هویت مشترک ،مالت سازه جامعه است ،عنصری است که اجزای پراکنده یک اجتماع را به هم میچسباند
به طوری که بشود بر این اجزای به هم پیوسته نام «جامعه» نهاد .حاال فرض کنید این هویت مشترک آسیب ببیند!
یا کمکم سست و شکننده شود! چه اتفاقی میافتد؟ با پدیدهای به نام «ازهمگسیختگی اجتماعی» مواجه خواهیم شد.
جامعهای خواهیم داشت که دیگر آحاد مردم آن ،خودشان را سوار یک کشتی نمیدانند
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چرا باید از «هویت مشترک» حرف بزنیم؟ یکی از موضوعات پایهای در جامعهشناسی ،تعریف واژه «جامعه» ( )societyاست.
آیا به هر توده انسانی که در جایی گرد هم آمدهاند ،میتوان «جامعه» گفت؟ پاسخ منفی است .اگر میخواهیم برای مجموعهای
از انسانها ،نام «جامعه» را به کار ببریم ،باید یک عنصر مشترک مهم بین آنها باشد؛ هویت مشترک .هویت مشترک ،مالت سازه
جامعه است ،عنصری است که اجزای پراکنده یک اجتماع را به هم میچسباند به طوری که بشود بر این اجزای به هم پیوسته
نام «جامعه» نهاد .حاال فرض کنید این هویت مشترک آسیب ببیند! یا کمکم سست و شکننده شود! چه اتفاقی میافتد؟ با
پدیدهای به نام «ازهمگسیختگی اجتماعی» مواجه خواهیم شد .جامعهای خواهیم داشت که دیگر آحاد مردم آن ،خودشان را
سوار یک کشتی نمیدانند ،بلکه میخواهند یک تختهای ،سکانی ،بادبانی یا هر چیزی را که به دستشان میرسد از کشتی
بردارند و با یک قایق خودش�ان را به س�احل برسانند ،حاال این کشتی میخواهد غرق شود میخواهد نشود ،همه افرادش
بمیرند یا نمیرند ،دیگر مهم نیست! به همین خاطر است که سخن گفتن از «هویت مشترک» و تقویت «هویت مشترک» از
ضروریترین مسائلی است که کنشگران عرصههای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی باید همواره مدنظر داشته باشند و هر فعلی
را که در عرصه کالن قصد انجام آن را دارند ،با معیارها و شاخصهای هویت مشترک بسنجند ،اگر با این شاخص همخوان بود
به انجام آن مبادرت کنند و اگر همخوان نبود ،آن را ترک کنند.
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دومین مؤلفه ،زبان مشترک است که خود را در ادبیات مشترک مکتوب
و شفاهی ،متجلی میکند .هر کدام از ما وقتی میگوییم ایرانی هستیم،
احساس همخانوادگی با فردوسی میکنیم ،با مولوی ،با حافظ ،با نظامی
گنجوی ،حاال اصال مزار آنها داخل ایران باشد یا نباشد ،حتی مکان زندگی
آنها در مرزهای کنونی ایران قرار داشته باشد یا نداشته باشد ،همین که
شاعر پارسیگو است ،او را از خود و متعلق به خود میدانیم.
نکته مهمی که در اینجا باید بر آن تاکید کنیم این است که عدهای
درباره زبان پارسی ،دوگانهسازیهای کاذب و دروغینی انجام میدهند،
گاه آن را در برابر زبان قومیتها قرار میدهند و گاه تاکید بر پارسیگویی یا زنده کردن نام و آوازه فردوسی را
نوعی ملیگرایی در برابر گرایشهای دینی قرار میدهند ،در حالیکه این دوگانهسازیها هیچ جایگاه علمی
و حقیقی ن��دارد .مروری بر بیانات رهبر معظم انقالب در
موضوع زبان پارسی ،به خوبی اهمیت و جایگاه رفیع این زبان ممانعت آیتاهلل خامنهای
و ضرورت پاسداری از آن را نشان میدهد .حضرت آیت
اهلل از تخریب مقبره فردوسی
خامنهای که خود از اصیلترین چهرههای دینی تاریخ معاصر
«اول انقالب ع��دهای از مردم بااخالص،
جهان اس�لام است ،در باب فردوسی هیچگانه نگاه دوگانه
ملیگرایی -تدین نداش��تهاند ،بلکه بر ضرورت بزرگداشت بیاطالع رفته بودند قبر فردوسی را در توس
فردوسی تاکید داشتهاند و شاهنامه را نه وسیله باستانگرایی ،خراب کنند! وقتی من مطلع ش��دم ،چیزی
نوش��تم و فورا ً به مشهد فرستادم؛ که آن را
بلکه کتابی با کانتکست دینی و حکمت الهی میدانند.
بردن��د و باالی قبر فردوس��ی نصب کردند؛
نمیدانم االن هم هست یا نه .بچههای حادی
که به آنجا میرفتند ،چشمشان که به شهادت
بنده میافتاد ،لطف میکردند و میپذیرفتند و
دیگر کاری به کار فردوسی نداشتند! حقیقت
قضیه این است که فردوسی یک حکیم است؛
تعارف که نکردیم به فردوسی ،حکیم گفتیم.
االن چند صد س��ال است دارند به فردوسی
حکیم میگویند .حکمت فردوسی چیست؟
حکمت الهی اسالمی .شما خیال نکنید که
یک ذره حکمت زرتشتی
در حکمت فردوسی ،
وجود دارد».

