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چکیده
وقوع پایاه انقمب اسممی در ایرا بر اساس تجارب تاریخی گذشته ماننا جنبشهاي مشروطه و ملوی
شا نفت ،موجب طرح مفاهیم جایا در قالب گفتما انقمبوی در ایورا گردیوا .درایون راسوتا ،نسوبت
سنجی میا مفاهیم این گفتما انقمبی ،که در مقابل گفتما مارنیته غربی بهشمار مویرود ،مویتوانوا
یكی از مأموریتهاي مطالعات انقمب تلقی گردد؛ خصوصاً اینكه با توجوه بوه برداشوتهواي دوگانوه از
مفاهیمی ماننا ملیگرایی در چارچوب ادبیات سیاسی ایرا ِ پسا انقمبی نمیتوا به حكمی قطعی درباره
همپوشانی یا تباین میا گفتما عقیاتی (فرا مرزي) انقومب اسوممی و گفتموا ناسیونالیسوتی غربوی
دست یافت .از اینرو ،طرح پرسشهاي هافمنا با محوریت این نسوبت سونجی مویتوانوا مفیوا باشوا.
پرسش اصلی مقاله آ است که قرائت ویژه و جایا انقمب اسممی از مفهوم ملیگرایی چوه تحوولی در
فهم این مفهوم با خاستگاه غربی ایجاد کرده است؟ رفتارشناسی ایرا پس از انقمب خصوصاً بوا لحوا
برخی تحوالت سیاسی تأثیرگذار و اسناد باالدستی ،نشا دهناه توفیق آ در رونا تلفیق سازناه میا دو
منبع هویت ساز ایرانیت و اسممیت در راستاي تحقق اهااف انقمبی در یکطرف و حفظ نظام جمهوري
اسممی ایرا در طرف دیگر است روش تحقیق در مقاله براسواس هواف و ماهیوت آ  ،کتابخانوهاي و
اسنادي است و میکوشا با گردآوري برخی اسناد تاریخی و کتابخانهاي ،به رمزگشایی از ملیگرایی جایا
از منظرگاه تفكر و آرما انقمب اسممی اهتمام ورزد.
كلیدواژهها :ناسیونالیسم ،انقمب اسممی ،هویت ملی ،سرزمین ،جنگ ،زبا فارسی.
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مقدمه
در تحلیل اولیه ،مفاهیم مارنی ماننا «ناسیونالیسم» به علت خاستگاه غربی خود ،هماننا برخی دیگور
از مفاهیم در علم سیاست نظیر قارت و دولت ،چهرهاي ژانوسی موییابوا .1یوک چهوره از دو چهوره
ناسیونالیسم ،در تقابل و تضاد با انقمب اسممی و آرما ها و ارزشهاي آ قرار میگیرد؛ چرا کوه بوا
تأکیا بر اصالت مرزهاي سرزمینی و جغرافیایی ،نوعی تقسیمبناي و نظم سیاسی غرب را میپذیرد .با
این وجود ،به نظر میرسا مخالفت برخی مقامات ارشا نظام جمهوري اسممی نظیر رهبري انقمب با
روناهاي ناسیونالیستی بههیچوجه به معناي تضاد ارزشی آنها با مقوله «میهن» نبوده است .بلكه حفظ
چارچوبِ کشوري بهعنوا «امالقري» جها اسمم بهعنوا هاف اصلی مسئوال نظام ،موورد توجوه
قرار می گیرد .انقمبیو به هویت واحا ملی اعتراض نااشتنا؛ بلكه بابینی آنها به روناهایی بووده کوه
ناسیونالیسم را بهعنوا ابزاري براي دینزدایی از جامعه و در مقابل دین به خامت میگرفتنا .چنانكه،
بسیاري از مفاهیم تولیا شاه در انایشه سیاسی مار غرب ،با توجوه بوه خاسوتگاه و بسوتر تواریخی،
اجتماعی و سیاسی خاص خود در بیگانگی با انایشه سیاسی مشرق زمین و اسمم قرار میگیرنا .ورود
این مفاهیم جایا در ایرا هرچنا ریشه در عصر ناصري و نیز خصوصاً نهضت مشروطه و پوس از آ
در دورا تجادگرایی پهلوي اول و دوم داشتنا ،اما همچنا در تضاد با بافت سنتی جامعه ایرانی قرار
میگرفتنا تا جاییکه انقمب اسممی را میتوا واکنشی طبیعی و قهري به مفواهیم نووین غربوی در
جامعه مذهبی و سنتی ایرا با محوریت اسمم و روحانیت تلقی کرد.
باینترتیب ،نفی ملیت و مرزهاي ملی در گفتما انقمب اسممی ،عماتاً بوه ایوائولوژي انقمبوی
نهفته در متن و بطن اسمم نهفته است که مرزهاي ملی را نفی و طرد میکنا .بر ایون اسواس ،آنهوا
چارچوب تنگ ملیت را برنمیتافتنا .ضمن اینكه در درو کشور نیز ،انقمبیو هویت ملی واحا به نام
هویت ایرانی را براي تبعیت تمامی اقوام و گوروههواي کشوور از نظوام اسوممی کوافی نمویدانسوتنا
(ولیپور .)47-44 :1383 ،شهیا باهنر در این زمینه میگویا:
«دین دارا انقمب اعتقاد داشتنا که شاه و غرب در یک برنامه حسابشاه سعی داشوتنا بوا عَلوم
کرد مسئله ملیگرایی و کشف اسطورههواي ملوی گذشوته ،بوهنووعی آ را در برابور فرهنوگ و
ایائولوژي اسممی قرار دهنا و از این طریق کارایی و اثرگذاري انقمبی و ضا اسوتعماري انایشوه
اسممی را به کنار نهنا .این سیاست ها در نزد ملتی که توانسوت بوا محوور اسومم ،طوموار رژیوم
ستم شاهی را در هم بپیچا ،جز خاطراتی تلخ از ملیگرایی بر جاي نگذاشت» (باهنر-367 :1371 ،
.)369

شهیا بهشتی ضمن نقا ملیگرایی با طرح یک سؤال چنین میگویا:

 .1ژانوس از خاایا یونانیانی که دو چهره متضاد داشت .استعاره از پایاههاي داراي دو چهره معكوس.
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«آیا انسا متعالی به اوج رسیاه و پروبال گشوده ،براي پرواز بهسوي ابایت هستی ،میتوانا خوود
را در چارچوب ملیت و همخونی ،هم زبانی ،زناانی کنا و وحات حواکمی را بوه نوام وحوات ملوی
بپذیرد» (بهشتی ،بیتا.)24 :

در این راستا ،بر اساس برخی روایتها از انایشه امام خمینی(ره) ،گفتوه مویشوود ایشوا واقعیوت
مرزها و هویت ملی را مادامیکه برخمف عقمنیت نباشا و حالت دگماتیک و تعصبات نژادي وقوومی
به خود نگیرد ،میپذیرد (فوزي .)132 :1384 ،در مجموع ،به نظر میرسا بایا ملیگرایوی را بوهمثابوه
جعبه سیاهی در نظر بگیریم که بهمنظور فهم موالول آ بایوا بازگردیواه و سوپس از آ رمزگشوایی
نمود .در این راستا ،میتوا به دو مالول «ناسیونالیسم منفی» و «ناسیونالیسم مثبت» از دالوی واحوا
پیبرد که اولی نهتنها نسبتی با انایشه سیاسی انقمبی و اسممی ناارد بلكه کاممً در تضاد با آ قرار
گرفته است .در عین حال ،دومین مالول یعنی ناسیونالیسم مثبت ،که گاه در ادبیات ،گفتوار اسوممی و
انقمبی می توا از آ به «وطن /میهندوستی» یادکرد ،افق معنایی مشترکی با تفكر انقمب اسممی
مییابا و از قضا با آ همافزایی مییابا .در این راستا ،پرسش قابلطرح این استکه انقمب اسوممی،
چه قرائت جایاي از ملیگرایی ارائه داده که نتوانسته با آ همافق تلقی گردد؟ گما براین اسوتکوه
جمهوري اسممی در نظر و عمل به دنبوال یوک پویریوزي نووین از تلفیوق سوازناه میوا دو منبوع
هویت ساز یعنی ایرانیت و اسممیت در راستاي تحقق اهااف انقمبی و حفظ کشور و نظوام جمهووري
اسممی ایرا است .از اینرو خوانش جایواي از ملویگرایوی ارائوه مویدهوا .روش پوژوهش مقالوه،
کتابخانهاي -اسنادي است و میکوشا با گردآوري اسناد تاریخی ،به بررسی نوعی از ملوتگرایوی یوا
ملیگرایی جایا از منظرگاه تفكر و آرما انقمب اسممی اهتمام ورزد .این مقاله بر آ است تا نشوا
دها تنقیح معنا و مفهوم ملیگرایی در گفتما انقمب اسممی موجب به خامت گرفتن برخی عناصور
مقوم آ خصوصاً با تكیه بر میهندوستی و وطنخواهی در راستاي اهااف انقمبی و اسممی گردیواه
است و توانسته است خود را از تضاد ظاهري مفهوم ملیگرایی و اسممگرایی انقمبی برهانا.
تعريف مفاهیم و اصطالحات
در سخن گفتن از ملیت و ملیگرایی چه بهصورت سلبی یا بهصورت ایجابی با مفواهیم و اصوطمحات
خاصی ماننا هویت ملی ،ناسیونالیسم و عناصر تشكیل دهناه آ مواجه هستیم که تعریف و تبوین آ
براي ورود به موضوع اصلی مقاله الزم است از این رو در ادامه بوه تعواریف واژههواي فووق پرداختوه
میشود.
هويت ملي

