهنگی آن اقوام بیگانه بود

آن  ،هـا  تا بدین ترتیب پـس از گذشـت نسـل   

ــروه ــ گ ــومی  ياه ــد  در ق ــه جدی درون جامع

قومیـت خـود را از دســت    و دنـ گرد مسـتحیل 

و بیرانوند از  د به طور مثال طوایف مسیرندهب

کردهـاي   و کوچانده شدند لرستان به خراسان

اسـکان   بـه نواحی پشتکوه را درمحل قشالقی 

  .)190 ، ص1384، اکبري(  داد

تختـه  «رضاشاه براي پیشـبرد سیاسـت   

ــردن ــاپو کـ ــالت» قـ ــرده ایـ ــایر و خـ ، عشـ

قـومی داخـل ایـران عـالوه بـر       يهـا  فرهنگ

قانونی نیز استفاده  يها  فوق از اهرم يها روش

 30براي مثال مجلـس شـوراي ملـی در    . کرد

اي را تصـویب کـرد    ماده واحده 1310خرداد 

که به وزارت مالیه اجازه داده شد قالع و ابنیه 

که دولت بـراي تختـه قـاپو     ییها و ساختمان

الوار در لرستان ساخته و تهیـه نمـوده،   کردن 

هر طور مقتضی بداند، اعم از فـروش یـا غیـر    

. آن به خود آنها به طور ملکیت واگـذار نمایـد  

 28همچنین در ماده واحده دیگري در تاریخ 

شمسی، مجلـس بـه وزارت مالیـه     1311مهر 

اختیار داد که به هر فردي از طوایف الوار کـه  

از  ،نشین گـردد  ده چادرنشینی را ترك کند و

ه بـه  اي کـ  جات واقع در لرستان، حصه خالص

 یاش باشد، مجان قدر کافی معاش او و خانواده

مجلس همچنین براي واگـذاري   .واگذار نماید

مراتع و اراضی دولتی واقع در آذربایجـان، بـه   

خـــوانین و افـــراد شاهســـون، بـــه منظـــور 

ه یکجانشین کردن آنها و فروش امالك خالصـ 

نشین کردن  اطراف پل ذهاب براي ده واقع در

ــرد   طوایــف آن حــدود، تصــمیماتی اتخــاذ ک

  .)188-191 ، صص1384اکبري، (



ن
را

 ای
در

ی 
مل

ت 
حد

 و
 و

ی
مل

ت 
وی

 ه
ت

سب
ن

  

 

 

