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  جوانان و مناسبات نسلي 
  69ـ 84، صص 1386، بهار و تابستان لواشماره   

  

  هويت ملي در پيوند نسلي تأثير 
  

   *بهادر امينيان
  

  چكيده
كوشد مسئله و اهميت بحث گسست نسلي را براي كشوري كه  مقاله حاضر مي

هاي گسترده با اين مسئله  رغم تهديدات متعدد و جنگ  در طول هزاران سال به
در پاسخ به اين . وبه رو نبوده، بررسي كند و خطرهاي آن را مشخص نمايدر

شود كه در طول يك دوره طوالني پديد  خطرها، بحث هويت ملي مطرح مي
و جلوگيري از گسست نسلي و (آيد و نقش اساسي در پيوند و انسجام ملي  مي

  .نمايد ايفا مي...) همچنين گسست قومي، زباني، نژادي و 
سازي  ها در جهان معاصر، نقش ملت هايي همچون انواع هويت رايند بحثدر اين ف

هاي  گيرد و ديدگاه و عناصر منسجم كننده هويت ملي مورد بررسي قرار مي
مختلف در تعريف هويت ملي ايران و پيامد و تأثير و خطرات هر ديدگاه عنوان 

 كند عناصر و خطرهاي مقوم و گسست هويت مشخص شود و كوشش مي مي
 .شود گيري و عرضه پيشنهادهايي پرداخته مي در پايان نيز به نتيجه. گردد

  
  .پيوند نسلي، گسست نسلي، هويت ملي، هويت: واژگان كليدي

  
  
  

  
  

   

                                                 
 Bahaminian@hotmail.com                             ار دفتر مطالعات وزارت امور خارجه                          استادي  *
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  مقدمه
با هزاران سال تاريخ پرنشيب و فراز است كه به دليل موقعيت  كشوري ايران

تاريخ مورد تهاجم قبايل، جغرافيايي و ژئوپليتيك و مسائل فرهنگي همواره در طول 
اي كه  ديگر بوده و يا خود با آنها در جنگ و كشمكش بوده به گونه هاي اقوام و كشور

  )1( .كمتر دوراني از اين تاريخ طوالني دوران آرامش و صلح بوده است
گرفته و در مواردي  ايران در دوران ضعف زمامداران بيشتر مورد تهاجم قرار مي

در طول تاريخ همواره كيان و تماميت خود را حفظ كرده و  ليو)2(اشغال شده است،
تالش، كوشش و ابتكار ساكنان اين . تداوم بخشيده است و انسجام مردم حفظ شده است

. مرز و بوم باعث تداوم ملت در طول هزاران سال كشمكش و جنگ و اشغال بوده است
مدت نداشت، در اشغال ايران  ها تأثيرات پايدار و طوالني ها و سلطه مقدوني هجوم رومي

ها همراه گرديده كه اين دين را  گر چه با پذيرش اسالم به دست ايراني(به دست اعراب 
) تر از اديان خود ديدند ولي و حتي كامل بر حق تشخيص داده و آن را مطابق فطرت

فرهنگ و تمدن ايراني به خدمت اسالم درآمد و ضمن عرضه خدمات گسترده، خود به 
تهاجم تدريجي اقوام ). 1360مطهري، (ر محركه فرهنگي جهان اسالم تبديل شد موتو
ها هر چند باعث تضعيف فرهنگ قدرتمند  زبان از نواحي شمال شرق و سپس مغول ترك

ايران شد، اقوام مهاجم خود مقهور قدرت آن فرهنگ و حتي مروج ادبيات آن شدند و 
آن پايدار ماند، حمله ساير اقوام و كشورها  ساز كليت ايران و عناصر قوام دهنده و هويت

نيز نتوانست هويت ايراني را دچار گسست ... ها و  ها، عثماني ها، ازبك مانند تاتارها، افغان
هويت ايراني حفظ شد و خود را بر ديگران تحميل كرد و يا ديگران را بخشي از . نمايد

  .خود نمود
ها،  ها، روس اي غربي، پرتغاليه تحوالت جهاني چند قرن اخير و هجوم كشور

به اشغال و تقسيم ايران به دست آنها منجر گرديد و ) ها و سپس آمريكايي(ها  انگليسي
دوام عناصر پيش گفته و همچنين  از پيكره ايران جدا گرديد ولي هايي بخش

المللي تداوم ايران و ايراني را باعث گرديد و دست كم گسست نسلي و  هاي بين سياست
اين هزاران سال، همواره تغيير و  اكنون مسئله اين است كه هر چند در. رخ نداد قومي
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داد ولي چرا مسئله گسست نسلي امروزه بايد تا اين حد جدي  ها رخ مي تحول در نسل
گرفته شود و به عنوان تهديدي در بقاي اين ملت با قدمت هزاران سال تداوم قلمداد 

  توان با اين خطر مقابله كرد؟ يح است و چگونه ميگردد؟ آيا نگراني در اين مورد صح
هاي متعددي به ويژه  هاي پديده گسست نسلي منحصر به ايران نيست و كشور پيامد

