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مقدمه
مفهوم «باستان» ،متضمن داللتهای چندگانه است نخست ،داللت تاریخی – زمانی است ک ه ب ر
«بازگشت به گذشته» تأکی د م یورزد .دوم ،دالل ت فرهنگ ی – ه ویتی ک ه ب هص ورت نیروی ی
انگیزاننده و «هویتبخش» معنا مییابد .سوم ،داللت سیاسی که اندیشه «ستیز» ب ا وع ک کن ونی و
«دگرگونسازی» را در اذهان میپروراند .ای ن دالل ته ای چندگان ه ،در اال ج جری انی ب ه ن ام
«باستانگرایی» میگنجد که در گستره ایرانزمین نامآشنا است .باستانگرایی در ایران ،سیر تاریخی
گوناگونی دارد که در سه مرحله کلی تقسیمبندی میشود .مرحله اول ،عصر مشرو ه است ک ه از
سال ۹278م .آغاز میگردد .در این دوره ،این جری ان حرکت ی از «میان ه» دارد یعن ی ب ر محم ل
روشنفنران مینشیند پس حرکتی «روشناندیشانه» است .مرحله دوم ،در زمان پهلوی ظهور ک رد
که حرکتی از باال و «دولتمحور» است گرچه همچنان میان شاعران و روش ناندیش ان ،خ وانش
باستانگرایی تداوم مییابد بهبیانیدیگر ،در مرحله نخست ،روشناندیشان خوانندگان این متن پ ر
داللت هستند ولی در مرحله دوم ،دولت آن را به جامعه القا میکند.
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،این گفتمان به حاشیه میرود ،اما عادت وارۀ عش ورزی به
عصر باستان و نمادهای آن و سیروسفر به گذشتههای دور و جهتدادن به رفتاره ا ب ر اس ا
کردار و پندار گذشتگان ،از یک دهه اخیر ،سر برآورد و گستره و ژرف ای اجتم اعی ،تبلیت اتی،
سیاسی و فرهنگی نوینی گرفته است و زینسان ،شاهد فعالشدن دوباره حافظه تاریخی ایرانی ان
و برجستهشدن اهمیت میراث فرهنگی – تاریخی هستیم .گرچه ،امروزه ،باستان گرای ی ه م در
سطح نخبگانی و هم در سطح توده متصور است و برخی سرآمدان سیاسی به آن دامن زده اند و
می زنند ،این جریان ،به هویت جمعی و خودآگ اهی بخش ی از جامع ه ب ه وی هه نس ل ج وان
تبدیل شده است و بسیاری از جوانان ،با ننوداشت گذشته ،اشتیاق وافری برای ه م «ش ناخت»
ایران باستان و هم «عمل» بر اسا

آموزه های حاکم بر آن عصر دارند .در همین زمینه ،ینی از

محققان مینویسد« :جذابیت عصر باستان ،سبج شده است تا بهجرئت بتوان گف ت ک ه بخ ش
بسیار بزرگی از جامعه ایران ،هنوز به باور خود در زمینه برتری نهاد آریایی پایبند مان دهان د» و
ازاینرو ،ستایش ایران بزرگ و فرهنگی و جستوجوی عا فی میراث کهن در حال تقوی ت و
گسترش است بنابراین ،مرحل ه س وم ک ه زم ان کن ونی اس ت ،ب رخال

دو مرحل ه پیش ین،
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«جامعهمحور» است و این جامعه یا فردیت های اجتماعی هستند که این م تن را م یخوانن د و
پیش میبرند.
از مهمترین نمودهای این جریان ،م یت وان ب ه پاسداش ت روز ک وروش ب زرگ و تجم ک
عمومی در پاسارگاد و ...اشاره کرد که بهدلیل خودجوشب ودن ،نم ادینب ودن و رون د فزاین ده
گرایش به این ریشههای باستانی ،عدهای از نویسندگان ،آن را یک «جنبش» نامیدهاند همچنین،
در سال های اخیر ،دعوت مردم به زرتشتیگری با عنوان «بازگشت به اصالت خویشتن» و «دینِ
اصیل ایران» فزونی گرفته و تحریک احساسات میهندوستانه از ری بازنمایی عصر باستان در
رسانهها ،با جدیت بیشتری دنبال میشود.
در مناسبات سیاسی و اجتماعی ایران ،عصر باستان و کوروش ب زرگ ،ن ه ن امی فق ر ت اریخی،
بلنه نشانهای اجتماعی هستند و بیش از آننه واژههای تخصصی باشند ،مفاهیم عمومیان د و اب ل از
آننه پدیدههای عینی باشند ،انگیختاره ای ذهن ی هس تند .ای ن نش انهه ا ،مف اهیم و انگیختاره ا ،از
سازههایِ بنیادینِ کیستیِ ایرانیان هستند و نمیتوان آنها را نادیده انگاشت ،ولی آنچه شایانِ نگریس تن
است ،سویههایِ افرا یِ همراه با این نشانهها یا تمایالتِ باستانگرایانه است ک ه برس اختنِ گون های
گفتمانِ گسستهنگرِ برآمده از نگاهِ تبارشناسانه به تاریخ را حنایت میکند که پیوستگیِ گ ذارِ ه ویتیِ
ایرانیان و آمیختنش را با نشانههایِ اسالمی برنمیتابد و آن را به کناری م ینه د همچن ین ،درخ ورِ
گفتن است که کسانی که نگاهی پیوسته به تاریخِ هویتیِ ایرانیان دارند و همزم ان ،س ازۀ باس تانی را
در کنارِ سازۀ اسالمی میبینند در دل این گفتمان نمیگنجند .بر پایه این گزارهها ،میت وان گف ت ک ه
این گفتمانِ گسستهنگرِ جدیدِ ،نهتنها زمینههای جامعهشناختی که داللتهای امنیتی نیز دارد و ظه ور
نسل جوان با آگاهیها و تمایالت ملیگرایانه ،میتواند برای آین ده نظ م فرهنگ ی – سیاس ی ای ران
حیاتی باشد به دیگر سخن ای ن گفتم ان ب هس ان هم ه گفتم انه ا ،ه مزم ان ،دو بع د فرص ت-
تهدیدآفرینی را در بردارد و نوشتار کنونی با تمرکز بر داللتهای امنیتی و بعدِ تهدی دآفرینیِ جری انِ
باستانگرایی ،در پی پاسخگویی به این پرسش کانونی که «نو باس تانگرای ی چ ه ت أثیری ب ر امنی ت
فرهنگی – سیاسی جمهوری اسالمی ایران خواه د داش ت » ب ا به رهگی ری از روش «توص یفی –
تحلیلی» و مباحث نظری مربوط به «امنیت فرهنگی – سیاسی» به تقریر ای ن انگ اره م ی پ ردازد ک ه
«تداوم و گسترش این جریان ،با اثرگذاری بر "مش روعیت"" ،اعتم اد"" ،ثب ات"و"انس جام"حام ل
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پیامدهای منفی برای امنیت فرهنگی – سیاسی جمهوری اسالمی ای ران خواه د ب ود ».ب رای س امان
بخشی به این نوشتار ،ابتدا پیشینه پهوهش و مباحث نظ ری مط رس س بس ب ا م رور س یر ت اریخی
باستانگرایی ،پیامدهای آن بر امنیت سیاسی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران بررسی میشود.

