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  هاي هویتی دولت پهلوي اولتبیین جامعه شناختی سیاست

  

   ،  فرهاد نصرتی نژاد،  علی ساعیمحمد حاضري، علیتقی آزاد ارمکی

  
 )15/07/98، تاریخ پذیرش15/01/98(تاریخ دریافت

   

  چکیده:

ی این پژوهش به چرایی اهمیت یافتن هویت ملی در دولت پهلوي، برجسته شدن عناصر باستان

هویت ایران و به حاشیه راندن عناصر اسالمی هویت ایرانی در دوره پهلوي اول با رویکردي تاریخی 

سازي به شیوه دهد که ادغام ایران در نظام جهانی و ضرورت دولتپرداخته است. نتایج نشان می

وله مدرن و در نتیجه اهمیت یافتن هویت ملی در این شکل از دولت، موجب توجه کانونی به مق

جا که نیروهاي اجتماعی مهمی قدرت دولت را در این برهه هویت ملی در این دوره شد. اما از آن

اي سامان یافت تا در برساخت هاي هویتی دولت به گونهکشیدند، سیاستتاریخی به  چالش می

ده هویت ملی عناصري از هویت سراسري تاریخی ایرانی که نشانگر هویتی نیروهاي اجتماعی یاد ش

بود، کنارگذاشته و عناصري انتخاب شود که به نوعی در تضاد با نشانگان هویتی نیروهاي یاد شده 

هاي هویتی دولت در این دوره بیشتر از آن که منطق ایدئولوژیک داشته و بود. از این رو، سیاست

یب، خصوصاً ناشی از ایدئولوژي دولت باشد، در راستاي منافع دولت و به ضرر نیروهاي اجتماعی رق

  روحانیت و سران ایالت و عشایر، تدوین شده است. 

  

  : دولت مدرن، هویت ملی،  پهلوي اول، مطالعه تاریخی.مفاهیم اصلی
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  مقدمه و بیان مسأله

هاي پیشامدرن که به لجاظ تاریخی اشکال مختلفی همچون دولت ـ شهر و خصوصاً امپراتوري در دولت

اي به نام هویت ملی وجود نداشت و این ناسیونالیسم عصر مدرن بود مسئله )،10: 1963(ایزنشتاد،  داشتند

هـاي  هایی از هویت چندگانه مردم برآمدند و خصلت موزائیک گونه هویـت که در پی برجسته کردن بخش

 ها در). به همین دلیل بود که اساساً امپراتوري13: 138،  بشیریه، 72: 1953اجتماعی را انکار کرد(، دویچ، 

هـاي  ) و جنبـه 12: 1996کردنـد (پیرسـون،   هاي ارضی خود عموماً به اخذ خراج بسـنده مـی  طلبیتوسعه

  هـا نبـود. تـا قبـل از پیـدایش      هاي تحت سلطه چندان مـورد توجـه امپراتـوري   فرهنگی و هویتی سرزمین

  را بـه قـوم و  هاي پراکنـده قـومی، زبـانی و... در جوامـع حـاکم بـود و افـراد خـود         هاي مدرن، هویتدولت

(گیـدنز،  هاي همگون نداشتند دانستند و حکومت ها نیز احتیاج چندانی به هویتقبیله ... خود منتسب می 

هاي رقیب که در نهایت منجر به ایجاد ها و سربرآوردن قدرتاما با فروپاشی امپراتوري). 326- 325، 1374

ی همچون هویت ملی را در کـانون توجـه   هاي مدرن شد، ضرورت مرزبندي فیزیکی و هویتی، مفهومدولت

هاي ملی و همگون هاي مدرن قرار داد و ناسیونالیسم به عنوان یک ایدئولوژي، رسالت برساخت هویتدولت

). از نیمه قرن بیستم نیز هویت ملی به جاي مفهوم خلق و 3: 1887سازي هویتی را برعهده گرفت (باگوت، 

  ). 143: 1383(اشرف تیک بود، رواج یافتخوي ملی که از مفاهیم عصر تفکر رمان

(ش) یک امپراتوري قدرتمند جهانی بود که به عنوان قلمرو بیرونی نظام 1009تا    879ایران از 

که البته در دوره قاجار شبحی بیشتر از آن باقی نمانده بود ) 40: 1378 ( فوران، شدجهانی قلمداد می

  براي کنترل و تصرف وسایل حکومت و اداره جامعه از  به همین دلیل  مبارزه ).1376 زاده،(رجب

با به قدرت رسیدن رضاخان،  ).41:  1380(بشیریه هاي عمدة تاریخ سیاسی ایران در این دوره است ویژگی

هایی را براي همگون سازي ها و برنامهتر از قبل شد و دولت مجموعه سیاستساختار دولت بسیار متفاوت

نی در پیش گرفت. این در حالی بود که از قبل هویتی سراسري تحت عنوان هویت هویتی در جامعه ایرا

سازي توانست در خدمت ملتایرانی متشکل از دو الیه باستانی و اسالمی در جامعه ایران وجود داشت و می

 کرد واي بود که دایره ایرانیت را کوچک میهاي هویتیقرار گیرد. اما آنچه در عمل رخ داد، سیاست

  ).177: 1381، زهیري، 12: 1379رویکردي تقلیل گرایانه نسبت به هویت ایرانی داشت (پرتویی، 

گرایی یاد شده مسأله اصلی این پژوهش است که البته در شرایط امروز جامعه ایران بررسی چرایی تقلیل  

اي و... انی، دینی، منطقههاي (قومی، زباي که سرشار از انواع تکثرها و شکافجامعهنیز داراي اهمیت است. 

و خطر تجزیه  هاي  مزبور شدهساز فعال شدن شکافگرایانه به هویت ملی، زمینهاست، هرگونه نگاه تقلیل

ي مشترك که در »ما«اي مسبوق به ایجاد یک سرزمینی را بر دارد. گذشته از آن هرگونه حرکت توسعه

دانند. ه شامل همه کسانی باشد که خود را ایرانی میاي است کوهله اول نیازمند تعریف ایرانیت به گونه

  ها پاسخ دهد:با توجه به آنچه گفته شد این پژوهش تالش دارد به این پرسش

  چرا در دوره پهلوي اول مقوله هویت ملی براي دولت اهمیت یافت؟   
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 گرفت؟ ر نمیهاي هویت ایرانی را در باي سامان یافت که همه الیههاي هویتی به گونهچرا سیاست  

  

  پیشینه تحقیق

) 1هاي بسیاري انجام شده است که به سه دسـته تقسـیم اسـت:    در زمینه هویت ملی درایران پژوهش

منـدي  هایی که به چرایی مسئله) پژوهش2اند هاي هویت ایرانی پرداختههایی که به بررسی مولفهپژوهش

پـارچگی ملـی در ایـران    سازي و یکبه فرایند ملت هایی که) پژوهش3اند و مقوله هویت در ایران پرداخته

  اند.  پرداخته

هـاي؛  پـژوهش . انـد هاي هویـت ایرانـی برآمـده   هایی هستند که به شناسایی مولفهدسته اول، پژوهش

شـان چیسـتی هـویتی    گیرند که مسأله) در این دسته قرار می1380)، چلبی(1381)، بنایی(1385رجایی(

هاي هویـت ایرانـی کـدام اسـت ندارنـد. هـر       عی چندانی در این خصوص که مولفهایرانی است و البته اجما

  اي چون زبان فارسی عموماً مورد تأکید واقع شده است.چند مولفه

اند. ایـن دسـته   مندي هویت ملی در ایران پرداختههایی هستند که به چرایی مسئلهدسته دوم پژوهش

این موضوع باشند کـه ایرانیـت بـه چیسـت، مسـئله بحـران        ها بیشتر از آن که در پی شناساییاز پژوهش

شدن هویـت ملـی در   ها عموماً مسأله اند. این پژوهشدار شدن هویت را مد نظر قرار دادههویت و یا مسئله

)، احمـدي  1383هـاي؛ آزاد ارمکـی (  دانند. پـژوهش ایران را مصنوع دست نخبگان، روشنفکران و دولت می

  گیرند.  در این دسته قرار می …) و 1384) کچوئیان (1383، بشیریه ()1379پرتوي (، )1384(

انـد. ایـن   سازي و یکپارچگی ملی در ایران پرداختـه هایی هستند که به فرایند ملتدسته سوم پژوهش

سـازي  ها ملتها به ارتباط هویت و ملیت با دولت توجه دارند. مسئله و موضع این دسته از پژوهشپژوهش

  )، 1378)، علـی اکبـري (  1383)، داریـوش قمـري (  1993هـاي؛ وزیـري (  سازي است. پـژوهش و یا دولت

  گیرند.)، در این دسته قرار می2016ابراهیمی (ضیاء

اند، عموماً بـه ایـن   هاي که در خصوص هویت ملی در ایران انجام شدهطور که اشاره شد، پژوهشهمان

کنـد و چـرا هویـت در یـک دوره تـاریخی      را مشخص مـی اند که چه چیزي دایره ایرانیت موضوع پرداخته

هایی که به این پرسـش پاسـخ دهنـد کـه چـرا در      اهمیت پیدا کرده و مسأله شده است. از این رو پژوهش

هـاي هـویتی، انسـان ایرانـی را در بـر      دوره پهلوي اول شکل خاصی از هویت سازي انجام شد که همه الیه

هاي انجام شده عمومـاً چرایـی ایـن شـکل از برسـاخت      آن، پژوهشگرفت؟ محدود هستند. گذشته از نمی

انـد. بـراي مثـال بشـیریه آن را بـه  ظهـور گفتمـانی در سـطح         هویتی را به ایدئولوژي دولت منتسب کرده

دهد که بر توسـعه و نوسـازي بـه شـیوه اروپـایی، ناسیونالیسـم ایرانـی،        روشنفکري در این دوره نسبت می

گیـري  کند، کچوئیان آن را محصول شـکل نیت مدرنیستی و سکوالریسم تأکید میمدرنیسم فرهنگی، عقال

دانـد کـه   جاسـازي مـی  ابراهیمی آن را ناشی از ناسیونالیسـم بـی  داند، ضیاءگفتمان لیبرال ناسیونالیسم می

ـ   ت توسط روشنفکرانی چون آخوندزاده و کرمانی ترویج داده شده بود و در دوره پهلوي اول، ایـدئولوژي دول
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اند (چرا دولت عناصـر  ها به پرسش اصلی این مقاله دادههایی که پژوهشطور که اشاره شد پاسخشد. همان

شود. اما پرسـش ایـن اسـت    خاصی از هویت ایرانی را برجسته کرد)، عموماً به ایدئولوژي دولت منتسب می

دولوژي توسـط دولـت، صـرفاً یـک     گزیند؟ به بیان دیگر، انتخاب یک ائکه چرا دولت این ایدئولوژي را برمی

هـا سـامان   هاي دیگري دارد که این پژوهش بـراي شناسـایی آن سـویه   بحث ایدئولوژیک نیست بلکه سویه

  یافته است.   