هویت ملی با «هویت مكانی» بهعنوا بستري که هویت ملی در آ شكل میگیرد ارتبوا موییابوا.
هویت ملی برجستهترین شناسه هاي مشترك یک ملت و مجموعوهاي از گورایشهوا و نگورشهواي
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مثبت به عناصر و الگوهاي هویتبخش یكپارچه کنناه در سوطح یوک کشوور ،بوهمنزلوه یوک واحوا
سیاسی است (صونیع اجومل)104 :1384 ،؛ کوه حلقوه ارتبواطی بوین هویوتهواي خواص محلوی و
هویتهاي عام فراملی است (حاجیانی)197 :1379 ،؛ چنین هویتی احساس تعها ،پیوناهاي عواطفی،
احساس میهندوستی و حس فااکاري را برمیانگیزد (ربانی .)69 :1388 ،هویت ملی هموا احسواس
تعلق خاطر مشترك و احساس تعها افراد به اجتماع ملی یا «ماي» ملوی اسوتکوه بوه افوراد ،هویوت
جمعی میبخشا (چلبی.)31 :1378 ،
این هویت محصول ساخت نمادهاي مكانی در قالب ادبیات جشنوارهها و سوگوارهها استکه یاد و
پاسااشت آنها به همبستگی اجتماعی و همگراییملی میانجاما (کاویانیراد و فتواحی .)36: 1391 ،از
این رو هویت ملی به معناي احساس تعلق و وفاداري به عناصر و نمادهاي مشوترك در اجتمواع ملوی
(جامعه کل) و در میا مرزهاي تعریفشاه سیاسی است (یوسفی .)17 :1380 ،در واقع ،همواره موردم
میخواهنا بخشی از ملت خودشا باشنا و باینوسویله شناسوایی شوونا (گولمحمواي.)63 :1381 ،
هویت ملی عبارت است از بازتولیا و باز تفسیر دائمی الگویی از ارزشها ،نمادها ،خاطرات ،اسطورههوا و
سنتهایی که میراث متمایز ملتها را تشكیل میدهنا (اسمیت .)30 :1383 ،میلر 1معتقا است هویت
ملی هما منش ملی یا فرهنگ عمومی مشترك است (میلر .)34 -29 :1383 ،عموه بور آ هویوت
ملی داراي عناصري است که هم به آ شكل میدهنا و هم سبب استمرار آ میشونا .گرچه هویت
در سطوح مختلف آ همیشه با تغییر و سیالیّت نیز همراه است.
ناسیونالیسم

در کنار دو معنا از ناسیونالیسم یعنی ناسیونالیسم فرانسوي (با ماهیت و رویكرد روشنفكرانه مبتنوی بور
انایشه ملت) و ناسیونالیسم آلمانی (با ماهیت و سویه برتريجویانوه نوژادي) (ر.ك :نقیوبزاده:1388 ،
)84-83؛ نوع دیگري از ناسیونالیسم وجوود دارد کوه عموات ًا حاصول تجربوه اسوتعمار در کشوورهاي
مستعمره موسوم به جها سوم است .در واقع بر اساس ایون معنوا ،ناسیونالیسوم از خاسوتگاه و بسوتر
اروپایی خود فاصله میگیرد و با استقملطلبی ،استعمارستیزي و آرزوي نجات ملی برخوی ملوتهواي
آسیایی و آفریقایی پیونا میخورد .از اینرو مشخصاً اینگونه از ناسویونالیسوم در تضواد بوا رویكورد و
روحیه استثمار ملل تحت سلطه غرب قرار مویگیورد .بوراین اسواس ،ملویگرایوی پسوا اسوتعماري را
میبایست بهنوعی واکنشی است به سلطه فرهنگوی  -اقتصوادي غورب خصوصواً ،ایالوت متحواه در
بسیاري از کشورهاي در حال رشا قلمااد نمود (هی وود .)307-311 :1379 ،به نظور مویرسوا ایون
رویكرد در ناسیونالیسم نهایتاً با تولا و تولیا مفهوم «هویت سیاسیِ» متمایزکننواه دوسوت از دشومن
شكل واضحتري پیاا کرد خصوصاً آنكه جوهره سیاست در این رویكرد بر تعارض و تمایز میا دوست
و دشمن و نحوه مایریت آ تأکیا و تصریح مینمایا (اشمیت.)26 :1996 ،
1. Miller
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عناصر مُقّوِم هويت ملي

