
زوال هویت ایرانی؟ 

"ما آنیم که شما بودید و خواهیم بود آنچه شما هستید."
ای اسپارتیاز سروده

ویت فرهنگی همگر نه آنکه میراث و ؟ و پیامدهای آن کدامستاز کجا ریشه گرفته شود شمرده میانقالب اسالمی عاملکه " یهویت"بحران 
با میراث بحرانی که ایراناست؟ " ی"بحرانچگونهمنظورباید روشن شود که دقیقاً پسموجب غبطۀ جهانیان است، و تاریخی واالی ایران

! بکلی ناآشناستنوپابسیاری کشورهای برای رنجور است، اما از آنساله ۲۵۰۰فرهنگی 
صفاه اللّکسانی مانند ذبیح۵۷اگر پیش از انقالب چنین بحرانی را نمی شناسند.ظاهراً دهد که آنانانی نشان مینظرات اندیشمندان ایر 

اینک عبدالکریم سروش ایرانیان معاصر را برخوردار از هویت سه گانۀ ایرانی، ،یکی از دو پایۀ هویت ایرانی می دانستند"نهاد پادشاهی" را 
داند. اسالمی و غربی می

نه تنها شناخت و نیز در آنها دهد کهنشان میشودمنتشر میایراندربارهدراینکه هایی نامهپژوهشومقالهکتاب،هزارانبهنگاهی 
به شیوۀ سروش هویت ایرانی را به سبب تأثیر گرفتن چنانکه اغلبکاربرد تبلیغی دارند.ای نوین مطرح نیست که همگی در نهایت اندیشه

به چند جانبی گردد و نه به غنای فرهنگی منجر میها پذیری از دیگر فرهنگد و متوجه نیستند که تأثیرداننانبه میاز دیگران دو یا چند ج
هویت تنها یک می تواند هر جامعه و فردی .انجامدنمیاو شدن همانطور که یادگیری فرد از دیگران به چند شخصیتی .هویتشدن 

. دانستشخصیت و شیزوفرنی نارسایی هویت وگرنه باید او را دچار  داشته باشد، 
***

" اوست که در پیوندهای "مناوست. اجتماعی و منزلت بیانگر شخصیتورودی او فراتر میمجموعۀ مشخصات فرداز انسان""هویت
در زندگی انسانهمۀ کوششتوان گفت،یست. چنانکه مو واالترین دارایی اهر کس "کیستی"بدین سبببازتاب یافته است. اجتماعی

.  جلوگیردآن به ایوارد آمدن خدشهدست یابد و از به هویتی شایستۀ خویشاست که جهتبدین 
، که باعث به هویتی دست می یابندبر پایۀ دست آوردهای تاریخیجوامع بشریاهمیت هویت جمعی از هویت فردی نیز واالتر است و

ۀ خویشاوندی، خاطرات رابط. یافتدر "هویت قومی" بازتاب میهویت جمعیدر دوران کهن. استفرد فرد اعضاسربلندی و همبستگی 
قوم "پارس" و. "قوم دکر عیین میا توابستگان به "قوم" ر هویت،اعتقادات یکسانمشترک و باالخره آداب و لهجۀ)یا (زبان مشترک قومی،

ا اهالی آتن ت، روشن شدهبتازگی چنانکه دادند ونیان نیز قومی را تشکیل مییونادوران باستان برشمرد.بزرگاقوامیهود" را می توان از
ند. حد زیادی با هم خویشاوند بود

،آنها را در خود ادغام کنددکوشیشد و اگر نمیوام همسایه مسلط میآمدند که قومی بر اقای عصر باستان بدین صورت بوجود کشوره
،ها و مهاجرت متناوب اقوامدر طول زمان در نتیجۀ لشگرکشی.و می توانست به امپراتوری بدل گرددآمدبوجود میچند قومی کشوری

دهها بار  یهودیه)(مانند ارمنستان و یاهاامپراتورییر می یافت. بویژه مناطق مرزی میانمرزهای کشورها و تعلق اقوام به آنها بارها و بارها تغی
شدند. دست به دست