  

  چارچوب نظري  

هاي مربـوط بـه برسـاخت شـدن هویـت ملـی؛       این پژوهش به پیروي از آنتونی اسمیت از میان نظریه

رایی قومی، توان تبیینـی نمـادگرایی قـومی را بـراي پاسـخ بـه چگـونگی        گرایی، مدرنیستی و نمادگدیرینه

گرایان که هویت ملی را پدیده اي ازلی داند. نمادگرایان قومی برخالف دیرینهتر میبرساخت هویت ملی، مهم

دانند، معتقدند کـه هویـت ملـی    ها که آن را جدید و محصول ناسیونالیسم میدانند و مدرنیستو ابدي می

. از منظـر نمـادگرایی قـومی    اي مدرن است و دولت و نخبگان در برساخت آن نقشی کلیـدي دارنـد  دهپدی

 کننـد سازند اما عناصر هویتی را از تاریخ و گذشته تاریخی استخراج مـی نخبگان و دولت، هویت ملی را می

یت ملی برجسـته  . از این رو در این نظریه نقش دولت و نخبگان در برساخت هو) 69- 52: 1383(اسمیت، 

نامنـدش و در  است. البته مراد از دولت در این پژوهش شکل خاصی از دولت است کـه دولـت مـدرن مـی    

هـاي پاتریمونیـال،   سنتی یا پیشامدرن (دولـت شـهرها، نظـام هـاي فئـودالی، امپراتـوري      هاي مقابل دولت

) و آغاز 10: 1963قرار دارد (ایزنشتاد،  هاي بوروکراتیک متمرکز)گر و امپراتوريرو یا غلبههاي کوچامپراتوري

) است که به موجب آن تحقق هر دولت تنها با اقتدار سیاسی و حق 1648تکوین این امر معاهده وستفالی (

). در واقع آن گونه که اندیشمندان مختلف  35: 2003شد (اترینگتون، انحصاري در یک سرزمین معین می

) عنــوان 35- 9: 1996، پیرســون، 58: 2000، هکتــر،  5- 3: 1985، گیــدنز،  156- 154: 1998(مــوریس، 

اند، دولت مدرن، یک شکل از سازمان سیاسی است که نهادهایش در طـی زمـان تـداوم دارنـد، نظـم      کرده

کنندگان و حکومت شوندگان و مسلط بر آنان صورت متمرکز، فارغ از حکومتپارچه و واحدي بهعمومی یک

  کـارگیري اجبـار مشـروع اسـت،     منبع نهایی اقتدار سیاسی و مدعی انحصار بـه در سرزمینی که خود دولت 

  آورد، خواهان وفاداري اعضا و ساکنان دایم سـرزمین اسـت. داراي حاکمیـت مسـتقیم اسـت و      وجود میبه

بـه  واسطه با تمامی اتباع خود ارتباط دارد. ایجاد این ارتباط و برقراري نظم در جامعه نیازمند بوروکراسی بی

معناي مدرن آن است. بوروکراسی به معناي مدرن آن نیز نیازمند زبان مشترکی است که دولت از طریق آن 

هاي بتواند با توده هاي ناهمگون جامعه ارتباط برقرار کند. منابع اقتصادي این شکل از دولت بر خالف دولت

استفاده از دستگاه بوروکراسی، بصورت  شد، باپیشامدرن که از طریق خراج و معموال از طریق زور انجام می

هاي مختلف است آید. این دولت در فضایی جهانی که عرصه رقابت دولتدست میمستقیم از شهروندان به
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ها است. توان نظامی این دولت، بر خالف قرار دارد. بنابراین نیازمند مرزبندي فیزیکی و هویتی با سایر دولت

آمد، از طریق احضـار شـهروندان بـه خـدمت     دست مینیروي مزدوري به هاي پیشامدرن که از طریقدولت

اي یاد شده، دولت مدرن احتیاج به برسـاخت هـویتی   هشود. براي انجام مجموع کار ویژهسربازي تأمین می

از ابزارهـاي   ). براي ایجاد این مهـم 15- 12: 1390نژاد، سراسري (ملی) در جامعه دارد (آزاد ارمکی، نصرتی

). 64: 1990کند (داندیکیر، استفاده می …ي همچون؛ مدارس. سرودهاي ملی، پرچم، بناهاي یادبود وبسیار

پردازد و در بسیاري از موارد، تاریخ را این شکل از دولت براي ایجاد همگونی هویتی گاه به ابداع سنت نیز می

  هـاي هویـت ملـی اسـت.     مولفه ). اما موضوع مهم در این فرایند انتخاب27: 1996وولف، کند (تحریف می

  گیرند. گزینند و کدام یک را نادیده میها برمیهایی را از میان مولفههاي مدرن چه مولفهکه دولتاین

این پژوهش با اتکا به نظریه اسکاچپول، دولت را کنشگري مستقل دانسـته کـه در وهلـه اول منـافع و     

هاي هویتی دولت تحت تاثیر منـافع دولـت اسـت،    ة کنشدهندکند. از این رو جهتثبات خود را دنبال می

اما این که دولت چه اندازه بتواند مستقل عمـل کنـد بـه فضـاهاي سـاختاري وابسـته اسـت (اسـکاچپول،          

). با توجه به آنچه گفته شد، پاسخ این پژوهش به چرایی تقلیل گرایی در برساخت هویـت  48-  49: 1376

  ر است:ملی در دوره پهلوي اول فرضیه زی

ادغام ایران در نظام جهانی در دوره قاجار و فشار ساختاري براي نوسازي دولـت موجـب مـدرن شـدن     

جـا کـه نیروهـاي اجتمـاعی قدرتمنـدي در ایـن دوره       ساخت دولت و اهمیت یافتن هویت ملی شد. از آن

اخت هویـت ملـی   کشیدند، دولت عناصري از هویت تاریخی ایرانی را براي برسقدرت دولت را به چالش می

داد از نیروهاي اجتمـاعی رقیـب (سـران ایـالت و عشـایر،      برگزید و ضمن آن که به دولت جدید هویت می

  کرد.  روحانیت و اشراف) هویت زدایی می

   

  چارچوب روش شناختی

ها، به ژوهش روش تحلیل تاریخی است که پژوهشگر در مقام گردآوري داده روش مورد استفاده در این پ

هاي تاریخی و تحقیقـات انجـام شـده در مـورد     ریزي شده به اسناد و مدارك تاریخی، تحلیلرنامهصورت ب

سازي دولت در دوره پهلوي جایی که موضوع مورد مطالعه هویتکند. از آنموضوع مورد مطالعه مراجعه می

را تشـکیل  اول است، واحد مشاهده تصمیمات و عمل مجموعه افرادي است که تصمیم گیرندگان سیاسـی  

دهند.  بنا به مالحظات روش شناختی، با استفاد از اسناد و مدارك تاریخی چگونگی و چرایی برسـاخت  می

  شود.هویتی به شکلی تقلیل گرایانه در دولت پهلوي اول توضیح داده می
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  زمینه ساختاري به قدرت رسیدن پهلوي اول

همه  باید ناشی از ادغام ایران در نظام جهانی در زمینه ساختاري به قدرت رسیدن پهلوي اول را بیش از 

. )40: 1378(فوران،ساخت  دوره قاجار دانست که فشار بسیاري را براي نوسازي دولت در این دوره وارد می

)، ظهور گفتمان روشنفکري که خواستار ظهـور دولتـی   216- 214اما ناتوانی قاجارها براي نوسازي (همان، 

هاي اجتماعی بعد از انقالب مشروطه و همچنین حمایـت   )، ناامنی13ی بود (همان، قدرتمند در جامعه ایران

)، زمینـه را  1383:138انگلیس از ظهور دولتی قدرتمند در ایران که منافع آنان را تضمین کند (زیرنسـکی،  

براي ظهور قدرتی جدید فراهم ساخت. در چنـین فضـایی رضـاخان بـه قـدرت رسـید. او در ابتـدا پـرچم         

خـواهی  خواهی را علم کرد، اما مخالفت روحانیون و معدودي از روشنفکران باعث شد از جمهـوري وريجمه

) و در نهایت با راي مجلس مؤسسان سلسـله قاجاریـه را منقـرض سـازد و     148: 385دست بکشد (کدي، 