هویت در واقع معنا و احساس ذهنی استکه انسا از طریق از وجود خود و ارتباطی که بوا اجتمواع و
محیط دارد کسب میکننا ،از آنجاکه هیچ پایاهاي در خأل شكل نمیگیرد شوكلگیوري هویوت نیوز
نیازمنا «مكا » است« .هویت مكانی» بهعنوا بخشی از زیرساخت هویت اجتماعی برآینوا شوناخت
عمومی جامعه از جها عینی و کالباي است که در آ زناگی کردهانا (کاویانی راد و فتواحی:1391 ،
 .)25شكل دهی مكا به هویت انسا داراي سطوح مختلفی است از کوچه و محله و شهر توا سوطح
ملی و واحا سیاسی بنام کشور گسترش مییابا هر یک از این مكا ها بخشی از «من» را مویسوازنا
آنچه روانشناسا به آ هویت میگوینا (گلرخ .)98 :1391 ،در سطح ملی و درباره مؤلفههاي هویوت
ملی عموه بر زیستبوم در قالب هویت مكانی ،عناصر دیگور کلویتور از قبیول ملیوت ،نوژاد ،ملوت و
تابعیت ،زبا  ،سنن مشترك فرهنگی ،ریشه هاي تاریخی ،دین و اقتصاد ،معیارهاي هویت ملی مطورح
شاه است (احماي .)134 :1386 ،از این رو عناصر هویت ملی ایرانی را عبارت از دین اسمم ،موذهب
شیعه ،فرهنگ ،زبا فارسی ،دولت و نظام سیاسی ،ملیت و نژاد خاص ،سرزمین ایرا و نهواد اقتصواد
(گودرزي )102 :1387 ،است .برخی مؤلفههاي هویت ملی را داراي سه جنبوه ،تعلوقخواطر مشوترك،
وفاداري مشترك و میراث مشترك فرهنگوی و تواریخی مشوترك دانسوتهانوا (یوسوفی.)42 :1380 ،
موضوع هویت مكانی ارتبا معنیداري با نظریه داراالسمم و لوزوم دفواع از آ دارد .داراالسومم بوه
امت اسممی هویت میدها .واجب بود حفظ داراالسمم و دفاع از آ بر همه مسلمانا مورد اتفواق
اجماع فقهاي شیعه و سنی بوده است (عمیا زنجانی و کرمی .)27 :1389 ،تقسوویم دنیا به داراالسمم
و دارالحرب ،یكﻰ از کهنترین تقسیمات سیاسﻰ در فقه سیاسﻰ اسمم اسووت .داراالسمم جایﻰ است
که در آ «احكام اسممﻰ» اجرا می شود و تحت «سلطه» مسلمانا اسوت (جعفریوا -244 :1391 ،
 .)245مخرج مشترك همه تعاریف جایوا و قوایم عوموه بور اسومم ،نشوا دهنواه اهمیوت عنصور
«سرزمین» در داراالسمم است و لزوم دفاع از آ  -که یكی از شاخصهاي ملیوت -اسوت .از ایونرو
هویت ملی که بر شاخصه هاي مشخصی تأکیوا دارد بوه نحووي بوا تعوایل مفواهیم ،موورد پوذیرش
جمهوري اسممی قرار دارد .از سوي دیگر مفهوم فقهی داراالسمم نیز بر دفاع از سرزمین داراالسومم
تأکیا فراوانی دارد از اینرو این دو مفهوم ملی و اسممی در انقومب اسوممی نقطوه تمقوی یافتوه و
بهکار گرفته شاهانا.
چارچوب تئوريك
ساما نظري این نوشتار وفقِ نظریه امالقري صورتبناي شاه است .هرچنوا مفهووم امالقوري بوراي
نخستین بار توسط عباالرحمن کواکبی در اجمس سرا جها اسومم ،در قالوب معرفوی شوهر مكوه
بهعنوا ام القري اسمم پیشنهاد داده شا ،اما این محماجواد الریجانی بود که اولین بار آ را در دهوه
 1360و با هاف تبیین خطمشی سیاست خارجی جمهوري اسممی ایرا و خصوصاً موقعیت و جایگاه
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ایرا در جها اسمم (فیرحی ،)260 :1382 ،بهطور ساما منا و تئوریک وارد دستگاه فكري سیاست
خارجی جمهوري اسممی ایرا کرد .بر اساس این نظریوه ،جهوا اسومم یوک اموت واحوا اسوت و
کشوري که بتوانا با تشكیل حكومت اسممی ،سطح رهبري خوود را از مرزهواي سورزمینیاش فراتور
برد ،در موقعیت امالقري جها اسمم قرار میگیرد .ویژگی مهم و اصلی امالقري در این است کوه در
آ سرزمین نخست حكومت اسممی مستقر شاه اسوت و دوم صومحیت و رهبوري امالقوري نسوبت
به کل امت اسممی است؛ یعنی این رهبري ،لیاقت والیت بر کل امت را دارد (الریجانی.)30 :1375 ،
بر اساس این نظریه ،اگر کشوري امالقري جها اسمم شناخته شود بهگونهاي که ثبات و پایااري آ
مساوي با پایااري اسمم و ضعف آ برابر ضعف اسمم و کشورهاي اسممی باشا ،بهصوورت طبیعوی
اگر در مواردي امر دایر شود میا اینكه دولت اسممی منافع امالقري را مانظر قرار دها یوا مصولحت
عموم مسلمانا را دنبال کنا ،بهصورت منطقی ،منافع امالقري بر مصالح اسممی مقام میشود .باین
ترتیب در حالت تعارض دو مقوله ،تكلیف دولت اسممی روشن میشود (زارعی.)161 :1390 ،
شایا مهمترین علت انتخاب این نظریه براي چارچوب نظري نوشتار پیشرو این باشا که میتوانوا
جامعِ دو شأ ایرانیت و اسممیت باشا .در واقع بر اساس راهبرد امالقري زمینه ترکیوب میوا منوافع
ایرانی و مصالح اسممی -انقمبی را فراهم کرد و روایت جایاي از نسبت میا ناسیونالیسوم (هویوت
ملی) و مصالح اسممی ارائه داد .در واقع ،امام خمینی(ره) با تأسیس نظوام جمهووري اسوممی ایورا
حكومتی مبتنی بر والیتفقیه در دو شأ رهبر ایرا و رهبر جهوا اسومم بنوا نهواد (مسوعوديفور،
 .)117 :1382به این ترتیب ،خصیصه نظریه امالقري آ است که میتوانا ماعی جموع میوا منوافع
ملی و مصالح اسممی باشا بهگونهاي که در صورت تهایا موجودیت مرکزیت جها اسومم ،وظیفوه
واجب امت است که یكپارچه به دفاع برخاسته ،امنیت آ را تأمین کنا .نكته مهوم در ایون میوا آ
است که حفاظت و صیانت از حیات و بقاء امالقري هم ماهیت خارجی ،یعنوی جغرافیواي ارضوی آ را
شامل میشود و هم جوهر معنووي آ را (الریجوانی .)20 :1369 ،در ایون راسوتا ،برخوی از سوخنا
امام(ره) را میتوا بهعنوا شاهاي بر تأییا نظریه امالقري مورد استناد قرارداد .براي مثال ایشوا در
جایی تصریح مینماینا که« :اآل چشمهاي همه مردم دنیا به ایرا دوختوه شواه ...و اگور شكسوتی
پیش آیا خیال نكنیا ک ه این شكست براي ایرا اسوت بلكوه بوراي هموه مستضوعفا جهوا واقوع
میشود» (صحیفه امام ،ج .)43: 18
این اظهارات در واقع رابطهاي دوطرفه میا سرنوشت جمهووري اسوممی ایورا بوهعنووا یوک
دولت -ملت مستقل و جها اسمم برقرار میکنا و از این نظر که مصالح ایورا را بوهعنووا ابوزار و
مقامه اي بر تأمین مصالح جها اسمم مطرح میکنا به نظریه امالقري نزدیک است (فیرحی:1382 ،
 .)265با در نظر گرفتن این موضوع ،میتوا ماعی شا که نظریه امالقري ،میتوانا بهعنووا مبنواي
تئوریک براي ارائه روایتی جایا از هویتملی و مفهوم ملیگرایی متوأثر از گفتموا انقومب اسوممی
مورد توجه قرار گیرد .بر اساس چنوین منطقوی ،انقومب اسوممی نوهتنهوا در رونوا پیوروزي خوود از
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گزارههاي هویتملی به معناي وطندوستی ضا بیگانه سود جسته است ،بلكه همچنوین بوا وسوعت و
ظرفیت گفتمانی و محتوایی خود ،آ جنبه منفی از ناسیونالیسم را حذف یا دستکوم تعوایل و جنبوه
مثبت و سازناه آ را در مرکز توجه قرارداد و به ماد آ توانسته اسوت بور برخوی بحورا هواي ضوا
حكومت انقمبی ایرا اسممی ،از قبیل جنگ تحمیلی ،موضوع هستهاي و ...غلبه کنا و فراتر از آ با
تكیهبر برخی نمادها و عناصر مقوم ملیگرایی ایرانوی همچوو زبوا فارسوی ،آثوار باسوتانی و ...روح
همبستگی و انسجام ملی را بر سرزمین ایرا اسوممی باموا .در تحلیول نهوایی در چوارچوب نظریوه
امالقري ،گفته میشود باو تأمین و تضمین بافتار و ساختار امنیتی موفق و پیشروي ایرا  ،نمیتووا
به آرما هاي اسممی و تحقق آنا در فراتر از سرزمین انایشیا و لذا راه صاور آرما ها و انایشههاي
انقمب اسممی از راه صیانت از کیا ایرا میگذرد.
جايگاه استبداد و استکبارستیزی در روند صورتبندی گفتمان انقالبي
از آنجا که در سیر تاریخی صورتبناي گفتما ناسیونالیسم در رونا پیروزي انقمب اسممی در ایرا ،
این مفهوم با ضرورت و جریا استباادستیزي (در سطح داخلی) و استكبارستیزي (در سوطح خوارجی)
پیونا عمیق خورده است ،لذا در ادامه ریشههاي شكلگیري جنبههاي ضااسوتباادي و ضااسوتكباري
اجماالً مورد بررسی قرار میگیرد .در این بررسی برخی از مهمترین علل تاریخی ضایت بوا اسوتبااد و
استكبار بیا خواها شا.
ريشههای شکلگیری كاركرد ضد استبدادی از هويت ملي

ذخیره و انباشت هویتخواهی ملی با سوگیري ضا استباادي را بایا بوه نهضوت مشوروطهخوواهی در
ایرا منتسب دانست که البته بعاها در قالب واکنش به مارنیزاسیو آمرانه رضاشاه در پهلووي اول و
جنبش ملی شا نفت در پهلوي دوم نیز بازتولیا گردیا .در این چارچوب ،در واکنش به سیاستهواي
رژیم در تحمیل اجبارآمیز فرهنگ و ارزشهاي غربی ،اشاعه فرهنگ غرب در جامعه بهعنووا عامول
نهایی وضعیت آشفته و عقب ماناه ایرا و تهایاکنناه هویوت اجتمواعی ایرانیوا معرفوی مویگوردد
(ملكی .)14 :1339 ،بهعبارت دیگر ،مؤلفه و عنصر اصلی و اساسی خصیصه «ایرانیت» (هویوت ملوی)
یعنی «استقمل» در دورا پهلوي دچار خاشه اساسی گردیا چراکوه در تقابول بوا هویوت «شویعی-
ایرا » ،هویت سازي جایاي را در دستور کار قرارداد .این رویكرد پهلوي به علت تباین با خواستهها و
تمایمت درونی ایرانیا به طور طبیعی ،استقمل کشور را در معورض تهایوا قورار مویداد (جعفریوا ،
 .)55-51 :1379در چنین فضایی استکه این تهایا آنتیتز خود را تولیا کرده و منتهی به شكلگیري
و تقویت فضایی گفتمانی «بازگشت به خویشتن» و «احیاي فرهنگ اصیل بومی (ایرانی)» گردیا .بوه
دیگر سخن ،یكی از دالیل توفیق رویكرد انقمبی در سالهاي منتهی به وقوع پایاه انقمب اسوممی
در ایرا  ،تجمیع خواستههاي ملی و موذهبی در ذیول و ضول گفتموا تحوولخوواهی و دگرانایشوی
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رهبرا انقمبی خاصه امام خمینی(ره) بوود .در واقوع ،ایرانیوت و هویوت ایرانوی در خوامت اهوااف و
آرما هاي انقمب اسممی علیه استبااد و نفوذ بیگانه بهکار بسته شا .در این راستا ،قابول فهوم اسوت
که چرا ثنویت و قطب بناي جایاي بین «روشنفكرا بومی» و روشونفكرا «وارداتوی» (بیگانوه) در
کمم منتقاانی چو آل احما صورتبناي میشود (آل احموا .)89 :1347 ،و مهومتور از آ قطبیوت
میا «روشنفكر اصیل» در برابر «روشنفكر مقلا» در زبا روشنفكرا دینوی از قبیول علوی شوریعتی
(شریعتی )38 :1383 ،در خامت گفتما بیگانه ستیزانه و غرب ستیزانه روحانیت مبارز به رهبري امام
خمینی(ره) قرار میگیرد .اعتراض مشترك روشنفكرا مذهبی و غیرمذهبی ایرا با الیحوه مصوونیت
خارجیا (آمریكاییها) از تعقیب قانونی (موسووم بوه کاپیتوالسویو ) و مهومتور از آ پیونوا خوورد
جنبههاي ضاملی و ضااسممی آ در کومم اموام خمینوی(ره) ،بوهعنووا یكوی از رهبورا موذهبی
تأثیرگذار وقت را میتوا بهعنوا یكی از جنبهها و جلوههواي جواي جموعپوذیري حوبّ ایرانیوت و
اسممیت دررونا مبارزات انقمبی با رژیم پهلوي و نهایتاً وقوع انقمب اسممی در ایرا قلموااد کورد.
بهع نوا نمونه امام خمینی در سخنرانی علنوی و معوروف خوود علیوه کاپیتوالسویو و نیوز اعممیوه
منتشرشاه از سخنرانی ایشا  ،ضمن آنكه بر گزارههواي وطونپرسوتانهاي چوو «اسوتقمل ایورا »؛
«مستعمره شا ایرا »؛ «سنا بردگی ایرا »؛ «اهانت به ارتش محترم ایرا »؛ «تحت اسارت آمریكا
قرار گرفتن ملت ایرا » ،تأکیا و تصریح مینماینا همزما در رد تصویب ننگوین بوار و ذلوت آفورین
َ
کاپیتوالسیو  ،به اصل قرآنی و قاعاه فقهی «نفی سبیل» بر اساس آیه  141سوره نسواء ( َولن َیَ عْ ََن َ ی
هُ عَ
َ عُ
ا
یل) ( )141تأکیا ویژه مینمایا.
اّلل ِیللکا ِف ِری َ َیعلییاْل عؤ ِم ِن َین َیس ِب ی
معنايابي دوقطبي ايراني -بیگانه در چارچوب انقالب اسالمي