128  

ــاه    ــا ش ــم رض ــانگی «در ناسیونالیس یگ

عالوه بر اهمیت بسیاري داشت، لذا » فرهنگی

تشویقی، براي آشـناکردن   يها اعمال سیاست

فرزندان ایالت و عشایر با آداب جدید زنـدگی  

ن ملـی، مـدارس ویـژه تربیـت     و آموختن زبـا 

» دارالتربیه عشـایر «اوالد عشایر، تحت عنوان 

دایر شد و جمعی از سلحشوران ایلیاتی جذب 

یکی از پیامدهاي این سیاسـت،  . ارتش شدند

دیگـر ایرانـی،    هـاي  و لهجـه  هـا  مبارزه با زبان

 يهـا  تبعیض اقتصادي و اجتماعی علیه استان

فرهنـگ  غیرفارسی زبان و یورش به زندگی و 

تا قرن بیستم میالدي، تکلم بـه   .عشایري بود

فارسی نه مایه غـرور بـه شـمار     غیر يها زبان

رفت و نه اسباب مخالفت ـ چـه رسـد بـه      می

تحقیر و ایذاء ـ ولی در دوره رضاشـاه و پیـرو    

حکومـت، موجودیـت     فرهنگـی  يهـا  سیاست

جوامع عرب زبان جنوب غربی کشور یکسـره  

ــر  ــع و نش ــد، طب ــار ش ــ انک ــی   هب ــان ترک زب

آذربایجانی یا سایر اشکال زبان ترکی و اشاعه 

و ترویج کتبی آن را قـدغن گردیـد، چـاپ و    

انتشار زبان کردي ممنوع شـد، فرمانـداران و   

فرماندهان و مدیران بیشـتر از میـان فارسـی    

زبانان برگزیده شدند و بسیاري از آنهـا حتـی   

ــایین يهــا در رده ــر را مســتقیم از تهــران پ  ت

ت گاه با مردم محل ستادند و این جماعفر می

کردنـد کـه گـویی سـرزمین      طوري رفتار می

کاتوزیـان،  (کننـد   اي را اداره مـی  شـده  اشغال

  .)436 ، ص1379

رفتـه   بود که رفته این اقدامات نتیجهدر 

در ایـران  » فرهنـگ برتـر  «به گفته گلنر یک 

بـراي   و) 140، ص 1983گلنر، (شکل گرفت 

ایــران، غیــر فارســی  نخســتین بــار در تــاریخ

این امـر ضـربه    .ندشدها، قربانی تبعیض  زبان

سختی بر هویت ایرانی که تا آن زمان همواره 

ــرایش دوام آورده و  زبــان و ادبیــات فارســی ب

تـرین   تـرین، نیرومنـدترین و گسـترده    دیرین

از  .مجاري را فـراهم کـرده بـود، وارد سـاخت    

ــال   ــه در س ــامی ک ــن رو هنگ  .ش.  ه 1320ای

نیروهاي گریز از مرکـز   باز شد،ه قدرت دریچ

اي و قومی و محلی و زبانی، انفجارآسـا   عشیره

وارد عمـل شــدند و وحـدت ملــی و تمامیــت   

  . فرهنگ جامعه ایرانی را در خطر افکندند

ترین پیامـدهاي اتخـاذ    یکی دیگر از مهم

ســازي فرهنگــی، تغییــر     رویکــرد همگــن 

وي کـه بـا حمایـت    . هاي مذهبی بود سیاست

ماي دینی توانسـته بـود سلسـله قاجـار را     عل

گذاري نماید  منقرض و سلطنت پهلوي را پایه

و به طور مشخص از زمان روي  1306از سال 

ــدایت،    ــلطنه ه ــه مخبرالس ــدن کابین ــار آم ک

ــان   سیاســت ــذهبی خــود را عی ــاي ضــد م ه

مراسم تحویل سـال نـو در فـروردین    . ساخت

نقطه عطف تغییر رویکـرد پهلـوي اول    1307
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در  .ت به دین، مـذهب و روحـانیون بـود   نسب

