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از هویت تا هویت ملّی :مقدمهای بر درک نظری هویت ملّی
و ناسیونالیسم بهمثابه گفتمان
 کامران مرادی

1

چکیده
چگونه میتوان ناسیونالیسم را به مثابه گفتمان مطالعه کرد؟ نخستین گام در فهمم نرمری ناسیونالیسمم
چیست؟ مسئله محوری مقاله حاضر این دو پرسش است .در راستای پاسخ به ایمن پرسمشهما نوتمتار
پیشرو سعی دارد در راه درک گفتمانی ناسیونالیسم بر همین گام نخست که هویت ملّی بمهمثابمه دالمی
مرکزی در این گفتممان اسمت تیکیمن ک من .درواومش کوتمش مقالمه بمر هن اسمت کمه بما ارا مه درکمی
هستی ت اختی فلسفی و نرری از هویت ملّی  -و بهواسطه هن مفهوم سیال هویت -گامی نخست در راه
فهم گفتمان ناسیونالیسم بردارد .بهبیان دیگر سعی بر هن است تا نشان داده تود چگونه با در پرانتز ورار
دادن نگاه و درک کل محور از گفتمان ناسیونالیسم میتوان با نگاهی جزءنگرانه و با بررسمی اجمزاء ایمن
گفتمان– که هویت ملی و همچ ین ملّت از محوریترین این اجزا هست ن -میتوان به درکی عمیم تمر
دوی تر و نرریتر از ناسیونالیسم دست یافت .تمرکز اصلی این نوتتار بر مقوله هویت و هویت ملّی ومرار
دارد و میکوتن با بررسی رویکردها و جعبه ابزارهای نرری که هویت و هویت ملّی را تعریف میک ن به
بررسی نرری و تحلیلی این مفهوم بپردازد .ازاین رو با تعریف نرری هویت و هویمت ملمی بما اسمتفاده از
رویکردهای ک شمتقابل نمادین و رویکردهای فره گی گفتمان و روانکاوانه در کار نرریهپردازانی چمون
فروین الکان ژیژک الکال و و موفه و خوانش تحلیلمی و مسمئله محمور از ایمن نرریماد همند خمود را
پیگیری ک ن.
واژگان کلیدی :ناسیونالیسم هویت هویت ملّی ملّت ملیت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مقدمه و بیان مسئله
عش به وطن تاین مهم ترین و پرتکرارترین دال پاسخگو به پرسش هستی ت اختی از کیسمتی
انسان یا همان تشخص و هویت اوسمت .عشمقی کمه ممیتوانمن در چهمارچوبی نممادین بمه نمام
ناسیونالیسم 1وود یابن و به تیوههای کمتر عریان و پرزرقوبرق اعمال تمود و مهممتمرین الیمه
هویت جمعی افراد یک اجتماع – هرچ ن به تعبیر اننرسمون (1991:26) 2اجتمماعی خیمالی -را
تشکیل دهن؛ چهارچوبی که میتوان از هن بهع موان مهممتمرین عقیمنه سیاسمی و یما دویم تمر
گفتمان مسلط هویتبخش بر دنیای سنههای اخیر نام برد .ناسیونالیسم ازهنجاکه با منرنتمرین
اختراع بشر در عصر جنین یع ی دولت پیونن خمورده اسمت بمهنموعی مهممتمرین کمارکرد را در
تکلدهی به هویتهای جمعی ایفا میک ن .این گفتمان گرچه چرخهای حرکت تمنن منرن را
تشکیل میدهن اما این چرخها بهسان توصیف گیننز (1990) 3از منرنیته به هممان انمنازه کمه
موجب حرکت میتود گردونهای تخریبگر 4نیز هسمت ن .چ مین تخریمبهمایی اللمب تم ینه
نمیتود چراکه بعن مخرب هن مختص فرودستان است و فرودست را توان سخن نیست.
به زبان دیگر ناسیونالیسم مهمترین تالش بشر برای تحق وعنه وحند است وحنتی که
در خیر اعرم یع ی دولت خالصه میتود و در سطحی ناپیناتر تجلیبخش پاسخ
هستی ت اختی از تشخّص است اما در پس پرده تری اعرم نیز خفته است تری که برای
تحق

وحند خ جر بر گلوی کثردها گذاتته است .بااینحال نباین فراموش کرد این

تودرتویی همزمان خیر و تر در ناسیونالیسم نگاهی را ایجاب می ک ن که سعی در خیره تنن
به فراسوی خیر و تر دارد .بهبیاندیگر تالش برای فهم درونماننگار امر هویتبخش و همارز با
هن گفتار ناسیونالیسم در تاریخ بشر مستلزم عبور از نگاهی اخالوی و ویاسی به این پنینه است.
ونم نخست برای فهم چ ین پنینهای در نسبت با وضعیت تاریخی ایران ت اخت تئوریک از
هویت هویت ملی و ناسیونالیسم بهمثابه یک ساحت نمادین این ولوژی یا گفتمان است .امری
که مسئله این مقاله را تشکیل میدهن.
فروپاتی توروی و سلسله ووایش پسازهن موجب ورود موضوعاد جنین و مهمی به عرصه
علوم اجتماعی تن که ناسیونالیسم مسئله هویت و هویت ملّی از اهم هنها است (احمنی
 )9 :1395بهعالوه گسترش ج بشهای ضناستعماری و استقاللطلبانه در هسیا و هفریقا نیز
یکی از دیگر ووایش تیثیرگذار بر گسترش ناسیونالیسم در جهان بود .در این راستا دهه  1980را
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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می توان نقطه عطف مهمی در این حوزه به تمار هورد .در این دهه انتشار متون گستردهای در
باب ناسیونالیسم بهنوعی موجب توسعه مطالعاد ناسیونالیستی تن (اوزکریملی -11 :1383
 .)12به طورکلی هنچه با نام ناسیونالیسم تئوریزه تنه است اللب ساختار و اجزا مشخصی دارد
که با پرداختن به این اجزا امکان ارا ه چهارچوبی نرری از ناسیونالیسم بسی دوی تر و هسانتر
میتود بهعالوه چ ین تالتی مانش از چیزی میتود که کانر (1994) 1از هن بهمثابه هتفتگی
ترمی ولوژیک در ناسیونالیسم نام میبرد .راهحلی که مقاله حاضر سعی دارد با اتکا به هن به
دینگاهی نرری در این راستا دست یابن.
این مقاله با یک پرسش مهم روبرو است چگونه و از چه راهی میتوان به فهم نرری
ناسیونالیسم دستیافت؟ این مهم با ک ار هم چینن نرریههای متعند ناسیونالیسم بهصورد
جورچینوار حاصل نمیتود و مستلزم ترسیم نقشه راهی مت اسب است .نقشه ترسیمتنه در
این مقاله میکوتن با حرکتی از جزء به کل در مرحله نخست ناسیونالیسم را بهع وان گفتمانی
در نرر گیرد و با تعریف مهم ترین دال این گفتمان یع ی هویت و هویت ملّی گامی هرچ ن
نخستین در راستای ت اخت نرری از ناسیونالیسم بردارد .چراکه بررسی مهمترین ابزارهای
مفهومی بهکار رفته در نرریههای ناسیونالیسم را در اختیار ما ورار میدهن و کمک میک ن تا
مواجههای دوی تر با این نرریهها داتته باتیم.
میتوان با است اد بر نرریههای ناسیونالیسم 2و همچ ین تالشهای نرری برای تعریف این
مفهوم بهجر ت بیان کرد هویت و دوی تر هویت جمعی [ملّی] از مهمترین دلنلههای
نرریههای ناسیونالیسم است .بهبیاندیگر تکلبخشی و یا ارا ه تعریف هستیت اختی برای
هویت جمعی از اصلیترین اهناد دینگاهها و نرریهها ناسیونالیستی است .بیلیگ)6 :1995( 3
معتقن است کوتش ناسیونالیسم درواوش تالش برای تعینبخشی به هویت جمعی است که از
طری بازتولین ما بهع وان ملّت انجام میگیرد بهعقینه وی تکل بخشی به «هویت جمعی» [=
ملّی] در والب ما اصلیترین هند هر دینگاه ناسیونالیستی است .ناسیونالیسم برای وجود
داتتن باین استراتژیهای الزم را برای تعینبخشی به یک هویت جمعی را که اساساً هویتملّی
است داتته باتن .ب ابراین هویت (جمعی) یکی از مهمترین مفاهیم بیشتر نرریههای
ناسیونالیسم را تشکیل میدهن .این مهم نشان میدهن برای درک نرری از ناسیونالیسم بیتک
نیازم ن درک مفهوم مهم هویت و در راستای هن هویت ملّی هستیم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
W.Connor
 2به ع وان مثال ر.ج تود به (اوزکریملی (Armstrong 1982) (Anderson 1991) )1383
M. Biling
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همانگونه که بیان تن ناسیونالیسم در یک هویت جمعی تجلی مییابن هویتی که بیشتر
مردم یک سرزمین را تامل میتود .این هویت جمعی به مفهومی اتاره دارد که از هن بهع وان
هویت ملّی یاد می تود .برای مشخص تنن هویت ملّی ت ها پرداخت به هویت بهع وان
یک طرد این ترازو کافی نیست و درک هویت در گفتمان ناسیونالیسم مستلزم همارزی هن با
مفهوم ملّت و پرداخت به هویت ملّی نیز هست (میلر  .)25 :1383از همین رو مقاله با ارا ه
درکی نرری از هویت سعی در رسینن به تعریفی از هویت ملّی نیز دارد .هویت ملّی درواوش
تالتی برای انضمامیتر کردن مفهوم انتزاعی به نام ملّت است و اساساً ناسیونالیسم ج بشی
این ولوژیک در راستای تشکیل ملّت است ) (Smith 1996a: 446ب ابراین مسئله یا دوی تر دال
هویت ملّی مرکزی نرریاد ناسیونالیسم است و بنون فهم نرری هن نمیتوان چهارچوب نرری
دویقی از ناسیونالیسم ارا ه داد .بااینحال میتوان اهناد مقاله حاضر و همچ ین ترسیم نقشه
راهی که مقاله طی میک ن را در ادامه ارا ه کرد.