 تقویت حافظه بیگانهستیزياز آنجا که هویت ملی داراي ابعاد متعادي شامل هویت تواریخی ،فرهنگوی و سیاسوی اسوت کوه در
همافزایی باهم هویت ملی را تشكیل می دهنا ،بررسی بُعا تاریخی هویت ملی ،ضرورت مییابا .جنبه
تاریخی هویت عبارت است از آگاهی مشترك افراد یک جامعه از گذشته تاریخی و احساس دلبستگی
به آ و احساس هویت تاریخی وهم پنااري پیونادهناه نسلهاي مختلف به یكایگر کوه موانع جواا
شا یک نسل از تاریخش میشود (ابوالحسنی .)15 :1387 ،در این راستا ،یكی دیگور از مؤلفوههواي
هویت ملی که گفتما انقمب اسممی بر آ صحه گذاشته و تقویت و تثبیت کرده اسوت ،پیشوینه و
حافظه تاریخی منفی ایرانیا نسبت به بیگانگوا اسوت .اهمیوت حافظوه تواریخی از آ روسوت کوه
خاطرات تاریخی ملت ایرا از مقوالتی چو جنگهواي سرنوشوتسواز ،تهایواات و پیشورفتهواي
فرهنگ و تما خود در طول تاریخ ،عمیقاً بر ماهیت ،جهتگیري ،کیفیت و رفتوار سیاسوت خوارجی
ایرانیا تأثیر میگذارد.
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با به خاطر آورد محتواي محفوظات این حافظه تاریخی ،میتوا گفت در قر نوزدهم بهواسوطه
ظهور قارتهاي استعماري اروپایی بهویوژه روسویه و انگلسوتا و موااخمت فراگیور ایون دو قوارت
استعماري در ایرا  ،نهتنها کشور را از مرکز روابط بینالملل به حاشویهاي دور رانوا ،بلكوه اسوتقمل و
حاکمیت ملی و سرانجام تمامیت ارضی آ در جریا پیما هاي ترکمانچاي و گلستا را نیوز از بوین
برد (دهقانی .)93 :1388 ،با این وصف ،این حافظه تاریخی مشحو از گوزارههواي بیگانوه هوراس و
بیگانهستیز بوده است؛ چراکه همواره از جانب شومال و جنووب در معورض تاخوت و تواز بیگانوهگوا
بودهانا.
این جهتگیريها مشخصاً در رونوا پیوروزي انقومب اسوممی بوا سووگیريهواي ضوا غربوی و
ضاآمریكایی در آرما هاي انقمب اسممی پژواك مضاعفی پیاا کرد و ضمن برجستهسازي فرهنوگ
و انایشه «استكبارستیزي» در چارچوب ایائولوژي اسممی -انقمبی ،بسیاري از ضعفها و مشوكمت
کشور و ملت ایرا معلول رابطه و تماس با شیاطین غربی خصوصاً «شیطا بزرگ» ترسیم و تصوویر
شا .چنانكه امام خمینی(ره) در این زمینه تصریح دارنا که« :آقا تمام گرفتاري ما از ایون امریكاسوت
تمام گرفتاري ما از این اسرائیل است( »...صحیفه امام(ره) ،جلوا  .)422 :1بواینسوا  ،نووع پیوروزي
انقمب اسممی در ایورا  ،حواکی از پیونوا بوین شوعارهاي سیاسوی روز و رمزگوا هواي فرهنگوی و
اسطورههاي دیرپاي فرهنگ ملی یعنی نبرد خیر و شر و برابر دانستن دشمن خارجی با دیو و شویطا
و شر بود .از اینرو اصطمح شیطا بزرگ که در مورد آمریكا بهکار گرفته شا ،به اصلی رجوع داشوت
کوه در ذهوون و خوواطره جمعووی ریشووهدار بووود (نقیووبزاده)222 :1381 ،؛ بنووابراین ،انقوومب اسووممی
خاستگاههاي ملی ضا استكباري فروخفته را تقویت و تثبیت نمود.
استقاللخواهي بهمثابه شعار اصلي انقالب

تأکیا امام(ره) بر مفهوم استقمل و استقملخواهی بهعنوا اصلیترین شعار انقمب اسممی به نوعی
حاکی از آ است ایشا میا ناسیونالیسم به معناي حب وطن(میهندوستی) از ناسیونالیسم غربی بوا
منشأ سرزمینی و نژادي تمایز جاي قائل میشود .در این راستا است که میتوا ماعی شا اسوتقمل
«ملی» بهمثابه یكی از بنیا هاي اسمم و انایشه اسممی مطرح میگردد :بنیواد دیگور اسومم ،اصول
استقمل ملی است .قوانین اسمم تصریح دارنا که هیچ ملتی و هیچ شخصوی حوق مااخلوه در اموور
کشور ما را ناارد (صحیفه امام ،ج )243 :4؛ بنابراین اگر ملتگرایی را به معناي حب وطن نیز در نظور
بگیریم و ناسیونالیست را کسی باانیم که دوستاار وطن و سرزمین خود اسوت و سوایرین را انسوا و
همنوع خود می دانا؛ در این صورت نیز مورد تأییا امام خمینی(ره) است« :حب وطن ،حب اهل وطون
و حفظ و حاود کشور مسئلهاي است که در آ حرفی نیست» (هما  ،جلا .)209 :13بوهعوموه اموام
خمینی(ره) با ملیگرایی به معناي استقمل طلبی موردم یوک سورزمین بوراي مقابلوه بوا قوارتهواي
استعماري و مستكبرا بیگانه ،نیز مخالفت نیست؛ اما ناسیونالیسم غربی کوه منشوأ نژادپرسوتی دارد و
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ثمرهاي جز تضییع حقوق انسا ها و دفاع از گروه خاصی را نااشته بهشات از سوي اموام خمینوی(ره)
طرد و نفیشاه است.
پیوندملت خواهي و استکبارستیزی در فرهنگ سیاسي انقالب