ــرت    ــر حض ــرم مطه ــه در ح ــم ک ــن مراس ای

ــومه  ــد ) س(معص ــزار ش ــن از   ،برگ ــد ت چن

اما به دلیل  ،وابستگان رضا شاه حضور داشتند

عـدم رعایــت کامـل شــئونات مـذهبی مــورد    

اعتراض واعظ منبر قـرار گرفتنـد و ایـن امـر     

ایـن موضـوع   . موجب تذکر یکی از علما شـد 

د براي حمله نیروهاي رضا شاه بـه  اي ش بهانه

در صحن و ضرب و شتم جمعـی از طـالب و   

نهایت ایجـاد تضـییقات جـدي بـراي مراسـم      

تا پایان سـلطنت  که مراسم مذهبی در کشور 

   .وي ادامه یافت

 مراسـم  در شاه کـه  رضا اینکه نکته جالب

ــت را موجــب   تاجگــذاري ــت دیان ــود تقوی خ

اعتراض  از پس بود، ملی دانسته تحکیم وحدت

تعدادي از علما به برخورد رضا شاه با طـالب  

اي  ، ابالغیـه 1307 قم در موضوع سال تحویل

صادر کرد و اقـدامات اعتراضـی روحـانیون را    

  :باعث اختالل در وحدت ملی دانست

ــه نـــام حفـــظ دیانـــت  « اشخاصـــی بـ

خواهند اذهان عامه را مسموم ساخته و در  می

ه کسـی  جامعه  القاي نفاق و اختالف کنند بـ 

دهد کـه انـدك رخنـه در وحـدت      اجازه نمی

  . »....ملی نموده 

کشــف حجــاب نیــز یکــی دیگــر از      

هـاي بعـد در    ترین اقدامات وي در سـال  مهم

راسـتاي زدودن دیــن و مــذهب از فرهنــگ و  

علی اصـغر   1314در سال . هویت ایرانیان بود

حکمت، وزیر معارف وقت، اولین جلسه کشف 

اهپور شیراز افتتـاح  حجاب را در دبیرستان ش

متعاقب آن در مدرسه فردوسـی مشـهد   . کرد

اي ترتیب داده شد کـه در آن رضاشـاه    برنامه

اي از زنــان و  شخصــاً شــرکت نمــوده و عــده

. دختران بدون حجاب از وي استقبال کردنـد 

از جانب مـردم و  اعتراضات زیادي این حرکت 

ــف را   ــهرهاي مختلـ ــی در شـ ــاي دینـ  علمـ

تـرین آنهـا قیـام     ه مهـم که از جمل برانگیخت

ــود   ــاد ب ــی، (مســجد گوهرش ، ص 1382امین

195.(  

در دوران پهلــوي اول،  بـه طــور خالصــه 

کاهش حوزه با تمرکزگرایی شدید و حکومت 

هاي اجتماعی و  فرهنگ نفوذ و اختیارات خرده

هـاي دینـی و ایرانـی     ایجاد تقابـل بـین الیـه   

در جهت به حاشیه راندن   هویت ملی و تالش

بخشـی از  در صـدد برآمـد تـا    دینی گفتمان 

را به محاق برده و آنها را  ملیهویت  هاي الیه

از بافت هویتی جامعـه ایـران محـو سـازد تـا      

سازي  وحدت ملی را از طریق سیاست یکسان

امـا بالفاصـله پـس از     ،تقویت و تحکیم نماید

از صحنه جامعـه   هاش اینکه قدرت قاطبه رضا

بـومی و   هـویتی  هـاي  الیـه  ،ایرانی محـو شـد  

محلی و زبانی جامعه ایرانـی مجـال حضـور و    
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عرض اندام یافتند و به تضعیف وحـدت ملـی   