شـیوه سـنتی   سلسله پهلوي را بنیان نهد. از آن جایی که ساختار نظام جهانی دیگر اجازه تشکیل دولت به 

داد و گفتمان روشنفکري بر نوسازي دولت تأکیـد داشـت، بنـابراین حرکـت بـه سـمت       (امپراتوري) را نمی

نوسازي دولت در قالب دولت مدرن، ضرورتی انکارناپذیر شد. این شکل از دولت نیازمند تکـوین دو فراینـد   

  مچـون ایجـاد ارتـش مـنظم و     سـازي مجموعـه اقـداماتی ه   سازي بود. در راستاي دولتسازي و ملتدولت

هاي عشایر)، ایجاد نظام ها و حرکتپارچه، بوروکراسی قدرتمند، سرکوبی نیروهاي گریز از مرکز (جنبشیک

قضایی مدرن و.... انجام شد. این ترتیب نهادي جدید تفاوتی اساسی با ترتیب نهادي دولـت در دوره قاجـار   

  هـایی بـراي   ). در کنـار ایـن فراینـد، مجموعـه اقـدام     151- 150: 1387نـژاد،  داشت (آزاد ارمکی و نصـرتی 

  سازي هویتی و باز تعریف هویت ایرانی در قالب هویت ملی در پیش گرفته شد. همگون

  

  سازيچگونگی و چرایی اقدامات دولت در زمینه هویت

یجاد و توسعه هایی که دولت در این زمینه انجام داد در دو حوزه قابل تفکیک است: الف) امجموعه اقدام

- سازي بودند. ب) اتخاذ برنامهسازي و همگونبرخی نهادهاي جدید که عموماً کانون توجه دولت براي هویت

هایی براي ترویج عناصر هویتی مورد نظر و حذف عناصر رقیب. این بخش در بردارندة مجموعه ها و سیاست

هاي درون ملی، که عموماً از نظر راندن هویتهایی بود که از یک سو به حذف و به حاشیهها و اقدامسیاست

هاي خاص هویت ایرانی شدند، نظر داشت و از سوي دیگر فربه کردن برخی مولفهدولت رقیب محسوب می

هاي هویت ایرانی همخوان نبود. در حوزه نهادهاي و ترویج برخی عناصر هویتی که مدرن بود و با سایر الیه

هاي خاص قرار داد و از سـوي دیگـر دو   به توسعه مدارس ابتدایی با برنامه جدید دولت کانون توجه خود را

هاي براي سـاختن هویـت   سازمان جدید به نام پیشاهنگی و پرورش افکار را تاسیس کرد که صراحتاً برنامه

هاي هایی براي حذف هویتها و برنامهانسان ایرانی بر سبک و سیاقی خاص داشتند. در حوزه اتخاذ سیاست

هایی به این شرح انجام شد؛ همگـون سـازي پوشـش، تاکیـد بـر      رقیب و ترویج هویت دولت ساخته، اقدام
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هاي سال، تغییر نام شـهرها، تعریـف حقـوقی    هاي ماهگذشته و میراث تاریخی با رویکردي خاص، تغییر نام

هاي دیگر، حذف شیه راندن زباندایره ایرانیت و ارایه ورقه هویت به اتباع ایران، تاکید بر زبان فارسی و به حا

) و همچنـین  155هاي اجتماعی رقیـب تعلـق داشـت (همـان،     و طرد برخی نمادهاي هویتی که به نیروي

  هاي هویتی به هویت ایرانی که با کلیت آن سازگاري چندانی نداشت.افزودن برخی مولفه

  

  توسعه و ایجاد برخی نهادهاي جدید

  دتوسعه مدارس ابتدایی به سبک جدی

گسترش آموزش عمومی در قالب مدارس یکی از کلیدي ترین ابزارهایی است که دولـت هـاي مـدرن    

، 31: 2002، واکسـمن،   28: 200، هکتـر، 1- 14: 1382براي هویت سازي از آن سود می جویند (هابزبـام،  

تحـت   هاي مختلف اجتمـاعی، هایی هستند که فرزندان گروه). در واقع مدارس مکان28- 26: 1996وولف، 

پرسـتی و   شود که حس وطـن اي تنظیم میگیرند. محتواي این آموزش نیز به گونهآموزشی یکسان قرار می

  وجود آورد و تقویت کند.گرایی را در آنان به ملی

در ایران نظام غالب آموزشی تا قبل از به قدرت رسیدن رضاخان به صورت مکتـب خانـه بـود (بنـانی،     

یه یکسانی براي آموزش کودکان وجود نداشت و نوع و محتواي آمـوزش تـا   ). در این سیستم رو86: 1961

دار وابسته بود و اغلب رنگ دینی داشت. گرچه سـابقه مـدارس بـه    هاي مکتباندازه بسیار زیادي به ویژگی

 :1377گـردد (حاضـري،  باز می 1213شیوه جدید به ایجاد مدارس وابسته به مسیونرهاي مسیحی در سال 

حرکتی سازمان یافته از طرف دولت آغاز نشده بود. با به قدرت رسیدن رضاخان توسعه آموزش ) اما 40- 28

). به طوري که در ابتداي به قدرت رسیدن 118- 116: 1992عمومی با شدت بیشتري دنبال شد (منشاري، 

 612ان ) تعداد کل مدارس اعم از دولتی، خصوصی، مذهبی، پایه اول، دوم و عـالی در ایـر  1301رضاخان ( 

با  8237هاي پایانی سلطنت او  به باب بود (تعداد دانش آموزان و معلمان آن سال موجود نیست) و در سال

ساله،  18). به بیان دیگر در یک فاصله زمانی 108آموزگار رسید (بنانی، پیشین:  13646شاگرد و  496960

  ). 49: 1381برابر شد (فغفوري،  8تعداد مدارس بیش از 

افزایش مدارس ابتدایی دولت اقدام به استاندارد سازي آموزش در مدارس کـرد. در ایـن راسـتا     در کنار

،  هفت هدف عمده براي دوره آموزش ابتدایی در نظر 1302شوراي عالی معارف در تاریخ هفتم برج جوزاي 

از آن شـوراي   گرفت که دو بند از آن، صراحتاً بر برساخت هویت ملی و وطن پرستی تأکید داشتند. گذشته

عالی مواد درسی که در مدارس باید آموزش داده شوند را مشخص کرد. نکته قابل تأمل در مواد درسـی آن  

در تمام چهار پایه، درسی به نام شرعیات وجود دارد و در سه پایه آخر  1302است که در مواد درسی سال 

ی ماده درسی شرعیات را از کـل حـذف و   شوراي عال 1316دوره، ماده درسی قرآن نیز وجود دارد. در سال 

قرآن حذف شد و نام موسـیقی بـه    1319ماده درسی جدیدي به نام سرود را به مواد درسی افزود. در سال 

شود. شورا همچنین براي هر یک از مواد درسی اهدافی را مشـخص کـرد. اهـداف در    مواد درسی افزوده می
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ه گذشته تاریخی ایران و همچنین تقویت حس ملی و وطـن  نظر گرفته شده براي تاریخ و جغرافی آگاهی ب

).  محتواي کتب درسی مدارس نیز حول 1319- 1302پرستی است (صورت مذاکرات شوراي عالی معارف، 

هاي آن ). یکی از مولفه286: 1ج 1338پرستی و تجددگرایی تنظیم شد (صدیق،  گرایی، شاه محورهاي ملی

). عنصر ناسیونالیستی 253: 1384ن زبان مادري ایرانیان بود (علی اکبري ،ملی گرایی، زبان فارسی، به عنوا

کرد، نژاد آریایی به عنوان نژاد ایرانیان و مایه مباهات هاي درسی ترویج میدیگري که دولت از طریق کتاب

سـفید  مردم روي زمین از یک نژاد نیستند، بعضـی  «آنان بود. در کتاب تاریخ سال اول دبیرستان آمده بود 

ها، برخی زرد پوستند مثل ها، برخی سیاه پوستند مثل بسیاري از آفریقاییها و اروپاییپوستند مثل ما ایرانی

ها، بعضی سرخ پوستند مثل مردم قدیم آمریکا.  نژادهاي دیگري هم هستند کـه کمتـر از   ها و ژاپنیچینی

). در این کتاب درسی تاریخ، نژاد سیاه 2ص (کتاب تاریخ سال سوم دبیرستان،» این چهار نژاد اهمیت دارند

و نژاد سرخ در تمدن مقام مهمی ندارند و تقریباً وحشی هستند. نژاد زرد، اگر چه تمدنش قدیم است ولی در 

حال حاضر پویایی و سرزندگی ندارد، اما نژاد سفید که ایرانیان جزو این نژاد هستند، در حال حاضر زمین را 

تاریخ تقریباً منحصر به سرگذشت نژاد سفید می باشد. نژاد سفید هم چنـد شـعبه   «در تصرف خود دارد و 

هاي این دوره در ). گذشته از مباحثی که در کتاب4- 3(همان، ص» است. از همه مهمتر شعبه آریایی است

کنـد،  شود و همه جامعه چند قومی ایرانی را منتسب به اقـوام آریـایی مـی   باره منشأ قومی ایرانیان ارایه می

ها سـعی شـده   شود که در بردارنده نکات قابل تأملی است. در این کتابمباحثی نیز در باره اعراب ارایه می

هـا البتـه تصـویري    هویت ایرانی نشان داده شوند. در ایـن کتـاب  » دیگري«ها است که اعراب و حتی ترك

ن پیش از اسالم مورد توجه خاص واقع شود و تاریخ ایراخوشایندي از  عشایر و زندگی عشایري نیز ارایه نمی

اي سامان داد که دست روحانیت از آن مدارس هاي آموزشی را به گونهشود. دولت در این دوره سیاستمی

هاي آموزشی را از مـدارس غربـی   کوتاه شود. مدارس را به شکل و شیوه و فرهنگ غربی سازمان داد، برنامه

اي تنظیم کرد که در آن به کودکان آمـوزش داده شـود کـه    گونه اقتباس کرد و محتواي متون درسی را به

هاي رایج در ایران برتري دارد، ایرانیان از نژاد آریا و شاهان زبان مادري همه آنان فارسی است و بر همه زبان

اي ایران باستان هستند، تاریخ واقعی ایران، تاریخ ایـران باسـتان اسـت و شـاه نمـاد جامعـه ایرانـی        اسطوره

  شود. محسوب می

  

  هاي پیشاهنگی و پرورش افکارتأسیس سازمان

ظاهراً در آغاز با اهـداف ورزشـی کـار خـود را      1304سازمان پیشاهنگی با الگویی کامالً غربی از حدود 

آغاز شد که ولیعهد از اروپا به ایران بازگشت و در رأس ایـن سـازمان    1315شروع کرد. اما رونق آن از سال 

را داخل و خارج از مدرسه به عهـده داشـت کـه    » فوق برنامه«هاي  پیشاهنگی بسیاري از برنامهقرار گرفت. 