سازي فرهنگ  فرآيند جهاني شدن با شعار يكسان. هاي مسلمان با آن درگيرند كشور
يجاد انشقاق جوامع مختلف درصدد ايجاد هويت جديد و يكساني براي كليه و در نتيجه ا

هدف و تأكيد . )3(هاي سابق و فرهنگ آن و هويت جديد با فرهنگ جديد است در هويت
نسل » هويت جهاني«سازي نسل جوان است و با ايجاد هويت جديد به نام  اصلي جهاني

اين (گيرد  هاي هويت جديد كامالً متفاوت از نسل قبلي شكل مي جديد تحت تأثير مؤلفه
  ).يعني گسست نسلي

وند تجدد و غربي شدن و ملزومات آن كه از مدتها پيش آغاز شده بود با سيطره ر
بحث جهاني شدن جهت گيري و شتاب و شكل ديگري به خود گرفت و خطر گسست 

فوكوياما، (اين فرآيند با شعار پايان تاريخ و واپسين انسان . نسلي را نمايان ساخت
ها و اصول واحدي  ن است كه ارزشمدعي ساخت انسان يكساني در سرتاسر جها) 1381

  .بر آن حاكم است
سازي با  و به تعبيري پروژة جهاني(البته در كنار خطر ناشي از اين فرآيند جهاني 

همان گونه . بايد به منبع ديگري براي نگراني نيز توجه كرد) هاي غربي مديريت كشور
توان، ابتكار و  كه بيان شد تداوم فرهنگ و هويت چند هزار ساله ناشي از قدرت،

هاي گذشته و غناي فرهنگي آنان بوده كه اين ميراث را به ما  خالقيت و تالش نسل
اند آيا در صورت عدم موفقيت ما در تداوم اين ميراث، عملكرد غلط و ضعف و  رسانده

شود؟ به تعبير ديگر بايد به نقد عملكرد خود و  ناتواني ما چهرة مقصري از ما ترسيم نمي
  .غلط آن نيز بپردازيمتأثيرات 

به هر حال مسئله اين است كه هجوم گسترده و قدرتمند خارجي با شعار 
تواند تداوم و انسجام و هويت ملي اين كشور را با  سازي و عملكرد ناصحيح ما مي جهاني

تهديدي جديد روبرو سازد و ما نيز بايد مشخص سازيم كه براي مقابله با اين تهديد و 
  .خود چه بايد بكنيمبراي حفظ هويت 
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  هويت ملي و نقش آن
هويت به معناي چه بودن و چه كسي بودن و شناساندن و حقيقت و ماهيت چيزي 

و ). 64: 1383قرباني، (گردد  است و در پاسخ چه كسي بودن و چگونه بودن مطرح مي
شود كه اعضاي  هويت ملي به مجموعه خصوصيات و مشخصات اساسي گروه گفته مي

). 239: 1378الطايي، (سازد  همانند ساخته و آنها را از سايرين متمايز ميگروه را 
هاي اجتماعي و  ها، آداب و رسوم، نهاد هايي همانند تاريخ، زبان، اعتقادات و ارزش مؤلفه

براثر گذر ايام برآيند خاصي را به . نژاد كه عناصر متشكله فرهنگ يك جامعه هستند
هاي  كلي كشورهاست كه اين هويت افرادي را با ويژگيآورند كه هويت و روح  وجود مي

هويت شكلي از آگاهي به خود، به ). 1-14، 1382پور،  جاللي(كند  خاص تربيت مي
كه نوعي ). 14، 1382رجايي، (كند  جامعه، به فرهنگ، به تاريخ و به آينده را القا مي

بر اساس تعريف . ندك انسجام رفتاري و الگوي يكسان قضاوت و عمل در جمع ايجاد مي
هويت هسته مركزي شخصيت فردي و جمعي است و اصلي «كنفرانس فرهنگي يونسكو 

بنيادين است كه رفتارها، اعمال و تصميمات اصلي يك فرد و يا يك جمع را شكل 
  ).135: 1379سليمي (» دهد مي

تعريف از خود و تعريف از : دهي هويت هر فرد دو عنصر دخالت دارند در شكل
شود و گام اول به  ان و بنابراين هويت و تعريف آن اصوالً در مقابل غيرمطرح ميديگر
ترين مبناي هويت آگاهي به  گيري هويت آگاهي به چيستي خويش است و عمده شكل

  ).15و 7-31، 1384جمشيدي، (خود و احساس تعلق به آن كليت است 
و در تعريف جوامع و  ترين اشكال هويت كه اهميت بيشتري دارد امروزه يكي از مهم

  .ايجاد مرز بين آنها و ديگران نقش اساسي پيدا كرده است هويت ملي است
سازد، يكي از  رنان در تعريف هويت ملي معتقد است كه دو مقوله آن را مي  ارنست
آيد و آن داشتن ميراثي غني است و ديگري به امروز وابسته است و آن وجود  تاريخ مي

بر اينكه افراد جامعه مصمم هستند به زندگي خود به عنوان كليت آگاهي و اجماع مبني 
  .هاي به ارث برده را تداوم بخشند واحد ادامه دهند و ارزش