تـوان از   کـه از آن جملـه مـی    منجر گردیدند

اعالم خودمختاري آذربایجـان توسـط جعفـر    

وري و خودمختــاري کردســتان توســط  پیشـه 

 ازهـا   در این جمهـوري . قاضی محمد یاد کرد

زبان رسمی یـاد  زبان بومی و محلی به عنوان 

حقـوق همـه مـردم، اعـم از      يشد و برابـر  می

کید أمورد ت... ها و ها، کردها، لرها، ارامنه آذري

 .)402-408 ، صص1378فوران، (قرار گرفت 

گفـت فـراهم شـدن    تـوان   بدین ترتیـب مـی  

شرایط براي حمله متفقین بـه ایـران از یـک    

هاي دینی، قومی، زبـانی،   احیاء هویت طرف و

از طـرف   1320پس از شهریور یري ایلی، عشا

همگی حکایت از این دارد کـه گفتمـان   دیگر 

مبتنـی بـر ناسیونالیسـم    تمرکزگرایی هویتی 

پهلوي نتوانست وحدت ملی مستقر و مداومی 

  .فراهم آورد ایرانبراي 

ـ 2ـ8 انقـالب اسـالمی و دفـاع      ـ

  )تجربه مثبت(مقدس 

 يهـا  در پس کلیه سیاستگفته شد که 

هـدف مشـخص وجـود    ه دو فرهنگی رضا شـا 

کـردن   یکی زدودن یا حداقل کمرنـگ  :داشت

چهره دین از بافت هویتی ایرانیـان و دیگـري   

تمرکزگرایی و کـاهش نفـوذ و اختیـار خـرده     

این سیاسـت در دوران  . هاي اجتماعی فرهنگ

در ایـن دوره و بـه   . پهلوي دوم نیز دنبال شد

هاي قدرت رژیم شـاه   ویژه پس از تحکیم پایه

هــاي  مــرداد، خـرده فرهنــگ  28دتـاي  در کو

و بـا تسـلط   اجتماعی به حاشیه رانده شـدند  

هـاي   هاي غربگرا و باستانگرا بر برنامه گفتمان

هاي مـذهبی فرهنـگ و هویـت     فرهنگی، الیه

ــد  ای ــی تضـــعیف شـ اتخـــاذ چنـــین  . رانـ

 يها ساز فعال شدن گروه زمینههایی،  سیاست

به طوري  ؛شد 1350دینی و مذهبی در دهه 

 اجتمـاعی  يها حتی اقوام و خرده فرهنگکه 

نیــز مطالبــات خــویش را در قالــب مطالبــات 

جـالل آل  . گیـري کردنـد   دینی و اسالمی پی

ــاب   ــد در کت ــی«احم ــاع از  » غربزدگ ــه دف ب

دینی و نقد جامعه غرب پرداخت و  يها سنت

هـویتی در   برخورد بـا پدیـده بـی    شریعتی در

جامعه آن روز با طرح هویت دینـی شـیعی از   

مطهري  .سخن گفت» بازگشت به خویشتن«

خـود از هویـت    يهـا  نیز در بسیاري از کتاب

. ایدئولوژیک اسـالمی صـحبت بـه میـان آورد    

این گروه که تالش خود را معطوف به بازیابی 

علمـا   اي از هویت دینی کردند، طیف گسترده

. شـدند  و اندیشمندان اسالمی را نیز شامل می

ی پرچم دفـاع از  میان این گروه امام خمین در

هویت دینی را بـردوش گرفـت کـه سـرانجام     

نهضــتی گشــت کــه بــا  پیــروزيمنتهــی بــه 

دیـن   يهـا  سیس حکومتی مبتنی بر آمـوزه أت

ـ اسالم، بدیلی براي نظم سیاسی گذشته ارا ه ئ

  . داد
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پس از پیـروزي انقـالب اسـالمی، فصـل     

ــی،    ــاعی، سیاس ــبات اجتم ــدي از مناس جدی

سـیس دولـت   أت. اقتصادي و فرهنگی آغاز شد

تـرین نیروهـاي    نوپدید، برآینـد ائـتالف مهـم   

چالشگر علیه حاکمیت پیشین و استقرار نظم 

. دینی بـود  يها هویتی جدید مبتنی بر ارزش

 يها، بنیان گفتمان هـویتی جدیـد   این ارزش

هویـت   تضـعیف بود که در واکنش به فراینـد  

سنتی در عصر پهلـوي پدیـدار شـد و تـالش     

همبستگی و وحدت ملی تا مبانی که  کرد می

ــهرا بــا  تعریــف جدیــدي از هویــت ملــی  ارائ

 .تجدید بنا نماید

ــوي اول و   ــلطنت پهل ــرخالف دوران س ب

ــور رویکــرد  دوم،  ــوع انقــالب اســالمی تبل وق

همبسـتگی  هویـت ملـی و   جدیدي به مسئله 

در درون جامعه ایران بود که نوید ظهـور  ملی 

ر ب. داد را می محور  عدالت گرایی  الگوي کثرت

در اصول مختلف قانون اساسی  همین اساس،

، 12، 11، 9، 7، 6، 5، 3، 1اصول در از جمله 

13 ،15 ،16 ،19 ،20 ،22 ،23 ،24 ،26 ،

تکیـــه بـــر حفـــظ آزادي و ضــمن   ،28، 27

استقالل و تمامیت ارضی جمهـوري اسـالمی،   

هاي مختلف هویتی به ویژه به ایرانیت  به الیه

روابـط  ته شد و و اسالمیت نظام احترام گذاش

هـا   مذاهب و ادیان و اقلیت ،بین اقوامعادالنه 

حقـوقی   ایـن منشـور،  . تظـر قـرار گرفـ   ن مد

مساوي براي تمامی افراد جامعه قائـل شـد و   

عوامل زبانی و نژادي و ماننـد اینهـا را سـبب    

بـه عنـوان    .دانسـت گونه گروهـی ن  امتیاز هیچ

مثال ماده پانزدهم قانون اساسی تنوع قـومی  

یران را پذیرفت و حقوق اساسـی اقـوام را   در ا

هـاي گونـاگون    هـا و فرهنـگ   در حفظ هویت

در این مـاده آمـده   . خود به رسمیت شناخت

. زبان و خط رسمی ایران فارسی است«: است

ــب   ــون رســمی و کت ــات و مت اســناد و مکاتب

درسی باید با ایـن خـط و زبـان باشـد، ولـی      

ــان  ــتفاده از زب ــومی در    اس ــی و ق ــاي محل ه

هــاي گروهــی و تــدریس  وعــات و رســانهمطب

ادبیات آنها در مدارس در کنار زبـان فارسـی   

  » .آزاد است

انقالب اسالمی با تکیه بر باورهاي دینـی  

گردانـی از  هاي ملی و روی متزاج آن با آموزهو ا

هاي شوونیستی ناسیونالیسم پهلوي و  گرایش

با اتخاذ نگرشی مداراجویانه نسبت به اقـوام و  

هاي درون جامعه ایرانـی، عمـالً    گفرهن خرده

توانست موجبات نـوعی همگرایـی سیاسـی و    

بـدین  . اجتماعی تازه و بدیعی را فراهم سـازد 

ترتیب آنچه فضاي ایران پس از انقالب را بـه  

ــی  ــایز م ــاخت جــد از دوران پیشــین متم  ،س

عبارت بـود از آنکـه پـیش از انقـالب، هویـت      

نفـی و   ایرانی، هویت دینی و قومی ایرانیان را

گرایـی پـس از انقـالب     اما اسالم ،کرد طرد می
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گرایـی و   بر نوعی وحدت و همسازي بین دین