"هویت فردی و در دوران روشنگری، اندیشمندان بزرگی دربارۀ اما .بودهویت اجتماعی تا دو سه سده پیشتر تنها نوع "میهویت قو"
ای یافت وبینی نشدهپیشپیامدهای انقالب کبیر فرانسهبا اینهمه پرداختند. های مختلف به پژوهش در زمینهجمعی انسان"

بحث دربارۀ در تمامی این سدهرا کشف کنند. "هویت ملی" بنامنوینکامالً یتوانستند مفهومآنها م. با توجه به ۱۹اندیشمندان سدۀ 
در افکار ایرانیانی ن مطلبیجای شگفتی است که چنیآمد ویی بشمار می"هویت ملی" از مهمترین مشغولیات فکری اندیشمندان اروپا 

مسئله اینستکه آیا می توان مفهوم نوین "ملت" را با دقت علمی .افتند بازتابی نیر ایران باشمترجم اندیشه های اروپایی دند،کوشیدکه 
شناخت و سپس با استفاده از این شناخت علت عقب ماندگی ایران و بحران هویت ناشی از آن را توضیح داد؟

بهترین ساختار اجتماعی تشخیص ه، "ملت" به مفهوم مدرن آن رادانستاز مهمترین مسایل بشریرا"هویت ملی" مشکل در اروپا
یکی از مهمترین .خواهد بودان شهروندضامن آزادی، رفاه و امنیت بر اساس "قرارداد اجتماعی" ای طوالنی نیز در آینده،کهندداد

ژرفی که در نه به سبب اندیشۀاو را ایرانی بگان اغلب نخو جالب آنکهست ام.)۱۸۲۳ـ Ernest Renan)۱۸۹۲پژوهشگران در این موضوع
اسالم می شناسند!به او در دفاع ازدی الدین اسدآبا سیدجمال، بلکه به سبب اعتراض این زمینه ارائه داد

)۱(به مسئلۀ هویت ملی در دوران مدرن پرداخت.کردم. ایراد ۱۸۸۲ارنست رنان در نطق معروفی که بسال 
دهد که در گذشتهو نشان میا؟استچه تفاوتی نسبت به دوران کهن یافتهدر عصر جدید "ملت"مفهوم رنان این پرسش را در میان نهاد که 

یونانشد. حتی در نیز مانند وابستگی به خانواده خداداده تلقی  میمطرح بود و آن وابستگی قومی تنها نبود. شده چنین مفهومی شناخته 
.انگاشتندمیشدهتعیینپیشازسرنوشتیراخودبردگیبردگانهمچنانکه. کردندمیتصورسرنوشتیرابودنیونانینیز شهروندان، باستان

از میان رفتند، مهمترین ویژگی "ملت" را وقرار گرفتهکشورها مورد تهاجمکه در طول تاریخ بسیاری واقعیت ره به اینبا اشا رنان ارنست 
تصرفبههیچگاه،کندغلبهملتیسرزمینبرنظامینیرویبهمتجاوزیاگرو حتی بیند که از میان رفتنی نیستبدرستی در این می



رد.. روسیهومتحدهایاالتایتالیا،آلمان،انگلیس،فرانسه،مانندهاییملتکرد،ادعاتوانمیکهآنجاتا. شدنخواهدموفقآندائمی
و بدین سبب از آن ناتوان ماندهماندهعقبهای"کشورکه اندیافتهدست ملی" زایشی"زیرا آنها به. ماندخواهندبرقرارنیزآتیهایسده

.شوندو یا تسخیر تجزیههمیشهبرایبرترمهاجمیدستهم ممکن است از درون و یا ب
کشد:نقد میشد بهکه تا بحال برای آن تصور میی را یا هپایه روشن ساختن مفهوم امروزی "ملت"،رنان به منظور 

از چنان نزدیکی خویشاوندی برخوردار بودند که ممکن بود از (مانند: آتن، اسپارت و یا یهودیه)ر دوران باستان اهالی شهردولتهاداگر :نژاد
مبنی و ادعای رژیمهای فاشیستی از اینر د. شو تشکیل نمینژادی یگانهازهیچ کشوریاهالی در دنیای امروز اما تلقی گردند، "نژادیک "
در هر کشوری اند،نشان داده، چنانکه ملت های اروپایی و آمریکاییبرعکسنه تنها واهی است، بلکه ،باید پایۀ "ملت" باشدکه نژادبر این