).  در کل محورهاي حرکت و اقـدام سـازمان   300: 1377ها ارودهاي پیشاهنگی بود (حجتی، مهمترین آن

  عبارت بودند از:
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  ایجاد وفاداري به  ضرورت تسلط دائمی و نظارت غیر نظامی بر ایالت و اقوام مختلف از طریق  - 1

  هاي فرامحلی و قومی پیشاهنگیآرمان

پارچگی در شون اجتماعی، اخالقی، آداب فردي و اجتماعی و ایجاد یکسان سازي و ایجاد یک   - 2

  جریان مسیر فرهنگی همراه با سایر مؤسسات و نهادهاي فرهنگی

  تقویت وحدت ملی و روحیات میهن پرستی  - 3

  هاي رزمی با  انگیزه هاي نظامین و پرورش جسمی و ایجاد آمادگیپرورش جوانان ونوجوانا  - 4

تالش در جهت ایجاد جایگاه فرهنگی در جوامع بین المللی از طریق شرکت و حضور در   - 5

  هاي ساالنه پیشاهنگیگردهمایی

 گسترش آموزش نوین براي افزایش میزان انطباق مردم با اقدامات و اصالحات نوگرایانه دولتی از  - 6

  هاي پیشاهنگیطریق آموزه

در بین جوانان که نمونه بارز این » دیگر ـ پاسداري«و »  خود ـ پاسداري«ایجاد و تقویت روحیه   - 7

  مقدمه). 35می توان سراغ گرفت (دلفانی، پیشین: » سازمان جوانان هیتلري«محور را در 

ی بـود، امـا مهمتـرین اقـدام     گرچه سازمان پیشاهنگی گامی مهم در جهت برساختن هویت انسان ایران

دولت در زمینه هویت سازي و تربیت انسان ایرانی، تأسیس سازمان پرورش افکار بود کـه اساسـنامه آن در   

به تصویب هیأت وزیران رسید. در اساسنامه هـدف از ایجـاد سـازمان، پـرورش و      1317دي ماه  12تاریخ 

، کتب کالسیک و کتب عام المنفعه، سخنرانی عمـومی،  ها ها، رساله راهنمایی افکار عمومی از طریق روزنامه

عنـوان شـده اسـت. بـر ایـن مبنـا شـش        » نمایش و سینما، رادیو، موسیقی و سرودهاي میهنی و امثال آن

کمیسیون؛ مطبوعات، کتب کالسیک، سخنرانی، نمایش، رادیو و موسـیقی بـراي مـدیریت وسـایل مـذکور      

ود در کتب درسی اصالحات سودمند به عمـل آورده، افکـار   تشکیل شد.. کمیسیون کتب کالسیک مأمور ب

اساسـنامه   7ها به وجـه مـؤثري بپرورانـد. بـر اسـاس مـاده        پرستی را در مندرجات آن میهن دوستی و شاه

شود که در آن براي دبیران و آموزگـاران  ها براي آموزگارن تأسیس میهایی در تهران و شهرستانآموزشگاه

شود تا از این طریق آنان ترتیب و اسلوب پرورش افکار دانش آمـوزان و سـالمندان را   هایی برگزار میکالس

ها گذشته تاریخی و جغرافیایی ایران، شرح حال بزرگان ایران، آثار و ابنیه تـاریخی،  فراگیرند. در این کالس

و آموزگـاران  خدمات ایران به عالم تمدن، ملیت و وحدت ملی، وظیفـه و آرزوي ملـی ایرانیـان بـه دبیـران      

ها به دانش آموزان و سالمندان مفاهیم یاد شده را آمـوزش  شد تا آنان از طریق این آموزشآموزش داده می

هاي عمومی توسط صاحبنظران مشهور و شـناخته شـده، طیـف    دهند. این سازمان طی برگزاري سخنرانی

لوم اجتماعی، آموزش و پرورش، تجدد، ها و از جمله اخالق، تاریخ، بهداشت، ادبیات، عاي از موضوعگسترده

ترقی و کسب تمدن جدید، ملیت و ملیت پرستی، آمال و آروزهاي و وظـایف ملـی، وحـدت ملـی، مـیهن      

پرستی، وفاداري به شاه و شاه پرستی، گذشته باستانی ایران، شاهنامه و فردوسی، مبارزه بـا خرافـات، ذکـر    

  گذاشـت. در مراسـم سـخرانی نیـز معمـوالً       . را به بحـث مـی  پیشرفتهاي نمایان کشور در عصر پهلوي و .....
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). در 3 - 5شـد (همـان،    هایی به سبک جدید همراه با موسیقی اجرا و سرود شاهنشاهی خوانده مینمایش

واقع وظیفۀ اصلی سخنرانان این بود که افکار و آمال و آرزوهاي افراد را چنان یکسان کنند که اتحاد و اتفاق 

)، حس ناسیونالیستی و شـاه پرسـتی در میـان    18: 1345میان ایشان فراهم شود (نفیسی،  کلمه واقعی در

  آنان ایجاد شود وزمینه پذیرش فرهنگ و تمدن جدید(تمدن غرب) در آنان فراهم گردد

  

هایی براي ترویج عناصر هویتی مورد نظـر و حـذف عناصـر    ها و سیاستاتخاذ برنامه

  هویتی رقیب 

  های و به حاشیه راندن سایر زبانتأکید بر زبان فارس

  کـار  هاي مـدرن بـراي ایجـاد هویـت سراسـري بـه      زبان مشترك یکی دیگر از ابزارهایی است که دولت

هـاي مـدرن، یـک    اي است که تقریباً در تمام دولتگیرند. نقش عنصر زبان در هویت سراسري به اندازهمی

هـاي مـدرن را بایـد در    دالیل اهمیت زبان در دولـت  زبان به عنوان زبان رسمی انتخاب شده است. یکی از

ها جستجو کرد. عالوه بر آن، زبان همچون دیگر عناصـر هویـت سـاز،    بوروکراتیزه بودن گسترده این دولت

). اما گذشته 44- 45: 1998چون یک ویژگی مشترك است در ایجاد هویت مشترك موثر است (اندرسون، 

شناسایی است و هم موضوع شناسایی. زبان به دلیل مشترك بودن در  از آن، در حوزه هویت زبان هم عامل

  میان بسیاري از اتباع دولت مدرن، عنصري هویت ساز و یک مولفـه هـویتی اسـت و هـم ایـن کـه ابـزار و        

شوند و میراث گذشته به حـال  اي است که سایر عناصر هویتی با آن و به واسطه آن فهم و تصویر میوسیله

شود. است، ساخته می» خود«که الزمه فهم » دیگري«د. از سویی دیگر به واسطه زبان است که یابانتقال می

با همین نگاه به زبان است که تقریباً همه روشنفکران دوره مورد مطالعه تأکید موکدي بر زبان فارسـی بـه   

بخش را تداوم  عنوان مهمترین مولفه هویت بخش داشتند و فردوسی را به عنوان کسی که این عنصر هویت

  کردند.تاریخی بخشیده است ستایش 

قـانون شـوراي عـالی     اولین اقدام براي جا اندختن زبان فارسی بـه عنـوان زبـان رسـمی در ایـن دوره      

شمسی بود که یکی از وظایف شورا را اهتمام در ترویج خط و زبان و ادبیات  1300حوت  20مصوبه  معارف 

حمل  21مصوب  ). گام بعدي با تصویب قانون ثبت اسناد و امالك 1386، کرد. (م.ق.م.ش.افارسی تعریف می

آن کلیه اسناد و نوشتجاتی که براي ثبـت بـه اداره ثبـت     74ماده  برداشته شد که مطابق  1302تنگوزئیل 

  شود باید به زبان فارسی باشد (همان).  اسناد و امالك ارائه می

پارچـه و  دسـت و یـک  عنوان زبانی یکتا زبان فارسی بهدر حوزه آموزش نیز دولت تالش بسیاري کرد 

هاي پایین از زبان انحصاري در نظام آموزشی باشد. در همین راستا مدارس خارجی موظف شدند در کالس

دولت فشار آورد تا مدارسی کـه زبانشـان ارمنـی یـا      1306عنوان زبان آموزشی استفاده کنند. در فارسی به