آنکه ایـن امتـزاج    بی ؛کرد تأکید می  گرایی ملی

  .گرایی قومی باشد متضمن نفی هویت

هــاي هــویتی نظــام جمهــوري  سیاســت

اسالمی به عنوان نظـام سیاسـی برخاسـته از    

میلـی وارد  با شروع جنـگ تح انقالب اسالمی 

از یک سـو    ها این سیاست. آزمون سختی شد

پاسـخ مناسـبی بـراي تهدیـدهاي     بایست  می

کرد و از سـوي دیگـر    می ارائهگر بیرونی ویران

ثیرپذیري خود را از شـرایط تحمیلـی   أسطح ت

جدیـد بــا معـانی منــدرج در فلسـفه انقــالب    

در ایـن  . داد مـی  اسالمی مـورد تطبیـق قـرار   

نی و اسالمی به عنوان زمان اگر چه هویت دی

مبناي هویت ایرانی پذیرفته شـد و گسـترش   

اما ابعاد دیگـر هویـت ایرانـی همچـون      ،یافت

دوسـتی، عالقـه بـه آداب و سـنن      حس میهن

ایـن امتـزاج و   . همچنان حفظ شـد ... ایرانی و

در همســازي عناصــر مختلــف هویــت ایرانــی 

مـردم  گرایانـه   پرستانه و ملی احساسات میهن

گ تحمیلـی و حضـور یکپارچـه    در زمان جنـ 

. کـرد  تجلی پیدااقوام ایرانی در دفاع از کشور 

در دوران دفاع مقدس، همبسـتگی و وحـدت   

تمـام   کـه ملی مبتنی بر هویـت ملـی ایرانـی    

بـر  . ، به وجـود آمـد  گرفت می ایرانیان را در بر

مختلـف   يها نقش اقوام و اقلیت همین اساس

دینــی و فرهنگــی در طــول دوران جنــگ    

بسیار برجسـته  ن دوران نهضت انقالبی همچو

  . بود

جنگ و پیروزي ایرانیان در برابر تهـاجم  

 يهـا  بیگانه که خود پیامدي از احیاي مؤلفـه 

هویت ملی ایرانی توسط انقالب اسالمی بـود،  

هویـت  تقویـت   ايآثار و پیامدهاي مهمی بـر 

نیز داشـت  و تحکیم وحدت ملی ملی ایرانیان 

ــه جملــه مــی کــه از تقویــت دیــن و : تــوان ب

ــی   يهــا ارزش دینــی، انقــالب و تحــول درون

ها، تقویت فرهنگ مقاومـت و پایـداري،    انسان

تقویـت مشـارکت سیاســی، اجتمـاعی اقشــار    

مختلف جامعه، تثبیت استقالل سیاسی، رشد 

بیـداري اسـالمی، تحکـیم وحـدت و انســجام     

حفــظ مرزهــاي زمینــی، حفــظ منــابع ملــی، 

و اعتماد به خودباوري تقوت  اقتصادي کشور، 

شــعبانی ســارویی، (اشــاره داشــت ... نفــس و

  .)124-142 ، صص1384

به عنوان نمونه با شروع جنگ تحمیلـی،  

هاي مسیحی، ارمنـی   گروه مشترکی از اقلیت

و آشوري، زرتشتی و کلیمـی تشـکیل و طـی    

اي ضمن ابراز انزجار از تجـاوز حکومـت    بیانیه

بعثی عـراق بـه مرزهـاي جمهـوري اسـالمی      

از کلیه هموطنان خواسـت بـا شـرکت      ،ایران

فعــال در ســازمان بســیج مستضــعفین بــراي 

شکست تجاوزات عراق، اتحاد خود را با سـایر  

برادران ایرانی تحکـیم بخشـند و دوشـادوش    
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برادران مسلمان ایرانی تا پاي جان از مرزهاي 