اهداف پژوهش
همانگونه که پیش تر بیان تن این مقاله تالتمی مقمنماتی بمرای فهمم تئوریمک و گفتممانی از
ناسیونالیسم است و به نرر در این مسیر نخست مستلزم درکی دوی از مسئله هویمت و هویمت
ملی هستیم .ازاین رو نخستین هند مقاله و همچ ین اولین گام هن پرداخت بمه تعریمف نرمری
هویت است تا در هند بعنی بتوان با اتکا بر هن بمه تعریمف و تلقمی مشخصمی از هویمت ملمی
دستیافت .گرچه نخست ممکن است در نگاه اول اینگونه به نرمر هیمن امما همند ایمن مقالمه
ترویجی جورچین کردن نرریاد مختلف نیست بلکه هند ارا ه تحلیلمی ایمن نرریماد و درک
تلفیقی از مسئله هویت و هویت ملی در نرریاد مختلف مربوط به مطالعاد اجتماعی است لمذا
مقاله حاضر این هند را پی میگیرد که چگونه میتوان با است اد به نرریماد اجتمماعی دربماب
هویت هویت ملّی را درک و تئورایز کرد .باین متذکر تن مقاله حاضر هند و ادعایی در راستای
تعریف و تحلیل گفتمانی ناسیونالیسم ننارد و تمام تمرکزش بمر مسمئله هویمت و هویمت ملّمی
متمرکز است و ناسیونالیسم عمنتاً نشانگر زاویه و چشممانمناز پرداخمتهمای ایمن مقالمه اسمت.
ازاینرو ع وان و اهناد مقاله نشان میده ن مقاله حاضر صرفاً میکوتن گمام مقمنماتی در فهمم
ناسیونالیسم بردارد.

شیوه انجام پژوهش
با توجه به ترویجی و نرری بودن مقاله حاضر نمیتموان مشخصماً از روش تحقیم خاصمی جمز
روشهای کتابخانه ای و تحلیل متون نرری سخن گفت .لذا در ایمن بخمش سمعی در هن اسمت
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به صورد خالصه هنچه در ادامه ترح داده میتود تشمری تمود .در

مرحله نخست مقاله کار خود را با تعریف مفهومی و نرری هویمت در مطالعماد اجتمماعی هلماز
میک ن .در این گام عمنتاً بر دو نرریه ک شمتقابل نمادین و رویکردهای روانکاوانمه و گفتممانی
به هویت تمرکز تنه است .سپس با تعریف مفهومی هویت ملّی سمعی ممیتمود بما اسمت اد بمه
نرریاد رویکرد روانکاوانه و گفتمانی – که طیف وسیش نرریهپردازانی همچون فروین 1الکمان

2

ژیژک 3الکال و 4و موفه 5را در برمیگیرد به تحلیل مسئله هویت ملی پرداخته تود.

هویت و هویت ملّی
هویت ملّی بهمثابه دال مرکز نرریاد ناسیونالیسم بهنوعی تجلییابی امر ملّی در هویمت اسمت و
این هویتبخشی امر ملّی پرداخت به مفهوم هویت را نیز بس ضروری میک ن .درواومش مباحم
محوری که نرریاد ناسیونالیسم سعی در بیان هنها دارنمن مسما ل و موضموعاتی چمون م مافش
ملّی ملّت وطن پرستی طرد دتمن و دیگری تعلم نمژادی و ومومی تماریخ و تبمار مشمترک
پیشرفت ملّی و مباحثی از این وسم بی تمک پیونمنی ت گات مگ بما هنچمه هویمت ملّمی خوانمنه
می تود دارنمن ب مابراین درک چ مین موضموعاتی بمنون درک هویمت ملّمی بمهع موان یکمی از
تجلیهای هویت یا دوی تر هویت جمعی امری ناممکن است .بهعمالوه نرریماد ناسیونالیسمم و
حتی رهبران و سوژههای ناسیونالیست در اللب سخ رانیهایشان از یک «ما»ی جمعی و متمایز
سخن میگوی ن مایی که گویی تمام دالهای تشکیلده نه ایمن سمخ رانیهما و متمون بمه هن
ارجاع داده میتونن و یا از این ما تغذیه میتونن .پرسش هستیت اختی از چیسمتی ایمن ممای
جمعی پرسشی است که پای مسئله هویت را به ناسیونالیسم باز میک ن ب ابراین فهمم نرمری و
مفهومی هویت مهم ترین ابزار برای درک چیستی ایمن مما اسمت .چراکمه بمهنرمر ناسیونالیسمم
پاسخی برای پر کردن فقنان هویت یا همان ما جمعیاست اثباد این گزاره همند ایمن بخمش
است؛ یع ی نشان دادن ای که چگونه تالش برای تکلبخشی هویت و هویت ملّی هنچه را که مما
با نام ناسیونالیسم میت اسیم تکل میدهن.
بااین حال مسئله هویت چیستی هن و نسبت هویت فردی و جمعی مسئلهای بس مهم در
نرریاد فلسفی اجتماعی و سیاسی بوده است .این اهمیت بهحنی است که حضور مسئله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هویت در اللب رویکردها وابلمشاهنه است .درواوش با مرور نرریاد معاصر در حوزه مطالعاد
اجتماعی و فره گی و رویکردهای جنینی چون مطالعاد فره گی 1مطالعاد پسااستعماری 2و
فمی یسم 3میتوان مشاهنه کرد چگونه مسئله هویت امروزه در زمره مهمترین مسا ل علوم
انسانی روز دنیا به تمار میهین .رویکردهای پسااستعماری و مطالعاد فره گی در تحلیل
ناسیونالیسم و نسبت هن با جهانیتنن و توصیف دوران پسا-استعمار مستقیماً پرسش هویت و
هویت ملّی را در تقابل با هویتی جهانی مطرح میک ن (برای نمونه ر.ج به ))Hall 1995
بهعالوه تالشهای سیاستگذاریهای ملّی نیز هویت را مهمترین محمل تیثیرگذاری خود
وراردادهانن (برای نمونه ر.ج به )Smith 1996bدر همین راستاست که جان هرمسترانگ

