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Extended Abstract 

Introduction 

Iran is a historical land with many border tides that was located on the Iranian plateau and its 

peripheral areas and now has political sovereignty over parts of the Iranian plateau. It cannot be 

said correctly that Iran is an Eastern or Western country, and perhaps the application of the 

word "middle" to these regions stems from this point. civilization is formed on the basis of 

geographical environment In this geographical space, the nation and national identity have been 

formed. 

 

Methodology 

the present study is one of the basic researches and in terms of purpose, it is descriptive-

analytical and supervises the analysis of the problem. In this research, analysis has been 

presented using historical data. The type of analysis used in this study is a historical analysis in 

which the roots of the formation of the political system in Iran in comparison with other 

countries, especially Europe, have been studied and explained. In terms of resources used, in the 

present study, documentary and library resources have been used and the method of data 

collection in this research is library. This research is explained in the form of an article. 

 

Results and Discussion 

Over time, many connections are formed between people who live in a geographical area, which 

gives them a special political view of being a nation. The domination of man in the place 

continues to the last borders of a country and is as old as human history Real boundaries 

represent the ultimate advancement of political, cultural, and social concepts, and any kind of 

demarcation outside of historical custom will lead to the division of these concepts. In Iran, the 

country's borders have been established throughout a very long and continuous history, and any 

tide of these borders has met with the reaction of at least the Iranian elite. This patriotic 

approach, which was formed in the minds of people like Ferdowsi and Yaqub Laith Saffari, 

became a form of archaism, rationalism or idealism in the contemporary centuries. It is 
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necessary to mention that in different historical periods, especially in the first centuries of Islam, 

in fact, everyone in Iran knew where Iran was, and even when Iran was part of the Islamic 

Caliphate, the people knew such a town and village. Who are Iranians or belong to another 

country. In the land of Iraq, this division can be seen in different areas. In Madain, for example, 

an Arab group lived alongside an Iranian group, and this amalgamation led to the defeat of the 

Levant against Iraq, and the formation of the Abbasid Caliphate from a combination of Iranian 

and Arab civilizations. This mix has existed in many parts of the world throughout history and 

has led to many wars and conflicts. A phase of war and violence will begin if territorialism 

transcends the borders defined by the nation. However, national identity is formed in a 

geographical context and in an ideal state, this geographical context corresponds to the borders 

of the country. With the exception of small island states such as Malta, it is very rare for the 

borders of a country and the geography that national identity has been occupied in a historic 

effort to coincide. The national identity of individuals in its historical course leads to political 

self-awareness and the desire to form a specific land. The political system is formed following 

the territorial aspirations of the masses of people who, in the course of their evolution, form a 

state and become a nation. Territorialism in the sense is a constructive phenomenon that leads to 

the formation of civilization. Ancient civilizations were formed following the expansion of 

territory, and the political systems created following this territorialization created the first 

political concepts. Political Concepts and the Crisis of Legitimacy of Governments, which are 

part of their political structure, have led to complex, more efficient political systems in which 

the role of the people has become more prominent. With the entanglement of the concept of 

state and nation, national identity took on a political flavor. However, throughout history, 

territorialism has always been associated with destruction, violence, and war, and wherever a 

nation has risen up for spatial growth and development, it has ended up with attacks without 

strong philosophical support and relying on superficial concepts. The outside world is under 

attack. 

 

Conclusion 

The nation-state has been wonderfully established in Iran during its heyday. Unlike the 

disappearance of ancient civilizations such as Greece and Rome in Europe, Iranian civilization 

and Iranian identity have not been disconnected and have always been current. Another point is 

the clinging of Iranian identity and geography of Iran, and unlike some civilizations such as 

Indian and Roman civilization in the great migration from Rome to Byzantium, has always been 

felt within its borders, albeit restless. An interesting feature of Iranshahri civilization is the lack 

of a specific center in its vast geography. Iranshahri civilization has been fluid in the geography 

of Iran for centuries and its geographical centers have been constantly shifted. Unlike Athens, 

Rome, Paris and London, which have long represented their countries, no city has played such a 

role even in the first years of the formation of the political system in Iran. The Achaemenid 

Empire also benefited from several centers. In contrast, the formation of the political system and 

the creation of the nation-state in Europe has always been an artificial phenomenon that is by no 

means tied to its geographical space and is more satisfied with ethnicity and language. European 

nation-building has often been violent and bloody, leading to endless conflicts. Extremist 

regionalism has risen up against EU regionalism and challenged the values of the Union. 
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 چکیده
م و به تقسی ه توامانگیرد. قلمروخواهی، فرایندی است کها شكل میهای سیاسی در پی قلمروخواهی ملتنظام

م م ین نظای شود و هتواند به تأسیس ین نظام سیاسی منتهای که هم میگونهشود؛ بهترکیب فضا منتهی می
یه با وسای دو رابطه افین،د را چندپاره کند.. در این میان، هویت ملی به عنوان ین نیروی آیكونوگرسیاسی موجو

به  پذیرد. با توجهیتاثیر م از آن گذراد و متقابالًقلمروخواهی دارد و در ین تعامل پایدار، بر قلمروخواهی تاثیر می
 هیر پابو  ینباطو است یلیتحل -یفیتوص یكردیروحاضر پژوهش اهمیت هویت ملی در ایجاد و بقاء کشورها، 

 .ندکا تبیین رایران  گیری قلمرو سیاسی درنقش هویت ملی در شكلاست تا  ی، کوشیدهاسناد یاستدالل و بررس
به  ،شدباال با و از یردستو ،یمصنوع یاز آنكه روند شیب رانیدر ا یمل تیهو یریگشكلها نشان داد که یافته

 نیا یریل گشك یبوده است. برا یعیطب یمشخص، روند یینقش فضا یو دارا وستهیپ ،یطوالن خیسبب تار
اهی در قلمروخو ن اساسبر ای .اندشكل گرفته خیتار ریدر مس ییفضا هایمولفه ران،یدر ذهن مردم ا یخودآگاه

شور و ا ملت، کاست ت ها توانستهگیری ملتی در کالبد فضایی مشخصی منت  شده که با گذشت قرنایران به شكل
نسبت  کنندمی ردند وکرسد مردمی که در جغرافیایی ایران زندگی میعلت وجودی خود را حفظ کند. به نظر می

كل داده شور را شاسی کبه هویت ملی خود آگاه بودند و این هویت ملی با جغرافیای کشور چفت شده و قلمرو سی
 است. 

 

 لت، کشور، هویت ملی.نظام سیاسی، قلمروخواهی، م واژگان کلیدی:
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 مقدمه
. گرددیهمراه م یبا خودآگاه یادیکه تا حدود ز دهدیم لیفرد را تشك تیاز شخص یقسمت مهم یو جمع یفرد تیهو

شوند یاست که هستند، به آن تعلق دارند و با توجه به آن شناخته م یزیافراد جامعه نسبت به آن چ یآگاه یمل تیهو

-دولت ینیگزی. با جاردیشكل بگ یکه در مدت زمان کوتاه ستین یمفهوم یمل تیوجود هو نیبا ا .(64: 1394 ت،ی)اسم

و توس   یاز کشورها به صورت مصنوع یاریدر بس یمل تیهو یریشكل گ ندیفرا ینیسرزم هایحكومت با هاملت

گان آن جامعه پرورده از نخب یآن دست کم در ذهن گروه یریشكل گ یآرزو ایشكل گرفته بودند  که قبالً ییهاحكومت

ایران سرزمینی تاریخی است با جزر و مدهای فراوان مرزی که بر روی فالت ایران و نواحی  .دیگرد دنبالشده بود، 

هایی از فالت ایران حاکمیت سیاسی دارد. مدنیت و تمدن بر بستر حاشیه آن قرار داشته است و اکنون بر روی بخش

(. در این فضای جغرافیایی ملت و هویت ملی شكل 58: 1399انی و همكاران، گیرد )مشكمحی  جغرافیایی شكل می

آید که کنند بوجود میگرفته است. با گذشت زمان پیوندهای بسیاری میان مردمانی که در ین پهنه جغرافیایی زندگی می

دمی در مكان تا آخرین (. قلمروسازی آ70: 1389کند )مجتهدزاده، نمای سیاسی ویژه ملت بودن را به آنان اعطا می

(. مرزهای واقعی 67: 1400سپهر، پرور و قربانیمرزهای ین کشور ادامه داشته و قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد )جان

دهند و هر نوع مرزبندی خارج از عرف تاریخی به آخرین حد پیشروی مفاهیم سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را نشان می

اهد شد.  در ایران مرزهای کشور در طی تاریخ بسیار طوالنی و مداوم تثبیت شد و هر گونه تقسیم این مفاهیم منجر خو

پرستانه که در اندیشه افرادی جزر و مد این مرزها با واکنش دست کم نخبگان ایرانی روبرو شده است. این رویكرد میهن