هاي دینی  همچنین اقلیت. میهن دفاع نمایند

جنـگ   و قومی مختلف عـالوه بـر شـرکت در   

تحمیلی شهداي زیادي براي حفظ و حراست 

ــد ــدیم کردن ــه طــور خالصــه  . از کشــور تق ب

ــی ــالمی    م ــالب اس ــان انق ــت گفتم ــوان گف ت

  در جهــت همگرایــیرا هــاي دولــت  سیاســت

هاي مختلف هویت ملی و افزایش احتـرام   الیه

 هــاي اجتمــاعی در ایــران بــه خــرده فرهنــگ

وحـدت و   هدایت کرد و بـا چنـین رهیـافتی،   

 وستگی ملی در سایه هویت ملی تقویـت  همب

براي اولین بار تمامیت ارضی کشـور در برابـر   

  .بیگانگان حفظ شد

  فرجام

ر شـدن  یـ ر بـا فراگ یـ در دو سه دهـه اخ 

ــان  ــان جه ــود    یگفتم ــترش خ ــدن و گس ش

از جوامع مختلف  یو قوم یفرهنگ يها یآگاه

ی المللـ  بـین هاي  یک طرف و تشدید مهاجرت

یت ملی و تـأثیر آن  از طرف دیگر، موضوع هو

شناسـی   بر وحـدت ملـی، در مباحـث جامعـه    

در  .اسـت سیاسی اهمیت زیادي پیـدا کـرده   

ب یــترکمختصــات فرهنگــی و کــه  یجــوامع

خــرده هــاي هــویتی،  الیــهآنهــا از  یتــیجمع

 ،ل شـده یهـا و اقـوام گونـاگون تشـک     فرهنگ

تنظـیم  هاي فرهنگی معطوف به   گذاريسیاست

هــاي  ریــزي برنامــهو  یت ملــیــهوهــاي  الیــه

ـ  اجتماعی و فرهنگـی در جهـت    ن یوحـدت ب

 یاز موضوعات مهم ،مختلف جامعه يها گروه

یـا تهدیـدها و   ازات یـ ها و امت است که فرصت

ن جوامع بـه همـراه   یا يبرا يزیادهاي  چالش

ت یـ هونسـبت  ن جوامـع  یدر ا. خواهد داشت

بـه شـدت    یو وحـدت ملـ   یهمبستگو  یمل

در لـت  دوهـا و عملکـرد    تحت تأثیر سیاسـت 

هـاي   فرهنـگ  هاي هویت و خرده الیهبا رابطه 

چند ز با توجه به بافت یران نیدر ا .قومی است

، یکییمـوزا الیه فرهنگی ـ هـویتی و سـاختار    

 یت ملـ یموضوع هو ی،متنوع و متکثر اجتماع

خ یدر سرتاسـر تـار   یوحدت ملرابطه آن با و 

داشـته   يا ژهیگاه ویت و جاین اهمین سرزمیا

 يهـا  نظام یاصل يها از دغدغهی یکهمواره  و

   .استبوده ران یحاکم بر ا یاسیس

 مورد بررسی یخیتار تحلیل چهار مقطع

ن حقیقت است که هر ثبات یا مؤید مقالهن یا

ــدر ا یر و مــداومیــو وحــدت ملــی فراگ ران ی

مسبوق به توجه همه جانبه دولـت و جامعـه   

به هویت متکثـر و بافـت فرهنگـی اجتمـاعی     

تجربـه گذشـته   . است ه ایرانیموزاییکی جامع

از توجه  یرانیا يها گاه حکومتهر نشان داده

جامعه و  هاي مختلف هویتی همسازي الیهبه 

هـاي قـومی، زبـانی،     فرهنـگ   احترام به خـرده 

عـدول کـرده و    یرانیجامعه ا دینی و مذهبی

هــا  هــا و اجــراي برنامــه در طراحــی سیاســت
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 اند، دهادیده گرفته یا نفی نموآن را نبخشی از 