4

)(1982: 3هند محوری خود را مطالعه پینایش هویتیابی جمعی نیروم نی میدانن که ما
اک ون هنها را «ملّت» میخوانیم می دانن و پینایش ناسیونالیسم را نیز نوعی دگرگونی مع ایی
در مرزهای هویتی انسان ولمناد میک ن (همان .)4:همچ ین مباح اریک هابزباوم (1983) 5در
باب ابناع س ت 6نیز به اهمیت هویت و هویت ملّی در نرریاد ناسیونالیسم اتاره دارد چراکه
دولت میتوانن از طری مه نسی اجتماعی و ابناع س ت به هویتی مطلوب بهع وان هویت ملّی
تکل بخشن .تمام این ها نشان از پیونن عمی ناسیونالیسم و هویت دارنن که در مفهوم هویت
ملّی بهخوبی این پیونن هتکار میتود.

تعریف مفهومی هویت
از م رر لغتت اسمی 7ترجممه التمین کلممه هویمت ) (Identitاز ریشمه )(Idemکلممه التمین
) (Identitasمشت تنه است کمه در دو کمارکرد مع مایی بمه کمار ممیرود .نخسمت بمه مع می
این همانی کامل و یکسان تنن و دوم به تفاودها و تمایزاتی کمه ازنرمر زممانی پایمنار هسمت ن
اتاره دارد (ج کی ز  .)1381این دو مع ا گرچه در ظاهر در تقابل با یکنیگر فرض میتمود امما
مشخصاً نشانده نه دو وجهه محوری و مکمل هویت هست ن .در زبان فارسی نیز مع می هویمت
اتاره دارد به «هنچه موجب ت اسایی تخص یا چیزی تود» (مشیری  .)1177 :1369همچ ین
هویت به مع ی کیستی نیز ولمناد میتود و پرسش از هویمت درواومش پرسمش از کیسمتی نیمز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هست در این راستا هویت به مجموعه نگمرشهما ویژگمیهما و روحیماد فمرد و هنچمه وی را از
دیگران متمایز میک ن نیز اتاره میک ن (نجفی  .)26 :1392برخی دیگر از تعاریف با تیکیمن بمر
وجه بازنمایی ده ن و وجهی که موجب هگاهسازی میتود هویت را مجموعه ویژگیهایی تعریف
میک ن که به موجب هن امکان ت اخت و تعریف یکشی یا سوژه فمراهم ممیهیمن (تمیخاوننی
 .)1380رویکردهای دیگر با تیکین بر وجه مع یبخشی هویت سعی دارنن هویت را بهسان اممری
مع ی بخش تعریف ک ن یع ی هویت را بهع وان بازنمایی مع ای اجتماعی یا فردی تلقی ک من
(رجا ی  .)1373در این میان یکی از مهم ترین تعاریف هویت کمه در علموم انسمانی و مطالعماد
اجتماعی و فره گی معاصر اهمیت به سزایی پیناکرده است دستهای از تعماریفی اسمت کمه بمر
وجه تمایز بخش هویت اتاره دارنن .بهعقینه این گروه هویت در تقابل با یمک اممر بیرونمی کمه
دیگری نامینه میتود ووام می یابن .مطاب با این دینگاه ما مسلط بر وموه ادراک همویتی خمود
نیستیم و در مورد زننگی و هرزوهایمان ح انتخاب گستردهای نمناریم و تحمت تمیثیر گفتممان
ساخته میتویم و نیروهای فره گی و گفتمانی عامل اصلی در تمکلگیمری درک مما از هویمت
خود هست ن ) .(Smith 2001: 109در این تعریف هویت هن چیزی است که در تقابل با دیگمری
تکل می گیرد و وجه تمایز بخش سوژه با دیگری به تمار میرود .بهطورکلی ممیتموان مسمئله
هویت را در علوم انسانی تالش برای مطالعه انسان ولمناد کرد چراکه سخن از انسان به مماهوه
انسان ناممکن است و علوم انسانی در مواجه با این مسمئله از یمک تشمخص یما فردیمت سمخن
میگوین فردیتی که به تعبیر گیننز (گیننز  )111 :1378بعن از تفاود یابی و تقسمیمکمار بمود
که فرد بهطور جناگانه در کانون توجه ورار گرفت .یکی از وجوه نممادین چ مین تشخصمی را در
علوم انسانی میتوان هویت دانست.
فارغ از این تعاریف مفهومی هویت محمل یک م اوشه در علوم انسانی ولمناد میتود؛
م اوشه ای که بر سر تلقی فردی یا جمعی هویت در میان روانت اسی و جامعهت اسی برورار
است .روانت اسان می کوت ن هویت را امری فردی و در نصبت با ویژگیهای فردی تعریف
ک ن و در مقابل رویکردهایی چون روانش اسی اجتماعی روانکاوی و جامعهت اسی معتقننن
نگرش روانت اسان به هویت -به تعبیر دورکیم ) - (1938به تقلیلگرایی زیستت اختی و
فردگرایانه دچار است و هویت را باین امری فرا فردی اجتماعی فره گی و گفتمانی تعریف
کرد .گرچه رویکرد روان ت اختی به هویت همواره وجه اجتماعی هویت را انکار نمیک ن اما
وجه فردی و اجتماعی هویت را کامالً متمایز و مستقل از هم می دانن .رویکردهای
روان ت اختی هویت را « حس تمایز بخش تخصی ثباد و حس استقالل تخصی» تعریف
میک ن ) .(Jacobson 1998: 9در تقابل با این رویکرد رویکردهای اجتماعی هویت را
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محصول رابطه دیالکتیکی میان فرد و جامعه می دان ن .در این دینگاه هویت بهمثابه امری
اجتماعی تجلی اش را در ویژگی های فردی همچون احساساد و نگرش ها فرد نشان میدهن.
ویژگی های فردی که اساساً هویت هنها را تعیین میک ن ام ری جنا از بافت اجتماعی و
فره گی نیست ن و در بستر اجتماعی و به وسیله فرای نهای اجتماعی تنن و ک شمتقابل
نمادین با جامعه تکل میگیرنن (ج کی ز  .)1381در همین راستا میتوان جورج هربرد
مین 1و مکتب ک ش متقابل نمادین را از مهم ترین نمای نگان نگاه اجتماعی به هویت دانست
(گلمحمنی  .)223-222 :1393همچ ین بسیاری از متفکران معتقننن هویتهای وومی و
ملّی در یک فرای ن اجتماعی ساخته میتود) . (Verkuyten 2018عالوه بر اجتماعی بودن
هویت بسیاری از نرریه پردازان معتقننن هویت امری برساختی و همچ ین امر متغیر و
تاریخی نیز هست ) (Howarth and Griggs 2015؛ چ ین تلقی نسبت به هویت راه را برای
فهم گفتمانی از هویت باز میک ن و بهخوبی نشان میدهن که هویت به سان یک امر گفتمانی
برساختی مع ا بخش (داللتی) و تاریخی است.