الف .امنیت فرهنگی– سیاسی
امروز ،مفهوم امنیت معنای فراختری به خود گرفته است .در تلقی سنتی ،مفهوم امنی ت ،مح دود ب ه
حوزه نظامی بود ،اما در فهم جدید ،گستره آن وسیکتر شده و حوزههای متعدد اجتم اعی ،فرهنگ ی،
سیاسی ،ااتصادی و زیستمحیطی را نیز شامل میشود .بهمقتضای ماهی ت موع و  ،بررس ی س ایر
ابعاد امنیت را فرومیگذاریم و فقر زوایایی از مفهوم امنیت فرهنگی – سیاسی را میشنافیم.
امنیت فرهنگی ،بهمعنای حفظ هویت خ ا

جامع ه اس ت یعن ی مرج ک امنی ت فرهنگ ی،

«هویت» است .به عقیده فارست ،امنیت فرهنگی دایقاً بهمعن ای حفاظ ت از ارزشه ای بنی ادینی
است که بقای یک فرهنگ و اعتالی آن ابتنا بر آن دارد و در پرتو چهار عامل اهمیت م ییاب د.۹ :
کاهش تسلر حنومتها بر فضای اجتماعی خود  .8ظهور و تقویت جن بشه ای ج دایی ل ج
فرو ملی  .۳افزایش نفوذ خارجی  .1چارچوب در حال تحول داخلی و خارجی (فارست:8881،
 88-87به نقل از حاجیانی )۹8 :۹۳۱1،البته ،تبدیلشدن این انتظارات به تهدید وجودی ،بس تگی
به «تصورات» صاحبان هویت جدید یا رایج در خصو

هویت موجود دارد.

در سطح کالن ،امنیت فرهنگی ،ناظر بر اهمیت فرهنگ در ساختن هویت مل ی و عام ل کلی دی
در حفظ انسجام اجتماعی است .امنیت فرهنگی ،زمانی حاصل میشود ک ه دول ت بتوان د از هوی ت
فرهنگی خود محافظت کند و در پیشبردن فرایند درونی سازی ارزشهای سازگار با هویت خ ویش،
توانا باشد .از این منظر ،فرهنگ نقطهای کانونی برای بقا و ا درت مل ی اس ت ( Nowicka,2014:

 .)130امنیت فرهنگی نظامهای سیاسی ،مستلزم بازتولید گفتمان فرهنگی حاکم ب ر آن اس ت ب دین
معنا که گفتمان فرهنگی مردم با گفتمان فرهنگی دولت سازگار باش د و م ردم ب ا تبعی ت از گفتم ان
دولتی ،آن را درونی سازند (میرمحم دی .)9۱-78 :۹۳۱1،در معن ایی کل ی ،امنی ت فرهنگ ی ،یعن ی
تداوم حس تعل افراد بهنظام فرهنگی – اجتماعی موج ود ،همزیس تی مس المتآمی ز هوی ته ای
فرهنگی ،عدم ناسازی در مناسبات میان جامعه و افراد با الگوهای فرهنگی حاکم ،عدم اع طراب در
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پایداری سبک زیستی اجتماعی -فرهنگی مسلر ،ثبات ه ویتی و آس ودگی در خص و

تداوم ارزشها ،باورها ،مذهج ،اخالایات و آدابورسومی که معطو به حفظ همبستگی اجتم اعی
است بنابراین ،ناامنی فرهنگی – هویتی تحت تأثیر بحرانه ا و رخ دادهایی پدی دار م یگ ردد ک ه
عمن اثرگذاری بر بسیاری از افراد ،متوج ه بق ا و موجودی ت پای دار فرهنگ ی ،اعتق ادی و ه ویتی
میشود و به گسستهای هویتی میانجامد و درنتیجه ،اعطراب در خصو

منابک ه ویتی را پدی د

میآورد (کریمی مله .22 :۹۳۱8،استیل 27 :۹۳۱8،ب ه نق ل از حاجی انی .)۹9 :۹۳۱1،ه ر رخ داد ی ا
روندی که اثری ویرانگر بر الگوهای سنتی و پایدار زبان ،فرهنگ ،هوی ت و ع ادات م ذهبی داش ته
باشد ،تهدید هویتی و فرهنگی است.
کشورهایی که به فرهنگ و هویت خویش ارزش حیاتی میدهند ،تمایل زیادی برای تداوم
رویههای جاری و عادات روزمره مردم دارند و آن را هد

غایی خود م یش مارند بن ابراین،

واتی کشوری به این شدت و حدت به عادتها و رویههای روزمره متعهد است ،کوچکت رین
گسست و وافه را نیز تهدید المداد میکند و دچار اعطراب و احسا