وقتي اين . هاي هويت، ايجاد پيوستگي و همانندي است ترين كاركرد يكي از مهم
در بين مردم شكل گرفت و اشخاص تحت آن تربيت شدند حفظ يكپارچگي  هويت
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هاي مشترك و ايجاد انگيزه در مقابله با خطرها و ايثار و  ايجاد وحدت، آرمانكشور، 
  .گردد جانفشاني در اين راه ميسر مي

اي از شناسايي و  هاي سياسي به درجه تحوالت دوران مدرن باعث شد كه واحد
هاي  به تدريج مؤلفه). 12: 1382 ،رجايي(مشروعيت شهروندانش نياز داشته باشد 

د جديدي براي شهروندان جوامع جديد مطرح گرديد و در اين جوامع، هويتي متعد
كردند و مردم هويت خود را از جوامعي  ها مشروعيت را از طريق مردم كسب مي حكومت

بنابراين هويت ملي، به معناي . كردند كه در آن رشد و نمو پيدا كرده بودند اخذ مي
گيرند و با  دارند با هم تصميم ميايجاد اين آگاهي كه مردم به يك كليت خاص تعلق 

  ).31: 1382ميلر، (كنند  كنند و در عرصه عمل نيز يكپارچه رفتار مي هم عمل مي
هاي خاص  امروزه چندين هويت جمعي در جوامع بشري ايجاد شده كه هر يك پيامد

  :اند از ها عبارت خود را دارد اين هويت
اين هويت . گير شدن آن استهويت مدرنيته كه فرآيند جهاني شدن در پي جهان .1

  .هاي ليبراليستي غربي است مبتني بر ارزش
هاي سنتي  اين رهيافت در پي احياي فرهنگ. هويت بنيادگرايان، متحجرانه .2

ها و مذاهب است و امروزه  هاي قديمي فرهنگ پيشين و رجوع به بنيادها و شكل
 ).132: 1379بشيريه، (در اغلب اديان ظهور يافته است 

اسيوناليستي شووينيستي، تبارشناسانه و مبتني بر برتري نژاد و قوميت هويت ن .3
 ).15: 1382ميلر، (خاص 

هويت قدسي، ملي اين ديدگاه با نوعي اعتماد به خود اصيل و اعتقاد به حقيقت  .4
   )4( .هاي مذهبي بشري معتقد است برتر به برتري سنت مقدس در فرهنگ

ريف فوق، هويتي خاص به افراد يك از تعا گونه كه مشخص است هر همان
هاي مثبت و منفي براي پيوند و  و اتخاذ هر يك از تعاريف فوق پيامد بخشد مي

  .تر بحث خواهد شد انسجام جامعه دارد كه در بخش ايران به طور عيني
  :اند از ها و عناصر سنتي و مدرن منسجم كننده هويت ملي عبارت مؤلفه

هاي مشترك و امتيازات و  رك، دردها و رنجمشتركات قومي، نژادي، تاريخ مشت
افتخارات مشترك، ادبيات و زبان مشترك، جنگ و پيروزي، تهديد و تصور تهديد 
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مشترك و اميد به آينده مشترك، آگاهي و احساس تعلق و تعهد به يك چارچوب 
  ).و يا حتي انتزاعي(مشخص 

ها و  مردم و نسل به علت اهميت و تأثير هويت ملي در انسجام اجتماع و پيوند
اقوام مختلف و يكپارچگي ملي و نقش مستقيم آن در توسعه سياسي و اقتصادي 

شوند و ارائه هويت واحد را در دستور كار خود  جوامع است كه كشورها تثبيت مي
كوشند با عرضه يك تعريف واحد  مي» ملت سازي«قرار داده اند و در فرآيندي به نام 

روع ساختن آن تعريف، ملت منسجم و متحدي ايجاد از ملت خود و مقبول و مش
هاي اشغالگر نيز  تأثير اين فرآيند تا حدي است كه كشور. (Ottaway, 2002) نمايند

اي مناسب منافع خود در  گيري ملت به گونه كوشند با كنترل آن، در روند شكل مي
  )5( .ملت تحت اشغال دخالت مؤثر داشته باشند

ها و اقوام مختلف ساكن  اي است كه در طول آن نسل وسهسازي فرآيند يا پر ملت
يك سرزمين احساس كنند به يك كليت واحد وابسته هستند و عناصر مختلف 
فيزيكي، روحي و رواني احساس تعلق در آنها ايجاد و اين احساس تعلق آنها را در 

اين فرآيند هميشه در جريان است و همواره عواملي . يك چارچوب مجتمع سازد
الزم به . كنند گردد كه اين احساس را تضعيف و يا تقويت مي ايجاد و يا ظاهر مي
سازي با هدف تعريف و پذيرش يك هويت مستقل پيگيري  ذكر است كه ملت

در اين چارچوب مفهوم هويت بر پايه يكپارچگي فرهنگي و يا هنجاري . گردد مي
ها،  ميراث باستاني، سنت(هاي ملي  ادعاها در زمينه اشتراك نماد. شود تعريف مي