اصلی شان فارسـی شـود. در آذربایجـان مـدارس آمریکـایی مجبـور شـدند فقـط         ترکی بود، زبان آموزشی 
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هاي فارسی زبان گواهی شش ساله ابتدایی داشتند و نیز ساعات تدریس شاگردانی را بپذیرند که از دبستان

فارسی را به زیان ساعات تدریس ارمنی افزایش دهند. در همین زمان مدارس خارجی ملزم شدند نام خود را 

و مدرسـه دخترانـه آن   » کـالج البـرز  «ارسی تغییر دهند، چنانکـه کـالج آمریکـایی پسـران در تهـران      به ف

ابن «و مدرسه پسرانه آمریکایی رشت » ادب«در اصفهان » کالج مموریال استوارت«نام گرفتند، » نوربخش«

هاي زبـانی و   ). دولت گذشته از گسترش زبان فارسی، اقلیت204- 199: 1383نامیده شدند (ماتی، » سینا

). در واقع سیاست دولت توسعه زبان فارسـی و   195: 1379کرد (کاتوزیان، خاصه ترك زبانان را تحقیر می

هاي اولیه به قدرت رسیدن رضـاخان، مطبوعـات   ها بود. به همین دلیل در سالممانعت از توسعه سایر زبان

تش گردید و بار دیگر آموزش زبان کـردي  هایی که به خط کردي بود طعمه آکردي از بین برده شد، کتاب

). تالش دولت براي توسعه و پاکسازي زبان فارسی در نهایـت منجـر بـه    82- 81: 1371ممنوع شد (کاتم، 

هـاي  شد که هدف واژه سازي فارسـی بـراي مفـاهیم جدیـد و زدودن واژه     1314در » فرهنگستان«ایجاد 

  ).236: 1385نامناسب خارجی از فارسی را به عهده داشت (پري، 

دستی است و هاي زبانی دولت بر این پیش فرض استوار بود که ملت ایران قوم واحد یکدر کل سیاست

داد کـه  جانبی از تاریخ ایـران را نشـر مـی   باید زبان واحدي داشته باشد. از طرفی دیگر دولت روایت حق به

زمان در ایـران تعـداد تـرك زبانـان از      صریحاً و موکداً ضدعرب و ضد ترك بود در حالی که احتماال در آن

هـاي  هایی، تبعیض اقتصادي و اجتماعی علیـه اسـتان  فارسی زبانان بیشتر بود. یکی از پیامد چنین سیاست

غیرفارسی زبان و یورش نظامی به زندگی و فرهنگ عشایري بود. در دوره رضاشاه موجودیت جوامع عـرب  

و نشر به زبان ترکی آذربایجانی یا سایر اشکال زبان ترکـی و   زبان جنوب غربی کشور یکسره انکار شد. طبع

اي از فارسی خوانده شد و چاپ و انتشار به اشاعه و ترویج کتبی آن را قدغن گردید. زبان کردي رسماً لهجه

هاي دیگر و ). این در حالی بود که زبان فارسی در عین وجود زبان433: 1379آن نیز ممنوع شد (کاتوزیان، 

ها، به لحاظ تاریخی عامل مهمی در پیوند دادن ایرانیان با هر قومیتی داشت و در این دوره مزیستی با آنبا ه

توانست در خدمت کلیت هویت شد، میهاي دیگر همچون گذشته به رسمیت شناخته مینیز، چنانچه زبان

  و جامعه ایرانی قرار گیرد.    

  

  هاي سال و برخی شهرهاتغییر نام ماه

شمسی بود. بر این اساس  1304هاي فارسی از نوروز  هاي دولت تبدیل بروج به ماهدیگر از سیاستیکی 

شمسی، مجلس قانونی را به تصویب رساند که مطابق ماده اول آن از نوروز  1304فروردین ماه  11در  شب 

شـد تـا در تمـام    می ) تاریخ رسمی سالیانه مملکت به ترتیب ذیل معمول می گردید و دولت مکلف 1304(

  دوایر دولتی قانون یاد شده را اجرا نماید:
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عبداهللا صلوات اهللا علیه از مکه معظمه به  النبیین محمدبن مبدأ تاریخ: سال هجرت حضرت خاتم - الف  

  مدینه طیبه.

  آغاز سال: روز اول بهار. - ب 

  سال: کماکان شمسی حقیقی. - ج 

روز،  31روز، تیر  31روز، خرداد 31روز، اردیبهشت  31 نها: فروردی اسامی و تعداد روزهاي ماه - د  

روز،  30 روز، بهمن 30روز ، دي  30 روز، آذر 30 روز، آبان 30 روز، مهر 31روز ، شهریور  31امرداد   

هاي سابق  شماري ختاوایغور که در تقویم مطابق ماده دوم این قانون نیز ترتیب سال روز. 29اسفند 

- ). سیاست تغییر بروج به ماه1386(م.ق.م.ش.ا،  شدتصویب این قانون منسوخ می معمول بوده از تاریخ

هاي فارسی را باید در راستاي تقویت الیه باستانی هویت ایرانی و همچنین متمایز کردن آن از فرهنگ 

  ترکی تحلیل کرد.

استا، عربسـتان بـه   گام دیگري که دولت در این زمینه برداشت، تغییر نام برخی از شهرها بود. در این ر

خوزستان، انزلی به پهلوي، لرستان به کرمانشاه، کردستان به آذربایجان غربی، ارومیه به رضائیه، استرآباد به 

). در 130: 1377آباد به شاهی، سلطانیه به اراك و محمره به خرمشهر تغییر یافت (آبراهامیان،  گرگان، علی

- هاي زبانی و تبدیل نامیاست یاد شده در راستاي سیاستشد، بخشی از ساین سیاست دو هدف دنبال می

هایی که نشان دهنده یک قومیت خاص بود، به نـام  هاي غیر فارسی به فارسی بود و برخی تغییر نام استان

هـایی چـون محمـره،    دیگري بود که چنین تداعی را با خود نداشته باشد. به بیان دیگر دولت با تغییـر نـام  

  زدایـی  ها که داراي هویـت قـومی بودنـد، هویـت    به نوعی از ساکنان این شهرها و استانکردستان و ارومیه 

  کرد.  ساخت و به زغم خود در هویتی سراسري ادغام میشان جدا میها را از پیشینه قومیکرد و آنمی

  

  سازي پوشش  همگون

یی و عـدم همبسـتگی   گرچه بسیاري از این روشنفکران لباس ناهمگون مردم ایران را عامل واگرا

سازي لبـاس بـه صـورت    )، اما با به قدرت رسیدن رضاخان همگون2: 1304دانستند (افشار، آنان می

، نخستین مقررات لباس پوشیدن از تصویب مجلس هفتم 1307گیري شد و در ششم دي رسمی پی

شـاغل دولتـی   ). مطابق این قانون کلیه اتباع ذکور ایران که بر حسب م196: 1385گذشت (شهابی، 

متحدالشـکل شـوند و    داراي لباس مخصوص نیستند در داخل کشور مکلف شدند که ملبس به لبـاس 

کلیه مستخدمین دولت اعم از قضایی و اداري مکلف شدند در موقع اشتغال به کار دولتـی بـه لبـاس    

نـد.  ملبس شوند و در غیر آن موقع باید به لبـاس متحدالشـکل ملـبس گرد    مخصوص قضایی یا اداري

قانون یاد شده طبقات هشتگانه مجتهدین، مراجع امور شـرعیه دهـات و قصـبات پـس از برآمـدن از      

عهده امتحان معینه، مفتیان اهل سنت و جماعت که از طرف دو نفـر از مفتیـان مسـلم اهـل سـنت      
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اجازه فتوي داشته باشند، پیشنمازان داراي محراب،  محدثین که از طـرف دو نفـر مجتهـدین مجـاز     

ازه روایت داشته باشند، طالب مشتغلین به فقه و اصول که در درجه خود از عهده امتحان برآینـد،  اج

کـرد (م.ق.م.ش.ا،  مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی و روحانیون ایرانی غیر مسلمان را مستثنی می

کـه   طـور هاي هویتی دولت، نمودي عینی یافـت. همـان  ). با تغییر لباس یکی دیگر از سیاست1386

گفته شد، لباس مورد نظر سنخیتی با فرهنگ ایرانی نداشت و کامالً غربی بود. بـدون تردیـد یکـی از    

ماندگی کشـور  علل ارایه چنین طرحی را باید ناشی از فضاي روشنفکري دانست که یکی از علل عقب

ه اوالً شـد کـ  دانستند. اما این سیاست باعث مـی هاي مختلف کشور میرا ناهمگونی پوشش در بخش

ها بـود جـدا   که نیروي ایلی که در جامعه ایران نیروي قدرتمندي بود از لباس قومی خود که نماد آن

شود و در کلیتی همسان و هم شکل ادغام شود. در ثانی، روحانیت که از نظـر رضاشـاه مظهـر عقـب     

ند که بسیاري شد، به پوشیدن این لباس تن دهد (هرچرفت مجبور میماندگی و ارتجاع به شمار می

از روحانیون از پوشیدن آن معاف شده بودند) و در نتیجـه همچـون عشـایر نمـاد هـویتی خـود را از       

دست بدهد. به این ترتیب نمادهاي هویتی دو نیروي اجتماعی که رقیب قدرت دولت بودنـد از آنـان   

. به همین دلیـل  شدشد. گذشته از آن عناصري از فرهنگ غرب به جامعه ایرانی تزریق میگرفته می

  بود که بسیاري از علما و سرکردگان عشایر با تغییر لباس مخالفت کردند.

