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نکته جالب توجهی که برخی پژوهشــگران بدان توجه دادهاند این اســت که ایران
دارای ویژگیهای تاریخی منحصر به فردی اســت که آن را از بســیاری از تمدنها و
ملتهایکهنمتمایزمیسازد.یکیازمهمتریناینویژگیهاایناستکهپیش
از پیدایــش درک مــدرن از ملت بــه مثابه امری خیالــی و تصویری ،کــه در باب آن
مختصراًتوضیحدادهشــد،ایرانزمینیاایرانشهرازدیربازمفهومیتصوریبوده
اســت ( )1993 Vaziriو تکثر درونی سرزمین ایران هیچگاه به سود یکنژاد ،زبان،
یا حتی مذهب خاص نادیده گرفته نشــده است .بدین معنا تکوین تاریخی ملت
ایرانکامالًمتفاوتازکشورهاییچونترکیه،اسرائیلوعربستانبودهاست.
باوجوداین،چنانکهاشارهشد،وجوددرکتاریخیوسنتیازملتبرایتدوین
مفهوم مدرن ملت بســیار مفید اما در عینحال ناکافی اســت .ویژگیهای دنیای
جدیــدمارابهتأمل دوباره دربنیادهایهویتملیو تدوین درکینوآیین ازمنافع
ومصالحملیفرامیخواند.روشناستکههرنظریهایدربابهویتایرانیباید
تکثروتنوعدرونیایرانرادرنظرداشــتهباشــد.بهعنواننمونهدرکوحدتگرااز
هویت ملی که متضمن حل و رفع کثرتها باشد و در منطق عمل گاه به غلبه یک
جزءخاصمنجرخواهدشد،تنهادرکممکنازیکپارچگیوهویتملینیست.در
الگوهایفلسفیجدیدهویتبهگونهایتعریفمیشودکهبهتعبیرویتگنشتاین،
وجودشباهتخانوادگیبرایتضمینکلیتووحدتآنکفایتمیکندونیازیبه
تحمیل یک کلیت بر اجزا نیست .کلیت در این نگرش ،که فالسفهای چونمایکل
والزر و چارلز تیلور از آن دفاع میکنند ،بهشــکل افقی فهمیده میشود نه عمودی
(.)1989:510Walzerایندرکمعرفتشناختیجدیدبهگماننگارندهمیتواند
مبنایروشنوینیبرایخوانشمدرنازهویتایرانیعرضهداردکهدرآنضمن
حفــظعنصروحدتبخــش،میتوانتکثروتنوعفرهنگی،قومــیومذهبیرانیز
درمفهــوم یکپارچگیملیلحاظکرد .در حقیقت ،به تعبیرمایکلوالزر،میتوان
هویــت ملی را مفهومی نحیف و حداقلی در نظر گرفت که عناصر مشــترک میان
تمامی اجزای آن محدود ولی تأثیرگذار ،پراهمیت و مبتنی بر ارزشها و تصورات
ذهنی و تاریخی و تا حد امکان جهانشــمول است .از سوی دیگر این مفهوم نحیف
بــابهرهگیریازغنایفرهنگی،قومی،زبانیومذهبیهــریکازاجزایاینلحاف
چهلتکه؛بهدرکیغنیوفربهازهویتبدلمیشود.مباحثهمیانحامیانهویت
ملی نحیف یا فربه در دو دهه اخیر به طور خاص در امریکای شمالی بهطور جدی
مطرحشدهوحولآنمباحثیجدیدرگرفتهاست(.)2011:107Hollowayروشن
است که چنین تفســیری از هویت ملی مستلزم مشــارکت و گفتوگوی مسئوالنه
نخبــگان ملــی و اجماع نســبی آنهــا خواهد بــود .همانگونه که اشــاره شــد ،وجود
درکــی کهن از مفهوم ایران به مثابه برســاخته تخیل جمعی ،که نخبگانی از نقاط
مختلف ایران فرهنگی در پیشــبرد آنمشارکت داشتهاند ،پیشزمینهایمناسب
برای ارائه چنین تفســیری محسوب میشــود .روشن اســت که همواره موانعی بر

ســرراهشکلگیریوتقویتهویتایرانیوجودداشتهاست.شایدمهمترینمانع
عینیرابتوانهموارهمنافعملیکشــورهایدیگردانســت.ازکشورهایهمسایهو
منطقــه گرفته تا دول قدرتمند غربی و شــرقی گاه از تضعیف هویت ملی ما ســود
میبرند.اماهموارهمهمترینمانعداخلیاست،یعنیایدئولوژیهاوعقایدیکه
الگوی هویــت ملی را تضعیف میکنند و
تأکید بر یکپارچگی ملــی را بر نمیتابند.
دراین میــان برخی بر هویتهــای فروتر
از هویت ملــی تأکید دارنــد و برخی دیگر
حامیانسیاستهویتترجیح
بــه فراتــر از ملــت اصالــت میبخشــند.