كوشند با ايجاد  ها مي قدر تأثيرگذار هستند كه در مواردي قدرت  آن...) و اتحاد قومي 
هاي  در مجموع نماد. هاي مصنوعي نوعي پيوند بين مردم ايجاد كنند و ساخت نماد

شادسن، (شوند  شناختي مهمي براي احساس هويت محسوب مي ملي مباني روان
1373 :759.(  

  :گيرد سازي با تكيه بر دو نوع عامل شكل مي ر اين فرآيند، ملتد
گيري،  اين عناصر كه مشهود و مشخص هستند در شكل :عوامل و عناصر عيني .1

ها نقش دارند و مسائلي چون اشتراك در نژاد، زبان،  تكامل و تطور هويت
  .شود را شامل مي... قوميت، مذهبي، فرهنگ و 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  75 /نسلي  هويت ملي در پيوند تأثير

گرچه . گردد اين بخش بر ابعاد رواني هويت تأكيد ميدر : عوامل و عناصر رواني .2
گيري است ولي عوامل رواني نقش بيشتري  عناصر عيني ملموس و قابل اندازه

عوامل رواني . كنند گيري، استحكام و تداوم هويت ملي ايفا مي در شكل
همانند احساس درد و رنج و افتخار تاريخي مشترك و به ويژه اميد به آيندة 

گيري هويت و  ترين عوامل شكل بسياري از موارد از مهم مشترك در
عنصر زيستن مستمر به . همبستگي مردم يك كشور و خودكشور هستند

عنوان يك ملت در يك چارچوب سرزميني مشخص و تكامل كشور و ملت 
 .انكاري دارد  تأثير غيرقابل

ني به ملتي با ثبات حتي كشورهايي كه عوامل عيني مشتركي ندارند با اتكا به عناصر روا
 هايي مثال... كشورهايي چون امريكا، سوئيس و . اند و با هويت مشترك و منسجم تبديل شده

  )6(.اند آمده به صورت يك ملت يكپارچه در... هستند كه مردمي با نژاد، قوميت، مذهب و 

تقويت هويت مشترك و  اي براي ايجاد و امروزه كشورها از ابزار و عناصر گسترده
ها و به ويژه راديو و تلويزيون،  كنند كه آموزش و پرورش، رسانه نسجم استفاده ميم

و ... هاي تاريخي، زبان يكپارچه  ، تبليغات و جنگ رواني، مذهب، تاريخ و اسطوره)7(ارتش
نمايند و در اغلب اين موارد نقش دولت  اي در اين فرآيند ايفا مي نخبگان نقش ويژه
هاي ذكر شده در تعريف هويت ملي بايد بر نقش  وه بر مؤلفهعال. غيرقابل انكار است

اي پيدا كرده نيز تأكيد  آگاهي در هويت ملي كه امروزه سلطه و مرجعيت گسترده
اي متزلزل و  ها  بايد توجه داشت كه هويت ملي پديده البته با تأكيد بر اين مؤلفه )8(.كنيم

خانيكي، (صي از آن ارائه نشده است است كه هنوز معنا و تصور دقيقاً مشخچند وجهي 
154 :9.(  

  
  ها هويت ايراني و نقش آن در پيوند ميان نسل

هر چند هنوز تعريف دقيق و قابل پذيرشي از هويت ملي و هويت ايراني عرضه نشده 
هاي مختلفي با پيامدها و تأثيرات متفاوتي وجود  است، در تعريف هويت ايراني ديدگاه

گردد بر مباحث نژادي و قومي  ها سال است در ايران طرح مي ديدگاهي كه ده. دارد
تري در اين  ديدگاه جامع. كاهد فرو مي كند و هويت ملي را به هويت قومي تأكيد مي
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شود كه عناصر شكل دهنده هويت ايران را زبان فارسي و نوع حكومت  پارادايم مطرح مي
هاي پسامدرن،  رچوب نيز ديدگاهدر همين چا )9(.كند هاي متمادي ايران قلمداد مي قرن
ها با پرهيز از  اين ديدگاه. كند گيري و تعريف هويت را به طرزي ديگر تفسير مي شكل

دخالت عوامل طبيعي، رواني و اجتماعي هويت را به طور عمده متأثر از ادبيات، 
مل ترين عا از ديد آنها، در فرايندي هرمنوتيك، مهم. داند شناسي و معناشناسي مي زبان

اين داستان  )10(.كند شكل دهنده هويت، روايتي است كه هر فرد از زندگي خود مي
پل ريكور يكي از . شود هاي متداول در فرهنگ مسلط تفسير مي زندگي با كمك داستان

پردازان اين ديدگاه علت اصلي پيوستگي زماني و ثابت ماندن شخص در طول  نظريه
معتقد است؛ با درك ميزان انسجام هويت هر فرد زمان را به اين مهم مربوط دانسته و 

روايت مرز زبان و مكان را پشت سر . يابد توان گفت آينده او به هويتش بستگي مي مي
هويت  هاي فردي را به سازد او هويت گذارد و ارتباط درون نسلي و بين نسلي را ميسر مي مي