گرایی، خردگرایی و یا ای از باستاننههای معاصر به گونظیر فردوسی و یعقوب لی  صفاری شكل گرفته بود در سده

های نخست اسالمی، های گوناگون تاریخی به ویژه در سدهگرایی بدل شد. ذکر این نكته ضروری است که در دورهآرمان

دانستند که ایران کجاست و حتی زمانی که ایران جزئی از خالفت اسالمی بود مردم فالن در واقع در ایران همه می

دانستند که ایرانی هستند و یا به سرزمین دیگری تعلق دارند. در سرزمین عراق این تفرق در نواحی ا میقصبه و روست

کردند و این امتزاج سبب شد خورد. مثالً در مداین گروهی عرب در کنار گروهی ایرانی زندگی میگوناگون به چشم می

از ترکیب دو تمدن ایرانی و عربی شكل بگیرد. این که با شكست شام در برابر عراق، سرانجام حكومت خالفت عباسی 

های بسیاری شده است. اگر ها و جدالامتزاج در بسیاری از نواحی جهان در طول تاریخ وجود داشته و سبب جنگ

ای از جنگ و خشونت آغاز خواهد شد. قلمروخواهی از مرزهایی که ملت در آن تعری  شده است پا فراتر گذارد مرحله

گیرد و در ین حالت آرمانی این بستر جغرافیایی منطبق بر مرزهای هویت ملی در بستری جغرافیایی شكل می حال آنكه

ای مانند مالت، در موارد بسیار اندکی این امكان وجود دارد که کشور است. صرف نظر از کشورهای کوچن جزیره

آن نایل آمده است بر یكدیگر منطبق باشند. مرزهای کشور و جغرافیایی که هویت ملی در تالشی تاریخی به اشغال 

شود. نظام هویت ملی افراد در سیر تاریخی خود به خودآگاهی سیاسی و میل به تشكیل سرزمین مشخص منجر می

گیرد که در روند تكاملی خود، به تشكیل کشور و در قامت ین ملت سیاسی در پی قلمروخواهی توده افرادی شكل می

های باستانی در شود. تمدنگیری تمدن منت  میای سازنده است که به شكلروخواهی در معنا پدیدهکنند. قلممبادرت می

های سیاسی که در پی این قلمروخواهی ساخته شدند، نخستین مفاهیم سیاسی را پی گسترش قلمرو شكل گرفتند و نظام

های آید به نظامر سیاسی آنها به شمار میها که جزئی از ساختاخلق کردند. مفاهیم سیاسی و بحران مشروعیت حكومت

تنیدگی مفهوم دولت و ملت، تر شده است. با درهمسیاسی پیچیده با کارایی باالتر منجر شد که نقش مردم در آنها پررنگ

هویت ملی رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت. با این وجود در طول تاریخ قلمروخواهی همواره با تخریب و خشونت و 



 21                                                    ، از منظر..................  ایران در ملی هویت گیری شکل روند بررسیران / طباطبایی و همکا

هایی بدون خته بوده است و هر جا که ملتی برای رشد و توسعه فضایی قیام کرده است، در نهایت با یورشجنگ آمی

ور شده است. حجم تخریب و ویرانی  مند و با تمسن به مفاهیمی سطحی به جهان خارج حملهپشتوانه فلسفی قدرت

ای جهانی محافل غربی به رویكردهای ناحیههای بزرگ قلمروخواهی در اروپا به حدی بود که سرانجام و پس از جنگ

پایان روبرو شدند که خود های بیهای بزرگ گذشته با تجزیه(. در طول نیم قرن تمدن136: 1394روی آوردند )ویسی، 

ای از قلمروخواهی های دیگری بوده است. در برابر این قلمروخواهی مخرب نمونه سازندهها و خشونتآمیخته با جنگ

ها جود دارد که بر مبنای فلسفی نیرومند و بر مبنای هویت ملی شكل گرفته است و توانسته تا از پس قرنایرانی و

همچنان ملت و کشور و علت وجودی خود را حفظ کند. آنچه در این میان نمونه ایرانی را متفاوت از نمونه غربی ساخته 

نه قلمروخواهی ایرانیان نهفته است. در این پژوهش به است انطباق جغرافیای هویتی با جغرافیای سیاسی است که در ک

پردازیم و این اثرگذاری را در فضای جغرافیایی ایران بررسی بررسی روند قلمروخواهی و تاثیر هویت ملی بر این روند می

دانند و می کنیم. در مورد قلمروخواهی دو رویكرد متفاوت وجود دارد. ین رویكرد قلمروخواهی را مربوط به ذات بشرمی

انگارند )مویر، کنند و گروهی قلمروخواهی را بخشی از ذات متمدن انسان میاین رفتار بشر را با حیوانات مقایسه می

(. قلمروخواهی از دیدگاه ما محصول تمدن و فعالیت بشر بر فضا و مكان جغرافیایی است. فعالیت بشر بر 112: 1391

شود که ما نام این احساس زند و از طرفی این رابطه به خلق احساسی منجر میمیروی زمین به نیاز بشر به زمین دامن 

کنیم. اگر قلمروخواهی با تعلق گذاریم. این تعلق، کلیدواژه بحثی است که ما در ادامه دنبال میمكانی را تعلق مكانی می

هایی صورت پذیرد که بنای ارزشگیرد و اگر قلمروسازی بر ممكانی به قلمروسازی منجر شود هویت مكانی شكل می

گیرد که به باور راتزل مدام در حال فراتر از محی  جغرافیایی تعری  شود، مانند امپراطوری، هویتی قلمروساز شكل می

ایم که نشان دهیم هویت ملی در ایران مصنوعی و بزرگ شدن و بلعیدن فضاهای جدید است. ما به دنبال این مطلب بوده

ان نیست. کشور ایران همانند برخی از کشورهای منطقه بر پایه قیام گروهی از افراد شكل نگرفته حاصل تالش نخبگ

است. بلكه هویت ملی در ایران پیشامدرن شكل گرفته و تعلق مكانی در محدوده سرزمینی پدید آمده است. بنابراین 

 هویت ملی در شكل گیری قلمرو کشور نقش داشته است.

 مبانی نظری

قلمروخواهی سیاسی باشد. ای برگرفته از هویت ملی باشد حرکتی قلمروخواهانه میی زمانی که منبع  از ارادهقلمروساز

ای قدرتمند برای تبدیل قدرت و غیرشخصی کردن آن و تا حدی مشروعیت بخشی به قدرت است )ویسی، مدرن وسیله

بسیاری از حیوانات مشترك است. آنچه جانوران به  (. قلمروخواهی تالشی دیرپا در زمین بوده است و در میان28: 1394

گیرند، سرزمینی است که برای بقا به آن نیاز دارند. چنین تعبیری دستمایه نظریه راتزل عنوان قلمرو برای خود در نظر می

رای حیات دارد، تحت عنوان فضای حیاتی بود. راتزل با این انگاره که انسان نیز مانند سایر موجودات زنده نیاز به فضایی ب

ها از ین فلسفه واحد فلسفه قلمروخواهی آلمانی را تبیین کرد. با این وجود قلمروخواهی در تمام جوامع و در تمام دوران

کرد و تمدنی را در پیروی نكرده است. بی تردید محرك نیروهایی که از تمدن ایرانی به مرزهای پیرامون فشار وارد می

ای از معانی است که هویت مجموعه نچه در روم و یا در آلمان رخ داد متفاوت بوده است.بخشی از زمین ساخت، با آ

از نظر بیشتر صاحب نظران، هویت  (.Stets & trettevik, 2016: 3باشد )معرف شخص به صورت فردی یا گروهی می

های هر شخص یا چیزی را با خودآگاهی همراه است. با این وجود اگر تعری  ساده هویت به عنوان مجموعه ویژگی

دهد. به این صورت که ماند، بلكه تا حدود زیادی عمومیت خود را از دست میبپذیریم نه تنها مؤلفه خودآگاهی مغفول می

های هویت ملی به مؤلفهگردد. های اشیاء و بر افرادی که نسبت به هویت خویش ناآگاهند اطالق نمیهویت بر ویژگی
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دهد های اجتماعی که افراد در آن حضور دارند به هویت فردی و ملی افراد نیز شكل میگروهگوناگونی بستگی دارد. 

(Milfont, Osborne et al, 2020: 2 از نظر فوکویاما هویت با افزایش شكاف اجتماعی ناشی از نابرابری اقتصادی .)