ناامنی هس تیش ناختی

می شود زیرا امنیت خود را در پایبندی عمی به این ع ادته ا و روی هه ا م یبین د (دهق انی
فیروزآبادی .)08 :۹۳22،به تدریج ک ه نف وذ الگوه ای سیاس ی و اجتم اعی خاص ی در جامع ه
افزایش مییابد ،اثرگذاری آرا و عقاید ناشی از آن الگوها بیشتر میشود و درنتیجه ،می زان زی ر
سؤالبردن ارزشها و راهبردهای سیاسی ،فرهنگی موجود ،فزونی م ییاب د .ای ن ام ر ،ش نا
بیشتر میان مردم و حنومت و به مبارزه لبیدن حاکمیت دولت و انسجام اجتم اعی را در پ ی
دارد (ماندل .)۹1۱ :۹۳7۱ ،ناامنی برای فرهنگ ،ناش ی از ای ن وااعی ت اس ت ک ه در ذهنی ت
جامعه ،فهمی ینسان از اجزای اصلی فرهنگ وجود ندارد (براتلو.)۹۳ :۹۳۱۹ ،
بعد دیگر امنیت« ،سیاسی» است .امنیت سیاسی ،س ه مؤلف ه مه م« ،ای ده دول ت»« ،نهاده ای
سیاسی» و «پایگاه مادی» دولت را دربرمیگیرد (بوزان )29 :۹۳72،و زمانی حاص ل م یش ود ک ه
دولت از ری نهادهای سیاسی خود به تقویت پایگاه مادی خود ببردازد و بتوان د ای ده دول ت را
در اذهان مردم ،مشرو جلوه دهد .دولت ایمن ،نیازمند ایده منس جم و فراگی ر اس ت .اگ ر ای ده
دول ت ا وی نباش د و ب ا آن مخالف ت گ ردد ،آنگ اه امن ان دارد ک ه ک ارکرد نهاده ا ب رای
مشروعیتآفرینی و جلج وفاداریهای مردم کاهش یابد و درنهایت ،تمام ساختار دچار انقالب و
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فروپاشی گ ردد (ب وزان )۹81 :۹۳72،بن ابراین ،در چ ارچوب امنی ت سیاس ی ،ه ر چی زی ک ه
شناسایی ،مشروعیت و ااتدار ایده دولت و نهادهای آن را با خطر روبهرو سازد ،تهدیدی وجودی
است (عبداهلل خانی .)۹10 :۹۳28 ،در نمودار زیر ،مفهوم امنیت ،ابعاد و مؤلفههای آن آمده است:
نمودار  .4مفهوم ،ابعاد و مؤلفههای امنیت

دو مفهوم امنیت سیاسی و فرهنگی ،وابستگی و پیوستگی تنگاتنگی باهم دارند و به دش واری
از هم جدا میشوند بنابراین ،بهتر آن است که این دو جنبه در ه م ادغ ام ش وند (مان دل:۹۳7۱،
 .۹12بوزان )۹17 :۹۳72،زینسان ،امنیت فرهنگی – سیاسی ب همعن ای توان ایی جامع ه ی ا نظ ام
سیاسی برای تداوم بخشیدن به ویهگیهای سیاسی – فرهنگی بنیادین و سرش ت گ وهرین خ ود
است (ماندل )۹1۱ :۹۳7۱ ،همچن ین  ،ت الش دول ت ب رای حف ظ حاکمی ت و بق ای سیاس ی و
فرهنگی در برابر جنبشهای ملیگرای اومی را نیز ،معنا میدهد ).(Tehranian,2004: 41
بر پایه دیدگاه سازهانگاری ،میتوان امنیت سیاسی – فرهنگ ی را ب همعن ای وج ود «ثب ات
سیاسی» یا «جامعه امن» دانست که در آن مردم با گردآمدن ب ر مح وری واح د از ارزش ه ا و
هنجارهای مشترک و بر اسا

ا مینان متقابل با یندیگر نزا نمی کنند .ازمنظر جامعه ش ناختی،

امنیت فرهنگی – سیاسی با میزان وفاق ارزشی حوزه اجتماعی و سیاسی ارتباط تنگاتنگی دارد.
وجود ارزش های مشترک بین دولت و جامعه ،به ایجاد ن وعی وف اق اجتم اعی و نظ م ب ادوام
میانجامد (موحدی و عر  .)91 :۹۳۱8،امنیت فرهنگی و سیاسی ،نیازمند آن است که احسا
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وفاداری نیروهای اجتماعی و افراد به هویت دولت فراهم آید و بذر «اعتماد» ب ه دول ت در دل
افراد و نیروهای اجتماعی افشانده شود .گیدنز ،چنین فرایندی را فرایند تنوین و توسعه «نظ ام
اعتماد اولیه» مینامد که عامن امنیت فرهنگی و هویتی دولت و انس جام و ینب ارچگی کش ور
است (دهقانی فیروزآبادی )08 :۹۳22،بنابراین ،رس وب در اعتم اد در دری ای دل ش هروندان،
مانک خروشانشدن این دریا و پدیداری امواج تهدیدکننده برای امنی ت فرهنگ ی – سیاس ی در
کشور میگردد .امنیت سیاسی و فرهنگی ،نیازمن د «اعتم اد» و «اعتق اد» ب هدرس تی روای ت ی ا
گفتمان فرهنگی مسلر و رعایت شهروندان از عملنرد ایدئولوژی دولتی است .باتوجهب ه ای ن
گزارهها ،میتوان الگوی مفهومی خودساختۀ زیر را ترسیم کرد که عمن دربرگرفتن مؤلفهه ای
امنیت فرهنگی – سیاسی ،مسیر روشنی پیش روی ما برای تحلیل بگشاید.
شکل  .4الگوی مفهومی تحقیق
اتحاد حول
ارزش مشترک