یكی از کارکردهاي انایشه و گفتما انقمب اسممی پیوناسازي میا ملت ،ملیت و هویوت ملوی بوا
سویههاي استكبارگریزي و استكبارستیزي است .بر اساس این کوارکرد ،یكوی از خروجویهواي موؤثر
تأکیا بر هویت ملی ،نفی دگري به نام استكبار و میل بیگانه به تسلط بر سرنوشت سیاسی ملت ایرا
ترسیم و تصویر می گردد .البته ریشه چنین پیوناي نظام باورهایی استکوه بوهعنووا خصیصوههوا و
ارزش هاي مثبت و سازناه ایرانیا بهطور تاریخی نهادینهشاه و بر روناها و رویههاي سیاست خارجی
ایرا پسا انقمبی نیز تأثیرگوذار بوودهانوا .آرموا خوواهی ،عواالتطلبوی ،حوقجوویی ،ظلومسوتیزي،
شهادتطلبی و منجیگرایی (دهقانی )87 :1388 ،از جمله چنین عناصر ملی مقوّم پیوناسوازي میوا
استكبارستیزي انقمبی و ناسیونالیسم ملی است .از طرف دیگر ،در سطح تحلیل مذهب نیز مویتووا
ماعی شا فلسفه اعتراضی شیعه خود به تقویت و تأییا عناصر ایرانی هویتسواز همچوو دادگوري و
ظلم ستیزي و نگرش خیر و شرگونه به هستی انجامیاه است .خصوصاً اینكه برداشتها و روایتهواي
جایاي از مفاهیم کلیاي و اساسی شیعه در دهههاي  1340و  1350طرح و بسط گردیوا کوه نهایتواً
موجبات تقویت رهیافت انقمبی ضا مال تاریخی سلطنت را در تاریخ ایرا معاصر فراهم آورد.
زمینه شكلگیري عمل انقمبی و براناازي حكومت سلطنتی را بایا در سورکوب نهضوت پوانزدهم
خرداد  1342جستوجو کرد .در واقع بعا از این مواجرا ،مبوارزه مسوالمتآمیوز سیاسوی در عمول بوه
بنبست رسیاه و گفتما هاي موجود نیز جذابیت خود را از دست دادنا .در این شرایط ،جامعوه ایرانوی
بیش از هر زما دیگر شیفته انقمب و مبارزه و تشنه طرح و بسط تفاسیري ایائولوژیک و انقمبوی از
اسمم بود که میتوا آ را اسمم سیاسی شویعی نوام گذاشوت .در چنوین بسوتري اسوتکوه اساسواً
مفصلبناي و تثبیت خرده گفتما هواي اسومم سیاسوی فقواهتی و اسومم سیاسوی چو  ،البتوه بوا
جهتگیري ها و اهااف متفاوت ،در ذیل و سایه گفتما اسمم سیاسی ،خود مایو و مرهو تحوالت
معنایی است تاریجاً و در خملِ طرح انگارهها روایتهاي انقمبی از برخوی مفواهیم شویعی و دمیوا
روح انقمبی بر کالبا دین رخ مینمود ،بهسرعت محبوبیوت موییافوت و نهایتواً پیوروا ِ تحوولخوواه
بسیاري را به خود جذب کردنا .باین ترتیب اصلیترین کارکرد انایشه سیاسوی شویعه ،ارائوه قرائتوی
تحول خواهانه ،انقمبی و معطوف به عمل انقمبی از مفاهیمی کلیواي نظیور «توحیوا»« ،شوهادت»،
«انتظار»« ،تقیه» و سایر مفاهیم تأثیرگذار بود که چنین قرائتی بهخوديخود به تولا اسمم سیاسوی و
تحول در تلقی از حكومت و نظم سیاسی حاکم انجامیا .از اینرو ،فهم صحیح رویكرد تفكور سیاسوی
معاصر شیعه در ایرا که منجر به شكلگیري درك متفاوت و تازهاي در باب مقووالتی چوو نسوبت
دین و سیاست ،انتظار فرج ،تقیه ،جهاد و شهادت گردیا ،باو فهوم چگوونگی چنوین رونواي میسور
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نیست؛ روناي که در پرورش ذهنی و تغییر نگرش مردم به حكومت سلطنتی و لزوم جایگزینی آ بوا
یک حكومت اسممی کاممً مؤثر و سازناه بوده است.
برخي مصاديق نسبت سازنده مليگرايي و انقالبيگرايي اسالمي
تلفیق ملیت اسالمیت در جنگ تحمیلي

هما گونه که ذکر شا ،بر خمف آنچه در نگاه و تحلیل اولیه بهنظر میرسا ،ناسیونالیسوم در معنواي
ملت و ملیوتخوواهی(وطندوسوتی) خصوصواً بوا ابعواد ضااسوتكباري و ضااسوتباادي ،نوه تنهوا بوا
انقمبیگري اسممی تضاد پیاا نمیکنا ،بلكه اتفاقاً میتواننا با یكایگر همپوشوانی و هومافزایوی نیوز
داشته باشنا .در این راستا ،به خامت گرفتن عناصر ملیت در تقابل بوا «اشوغال سورزمین» در جنوگ
تحمیلی ،خود یكی از مال هاي موفق در این خصوص بهشمار میرود .براین اساس گفتما انقمب از
درو خود مستعا پرورش و عرضه گزارههایی بوده است که بتوانا جنوگ تحمیلوی را بوا تمسوک بوه
داشته ها و ذخایر فرهنگ ملی خود مایریت نمایوا .در ایون راستاسوت کوه جایگواه مسوئله هویوت و
مشخصاً «هویت ملی» در گفتما انقمب و جنگ یک موضوع اساسی بهشمار مویرود .هویوت ملوی
شكل یافته در گفتما انقمب و جنگ در مسیر تطور خود با چالشهواي سوختی برخوورد نموود کوه
نتیجووه طبیعووی جریووا سیاسووت و حكومووت در فوورداي پووس از پیووروزي انقوومب بووود .مرزهوواي
خودي/غیرخودي که در تمیز و تبیین هویتهاي ملی از یكایگر تعیوینکننواه شوانا و بوا غلظوت و
شات بیشتري و با آمیختگی شایا ایائولوژیک ،توجیهگر روابط هویتی «موا» بوا «دیگورا » در ایون
زما هستنا .در گفتما سیاسی انقمب اسممی ،جنوگ تحمیلوی نقطوه اوج خصوومتهواي هوویتی
«دیگرا » علیه وضعیت موجود در کشور محسوب میگردیا و به تعبیري« :دگرِ ما ،صرفاً عراق نبوود،
ما تمامیت کفر را در مقابل خود می دیایم .جنگ بین داراالسمم و دارالحرب» (تاجیک)121 :1377 ،
بود .به دیگر سخن ،حفظ داراالسمم در مقابل دارالكفر و یا حفظ دارالقراي اسوممی هواف اصولی در
بُعا سیاست خارجی ایرا بعا از انقمب اسممی است .بنیا گذار جمهوري اسممی نیز حفظ تمامیوت
ارضی و ملی کشور ایرا را از باب تبعیوت از اسومم و تفكور اسوممی موورد ارزیوابی و تحلیول قورار
میدها« :از باب اینكه تابع اسمم هستیم و قراردادهایی که] بوا سوایر کشوورها عمنعقوا شواه اسوت
محترم میشماریم ،هرگز بناي این مطلب را نااریم که حتی به یک وجب ] ...از خاك کشوري[ تعاي
کنیم و حتی یک وجب از زمین خودما را نخواهیم به دیگرا داد» (صحیفه امام ،ج  .)83 :14ایشا
همچنین در روزهاي آغازین جنگ تحمیلی ،خطاب به ملوت؛ ایورا را «مویهن از جوا عزیزتور موا»
خطاب کرده و می فرمایا ... :ما براي میهن عزیزما تا شهادت یكایک سلحشورا ایرا زمین مبوارزه
میکنیم (صحیفه امام ،جلا .)98: 13
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بهاینترتیب ،تعصب بر خاك و وطن ملی تا آنجا که بتوانا دافع انگیزه و عمول تهواجم بوه کشوور
باشا امري مورد تأییا گفتما اسممی و انقمبی است و حتی هویت دینی و انقمبی بوهمنظوور حفوظ
مام میهن به خامت گرفته می شود .در این راستا بوده که از ابتااي پیروزي انقمب تاکنو اوج پیونوا
میا هویت اسممی و هویت سرزمینی در این دوره را میتوا در مسئله «حفظ نظام» مشاهاه کورد.
قاعاه «حفظ نظام» مبناي رفتاري کشور در تمامی سالهاي دفاع مقاس محسوب مویگردیوا .ایون
قاعاه ،هم تعیین کنناه کیفیت هویت ملی کشور بود و هم امنیت فیزیكی و تمامیوت ارضوی نظوام را
شامل میشا .قاعاه حفظ نظام در تئوري «امالقري» بسط مفهومی پیاا کرد و بر اساس این تئووري،
حفظ «ایرا » ،بهعنوا امالقري جها اسمم در اولویت قرار گرفت (الریجانی.)56 :1369 ،
در این راستا ،از یکسو نظام سیاسی خصوصاً امام خمینی(ره) بر بُعا ملی و مردمی جنگ تأکیوا و
تصریح میکردنوا و از سووي دیگور بوا تأکیوا بور مؤلفوههواي موجوود در موذهب شویعه ،همچوو
«شهادتطلبی» و ...این خأل را پر کرد باینسا  ،ارزش دفاع ملی به نام هویوت ملوی در ارزشهواي
دینی ترکیب و تلفیق شا .به تعبیر امام(ره) «ما در جنوگ حوس بورادري و وطوندوسوتی را در نهواد
یكایک مردما باور کردیم» (صحیفه امام ،جلا  .)94 :21چنین تلفیق سنتز گونهاي زمینهسواز بسوی
عمومی و مردمی مردم را تحت لواي دفاع از کشور بهگونهاي میگردد که تمامیوت ارضوی آ بوراي
اولین بار و پس از دو قر از تاریخ جنگهاي معاصر ایرا حفظ شا .امري که ماعیا ملیگرایوی در
قبل از آ نتوانسته بودنا محقق کننا.
براین اساس ،آموزههاي دینی نهتنها در تقابل با هویت ملی و وطنپرستی ضا بیگانه ایرانیا قورار
نمیگیرد بلكه مسبب ایجاد و تعمیق انگیزشهاي جایا و قوي در شرایط وقوع جنگ بهشمار میرود.
مبانی دینی نظام جمهوري اسممی از یکسو بر قاعاه جهواد تأکیوا داشوت و از سووي دیگور ،آ را
برمبناي دفاع ملی میپذیرفت و بحث جهاد دفاعی (بارنگ و لعابی ملیگرایانه) را طرح و بسط میداد؛
و دفاع مقاس به خلق یک جریا جایا و ویژه جایا تاریخی منجر شا که حاصول آ کسوب غورور
ملی ناشی از افتخوارات جنگوی در رونوا ایون دفواع مقواس گردیوا (رحمتوی« .)51 :1388 ،آنتوونی
کردزمن» از فااکاري نیروهاي نامنظم ایرا بهعنوا علت اصلی پیشرفت عملیات جنگی ایرانیا یواد
میکنا .به اعتقاد وي ،شهادتطلبی با هاایت و پیشرفت جنگ ایرا مترادف بود (شیخاوناي:1379 ،
.)170
بهطور خمصه ،در تحلیل دفاع امام خمینی(ره) از مفهوم و کارکرد ملیت میتوا مواعی شوا کوه
ایشا این مفهوم را تا جایی میپذیرد که در سایه تعالیم اسمم معنا بشود« .ما ملت را و فوااکاري در
راه میهن را در سایه اسمم می پذیریم .ما ملیت را در سایه تعالیم اسومم قبوول داریوم و ملوت ،ملوت
ایرا است ،براي ملت ایرا هم همه جور فااکاري میکنیم ،اما در سایه اسومم ... ،دفواع از ممالوک
اسممی جزء واجبات است ،لكن نه اینكه ما اسممش را کنار بگذاریم و بنشینیم فریاد ملیت بوزنیم»...
(صحیفه امام ،1378 ،جلا .)124-123 :10
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باین سا جنگ تحمیلی بر هر آنچه به جغرافیواي ایورا از قبیول وسوعت ،مرزهواي طبیعوی و...
قااست بخشیا ایرا در اواخر جنگ« ،خود را با قانو آهنوین سیاسوت جغرافیوایی سوازگار نموود» و
رهبرا ایرا را متمایل ساخت که جهتگیريهاي ایوائولوژیكی را بوا عامول جغرافیوا و امكانوات در
راستاي طراحی فرمولی براي «انسجام ملی» پیونا بزنا (احتشامی .)126 :1378 ،در این راستا ،تمرکز
بر «سرزمین مسلمانا » و لزوم دفاع از آ بهعنوا یک واجب کفایی؛ در فقه سیاسی امام خمینی(ره)
خود حاکی از ایجاد یک تحول در رویكرد بابینانه به سرزمینگرایی بوهعنووا یوک مؤلفوه اصولی در
ناسیونالیسم غربی و تقایس و تأویل آ به یک امر دینی -فقهی واجب الافاع است.
جنبههای مليِ مقاومت در موضوع هستهای