  )11(.كنند ايراني قلمداد مياي زبان و تاريخ را ستون هويت  عده. كنند جمعي تبديل مي
شهيد مطهري نيز از انديشمنداني است كه اين مسئله را مدنظر قرار داده و بدان 

كوشش كرد ضمن  خدمات متقابل اسالم و ايرانعنايت زيادي داشته و با ارائه كتاب 
هاي زمان خود ابعاد سازنده  هاي انحرافي و جلوگيري از افراط و تفريط اصالح ديدگاه

هويت ملي را نيز مشخص كند و كوشيد نقش مؤثري در تعريف و تثبيت هويت  مسئله
شهيد مطهري بر مليت و وجود درد مشترك در تكوين هويت . ملي ايرانيان داشته باشد

و دو  )12(.كند ملي و مشتركاتي چون زبان، نژاد، سنن، اقليم و جغرافيا و دين تأكيد مي
كند كه هر دو با هم تحول  به اسالم را مطرح ميعنصر اصلي يعني ايراني بودن و عالقه 

  .اند اي براي ايرانيان ايجاد كرده اند و هويت دو رويه يافته
و  )13(اي نيز عناصري همانند تجدد عده) يعني اسالم و ايران(عالوه بر موارد فوق 

  ).68: 1382رجايي (كنند  سنت را عنوان عناصر متشكله هويت ملي ايراني طرح مي
هاي سنتي و مدرن پيش گفته برخالف  ال هويت ايراني با توجه به مؤلفهبه هر ح

هاي ديگر،  هاي صنعي و در حال ساخت از سوي كشورها و براي ملت بسياري از هويت
هاي ملي و مذهبي  ، اسطوره)و شفاهي (داراي عناصري همچون تاريخ مشترك مكتوب 

فتخارات، زبان غني و كامل، فرهنگ و دين ا ها و قابل پذيرش در بين همه، دردها و رنج
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هاي ملي و تاريخي، آگاهي و احساس تعلق  ها، مراسم و آداب و سنت ايدئولوژي و ارزش
است كه تداوم و تأثير آن بيش از هر هويت ديگري در منطقه و جهان مطرح ... قدرتمند و 

  )14(.بل توجه استتوجه و اشاره به ليست عناصر مثبت متشكله هويت ملي ايران قا. است

تاريخ هزاران سال وجود هويت مستقلي در فالت ايران دست كم در وضعيت ايران 
هاي موجود در كشور به  ها و قوميت فعلي و احساس تعلق قدرتمند موجود در همه نسل

، تداوم دولت در اين )هاي خارج از كشور و حتي در برخي از اقوام و گروه(اين موجوديت 
هاي مذهبي همانند واقعه مهم  فرهنگي چون اهميت و اعتقاد به اسطورهجغرافيا، مسائل 

هاي ملي و تاريخي همانند رستم، آرش كمانگير، كاوة  كربال و قهرمانان آن، نقش اسطوره
اي دارند، تألم همه  آهنگر، آريو برزن كه تأثير روحي، رواني و يكپارچه كنندگي گسترده

هاي  غان و روس و انگليسي و بعثي، افتخارات و چهرهايرانيان از فجايع حمله مغول و اف
درخشان علمي، فرهنگي و ادبي همانند ابن سينا، رازي، خواجه نصير، مولوي، حافظ و 
فردوسي و سعدي و زبان فارسي با ادبيات غني و جامعه كه به عنوان پشتوانه محكمي 

و بويژه شاهنامه )15(ل كردههاي ادبي جهان تبدي ترين زبان ترين و مهم آن را يكي از كامل
توان  كند هر چند نمي اي در هويت ايرانيان ايفا مي هاي آن نقش تعيين كننده و اسطوره

ايرانيان يكي از  )16(.از ديوان حافظ، مثنوي مولوي و گلستان سعدي نيز صرف نظر كرد
ه هاي مشترك ك هاي دنيا هستند كه اعتقادات و ارزش ترين ملت ترين و مذهبي فرهنگي

كنندگي  كشد نقش يكپارچه هاي مذهبي اهميت خود را به رخ مي بويژه در مناسبت
هاي ملي  كند و همچنين آداب و رسوم و سنت هاي مختلف را به خوبي ايفا مي نسل

و احترام و اكرام بزرگان هنوز عنصر ... همچون آداب عيد نوروز، سيزده بدر، شب يلدا و 
  .ددگر پيوند دهنده مقتدري محسوب مي

. هاي ملي را فراموش كرد همچنين نبايد خاطرات زنده و جديد يك كشور در حماسه
ها  ترين ملت ترين و متشكل شناسي معتقدند كه موفق سياسي و جامعه انديشمندان علوم

و  (.Ottaway, Op. Cit)...) آمريكا، ژاپن، آلمان، فرانسه و (اند  توسط جنگ ساخته شده
خاطره بسيار ارزشمندي از جنگ و دفاعي را در ذهن دارد كه  هاي آن نيز ايران و نسل