تنوع قومی و نژادی دلیل ساده که بدینشرایط بهتری برای رشد بسوی "ملت" فراهم است. ،هرچه اقوام بیشتری با هم در آمیزش باشند
دهد؟ " بهم پیوند میملترا در "ها نفرمیلیونبه خودی خود این پرسش را به میان می آورد که در ورای گوناگونی ها کدام عامل برتری 

ه مردمش ، کمتر کشوری را می توان یافت کگیردتواند پایۀ آن قرار اما بهیچوجه نمی،کندمیبه برآمدن "ملت" کمک زبان مشترک:زبان
سوئیس به چهار مردم اما مثالً رند، ولی ملتی یگانه نیستند.آمریکای شمالی و انگلستان زبان مشترک دا .تنها به یک زبان سخن گویند

در زبانیت اینستکه دهند در واقع به نژاد و تعلق قومی نظر دارند، اما واقعمی"ملت" قرار آنان که زبان را پایۀ گویند.سخن میمختلف زبان 
در آن ای که امروزه شده است که حتی از نژاد هم ناپایدارتر است. نمونه: در منطقهت دچار تحوال چنان های تاریخیها و مهاجرتمیزشآ

گفتند!قرن گذشته مردم به اسالوی سخن میتا همین چند ،قرار داردپایتخت آلمان
اعتقاد به زئوس وی مو یا ُر آتنیبرایوابسته بودند. چنانکه مثًال آنها نیزآیین های دور وابستگان به قبایل طبعاً به در گذشته:دین و آیین

درازنای نیز درایرانیقوم .قومیکه احترام به پرچم و یا دیگر نمادهای بودهمانقدر عادی ،آنانوپیتر و بجا آوردن مراسم نیایش برایژ یا
و یا به د که قومی آیین خود را به زورنیز بدین صورت شکل گرفتنجهانی" "ادیان.یرو آیین زرتشت بودتا عصر ساسانی پی تاریخ باستان

داد. مینفوذ فرهنگی در میان اقوام دیگر گسترش 
همین جوامع مدرنین نزد اقشار مختلف مردم یکسان نیست. بدین سبب یکی از مشخصات پایبندی به دایهیچ جامعهامروزه دراما

د برداشت خود از دین را بر دیگر گروههای گروهی نتوانتقاد خصوصی برقرار باشد و و اععتقادات مذهبی در عرصۀ ایماناست که ا
که در شود تلقی میم.)۱۶۴۸(صلح وستفالی""قرارداد "ملت"ها در اروپامهمترین گام در جهت زایشبدین سبباجتماعی تحمیل کند. 

تهاجم عثمانیان را م.۱۶۸۳که اروپاییان توانستند به سالشد شاید همین عامل هم باعث آزادی مذهب به رسمیت شناخته شد. آن
. گشتمنجر آنال به زو ر دین بعنوان عامل وحدت،اتوری عثمانی بکیۀ امپر تشکست دهند، درحالیکه 

به برآمدن زبانی و دینیتاریخی، های قومی، نژادی،وجود گوناگونیکشوری با کدام ویژگی می تواند درپس اینک پرسیدنی است،
سه زبان، دو چکی مانند سوئیس با تاریخی کوتاه با وجوددد؟  کدام دگرگونی و یا ویژگی است که باعث شد کشور کو "ملت" منجر گر 
توان نمی"انی، زبان، دین و نژاد همگونباستتاریخی"مصر با در مورد اما مثالً ،بدل شود" سوئیسملت"مختلف به "نژاد"مذهب و چهار 

از "ملت مصر" سخن گفت. 
استوار است که میان مردم کشوری رسوخ Imagined Communitiesمشترک"ی"تصور برتنهادر ماهیت"ملیت"،آنکهکوتاه سخن 