اما نکته طنزآمیز در این میان آن بود که با ایجاد لباس متحدالشکل به خاطر تفاوت لباس روحانیت بـا  

  اد لبـاس  بقیه مردم، تمایزیافتگی روحانیت با مردم عـادي بیشـتر شـد. بـه بیـان دیگـر، دو سیاسـت، ایجـ        

الشکل و خدمت سربازي که همه جامعه مجبور به اجراي آن بودند اما بخشی از روحانیت از آن معاف متحد

) به این ترتیب، دولـت  9: 2003شده بودند، روحانیت را به یک طبقه مبرز و تاثیرگذار درآورد (کشاورزیان، 

ته بـه ایجـاد یـک روحانیـت داراي مرزهـاي      پهلوي با ایجاد تمایز ظاهري بین علما و غیرروحانیان، نادانسـ 

  مشخص با حس همبستگی کمک کرد، نیرویی که چند دهه بعد سقوط این دودمان را رهبري کرد.

  

  تأکید بر میراث تاریخی ایران باستان 

هاي پراکنده اجتماعی است. به همـین  گذشته تاریخی مشترك، منبع خوبی براي نزدیک کردن هویت

ها تاریخ و گذشـته  اي مدرن و الزام به وجود هویت هاي عام و فراگیر، براي این دولتهدلیل با ظهور دولت

هـا  یابیها و کام). در واکاوي تاریخ نیز تاریخ پیروزي62: 1990کند (داندکر، تاریخی اهمیتی بسیار پیدا می

سازي براي بزرگ » دیگري« یابد. در این واکاوي نیز همواره نوعی ها اهمیت میها و شکستبیشتر از ناکامی

است با » خود«اي از گیرد. در این شکل از واکاوي تاریخ، هر آنچه نماد و نشانهصورت می» خود«جلوه دادن 

ي است زشت و نابودشدنی. »دیگر«شود و شایسته ستایش و هر آن چه نماد اهمیت و با عظمت دانسته می

اي از خـود  تواند نماد و نشـانه چنین بناها و آثاري که میدر همین راستا، شاعران، اندیشمندان، ادبیان و هم

  باشند، عزیز دانسته شده و اهمیت می یابند.
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سازي را شروع کرده بودند. در گفتار بسیاري » دیگري«در اواخر دوره قاجار بسیاري از روشنفکران پروژه 

هـایی  و شخصـیت » خـود «د هایی همچون کاوه، زرتشت، فرویدن، جمشید، رستم و... نمـا از آنان شخصیت

و شاهنامه فردوسی نماد و عامل » دیگري«ها نماد هایی چون اعراب، و تركچون، ضحاك، افراسیاب و قوم

شد. از سویی دیگر بناهاي باقیمانده از دوران قـدیم کـه   پیوند ایران کنونی به ایران آرمانی باستان، تلقی می

  ند قلمداد شدند.نشان ایران آرمانی را داشتند، میراثی ارزشم

گیرد فردوسی است. بزرگداشت فردوسی هایی که در این دوره مورد توجه ویژه قرار مییکی از شخصیت

 1301طوري کـه در سـال   ظاهراً از پیش از سلطنت رضاشاه مورد توجه برخی از روشنفکران قرار داشت. به

آوري شـده بـود (صـدیق،     فردوسـی جمـع   دنبال آن اعانه براي ساختن آرامگاهانجمن آثار ملی تشکیل و به

قدرت رسـیدن رضاشـاه،   ). اما پس از سلطنت رضا شاه اهمیت بسیاري یافت. با به263- 291:  2، ج 1345

دولت سعی بسیاري کرد تا گذشته تاریخی را بازسازي، مرمت و زنده نگهداشته و مظهر هویت ایرانی جلـوه  

کند کـه مبلـغ   مجلس شوراي ملی دولت را دعوت می ، 1303دهد. در همین راستا درجلسه پانزدهم حوت 

مجلـس شـوراي    کافی براي تعمیر مقبره حکیم ابوالقاسم فردوسی در بودجه خود منظور و براي تصویب بـه 

شمسی به تصویب مجلس شوراي ملی  1303تصمیم فوق در جلسه پانزدهم برج حوت  ملی پیشنهاد نماید. 

قانون اجازه تخصیص عوائد اضافی تمبر فردوسی  بهمن ماه،  11در  1304رسید. در سال بعد، یعنی در سال 

). بعـدها جشـنواره   1386براي ساختن مقبره فردوسی در قالب ماده واحده به تصـویب رسـید (م.ق.م.ش.ا،   

ش با شکوه خاصی در آرامگاه او برگزار و بـراي جلـب نظـر مـردم نشـریات       1313هزاره فردوسی در سال 

آبان  12همچنین در پایان دوره رضاشاه در   ).281: 1384فردوسی منتشر شد( علی اکبري، متعددي در باره

به تصویب مجلس رسید که مطـابق آن  کلیـه آثـار و ابنیـه و     » حفظ آثار ملی«، قانونی با عنوان 1319ماه 

سوب شده و در اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده جزء آثار ملی ایران مح

  ).1386گرفت (م.ق.م.ش.ا، تحت حفاظت و نظارت دولت قرار می

البته واکاوي تاریخی به آن چه گفته شد خالصه نشد، بلکه در این واکاوي عناصر دیگري چـون، تبـار،   

- ها و روزنامهدین و نظام پادشاهی ایران باستان مورد توجهی خاص واقع شد. برخی از روشنفکران در مجله

نوشتند. افشار شد، عناصر یاد شده را برجسته کرده و در باره آن مطلب میی که در این دوره منتشر میهای

ها و  ها، مغول کرد که نژاد ایرانیان کنونی همان نژاد خالص آریایی است و آمیزش نژاد آریایی با ترك ادعا می

پیش از حملۀ عرب و تاخت و تاز مغول از مملکت ایران «اعراب مهاجم ناچیز بوده است. بر این باور بود که 

ها که از نژاد سامی هستند، فقط با ملت بومی آریایی  ها که از نژاد زرد و عرب نژاد ایرانی مسکون بوده و ترك

کرد ). بر این اساس استدالل می560 - 561: 1306(افشار،» ها شده باشند که قایم مقام آن در آمیخته، نه این

فارس، ترکی و عربی زبان اهالی شده،  ط ایران مثل آذربایجان و قسمتی از سواحل خلیجکه اگر در بعضی نقا

باشد و منشـا آن معلـوم اسـت. بـر همـین مبنـا بـود کـه وزارت امورخارجـه در تـاریخ            به کلی عارضی می

ي جـا ها و نمایندگان شاهنشاهی اعالم کرد کـه بـه  گريها، کنسولاي به سفارتخانهطی نامه  1/12/1313
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آورده شود (سازمان و کتابخانه ملی جمهوري اسـالمی).   Iranکلمه  1314از اول فروردین   Persiaکلمه 

  نامی که یادآور شکوه و عظمت گذشته بود و بر خاستگاه نژاد آریایی داللت داشت. 

ه مفاخر شد و نه همطور که اشاره شد در این واکاوي تاریخی نه همه آثار تاریخی مورد توجه واقع همان

کند و از میان ابنیه تاریخی، بناهاي ادبی. از میان آثار ادبی شاهنامه و فردوسی جایگاه بسیار مهمی پیدا می

شود. نکته مهمتر این که شرط تاریخی بودن آثـار و بناهـا،   تاریخی قبل از اسالم مورد توجه خاص واقع می

این صورت، آثار دوره قاجار (که ترك زبان بودند)  هاي تاریخی قبل از زندیه است و بهتعلق داشتن به دوره

  شوند. جزء آثار و میراث تاریخی قلمداد نمی

  

  دار کردن انسان ایرانیتعریف حقوقی دایره ایرانیت و شناسنامه

هـا  ها شکل گرفته اسـت، دولـت  هاي مدرن فضایی جهانی با عنوان نظام بین دولتچون با ظهور دولت

تند و همه اتباع مستقیم یا غیرمستقیم به دولت وابسته هستند، ارتباط اتبـاع از  داراي مرزهاي مشخص هس

). بـه  41- 42: 2002هاي شناسایی اسـت (پـارك،   قلمرو یک دولت با قلمرو دولت دیگر منوط به ارایه ورقه

  کند. هاي هویت و تابعیت اهمیت پیدا میهاي مدرن مقوله ورقههمین دلیل در دولت

قانون سجل احـوال را   شمسی،  1307مرداد ماه  20هاي یاد شده، در راستاي کارویژه دولت رضاشاه در

کلیه ساکنین باید داراي ورقه هویت باشـند. کلیـه مـأمورین     به تصویب مجلس رساند. مطابق ماده اول آن، 

ادارات شدند در مواقع صدور کلیه اسناد و در موقع مراجعات اشخاص به محاکم عدلیه و  مملکتی موظف می

مملکتی، ورقه هویت مطالبه نمایند، هر شخصی باید براي خود اسم مخصوصی انتخاب کند، زوجه و کلیـه  

انـد بـه آن    او مادام که شوهر اختیار نکرده اوالد و احفاد ذکور آن شخص و همچنین کلیه اوالد و احفاد اناث 

نیز  1308شهریور ماه  16). در 1386اسم مخصوص که نام خانوادگی است موسوم خواهند بود (م.ق.م.ش.ا، 

توانست تبعه ایران شناسـایی  قانون تابعیت به تصویب مجلس رسید که معیارهایی که بر اساس آن فرد می

اشـاره دارد   13ماده  آن است.  14و  13نکته قابل تأمل در قانون یاد شده، ماده   ساخت. شود را مشخص می

سـازد  نیز مشخص می 14ماده  د را ترك کنند مگر در مواردي خاص و توانند تبعیت خو که اتباع ایران نمی