 .شـده اسـت  ران خدشه وارد یا یبه وحدت مل

دوران زمامداري هخامنشـیان و ساسـانیان از   

نمودهاي مثبت و منفی ایـن رابطـه در دوران   

باستان و الگوي حکومت رضـا شـاه و الگـوي    

مبتنی بـر گفتمـان انقـالب اسـالمی و دفـاع      

هاي مثبت و منفی این رابطـه   مقدس از نمونه

  .اشدب در دوران معاصر می

و با عنایت به مبانی و چـارچوب نظـري   

توان بـه نکـات تکمیلـی     هاي تاریخی می داده

سـنجی   دیگري نیز اشاره کـرد کـه در نسـبت   

هویـت ملـی و وحـدت ملـی در ایـران واجــد      

ــی   ــتند و م ــادي هس ــت زی ــت در  اهمی بایس

هــاي دیگــر مــورد توجــه و بررســی  پــژوهش

  :محققان قرار گیرند

ه در تـاریخ  ریشـ  یرانیا یت ملیهو) الف

ــرزمین دارد و   ــن س ــن ای ــر که ــرخالف اکث ب

» ریغ«ک یبا  ییارویرو که در یمل يها تیهو

ر یثأتحــت تــ ،انــد شــکل گرفتــه» يگــرید«و 

 يرویـ اب نیـ و در غ یدرون یاجتماع عامالتت

لــذا در بطــن . جــاد گردیــده اســتیا یرونــیب

ــپ ــش موجودیدای ــاری ــو جغراف یخیت ت  ییای

ر یغ« يها بر تمدندر برا» رانیا«ران، اساساً یا

چرا که در آن هنگـام   ،شد یف نمیتعر» یرانیا

خـارج از قلمـرو پـارس وجـود      یاساساً تمـدن 

اذعان به این نکته به معناي غفلت از  .نداشت

در تحکـیم هویـت   » دیگـري «و » غیر«نقش 

بـه  . ملی و وحدت ملی در مقاطع دیگر نیست

عثمـانی  » غیریت«طور مثال در دوره صفویه 

پنداشـتن  » دیگـر «انقالب اسـالمی  و در اوج 

غرب و فرهنگ غربی و نیز تهـاجم عـراق بـه    

ایران نقش مؤثري در تحکـیم هویـت ملـی و    

به عبارت دیگر وجه . وحدت ملی داشته است

ممیزه پیدایش هویت ملـی در ایـران عبـارت    

  .است از درونزا بودن اساس آن

متکثــر  یتیهــو یرانــیا یت ملــیــهو) ب

و  یافـت اجتمـاع  کننـده ب  است کـه مـنعکس  

. باشـد  ین مین سرزمیدر ا یکییموزا یفرهنگ

ش آن یدایــاز بطــن پ یتکثـر و تنــوع فرهنگــ 

بـوده   یرانیت و فرهنگ ایاز هو یئکنون جزتا

ــار و ــه واســطه آمدوشــدهایدر طــول ت  يخ ب

ن کثرت افزوده ین بر این سرزمیگوناگون در ا

 ،ن کثـرت یـ انحوي که امـروزه  به . شده است

ـ یا یت ملـ یـ هوالیتجـزاي   یژگیو . اسـت  یران

 يران بـه جـا  یـ در ا» یملـ «سان مفهوم  نیبد

ــر یــکأت ــ یکدســتیو  یکســانید ب ــر کثرت  یب

اشاره دارد که نـاظر   متکثر یهمگون و همگون

ن کثــرت و کثــرت یوحــدت در عــ یبــر نــوع

ن تنـوع و  یوجود چنـ . باشد ین وحدت میدرع

ران کمتـر  یـ ن ایسرزم يدر فراخنا یگون گونه

 یت ملـ یـ هو«مفهـوم   يراب یبه عنوان چالش

ـ   یـ نما» یرانیا عکـس و بـه   ه ان شـده، بلکـه ب
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 ییو شـکوفا  ییایـ خ به تـداوم، پو یشهادت تار