وابستگی در با هم کننداراده می،شترکی که بدان می بالندمهایهای بد و خوب تاریخی و ویژگیخاطرهد. مردم کشوری بر اساس کنمی
.ها به سربلندی برسانندور خود را در خانوادۀ ملتهمبستگی زندگی کنند و بکوشند کشو 

:گرددنجر م"ی"ملتچنین زایشبهرحله را از سر بگذراند تادو مناپذیر مردم کشوری به آن بایدو وابستگی خدشهمشترک" "آرمان ملی
های تاریخی و را در جامۀ پژوهشمشترک خودت مشترک بوجود می آید. آنان تصوراز سرنوشتصوری نخبگان کشور میاننخست آنکه در

ی را می پرورانند که در آینۀ آرمانبدینوسیله می پراکنند.در میان مردم خودبه تصویر می کشند وادبی بیان می کنند و هایصحنه پردازی
نقطۀ نها شهروند کشوری را حتی بدون کوچکترینهمین اشتراک در آرمان ملی میلیو خیال همۀ شهروندان بازتابی مشترک می یابد. 

پای جان ازد داوطلبانه تااعضای یک خاندان حس می کنند و حاضرنچون سازد که خود را مشترک دیگری چنان همبسته و پیوسته می
های تاریخی، شود. نه تنها پیروزیلت" عزیز میبرای "مبیکباره کشور های ویژگیدیگر در این راه همۀ دفاع کنند.ایمنی یکدیگرزندگی و

نه تنها دفاع از میراث فرهنگی به وظیفۀ وجدانی .دتصویر می گردهای بزرگ نیز بعنوان مبارزات حماسی و فداکارانه بلکه حتی شکست
جلوه می کنند. انگیزیهای طبیعی کشور نیز به رنگ و بوی دلیابند و حتی دادهیمتقدس آثار تاریخیبلکه ،دشو یشهروندی بدل مهر 

گردند. بدل می"تشخص ملی"ناپذیر اینک به جوانب جدایی)آیینوزبانتاریخ،نژاد،مانند(یاد شده گوناگون های ویژگیبه یک کالم همۀ 
یخ کشور راتار دوستی که نویسندگان میهنهنرمندان و نیاز دارد."ادبییاقدام"به مرحلۀ نخستین بازیافت "هویت ملی" اماشگفت است 
ود در واقع هم میهنان توصیف می گردد، با آثار خهایع زندگی و آرماناوضا در آنها کهخلق می کنند ادبیاتیکشند و یابه صحنه می

کشف می کنند. اگاهانه رااحساس مشترک ملی و همبستگی ناشی از آن مردم قرار می دهند که در آنای را در اختیارآینه
بدان سخن ،که مرزهای مشخصی هم نداشتGoulسرزمین اهالی قرن پیش پنجهایی بود که تا زبان فرانسوی تنها یکی از لهجه

به یکی از زبانهای غنی سده تنها در طول سه ویکتور هوگو و از فلوبر تا بالزاک)(از مولیر تا نویسندگانهمت خیل پرشماربهگفتند. اما می
قالب را نمایندگی می کنند که با مبارزه در اننان داستان مردمیکه در آن قهرمااست"ادبی"اقدامی "بینوایان" نمونۀ.دنیا بدل شد

را آثار گوته و شیللر ، اما انی مشترک بخشیدرا زبها آلمانی،آلمانیزبانترجمۀ انجیل به.گرددبدل میLe Grande Nationنسه به فرا



" کافی بود تا "اقدام ادبیو در روسیه تولستوی شکسپیر در انگلیس،پترارکایتالیادر باید "اقدام ادبی" برای زایش ملت آلمان برشمرد. 
جامۀ عمل بپوشد.  بزرگبرای زایش ملتیالزم

ردمی که در ماهیت همان به ثمر نشستن ارادۀ مهای مختلف صورت پذیردبه گونهمرحلۀ اول، زایش "ملت" می تواندگیریپس از شکل
تواند هم به میدر مرحلۀ دوم "ملت" بدین سبب زایش روند. ای شایسته به پیش به سوی جامعهدر کنار همخواهندمیاست که آگاهانه 