براي نخستين بار در طول دويست سال اخير سرفراز و پيروز از آن بيرون آمد و موفق 
  )17( .ها و حاكميت و تماميت ارضي خود دفاع كند شد براي اولين بار با تمام توان از ارزش
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كننده، نيز همواره نقش وجود دشمنان و خطر متصور از طرف دشمن تهديد 
اند و مقاومت در برابر آنان افتخار ملي  ها ايفا كرده ساز براي ملت يكپارچه كننده و هويت

ترين عوامل  سازد و همچنين اميد به آيندة مشترك نيز يكي از مهم و انسجامي فراهم مي
علق مجموعه موارد فوق باعث شد كه نوعي احساس ت. گردد ساز محسوب مي رواني هويت

به كليتي به نام مردم ايران در بين تك تك آحاد اين سرزمين گسترش يابد و اين 
  .نمايد آگاهي و احساس نوعي تعهد به كشور هم ايجاد مي

حال با توجه به مجموعه موارد فوق كه تنها به صورت سرتيتر آورده شده بايد اذعان 
ي مقابله با گسست نسلي هاي هويتي برا كرد كه ايرانيان از ارزشمندترين پشتوانه

مند هستند و بر سر اين گنج منحصر به فرد نبايد از فقر و خطر هراسي به دل راه  بهره
در مجموع بايد در نظر داشت كه فرهنگ و هويت ايجاد همبستگي ميان اعضاي  )18(.داد

ها ، باورها  ها ، ارزش گردد كه اعضاي آن سمبل كند و باعث مي يك جامعه را تسهيل مي
  .را در تعريف خود دخالت دهند...  و

  
  گيري  نتيجه

گيري را ساده و پيشنهادها را مشخص  مباحث مطرح شده در صفحات پيشين نتيجه
نخست آنكه : بحث گسست نسلي را به دو دليل بايد بسيار جدي گرفت. نموده است

كه اقتصادي و نظامي پشتوانه آن ـ تالش جهاني از طرف فرهنگ مهاجم و قدرت سياسي
و از آن به خوبي با قدرتمندترين ابزار،  )19(مند است از ابعاد نرم افزاري قدرت بهره

هاي مقاومت  ها و كانون سازي فرهنگي و غلبه بر مقاومت ها براي يكسان فناوري و شيوه
هاي جوان در جوامع سنتي و داراي  اين فرآيند درصدد جذب نسل )20(.كند حمايت مي

اصوالً . ين راه تا حدي و در برخي جوامع موفق بوده استفرهنگ مستقل است و در ا
  .شعار فرآيند جهاني شدن با گسست نسلي ملزوم است

خودي،  هاي موجود و مسئله دوم اين نگراني به عدم استفاده صحيح از سرمايه
  .گردد هاي فرهنگي مربوط مي هاي غلط نهاد تخريب برخي از آنان و عملكرد
ها بايد اين عامل را به  ي در ايجاد پيوستگي و انسجام نسلبا توجه به نقش هويت مل

تاحدي قدرتمند و ) ايران، اسالم، سنت و تجدد(عنوان عناصر ايجاد كنندة هويت ملي 
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توانند مشكالت بزرگي را از سر راه اين ملت بردارند ولي چند مسئله  مؤثر هستند كه مي
ر كند و قدرت آن را كاهش داده و توانسته ايجاد درد س كه تاكنون مي(در اين مورد 

يكي از مسائل ناسازگاري بين . قابل توجه است) حتي آن را به بحران تبديل نمايد
عناصر ايجاد كننده هويت و لزوم هماهنگي و انسجام و عدم تناقض بين عناصر متشكله 
هويت ملي ايراني است كه نياز به دقت و ظرافت خاص خود دارد و افراط و تفريط در 

  .ساز خواهد بود هريك براي ديگري مشكل
مسئله مهم ديگر كه قابل توجه است هماهنگي و به خدمت گرفتن يكي از اجزاي 

عنصر . ساز از آن نام برديم ملي با فرآيندي است كه به عنوان مشكل متشكله هويت
ه و تجدد و حضور زنده و زاينده و پويا در جهان امروز و تعامل با جهان فارغ از مدرنيت

تواند عامل منحرف كننده در  تحجر باشد اگر به درستي هدايت و مديريت نشود مي
  .عناصر متشكله هويت ملي باشد كه بايد بدان توجه كرد

  :بنابراين به عنوان پيشنهاد بايد به موارد زير دقت كرد
ترين عنصر پيوند دهنده اقوام و امري انسجام بخش  هويت ملي را به عنوان مهم .1

كنيم و بر عناصر متشكله و منسجم كننده هويت ملي تأكيد بيشتر و  قلمداد
  .مؤثرتري داشته باشيم ادبيات و فرهنگ نسل جديد در اين راه را در نظر داشته باشيم

گذاري كنيم و به ويژه براي  سازي را جدي بگيريم و در آن سرمايه فرآيند ملت .2
گيري هماهنگ  اي تصميمه ترين رده هاي جديد مباحث هويت ملي در عالي نسل

. نهاد مناسب اين مسئله ايجاد گردد. هايي اجرا و نظارت گردد و بر اساس برنامه
سازي مشخص گردد و هماهنگي الزم در چارچوب يك  هاي تأثيرگذار در ملت نهاد