به نظر میرسا بتوا مقاومت بینالمللی جمهوري اسممی در نیل به برخی حقوق هستهاي پیشبینی
شاه در ا .پی.تی را از جمله مصادیق دیگر استفاده از ملیتخواهی و وطندوسوتی در خوامت منوافع
کم انقمب اسممی ارزیابی کرد؛ خصوصاً اینكه بواانیم از یوکطورف غورور تواریخی ملوت ایورا
بهعنوا اولین ملت بهوجود آورناه امپراتوري جهوانی (گیرشومن )5 :1388 ،و از طورف دیگور تواریخ
شكستها و ناکامی هاي تاریخی در مقابل برخی قوارتهواي اسوتعمارگر کوه توااعیکننواه «حوس
حقارت» براي ایرانیا بوده است ،موجب شاه تا امنیت هستیشناختی آنا در موضووعات مختلوف از
جمله مواردي ماننا فناوري هستهاي که با غرور ملی ایرانیا گرهخورده است ،در معرض تهایوا قورار
بگیرد.
در واقع ،جلوه هاي شكست و حقارت تاریخی ناشی از حمله و تهاجمات دشمنا  ،منجر به تشویش
و اضطراب ایرانیا (اعم از دولت و ملّت) شاه است اثر فوري این مسوئله در تقویوت سیسوتم دفواعی
ایرا تا مرز بازدارناگی میشود؛ بنابراین تأکیا ایرا بر صنایع بومی هستهاي صلحآمیز ،حاکی از یک
واکنش دفاعی براي جبرا یک حقارت ملی تاریخی از رهگذر تجهیز به فناوريهاي نوین و پیشرفته
است .در نظر گرفتن این مسائل (بهعنوا بخشی از روایت ایرانیا از خود) امنیت هستی شوناختی بوه
همراه دارد و غفلت از آنها تشویش و اضطراب وجودي به همراه دارد و به شكلگیري «هویت شورم»
از گذشته تحقیرآمیز خود میانجاما (رستمی .)154-152 :1394 ،براین اساس ،موضوع هستهاي تماماً
جنبه ملی می یابا که مطابق با آ ایرانیا در واکنش به نوستالژي منفی خود از عزت و اقتاار ملوی از
دسترفته خود در طول تاریخ ،میکوشنا با تكیه بر شكوه و عظمت فرهنگ و تما خود بوه جبورا
فقاا برتري و عزت ملی اهتمام بورزنا.
از طرفی ،این عزتخواهی ملی که بهنوعی تااعی بخش هویت طلبی ملی نیز هسوت ،بوا هویوت
دینی و اسممی و خصوصاً هویت اسمم انقمبی در چارچوب گفتما انقمبی معنا و مفهوم مییابا .در
واقع اصولی ماننا پیونا وثیق دین و سیاست و قاعاه نفی سبیل (اصل منتهی به عزت طلبی در رفتوار
خارجی) ،هویت مقاومت ،عاالتطلبی و ...به خلق ذهنیت خود ایرانیا منجر میشوود و نهایتواً زمینوه

.......................................... 64

فصلنامه علمی – پژوهشی «پژوهشنامه انقالب اسالمی» ،سال هشتم ،شماره  ،28پاییز 97

ساختیابی «خود» اسممی آنا را فراهم میسازد (نخعی .)281 :1376 ،رهبر انقمب عام وابسوتگی
ایرا به قارتهاي سلطهگر را علت استمرار مناقشهها میدانا :ملتﻰ که زیور فرموا آنهوا نباشوا ،بور
طبق میل آنها عمل نكنا ،...مغضوب آنها است .حكومتها و دولتها هم اگر در مقابل آنهوا مطیوع و
سربهراه بودنا ،برایشا مقبولانا؛ نه دموکراسﻰ براى آنها اهمیت دارد ،نه حقوق بشر اهمیت دارد ،نوه
هستهاي اهمیت دارد .مسئله این است که جمهورى اسممﻰ روى پاى خود ایستاده است ...بوا اعتمواد
به خااى متعال ایستاده است و درجات مختلف دارد پیشرفت میکنا؛ این را اینها نمیپسنانا( ...،مقام
معظم رهبري ،سخنرانی)1392/4/5 ،؛ بنابراین در مناقشه هستهاي ،برمبناي قاعاه نفی سبیل ،تمش
براي استقمل ،خودکفایی و قطع وابستگی به بیگانه و تقویت امالقري ضرورت مییابا .وظیفه دولوت
اسممی تمش در مسیر تحقق عینی این امر است.
زبان فارسي در خدمت ارزشهای انقالبي