یکـن   لم که هر تبعه ایران که بدون رعایت مقررات فوق تابعیت خارجی تحصیل کند تبعیت خارجی او کان

العموم محل به  شود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی می بوده و تبعه ایران شناخته 

خواهد شد و به عـالوه از رسـیدن بـه مقـام      رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده فروش

هـاي ایـالتی و والیتـی و بلـدي و هـر گونـه مشـاغل        وزارت و معاونت و عضویت مجالس مقننـه و انجمـن  

، شـرایط و  ). به این ترتیب قانون سجل احوال و قـانون تابعیـت  1386محروم خواهد بود (م.ق.م.ش.ا،  دولتی

  کرد.هاي حقوقی ایرانیت را مشخص میمالك

رضاشاه قبل از تصویب قانون سجل احوال نام پهلوي را براي خود برگزید که هم یـادآور یـک دودمـان    

سـردار سـپه چشـم     - ).  پس از آن از لقـب خـود  151: 1385باستانی بود و هم یک انگاره پهلوانی (کدي، 
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اي ز این پس او را به نام خانوادگی اش یعنی پهلوي بخوانند. سـپس الیحـه  پوشید و به عموم ابالغ کرد که ا

شمسی به تصـویب رسـید. بـر     1304اردیبهشت  15راجع به الغاي القاب نظامی به مجلس فرستاد، که در 

کـرد   ماده اول قانون یاد شده، مجلس شوراي ملی القـاب و مناصـب مخصـوص نظـام را ملغـی مـی       اساس 

هاي قابل تأمل در مباحث مطرح شده چرایی انتخاب نام خانوادگی پهلوي ). یکی از نکته1386(م.ق.م.ش.ا، 

و دیگري لغو القاب لشکري و کشوري است. چرایی انتخاب نام پهلوي را همان گونه که کدي استالل کرده 

و کشـوري را   است، باید راهی براي پیوند سلطنت با گذشته باستانی ایران تفسیر کرد. اما لغو القاب لشکري

هاي هویتی دولت مدرن براي همگون سازي دانست کـه موجـب کـاهش اهمیـت     باید در راستاي سیاست

کـرد کـه بـا همـین القـاب      شد و ضربه شدیدي بر پیکر اشرافیت وارد مـی اجتماعی افراد صاحب القاب می

  شدند. شناخته می

  

  حذف نمادهاي هویتی نیروهاي اجتماعی رقیب

هاي هویتی دولت معطـوف بـه حـذف نیروهـاي اجتمـاعی رقیـب؛       که برخی از سیاستقبالً اشاره شد 

راندن نیروهاي یاد شـده، دولـت در کنـار    روحانیت، اشراف و سران ایالت و عشایر بود. در راستاي به حاشیه

  اقداماتی که براي حذف این نیروهاي رقیب انجام داده بود، تـالش کـرد بـه لحـاظ هـویتی نیـز نمادهـاي        

هایی چون تغییر لباس و همچنین لغو القاب را باید در راسـتاي چنـین   شان را از آنان بگیرد. سیاستتیهوی

هاي یاد شده، دولت در خصوص ایالت و عشـایر، کـه بـه    هدفی نیز تحلیل کرد. در این میان عالوه بر اقدام

کشید، اقدام دیگـري  مینوعی مهمترین نیروي اجتماعی بودند که قدرت دولت و حاکمیت آن را به چالش 

انجام داد که با حذف نمادهاي هویت بحش این نیروي اجتماعی براي همیشه از شر آن خالص شـود. ایـن   

  شد. کار با سیاست تخته قاپو کردن عشایر حاصل 

 1307اولین اقدام در راستاي اسکان عشایر با این اسـتدالل کـه عشـایر از قـانون لبـاس متحدالشـکل       

به تصویب رسید که در » قانون الغاي مالیات اغنام و احشام«  1307د انجام گرفت. در سال انسرپیچی کرده

قالب یک ماده واحده، مجلس مالیات اغنام و احشام مصرحه در ماده هفتم قانون مالیات امالك اربابی مصوبه 

نـوز یـیالق و قشـالق    شد کـه ه  نمود و مالیات مزبور فقط از ایالتی گرفته می را الغاء می 1304دي ماه  20

اعتبـار اضـافی   «نیز قانون  1311شد. در سال مراعی و مواشی نیز موقوف می کردند و اخذ بقایاي مالیات می

شـد،  به تصویب رسید که بر اساس آن وزارت مالیه مجاز مـی » قاپو کردن عشایر براي مخارج عمران و تخت

قاپو کـردن عشـایر عـالوه بـر اعتبـاري کـه در        تمبلغ یک صد و پنجاه هزار ریال براي مخارج عمران و تخ

  ).1386آن سال مملکتی منظور است از محل ذخیره مملکتی به ریال به مصرف برساند (م.ق.م.ش.ا،  بودجه 

پرسش اساسی در خصوص طرح اسکان عشایر این است که چرا چنین طرحی اجـرا شـد؟ اگـر هـدف     

رسد دولت در طرح یاد نظر مین مهم اتفاق افتاده بود. بهای 1304سرکوبی نیروي ایلی بود که تا پایان سال 

شده صرفاً خلع سالح و از میان بردن توان نظامی عشایر را مدنظر نداشته بلکه در پـی آن بـوده کـه بـراي     
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زادیی همیشه از شر چنین نیروي اجتماعی قدرتمند رهایی یابد. بنابراین طرح یاد شده را باید از منظر هویت

و ایجاد هویت سراسري نیز تبیین کرد. طرح تخته قاپو کردن عشایر دقیقاً همـان جـایی را هـدف    از عشایر 

بایست؛ هویت زدایی از عشایر. چرا که با اسکان عشایر نماد این شکل زندگی که مبتنی بر گرفته بود که می

هاي ساخته شده از سنگ هشد، چادرهاي آنان که نماد هویتی آنان بود به خانکوچ روي بود از آنان گرفته می

شد. این نمادهاي شان که نشان دهنده سبک زندگی آنان بود، دگرگون میشد و معیشتو چوب تبدیل می

هـایی کـه بـراي آنـان     هویتی آن اندازه براي عشایر مهم بود که حتی بعد از اسکان اجباري، در حیاط خانه

  شان را بر پا کردند. ساخته شده بود،  چادرهاي

  

  هاي هویت ایرانی ش براي افزدون یک الیه جدید به الیهتال

پیشتر اشاره کردیم که از قدیم در جامعه ایرانی هویتی عام به نام هویت ایرانی مرکب از دو الیه باستانی 

  هایی کـه بـراي بـه حاشـیه رانـدن برخـی از       و اسالمی وجود داشت. دولت رضاشاه در کنار مجموعه اقدامه

یاد شده (الیه اسالمی آن) انجام داد، تالش کرد تا با الصاق یک الیـه هـویتی جدیـد بـه      هاي هویتیمولفه

هاي آن برگرفته از فرهنگ غرب بود، انسان ایرانی را مدرن کند. مهمترین اقـدام در  هویت ایرانی، که مولفه

بودنـد.   هایی را در خصوص کشف حجاب مطـرح کـرده  این راستا کشف حجاب بود. البته روشنفکران بحث

زنان باید آزاد شوند و از حیث حقوق با مردها «هاي خود نوشت براي مثال مجله فرنگستان در یکی از شماره

منع «اما عجالتاً براي تهیۀ زمینه، کلیۀ اقدامات باید در راستاي دو منظور مقدماتی زیر باشد: » مساوي گردند

یا گردانندگان کاوه اخذ اصـول و آداب و رسـوم   ). و 439: 1303(نفیسی، » تعدد زوجات و برداشتن حجاب

. اما در دهـه  )7تا  4:   1290مجله کاوه، تمدن اروپایی و قبول بال شرط آن را از اهداف خود دانسته بودند (

دوم سلطنت رضاشاه بود که این امر عملی شد. در این زمینه برخی نشریات که به نوعی نشریات زنانه بودند 

به عنوان یگانه نشریه مجاز زنانه در » عالم نسوان«کشف حجاب عملی گردد. نشریه  کمک کردند تا سیاست

تحقق » بیدار کردن زنان ایرانی از خواب«کمک کرد تا برنامه بزرگ رضاشاه براي  1310و  1300هاي دهه

انجـام   را جایگزین طـرح هـاي  » کانون بانوان« 1314، رضاشاه در 1313یابد. اما با تعطیلی عالم نسوان در 

» کـانون بـانوان  «کـرد.  » مجمع زنان میهن پرست«هاي مستقل زنان نظیر شده عالم نسوان و سایر سازمان

داد و حجابی و مشاغل زنان با برچسب خاص خود انجام میمجالس سخنرانی و آموزش زنان را در زمینه بی

هایی را که زنان ها و فعالیتار برنامهکرد. در اساس این کانون مهسال را اداره مییک مدرسه براي زنان بزرگ

اصالح طلب ایران از چند دهه پیش هواداري کرده بودند به دست گرفت. هرچـه دولـت متجـدد رضاشـاه     

تر گردید و سرانجام توسط دولت منحل شد، همان دولتـی  نیرومندتر شد، نهضت مستقل زنان ایران ضعیف

با شور و اشتیاق از آن پشتیبانی کرده بودند (رستم کالیـی،  که اصالح طلبانی نظیر نویسندگان عالم نسوان 

1383 :263 -264.(  
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اي مقرر کرد که دختران با حجاب حـق دریافـت   وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه 1314در بهار 

جایزه یا دیپلم خود را ندارند و به هیچ آموزگار زنی که از چادر یا پیچه استفاده کند، حقوق پرداخت نشود. 