دود زیادی تحت تأثیر طبقه اجتماعی و تواند تا ح(. همچنین هویت ملی می34: 1399شود )قورچی و همكاران، جدی می

گرایی ارتباط نزدیكی دارد اما در ذهن و زبان سیاستمداران هویت ملی اقتصادی افراد قرار گیرد. هویت ملی با مفهوم ملت

(. هویت ملی Lio et al, 2021: 173دهد )گرایی انتقال میتری را نسبت به مفهوم ملتتا حدود بسیار زیادی بار مثبت

هر چیز توس  افرادی تعری  در ین کشور با غرور و شرم درآمیخته است و تلفیقی از خاطرات مبهمی است که بیش از 

های اجتماعی ای که گروه(. همچنین تصورات ویژهYoungChoi et al, 2021: 117شود که خالی از تعصب باشند )می

 (.Devos et al, 2020: 33ها را موجّه جلوه دهد )عدالتیها و بیفروملی از هویت ملی دارند ممكن است برخی نابرابری

فرهنگ و منافع آن در مقابل منافع  ایبر ارتق یاصل دیو تأک گرانیاز د شیملت ب نی یتعال تی در جهمل یاحساس آگاه

 (.Merriam-Webster.com Dictionary, 2021) ی را ناسیونالیسم )ملت گرایی( گویندفرامل یگروه ها ایملل  ریسا

رزمین و ین س ی میان مردماصطالحی اجتماعی و سیاسی نوینی است که حاوی احساس تعلق و همبستگملت گرایی 

كومت مردمی بر نیرویی است که برای مشروعیت بخشیدن به ح( و Gregory et al, 2009: 488باشد )میهن آنها می

ر واقع دنگردد.  سیاسی کند. سرزمین ین مفهوم جغرافیایی است و ممكن است هرگز دارای بارسرزمینی ویژه تالش می

ری  برای تع ین پژوهشهای قطبی. ما در اهای خاص باشد. مانند سرزمینویژگی تواند بخشی از فضا باسرزمین می

باشد. می« رو»ه به اضاف «قلم» کنیم. این واژه ترکیب دو واژهنواحی گوناگون سیاسی و اداری از واژه قلمرو استفاده می

ای به محدوده د و قلمروکنید صادر مواژه قلم به معنای بیاناتی است که حاکم یا صاحب قدرتی که در ین مرکز قرار دار

ست. ممكن سی فضا امات سیاشود. این واژه کامالً گویای تقسیها به صورت رسمی اعمال میاشاره دارد که این بیانیه

مفهوم قلمرو  ا بیانگراشد امبیابد به صورت غیر رسمی در ورای مرزها نیز اثر گذار است بیاناتی که از مرکز اشاعه می

نفوذ در ورای  با اعمال ایحیههایی است که رسماً در فضا اثرگذار هستند. ممكن است ین قدرت فرانالمرو بیانیهنیست. ق

یه به رسمیت زهای ناحرای مرهای خود را در نواحی دیگر تأثیر دهد اما اعمال قدرت این مرکز در ومرزهای خود بیانیه

احیه نثالً ین ماشند. ت گوناگون فضایی با هم تداخل داشته بشود. از طرفی ممكن است مرزهای تقسیماشناخته نمی

 ب مشكالتاخل سبهایی از چند استان را شامل شود و در آنها اعمال قدرت کند. این تدگمرکی ممكن است بخش

ست که ین ملت در تالش (. سرزمین یا قلمرو سیاسی، فضایی ا58 :1398 شود )طباطبایی،بسیاری در اداره ناحیه می

 ت تا بر آن چیرگی یابد و حكومت تشكیل دهد.اس

(. ملت از عناصر بنیادین و ساختاری ین 59: 1392واژه ملت بیش از هر چیز به محل والدت افراد اشاره دارد )زارعی، 

کنند و بر اساس عوامل و ای از افرادی است که در ین فضای جغرافیایی مشخص زندگی میکشور است. ملت مجموعه

از افراد متشكل از  یاجامعه(. ملت به 119: 1395کنند )حافظ نیا، مشترك با یكدیگر احساس همبستگی میهای خصیصه

 نیاز افراد از  یاشامل مجموعه یارض میتقس نی و یا مشخص شده شیقلمرو و دولت کماب یو دارا تیچند مل ای نی

 Merriam-Webster.com) شودیخص ممستقل مش تیو معموالً با اندازه نسبتاً بزرگ و وضع تیچند مل ای

Dictionary, 2021.) 1789فرانسه در  ریمنظر انقالب کب نی. از ادانندیم نینو ایدهیپد كسرهیملت را  انینوگرا 

شكل  یعصر روشنگر لسوفانیو بر اساس طرح و نقشه ف یمصنوع یروند ندیفرا نیتولد ملت فرانسه بود و ا ،یالدیم

 ،یدار هیها بود که از نظر آنان محصول سرماانسان انیم دیملت حاصل رواب  جد انینوگرااز  یاریبس یگرفت. برا
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 یو اقتصاد یگذار به تجدد و حاصل جبر اجتماع ریناگز امدپی را هاملت گلنر آمد. ارنستیشدن و تجدد به شمار م یصنعت

 وندیبا وجود پ نیسرزم نیاست که در  یملت اجتماع انیمارکس گرا دگاهید از. (92-71: 1383 ت،ی)اسمدانست یم

به  لیتبد یاجتماع انسان نیآنكه  یبرا ییو زبان مشترك به تنها نینظر، سرزم نی. از اردگییشكل م یداخل یاقتصاد

(. Franklin, 1972: 57-61) آنهاست انیم یاقتصاد یوندهایوجود پ یو شرط الزم و اساس ستین یملت شود کاف نی

وجود  یزمان طوالن یاز آنان برا یاریدستكم بس ای ها. از نظر آنان ملتدانندیم یعیلت را اجتماع طبانگارن اما م دیجاو

دارند.  یو خون یوراثت هایشهیر هایوابستگ نیباور دارند که ا نیفراتر از ا ی(. برخ76-75: 1383 ت،ی)اسم داشته اند

ستون  هوگ .(137: 1386 ت،یو اسم نسونی)هاچدهد یتبار مشترك م یمعنا تیاز آنان باور دارند که قوم یاریبس

هستند که  هاییاساس ملل کهن ملت نی. بر اشوندیم میتقس دیو جد میقد هایملت به هامعتقد است که ملت ،واتسون

 دیشدند و ملل جد یمل یآگاه ای یمل تیصاحب هو انه،یو ملت گرا انهیگرا یمل اتینظر نینو هایبندیقبل از صورت

 یهاملت انیدر م یمل تیهو یریشكل گ ندیاساس فرا نیکردند. بر ا یرا همزمان ط ندیدو فرا نیهستند که ا ییاآنه

و به صورت  یگروه اینداشت و بدون دخالت شخص  یحالت برساخت زین ندیفرا نیکهن آرام و نامحسوس بود. ا

از نظر ارنست (. Seton Watson, 1977: 8) دندیآن را سرعت بخش یمهم یانجام شد هر چند رخدادها ختهیخودانگ

روزانه  یهمه پرس نی. از نظر او ملت شودیم جادیا یخیتار یآگاه نیاست که به واسطه  یهمبستگ یرنان ملت نوع

 یزند نف وندیکه تار و پود ملت را به هم پ یاقتصاد شهیوبر هر گونه ر ماکس .(39: 1386 ت،یو اسم نسونی)هاچ است

تبار  اینظر زبان  نی. از اشوندیمشترك م یریمشترك صاحب تقد هایارزش اساس بر هاملت یو. از نظر کردیم

خود را  آلزاس هاییکه آلمان نیعلت ا ی. ورودیملت به شمار نم نی لیتشك یبرا یوجه شرط اساس چیمشترك به ه

بر  یمبتن یاحساس مل یلت نوعم نی یریشكل گ یاساس، مبنا نی. بر اداندیدر گذشته آنها م دانندینم یآلمان

 لیاست که تما یوجود اجتماع نی. با استندیدولت ن نیبرابر با مردمان  یرو چهی به هااست و ملت یتیثیاحساسات ح

سامانه  قیو توسعه آن از طر ی(. آموزش فرهنگ بوم51-47: 1386 ت،یمو اس نسونی)هاچ دولت دارد لیبه تشك یاریبس

بهابها باور دارد که  یهم .(52: 1383 ت،ی)اسم همواره مورد توجه فراوان بوده است انیت گرامل انیدر م یآموزش همگان

 رایکاره هستند، ز مهیناقص و ن خیو تار ینظر معان نی. از اباشدیم نیاست که محصول تفكر نو تیروا نیملت در واقع 

جهان  یاز ساختارها یكی زیو ملت ن کندیم  یرحرا ت خیاست که معناها و تار ندیفرا نیاست. ا انیهنوز در جر ندیفرا

 نای درون در هاو ملت کنندیم  یمرزها را تعر یفرهنگ هایتیباور دارد که روا یاست. و گونرنگارنگ مكاتب گونا

ن بر دستور زبا لیتقل رقابلیافراط غ دایو به قول در یاسیبرآمده از تداوم قدرت س یتیملت را روا ی. وابندییمرزها معنا م

 (.Bhabha, 2013: 2-7داند )یآن م یفحوا

و  یاند به همدلمفهوم نتوانسته نیا  یدر مورد تعر شمندانیکه اند دآییبرم نیاز آنچه تاکنون در مورد ملت گفته شد چن