از منظر زبا شناسی انتقادي میتوا ماعی شا که زبا صرفاً وسیله انتقال پیام و معانی خنثی نیست
بلكه حتماً در یک زمینه و بستر اجتماعی سیاسی متولا میشود و همزما برخی گزارههاي اجتماعی-
سیاسی را انتقال میدها .این رهیافت که از آ به رهیافت برساختگرا 1در تحلیل نحوه بازنموایی زبوا
یاد میشود ،معتقا است که «این جها مادي نیست که حاوي و ناقل معناست بلكه ایون سیسوتم زبوا
است که ما براي ارائه مفاهیم خود استفاده میکنیم .این بوازیگرا زبوانی هسوتنا کوه از چوارچوبهواي
مفهومی و فرهنگ و سایر نظامهاي زبا و بازنموایی دیگور جهوت سواخت معنوا اسوتفاده مویکننوا توا
باینوسیله جها را معنادار سازنا» ( .)Hall, 2003: 24باینترتیب ،نقوش زبوا در بازنموایی و حتوی
ایجاد واقعیت اجتماعی ،سیاسی و بینالمللی هویاا میشود.
در این راستا ،زبا فارسی نیز بهمثابه ابزاري استکه نمیتوانا فارغ و تهی از جهتگیريهاي
ارزشی و ایائولوژیک باشا .لذا مفاهیمی ماننا «زبا /ادبیات انقمب»« ،زبا /ادبیات مقاومت» داراي
بار معنایی و مرتبط با گفتما انقمب اسممی میگردنا .براین اساس ،رخااد انقمب اسممی ایرا ،
در آموزش زبا فارسی و کتابهاي درسی آ تغییراتی چشمگیر و مفیا ایجاد کرد و به گسترش و
بارورکرد زبا فارسی -بهعنوا یكی از عناصر مهم ملیت -توجهی خاص مبذول گردیا .بعا از
انقمب اسممی ،همه سازما هاي مسئول و از جمله «وزارت آموزشوپرورش ،به زبا فارسی،
بهمنزله گنجینهاي پرارج و منزلت و بهعنوا مهمترین مظهر فرهنگ و تما اسممی نگریسته و
پاسااري از این زبا و تمش براي حفظ و اشاعه آ را از وظایف خود شمردنا» (مجله سروش،
شماره  .)12 :770بر این اساس و از آنجا که تروی زبا فارسی در سطح برو مرزي میتوانا
بهعنوا یک ابزار در کنار سایر ابزارهاي صاور فرهنگ ایرا انقمبی و اسمم مورد بهرهبرداري قرار
گیرد.
1. constructivist
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در این راستا توسعه ماارس ایرانیا مقیم خارج و افزایش تعااد آنها به چنا برابر قبل از انقومب و
نیز اعزام کارشناسا زبا فارسی براي تعلیم آ در جهت توسعه زبا فارسی در خارج کشور بهوسیله
اداره کل امور بینالمللی وزارت آموزشوپرورش و توزیع کتابهاي درسی فارسی دورههاي ابتواایی و
راهنمایی میا خانه هاي فرهنگ ایورا در کشوورهایی کوه جمهووري اسوممی ایورا داراي رایوز
فرهنگی است؛ تألیف کتاب فارسی براي دانشآموزا ماارس تاجیكسوتا بوه نوام الفبواي نیاکوا و
ارسال افزو بر چهارصا هزار نسخه از این کتاب به آ کشور و استمرار این حرکت سازناه تا اموروز،
تألیف کتاب هفت جلاي فارسی براي ماارس ابتاایی ارمنستا و نهایتاً تعلیم خوانا و نوشتن فارسی
به بیش از  700هزار دانشآموز آواره افغانی و  225000آواره عراقی در ایرا (رزمجو 1375 ،الف)19 :
از فعالیتهایی است که در گسترش زبا فارسی مؤثر است .عموه بر آ پیونا ملیوت و موذهب را در
گردشگري مذهبی و زیارتی میتوا عیناً مشاهاه نمود .امروز بر اثر سفر پر تعااد مسلمانا جها بوه
شهر مقاس مشها و متقابمً سفر ایرانیا به شهرهاي زیارتی عراق موجب رونق زبوا فارسوی شواه
است .در شهرهاي زیارتی عراق کمتر کسی را میتوا یافت که زبا فارسی را به دلیل حضور زائرین
ایرانی فرانگرفته باشا .در کنار گردشگري دینی مبادله دانشجو و اسوتاد بوین مراکوز علموی ایورا بوا
جها خارج یكی دیگر از مسیرهاي تقویت و گسترش زبا فارسی بوده است .طبق آخرین آمار حاود
 19هزار و  800دانشجوي خارجی در کشور ایرا تحصیل میکننا .از این میا سه هزار و  120نفر با
هزینه شخصی در ایرا تحصیل می کننا که سیاست وزارت علوم تقویت این بخش است ،زیرا عموه
بر درآمازایی نشا دهناه توانمناي کشور است .حاود  11هزار دانشجو نیوز از طریوق کنكوور جوذب
دانشگاه هاي ایرا و اشخاصوی هسوتنا کوه داراي مجووز الزم بوراي حضوور در ایورا بودنوا (ر.ك
خبرگزاري دانشجو به آدرس )www.snn.ir :در کنار و به موازات فعالیتهاي مذکور ،نظر بهعمقه و
توجهی که مسئوال کشور مخصوصاً مقام معظم رهبري به زبوا فارسوی و قووام بخشویِ آ دارنوا،
چنانكه آ را «نعمت الهی ...زبا انقمب ،دین و اسممِ انقمبی و مطلوب و محبوب ملتها» میداننا
و بر این باورنا که« :زبا ملی ،مهمترین و اصلیترین شاخص هویت فرهنگی یک ملت اسوت و هور
چه بر ذهنیت این ملت حاکم باشا ،هر مذهبی ،هور ایوائولوژي ،هور آداب و سونتی و هور گذشوته و
تاریخی که داشته باشنا ،تجسم و تبلورش در زبا ملی اسوت» رهبور معظوم انقومب ،سوخنرانی در
نخستین سمینار زبا فارسی ایشا همواره بر حفظ و گسترش زبا فارسی اهتموام خاصوی دارنوا در
این زمینه میفرماینا« :یکزبا کامل و به این خوبی در اختیار ماست و بهترین مفاهیم و دقیقتورین
آنها را می توا در این زبا گنجانا .ما بایا قار این زبا را بسیار باانیم .یوک نعموت الهوی اسوت در
اختیار ما» (مقام معظم رهبري )6 :1367 ،آیتاهلل خامنهاي زبا فارسی را پیامرسا فرهنگ اسوممی
میدانا و معتقانا که گسترش اسمم در شرق عالم ،از شبهقاره گرفته تا چین ،بوا زبوا فارسوی بووده
است (مقام معظم رهبري )1392/9/19 ،ایشا همچنین انقمب اسممی و پیام جها امام خمینی(ره)
را عاملی براي فراگیري زبا فارسی میداننا (مقام معظوم رهبوري )1392/9/19 ،کوه خوود یكوی از
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عناصر مهم ملیت است بهعبارتدیگر گسترش انقمب اسممی در اینجا بهعنوا عامل گسترش زبا
فارسی و مقّوم ملیت ایرانی ظاهرشاه است .در تحلیل نهایی ،کارگزارا اصلی گفتما انقمبی ایورا ،
خصوصاً رهبر انقمبی این گفتما  ،آیتاهلل خامنهاي ،زبوا را منبوع قوارت ملوی و قوارت فرهنگوی
جمهوري اسممی در زمانه و زمینهاي میداننا که سلطه زبانی یكی از ابزارهاي مسوخ فرهنوگهواي
بومی و ملی توسط امپریالیستهاي فرهنگی و سلطهطلبا فرهنگی است.
بهاینترتیب ،از آنجا که هویت و موجودیت یک جامعه را فرهنگ آ شكل میدها؛ و هر فرهنگی
از یک سلسله عناصر گوناگو تشكیلشاه که زبا یكی از مهمترین آنها است ،جامعهاي که فاقا
یک زبا مستقل باشا ،از داشتن پیشینه ،فرهنگ و تاریخ مستقل نیز محروم است .در این میا  ،زبا
فارسی با ادبیات غنی چنا هزارساله خود ،ابزار کارآماي براي دستیابی به بسیاري از گنجینههاي
فرهنگی اخمقی و تاریخی جها است .توجه عملی و نظري که در فضاي پس از انقمب به زبا
فارسی بهعنوا یكی از مهمترین عناصر ملیت مبذول شاه است بهمراتب بیشتر و اساسیتر از دورا
پهلوي است که بر ایرا گرایی تأکیا داشتنا .بر اساس اصل  15قانو اساسی زبا و خط رسمی و
مشترك مردم ایرا فارسی است .اسناد و مكاتبات و متو رسمی و کتب درسی بایا با این زبا و
خط باشا .سنا مؤلفههاي هویت ایرانیا میگویا :خانه وجود ما ایرانیا با این زبا بناشاه است و از
همین روست که بایا توجه کنیم هر چه این زبا پویاتر و با نشا تر باشا ،استقمل و نشا ما بیشتر
است و اگر ضعف و فتور به آ راه یابا پیوستگی ملی را سست میکنا که به این جهت بایا در
پاسااري از زبا و زناه نگاهداشتنش اهتمام کرد (.)http://pcci.irn
هويت ملي در اسناد باالدستي
سند مؤلفههای هويت ملي ايرانیان

سنا هویت ملی ایرانیا  ،ضمن تعریف هویت ،از قول رهبر انقمب اسممی آورده است« :هویت ملوی
هم که میگوییم ،ملیت در مقابل دین نیست؛ بلكه هویت ملی هر ملت ،مجموعه فرهنگها و باورهوا
و خواستها و آرزوها و رفتارهاي اوست »...این سونا ،عناصور و جووهره هویوت ملوی ایرانیوا را در
هفتبنا توضیح داده است .در بنا نخست ،روح معنویت ،تعبا و توحیا را کوه در ایورا سوابقهاي بوه
درازاي تاریخِ این سرزمین دارد .یكی از مؤلفههاي مهم هویوت ایرانوی مویدانوا .در بنوا دوم و سووم
اسمم و بهتبع آ وِالیت مااري را از عناصر هویت ملی میدانا .در بنا چهارم با تأکیوا بور سورزمین
ایرا به عنوا عنصر مهم مؤلفه هویت ملی مینویسا :این سرزمین ،معنایی فرهنگی و انسوانی و نوه
جغرافیایی و مرزي است و مفهومی بسیار عمیق تر از مفهوم دولت -ملت مار را تااعی موی کنوا .در
بنا پنجم بر زبا و خط پارسی به عنوا دومین زبا اسومم کوه حامول فرهنوگ و معوارف اسوممی
ایرانیا در طول تاریخ و زمینه سازي براي تعالیم مقاس اسمم و تشیع بوده و هست .پرداخته شواه و
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در بنا ششم تما و تاریخ ایرا و سرانجام در بنا هفتم مهاویت و فرهنگ انتظار و رسالت تواریخی
ایرانیا نسبت به آ را عنصر مهم هویت دانسته است (سنا هویت :1386 ،بناهاي هفتگانه).
قانون اساسي جمهوری اسالمي

