
 

 

 بهرام چوبينه

   

  هويت ايرانی

  ايرانی کيست و هويت ايرانی چيست؟

ت به هم پيوسته و جدايی ناپذير. برخالف انديشه برخی از ايرانيان، «من ايرانی هستم» با «ما ايرانی اين هر دو پرسشی اس
اخالق و آموخته های با ون هستيم» پيوندی ناگسستنی دارد. واقعيت اين است که در سرزمين ما ايران انسانهای گوناگ

  مختلف زندگی می کنند.

واژه «ايران» و «ايرانی» نه پسوند طريقه مذهبی خاصی و نه مکتب سياسی ويژه ای است. سرزمين ايران و طبيعتا 
فرهنگ و تاريخ اين مرز و بوم کهن تر از همه عقايد مذهبی و سياسی در ايران است. پس ايرانی بودن به هيچ وجه با 

کتب سياسی ويژه ای پيوستگی ندارد. همچنان که اعتقادات مذهبی و سياسی در ادراک ايرانی يا احساس ايرانی يا مب و مذه
داشتن تاثيری ندارد. هويت ايرانی فراگيرنده همه عقايد گوناگون ساکنان اين سرزمين است. در ايران، از کهنترين دوران تا 

ختلف اجتماعی موجود بوده و به همين سبب ايرانی آموخته است در کنار تب ممکا به امروز، انديشه های گوناگون، مذاهب و
هم ميهنانش، هم ميهنی که انديشه و اعتقاد ديگری دارد، زندگی کند. پس بخش بزرگی از هويت ايرانی تفاهم و تساهل در 

  برابر انديشه و اعتقادات همسايگان و هم ميهنان دگرانديش است.

رق بزنيم، مرزهای مختلفی از کشور ايران خواهيم يافت. وسعت سرزمين ايران در گذشته بيش را و اريخیاگر ما يک اطلس ت
از آن بوده که اکنون در نقشه ها ديده می شود. علت آن روشن است و آن ويژگی موقعيت جغرافيايی ايران است. ايران 

اه يکتا و بی مانندی دارند. هم اکنون پيرامون جايگ ن بشر شاهراه دو قاره اروپا و آسياست. دو قاره ای که در تاريخ و تمد
ميهن ما کشورهايی وجود دارند که به دور از هرگونه ارزشداوری از نظر هويت ملی و فرهنگی فقير هستند. اين مسئله يکی 

ه هم آيند و در از مهمترين مسائلی است که گاه مستقيم و زمانی غيرمستقيم در سياست و موجوديت کشور ما تاثير گذاشته 
تاثير خواهد گذاشت. به اين سبب، تاريخ ايران تنها و فقط ارتباط به ايرانيان ندارد. همسايگان ما نيز خود را با آن مرتبط می 

  دانند.

تاريخ ايران همواره در حال تغيير و تحول بوده و بيش از هر کشوری در منطقه، تحوالت پياپی تاريخی و سياسی را پشت 
والت پی در پی جامعه ايرانی را با فرهنگها و مذاهب و انديشه های سياسی و اجتماعی گوناگونی آشنا اين تحاست.  سر نهاده

کرده و الزاما آگاهی ما را نيز تغيير داده است. ليکن هويت ايرانی برجای مانده و استوار و پايدار به حيات خود ادامه می 
  دهد.

نگ هزارساله سنيان در ايران و يا با قدرت گرفتن تشيع دوازده امامی ت و فرهو حکوم هويت ايرانی با يورش خونين تازيان
و رسمی شدن اين فرقه اسالمی در قرن دهم هجری آغاز نمی شود. همچنان که اين هويت با پيدايش دين زرتشت نيز آغاز 

  نشد و با کاهش پيروان ان نيز پايان نکرفت.

(ميترايی) تا فرهنگ اوستايی، از سرودهای گاتها تا نيايشهای  هنگ مهرید. از فرهويت ايرانی محتوای رنگارنگی دار
مانويان، از افکار اشتراکی مزدکيان تا قدرت طلبی و مطلق گرايی مغها و موبدان، از فيلسوف نور و روشنايی، سهروردی تا 

ا جذبات شوق فردوسی تجاودانه فيلسوف متکبر و متعصب سنی مذهب چون امام محمد غزالی، از نغمه های حماسی و 
طاهره، از راوندی زنديق تا مالحسين کاشفی خرافاتی، از کورش کبير تا شاه سلطان حسين حقير، از ميهن پرستانی چون 
بابک خرمدين تا ميرزا آقاخان کرمانی ازلی، از اميرکبير تا پير احمدآبادی محمد مصدق، از کشتار وحشيانه مانويان و 

ار زرتشتيان به دست تازيان و فرار آنان به جنوب و شرق ايران، از کشتار اقليتهای ن تا کشتزرتشتيا مزدکيان به دست
مذهبی غيرسنی در دوران حکام متعصب سنی مذهب غزنوی تا کشتار بيرحمانه سنيان به دست شيعيان متعصب در دوران 