نیز برکن"ی "بنیانشکستحتیرخ نماید. )، روسیهانگلیس(و هم بصورت روندی آهسته(فرانسه، آمریکا) کن بر البی بنیانانقچهرۀ
پرستی اسپانیاییمیهندر پیامد آنچنان زیر رو کرد کهرا جامعه نکه شکست اسپانیا از ناپلئون تواند ملتی را خودآگاهی ببخشد. چنامی

و آثار سروانتس زایش ملی ممکن نبود.Goyaهای بدون نقاشیالبته در اسپانیا نیز . دامن زدلتی بزرگمپیدایش به روند بیدار شد و 
آیا ممکن است زایش ملتی را پرسیدنی است،اینکه زایش هویت ملی به میزان زیادی به فعالیت آگاهانه نیاز دارد، اینک با توجه به 

به پیش برد؟ باورنکردنی است اما پاسخ این پرسش آری است!ب شدهحساکرد و یا روند "ملت سازی" را بطور "ریِزیبرنامه"
میان )م.١٨٨٥(برلینکنگو""کنفرانسپیش از آنکه در این قارهتوان در آفریقا مشاهده کرد. " را میتجربه"های جالب این مونهن
این پیش از درون آن قبایلشد که تقسیم میهاییکشور اما اینک بهبود.قبایل"قارۀ "به کشورهایی تقسیم شود،اروپایی ستعمارگران ا

به ، مجبور شدندنیاز داشتندبومیانیاری گروهی از به در ادارۀ کشور از آنجا که استعمارگران خبر نداشتند. بعدهاشاید از وجود هم
به ، بلکهدآشنا شنوینهای دانشگ اروپایی و فرهنین قشر نه تنها بطور مستقیم با ا ند.را ممکن ساز ن از آنا رورش قشریتدریج آموزش و پ

نویسندگان،دهدنشان می) ، بتسوانا، موریس..بنین:(از جملهکشورهای بسیاری وفادار ماند. چنانکه تاریخ معاصر نیز خود زبان و فرهنگ 
مردم کشور مشترکبیانگر احساسات و عواطف با خلق آثاری ادبیآغازیدندن بدیآگاهانه با توجه به اهمیت ادبیات ملی این کشورها

ن همان مرزهای مصنوعیچند دهه گامهای بلندی در جهت زایش آگاهی و همبستگی ملی در میا تنها در طول باشند و توانستند 
اکثر گرفت که می، اینک قشر یاد شده ادارۀ کشوری را در دستتعماری و کسب استقاللهای ضداسپس از موفقیت جنبش! بردارند
یت به پیش موفقبا همه جا این روند هرچند دهد که ه کوششهای چند دهۀ گذشته نشان میبا اینهمدر بدویت بسر می بردند. اهالی

!ندارند" ملت"فاصلۀ زیادی از از آفریقای جنوبی تا کنیا با کشورهایی روبروییم که اینکامانرفته است، 
***

با آنکه "هویت ایرانی" بعنوان هویتی فراتر از هویت اقوام ساکن روبروییم. ای شگرفایران بنگریم، با منظرهباال به هایچون با آگاهی
در کشوری که در آن هزار ناتوان ماند!"اقدام ادبی" الزم برای زایش ملی معاصر از دوران ایران، در دوران ساسانی پدید آمد"ایرانشهر"

در دوران معاصر "ایرانیان" کشیدن سرنوشت مشترککسی را توانایی به تصویرتبلور یافت،ۀ فردوسی شاهنام"هویت ایرانی" در سال پیش
نبود.  

تحقق نیافته ، اما چون مرحلۀ نخست این روند به ثمر می رساندان را مرحلۀ دوم زایش ملت ایر می بایست در انتظار تاریخیانقالب مشروط 
نیز قدرت رهبری شیعیان بعنوان قدرت را برقرار سازد و پس از آننتوانست قدرت انحصاری حکومتکه حتی بود، نه تنها بدان موفق نشد،

شاید دستکم مانند ترکیه برقرار گشته بود، دولتانحصاریقدرتگرفت. اگرجلوتفاهم ملی ایرانیان همچنان از رقیب برقرار ماند و 
تر به یکپارچگی ملی ایرانیان می انجامید. نوسازی دوران رضاشاه در مدتی طوالنی