تعریف مفهومی و نظری هویت ملّی
هویت ملّی متشکل از دو بخش محوری به نام هویت و ملّت است .هویت ملّمی درواومش در نیممه
ورن  19جایگزین کاراکتر ملّی تن و یکی از چهار نوع هویت است که از دوران پیش از ورن 19
برجای ماننه است و در ک ار سه نوع دیگر هویت دی ی هویت طبقهای و هویت نژادی مشاهنه
می تود .برخی از تعاریف هویت ملّی بر ع اصر یکپارچه ک منه واحمن سیاسمی مسمتقل تیکیمن
دارنن و هن را مجموعهای از گمرایشهما و نگمرشهمای مثبمت بمه عواممل و ع اصمر و الگوهمای
هویتبخش و یکپارچه ک نه در سط یک کشور بهع وان یک واحن سیاسی تعریمف ممیک من
(زاهن  .)132-131 :1384ب ابراین «هویت ملّی پنینهای سیاسی جامعمهتم اختی فره گمی و
روانت اختی است» ).(Bechhofer and McCrone 2009: 8
در وهله نخست هویت ملّی یکی از تکلهای هویت جمعی و اجتماعی است و باین هن را
بهمثابه پنینهای جمعی و اجتماعی نگریست؛ ب ا بر تعریف هویت که پیشتر بیان تن هویت
ملّی بهع وان هویت جمعی حاصل مجموعه ویژگیهای مشابه است که موجب تکلگیری یک
«ما» در تمایز با «هنها» میتود (Lee 2012: 29) .بهطورکلی هویت ملّی را احساس تعل به
یک دولت یا ملّت تعریف میک ن

(Ashmore Jussim and Wilder 2001: 74-75 Tajfel and

) .Turner 1986هویت ملّی درواوش احساس گروهی از مرم نسبت به ملّت بود است

(Guibernau

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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) .2004بهبیاندیگر این هویت درک و احساس ملّت بهمثابه یک کل مشترک و م سجم
علی رلم وجود تمایزهای فره گی است؛ ب ابراین هویت ملّی دربرگیرننه گستره ت وعاد فره گی
و تکلبخشی به هنها در یک والب مشترک ولمناد میتود .همچ ین میتوان هویت ملّی را
حس تعل ساحت نمادین مشترکی که ملّت نامینه میتود و دارای جغرافیای سیاسی خاص
خود است تعریف نمود مهمترین ویژگیهای این ساحت نمادین عبارد است از« :سرزمین
دین و ه ین هداب و م اسک تاریخ زبان و ادبیاد مردم و دولت» (یوسفی  .)17 :1380و این
ع اصر موجب تکلگیری احساس تعلقی میتود که به هن هویت ملّی گفته میتود.
در همین راستا اللب نرریهپردازان هویت ملّی را نه یک امر ذاتی بلکه برساختی اجتماعی
میدان ن ) .(Anderson 1991 131روبرد امرسون (1960) 1معتقن است هویت ملّی یک بنن از
افرادیست که خود را متعل به یک ملّت میدان ن .هنچه از تعاریف هویت ملّی مشخص است
پیونن تنین این مفهوم با مفهوم ملّت است؛ ب ابراین میتوان هویت ملّی را ناتی از احساس
تعل به یک گروه عریم به نام ملّت دانست .در همین راستا لزوم تشکیل چ ین هویتی درک و
طبقهب نی روابط درونگروهی (ملّی) و برون گروهی (فرا ملّی) است درواوش هویت ملّی به
همان اننازه که ناتی از تعل

به یک ملّت است به ایجاد تمایز با دیگر ملل –بهطورکلی

دیگری -نیز وابسته است).(Smith 1991: 8-15 Armstrong 1982: 5
نرر به این تفاسیر میتوان هویت ملّی را حاصل از یک تخیل جمعی که دوی تر باین هن را
تخیل ملّی نامین دانست .بهعقینه تاجفل  (1978) 2هویت ملّی موجب تکلگیری احساساتی
چون لرور ملّی عش به ملّت و احساس مسئولیت نسبت هموطن میتود .به تعبیر اسمیت

3

) (1991هنچه موجب تکلگیری هویت ملّی میتود فرای نهای اجتماعی تنن است فرای نی
که در مکتب ک شمتقابل نمادین به دوی ترین تکل بررسیتنه است .ب ابراین هنچه هویت
ملّی را تعیین میک ن سیاستهای فره گی اجتماعی و سیاسی دولت و سازوکارهای مه نسی
اجتماعی است که از طری فرای نهای اجتماعی تنن این مهم را به انجام میرسانن.
عالوه بر این برای تکمیل تنن تعاریف میتوان به تلقی دیوین میلر 4هویت ملّی پرداخت.
در وهله نخست میلر نیز بهسان دیگر نرریهپردازان این حوزه تعریف هویت ملّی را با تعریف
ملّت گرهخورده میدانن (میلر  .)25 1383وی معتقن است ملیت و هویت ملّی بهواسطه پ ج
ویژگی محوری مشخص میتونن؛ یک ملیت و در راستای هن هویت ملّی  )1بهواسطه باور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مشترک و تعهن متقابل  )2ونمت تاریخی  )3م ش فعال  )4وابستگی به یک ولمرو خاص و )5
متمایز تنن از دیگر اجتماعاد بهواسطه فره گ عمومی خاص تعین مییابن (همان .)34:در
این تلقی میلر میتوان ویژگیهای مشخصی را برای هویت ملّی نام برد .هویت ملّی مستلزم
ایجاد باور مشترک در میان مردم و همچ ین نیازم ن نقش فعال سوژهها در تایین و مشارکت در
این باور است به تعبیر ارنست رنان 1ملّت و حس ملّی یک همهپرسی روزانه است .همچ ین
هویت ملّی درواوش تجلی تاریخ یک ملّت است (همان )30:و بهواسطه تاریخ مشترک و اساطیر
مشترک تکل میپذیرد .برای تکلگیری یک ملّت و هویت ملّی وجود جغرافیای سیاسی الزم
است چراکه ملّت چیزی نیست جز پیونن یک گروه از مردم به جغرافیای سیاسی خاص.
نرر به این تفاسیر در ادامه این بخش سعی میتود رویکردهای نرری نسبت به هویت
موردبررسی ورارداده تود .ازهنجاکه پرداخت به تمام نرریاد هویت و همچ ین بررسی بیشتر
م اوشه روانت اسی و رویکردهای اجتماعی از حوصله پژوهش خارج است سعی میتود با اتکا
به مسئله محوری پژوهش یع ی ناسیونالیسم در این بخش صرفاً از نرریاتی استفاده تود که
مقنمه الزم را برای پرداخت به هویت ملّی فراهم میک ن .ب ابراین در بخش بعنی به نرریاد
مکتب ک شمتقابل نمادین بهع وان یکی از مکاتبی که مواجهه محوری با مسئله هویت بهمثابه
امری اجتماعی داتته است پرداخته میتود؛ لذا سعی میتود نرریاد نرریهپردازان برجسته
این مکتب به بح

گذاتته تود .در ادامه نیز با توجه به کلیت مقاله که سعی در فهم گفتمانی

ناسیونالیسم دارد به رویکردهای گفتمانی نسبت به هویت نیز پرداخته میتود.

هویت از منظر مکتب کنش متقابل نمادین
نرریهپردازان مکتب ک ش متقابل نمادین را میتوان در زمره نرریهپردازانی بهحسماب هورد کمه
عمنتاً بر روی فرای من تمکل گیمری هویمت اجتمماعی و فرای منهای اجتمماعی تمنن سموژههما
متمرکزتنهانن .اللب نرریهپردازان این مکتب با تمرکز بر تکلگیری چیزی که هنهما «خمود»
مینام ن به صورد مستقیم و لیرمسمتقیم بما مسمئله هویمت درگیمر هسمت ن .در هممین راسمتا
میتوان جرج هربرتمین را پرچمدار نرریه هویت اجتماعی دانست (گملمحممنی )223 :1393
اما بهجز وی نرریه پردازان دیگری که عمنتاً متیثر از وی بودنن نیز به این مسئله پرداختهانن لذا
میتوان نرریهپردازانی همچون ریچارد ج کی ز 2و چارز هورتون کولی 3را نام برد .اهمیت چ ین
نرریهای برای پژوهش حاضر توجه این نرریاد به فرای من تمکلگیمری هویمت بمهمثابمه اممری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

E. Renan
R.Jenkins
3
C.H.Cooley
2

از هویت تا هویت ملّی  :مقدمهای بر درک نظری هویت ملّی و ناسیونالیسم ...