عدم شکاف

اطمینان متقابل

انسجام

ایدئولوژی فراگیر

جامعه امن

و مشروع

امنیت
سازگاری ارزش

مشروعیت

جامعه  -دولت

فرهنگی -

ثبات

عدم ستیز

سیاسی

درونی سازی و

نظم بادوام

تداوم ارزشها

اجتماعی

اعتماد

ثبات هویتی

رضایت و تعلق

نگاه مثبت و
وفاداری
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ب این الگو ،امنیت سیاسی – فرهنگی بر چهار عنصر اساسی مشروعیت ،اعتماد ،ثب ات و
انسجام استوار است که با دربرگرفتن مؤلفههای چندگانه ،در پیون د ب اهم ،امنی ت فرهنگ ی –
سیاسی را بازتولید میکنند و هرگونه گسستن پیوند میان این مؤلفهها و عناصر ،بهمعن ای ب روز
ناامنی فرهنگی – سیاسی خواهد بود (نگارندگان).
ازاینرو ،ظهور گفتمان فرهنگی جدید ،زمینهساز تجانس نداشتن در جامعه و بیاعتمادی به
گفتمان فرهنگی موجود میگردد و امنیتِ هویتِ سیاسی را تهدید میکند .باستانگرایی ،چون ان
جریانی فرهنگی ،بر محمل اندیشه «مردم بیهمتا» مینشیند و به ماهیت ،یک ایدئولوژی تض ادِ
سیاسی نیز هست که آرمان «مردم حاکم» را در دل دارد .برآیی چن ین جری ان و اندیش های در
جامعه ایران که در وهله نخست ،مبتنی بر فرهنگ م ذهبی – دین ی و آم وزهه ا و هنجاره ای
سالمی است ،به وعوس ،تهدیدی برای امنیت فرهنگی – سیاس ی جمه وری اس المی پنداش ته
میشود بنابراین ،بهرهگیری از مباحث نظری مربوط به امنی ت فرهنگ ی – سیاس ی در فراین د
تحلیل ،برای شناخت تهدیدات و شیوههای اثرگذاری آنها مفید است.
ب .سیر تاریخی باستانگرایی
ازلحاظ تاریخی ،میتوان جریان باستانگرایی را در س ه دس ته کل ی برش مرد :نخس ت ،عص ر
مشرو ه ،دوران زایش دوم ،عصر پهلوی ،دوران چیرگی و س وم ،عص ر جمه وری اس المی،
دوران پهمردگی – باز شنوفایی که مختصر مروری از آنها در زیر خواهد آمد.
 .4عصر مشروطه؛ دوران زایش
باستانگرایی ،در ایران از اواخر ارن ۹۱م .جوانه زد زمانی ک ه روش ناندیش ان ایران ی ،مح و
تماشای پیشرفت غرب ،در حافظه تاریخی خود یاد دیار متمدن و پرشنوه را بهمرور نشستند تا
پاسخی برای سلسله بحرانهای وات ازجمله «بحران هویت» بیابند بحران ی ک ه ب هع رورت
خودشناسی تاریخی ایرانیان اهمیتی حیاتی بخشید بهوااک ،میتوان گفت خاستگاه باستانگرایی
مبتنی بر افسانه آریا به اواخر دوران ااجار برم یگ ردد .در ای ن دوران ،برخ ی از مل یگرای ان،
افسانه آریا را بهدلیل شنوه ایران باستان و زبان پارسی ،یک روایت جذاب مل ی یافتن د و آن را
راهحل مناسبی برای جبران واپسماندگی ایران پنداشتند ).(Motadel,2013: 130-131
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در زمان ااجار ،باستانگرایی منبک بسیار مهمی برای «تتییر وعک موجود» انگاشته م یش د.
هواخواهان نخستین این جریان ،با بازنمایی دوران الی ی گذش ته ،درص دد خویش تنشناس ی
برآمدند تا باشد که از مواعیت فالکتبار خود فراتر روند و آرمانهای مسرتبخ ش اس تقالل،
آزادی و پیش رفت ای ران را در س ایه آن محق

کنن د (اش ر  )88۳ :۹۳۱9،از هم ین رو،

تاریخنگاری ایرانمدار ،جایگزین تاریخنویسی اسالمی شد و گذشته خ اموش و فرام وشش ده
پیش از اسالم ،گذشتهای پرشنوه جلوه کرد (تاجیک .)۹09 :۹۳21،ب این روایت ،از یکسو،
نفوذ اعراب و اسالم به ایران ،سرآغاز تباهی و ویرانی ،علتِ تامهِ خاموشیِ رخشانیِ عصرِ زرینِ
باس تان و گرفت اری در ت ارینیِ ننگ ینِ عص رِ واپ سمان دگی درک ش د و از س وی دیگ ر،
جریانداشتن خون آریایی در رگهای غربیان ،دلیل اصلی پیشرفتشان به شمار رف ت بن ابراین،
باستانگرایان با سودای نوسازی کشور ،درصدد بازپینربندیکردن هویت جدید ایرانی برآمدن د
) .(Schiwiller,2013: 34باستانگرایی ،برای نیل به تتییر ،باید در مقام «ادرت» مینشست و
چیره میگشت ،امری که در عصر پهلوی عینیت یافت.
 .8عصر پهلوی؛ دوران چیرگی
باستانگرایی آریایی در عصر پهلوی ،محصول گسترش ناامنی و بیثباتی ،شنلگیری جنگهای
داخلی و اادامات تجزیه لبانه بود و در مرحله انته ایی دوران اول ،ب ر گفتم ان ه ویتی ای ران
غلبه یافت (کچوییان .)۱۳ :۹۳29،در دوران رعاخان ،بهدلیل اشتال کشور ،ملیگرایی ایرانی در
واکنش به امبریالیسم در مسیر جدی د ا رار گرف ت .رع اخان ،ب ا توس عه اس تعاره «ره ایی»،
باستانگرایی را در راستای نوسازی ،امبریالیسم ستیزی و ایجاد دولتی مقتدر به کاربست و ای ن
تفنر را القا کرد که راه رهایی ایران ،ایجاد دول ت مقت در مرک زی اس ت ک ه بتوان د در براب ر
فشارهای خارجی مقاومت کند ) (Holliday,2007: 60بهعبارتدیگر ،با نفوذ ایدئولوژیهای
توتالیتر و حمایت فاشیسم از برت ری ن هاد آری ا در ملتم ه جن گ جه انی ،رع اخان ،نگ رش
خا