ملی گرايانه ايرانيان در برابر حکام  طلبانه واستقالل صفويه، از خيانت اسپهبدان ساسانی تا ارتشبدان پهلوی، از قيامهای 
تازی تا جنبش ملی مشروطيت، از «کژراهه»ها تا «واليت مطلقه فقيه»، از مقاومتهای دالورانه ايرانيان در سراسر تاريخ 

اسالمی. جمهوری  اين کشور در برابر يورش بيگانگان تا مقاومت و مبارزه قهرمانانه آنان در برابر حکام مستبد و خونخوار



آنچه زشت و زيبا در سراسر تاريخ ايران تا به امروز رخ داده، همه و همه دربرگيرنده هويت ملی ايرانيست. تمامی 
دگرگونيهای شکوهمند و غرورآفرين و نيز نگون بختيها و شوربختيهای خونين و شرم آوری که در درازای تاريخ ايران به  

ی دهد. پس هويت ايرانی با دين و مذهب و مسلک سياسی ويژه ای تشکيل م يرانی راوقوع پيوسته، همه و همه هويت ا
  پيوند ندارد.

اديان و انديشه های اجتماعی و سياسی جزيی از هويت ايرانی هستند، اما نه تمامی هويت ايرانی. همچنان که رژيم فاشيستی 
خشی از تاريخ آلمان به شمار می هيتلری ب و ويرانگرموسولينی بخشی از تاريخ ايتاليا و حکومت نژادپرست و خونخوار 

روند و تمامی هويت ايتاليايی و آلمانی را تشکيل نمی دهند. دادگاههای انکيزيسيون (محاکم شرع و يا دادگاه تفتيش عقايد) 
يت نه کل هو کليسای کاتوليک در قرون وسطا و تعقيب و کشتار پروتستانها و يهوديان بخشی از تاريخ و هويت اروپاست و

  ی.اروپاي

اخير در ايران با همه پيامدهای غم انگيز و دردناکش، چه مورد پذيرش و پسند ما باشد   *وقايع خفتبار و شرم آور ده سال 
از تاريخ و هويت ايرانيست.  کشيد) جزيیهم خواهند چه نباشد (می دانم ککه هم ميهنان مبارز من با ناخشنودی ابرو در 

لحظه های تاريک و ظلمانی در تاريخ ايران فراوان يافت می شود، آنها نيز اجزای جدايی ناپذير هويت ايرانی به شمار می 
  روند.

معه شواريهای جاشناخت و آگاهی نسبت به مسائل و مشکالت ايران کنونی می تواند ما را ياری دهد تا به شناخت واقعی د
يابيم. اگر ملتی از شناخت منطقی گذشته خود ناتوان ماند، آنگاه از شناخت حال و آينده خود نيز ناتوان خواهد ماند  خود دست

و به آسانی اشتباهات گذشته را تکرار خواهدکرد. ملتی که تنها به سالهای شکوهمند و شگفتيهای تاريخی خود مشغول باشد 
و از طرح زشتيها و تاريکيهای تاريخی خود دوری ورزد، و يا سعی در پنهان و هياهو به راه اندازد و بر سر آن جنجال 

داشتن آن نمايد و يا به طراری و عياری، تاريخی تقلبی و جعلی، به معنای دقيقتر، هويتی نادرست و دروغين برای خود 
  بسازد، آن جامعه بيمار و محکوم به انحطاط و سقوط است.

نيان نبايد اجازه دهيم که شکافی در تاريخ و فرهنگ ما، يعنی هويت ايرانی ما، وجود داشته باشد و يا پديد آيد. اين اما اير
همان مشکل و درديست که بيشتر ما ايرانيان به آن گرفتاريم. به گذشته ها انديشيدن، چه آنان که در پی تجديد عظمت دوران 

آن کسانی که در انديشه تجديد دوران رسالت رسول هللا و خالفت (امامت) علی ولی  هخامنشيان و يا ساسانيان هستند، و چه
هللا می باشند، همگی به بيراهه می روند. اين بيماری همه آن ملتهاييست که تاريخی کهن و فرهنگی متنوع دارند. هر دو 

حال را انکار می کنند و از همين رو نيز از  وگروه در پی پيوند امروز به گذشته و گذشته به آينده هستند. آنان زمان، مکان 
آينده ای ناپيدا و موهوم   درک مسائل امروز و نتيجتا آينده ناتوانند. آنان در روياهای مخدوش و مه آلود گذشته، در انديشه

ين تاريخ عظيم و گسير می کنند، اما به واقع در گذشته های تکرارناپذير به سر می برند. ما ايرانيان بايد خود را از بار سن
طوالنی خود آزاد کنيم. شانه های ما ديگر توان حمل اين بار سنگين را ندارد. اين بار تاريخی، نيرو و توان ما را برای حمل 

  و حل مشکالت امروزين فرسوده است. رهاشدن از بار سنگين گذشته ها، کليد حل مشکالت و مسائل امروز و فردای ماست.