، جامعه را با وجود دۀ بشریدر خانوا شایسته از رسیدن به جایگاهی های بعد بازماندن از زایش ملی و در نتیجه بازماندن ایراندر دهه
، از ناتوانی ایران از )۲(برخوردار بودندایرانیان که هنوز هم از آگاهی تاریخی بارزی .فرو بردفراگیر و ژرف های مادی، به بحرانی پیشرفت
ای به دفاع از میراث کهن نداشتند که کار بدانجا نه تنها عالقهجایگاه واالیی که در گذشتۀ جهان داشت دچار سرخوردگی شده، به رسیدن 

یافت!تاریخ "پر ظلم و فساد" ایران را باعث سرافکندگی میپیش از انقالب اسالمی،رسید که نسل 
ای بشمار و قدرتی منطقه)۳(دیگر جهانیان بودردیفهمهای پیاپی هنوزازیران در آستانۀ دوران صفوی پس از هزار سال ترکتاگر ای

، در برابر روسیهآور با شکست خفتشیب سقوط رانده شد وسرابه)بعنوان عامل "وحدت"(با تسلط صفویان و برقراری مذهب شیعه ،رفتمی
.  های بزرگ بدل گشتقدرتبه دست نشاندۀ 

به نهایت کشتار ده هزار نفری جنبش بابیدر پیامد سرکوب و مشروطه انقالبازپیشقرننیمسقوط فرهنگی ایران بود که ،مهمتر از این
از دست زنند، بکلیۀ ایران برآمدن نخبگانی که بتوانند به "اقدام فرهنگی ملی"جامعدر رسید. با از میان رفتن هرگونه پایگاه دگراندیشی 

، اما نتوانستند کوشیدنددر این زمینه از مشیرالدوله تا دهخدا، از میرزا آقاخان کرمانی تا آخوندزاده ومیان رفت. هر چند بسیاری
وارد آورند.  فزون رهبری شیعهروزاای بر نفوذخدشه

"روشنگران" ایرانی را واداشت به راهی فاجعه انگیز برای کرد، میرا در نطفه خفهگرایی دوستی و ملیمیهنبهکه هرگونه تمایلاین نفوذ
اسالم شیعی را با،ایران و جهان بروند. بدین صورت که کوشیدند بجای روشنگری ضدمذهبی، با جعل احادیث و طرح توجیهات

"مقتضیات زمانه" هماهنگ سازند! 
آندرکهبودرستاخیزیفراگیرترینکه۵۷در انقالب که مردم ایرانسید بدانجا ر آتی نیم قرن پردازی دروتاه سخن، این چهرهک

روایتی به قدرت انحصاری پیروانکه ندچنان دچار توهم بودمنافع خویشنسبت به، یابدتحقق" ملیاقدام"برایپیمانیهمتوانستمی
همۀ ایرانیان را می بایستکه ندبرداشتگام در جهت مخالف آرمانی کامًال بدین ترتیبو ندتن داداز مذاهب اسالمیویژه از یکی

!گیرددربر 



اسالمیمشابه دیگر کشورهایایآینده، به سبب بازماندن از "زایش ملی"نوینسال کشوری بجا مانده که به حکم دانش ۳۵اینک پس از 
از دست بدهد. یتواند هستی خود را بکلیا تلنگر خارجی میرگیری داخلی و و به کوچکترین ددارددر برابرمصر و سوریه)عراق، (

کشور به سرمایۀ ملی و میراث فرهنگی همۀ شهروندان بدل می گردد و دفاع های پیش از این اشاره شد که در پیامد زایش ملی همۀ ویژگی
وز به سویی می رود که حتی از میراث کرد که ایران امر متأسفانه در جهت عکس باید قبولاز آنان به وظیفۀ آرمانی هر عضو جامعه.

.برباد خواهد رفتای پاسداری و گسترش آنبر های دیروزی و امروزیو دیر یا زود همۀ کوششفرهنگی آن نیز چیزی بجا نخواهد ماند
.. ؟مگر آنکه 
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