ر سوم خرداد صدها دختر مدرسه تهرانی در حضور مقامات بلندپایه دولتی مسابقات قهرمانی برگزار کردند د

و براي اولین بار در تاریخ ایران دختران جوان در حال خواندن سرود ملی از برابر حضار رژه رفتند و سپس به 

و پرورش استفاده از چادر توسط وزیر آموزش  1314- 1315از آغاز تحصیلی  ژیمناستیک و رقص پرداختند.

  ).296: 1383آموزگاران و دانش آموزان را قدغن کرد (شهابی، 

کرد، اما سفر رضاشاه به ترکیه در خرداد با وجود این که دولت برنامه هایی را براي کشف حجاب اجرا می

تر کـرد.  ود، مصصمماو را براي اجراي چنین سیاستی که در ترکیه توسط آتاتورك انجام شده ب 1313و تیر 

در تهران برگزار شد. در بعد از ظهر ایـن روز در   1314با وجود این، مراسم رسمی کشف حجاب در دي ماه 

تحت اقدامات امنیتی نخست وزیر و وزراء به اتفاق همسران بدون حجاب خود در مراسم افتتاح دانشسـراي  

ب خود در این مراسم شرکت کرد.بعد از آن در حجامقدماتی حاضر شدند. شاه نیز خود به همراه دختران بی

زنـان  » آزادي«سراسر کشور مجالس دولتی و مجالسی که به تشویق دولت ترتیب یافته بود، برگزار شد تـا  

هـاي  ایران جشن گرفته شود. از آن تاریخ استفاده از چادر و همین طور هر چارقد یا هر سرپوشی بجز کاله

کردند در مقابل این بی قانونی خشونت بار ایستادگی کنند دستگیر، رأت میها که جاروپایی ممنوع شد. آن

  شـدند، بلکـه مـورد حملـه مـاموران شـهربانی قـرار        محاکمه، زندانی و یا در صورت محکومیت جریمه نمی

کردنـد  اش مـی کشـیدند و پـاره پـاره   گرفتند که در مالء عام چادر یا چارقد را با فحاشی از سرشان مـی می

ایستادند تا بر اجراي درست ها می). در برخی موارد ماموران مخفی در مدخل حمام172: 1379زیان، (کاتو

هاي ها و درمان ایشان در درمانگاهها و اتومبیلقانون نظارت داشته باشند. سوار شدن زنان چادري به درشکه

  هـا حـق   ن چـادري، فاحشـه  عمومی ممنوع شده بود. براي افزودن اهانت و در واقع بدتر کـردن وضـع زنـا   

). بـه ایـن ترتیـب کشـف     301: 1383حجاب شدن نداشتند مگر در بهار تا بتوانند شوهر کنند (شهابی، بی

زدایی از نمادهاي مذهبی جامعه ایرانی و تعریف هویت ایرانـی بـر   اي طراحی شده براي هویتحجاب برنامه

  اساس فرهنگ غرب بود.

  

  گیري بحث و نتیجه

در روایت تاریخی بیان شده آمد، این پژوهش چرایی اهمیت یافتن هویـت ملـی در دوره   طور که همان

پهلوي اول را در پرتو تحوالت ساختاري ناشی از ادغام ایران در نظام جهانی و در نتیجه نوسازي دولـت بـه   

براي نوسازي  کنند. با ادغام ایران در نظام جهانی در دوره قاجار، فشارهایی ساختاريشیوه مدرن تبیین می

  دولت بوجود آمد و در نهایت پیامدهاي این فشارها در دوره پهلـوي اول در تغییـر شـکل نهـادي دولـت از      

جایی امپراتوري به دولت مدرن، به منصه ظهور رسید. با مدرن شدن شکل دولت و ضرورت حضور همهشبه

ري شد. بـه بیـان دیگـر دولـت     واسطه و... برساخت هویت ملی ضرودولت، ضرورت حاکمیت مستقیم و بی
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داد. اما آنچه در ضرورتاً باید هویت ملی را که البته به لحاظ تاریخی از قبل موجود بود را مورد توجه قرار می

گرایانه دولت با هویت تاریخی دوالیه هویت ایرانی( باستانی و اسالمی) بود. از عمل اتفاق افتاد، برخورد تقلیل

یت یاد شده برجسته و عناصري حذف و به حاشیه رانده شـد. در ایـن برسـاخت    این رو برخی از عناصر هو

اي جدید به آن اضافه دوباره هویت ایرانی، عناصر باستانی برجسته و عناصر اسالمی کنار گذاشته شد و الیه

راي مثال اند. بها، تقلیل گرایی هویتی یاد شده را از منظر ایدئولوژي دولت تببیین کردهشد. برخی از پژوهش

اي از  شبه هایی هویتی دولت پهلوي اول را ناشی از ایدئولوژي دولت که ملغمه) سیاست1379اصغر پرتویی(

)  ایـن  1383مدرنیسم، سکوالریسم و ناسیونالیسم بود، تبیین کرده است. به همین منوال حسین بشـیریه( 

ه که بر توسـعه و نوسـازي بـه شـیوه     شکل از برساخت هویتی را ناشی از گفتمان مسلط در این دوره دانست

  اروپایی، ناسیونالیسم ایرانی، مدرنیسم فرهنگی، عقالنیت مدرنیسـتی و سکوالریسـم تأکیـد کـرده اسـت و      

) آن را ناشی از گفتمان ناسیونالیسمی جداساز دانسته که گفتارهاي روشنفکران صـدر  2016ابراهیمی(ضیاء

یسمی اروپایی بود و بر نوعی رمانیتیسسم استوار بود. اما پرسـش  مشروطه مروج آن بودند و ملهم از ناسیونال

شود و چرا در برساخت هویت ملی عناصري را هایی متوسل میجاست که چرا دولت به چنین ایدئولوژياین

کند. پاسخ ایـن پـژوهش بـه ایـن پرسـش،      برجسته، عناصري را حذف و عناصر جدیدي (مدرن) اضافه می

تاریخی توضیح داده شد، تبیین موضوع نه از منظري ایـدئولوژیک و تأثیرپـذیري از    طور که در روایتهمان

فضاي روشنفکري که از منظر منافع دولت است. به بیان دیگر عنصر اصلی تبیین کننده کنش دولت در این 

دیگـر  هاي روشنفکران این دوره هم سو شده است. به بیـان  دورة تاریخی منافع دولت است که البته با ایده

اي سامان داده است که از نیروهاي اجتمـاعی رقیبـی کـه از قبـل     اش را به گونههاي هویتیدولت سیاست

هـا را حـذف کـه    قدرت دولت را به چالش کشیده بودند، هویت زدایی کرده و نه تنها به لحاظ فیزیکـی آن 

هـاي سـال،   ی شهرها و مـاه هایی چون تغییر اسامنمادهاي هویتی آنان را نیز از جامعه حذف کند. سیاست

هاي تاریخی خاص، دار کردن ایرانیان و لغو القاب، توجه به ابنیهقاپو کردن عشایر، سجلگرایی، تختهفردوسی

از نیروهاي اجتماعی مهم این دوره (ایالت و عشـایر،   …هاي دیگر و لباس متحدالشکل، قدغن کردن زبان

گرفت. تأسیس نهادهاي ها را نشانه میو نمادهاي هویتی آنکرد زدایی میروحانیت و اشراف قجري) هویت

هاي هویتی گفته شده بـود،  چون پیشاهنگی و پرورش افکار نیز گذشته از آن که در خدمت ترویج سیاست

کرد الیه دیگري به هویت ایرانی بیفزاید و آن را مدرن هایی چون کشف حجاب تالش میبه همراه سیاست

فصیل آمد، به دلیل نوشدن ساخت دولت، طبیعی بود که مقوله هویت ملی مورد توجه کند. همانطور که به ت

توانـد در خـدمت   گیرد. اما پرواضح است که هویت سراسري زمانی میسازي قرار و در خدمت فرایند دولت

 فرایند دولت سازي قرار گیرد که درجه شمول آن زیاد باشد و همه کسانی که خود را به قلمـرو سـرزمینی  

اي تعریف شـود کـه   هویت یاد شده، به گونه» دیگري«دانند را در بر گیرد. گذشته از آن دولت منتسب می

دانند، در بر نگیرد. نگاهی بـه  هایی که خود را به قلمرو سرزمینی دولت وابسته میهیچ کدام از اقوام یا گروه

هاي یاد شده در عموم حتواي سیاستهاي هویتی دولت در این دوره تاریخی نشان از آن دارد که مسیاست
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تواند تواند در خدمت فرایند دولت سازي واقع شود و در بلندمدت میموارد خالف نکات یاد شده است و نمی

که ایران  1320قدرت دولت را به چالش کشد و از دولت مشروعیت زدایی کند. چنین نیز شد و در شهریور 

از این رو، منطـق دیگـري غیـر از ایـدئولوژي و تـأثیر گفتارهـاي       اشغال شد، جامعه از دولت حمایت نکرد. 

طـور کـه گفتـه شـد، اتخـاذ چنـین       وجو کرد. همانهایی جستروشنفکري باید براي اتخاذ چنین سیاست

راندن نیروهاي اجتماعی قدرتمند این دوره تاریخی دانست که هر هایی را باید در راستاي به حاشیهسیاست

ت دولت را به چالش کشند. نیروهاي اجتماعی کـه حـداقل بخشـی از آن ( ایـالت و     لحظه ممکن بود، قدر

به لحاظ نظامی نیز سرکوب شده بود.. بنابراین علت اصـلی ایـن شـکل از برسـاخت      1304عشایر) تا پایان 

  وجو کرد. هویت را نه در ایدئولوژي که در منافع دولت باید جست
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