اشاره  زنی سازو دست دیجد یهاوجود به ملت نی. با ادانندیو کهن م یقیحق ایدهیملت را پد ی. برخابندیاتفاق نظر دست 

. دانندیم تیروا نیو تنها  یرواقعیغ ایدهیپد یحت ایحاصل تالش نخبگان و  و یملت را مصنوع زین ی. گروهکنندیم

 تواننمی آنان به توجه بدون که است گرمداخله ای رگذاریتأث هاینظرات مشترك است حضور مؤلفه نیآنچه در تمام ا

 تیو هو یقوم تی. مذهب، زبان، آموزش، حكومت و دولت، جنگ، هوافتیروشن دست  ینشیمفهوم ملت به ب رامونیپ

هر کدام از این  .باشندیم گاهیجا یدارا -باشد و چه صنع مقدی ملت چه–هستند که در چهره ملت  هاییمؤلفه ،ینیسرزم

قلمرویی ویژه مانند  گیری ملت و قلمروسازی نقش داشتند. اما در موردها در فضاهای جغرافیایی گوناگون در شكلمؤلفه

بر زبان نبود و در  یوجه مبتن چیبه ه هیاول ییهابسبوم باور دارد که ملت گرا نیاراند. ایران تمام این موارد درگیر نبوده
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کشور  نیدر ا یسیزبان انگل یکه با وجود برتر زندیرا مثال م رلندینمونه ا یبهره برد. و یزبان هایبعد از تفاوت هایسال

 (.Hobsbawm, 1995: 98-108) فتصورت گر یسیآموزش زبان گال یبرا ایر قرن نوزدهم تالش گستردهاز اواخ

. از داندیم یگو فرهن یمذهب ،ینیسرزم ،یزبان ،یتبار هایشهیر دارای را هاتوده انیم یتینارضا هایکانون رتزیگ لفوردیک

 یز نظر وا. شودیم دیتأک یظاهر هاییژگیبر و و ستندین یمشخص یخون هایشهیر یدارا یاجتماعات قوم ینظر و

گلنر  ارنست(. Geertz, 1971: 107-130باشد )یو بر هم زننده وحدت نم ستین یچندان جد یانزب هایبر تفاوت دیتأک

نچه ارنست تا به آ داشتند کهن خود هزار سال فرصت خیمانند ملت فرانسه در طول تار تریمیقد هایباور دارد که ملت

ی هویتی عنی دارادارند. ی های قدیمی به نوعی نافکند که ملتوی اشاره می .ابندیبود دست  دهیان جوهره ملت نامرن

در  ز آنجا کهاکنند اما یه میهر چند برخی از دانشمندان این حوزه بر مؤلفه فرهنگ تك (.59: 1388)گلنر، قدیمی هستند 

اب آورد ندی به حسمل قدرتمتوان این مؤلفه را عاسیار کمتر است، نمیو تعداد کشورها ب فرهنگ وجود دارد 8000جهان 

 نیشند. اکه صاحب قدرت با نددایاصالت م یدارا زمانی تنها را هاملت دنزیگ یآنتون. (399: 1386هاچینسون و اسمیت، )

 یراتند که داهس ییاز نهادها ایکه مجموعه ردیبگ ملت شكل-تا دولت شودیانحصار سبب م جادیاعمال قدرت با ا

-تمل ،یغرب یاروپا هایتباور دارد که مل ی نیزلیچارلز ت (.Giddens, 1995: 120)باشند یم نیبر سرزم یانحصار ادار

در  ایات ثر معاهداو بر  یا قصد قبلب هاملت ریشكل گرفتند و سا یو اقتصاد ینظام یهاتیفعال یهستند که در پ هایی

: 1394 ت،ی)اسم ندهست سازی دولت دستگاه واقع در هامعتقد است که جنگ یمدند. وبوجود آ یطوالن یهاجنگ یپ

153-154.) 

 روش پ وهش

سأله تحلیل م ر برتحلیلی و ناظ-های بنیادین و از حی  هدف، توصیفیپژوهش حاضر از نظر ماهیت در زمره پژوهش

ر گرفته شده در حلیل بكاتت. نوع حلیل پرداخته شده اسهای تاریخی به ارائه تباشد. در این پژوهش با استفاده از دادهمی

 رونیب تواقعی و دارد جهتو هاو برساخت میبر عناصر قدهمزمان پژوهش حاضر  این پژوهش، از نوع تحلیل تاریخی است.

-روش ردكیرو نیا. بنابریصورت واقع یبرساخته را دارا هایو نه تمام چارچوب داندیم گراییحاصل ذهن كسرهیرا نه 

 كردیور. باشدیم یاسناد یرساستدالل و بر هیو بر پا یو استنباط یلیتحل-یفیتوص یكردیپژوهش رو نای در شناسانه

و  ایوهش کتابخانهپژ نیداده در ا ی(. روش گردآور8: 1386 ا،نی)حافظ است یخاص علوم اجتماع یروش یاستنباط

 .باشدیم یاسناد

 هابحث و یافته

س  یافته و به پایدار بیار ناملی در ایران روندی بطئی بوده که در طول تاریخ و در جغرافیایی بس گیری هویتروند شكل

ت و سرزمینی كیل حكومپی تش های فرهنگی و قومی، درآنچه امروز بدان آگاهیم منت  شده است. ایرانیان با تمام تفاوت

ل  روم و انیان تس. ایرنگان نیز شناخته شده بودیكپارچه ذیل عناوین مشخص هویتی نامگذاری شدند که از سوی بیگا

ضای رون ین فدر د هاییتورانیان بر جنوب غرب آسیا را به چالش کشیدند و در مواجهه با این دیگران به خودی

لمروساز آن قم و نقش ردازیپجغرافیایی بدل شدند. در این بخش ابتدا به تبیین رویكرد سرزمینی پیرامون هویت ملی می

 کنیم.رسی میرا بر
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 رویکرد سرزمینی پیرامون هویت ملی

هویت ملی  ه باشند.قش داشتنتوانند به تنهایی در ایجاد ین ملت و قلمرو سیاسی های گفته شده نمیهیچكدام از مؤلفه

-ر میی به شماویت ملههای گیرد و زبان، فرهنگ، قومیت و ... مؤلفهمفهومی است که در طی زمانی طوالنی شكل می

جتماعی تأکید ارتباطات چ بر اآید. کارل دوییند. هویت ملی هویتی جغرافیایی است که در ین بستر جغرافیایی بوجود میآ

یچ ه نظر دوبستند. ههای ناکافی برای توصی  ین ملت داشت. از نظر او زبان، فرهنگ و یا تاریخ مشترك، مؤلفه

 ت ین ملتد به صورچون در ارتباط کافی با یكدیگر هستنکنند، اما ها هر چند به چهار زبان صحبت میسوییسی

کردی است. بر ریفی کارملت تع شود تا مای حقیقی شكل بگیرد. تعری  دویچ ازاند. از این نظر، ارتباطات سبب میدرآمده

. بر این دگردنمی ا تعری شوند. بلكه بر اساس کارکردهها با توجه به مشخصاتی که دارند شناخته نمیاین اساس ملت

به همان  ها محدودات آناساس ممكن است افراد ین مرام یا مذهب مشخص در جهان ارتباطاتی داشته باشند اما ارتباط

عشق و  وزمره تااده رموضوع است. در حالی که ارتباطات میان اعضای ین ملت بسیار گسترده است و از رفتارهای س

 (. Deutsch, 1966: 104-105گیرد )ازدواج و ... را دربر می

های هارای ریشدمریكا آشود. برای نمونه مستعمره نشینان ایاالت متحده هویت تا حدود زیادی از سرزمین ناشی می

ا تمام این ببودند.  وتستانکردند و تباری بریتانیایی داشتند و بیشتر پراروپایی بودند. به زبان انگلیسی صحبت می

خ رخدادهایی که در ین (. در طول تاری107: 1383ویت مشترك نبودند )اسمیت، اشتراکات با مردم بریتانیا دارای ه

ده االت متحنوبی ایجدهد. برای نمونه جنگ انفصال به اهالی ایاالت دهد به آن سرزمین هویت میسرزمین رخ می

مونه نرد. برای اگذمی ها نقش خود را باقیها برای مدتآمریكا نوعی هویت جنوبی بخشیده است. همچنین این هویت

ایاالت را از  ی رای آنر سنتاحزاب سیاسی در ایاالت متحده آمریكا در برخی ایاالت دارای کرسی پایدار هستند و به طو

 کنند. آن خود می

های آن گروه است. های ین شیء یا شخص باز گردیم، هویت گروهی ویژگیاگر به تعری  ساده هویت به مثابه ویژگی

آن گروه انسانی قابلیت قرارگیری در ین دسته را داشته باشند. برای نمونه پیروان ین مذهب خاص یا در اینجا باید 

شناسند ها میهایی هستند که آنان را در هر جای جهان که باشند با آن ویژگیطرفداران ین باشگاه ورزشی دارای ویژگی

شوند، دارای دی که به عنوان ین ملت شناخته میگردد که هویت جمعی آنان است. افراو هویتی به آنان اطالق می

کند که این پیوندهایی هستند که پیش از این در تعری  ملت به آنان اشاره شد. این پیوندها صفات مشترکی را خلق می

اندازد هر چند صفات مشترك هویت ملی آنان است. در تعری  هویت، تكیه بر خودآگاهی عمومیت آن را به مخاطره می

شود اما هرگز مشخص نشده است همیشه چنین نباشد. در مورد هویت ملی نیز هر چند بر خودآگاهی تأکید می ممكن

است که این خودآگاهی در میان چه درصدی از جمعیت و یا در میان کدام طبقات اجتماعی شكل خواهد گرفت. با این 

الساعه و دست ساز نیست اما هویت ملی خلق شود.وجود از این منظر اگر خودآگاهی شكل بگیرد هویت ملی خلق می

گردد. در واقع هویت بلكه پیش از خودآگاهی همواره صفات مشترکی وجود داشته است که زیر نام هویت ملی تعری  می

ملی تعری  مشتی مفاهیم انتزاعی و ذهنی نیست و در ذهن و زبان گروهی از مردم فارغ از تعاری  مرسوم جاری است. 