مؤلفههای هویت مشترک ایرانیان

اجازه بدهید ابتدا هویت را تعریف کنیم؛ سپس سراغ مؤلفههای
مشترک هویت ایرانیان برویم .هويت در اصل لفظى عربى بوده و از
ضمير «هو» كه به معنى «او» است ،اشتقاق يافته است .ادیبان عرب
که در دوره شكوفایى تمدن اسالمى منطق و فلسفه را از يونان ترجمه
ميكردند ،از كلمه «هو»« ،هويت» را اش��تقاق کردند و از «ماهو»،
«ماهيت» را .خالصه سخن اينكه منظور از هويت ،شناسههايي است
که انسان يا جامعه او را معرفي میکند.
استاد شهيد مرتضي مطهري هم در كتاب «خدمات متقابل اسالم و ايران» مينويسد« :اگر هويت ملي را
نوعي احساس ملي بناميم تعريف آن عبارت خواهد بود از وجود احساس مشترك يا وجدان دستهجمعي در
ميان عدهاي از انسانها كه يك واحد سياسي يا ملت را ميسازند».
حاال سراغ پاسخ این سوال میرویم که مؤلفههایی که هویت مشترک ایرانیان را میسازند ،کدامند؟ به عبارت
بهتر چه چیزهایی هست که وقتی کسی میگوید من ایرانی هستم ،خود را با آن مؤلفهها در نظر میگیرد یا
آنها را جزو ایرانی بودنش به حساب میآورد؟ ما در اینجا به چند مؤلفه اساسی در شکلدهی به هویت مشترک
ایرانیان اشاره میکنیم و سپس هر کدام را به طور جداگانه مورد بررسی قرار میدهیم :جغرافیای مشترک،
زبان مشترک ،تاریخ مشترک ،ارزشهای اخالقی مشترک ،مناسک دینی و آیینهای ملی.
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زندهایم بدین پارسی
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تاریخ مشترک

آیتاهلل خامنهای:

اسفندیارشبیه
بچه حزباللهیهای ماست

همه سـر به سر تن به کشتـن دهیم
از آن به که کشور به دشمن دهیم

اولین مؤلفه یک هویت مشترک ،جغرافیای مشترک است .روی نقشه جهان ،یک مکان با یکسری
خطوط از سایر مکانها جدا شده ،آنجا جایی است که هویت مشترک ما و شما است ،یا درستتر اینکه
جایی که تو ،او و ش��ما باقی نمیگذارد ،بلکه همه «ما» میش��ویم؛ آنجایی که به نام مرزهای زمینی،
دریایی و هوایی ایران آنها را میشناسیم .هر گونه تهدیدی برای این مرزها ،تهدید «ما» است و «ما» در
طول تاریخ در برابر آن ایستادهایم .جالب است بدانید بر اساس روایت شاهنامه ،کمابیش در  ۴هزار سال
پیش جنگ فراگیر و گستردهای روی کره زمین انجام گرفت که یک طرف آن کشور ما ایران و طرف
دیگر تقریبا همه قدرتهای جهانی زمان بودند .آن جنگ در آغاز پادشاهی کیخسرو بود .آن زمان همه
کشورها و قدرتهای بزرگ و کوچک که در رأس آنان توران حضور داشت یک اتحاد و پیمان شوم در
مقابل ایران به وجود آوردند.
جهانی بر این گونه کرد انجمن
بد آورد از آن رزم خویشتن
در آن اتحاد گسترده نام کشورهای توران ،هند ،چین و ...دیده میشد.
کشانی و شگنی و سقالب و هند
چغانی و رومی و وهری و سند
رس��تم س��ران و فرماندهان ایران را گرد میآورد و به آنان میگوید زیادی نیروی دشمن دلیل بر قطعی
پیروزی آنان نمیتواند باشد .با شرافت ایرانی و پایمردی تمام بجنگید .اگر ما زنده باشیم و دشمن به خاک
ایران گزند برساند مردهایم و اگر کشته شویم ولی از ایران دفاع کرده باشیم زندهایم:
همه سـر به سر تن به کشتـن دهیم
از آن به که کشور به دشمن دهیم
فراوان سپه دیدهام ،پیـش از این
ندیدم که لشکر بود بیـش از این
ز چینی و شگنـی و از هنـــدوی
ز سقـالب و هـری و از پهـلوی
از انـبوه ایـشان مـدارید بـاک
ز دریا به ابر اندر آریـد خـاک
به هر روی ،مرحله نهایی جنگ آغاز میشود و  40روز به
درازا میکش��د و با پایداری و پایمردی سرسختانه ایرانیان و
فرماندهی خوب و درایت و رهبری کیخسرو و پشتیبانی ملت
و یگانگی و یکدلی ،ایران پیروز جنگ میشود .این نبرد بزرگ
در واقع نخستین جنگ جهانی بود.
خب! حاال چند هزار سال بیایید جلو 31 ،شهریور
 ،1359ی��ک جنگ جهانی علیه ایران .اگرچه در
ظاهر یک کشور در مقابل ما بود اما عمال ایران بود
و خدا ،جهان بود و سالحهایشان .اینجا دیگر فقط
یک رستم نبود که به میدان بیاید ،دهها هزار رستم
بودند که بیباکانه به میدان آمدند ،برخی نامش��ان شد
شهید ،برخی جانباز ،برخی آزاده و. ...
تندیس آریوبرزن
سردار مقاومت
در برابر حمله اسکندر

سومین مؤلفه ،تاریخ مش��ترک است .ما وقتی تاریخ
جنگهای کورش و داریوش را میخوانیم ،گویی خودمان
رادرجبهههخامنشیهامیبینیم.همینتاریخراجلوبیایید
تا مسلمان شدن ایرانیان ،که این ماییم که مسلمان شدیم،
همین تاریخ را جلو بیایید تا انقالب اسالمی ،این ماییم که
انقالب کردیم ،همین تاریخ را جلو بیایید تا دفاع مقدس ،این
ماییم که از مرزهای جغرافیایی و عقیدتیمان دفاع کردیم،
همین تاریخ را جلو بیایید تا شهادت سردار سلیمانی ،این
سرباز وطن است که برای حفظ وطن و آرمانهای انسانی
و الهی دین به دست خصم کشته شد ،همه اینها یک کل
یکپارچه را میس��ازد به نام «تاریخ مشترک»؛ همان که
بخشی از هویت مشترک ما است.
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مناسک دینی و آیینهای ملی