گرایی و برتری اومی را در دستورکار خود ارارداد .این نگ رش ،ب ا حس ی ع دعربی –

اسالمی ،خشم و نفرت در خص و

اع راب را تولی د م یک رد و اغل ج در راس تای تقوی ت

مشروعیت رژیم پهلوی عمل میکرد ) (Amanat & Vejdani,2012: 21بن ابراین ،در زم ان
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رعاخان ،باستانگرایی به ایدئولوژی رسمی دولت تبدیل شد به دیگرسخن ،پیروزی رعاخان،
پیروزی کامل ملیگرایی ایرانی بود (کاتم ۳88 :۹۳7۹،به نقل از کچوییان.)۱۳ :۹۳29،
محمدرعا شاه نیز ،مانن د پ در ،باس تان گرای ی آری ایی پیش ه ک رد و پنداش تی آری اگرا و
پارسیمحور از تاریخ و اجتما در سر داشت .او ،خود را کوروشی دیگر میخواند و پی رو آن،
بزرگداشت و یادآوری خا ره جمعی تاریخی از ری نمادها و افسانه ه ا ،مراس م ،م وزهه ا،
راحی معماری هخامنشی برای منانهای عمومی و موسیقی ملیگرایانه به نش انهه ایی ب رای
این خوانش بدل گشت (اشر  ،)88۳ :۹۳۱9،بااینهم ه ،اس تیالی ای ن ش یوه دی ری نبایی د و
انقالب اسالمی بنیاد بقای آن را فروریخت.
 .3پس از انقالب؛ دوران پژمردگی و بازشکوفایی
بعد از انقالب اسالمی و استقرار حنومت جمه وری اس المی ای ران و در واک نش ب ه نگ رش و
تالش رژیم ساب برای تأکید بر گذشته پیشا – اسالم ،دین اسالم ،پایه هویت ایرانی ا رار گرف ت
و آموزههای تشیک ،موجودیت و نظام معنایی ایرانیان را س اخت ب هعب ارتی ،در گفتم ان انق الب
اسالمی ،اسالم بر مقام «دال مرکزی» مینشیند و سبک زیستی م ردم و س اختمان ه ویتی آن ان را
شنل میبخشد بدینسان ،باستانگرایی به حاشیه میرود ولی از بین نمیرود بن ابراین ،در کن ار
گفتمان غالج اسالمی که هویت این دوره را صورتبندی م یکن د ،مجموع های از گفتم انه ای
فرعی شنل میگیرد که به مبارزه با هویت مسلر برم یخیزن د (کچویی ان )9۱ :۹۳29،ب ه دیگ ر
سخن ،در بیرون از این گفتمان ،شاهد ظهور مجدد نظریههای هویتی باستانگ را هس تیم .در ای ن
بازخیزی ،با آغاز جنگ تحمیل ی و دوران س ازندگی ،برخ ی از نیروه ای مخ الف حاکمی ت ب ا
اثرپذیری از نهضت عا فی ۹آلمان ،برای بازتولید گفتمان خ ود از ت اریخ و ابع اد فرهنگ ی به ره
گرفتند و هویت ایرانی را بر پایه تاریخ و زبان ایران باستان و عربستیزی تعریف کردند.
برخی سرآمدان دولت نهم بر تلفی دو منتج ایرانی و اسالمی تأکید کردن د ،ام ا وااعی ت
فراتر از آن میرود و آنهم عینیشدن هویتگرایی ایرانی – باستانی در سطح جامعه اس ت ک ه
بر اسا

آن ،الیههایی از جامعه با مخالفت به هویت مطبو دولت ،روایت شنوه ایران باس تان
1. Romantism
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را جایگزین گفتمان هویت مذهبی – رسمی م یکنن د چ ه بس یاری از مش نالت اجتم اعی،
جوان ان را ب ه ت الش ب رای س اختن ه ویتی متم ایز از گفتم ان رس می داخل ی واداش ته
است ) .(Khosravinik & Zia,2014: 776عالوه بر رشد این جریان در میان جوانان ،برخی
از نسلهای ادیمی نیز با گسستن رشتههای حمایت و الفت خ ود از هوی ت مس لر ،در ح ال
پذیرش و درونیسازی این جریان هستند ) .(Abdolmohamadi,2015: 9تمایل به سویههای
هویت باستانی و عینیشدن آن را میتوان در حوزههای زیر ردیابی کرد:
سبکزیستی یا عرصه اجتماعی :برخی از شهروندان و بهویهه نسل جوان ب ا توج ه ف راوان
به نمادها و شخصیتهای معرو

ملی نظیر ک وروش ب زرگ ،فردوس ی ،ک اوه آهنگ ر ،آرش

کمانگیر و ...درصدد خودتشخصبخشی هستند و در این راستا ،به فلسفه زرتشت نیز تمس ک
میجویند همچنین ،میتوان به پاسداشت بیش از پیش و با اشتیاقِ آیینهای پیشااسالمی نظی ر
نوروز ،مهرگان ،استفاده فزاینده از شاهنامه بهجای ارآن بر سر سفره هفتسین ،برگزاری جشن
عروسی بر اسا

آی ینه ای زرتش تی و ب ه ش یوه باس تانی ) ،(Golkar,2018: 5اس تفاده از

نمادهای باستانی بهویهه فروَهَر بر روی لبا ها و زیورآالت ،ننوداشت روز کوروش بزرگ و
پاسارگاد و گرد همآیی در این روز ،بازدید از سایر اماکن ت اریخی و الع ه باب ک اش اره ک رد.
عصر هخامنشی و نمادهای آن ،امروزه ،نقش اساسی در تنامل پندار ملی دارد و آگاهی مل ی و
جهتگیریهای رفتاری بسیاری از مردم عادی را نیز تعیین میکن د ب هگون های ک ه م ردم ب ه
خویشتن بر اسا

برگزیدن آثار تاریخی مث ل خری دن نماده ای ت اریخی و زین تبخش یدن

منازلشان با آنها ،هویت میبخشند ).(Mozaffari,2014: 59
جهانگردی :آیین و ارزشهای باستانی برای معرفی کشور به جهانگردان بهوی هه در ام اکن
تاریخی و باستانی ،فراوان استفاده می شود و در این راستا ،منشور کوروش سند آزادی ،برابری،
پیشرفت ،حقوق بشر ،عدالت اجتم اعی و در ی کک الم ،توس عه سیاس ی معرف ی و بازنم ایی
میشود .بااینحال ،این جریان با نفوذ در عرصه نامگذاریها و هنر ،نمود بیشتری در رس انهه ا
یافته است.
رسانه :شاید بتوان مهمترین عرصهای را که روند باس تانگرای ی در آن نف وذ گس ترده و در
حال رشد دارد ،فضای رسانهای بهویهه شبنه اجتماعی فیسبوک دانس ت ک ه در آن ،نماده ا،
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ارزشها ،هنجارها و سبکزیستی عصر باستان ،مورد بازنمایی حداکثری ارار میگی رد .در ای ن
زمینه ،باید اشاره کرد که در بسیاری از وبالگها ،عن وان ج وان آری ایی ح ک ش ده اس ت ی ا
وصیتنامه کوروش بهجای وصیتنامه امام ان ( ) و ش هدا در فض ای مج ازی ،بیش تر م ورد
بازدید ارار میگیرد مثالً حدود  ۱9۹888صفحه وب به وصیتنامه ک وروش اختص ا
است ،درحالیکه این اختصا