میدهند بهجای تأکید بر عناصر
بهعنــوان نمونــه طرفــداران فلســفه
ذهنیملیت،برعناصریچون
اخالق لیبــرال ،چپگرایــان جهان وطن
و حامیــان بینالمللگرایــی اســامی
نژاد و زبان تأکید کنند .سیاست
را میتــوان از مهمتریــن جریانهــای
هویت در ایاالت متحده عموماً
فراملیگــراتلقــیکــردوحامیــانلیبرال
«چند فرهنگیگرایی»،پیروان«سیاست
با جنبش سیاه پوستان در پیوند
هویــت» و فدراســیونها نیــز از دســته
بود و بعدها ،بویژه در دهههای
نخستبهشمارمیآیند.
هشتاد و نود میالدی ،به برخی
حامیــان سیاســت هویــت ترجیــح
میدهند بهجای تأکید بــر عناصر ذهنی
دیگر از اقلیتها تعمیم یافت
ن نــژاد و زبــان
ملیــت ،برعناصــری چــو 
تأکیــد کننــد .سیاســت هویــت در ایاالت
متحــده عموماً با جنبش ســیاه پوســتان
درپیونــدبــودوبعدها،بویــژهدردهههایهشــتادونودمیالدی،بــهبرخیدیگراز
اقلیتها تعمیم یافت .حامیان این دیدگاه در ایران مدعیاند که مثالً کرد یا ترک
بودن مبین هویت شهروندان است و نه ایرانی بودن آنها .بعضی از آنها حتی قدم
فراتر گذاشــته و هریــک از این هویتها را یــک «ملت» جداگانــه میخوانند .البته
اینســخندرعملبهمعناینفیمفهومملتوبازگشــتبهدورانمقابلمدرن
اســت .اینعقیده الجرم بهسست شــدن تمامیت ارضی کشورمنجرمیشود زیرا
باتأکیدبرعنصرقومیتوزباناحســاستعلقشــهروندانبهکشورهایهمسایه
قوت گرفته و مفهوم هویت ایرانی یکســره بیمعنا خواهد شــد .نکته جالب توجه
اینجاستکهسیاستهویتدرایاالتمتحدهنیزدرسالهایاخیرازسوینخبگان
واندیشــمندانمهمــیموردنقــادیجدیقرارگرفتهاســت.ازجملــهپیامدهای
سیاستهویتمیتوانبهچندپارچگیوازهمگسیختگیجامعهوتضعیفحس
تعلقملیاشارهکرد.نکتهمهمیکهحامیانایرانیاینالگوبدانبیتوجهانداین
اســتکهالگویسیاستهویتابزاریبرایکسبهویتدرکشورهاییبودهاست
کهبهطورتاریخیهویتملیشانبرعناصریتبعیضآمیزاستوارشدهاست.مثالً
در تخیل جمعی امریکایی تصویر «سفیدپوســتان پروتســتان» معموالًشــهروند
امریکاییرانمایندگیکرده اســتوسیاســتهویتبــرایمقابلهباچنین الگویی
شکلگرفته.لذاباشکستهشدناینتصویرعمالًعصرسیاستهویتنیزبهپایان
میرســد،چنانکهبســیاریپایانآنرااعالمکردهاند(.)2017Lillaنکتهمهماین
استکهدرتاریخایرانهموارهتمامیاقوامدرفرهنگوسیاستحضورداشتهاند
وازهمیــنرویالگــویســنتیهویتایرانیباتکیــهبرهیچیکازایناقوامشــکل
نگرفتهاست.درچنینشرایطیبحثازسیاستهویتمعنایمحصلینخواهد
داشت.الگوهای«چندفرهنگی»نیزدربسترکشورهایغربیشکلگرفتهاستکه
برایآنهامسألهیکپارچگیاجتماعینهتنهاازمیاننرفتهاستبلکهبهطورجدی
دنبال میشــود .بهعنوان نمونه پژوهشــگران نشــان دادهاند که الگوی موســوم به
«چند فرهنگی گرایی» بیش از آنکه سیاست جوامع اروپایی باشد ،ابزاری خطابی
استبرایگسترشوارتقاییکپارچگیاجتماعی.بهبیاندیگراینجوامعباتکیه
برشعارتکثرفرهنگیوفلسفههایسیاسیپشتیباناش،آنراابزاریبرایپیشبرد
پــروژه ادغام فرهنگهــای مهاجر میداننــد ( .)Schnikel2017ایــن نکته پیش از
هرچیزبهخوبیجایگاههویتملیبرایجوامعغربیرانشانمیدهد.
دربــاب مفهوم فدراســیون نیز ایــن نکته گفتنی اســت که الگوی فــدرال ،طبق
تعریف،بر«بههمپیوستنداوطلبانهدولتهایموجود»ناظراستونهبرعکس
( .)2001:117 Hermetدر کشــور ایران الگوی فدرال نه تنها مشکالت مرکز پیرامون
راحلنمیکند،بلکهتأکیدبرفدراسیونقومیبنابهدالیلمتعدد(ازجملهتوزیع
نامتناســب منابع طبیعی ،در هم تنیدگی جمعیتی ،عوامــل جغرافیایی و غیره)
محکومبهشکستومهیاکنندهجنگداخلیوفروپاشیاست.
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