39

اجتماعی و حاصل فرای نهای اجتماعی تنن است .درواوش فرای نهای اجتماعی تنن را میتوان
در راستای تقویت هویت ملّی و امر ملّی به کار گرفت و هویتی ملیگرا را تولین کرد.
بااینحال هربرد مین 1عالوه بر ای که پرچمدار نرریه هویت اجتماعی است بهنوعی پنر
مع وی مکتب ک ش متقابل نمادین نیز محسوب میتود به تکلی که اللب تلقیهای محوری
از هویت در این مکتب متیثر از هرای وی است .درواوش تلقیهای مین در باب هویت در راستای
بررسی وی در مورد «خود» و فرای نهایی که موجب تکلگیری هن میتود ورار میگیرد.
بهبیاندیگر هر فرد هویت یا «خویشتن» خود را از طری سازماندهی نگرشهای فردی دیگران
در والب نگرشهای سازمانیافته اجتماعی و یا گروهی تکل میدهن .تصویری که فرد از خود
میسازد و احساسی که نسبت به خود پینا میک ن بازتاب نگرتی است که دیگران از او دارنن
( Mead 1964: 222به نقل از گلمحمنی  .)1383هربرد مین با تیکین بر سه ع صر اصلی
نرریه اش یع ی ذهن خود و جامعه سعی دارد هویت یا هن چیزی را که وی برداتت یا احساس
سوژه از خود مینامن تعریف ک ن .وی بر اجتماعی بودن فرای نهای تکلده نه به ذهن و خود
تیکین می ک ن .مین معتقن است ذهن و خود متیثر از کاربردهای زبان است و ذهن چیزی جز
اجرای کاربردهای زبان نیست و خود زبان نیز محصولی اجتماعی است (ریتزر  .)275 :1392در
همین راستا هویت نیز متیثر از زبان و یا دوی تر امور نمادین است که در فرای نهای اجتماعی
تنن سوژه هنها را فرامیگیرد .لذا میتوان اینگونه نتیجه گرفت که برای مین هویت اجتماعی
مخزنی از نمادهای مشترک و مع یدار اجتماعی است که به موجب هن سوژه وادر به حضور و
ک ش متقابل اجتماعی میتود .مین (بهسان ژاک الکان) فراگیری این امور نمادین را درونی-
سازی نقشهای «دیگری تعمیمیافته »2میدانن که سوژه در مرحلهای از اجتماعی تنن که وی
هن را مرحله بازی مینامن هنها را درونیسازی میک ن.
مین در بررسی خود نکاد دیگری را نیز بیان میک ن .برای مین خود از دو ع صر محوری
من 3و در من 4تشکیلتنه است .من و در من مین بهتند با تلقی فروین از خود و نهاد و یا
خودهگاه و ناخودهگاه تبیه است (عضنانلو  .)589 :1388در من بخشی از خود است که ک شگر
نسبت به هن هگاه است (خودهگاه) و حاصل فراگیری و درونی سازی نقشهای دیگری
تعمیمیافته یا همان ک شهای اجتماعی است اما «من» بهسان ناخودهگاه فروینی نقش ناظر
بر نیروهای سازشگر اجتماعی را دارد (با تسام میتوان هن را تجلی وجنان جامعه در فرد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تلقی کرد) .ک شگر یا سوژه از من هگاهی ننارد و صرفاً پس از وووع امری از وجود هن هگاه
میتویم .برای مین هویت یا خود حاصل رابطه دوسویه من و در من است .مین معتقن است
«من واک ش فرد را در برابر رویکرد سازمانیافته اجتماع به همانسان که در تجربه تخصی
نمایان میتود نشان میدهن .واک ش من در برابر این رویکرد سازمانیافته بهنوبه خود این
رویکرد را دگرگون میسازد» ( Mead 1964: 196به نقل از ریتزر (208 :1392در ادامه مین
معتقن است هنچه موجب تکل بخشی به خود و ع اصرش میتود از گروه و اجتماع نشئت
میگیرد و این نشانگر اجتماعی بودن ریشههای خود و هویت است (همان) .برای مین هویت و
خود نقشی محوری دارنن و جامعه برای وی چیزی جز سازمانی که موجب تکلگیری هویت و
پیونن هن با ذهن می تود نیست .مین و مکتب ک ش متقابل نمادین با تیکین بر فرای ن اجتماعی
تنن که موجب تکلبخشی به هویت میتود به هویت وجههای اجتماعی میبخش ن .فرای ن
اجتماعی تنن می توانن در مباح

ناسیونالیسم به کار هین چراکه عمنتاً تالش سیاستهای

اجتماعی و فره گی ناسیونالیستی از طری همین فرای ن اجتماعی تنن است که سعی در
تولین هویت ملّی دارد .بهع وانمثال میتوان به اهمیت مفهومی ملّت در کتب درسی نرام
هموزتی کشورها یا به فرای نهای ابناع س ت هابز باوم که از طری تیثیر بر فرای نهای اجتماعی
تنن ناسیونالیسم و پسازهن ملت را تولین و بازتولین میک ن اتاره کرد.
عالوه بر مین ریچارد ج کی ز یکی دیگر از نرریهپردازان مکتب ک ش متقابل نمادین است
که با تیثیرپذیری از نرریاد مین بر هویت اجتماعی متمرکزتنه است .جی ک ز به تعبیر خود
«کار را از ب یادیترین پرسشها یع ی چیستی هویت و هویت اجتماعی هلاز میک ن» (ج کی ز
 .)5 :1381وی هویت اجتماعی را یک بازی متقابل ولمناد میک ن و از هن بهع وان تصوری در
باب ای که ما کیستیم و دیگران چه کسی هست ن و همچ ین تصور دیگران از خویشتن نام
میبرد .ج کی ز همان ن مین هویت اجتماعی را بامع ا و امور نمادین پیونن میدهن و ازاینرو
همان گونه که مع ا ذاتی نیست هویت اجتماعی نیز امری ذاتی نیست بلکه سیال و متغیر است
– وی با این تلقی مسیر خود را ازنرریاد ذادگرا هویت جنا میک ن .هویت برای جیک ز نه یک
امری فردی بلکه امری اجتماعی و حاصل از تواف و مذاکره اجتماعی است .هویت اجتماعی
برای ج کی ز حاصل دو وجه تباهت و تمایز است «تباهتها و تفاودها اصول پویای هویت و
ک ه زننگی اجتماعی هست ن» (همان .)7:بهبیاندیگر هویت گروههای اجتماعی درواوش تباهتی
است که موجب تمایز هن گروه با دیگران میتود .هنچه موجب تکلگیری این تباهت و تمایز
می تود اموری اجتماعی نمادین و فره گی است که طی فرای نهای اجتماعی تنن موجب
تکلگیری سوژهها می تود .فرای نهای اجتماعی تنن با ایجاد مع اهای مشترک و درعینحال
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متمایز با دیگران موجب تکلگیری هویت اجتماعی میتونن و به فرد این امکان را میده ن
که در جایگاههای گوناگون هویتهای مختلفی داتته بات ن .اهمیت فرای ن اجتماعی تنن و
تکلگیری هویت ازنرر ج کی ز بهحنی است که وی جامعه و امر اجتماعی را بهتند وابسته
به هن میدانن؛ وی بیان دارد« :اصوالً زننگی اجتماعی بنون وجود راهی برای دانستن اینکه
دیگران کیست ن و بنون نوعی درک از اینکه خود ما کیستیم لیروابلتصور است» (همان)8-7:
درواوش وی پیونن ناگسست ی میان امور اجتماعی و فره گی و تصور فرد از خویش یا همان
هویت برورار میسازد (همان.)26:
2