تنها و فقط بر روی واقعيت امروزمان، هر چند که ناخوشايند باشد، بدون انکار گذشته ها و پوشاندن و ه ما بايد بياموزيم ک
کتمان واقعيتها، آينده را بسازيم.بايد مشکل زمان را حل کنيم تا بتوانيم آينده را آنگونه که دلخواهمان است طراحی کنيم. اما 

ی دگرگونيهای گذشته و همچنين حال و آينده شکل گرفته و می گيرد. امهرگز فراموش نکنيم که هويت ايرانی بر اساس تم
بدون جعل و تزوير سبب می شود که روح جامعه ما آزاد شود. انتقاد از گذشته و حال سبب   ارزيابی وقايع گذشته و حال

شان دور شده اند، در نخست هناستحکام آينده و طبيعتا استواری هويت ايرانی می گردد. ايرانيان هر زمانی که از واقعيات مي
  برای خود و سپس برای ديگران (همسايگان) گرفتاری، اندوه و مصيبت به بار آورده اند.

ايرانی بودن و ايرانی انديشيدن و هويت ايرانی را ارج نهادن به معنای بيگانه شدن ما با زمان و مکان نيست. ما گاهی پاسخ 
نداريم. از همی رو آگاهانه يا آن پرسشها را ناديده می گيريم و يا آنها را پنهان ود درستی برای پرسشها و گره های جامعه خ

می کنيم. اين با سرشت راحت طلب انسان موافق است. اما گمان نکنيم که پرسشها و مسائل به اين وسيله به خودی خود از 
  بين می روند و يا آن گره های اجتماعی باز می شوند.

ود را از جامعه سنتی و مذهبی دور گردانيم و در پی ساختن يک جامعه فرهنگی باشيم. اين امر با ام خما می بايد آرام آر
  سرشت هويت ايرانی موافق است و سبب پيشرفت و اعتالی جامعه ايرانی خواهد شد. 

  



ملی يعنی  گاهیسياست ملی ما از فرهنگ ملی ما سرچشمه می گيرد و جز با آگاهی ملی به مقاصد عالی نخواهيم رسيد. آ
قبول و پذيرش همه زشتيها و زيباييها و فرازها و نشيبهای سراسر تاريخ ايران. يعنی پذيرفتن کليت هويت ايرانی. اشتباه 
ماليان در همين قضيه است که آنان با دستاويز ساختن جزيی ناچيز و مخدوش و بيگانه با فرهنگ ايرانی، منکر اين کليت 

شکل و مسئله ايرانی و يا از ويژگيهای هويت ايرانی نيست. پديده ای است که از عدم آگاهی ها م می شوند. رژيم اسالمی تن
ملی ناشی می گردد. اين رژيم، بازتاب بحران هويت ايرانی و عدم آگاهی ملی ماست. نظام اسالمی به دوگانگی شخصيت 

زلهای انتقادی وی و سنی مذهبان را لعن و گر غگرفتار است. برای مثال از يک سو حافظ سنی را ارج می نهد و از سوی دي
تکفير می کند. اين بحران و عدم آگاهی ملی برای هميشه در رژيم اسالمی باقی خواهد ماند، زيرا واليت فقيه از بنيان با 

  هويت ايرانی در تضاد است.

ران، اعدام، شکنجه، زندان و يا تيربافرهنگ رنگارنگ و چندهزارساله ايرانی، يعنی هويت ايرانی را نه تنها نمی توان با 
دشنام و انتشار جعليات از بين برد، بلکه اصوال به هيچ وسيله ای نمی توان آن را از ميان برداشت. اين فرهنگ در 
ناخودآگاه و ذهن هر ايرانی رسوخ و رسوب يافته و پنهانی در روح جامعه ايرانی فرمانروايی می کند. تاثير ويرانگر ماليان 

هويت ايرانی بسيار ناچيز است. هويت ايرانی به گواه تاريخ و فرهنگ اين کشور از مطلق گرايی و عقايد قالبی، کليت در 
  استبداد و اختناق بيزار است.

پيش از ماليان نيز بودند کسانی که در درازای تاريخ چندهزارساله ايران کوشيدند هويت ايرانی را سست و لرزان نمايند. آنان 
ند و در کوره فرهنگ متحول و پويای ايرانی ذوب و نابود شدند و يا خود بانگ ايرانيگری سر دادند و ت خورديا شکس

فرهنگ و تربيت ايرانی گرفتند. ماليان نيز به همان سرنوشت دچار خواهند شد و چگونگی شکل گيری آن همان پرسشی 
  است که نسل کنونی در پی پاسخی درخور و منطقی به آن است.

ر آرزوی روزی باشيم که ما ايرانيان در لحظات مهلک و خطرناک، گامی فراتر از اختالفات آرمانی خود برداريم و در ياييم دب
  برابر دشواريها به خاطر حفظ ميهنمان و هويت ايرانيمان پاسخی متحد و هم شکل داشته باشيم.

  

otmail.comoubine@hbahramch  
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