گیرد. تكیه بر خودآگاهی از سوی نخبگان ای است که هویت ملی رنگ و بوی سیاسی به خود میهی مرحلهاما خودآگا

ها به حرکت درآیند و قلمروهای سیاسی ساخته شود یا قوام یابد. تكیه بر شود تا تودهگیرد و تبلیغ میجامعه شكل می

ها نیز چنین رفتاری دیده گیرد. در میان سایر گروهیخودآگاهی به منزله عقب راندن نیروهای فراملی یا محلی صورت م

زنند هویت جمعی شود. افراد شاغل در ین صن  ویژه زمانی که برای حقوق جمعی خود دست به تشكیل اتحادیه میمی
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گیرد، حال آنكه هویت جمعی از پیش موجود بوده است و به کنند و در پی آن هویت جمعی شكل میخود را تبلیغ می

 آید.ه خودآگاهی نرسیده بوده است. لذا خودآگاهی نوعی حرکت سیاسی به شمار میمرحل

دهد و های پیوند آدمی و مكان میان گروهی مشترك باشد، هویت جغرافیایی جمعی آنان را شكل میزمانی که مؤلفه

این وجود نقش آموزش در ها افراد ین ملت باشند، هویت ملی، هویت جمعی آنان است. با زمانی که آن گروه از انسان

توس   1توان مغفول نهاد. در مورد نقش دیگری در رفتار آدمی نظریه یادگیری اجتماعیشكل گیری هویت ملی را نمی

آلبرت بندورا مطرح شد. در این نظریه، یادگیری ین فرایند شناختی است که در آن توجه، انگیزش، احساس، ادراك، 

 ,Grusecارکت دارند. بر اساس نظریه بندورا شكل اولیه یادگیری مشاهده است )تجارب قبلی و پردازش اطالعات مش

توان گفت جامعه بستری است که در آن کشیم، می(. اگر یادگیری اجتماعی میراثی است که بر دوش می221 :2020

سرمایه اجتماعی به افراد روند. به شمار می 2های سازنده و مثبت، سرمایه اجتماعیفرهنگ آموزیم.کنیم و میمشاهده می

 :koohsari & et al, 2021بخشد )کند و سالمت و رفاه جامعه را بهبود میجامعه در رسیدن به اهداف خود کمن می

شوند. کنند. بنابراین در بستر جامعه آموخته میهای هویت ملی نیز به صورت ین فرهنگ مشترك عمل می(. مؤلفه2

توان گفت که هویت ملی ین سرمایه از جغرافیای ملی ین جامعه است. بنابراین می ضرورت شكل گیری آنها نگاهبانی

کالنی را  ها در تالشند تا چنین سرمایهگیرد. هر چند حكومتاجتماعی است که در ین جامعه و در طول تاریخ شكل می

باالترین هویت جمعی ین کشور شوند اما اینكه هویت ملی به برای خود دست و پا کنند و در مواردی قرین توفیق می

های جمعی دیگر زیر آن قرار گیرند، بیشتر به زیربنای فرهنگی جامعه بستگی دارد. اینكه ین تبدیل شود و تمام هویت

 جامعه کدام هویت را در طول تاریخ برای نگاهبانی از جامعه پذیرفته است.

 گیری هویت ملی در ایرانشکل

ه کگیر است تی فراباشد و همچنین دارای حكومدمی دست کم با تابعیت مشخص میکشور سرزمینی است که دارای مر

ستوار سازد. اؤلفه را سه م قدرت فائقه را در دست دارد. طبیعی است که چنین حكومتی در تالش است تا پیوند میان این

ه وی چنآاما برخالف  ست.هابوم گوشزد کرده بود ساخت بناهای یادبود نمادین یكی از این تالشهمانطور که هابس

ی خود بر تم پیروزقش رسنعنوان کرده است، چنین تالشی مختص دوره جدید نیست. در ایران باستان، شاپور ساسانی در 

دبودهایی را ارکرد یاکزرگی بوالریانوس و فیلیپ عرب و تسلیم شدن این دو پادشاه را به تصویر کشیده است. چنین بنای 

ز جانب ت مثبت ان ضروریدر ین کشور نقش حكومت باید به عنوان  .تبه آنها اشاره کرده اس بومداشته است که هابس

شته هویت مذهبی یا های گذ(. در اروپا هر چند حكومت70: 1399طرف، ها به رسمیت شناخته شود )اخوان بیتوده

ان و فرانسه ر انگلستشور دملت و ک ها پیرامونخاندانی داشتند و هویت ملی تا حدود زیادی مطرح نبود و نخستین تالش

وای مهاجم قر برابر شور دشكل گرفت اما حكومت ساسانی با قیام اردشیر بابكان و در پی تلقی آنان برای نگاهداری ک

مشروعیت،  خشد. اینعیت بروم تأسیس شد. چنین حكومتی تا حدود بسیار زیادی نیاز داشت تا به قهر و غلبه خود مشرو

 شد.ر ملت و مشروعیت اقتدار قائم بر سرزمین را شامل میمشروعیت غلبه ب

اند. با این حال ما به های قومی و زبانی همواره در ایران وجود داشتههای تاریخی ایران نشان داده است که تفاوتواقعیت

حكومت و رسانه کاری ها تفاوت دارد. در اینجا ما به نقش کنیم که با زبان کالمی تودهای از زبان ملی اشاره میگونه

                                                           
1- Social Learning Theory 

2- Social capital 
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کند نداریم. هر چند رسانه نقش بسیار زیادی در گسترش زبان ملی دارد و اندرسون به درستی به صنعت چاپ اشاره می

(Anderson, 2006: 61اما این مفهوم سازی تنها فرایند را تبیین می .) .کند و از نشان دادن صورت اولیه ناتوان است

کند. کند و اگر بدون پیش فرض دست به انتخاب بزند، زبان مخاطب را انتخاب مینمیرسانه هیچ زبانی را اختراع 

کند که برای او قابل فهم باشد. زبان برای رسانه تحمیلی است و برای مخاطب از ای را انتخاب میمخاطب نیز رسانه

زدند و نشر در ن کتاب میپیش معلوم. پیش از گسترش صنعت چاپ کاتبان انجیل به زبان التین دست به نگارش ای

شدند. با ها و کشیشانی بودند که به دستگاه پاپی وصل میداد که اسق شمارگان پایین مخاطب ویژه را هدف قرار می

 گسترش صنعت چاپ و افزایش مخاطبان، این مخاطبان بودند که زبان خود را به کاتبان تحمیل کردند.