1

همانگونه که بیان تن ج کی ز از نرریهپردازان دیگر همچون مین کولی و گافمن متیثر
است و با تیکین بر چهارچوب نرری و مفهومی هنها سعی در صوردب نی هویت دارد .وی در
همین راستا بیان دارد «اگر هویت ترط ضروری برای حیاد اجتماعی است برعکس هن نیز
صادق است .هویت فردی که در خویشت ی تجسمیافته  -جنا از سپهر اجتماعیِ دیگران مع ادار
نیست .هویت فردی بر تفاود و هویت جمعی بر تباهت تیکین دارد اما هویت فردی و خویشت ی
بهطور کامل در اجتماع ساخته میتونن .یع ی در فرای نهای اجتماعی تنن اولیه و متعاوب و در
فرای نهای جاری تعامل اجتماعی که در چارچوب هنها افراد در طول عمرتان خود و دیگران را
تعریف و بازتعریف میک ن .خاستگاه این دینگاه پراگماتیسم همریکایی است که ازنرریاد اثرگذار
کولی و مین بهره برده است .از کار هنان برداتتی از «خود» بهع وان ترکیبی جاری و در عمل
همزمان از تعریف خود (درونی) و تعاریف خود که دیگران عرضه ک ن (برونی) حاصل میتود.
بهاینترتیب برای هن الگوی ب یادی که کل استنالل مرا هتکار میسازد الگویی به دست داده
میتود یع ی دیالکتیک درونی  -برونیِ ت اسایی بهع وان فرای نی که بهواسطه هنهمه هویتها
 اعم از فردی و جمعی  -ترکیب مییاب ن» (همان .)35:وی با مشخص کردن تمایز نرریه هویتاجتماعی خود با رویکردهایی که سعی در تلقی یک جانبهنگر به هویت هست ن (همان ن روان-
ت اسی و برخی از جامعهت اسان که هویت را یا فردی و یا جمعی میدان ن) هویت را بهمثابه
امری حاصل از دیالکتیک درون و بیرون ولمناد میک ن .همچ ین وی با اتاره به مباح مین در
باب تکلگیری ذهن و خود بر این مهم تیکین میک ن هویت اجتماعی در بستری زبانی ساخته
میتود بهبیاندیگر هویت برای وی امری نمادین و حاصل زبان تلقی میتود .او معتقن است
«بنون زبان یک جهان درونی مشخص وجود نخواهن داتت» (همان .)64:هویت بهمثابه امری
اجتماعی و برساخته زبان از مهمترین ویژگیهای نرریه هویت اجتماعی ج کی ز است.
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ب ابراین هویت هر فرد هن چیزی است که او را تبیه خودش و متفاود با دیگران میک ن
هن چیزی که فرد توسط هن خودش را میت اسن و تعریف میک ن و هن چیزی که توسط هن
خودش را پذیرفتهتنه و ت اختهتنه از طرد دیگران احساس میک ن .لذا میتوان گفت که
هویت اجتماعی دستاوردی عملی یع ی یک فرای ن است و همچ ین فهم هویتهای اجتماعیِ
فردی و جمعی از طری به کار گرفتن ک ش متقابل دیالکتیکی درونی و برونی امکانپذیر
میتود .عالوه بر درونی و برونی بودن هویت زمان و مکان هم از م ابش ساختهتنن هویت در
اجتماع هست ن« .ت اسایی یک چیز به مع ای این است که هن را در زمان و مکان جای دهیم»
(همان .) 46 :هویت یک پروسه و فرای ن مستمر است که در طی زمان تولین و بازتولین میتود.
هویتهای اجتماعی پایههایی هست ن که بر هنها نرم و پیشبی یپذیری در سپهر اجتماعی
استوار میتود .هم چ انکه گفته تن مع ا براثر تجارب و فعالیتها ساخته میتود .تجارب
پنینههای زمانم نی هست ن .عملهای هی نه تخص مهلم از تجارب گذتته میتوانن باتن.
رفتارهای گروهی یک جامعه به حافره تاریخی هن جامعه ارجاع داده میتونن .ج کی ز معتقن
است که برخی از هویتها چون خویشاوننی و ج سیت ممکن است هویتهای اولیه و درنتیجه
کمتر انعطادپذیر بات ن .او همچ ین وومیت را «یک هویت اجتماعی اولیه» میدانن .ملیت
هویتی جمعی است که ممکن است حضور عمنهای در تجربه افراد داتته باتن .هویت ملّی
اللب وجه مهم و ابتنایی خود ت اسایی است .ه گامیکه ملیت در نرر هدمیان مهم میتود
بهراستی اهمیت مییابن« .وومیت به تباهت و تفاود «ما» و «هنها» متکی است» (همان) .اما
مفهوم ملیت احتماالً همیشه این صالبت را نناتته باتن و در بعضی موارد مورد چونوچرا واوش
تود .چراکه ملیت امری ازلی نیست و تا حنودی ساخته میتود .ملیت مستلزم درونی کردن
تباهتهای درونگروهی است .تباهت از خالل تفاود گذاری به دیگران حاصل میتود .یکی
از وجوه مشترک هدمیان تفاوتی است که با دیگران داریم .تعریف «ما» مستلزم دادن تعریفی از
«هنها» است( .هموسی سایت انسانت اسی و فره گ بنون تاریخ).
بااینحال تلقی مکتب ک شمتقابل نمادین از هویت همانگونه که در تلقیهای ج کی ز از
هویت ملّی و وومی مشاهنه تن از م ررهای مختلفی به مسئله اصلی این فصل یع ی درک
نرری ناسیونالیسم کمک میک ن .تیکین این مکتب بر فرای نهای اجتماعی تنن بهع وان
مهمترین فرای نهای تکلگیری یک ما جمعی یا هویتی اجتماعی این نکته را گوتزد میک ن
که هویت ملّی حاصل فرای نهای اجتماعی تننی است که از سیاستهای فره گی و اجتماعی
ناسیونالیستی تیثیر میگیرنن .درواوش ازهنجاکه ملیت و هویت ملّی به تعبیر بیلیگ

(Biling

) 1995: 6توسط ناسیونالیسم تولین میتود تا ما را در یک هویت جمعی تکل بخشن مکتب
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ک ش متقابل نمادین نشان میدهن یکی از درگاههای این تولین اجتماعی تنن است .بهعالوه
تلقی هویت بهمثابه تباهتهای متمایزک نه موجب میتود هویت ملّی را مجموعه
تباهتهایی دانست که موجب ایجاد مرز یا تمایز با دیگری میتونن .این دگر بودگی یا
دوی تر تمایز با دیگری بهع وان یکی از محورهای تکلگیری هویت ملّی بهخوبی در تئوریها و
رویکردهای ناسیونالیستی نیز مشخص است چراکه اللب رویکردهای ناسیونالیستی خود را در
تقابل با یکنیگری ورار میده ن و هویت خود را در طرد یا تمایز با هن تعریف میک ن
بهع وانمثال میتوان به رابطه هنتاگونیستی میان فارسها و اعراب در ناسیونالیسم ایرانی اتاره
کرد که در فصل چهارم مفصل به هن پرداخته میتود .چ ین تیکینی بر دگر بودگی هویت
اجتماعی درواوش بح

محوری رویکردهای گفتمانی نسبت به هویت و هویت ملّی را تشکیل

میده ن که در ادامه سعی میتود این رویکرد بررسی تود.