 .مفهوم كلي و جامع  انجام پذيرد و وظايف هر يك مشخص شود
از شووينيسم و ناسيوناليسم افراطي در اين فرآيند نگاهي ملي داشته باشيم و  .3

به طول مثال ورزش و (هاي نوين  سازي به ابزار در فرآيند ملت .پرهيز كنيم
 .و تأثير جدي آن توجه داشته باشيم) مسابقاتي همانند مسابقات تيم ملي فوتبال

هويت ملي داراي دو اليه تداوم و تغيير است؛ بنابراين بايد بر عناصر ثابت و مدام  .4
 .ر ورزيم و از ايجاد تحول نهراسيماصرا

اي در  و گريز از مركز را به ويژه در مناطقي كه عقبه اي هاي فرقه خطر حركت .5

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1386، بهار و تابستان اول، شماره جوانان و مناسبات نسلي / 80

 .شود جدي بگيريم خارج از كشور دارد و از سوي آنها حمايت مي
اسالمي بودن، ايراني بودن، سنت و (از افراط و تفريط در هر يك از چهار عنصر  .6

 .بپرهيزيم) تجدد
ايدئولوژيك دادن به مسائل ملي بپرهيزيم و زمينه پذيرش آن براي نسل از شكل  .7

 .جديد را فراهم سازيم
 .ريزي مناسبي داشته باشيم براي حضور پويا و زنده در جهان جديد برنامه .8
 .ها بهره بگيريم هاي خود در اين عرصه براي پيوند نسل از كليه سرمايه و داشته .9

  
  نوشت پي

  .دشو ها اختصاص دارد به نوعي به ايران مربوط مي كه به تاريخ جنگ المعارف آراز ةداير. 1
پرداخته و خود با ديگران به جنگ  ايران در موارد قدرت و برتري نيز به توسعه قلمرو مي. 2

  .پرداخته است مي
ترين مسائل فرهنگي، سياسي و اجتماعي جهان در دوران معاصر  پديدة جهاني شدن از مهم. 3

  :باشد به طور نمونه بنگريد به ن كتاب و مقاله در مورد آن در دسترس مياست كه هزارا
- Robert Holton, Globalization and the Nation- State (Mcmillan: Press, 1998). 
- John Baylis & Steve Smith. The Globalization of World Politics (Oxford: 

Oxford University Press, 2001) 
  :از انبوه منابع فارسي بنگريد به همچنين

  .6، ص 79بهمن  23جام جم روزنامه ، »ساز يا مخرب تمدن: جهاني شدن«محمود سليمي، 
  .83، ص 177- 8، مجله اطالعات سياسي و اقتصادي، شماره »جهاني شدن«محمد قراگوزلو، 

حسين هويت قدسي تأملي در رهيات هويت شناختي سيد «قدير نصري، : نگاه كنيد به. 4
  .56ص  ،2سال پنجم، شماره  ،، مجله مطالعات ملي»نصر

به طور مثال آمريكا پيروزي خود در آلمان و ژاپن تحت اشغال پس از جنگ جهاني را .  5
  :نامد، بنگريد به سازي مي سازي مؤثر و رسالت خود در عراق فعلي را ملت ملت

- James Dobbins, America’s Role in Nation- building: From Germany to Iraq, 
Survival, Vol.45. No.4 (Win 2003-4), PP.87-110. 

- Amitai Etzioni, “A Self- restrained approach to Nation- building by Foreign 
Powers”. International Affairs, Vol.80, No.1 (Jan 2004), PP1-17. 

گيري هويت آمريكايي و  عوامل شكلهانيتنگتون در كتاب خود به بررسي  ساموئل. 6
هاي هويت در امريكا،  هانيتنگتون، چالش ساموئل. ك.رهاي آن پرداخته است  چالش
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  .1384نشر ابرار معاصر تهران،  ،تهران، گلشن پروژه و ديگران ،ترجمه
  :ك.رشده است  گفته مي» سازي مدرسه ملت«هاي اروپايي به ارتش  در بسياري از كشور. 7

Ronald R. Krebs, “A School For the Nation”, Intrnational Securit, Vol.28, No.4 
(Spr 2004) PP.85-124. 

، در  »رابطه آگاهي و هويت«سيدرضا شاكري، : ك.ربراي مطالعه بيشتر در اين مورد . 8
پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي  ،تهراناكبر عليخاني،  ، به اهتمام عليهويت در ايران

  .241- 259، صص 1383دانشگاهي، جهاد 
. كند اهللا صفا زبان فارسي و نماد شاهنشاهي را دو عنصر اصلي هويت ايران طرح مي ذبيح. 9

  .رجايي، پيشين: ك.ر. اند البته هر دو عنصر از مقوالت ابزاري هستند كه در تاريخ تداوم نداشته
  :اين رويكرد در اين منابع ذكر شده است. 10
آموزش و «هاي ملي و ديني،   هاي هويت در ايران با تأكيد بر هويت  گفتمان«بهزاد دوران، ـ 