. با این شدال مییز دنبنهای پیشین حمیلی بوده است. این نكته در حكومتها تانتخاب ین زبان در بسیاری از حكومت

ها كومتابجایی حسبب ج گزید. چنین کاری در دراز مدت بهوجود پس از حذف قدرت فائقه، زبان مسیر دیگری را برمی

ه کرد. درت بسندقفه ؤلمتوان به امكان پذیر نبود. برای بررسی گسترش ین زبان در ین منطقه در طول ین هزاره نمی

یل الددر این بین  گردد.یمهای زبانی و فرهنگی آن نیز فراموش یا جایگزین شود و اولویتزیرا قدرت دست به دست می

گونه زبانی تقسیم شده  87های ایرانی اکنون به شوند که ین زبان فراموش گردد یا ادامه یابد. زباندیگری سبب می

رانی نیز های ایای زبانهمیلیون نفر گویشور در سراسر جهان دارد. بسیاری از گونه 200است که در حال حاضر حدود 

-به کار می ای مرکزیاز آسی های پهناوریاند. برای نمونه زبان سغدی زمانی در قسمتاند که از میان رفتهوجود داشته

یزی سبب شده است تا چ(.  چه 1397:129 رفت اما در حال حاضر زبانی فراموش شده است )واثق، احمدی و طباطبایی،

 ند؟شود، به عنوان پرکاربردترین گونه زبانی باقی بماآنچه بدان زبان فارسی معیار گفته می

شود حاکی از این است که زبان ملی زبان ین ملت است و فرض بر این است که تمام آنچه به عنوان زبان ملی گفته می

فهمند. با این وجود در واقعیت اعضای ین ملت همواره به ین زبان آن را میگویند و اعضای آن ملت با آن سخن می

گویند. اما ارتباطات میان آنها همچنان در جریان است. سردبیر ین روزنامه آلمانی زبان در سوییس زمانی گفته سخن نمی

ام دارد تا به آلمانی دوست سوییسیام که زبان آلمانی من شباهت بیشتری به زبان فرانسوی بود که من به این باور رسیده

-بریم، اما سخن یكدیگر را میین فرد خارجی. من و فرد سوییسی تبارم کلمات متفاوتی را برای ین مفهوم به کار می

فهمیم )هاچینسون و بریم اما سخن هم را نمیفهمیم. من و مردی از وین کلمات یكسانی را برای ین مفهوم به کار می

ها در ترکی فهمند اما ترجمه لغوی آن(. بسیاری از افغانان فارسی زبان اصطالحات ایرانی را نمی55-54: 1386اسمیت، 

معناست. حال آنكه در ترکی آذربایجانی در افغانستان بی« دست شما درد نكند»آذربایجانی کاربرد دارد. برای نمونه 

ان ین زبان که در طبقات متفاوتی با مشكل مواجه . دریافت زبانی ممكن است میان گویشور1الفظی داردترجمه تحت

شود. زبانی که در میان کارگران رای  است با زبان رای  در بازار و یا اصناف گوناگون متفاوت است و دارای حجم باالیی 

افراد کند. هویت جمعی توان گفت زبان پیوند بسیار محكمی با هویت برقرار میباشد. چنین است که میاز اصطالحات می

کند که استفاده از آن زبان به ویژگی هویتی ای اعطا میبا قرارگیری در ین گروه مانند صن  قصابان، به آنها زبان ویژه

شود. برای نمونه واژه کند و بار معنایی ین واژه عوض میشود. همچنین زبان در طول تاریخ تغییر میفرد تبدیل می

(. واژه ملت نیز چنین 11271-11267: 1377نت به قدرت تغییر یافت )دهخدا، دولت در سیر معنایی خود از مال و مك

های ملت گرایانه سیری را داشته است. لیاگرین فلد، تغییرات مفهومی واژه ملت در زبان انگلیسی را بر اساس نگرش

                                                           
 الروز آغروماسین -1



 1401بهار  ،72، شمارۀ 20، دورۀ فصلنامه جغرافیا                                                                                                       28

  

سپس به گروهی از  بررسی کرده است. بر این اساس واژه ملت از گروهی از دانشجویان بیگانه به گروهی اعتقادی و

نخبگان تغییر یافته است و در دوره ظهور ملت گرایی به مردم حاکم و در نهایت مردمی بی نظیر تفسیر شده است 

(Greenfeld, 1995: 15.) 

است. بدون  یری تفكرگشكل گروهی از صاحب نظران، به زبان نگاهی ابزاری دارند. ژان پیاژه باور دارد که زبان بستر

 شتاین، در آثار اولیه خود بر این(. لودویگ ویتگن1396گیرد )هاشملو، هوشمندانه وجود دارد اما تفكر شكل نمی زبان رفتار

اربرد زبان در اید به کبم آن باور بود که زبان خصلتی تصویری دارد. بر این اساس زبان ماهیتی ابزاری دارد و برای فه

فت. وظیفه رمار میشاقع به ای از امور واز اشیا نبود. بلكه مجموعهای زندگی مردم توجه کرد. برای او جهان مجموعه

رد دارد )اکوان، گون کاربگونا زبان تصویر امور واقع است. اگر زبان ماهیتی ابزاری داشته باشد، این ابزار برای اعمال

ت. از اقع اسوصی  امور وکند. کارکرد زبان ت(. این ساختار واقعیت است که ساختار زبان را مشخص می293-296: 1380

اقعیت و جهان سیطره و وأثیر تدیدگاه او زبان حدودی دارد که در ساختار زبان نهفته است. ازین نظر ساختار زبان، زیر 

مار اساس زبان، فارغ از نوع گویش و لهجه، محمل اندیشه به ش (. بر این139-127: 1385گیرد )پورحسن، شكل می

ر دو هه با استفاده از دو زبان ایرانی اندیشد. بنابراین ینگاه ابزاری، بشر با استفاده از زبان میرود. بر اساس چنین دیدمی

ستفاده کند. اگر اه خواست کبزاری اتواند اندیشه کند. زبان ابزاری برای اندیشه اوست و او اختیار دارد که از هر زبان می

 رخوردار است. اگربایی نیز هرچوبیشه عالوه بر ابزار از ساختار و چاچنین نگاه ابزاری را بپذیریم، باید بپذیریم که اند

در ین کشور  دهد.می ز شكلساختار و چارچوب زبان را امور واقع شكل دهد، در ین جامعه امور واقع زبان جامعه را نی

ن کشور را اقع در یومر ر اشوند. اگای از رفتارها و رواب  وجود دارند که مدام دستخوش تغییر و دگرگونی میمجموعه

بان در زندگی زکاربرد  . اگرکنندوجود و رواب  حاکم بر آنها بدانیم، این رواب  ساختار زبان را در ین کشور مشخص می

 بان است.رای زبمردم مستور باشد، بنابراین ین جامعه ویژه با ین هویت جمعی، مشخص کننده کاربردی ویژه 

ا رت و این استقالل شاره داشدمی اریات خود را تغییر داد. وی به استقالل عالم از ادراك آویتگنشتاین بعدها بسیاری از نظ

(. از این 137: 1385سن، )پورح دانست. وی به این باور رسید که زبان قوام عالم و امور واقع استنتیجه عملكرد زبان می

های اد صورتا به تعدمت که قع است. وی باور داشنظر این ساخت زبان است که بیانگر نحوه اندیشه ما پیرامون عالم وا

 توان گفت اگر چهره واقعی ین ملت، در مرزهای(. از این نظر می299-297: 1380زندگی، بازی زبانی داریم )اکوان، 

باشد. یمیژه خود وبانی زجغرافیایی با هویتی مشخص، عالم واقع و صورتی از زندگی باشد، بنابراین دارای ین بازی 

دیشه ملی ه نام انفهومی بمخواهیم از باشد. در اینجا میتوان گفت که هر هویتی صاحب زبانی ویژه خود میچنین میهم

گر این بیان ن است. اه جهابصحبت کنیم. اندیشه ملی فراتر از اندیشه سیاسی، نوع ویژه نگاه ین جامعه زیر نام ملت، 

ای د زبان ویژهروهی باشگشیدن ه اندیشیدن است و اندیشه ملی نحوه اندیویتگنشتاین را بپذیریم که زبان بیان کننده نحو

 بیانگر نحوه اندیشیدن آنان است. این زبان ویژه، زبان ملی آنان است.

شود. هایدگر باور داشت که زبان خانه نظریات تجدید نظر شده ویگنشتاین تا حدودی به باورهای هایدگر نزدین می

سازد. وی به صورت جمعی زبان اشاره داشت. از این نظر فهم در عالم بودن در زبان هویدا میوجود است و وجود خود را 

شود. این گفت و گوها شامل گفتگوی دو فرد با هم، گفت و گوی دو و آشكار کردن اشیا تنها در گفت و گو مشخص می

د احساسات ما اموری شخصی هستند، اما شود. هایدگر باور دارد که هر چنفرهنگ یا گفت و گوی فرد با متون گذشته می

توانیم امور شخصی یكدیگر را درك کنیم. وی علت اثرگذاری باشند ما با گفتگو میاز آنجا که بخشی از ین امر کلی می
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شوند و پیش از آن معنا ندارند شود. کلمات در گفتگو صاحب معنا میداند. زبان در گفتگو محقق میزبان را مفاهیم می

 (.33: 1394و سلیمان حشمت، )رجبی 

ا مستور است که وجودی ر ن ملیتوان گفت زبااگر وجود در زبان هویدا گردد، زبان نماینده وجود خواهد بود. بنابراین می

شود وط مییاقی مربسان به باشد. گفتگو و صورت جمعی زبدر او هویدا شده است. این وجود، ملت با هویت ویژه خود می

ای بسیار بی همؤلفه نان ازآبرگرفته است. بنابراین زبان هر گروهی برگرفته از سیاق آنان است. سیاق که از آن گروه 

ان مرزهای زبان آن رزهایشماری حائز گشته است که بخشی از هویت آنان است. هر گروهی زبان ویژه خود را دارد که م

نجا عالوه بر ند. در اییابیماسب با سیاق گفتگو معنا سیاق آنان است. هایدگر باور دارد که در هر گفتگویی کلمات متن