مردم ایران در همه تاریخ« ،مردمی دیندار»
بودهاند ،چه آن دوران که بر آیین زرتش��ت
بودهان��د و چ��ه آن زمان ک��ه دلباخته پیام
توحید و عدالت اسالم شدند و با آغوش باز،
اسالم را پذیرفتند ،بعدها نیز در طول تاریخ،
آن اسالمی را پذیرا شدند که اهلبیت(ع) در
رأس آن قرار داشتند و در مابقی تاریخ همه
وجود و هس��تی خود را پای این آیین و این
خاندان ریختند .اسالمی که اهلبیت پرچمدار آن بودهاند ،همیشه جزو مؤلفههای
مهم هویت مشترک ایرانیان بوده است .حال همین مردم مسلمان بدون افتادن در
دام دوگانهسازیهای ملی-دینی ،در آیینهای باستانی خود مثل نوروز و یلدا هم
شرکت کرده و میکنند و هیچ احساس تضادی بین این  ۲زیستن نمیکنند .در

ایران هیچ تضادی بین زیست دینی و زیست ملی نیست و ملیترین چهرههای
تاری��خ ما ،عموما جزو دینیترینها ه��م بودهاند .مروری بر یکی از بیانات رهبر
معظم انقالب ،به عنوان چهرهای در باالترین سطح مرجعیت دینی درباره نوروز،
به عنوان برجستهترین نماد ملی هویت ایرانیان بخوبی درهمتنیدگی این هویت
ملی و دینی را نشان میدهد:
«عید نوروز یک عید شرقی و حامل ارزشهای برجسته و ممتازی است .این
جشن یک جشن ملی است؛ جزو اعیاد دینی نیست؛ لکن از سوی بزرگان شرع
مقدس ما هم ،نوروز مورد تأیید قرار گرفته .ما روایات متعددی داریم که در آنها
از نوروز تجلیل ش��ده و روز نوروز گرامی داشته شده .این موجب شده است که
نوروز وسیلهای بشود برای اظهار عبودیت انسانها در مقابل پروردگار و تواضع ما
در مقابل پروردگار .در واقع فرصتی است برای اینکه انسان دل خود را با یاد خدا
هم طراوت ببخشد»)1389/۰۱/07( .

تأملی بر نقش افزایش شکاف طبقاتی در تهدید انسجام ملی

تبعیض؛ فوریترین عامل انشقاق ما

بسیاری از متخصصان علوم اجتماعی معتقدند مهمترین
خط��ری که هویت جمعی و اتحاد و انس��جام مل��ی را در هر
جامعهای تهدید کرده و در معرض خطر نابودی قرار میدهد،
تبعیض و بیعدالتی اس��ت .تبعیض و مهمتر از آن احس��اس
تبعی��ض ،پیوندهای جامعه را از بین ب��رده و عامل اصلی این
پیوند یعنی هویت جمعی را مضمحل میکند؛ هویت مشترکی
که انسانها در طول تاریخ برای حفظ آن حتی از جان و مال
خویش گذشتهاند .زمانی هویت جمعی و انسجام ملی در افراد
یک جامعه بیاهمیت میشود که آنان مشاهده کنند مواهب و
نعمات مختص چند طبقه اجتماعی ویژه است و بار مشکالت
جامعه بر دوش سایر طبقات .بر همین اساس است که قرآن کریم
در آیه  25سوره حدید هدف ارسال انبیا و انزال کتب و احکام
دینی را قیام مردم برای عدالت معرفی میکند و اصلیترین عامل
برای اتحاد مردم را تالش برای برقراری عدالت عنوان میدارد.
به عبارتی قرآن مجید مردم را برای یک هدف متعالی منسجم
کرده و فارغ از ملیت و سالیق همه را در جهت قیام به قسط،
هدایت و راهبری میکند .در روایات متعددی محور و اس��اس