یافت ه

برای وصیتنامه امام  788888صفحه و برای وصیتنامه شهدا

 978888است (میر رکنی )۹۳۱۹،این مسائل ،گویاست که امروزه ش اهدِ ظه ورِ نس لِ ج وانی
هستیم که با دچار گشتن به دگردیسی ه ویتی ،ارتب اط ان دکی ب ا انق الب اس المی دارد و ب ه
ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی حاکم ،احسا

تعل و وابستگی نمیکند .این نسل ،بیشتر دلبسته

مظاهر هیجانی و گرایشهای عا فی و تندروی ملیگرایانه اس ت و ب ا اس تفاده از رس انهه ای
اجتماعی ،نوستالهی دوران گذشته را بازسازی میکند و آن را اوج آزادی اجتماعی و پیش رفت
میپندارد .آنان ،حقوق را آن چیزی میش مارند ک ه س بج س لطه ش هروندان «آری ایی» گ ردد
(دغاغله و سلیمی.)۹۳۱9،
باتوجهبه این مسائل میتوان گف ت ک ه ین ی از وااعی ته ای اجتم اعی در ای ران فعل ی،
خودمعنابخشی برخی از جوان ان ب ا پ ذیرش و درون یس ازی مدرنیت ه غرب ی ،سنوالریس م،
ملیگرایی باستانی و دوری از سنتهای م ذهبی اس ت ) .(Bozorgmehr,2016نس ل ج وان
هنوز توان راابت با نخبگان جمهوری اسالمی را در سطح سیاسی ندارند ،اما ظرفی ت نهفت های
دارند که در آینده میتواند با سازمانیافتن ،چشمانداز فرهنگی – سیاسی جمه وری اس المی را
تتییر دهد ) (Abdolmohamadi,2015: 20ازاینرو ،در ادامه به پیامدهای این پدی ده ب رای
امنیت فرهنگی – سیاسی جمهوری اسالمی اشاره میشود.

ج .پیامدهای باستانگرایی بر امنیت فرهنگی -سیاسی
 .4مشروعیت /اعتمادزدایی
ینی از زمینههای اثرگذاری باستانگرایی ب ر امنی ت فرهنگ ی– سیاس ی جمه وری اس المی را
می توان در کارکرد اعتماد /مشروعیتزدایی این جریان و درنهایت ،سستس ازی پایگ اه م ادی
دولت ،یعنی شهروندان ت ابک و وف ادار دانس ت .گفتم ان باس تان گرای ی ،م ی توان د بس ترهای
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اعمحالل مش روعیت سیاس ی س اخت ح اکم و اف زایش تردی د و ب یاعتم ادی را در ذه ن
شهروندان به ساختارهای ادرت فراهم آورد و درنتیجه ،با ج دا – بیگان هس ازی ش هروندان از
فرهنگ سیاسی مسلر و رسمی ،زمینههای تتییر وف اداری آنه ا را مهی ا س ازد .ای ن ک ارکرد و
پیامدها م ی توان د از چن د ری

ص ورت گی رد :نخس ت« ،تصویرس ازی -بازنم ایی» دوم،

«چهارچوب سازی» سوم« ،تاریخمندی» و چهارم« ،بازاندیشی هویتی».
 .8تصویرسازی و بازنمایی
باستانگرایی ،کنشی تصویرس از و بازنمای انگ ر اس ت .ین ی از کارکرده ای باس تانگرای ی ک ه
مشروعیت – اعتمادزدایی میکند ،تصویرسازی منفی و مثبتی اس ت ک ه از حنوم ت و خ ود ب ه
عمل میآورد .ب این فرایند ،باستانگرایان ،ایران باستان را عصر ادرت جهانی ،مدارای م ذهبی،
احترام به حقوق بشر ،تنثر سیاسی ،آزادی و برابری میخوانند بهعبارتدیگر ،ایران باستان ب رای
آنان معرّ

فضیلتها و خیرهای عمومی نظیر آزادی سیاسی ،ااتدار نظامی ،ش نوفایی فرهنگ ی،

عدالت اجتماعی ،رفاه ااتصادی و شادابی روانی است که البته ،براثر حمل ه اع راب از ب ین رف ت
بنابراین ،در این گفتمان ،اعراب ،منفور و دین اسالم ،منفورتر است زی را ورود اس الم ب ه ای ران،
سرآغاز سقو ی بزرگ به دوران سیهروزی بود .ب

ای ن دی دگاه ،حنوم ت و حاکم ان فعل ی،

دوستداران و پرستندگان اعراب ،دزدان میراث کهن ،و نفروش و ناکارآمد ،عد حق وق بش ر و
حنومت خائنان معرفی میشود ).(Khosravinik & Zia,2014: 768
به زعم این جریان ،اسالم دینی بیگانه است که سنخیتی با فرهنگ ایران ی ن دارد و ح امالن
آن ،یعنی روحانیون با غصج عرصه سیاست و اجتما  ،بهدلیل بیمهارتی ،شنوه ایران باستان را
هم ازلحاظ «ادرت» و هم بهلحاظ «سرزمینی» بر باد دادند بنابراین ،آنان و دینشان ،بیگانگ انی
درونیشده هستند درحالیکه سرزمین ایران ،خا

ایرانیان است .بر اس ا

ای ن گفتم ان ک ه

جامعه را در بند و ب یا انون م یپن دارد ،بس یاری از مش نالت جمه وری اس المی ناش ی از
مأموریتهای عدامبریالیستی و تعهدش برای آزادسازی فلسطین است )(Hunter,2017: 15

بنابراین ،حنومت نه در پی تأمین منافک مردم ،بلنه بهدنبال صر

دست رنج ملت برای اعراب

و نیز نادیدهگرفتن میراث و عالی تاریخی م ردم اس ت زینس ان ،راه ره ایی از تی رهبخت ی و
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سرزمینی و رسیدن به توسعه ،بازگردان دن پنداش تهای ذهن ی ،س بکزیس تی و