از تبعات یکی  .افزوده است یرانیا یت ملیهو

ن یران زمـ یدر ا یـ فرهنگ  یوجود کثرت قوم

ن در طـول  ین سـرزم ین بوده که حاکمان ایا

پارس، ترك، کـرد، لـر،   اقوام مختلف خ از یتار

ایـن  کدام از  چیشده و ه یرا شامل م... و عرب

ران، یـ ن ایجات مختلف حاکم بر سـرزم  دسته

ت متکثر یاند که موجود ا نتوانستهیو  نخواسته

کـه صـرفاً   نیا ایـ نموده و  یرا نف یرانیجامعه ا

ن یگزینـد، جـا  ا را که خود متعلق به آن یقوم

ــرانیا« ــدینما» تی ــوان  .ن ــابراین اطــالق عن بن

در مقاطعی از تـاریخ ناشـی    به ایران» پارس«

از اشتباه مورخانی بوده که بدون درك ایـران  

به عنوان یـک حـوزه فرهنگـی و تمـدنی، بـر      

هاي قومیتی حاکمان آن زمـان،   اساس ویژگی

  .اند هویت و موجودیت کشور را تعریف کرده

ــ ) ج ــت نقشـــ ــ یدولـــ در  یاساســـ

و به  یت ملیهوهاي معطوف به  سیاستگذاري

نوع . دارد یو انسجام مل زان وحدتیتبع آن م

بنـدي و   و صـورت نش حاکمـان  یـ نگرش  و ب

ــویتی در وحــدت و   اجــراي سیاســت ــاي ه ه

. کنـد  همبستگی ملی نقش مـؤثري ایفـا مـی   

دهـد در بطـن    شواهد تاریخی نیز نشـان مـی  

ــه   ــین الی ــه ب ــرده    جامع ــویتی و خ ــاي ه ه

هاي اجتمـاعی جامعـه ایرانـی نـوعی      فرهنگ

ــوام و   ــود دارد و اقـ ــازي وجـ ــرده همسـ خـ

هاي جامعه با یکدیگر احساس تعارض  فرهنگ

اعتقـاد  جـه  یجز در نتوحدت ملی .  کنند نمی

هـاي مختلـف هویـت ملـی      به همسازي الیـه 

ط عادالنه یجاد شرایاایرانی و اهتمام دولت به 

ت یز و بـه رسـم  یـ آم روابط احتـرام  يو برقرار

هاي فرهنگی و هویتی و حقـوق   الیهشناختن 

ک یـ کـه در   یمختلفـ  اقوامسیاسی اجتماعی 

ــدگیــهمچــون ا ییایــگســتره جغراف  یران زن

در جامعــه  .نخواهــد شــد تحکــیمکننــد،  یمـ 

موفـق و   یتیران، هویمثل ا یمتنوع و گوناگون

آن در بــر » یملــ«کارســاز اســت کــه صــفت 

و  ی، مـذهب یقـوم  يهـا  تیـ رنده تمـام هو یگ

بنـابر  . آن ین باشد نه نافین سرزمیا یفرهنگ

هـاي گونـاگون    الیـه ه کـ  کردد تصور ین نبایا

را  يواحــد یت ملــیــتواننــد هو ینمــ یتیهــو

د تصـور کـرد کـه    یـ نباو نیـز  ل دهنـد  یتشک

مختلف درون جامعـه در تضـاد بـا     يها تیهو

و مغایر با آن هستند، چـرا   یت ملیمفهوم هو

 یت ملـ یو ضرورت هو یخیر تحول تاریکه س

ت است که همه ین واقعیانگر ایران، بیجامعه ا

و  یدهـ  شکل يبرا ینیو د ینگفره يها گروه

مشـارکت   یت ملـ یـ دن بـه هو یسامان بخشـ 

و خود بخـش الیتجـزاي آن بـه شـمار       داشته

در  یت ملـ یـ هو ییایم و پویتحک لذا .روند می

ع عناصـر ثابـت و   یـ ران و تجمیدرون جامعه ا

ا یـ جامع و پو یفیو ارائه تعر یت ملیر هویمتغ
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و  باشـد » یوحدت ملـ «تواند ضامن  از آن می

تی که امکان و توان درك و هضم تنـوع و  دول

گونی جامعه ایـران در معنـاي صـحیح و     گونه

توانـد بـه خـوبی     واقعی آن را داشته باشد، می

هاي ایجاد یکپارچگی و همبستگی  زمینه پیش

   . و وحدت ملی را فراهم کند

با عنایت به اصـول منـدرج در قـانون    ) د

انداز بیست  اساسی و نیز محورهاي سند چشم

  :به ویژه تأکید بر 1404اله کشور در سال س

یافتگی جامعه ایرانی متناسب با  ـ توسعه

مقتضیات فرهنگـی، جغرافیـایی و تـاریخی و    

هاي اسالمی و ملـی بـا تأکیـد     متکی به ارزش

ســاالري دینــی، عــدالت اجتمــاعی،  بــر مــردم

هاي مشـروع، حفـظ کرامـت و حقـوق      آزادي

  ؛ها انسان

ستقل و مقتـدر  اي امن، م ـ ایجاد جامعه

بــا ایجــاد پیوســتگی بــین مــردم و حکومــت، 

هـاي برابـر و بـه دور از     فراهم کـردن فرصـت  

   ؛تبعیض

هاي افراد جامعه ایرانی به ویـژه   ـ ویژگی

  .مفتخر به ایرانی بودن

در  سـاالرانه  مـردم هـاي   حاکمیت نگرش

 یهاي مبتنـ  ها و برنامه دولت و اتخاذ سیاست

تواند باعث  می تکثرگرایی فکري و فرهنگیبر 

تقویت هویت ملـی و وحـدت ملـی در ایـران     

انـداز   هـاي تحقـق سـند چشـم     و زمینه گردد

  . بیست ساله نظام را فراهم آورد
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