  ).1383(» هاي تربيتي پرورش و گفتمان
هويت و مباني نظري ، در »ها هويت، رويكردها و نظريه«بهزاد دوران و منوچهر محسني، ـ 

جتماعي، پژوهشكده علوم انساني و ا ،تهران اكبر عليخاني، ، به اهتمام عليبحران هويت
  .81- 145صص  ،1383

  :براي بررسي نقش زبان در هويت ايراني منابع متعدي وجود دارد از جمله بنگريد. 11
  .1373انتشارات باغ آينه،  ،تهران ،شاهرخ مسكوب، هويت ايراني و زبان فارسي ـ

  .1380مركز بازشناسي اسالم و ايران،  ،تهران ،اولريش مازرولف، شاهنامه و هويت ايرانيـ 
مطالعات ملي، سال  فصلنامه، »هويت ملي از ديدگاه استاد مطهري«قرباني،  هللا قدرت. 12

  .77ص  ،1383 ،2پنجم، شمارة 
در مورد بحث تجدد و حضور زنده و پويا در مسائل روز جهان اين منبع مطالب خوبي . 13

  :كند ارائه مي
دفتر  ،تهران ،ر ايرانسيدجواد طباطبايي، درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشه سياسي د

  .مطالعات وزارتخانه
عالوه بر موارد ذكر شده اين منابع نيز در مورد هويت ايراني و عناصر سازنده آن بحث . 14

  :اند كرده و اطالعات مفيدي ارائه داده
  .1380هاي اجتماعي هويت ملي، تهران، مركز بازشناسي اسالم و ايران،   شاپور رواساني، زمينهـ 

به عنوان اساسي ترين وسيله ارتباط جمعي ميان انسانها خود نوعي پيوند مقدسي  زبان. 15
است كه از بار فرهنگي و سياسي برخوردار است و شكل گيري هويت و دولت ملي را 

انحصار زبان مشروع در دست دولت «گلز معتقد است كه . دهد الشعاع خود قرار مي تحت
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  .762دسن، پيشين، ص شا: ك.ر» تر از انحصار خشونت است مهم
زبان فارسي از چنان ميراث غني و گسترده اي برخوردار است كه هنوز در اقصي نقاط . 16

توان گسترش و نفوذ آن را به عينه مشاهده  جهان از اروپاي مركزي تا شرق آسيا مي
. منابع متعددي در مورد گسترش زبان فارسي در مناطق مختلف جهان وجود دارد. نمود

  :ثال بنگريد بهبه طور م
  .1379نشر پاژنگ،  ،تهران ،در قلمرو عثماني يمحمد امين رياحي، زبان و ادب فارس

ادبيات علمي نسبتاً غني در مورد نقش دفاع مقدس در هويت ملي ايراني توليد شده . 17
  :است از جمله بنگريد به

ششم، ، سال فصلنامه مطالعات ملي ،»هويت ملي و دفاع مقدس«سيدحسن ولي پور زرومي، 
و تأثير  استراتژي دفاع مردمي«و رمضان شعباني روئي،  99- 123صص ) 1384( 3شماره 

  .123- 145صص ) 1384( 3در فصلنامه مطالعات ملي، سال ششم، شماره » هويتي آن
ها كه در حافظه نسل جديد  اي با ذكر بخشي از اجزاي عيني اين پشتوانه نويسنده. 18

: شمارد داند وي اين عناصر را بدين گونه بر مي قابل توجه ميمتبلور شده آن را فرصتي 
اين نسل برآمدن انقالبي را به چشم ديده كه از زمان انقالب كبير فرانسه همانند آن «

ها ديد و  هاي آن را در همه حوزه بروز نكرده، اين نسل نزديك به يك دهه جنگ و پيامد
زيرا براي حفظ آن . هومي انتزاعي نيستتماميت ارضي از ديدة او مف. طعم آن را چشيد

اين نسل پس از نزديك به دو قرن . قرباني داده و آن را با چنگ و دندان حفظ كرده است
. ساله و پايان يافتن آن را مشاهده كرد 2500فروپاشي نظام ... طعم پيروزي ملي چشيد 

درون كشور و باعلت از بعد از قرن نسلي فعلي ايران مرگ رهبر كشور را در اوج قدرت در 
تمامي فرمانروايان ايران پس از مظفرالدين شاه در غربت و در . (طبيعي احساس كرد

و باالخره نسل حاضر انقالب اطالعاتي را فقط تجربه كرده و ) خضيض قدرت جان باختند
البته  ،245اختصار به نقل از رجايي، پيشين، ص » خود از عامالن و بازيگران آن است

توان به اين ليست افتخارات نسل جديد كه به وي  دد و متأخر ديگري هم ميموارد متع
  .دهد اضافه كرد احساس استقالل، غرور و هويت مي

هاي قدرت نرم و به كارگيري آن   براي مطالعه يك منبع در مورد تعريف و ابعاد شاخصه. 19
  :در سياست جهاني بنگريد به

Joseph Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: 
Public Affairs Pub., 2004). 

ها در برابر پديدة جهاني شدن را مذهب، ناسيوناليسم و بنيادگرايي  ترين مقاومت مهم. 20
  .اند عنوان كرده
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