شیوه حنمرانی پیش از اسالم است.
بازنمایی منفی از عصر موج ود و مثب ت از عص ر باس تان ،آث اری س لبی دارد زی را ب ا
ناموجه خواندن ساختار حاکم ،سازوکار اانا  -معناسازی ایدئولوژیک جمه وری اس المی را
مختل میکند و بر زمینه های تشنیک به حنومت و ایدئولوژی آن میافزاید .این ام ر ،س بج
می شود که انتقال پیام های ایدئولوژیک به شهروندان ،به آسانی رخ ندهد و با رع ایتخ ا ر
دریافت نگردد و در برابر درونیسازی آنها مقاومت ش ود و فراین د جامع ه پ ذیری از ش یوه
مطلوب خارج گردد ازاین رو ،جمهوری اسالمی در فرایند هویت سازی خود ناک ام بمان د و
با افزایش فاص له می ان جامع ه و دول ت ،پایگ اه م ادی آن ل رزان ش ود زینس ان ،گفتم ان
باستان گرایی در تقابل آشنار با ادرت ههمو نیک جمهوری اسالمی ارار می گیرد .بهسبج این
تقابل ،اصول ،آرمان ها و ارزش ه ای جمه وری اس المی ب ا رع ایت دریاف ت نم ی ش ود و
درنتیجه ،اعمال ادرت از ری جهتدادن رعایت مندانه اذهان اجتما شنست می خ ورد و
نظامی که نتواند معنا و ارزش خود را بازتولید کند ،مشروعیتش را از دست می دهد بنابراین،
باستان گرایی با عرعه ارزش ها و معانی جدید ،برای توزیک توانمندانه ارزشه ای اس المی و
پذیرش رعایتمندانه آنها تهدید پنداشته می شود و بهدلی ل تع ار

ارزش ه ای جدی د ب ا

هنجارهای رسمی ،زمینههای «بیاعتمادی» فراهم میگ ردد ب ه س خنی ،فرهن گ آری ایی ب ا
تصویرسازی منفی از اسالم و دولت ،مانک فرایند ته نشینسازی درّ اعتم اد در دل ش هروندان
میشود.
باستانگرایی ،با بازنمایی منرر دال تهی (ایران باستان) ،کارکرد «فضاسازی» دارد ک ه خ ود
ینی از دالیل اصلی دینگریزی محسوب م یش ود .بازنم ایی دال ته ی ب ههم راه نم ادگرایی
باستانگرایان و استفاده از نمادها ،منزلگاه باستان را مشرو جلوه میدهد که ممنن است افراد
بسیاری را متقاعد و جذب و درنهایت ،به بسیج نمادین حمای ت خ تم ش ود .ای ن فضاس ازی
آرمانی و تعاملگرایی نمادین بهشدت انگیزاننده است و میتواند به تحریک تمایالت مربوط به
تنو لبی ،کنجناوی و نوجویی بیانجامد که بیش از هر اشر دیگری ،بر جوانان اثر میگ ذارد.
به همین دلیل است که برخی از شهروندان بهویهه جوانان با پناهبردن به این فضای آرم انی ب ه
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نظام ذهنی و هویت خود سامان میدهند و سازه اصلی هویت خود را ایران باستان ،نهاد آری ا و
آیین زرتشت میدانند ).(Salimi,2013: 78
تداومِ گفتمانِ فرهنگیِ مسلر ،نیازمند استمرار آن در کنشهای نسل حاعر و آین ده اس ت،
اما جریان باستانی – آریایی میتواند در این استمرار خلل ایجاد کند و نسل حاعر را بهس مت
خود بنشاند و آنها را از عمل بر اسا

آموزههای گفتمان اسالم بازدارد و مانک رشد و پوی ایی

آن شود .باستان گرایی با بازنم ایی منف ی از دول ت ،در راس تای گسس تن سلس له پیونددهن ده
ایدئولوژی حنومتی با مردم عمل میکند و مانک فعالیتهای مشروعیتآفرینی حنومت ش ده و
سبج می شود مردم از پذیرش ایدئولوژی دولتی امتنا ورزند و به ایدئولوژی جدید رویآورند
و بهاینترتیج با افزایش فاصله جامعه-دولت از ادرت دولت کاسته شود .بازنمایی نامطلوب از
وعک موجود ،تحقیر اصول حاکم و پس تش ماری حاکم ان و در ع و

 ،نم ایش مطل وب و

گسترده از ارزشها و تعهد خود در ابال اصول باستانی ،سبج پذیرفتن بسیاری از ناپذیرفتنیها
و انحرا

از اصول فرهنگی جمهوری اس المی و گ رایش ب ه اص ول غیراس المی در زن دگی

روزمره و شنلگیری عادتهای جدید و برسازی هویتهای جدید غیراسالمی میشود ک ه ب ا
ایجاد سدی بزرگ در برابر هویتِ فرهنگیِ دولت و سازوکار مشروعیت – اعتمادآفرینی آن ،ب ه
جریانی ادرتمند در برابر آن بدل میگردد ).(Yaghmaian,2002: 24
مطاب فه م س ازهانگاران ه ،هنجاره ا ،برس ازنده هوی ت هس تند .بن ابراین ت داوم و تبلی
هنجارهای باستانی از ری فرایند اعتبارآفرینی برونافنن و درونیساز می توان د تنظ یمکنن ده
هویت جدید باشد بهگونهای که منفینمایی ارزشهای اس المی و برجس تهس ازی هنجاره ای
باستانی سبج میشود که مخا بان آن را معتبر دانسته و به برونریزی ارزشهای درونی شده و
درونیسازی ارزشها و هنجارهای جدید ببردازند بنابراین ،هنجارهای باستانی ساختار هوی ت
پیشین را شنسته و شالودههای هویت جمعی جدیدی را پ ی م یریزن د .ب رای ای ن موع و
می توان به تتییر ابل ه بخش ی از ش هروندان از کعب ه ب ه مقب ره ک وروش ب زرگ اش اره ک رد.
).(Zimmt, 2017: 7
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 .3چارچوبسازی
دومین شیوه اثرگذاری در فرایند «چارچوبسازی» نمایان می شود .چارچوبسازی ،فعالی ت
معناسازی و فرایندی پینار جویانه است که کنشگران برای خل و گسترش معناهایی به ک ار
می گیرند که متفاوت از اوعا موجود و گفتم ان مس لر اس ت (کریم ی مل ه.)8۹1 :۹۳۱9،
چارچوبسازی ،سه مرحله تشخیصی ،پ یش بین ی و انگیزش ی دارد ک ه باس تانگرای ی نی ز،
متضمن هر سه مرحله هس ت .از وادی تشخیص ی ،ای ن جری ان وع ک موج ود را دش وار،
تحمل ناپذیر و دفا ناپذیر معرفی می کند سبس از وادی پیش بینی ،مقصران اصلی واو چنین
وععی را مشخص می سازد سبس از وادی انگیزشی ،محرک هایی برای عمل ب ر ع د وع ک
موجود عرعه می دارد .این جریان ،با معرفی کردن نظام سیاسی و نخبگان حاکم و ایدئولوژی
آنها در االج هویت هایی نظیر :خائن ،تبهن ار ،بی دادگر و متج اوز ،مح رک ه ای انگیزش ی
ادرتمندی برای افراد ،جهت روی گردان ی از نظ ام و ای دئولوژی آن ف راهم م ی آورد .ای ن
چارچوب تفسیر ،چارچوبی برای باوراندن اف راد به ر نف رت ورزی دن از س اخت ح اکم و
نامشرو دانستن آن است این زمانی است که بدانیم باستان گرایان نوعی احسا