ن آنان را عنای زباتی، مسخن، مخاطب و موضوع نیز اهمیت دارند. اگر چنین تعبیری را بپذیریم، سیاق گفتگوی هر مل

ست مكن امنطور که د. هماکند. بنابراین معنای زبان آنان، به تقسیم بندی زبان کالمی آنان ارتباطی ندارمشخص می

 باشد. س همانندان سوییهای اتریش متفاوت و با فرانسوی زبانهای سوییس با آلمانی زبانسیاق زبان آلمانی زبان

کند. زبان نسبت پردازد. استعاره معنایی مجازی را بر معنای حقیقی بار میهایدگر همچنین به مفهوم استعاری زبان می

آنان است. کلمات امری جزئی را  1با هم همان نسبت اشیا با برجاهستیکند. نسبت اشیا اشیا با یكدیگر را آشكار می

های جدید شوند. به همین توانند آماده پذیرش موقعیتکنند. در عین حال بر امری کلی نیز داللت دارند و میآشكار می

ل پذیری متن شعر ترین مصداق، تأویهای گوناگون معناهایی متفاوت دارند. مشخصدلیل است که واژگان در موقعیت

کنیم معنای جدیدی از شود. ما به واسطه ارتباطی که با آنها برقرار میشاعران است که در هر دوره به شكلی تفسیر می

(. همانند زمان، 33: 1394رود )رجبی و سلیمان حشمت، کنیم. از این نظر زبان از مقصود ما فراتر میآن را درك می

اثرگذار است. اگر ارتباط ما با واژگان به آنها معنا دهد پس ارتباطی که در بستر ین جامعه  جغرافیا نیز بر معنای واژگان

کند. ین کشور، بستر ارتباطات ین ملت است، بنابراین زبان ملی در پی گیرد، معنای واژگان را مشخص میشكل می

 گیرد.ارتباطات میان آنها شكل می

توان با مؤلفه زبان تبیین کرد. شكل گیری هویت مرو سیاسی در ایران را نمیگیری هویت ملی و ساخت قلبنابراین، شكل

ملی و قلمرو سیاسی به تالش نخبگان جامعه نیز بستگی دارد. نخبگان جامعه آلمانی در راستای افزایش نفوذ خود به 

نخبگان در دوره معاصر و (. در ایران تالش 195: 1394شكل گیری آلمان متحد، یكپارچه و قوی عالقه داشتند )اسمیت، 

از فتحعلی آخوندزاده و ملكم خان به این سو در خودآگاهی نسبت به هویت ملی تأثیر کالنی داشته است. با این وجود 

هایی اشاره کنیم که خواهیم به مجموعه بسیار بزرگی از حكومتتر دارد. ما میقلمروخواهی ایرانیان قدمتی بسیار طوالنی

ها برای اند. برای نمونه هوناند اما سرانجام در میان صفحات تاریخ گم شدهرشد رشد یافته در طول هزاران سال

توان اند. میدیرزمانی از آسیای مرکزی و حكومت هیاطله تا اروپای مرکزی و مجارستان دست به تشكیل حكومت زده

اد فراموشی سپرده شده است. اما در برخی از ها را نام برد که با سقوط حكومت کشور نیز به بها مورد از این حكومتده

توان کشورها با وجود دست به دست شدن حكومت، کشور برقرار بوده است. کشور ایران یكی از این کشورهاست. نمی

های بسیار دور، مانند فردوسی تقریبا بقای ایران را تنها به تالش نخبگان نسبت داد. هر چند نخبگان ایرانی حتی در دوره

ن نقشی را بازی کردند که ملی گرایانی مانند پاالك در چن، میشله از فرانسه، یورگا از رومانی، هروشوسكی از هما

توان گفت نخبگان جامعه با گزینش و اوکراین، لونرت از فنالند و میخایویچ از لهستان، در کشورهای خود ایفا نمودند. می

                                                           
1- Dasein 
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(. اما در Brass, 1991: 99زنند )های جدید میساختن ملت های مورد نظر فرهنگی دست بهبرجسته سازی مؤلفه

 تر شكل گرفته است.کشورهایی که به قول گلنر صاحب ناف هستند، قلمرو سیاسی بسیار زودتر و پیچیده

بر  نتوانست ود. اماها هویتی قومی بتوان هویت ملی در ایران را هویتی قومی انگاشت. هویت هونهمچنین، نمی

ای بسیار بزرگی ر جغرافیدیرانی اای استوار گردد. هر چند ما تعاریفی از اقوام ایرانی داریم. اما اقوام ژهجغرافیای وی

-جرت کردهیران مهااشور به کباشد. اقوام بسیاری در طول حیات اند و سرزمین فعلی ایران کشوری چند قومی میپراکنده

که تا  ری هستندنگی بسیاهای فرهشناسیم، مؤلفهنگ ایرانی میاند. آنچه به عنوان فرهتری یافتهاند و هویت کالن

ن هویت خشی از یبیان نیز اند. هویت مذهبی ایرانهای دیگر آمیختههای بسیار دور پراکنده شده و با فرهنگسرزمین

ا نگرش جامعی مبه یران اسی در اگیری قلمرو سیای که برای تبیین روند شكلتر است. بنابراین تنها کلیدواژهبسیار بزرگ

  ند و تعریدهیل میشمار مؤلفه کوچن و بزرگی است که آن را تشكباشد که محملی برای بیدهد هویت ملی میمی

ه تا چه ی دارد کن بستگکنند. این که هویت ملی به شكل گیری قلمرو سیاسی در جغرافیایی ویژه منت  شود به ایمی

 آن بار شده است.میزان هویت ملی در ایران بر جغرافیای 

 هویت ملی به مثابه هویتی جغرافیایی

 نیم:کمی بر مبنای آنچه تاکنون گفته شد و بر اساس تفاوت جغرافیایی به سه نوع هویت جمعی اشاره

 تی حوسازی و ه قلمرهویت مذهبی، هویتی جمعی است که هر چند در موارد بسیاری در فضاهایی جغرافیایی ب

یار حدود بس یاست تاسزند. فرانسیس رابینسون باور دارد که در جوامع اسالمی ساخت قلمرو سیاسی دست می

اشد بومت میوس  حكزیادی زیر تأثیر ایمان است. سیاست در این جوامع مبتنی بر اجرای قوانین شریعت ت

(Robinson, 1979: 110-111هویت مذهبی ام .)برای ود. را بر مبنای ماهیت، هویتی جغرافیایی به شمار نمی

یی را شامل ما دیرپاار کوچن های بسیااند و در برخی کشورها اقلیتنمونه پیروان اسالم در هر سه قاره پراکنده

... نیز  ای هنری وهن اسلوبگرایان و یا هواداراهای ویژه مانند مارکسشوند. بر همین اساس، پیروان مراممی

 چنین حالتی دارند.

 وسازی به قلمر هایی هستند که به ویژه در دوران جدید دستی، هویتهای زبانی، فرهنگی و قومهویت

گزین شد و لیسا جایولت و کاند. آنتونی اچ ریچموند باور دارد که در جهان نوین دولت و ملت با دگسترده زده

و تند همیت یافرهنگی افهای زبانی و مهار نظام آموزشی از کلیسا به دولت منتقل شد. به همین ترتیب هویت

ه تا نسل ن دوستانشهای میهکنند. آنها با تزریق ارزهای اکثریت و نخبگان حاکم تنوع قومی را تحمل نمیگروه

با رشد  کند کهیشاره مکشی با تنوع قومی مقابله کردند. وی به جامعه پساصنعتی و عصر انقالب ارتباطات ا

د هویت قومی، (. با این وجوRichmond, 1984: 133رسانه امكان نگاهداری هویت قومی بیشتر شده است )

ند. در برخی از اراکندهزرگی پفرهنگی یا زبانی، هویتی کامالً جغرافیایی نیست. بسیاری از اقوام در جغرافیای ب

ز ر خارج اقوم د کشورهایی که اکثریت نزدین به مطلق جامعه از ین قوم هستند، بخش بزرگتری از همان

ری از اقع بسیاوست. در . چنین وضعیتی در ارمنستان یا کشورهای عربی حاکم اکنندجغرافیای کشور زندگی می

اند شده چكی موفقبخش کو اند و از میان خیل بزرگی از آناناقوام در طول تاریخ برای قلمروسازی قیام کرده

ن برکنار از رادر ای یت ملیتا هویت قومی، فرهنگی یا زبانی خود را به هویت ملی تبدیل کنند. با این وجود هو

 این رویه بوده است.
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 ی مرو سیاسین قل هویت جغرافیایی، همان هویت مكانی گروهی از افراد است که در صورتی که برای ساخت

 ری قلمروشكل گی شود. در این صورت هویت ملی نقش اساسی درقیام کنند، تبدیل به هویت ملی آنان می

 د.سیاسی دارد که در ادامه توضیح داده خواهد ش

 ست. در ا متفاوت اگیری مرزهای کشورهکند با شكلها را از یكدیگر جدا میگیری مرزهایی که ملتشكل