نگاه رویکرد روانکاوانه و گفتمانی به هویت :هویت از منظر فروید ،الکان ،ژیژک
و الکالئو و موفه
گستره نرریه گفتمان به سان یک مکتب فلسفی ست ازهنجاکمه پرداخمت دویم بمه تممام ایمن
گست ره از حوصله مقاله خارج است ترجی بر هن تن صرفاً بخشمی از ایمن گسمتره بحم تمود
بخشی که به نرر برای پژوهش حاضر مرتبط از است .الکال و و موفه تلقی از هویت در اختیار مما
میگذارنن که می توان این تلقی را در فهم ناسیونالیسم به کاربرد کاری را که کسانی چون خودِ
موفه ( )1391و اسالوی ژیژک (1993) 1بهخوبی انجام دادهانن .درواوش این نرریهپردازان با تلقی
هویت به مثابه امری گفتمانی و اجتماعی که توسط ساحتهمای نممادین و گفتممانهما سماخته
میتونن به خوبی اهمیت مسئله هویت برای ناسیونالیسم و دیگر گفتممانهما نشمان ممیده من؛
بهبیاندیگر این نرریهپردازها نشان میده ن که چگونه هویت و تمکلبخشمی بمه هنهما همند
محوری گفتمان هاست .در این رویکردها مسئله هویت با چیستی سوژه نزدیکیهمای ت گمات گی
دارد .پیش از پرداخت به این نرریاد بیان این نکته خالی از لطف نیست کمه مسملماً پرداختمی
جامش به این نرریاد از حوصله پژوهش خارج است لذا سعی بر هن است تلقیهای محوری ایمن
متفکران در باب هویت هورده تود تا فهمی گفتمانی از مسئله هویت و هویت ملّی ارا ه تود.
بااین حال پرداخت کسانی چون الکان الکال و و موفه به مسئله هویت به اننیشههای پنر
مع وی و نرری این متفکران یع ی زیگمونن فروین 2بازمیگردد .درواوش تلقیهای فروین از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

S. Zizek
2
S. Freud
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چگونگی تکل گیری اجتماعاد و ماهیت زننگی اجتماعی سوژه در اجتماع نقشی محوری در
این نرریاد دارد و بهنرر می توانن نقطه هلاز م اسبی برای پرداخت به این نرریاد باتن .فروین
ریشه تکلگیری یک ما جمعی را نهفته در میل و چیزی که خود اوتصاد لیبینویی مینامن
میدانن .بهصورد خالصه به عقینه فروین ( )1383سوژه درگیر ت شهای ناتی از انرژیهای
روانی است که وی هن را لیبینو مینامن و با تسام جامعه – و تمنن -تالتی است برای
منیریت و ک ترل این ت شها؛ چراکه عنم منیریت این ت شها و هزاد ماننن ارضای هنها برای
بشر درنهایت سوژه را – م طب با رانه مرگ -بهسوی نیستی میکشانن .تمنن با سرکوب این
امیال راههای فره گی و موردوبول تمنن و اجتماع پیشروی بشر میگذارد تا مانش از این اتفاق
تود .درواوش این رانه زننگی است که باع

تکلگیری اجتماع میتود به بیان خود فروین

« چه چیزی بهتر از اروس وادر است ما را به دورهم جمش ک ن»  (Freud 2001: 92).ب ابراین
بهعقینه وی در تقابل با رانه مرگ این رانه زننگی است که امکان هویتیابی را فراهم میهورد.
هویت یا ما جمعی حاصل تخاصم رانههای مرگ وزننگی و درنهایت یک اوتصاد لیبینویی است.
به تعبیر موفه نیز «این هویتیابی [تکلگیری ما] نیازم ن هنهایی هم هست» (موفه :1393
 .) 32گرچه فروین خود نیز به این نقش دیگری در تعین هویت جمعی هگاه بود و معتقن است
وجود دیگری متجاوز باع

گردهمهیی عاتقانه مردم میتود (فروین  )1383این رابطه تخاصم

همیز را الکال و و موفه هنتاگونیسم مینام ن که بهعقینه هنها درونمانگار هویت است .توصیف
فروین از دیگری متجاوز الزم برای گردهم هیی بسیار تبیه دینگاه متفکران مطالعاد
ناسیونالیسم همچون هرمسترانگ است که معتقننن طرد دیگری برای تکلگیری امر ملّی بسیار
ضروری است .ب ابراین رویکرد فروینی-الکانی و نرریه گفتمان الکال و و موفه اولین خصیصه
هویت را وجود رابطه هنتاگونیستی با دیگری میدان ن.
بهعالوه الکال و و موفه بهتند متیثر از تلقیهای الکان در باب هویت هست ن و بهجر ت
میتوان تلقی هنها از هویت را تلقی کامالً الکانی دانست .ازنرر الکان هویت اساساً امری
ناممکن و ممت ش است و تصور ما از هویت چیزی جز وهم در ساحت خیالی نیست از همین
روست الکان بهجای سخن گفتن از هویت از هویتیابی سخن میگوین (استاوراکاکیس :1394
 .)58-57درواوش همین امت اع اونتولوژیک هویت است که موجب برساختی بودن هویت در
فرای ن هویتیابی میتود .بهنرر الکان تکلگیری فرای ن هویتیابی ناتی از یک فقنان
ب یادین است که در دوران کودکی سوژه ایجاد میتود و سراسر زننگی وی را تحت تیثیر ورار
میدهن .بهصورد خالصه کودک در ابتنای به دنیا همنن اینگونه میپ نارد که میل مادر بهکل
به سوی وی معطود است اما باگذتت زمان متوجه حضور پنر و معطود بودن میل مادر به
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ع صر سومی که الکان از هن بهع وان استعاره نام پنر نام میبرد میتود و این وضعیت برای
کودک بسی هراس اک است و سوژه برای رهای از چ ین اضطرابی مجبور به ورود به زنجیره
داللت ساحت نمادین و هویتیابی در این ساحت میتود تا بتوانن جایگاهی را که درگذتتهای
خیالی برای دیگری داتته است را کسب ک ن .حضور نام پنر موجب ایجاد تکاد و فقنانی در
سوبژکتیویته کودک میتود تکافی که میتوان از هن بهع وان محملی که فرای ن هویتیابی در
تالش برای پر کردن هن است نام برد .لذا فرای ن هویتیابی کودک با دالها تالتی است برای پر
کردن چ ین فقنانی که به همین علت دست به دامان دیگری بزرگ میتود اما
هویتیابی های سوژه در ساحت نمادین و گفتمان نیز درنهایت م جر به تکست میتود چراکه
بهعقینه الکان دیگری بزرگ هم کامل نیست لذا فرای ن هویتیابی منام ادامه دارد .تکستهای
سوژه در کسب هویت م جر به تکلگیری تخیل و فانتزی سوژه در باب جایگاههای هویت
میتود .درواوش فانتزی بخش اساسی فرای ن تکلگیری هویت و هویت جمعی را تشکیل
میدهن .م ط فانتزی به تکلی است که کاستیهای هویتیابی را به امور بیرونی از سوژه
نسبت میدهن و میل سوژه را برای میل ورزی و هویتیابی تارژ میک ن .این م ط در باب
هویت جمعی نیز صادق است .درواوش انسانها و گروههای اجتماعی (همچون ملّتها) تکست
پروژههای هرمانتهری خود (نوعی پروژه هویتیابی میتوانن ولمناد تود) را به ع اصر خارجی
نسبت میده ن و این از م ط فانتزی حاصل میتود .ژیژک در تفسیر یهودیستیزی به این
نکته اتاره دارد که چگونه هر هرمانتهر نیاز به یکنیگری م فور دارد و یهودیستیزی بهنوعی
فرافک ی هویتیابی هلمانیها به سمت یهودیان است گویی یک ع صر خارجی وجود دارد که
مانش تکلگیری کامل هویت و کسب نهایت لذد میتود؛ ازاینروست به تعبیر ژیژک یهودیان
برای اروپاییان و سیاه پوستان برای همریکایی های سفینپوست به دزد لذد یا مازاد لذد تبنیل
میتونن .این مهم بهخوبی م ط هویتهای ملّی و گرایش ناسیونالیستی و تبعیت هنها از
م ط فانتزی را مشخص میک ن.
گفتمانها و سیاستگذاریها هیچووت وادر نیست ن هویت ملّی را بهصورد کامل تکل
بخش ن چراکه هویت هرگز کامل نیست از همین روست که اننرسون ملتهای را جوامعی
تخیلی مینامن .ملتها به تعبیر الکان همواره با یک پسمانن یا مازاد روبهرو هست ن البته
مازادی که همواره میل سوژه به سوی هن است تا بتوانن اوج لذد را کسب ک ن و به همین علت
همواره فانتزیهای در مورد هن مازاد وجود دارد .این مازاد گمتنه که گویی درگذتته موهوم
ملّت وجود داتته است در والب فانتزی ملّی به دیگری م فور نسب داده میتود .گویی مردم
دیگری (همچون سیاهان برای سفینان و یهودیان برای نازیها) هن مازاد گمشنه لذد را
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دزدینهانن و مشکالد ملّت ما از این حاصل میتود (همین م ط در ناسیونالیسم ایرانی با طرد
اسالم و اعراب مشاهنه میتود) و فانتزی ملّی درواوش خیالپردازی در باب این مازاد و رابطه
خصومت انگیز با دیگری دزد هن است (همان .)186-185 :ب ابراین طرد دیگری در رویکردهای
ناسیونالیستی از همین م ط فانتزی و فقنان ب یادین هویت ناتی میتود .البته وجود چ ین
دیگری برای تکلگیری هویت امری ضروری است .بهعالوه همانگونه که الکان بیان دارد سوژه
در باب این مازاد دست به خیالپردازی میزنن و یکی از این خیالپردازیها هرمانیسازی یک
گذتته است که سوژه در هن تصور میک ن همانی بوده که دیگری میخواهن و این گذتته
هرمانی را به یک هی نه فرا میافک ن .این م ط نشانده نه یکی دیگر از ویژگیهای رویکردهای
ناسیونالیستی است که با هرمانیسازی گذتته سیاستهایی را برای هی نه تعبیه میک ن.
فانتزی در اننیشه الکان درواوش خیالپردازی در باب یک کلیت است که گویی ورار است سوژه
هن را بهمثابه هویت کسب ک ن .هویت ملّی چیزی جز خیالپردازی در باب هی نه موهوم یک
ملّت نی ست .ژیژک ناسیونالیسم را نشانگر تکل ویژه فوران لذد در یک عرصه اجتماعی میدانن
و معتقن است انگیزه یک ملّت درنهایت چیزی نیست به جزء تیوههایی که گروههای وومی
مشخص از طری اساطیر ملّی خود به لذتشان سامان میده ن ).(Zizek 1993: 202
عنم سازمان یافتن یا دوی تر محق تنن چ ین لذتی توسط ملّت به یکنیگری م فور
نسبت داده میتود و این تکست را ناتی از وجود هن دیگری مینامن و اینیکی از ریشههای
رابطه هنتاگونیستی یک ملّت با دیگر ملّت هاست .چراکه وجود چ ین دیگری م فوری مانش از
فروپاتی فانتزی ملّی و هویت ملّی میتود .در صورد نبود این دیگری درک فقنانهای فانتزی
ملّی تحملناپذیر می تن .لذا م ط با رویکرد گفتمانی هویت ملّی نخست حاصل یک فانتزی
مشترک و ملّی که این خود نیز تکلگرفته از ساحتنمادی ی تامل اساطیر تاریخ و دیگر وجوه
نمادین مشترک است .چ ین فانتزی ایجاب میک ن وجود یک دیگری را که هویت ملّی در
رابطه هنتاگونیستی با هن خود را تعریف ک ن .همچ ین هویت ملّی چیزی جز فرای نهای
هویتیابی نیست که به سیاست های فره گی و اجتماعی دیگری بزرگ واک ش نشان میدهن.
بهعالوه با توجه به نرریاد الکان هویتیابی در زنجیرهای از دالها ممکن میتود و هنچه ما
بانام هویت میت اسیم جایگاههای گفتمانی است و هویت ملّی نیز جایگاهی است که توسط
گفتمانهای ناسیونالیستی تکلگرفته است.