حاکمیت اس�لامی و دینی ،مس��اله عدالت عنوان شده است،
چرا که در سایه عدالت است که مردم و حکومت میتوانند در
مسیر رشد و شکوفایی قدم برداشته و از نعمت ثبات و امنیت
برخوردار باشند .اگر در جامعهای تبعیض و از آن بدتر احساس
تبعیض فراگیر شود ،تمام سرمایهها و مؤلفههای هویت جمعی
و انس��جام ملی آسیب جدی دیده و جامعه به سمت هالکت
پیش میرود .بر همین اس��اس حض��رت زهرا(س) در روایتی
میفرمایند« :ال ْ َع ْد َل تَ ْنسِ يقاً لِلْ ُق ُلوب؛ خداوند عدل و دادگستری
را سبب برقراری ارتباط و هماهنگی قلبها با يكديگر قرار داد».
این است که ظلم و تبعیض دلها را از هم جدا کرده و آدمیان
را از هم متفرق میکند اما وقتی عدالت باشد ،میان دلها اتحاد
و هماهنگی خواهد بود .نتیجه ظلم و تبعیض گسسته شدن
نظام جامعه و رو در رویی طبقات مختلف مردم و حکومتهاست
ولی نتیجه عدل ،اعتماد تمام افراد حکومت و ملت به یکدیگر و
همبستگی اجتماعی و حسنتفاهم خواهد بود.
اگر با دقت بيشتري آسیبهای اجتماعی مانند سرقت ،قتل،
بيحرمتي؛ بلكه اساس برخی آشوبهای خونين بشري را بررسي

كنيم ،درمييابيم سرمنشأ اصلي آنها ،فقدان یا احساس فقدان
عدالت و وجود نابرابری و تبعيض بويژه در مسأله ثروت اقتصادی
است ،لذا اميرالمؤمنين حضرت علي علیهالسالم حجت خدا و
مظهر عدالت ميفرمايند« :خداوند متعال بر پيش��وايان عادل
واجب كرده اس��ت كه بر خود تنگ بگيرند تا نياز تهيدستان،
إناهلل َف َر َ
ض َعلى أئ ِ َم ِه ال َع ْد ِل
آنان را به هيجان و شورش واندارد؛ ّ
َ
تبيغ بالفَقي ِر فق ِره».
ْدروا أنف َُس ُهم ب ِضعفه ال ّن ِ
ْ
اسَ ،كي ال يَ ّ
أن يَق ُ
بنابرای��ن بيعدالتی موجب به هم ريختن جامعه و از هم
پاشيدگی و ناهماهنگی قلب و جان انسانها ميشود .در مقابل،
اگر افراد جامعه مشاهده كردند تمام مسؤوالن ،زندگي مناسب با
عدالت اجتماعي دارند ،قلب آنها آرام میگیرند و اطمينان خود
را از دست نخواهند داد و در پي آن ،مردم با يكديگر مهربانتر
خواهند شد .به خاطر رعایت این ضرورت اجتماعی و مدیریتی
است که پيشواي عادالن امام علي علیهالسالم ميفرمايد« :اگر
بخواهم راه دستيابي به عسل مصفا و نان مغز گندم را بلد هستم
اما هيهات كه هواي نفس را به اختيار غذاهاي لذيذ بكشانم،
حال آنكه شايد در حجاز يا يمامه كسي باشد كه هرگز سير