تأکیا بر هویت ملی و تلفیق آ با ارزشهاي دینی و ارائه چهره جایاي از ملیگرایی در برخی اصول
قانو اساسی نیز متبلور شاه است .بهعنوا نمونه در اصل سوم قانو اساسی بهطرد کامل استعمار و
جلوگیري از نفوذ اجانب .تقویت کامل بنیه دفاع ملی براي حفظ استقمل و تمامیت ارضی و نظام
اسممی کشور .توسعه و تحكیم برادري اسممی و تعاو عمومی بین همه مردم .تنظیم سیاست
خارجی کشور بر اساس معیارهاي اسمم ،تعها برادرانه نسبت به همه مسلما و حمایت بیدریغ از
مستضعفا جها  .تأکیا شاه است .قانو اساسی دولت جمهوري اسممی ایرا را موظف کرده که
است سیاست کلی خود را بر پایه ائتمف و اتحاد ملل اسممی قرار دها (اصل  )11که وجهی از نظریه
امالقري است .بر برابري قومی مردم ایرا از هر قوم و قبیله (اصل  )19نشانگر توجه به وحات ملی و
استقمل است و نمایناگا مجلس و رئیسجمهور موظفانا بر حفظ آ سوگنا یاد کننا (اصل  67و
 )121اهمیت سرزمین در قانو اساسی به حاي است که هرگونه تغییر جزئی در خطو مرزي
مشرو به تصویب چهار پنجم مجموع نمایناگا مجلس شوراي اسممی کرده است (اصل )78
قانو اساسی درباره تعامل بینالمللی نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیري ،حفظ استقمل و
تمامیت ارضی کشور ،در کنار دفاع از حقوق همه مسلمانا و عام تعها در برابر قارتهاي سلطهگر و
نفی هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادي ،فرهنگ ،ارتش باشا تأکیا
دارد است (اصل  152و  )153که نشانگر تائیا سخن این نوشتار است.
سند چشمانداز  ۲۰ساله

عناصر هویت ملی ایرانﻰ در سنا چشمانااز بیستساله جمهوري اسممی بسیار پررنگ است .این سنا
در افق بیستساله ،ایرا را کشوري توسعهیافته بر اساس ارزشهاي اسممﻰ ،ملﻰ و انقمبﻰ ،میدانا.
سنا چشمانااز ،در بسترِ سرزمینِ ایرا  ،بر امنیت ملی ،هویت ملی ،وحات ملی با مردمی فعال،
مسئولیتپذیر ،ایثارگر ،مؤمن و مفتخر به ایرانﻰ بود تأکیا دارد .بهتبع آ سیاستهاي کلی  5ساله
توسعه جمهورى اسممﻰ ایرا  ،نیز بر بُعا ملیت ایرا در کنار ارزشهاي اسممی تأکیا فراوا دارنا.
تقویت وحات و هویت ملی مبتنﻰ بر اسمم و آگاهی کافﻰ درباره تاریخ ،فرهنگ ،تما و هنر ایرانی
 اسممﻰ و اهتمام جاى به زبا فارسی تقویت هویت اسممﻰ و ایرانﻰ ایرانیا خارج از کشور،کمک به تروی زبا فارسﻰ در میا آنا ( )www.dolat.irمواردي است که در سنا چشمانااز و
برنامههاي پن ساله به چشم میخورد.
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نتیجهگیری
تأثیر انقمب اسممی محاود و محصور به ایجاد تحوالت در حوزههاي اجتماعی -فرهنگی و سیاسوی
و بینالمللی نبوده بلكه موجبات ارائه تعابیر و تفاسیر جایاي از مفاهیم متعادي خصوصاً مفواهیم ذاتواً
چالشبرانگیز و داراي زاویه باروح و اصل انقمب را فراهم میآورد .یكی از مفاهیم جاي و قابل بحث
که نسبت آ با انقمب اسممی و تأثیرگذاري و خصوصاً تأثیرپذیري آ از آموزههاي انقمب ،میتوانا
محل مباحث بسیاري باشا ،مقوله ملی گرایی یا هویت ملی (ایرانیت /ناسیونالیسم ایرانی) است .هویت
گرایی ملی تحت عنوا ناسیونالیسم یک ایائولوژي برآماه از فلسفه جایا غربی و جریا مارنیتوه در
غرب به شمار میرود که نبایا و نمیتوا ماعی شا که در دسوتگاه معنوایی انقومب اسوممی ،هویچ
تغییر و تحول یا به تعبیر دقیقتر ،تعایلی در آ صورت نپذیرفته است .به عبوارت روشونتور ،مفهووم
ناسیونالیسم یا هویت ملی در نظم و نظام معنا ساز و معنا پرور جمهوري اسممی ایرا ماننا بسویاري
از پایاه هاي مار دیگر ماننا دیپلماسی ،قوارت سوخت و قوارت نورم ،بانكوااري و ...دچوار برخوی
دگردیسی هاي کارکردي و معنایی شاه و در واقع ،از پوسته و حصار تعصبات ملیگرایانه و نژادپرستانه
یا قوم ماارانه خارجشاه و با هویت مقاومت ملی در قبال استبااد (در سطح سیاست داخلی) و اسوتكبار
(در سطح سیاست بینالمللی) پیوناي بس وثیق یافته و بافته است.
برخمف برداشت هاي رای  ،معناي تنقویح یافتوه از هویوت ملوی و ناسیونالیسوم ایرانوی در روایوت
انقمبی و انقمبیو  ،نهتنها دیگر در تقابل با روح و کلیت اسمم و انقمب اسممی و گفتما حاکم بور
آ قرار نمیگیرد بلكه از قضا کاممً در خامت هویت مقاومت ایرا و ایرانی در بُعا داخلی (در تقابول
با استبااد و در جریا پیروزي انقمب اسممی) و سطح بینالمللی و جهوانی (در تقابول بوا اسوتكبار و
استعمار جهانی) معنا و مفهوم مییابا .در چنین فضایی است که تز امالقوري کوه ایواه آ در اواسوط
جنگ تحمیلی توسط محماجواد الریجانی ،بهعنوا یكی از ایائولوگهاي سیاست خارجی جمهووري
اسممی مطرح شا ،از قابلیت جذب و هضم هویت ملی ایرانی در ذیل هویت امت محورانوه انقمبوی-
اسممی برخوردار است .در واقع ،تز امالقري زمینه ارائوه قرائوت جایوا انقومب اسوممی از ایرانیوت و
هویت ایرانی را بهگونهاي فراهم می آورد که طبق آ لزوم تقویوت ایرانیوت و هویوت ملوی ایرانوی و
ایرانیا به ضرورتی اجتنوابناپوذیر در مسویر تحقوق اهوااف انقمبوی -اسوممی خصوصواً در سوطح
بینالمللی بال میگردد.
بهطور خمصه ،بر اساس مطالعات صورت گرفته درباره نسبت ملیگرایوی بوا آمووزههواي انقومب
اسممی ،تقابل و قطببناي ترسیم شاه بین ملیگرایی و آموزههاي انقمب اسممی رد میشوود .بور
اساس چنین ممکی است که گفتما اصیل انقمب اسممی از قطببناي هاي مرسوم و معمول میا
این مفهوم هویت ملی (ناسیونالیسم ایرانی) فراتر میرود بهگونهاي که میتوا ماعی شوا در تحلیول
نهایی آموزه هاي انقمب اسممی و انایشه امام(ره) باو آنكه تضادي اجتنوابناپوذیر بوا ملویگرایوی
داشته باشنا ،تنها با ابعادي از ناسیونالیسم مواجهه و ضایت مییابا که منتهوی بوه احساسوات منفوی
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ناسیونالیستی مشابه ناسیونالیسم افراطی ،توسعهطلب ،توتالیتر گردد وگرنه در صوورتیکوه ملویگرایوی
جنبه ضا استعماري و آزادیخواهی به خود بگیرد و در مسیر مصالح امت اسممی بوهکوار بسوته شوود،
نه تنها در عصر انقمب اسممی ،مذموم و مطرود نیست ،بلكه با قرائت جایا و تحولی که در آ ایجاد
میکنا ،کاممً در خامت آرما و هویت مقاومت اسممی قرارگرفته و مورد تأییا نیز هست.

منابع
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