شوند یممشخص  النهارهاجغرافیای جهان شاهد مرزهایی هستیم که با خطوط هندسی و یا مدارها و نص 

 شوند. اماا میهملت ( و با گذشت زمان در برخی موارد مشخص کننده جدایی14: 1393)اخباری و نامی، 

فاوت و قوم متدداکننده جاند. این مرزها کنند در طول تاریخ شكل گرفتهمرزهای کهنی که دو ملت را جدا می

ن مرزهای ه در درواوتند کاند. این مرزها مشخص کننده دو هویت متفنیستند. گو اینكه شاید زمانی چنین بوده

 یری فلسفهگقه شكلگیری جغرافیای ایران به سابگردد. شكلین کشور با عنوان هویت ملی از آن یاد می

ی ز مسیرهاکشور ا گردد. تولد ینحكومت، تشخُّص ما و دیگری و سازماندهی سیاسی فضا در ایران بازمی

 اره کرد:توان به موارد زیر اشگذرد که بر اساس آنچه پیش از این گفته شد، میمتفاوتی می

 ند. در کشخص میشوند و خطوط آتش بس مرزهای آنها را ممنازعه خلق می بسیاری از کشورها پس از ین

 دوران گذشته بسیاری از کشورها به این شكل خلق شدند.

 گان به نخب لیتید فعابسیاری از کشورها در پی قلمرو خواهی گروهی با هویت ویژه خلق شدند. در دوران جد

 ی از این دست بوده است.ویژه در اروپا و بعدها در کشورهای مستعمره تالش

 نند. ماار مییخ برقرکنند و در نقاط عط  تاربرخی از کشورها در طول تاریخی بسیار طوالنی پایداری می

 غرافیاییكانی و جمکنند، صاحب هویتی شود تا مردمانی که در این کشورها زندگی میگذشت زمان سبب می

 ان است.ین هویت جغرافیایی، هویت ملی آنهای بسیاری بر آن بار شده است. اشوند که مؤلفه

شود هایی میای بسیار طوالنی پایدار بوده است و شامل تعری  ارنست گلنر مبنی بر ملتایران کشوری است که در دوره

اند. هر هایی که به اصطالح ناف ندارند، دست به ساخت ین هویت تاریخی زدهکه صاحب ناف هستند. به تعبیر گلنر ملت

کند. این هویت سازی در ین هویت تنها ین تمسن بوده است. مانند نقشی که آتیال برای ملت قزاقستان ایفا میچند ا

هایی  که دارای پیشینه تاریخی گیرد. اما ملتجهت مشروعیت بخشی به حكومت بر جغرافیای ویژه آن کشور صورت می

(. حبیب یغمایی 197: 1388به چنین توضیحی ندارد )گلنر، هستند مشروعیت آنان بر جغرافیا و قلمرو سیاسی آنان نیازی 

دانید و متوجه نیستید که از قول محمد علی فروغی نقل کرده است که آتاتورك به او گفته بود، شما قدر ملیت خود را نمی

« پا کنم من ناگزیرم برای ملت ترکیه چنین چیزی را دست و»ریشه داشتن در فرهنگی کهن تا چه پایه ارزنده است و 

(. در طول تاریخ همواره سرزمینی مشخص به نام ایران وجود داشته است. اعراب، هندیان، 125-124: 1399)طباطبایی، 

شناختند. ایران سرزمینی است که آب و هوای بسیار متنوعی دارد. از اروپاییان و اهالی آسیای مرکزی، این سرزمین را می

ای ندارد. آنچه این سرزمین را به این صورت مشخص ای یا شبه جزیرهلتی جزیرهاقوام گوناگونی تشكیل شده است و حا

های مكرر برای حفظ یا توسعه قلمرو سیاسی به شكل کند، هویت جغرافیای ساکنان آن است که در پی تالشتعری  می

ست مانند یونان و روم در هویت ملی مردمان ایران درآمده است. آنچه ایران را به عنوان ین قلمرو سیاسی حفظ کرده ا

نیست. این  -ها بر هویت یونانی و ایتالیایی در نیمه دوم قرن نوزدهمها و رومیمانند تكیه یونانی-هویت قومی ساکنانش 

(. در ایران هویت 914: 1396تالش در ایتالیا به عطش الحاق گرایی گسترده تمام مناطق ایتالیایی زبان منجر شد )پالمر، 

ه هویتی جغرافیایی در گستره جغرافیای ایران تعری  شده است و مشورعیت قلمرو سیاسی از این هویت ملی ملی به مثاب
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ین ترکیب و  آوردهرا گرد هم  1هااست که دیگر موجودیتبوده ین عاملی ، سرزمینمنبع  گردیده است. در ایران، اما 

عنوان ین واقعیت اما بهیابد، مان ساسانیان عینیت میدر زایران،  سرزمین گرچه. افزا و متعامل بدان بخشیده استهم

بیگی و سو وجود داشته است )قرهکم از هخامنشیان بدینای و فرهنگی ایرانیان، دستای در بافت اسطورهذهنی و اسطوره

 (.9: 1400شامانی، 

 

 نقش هویت در شکل دادن به قلمرو سیاسی .1شکل شماره 

 منبع: )ترسیم: نگارندگان(

 

 تیجه گیری ن

های مادی و فرهنگی که فراتر از پیوندهای قومی )نظیر یوگسالوی(، موجودیت هویت ملی، نیرویی است گردهم آورنده

پیوندهای طبقاتی )نظیر اتحاد جماهیر شوروی( و یا پیوندهای جغرافیایی )نظیر شبه جزیره عربستان(، مردمانی را در ین 

تواند با قلمرو جغرافیایی خود پیوند برقرار کند و در آورد. هویت ملی میرد میسرزمین جغرافیایی ذیل عنوان ملت گ

کوران حوادث آن را از تفرق و ویرانی حفظ کند. فرض ما بر این بوده است که هویت ملی در ایران هویتی مذهبی، 

-ها زیر نام آن تعری  میهفرهنگی، قومی، زبانی و یا مصنوعی و حاصل تالش نخبگان نیست. گو اینكه تمامی این مؤلف

شوند. هویت ملی در ایران هویتی جغرافیایی است و هویت مردمانی است که در تاریخی مشخص و طوالنی در آن ساکن 

اند. به همین دلیل نهاد حكومت در ایران، فارغ از اینكه قدرت در دست چه گروهی باشد، مشروعیت حكومت بر این بوده

. به همین جهت در موارد بسیار زیادی در پی فروپاشی قلمرو سیاسی، این هویت ملی کمن قلمرو سیاسی را داشته است

اند نموده است تا حكومت و قلمرو سیاسی در این جغرافیا احیا شود. در طول تاریخ قلمروهای سیاسی بسیاری وجود داشته

د در هیچ دوره تاریخی و در پی هر که با از هم گسیختن حكومت قلمرو سیاسی برای همیشه محو شده است. این رخدا

دانستند که در جغرافیای ایران برای تشكیل فروپاشی سیاسی، در ایران رخ نداده است. مدعیان حكومت نیز همواره می

حكومت بر چه حدودی باید تالش کنند. زیرا فضای سرزمینی ایران هویت جغرافیایی مشخصی داشت که مرزهایش هر 

                                                           
1- Entities 
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د اما به تقریب برای مردم و حاکمان شناخته شده بودند. بنابراین، هویت ملی ایرانیان، چند صورت مشخصی نداشتن

 مهمترین نیرویی بوده است که قلمرو سیاسی این کشور را شكل داده است.

ه در آلمان رای نمونباست.  ایم که هویت ملی در ایران هویتی جغرافیاییما در این مقاله به دنبال این مفروضه بوده

پومرانی و  از هم درستند بجها از رویكرد نژادی اعراض تی قومی بوده است. حتی بعد از جنگ دوم جهانی که آلمانیهوی

عد از تأسیس بویت ملی شورها هدادند. در بسیاری از ککردند خون آلمانی دارند اقامت میسیلیزی به افرادی که ثابت می

ست ارافیایی می جغض ما این است که هویت ملی در ایران مفهوکشور و به دست حاکمان سیاسی شكل گرفت. اما فر

یران با املی در  زبان که در سرزمین مشخص شكل گرفته و اقوام مختل  را شامل شده است. همانطور که اشاره کردیم

ربطی به که  اسی بودهشه سیزبان کالمی )ترکی، فارسی، عربی و ...( متفاوت است. زبان ملی محمل گفتمانی ملی و اندی

 ت ملی درمدن هویگیری تعلق مكانی و پدید آهای زبانی نداشته است. قلمرو سیاسی در ایران حاصل شكلگویش

 جغرافیایی شناخته شده است که بقای آن را در زمانی طوالنی تضمین نموده است.

 

 تقدیر و تشکر
 شته است.ی ندای باشد، حامی مالبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله که برگرفته از رساله دکتری م
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