نتیجهگیری
با است اد بر نرریاد بررسی و بح تنه گفتمانهای ناسیونالیسم اکثر مباحم اصملی خمود را
حول تعریف و تعیّن مع مایی ملّمت یما ملیمت و هویمت ملّمی مطمرح ممیسمازنن .گفتممانهمای
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ناسیونالیستی با تعریف ملّت بهمثابه یک گروه جمعی سعی دارنن از طری مبمنل کمردن هن بمه
هویتی ملّی سوژههای ملی گرا تولین و بازتولین ک ن تا از این طری ناسیونالیسم و ملیگرایی در
این فیگورها تجلی یابن .ب ابراین میتوان چ ین نسبتی را در تکل زیر مشاهنه کرد

این مقاله کوتین نشان دهن که هویت ملّی در وهله نخست تکلی از هویت بهصورد عام
و هویت جمعی به تکل خاص است لذا بنون پرداخت به چیستی هویت نمی توان هویت ملّی
را تعریف کرد .هویت به ع وان پرسش از کیستی تجلی مییابن و ه ویت ملّی مرتبط به
تیوههایی است ملّت ها خود را معرفی میک ن و یا سوژهها به واسطه هن خود را متعل به
یک ملّت می دان ن .اهمیت هویت ملّی ازهنجاست که مهم ترین تجلی ملّت است و بنون هویت
ملّی ملّت نیز وجود ننارد و بالعکس .به عالوه هویت ملّی مهم ترین م بش برساخت فیگور
تهرونن ملی است.
بااینحال با اتکا بر نرریاد ک شمتقابل نمادین میتوان هویت ملّی را امری برساخته و
حاصل فرای نی ولمناد کرد که متفکران این مکتب همچون مین و ج کی ز هن را اجتماعی تنن
مینام ن .همچ ین با اتکا بر رویکردهای گفتمانی همچون نرریاد فروین الکان ژیژک الکال و و
موفه میتوان هویت ملّی را در یک فرای ن طرد دیگری و محصول یک فانتزی جمعی (یا ملی)
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تعریف کرد .همانگونه که ازنرریاد هرمسترانگ و دیگر متفکران مطالعاد ناسیونالیسم ملّت و
هویت ملّی با طرد یک دیگری دتمن است که تکل میگیرد لذا در دستیابی به این تعریف
نرریاد الکان و الکال و موفه بسیار کار سازنن .ب ابراین مهمترین اصل تعیّن بخش ملیت نوعی
طرد دیگر است چراکه این طرد عالوه بر ایجاد تمایزی هویتبخش موجب درک تباهتهای
درونگروهی میتود و ملّت را در هویت تجلی میبخشن .بهعالوه میتوان پ ج خصیصه برای
هویت ملّی نام برد که عباردانن از  )1بهواسطه باور مشترک و تعهن متقابل  )2ونمت تاریخی )3
م ش فعال  )4وابستگی به یک ولمرو خاص و  )5متمایز تنن از دیگر اجتماعاد بهواسطه
فره گ عمومی خاص .بهطورکلی میتوان فرای ن تکلگیری هویت ملّی را در تکل زیر مشاهنه
کرد .بهطورکلی میتوان نتایج بهدستهمنه را در منل یا تکل زیر خالصه کرد:

ناسیونالیسم بهمثابه اصلیترین گفتمان هویتبخش به گروههای جمعی را نمیتوان با
نگاهی کل نگرانه مطالعه کرد .مطالعه نرری و تجربی ناسیونالیسم مستلزم نگاهی به این پنینه
است که هن را تکلگرفته از اجزا و دالهای مختلفی ولمناد میک ن .امری که سعی تن در این
مقاله به هن نزدیک تویم .درواوش درک گفتمانی ناسیونالیسم مستلزم درک هویت ملّی و برای
این مهم درکی نرری هستیت اختی و فلسفی از هویت و سوژگی است .ازاینرو هند اصلی
مقاله را گامی مقنماتی در فهم گفتمان ناسیونالیسم نامینیم چراکه فهم هویت و هویت ملّی
گرچه گام مقنماتی در این مسیر است اما برای تحلیل گفتمان ناسیونالیسم امری ضروری است.
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