ْت
نشده و مدتهاست قرص نان به دست نياورده است؛ َو ل َ ْو شِ ئ ُ
لاَ ْهت ََديْ ُت َّ
الطرِيقَ إِلَى ُم َص َّفى َه َذا ال ْ َع َس ِل َو ل ُ َبابِ َه َذا الْق َْم ِح َو
اي َو يَقُو َدن ِي َجشَ عِي
ن ََسائ ِِج َه َذا ال ْ َق ِّز َو لَك ِْن َه ْي َه َ
ات أَ ْن يَ ْغل َِبنِي َه َو َ
إِلَ��ى تَخَ ُّي ِر أْالَ ْط ِع َم ِه َو ل َ َع َّل ب ِالْحِ َجا ِز أَ ْو ب ِال ْ َي َما َم ِه َم ْن لاَ َط َم َع ل َ ُه
ص».
فِي الْق ُْر ِ
عالمه فقید محمدرضا حکیمی در کتاب «قرآن و قبله۲ ،
رکن بنیادین در اتحاد مسلمین» شالوده وحدت و انسجام امت و
مردم را اقامه عدل و داد معرفی میکند و امت اسالم را به توجه
ویژه به این عامل وحدتبخش و هویتبخش دعوت میکند:
«باید مسلمانان جهان به اهمیت شعار قرآنی امت واحده پی
ببرند و عظمت آن را درک کنند و تفرقهها را از میان بردارند و
نابود کنند و اقامه «عدل» را شالوده وحدت بدانند».
با توجه به آنچه گفته ش��د ،به نظر میرسد جامعه (بویژه
نخبگان) و حاکمیت هر چه میتوانند برای رس��یدن به یک
جامعه عادالنه باید تالش و کوشش کنند و از هر چه در توان
دارند برای از بین بردن مظاهر و عوامل ایجاد بیعدالتی و فاصله
طبقاتی بهره گیرند.

وقتی که از اسفندیار تعریف
«فردوسی آن 
میکن��د ،روی دی��نداری او تکی��ه میکند.
میدانید که اسفندیار یک فرد متعصب مذهبی

مبلغ دین بوده که سعی کرده پاکدینی را در
همه جای ایران گسترش بدهد .تیپ اسفندیار،
تیپ حزباللهیهای امروز خودمان است؛ آدم
خیلی ش��جاع و نترس و دینی بوده اس��ت؛
حاضر بوده است برای حفظ اصولی که به آن
معتقد بوده و رعایت میکرده ،خطر بکند و از
هفتخان بگذرد و حتی با رستم دست و پنجه
نرمکند.وقتیشماشاهنامهرامطالعهمیکنید،
جنبه دینداری
میبینید که فردوسی روی این 
و طهارت اخالقی اس��فندیار تکیه میکند .با
اینکه فردوسی اصال بنا ندارد از هیچیک از آن
پادشاهانبدگوییکنداماشماببینیدگشتاسب
در ش��اهنامه چه چهرهای دارد ،اسفندیار چه
چهرهای دارد؛ اینها پدر و پسر هستند .فردوسی
بر اساس معیارهای اسالمی ،به فضیلتها توجه
دارد؛ در حالی که بر طبق معیارهای سلطنتی
و پادشاهی ،در نزاع بین گشتاسب و اسفندیار،
حق با شاه اس��ت« .به نیروی یزدان و فرمان
شاه» یعنی چه؟ یعنی هر چه شاه گفت ،همان
درست است؛ یعنی حق با گشتاسب است؛ اما
اگر شما به شاهنامه نگاه کنید ،میبینید که در
نزاع بین اسفندیار و گشتاسب ،حق با اسفندیار
است؛ یعنی اسفندیار یک حکیم الهی است.
فردوس��ی از اول با نام خدا شروع میکند «به
نام خداوند جان و خرد /کزین برتر اندیشه بر
نگذرد» ،تا آخر هم همینطور است؛ فردوسی
را با این چش��م نگاه کنید .فردوس��ی ،خدای
سخن است؛ او زبان مستحکم و استواری دارد
و واقعا پدر زبان فارسی امروز است؛ او دلباخته و
مجذوب مفاهیم حکمت اسالمی بود؛ شاهنامه
را با این دید نگاه کنید .ش��ما خیال میکنید
شاهنامه فردوسی چیزی برخالف

که اگر در
مفاهیم اسالمی وجود داشت ،اینقدر در جوامع

اسالمی جا میافتاد؟ ش��ما میدانید در این
نسلهای گذشته ،مردم ما چقدر دینی بودهاند.
در کدام خانه و کدام ده و کدام محله ،شاهنامه
نبود یا خوانده نمیشد؟ همه جا میخواندند
و منافاتی هم با مفاهیم اسالمی نمیدیدند».
( )1370/۱۲/05بیانات در دیدار اعضای گروه
ادب و هنر صدای جمهوری اسالمی ایران