حق ارت و

اربانی شدن دارند و نیز برخی ایرانیان از نظام و دستگاه مذهبی به علت ناکارآم دی در بهب ود
زندگی روزانه اشان خشمگین هستند و امروزه ،روحانیون جایگاه ساب را ن زد م ردم ندارن د
).(Golkar,2018: 7
وجود چنین روندهایی بههمراه خود اربانیپنداشتن ،ب همعن ای س اختار فرص تی اس ت ک ه در
راستای بسر و استمرار چارچوب باستانگرایی عمل میکند و منجر به گسترشِ پایگاهِ حمایتیِ
این جریان میشود.
باستانگرایی یک چارچوب معناسازی است که ارزشهای باستانی را برای اعضای خود ب ه
افناری یقینی و پرسشناپذیر بدل میسازد و در اذهان آنها حقیقت را تولید و بازتولید میکند،
اما برای جویندگان و پیروان ایدئولوژی اسالمی ،مبین یک نبرد ارزشی و معمای حقیقت است
بهگونهای که عرعه ارزشهای باستانی سبج میشود که پیروان اسالم و جوین دگان جدی د در
خصو

ارزشهای درونیشده خود و ارزشهای اسالمی تردید کنند و نسبت به آنه ا اعتم اد

شوند و درنهایت با اننارکردن آن ،از پذیرشش سرباز زنند و با غیرحقیقی خواندن آن ،حقیقت
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را در اصول باستانی بجویند .این امر سبج میشود تا بسیاری از ایرانیان بهویهه جوانان بهجای
هویت اسالمی بر هویت ملی -باستانی متمرکز شوند .در این فرایند ،ش بنهه ای اجتم اعی ب ا
بهرهبرداری از حوادث و نمادهای تاریخی ،برای شنلدادن بهنوعی هویت ملی ،میکوش ند ک ه
با روایت و هویتی که نظام سیاسی جوانان را به آن ترغیج میکن د ،مب ارزه کن د و چ ارچوب
معنایی خود را تقویت کند ).(Zimmt,2017: 7
 .1تاریخمندی
از راه های دیگر اثرگذاری این گفتمان ب ر امنی ت فرهنگ ی – سیاس ی جمه وری اس المی ب ه
دستگیری جریان «تاریخمندی» است که پیرو آن ،باستانگرایی میتوان د ب ا ص حهگذاش تن ب ر
ویهگی های خا

تاریخی و عرعه منبک جدیدی برای شناخت ،به تعریفی جدی د از انس ان و

جامعه ایرانی ببردازد و زمینه های رسیدن انس ان و جامع ه را ب ه آن تعری ف ف راهم آورد ب ه
سخنی ،رس تاریخمندی ،میتواند بسیاری را «دلمشتول» بودن در جهان به شیوهای خ ا
دگرگونه از زمان حال کند و فهم جدیدی از خویشتن در نهاد آنها بیافرین د.

و

ی ای ن فراین د،

انسان ایرانی ،انسانی «برتر» و «گوهرین» و سزاوار زیستن در «جامعهای برتر» ،پیشرفته و مرف ه
است این زمانی است که هستی کنونی ایرانی ،هستی زیبندهای نیست و س اخت ح اکم عام ل
اصلی فروهشتن خصالِ نیک است بنابراین ،آنان خواهان هویت فرهنگ ی – سیاس ی جدی د و
تصویری تازه از انسانند که در االج جمهوری اسالمی نمیگنجد.
این جریان با بازنمایی فراتاریخی انسان آریایی ،به دره م شنس تن ذهنی ته ای متص لج
باورمند به درتاریخماندگی مبادرت میورزد و م یکوش د ت ا آن را از حص ر ت اریخ درآورد و
آریاگرایی را التیامی برای زخمهای کنونی و مسیری درست برای توسعهیافتگی و اعتالی انسان
در آینده معرفی کند به دیگر سخن ،عصر باستان ،پدیدهای متعل به گورس تان ت اریخ نیس ت
بلنه «هویتی برنامه دار» است که هم برای خروج از واپسماندگی کنونی و هم رسیدن به الع ه
توسعه و ارزشمندی انسان ایرانی برنامه دارد بنابراین ،این روایت فراتاریخی امی دپرور ،ب رای
اذهان دلخستگان و بسیاری دیگر ممنن است جذاب باشد و ذهنیت باورمند آن ان ب ه هوی ت
اسالمی را در هم بشنند و از نو آن را بر اسا

خوشپنداری به اص ول آری ایی بازپینربن دی
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کند باستانگرایی هویتی برنامه دار اس ت ک ه ب ا تولی د کااله ای نم ادین و تعری ف جدی د و
ارزشمند از انسان و ی فراین د نم ادپردازی ،س عی م یکن د ذهنی ت ت ودهه ا را دگرگ ون و
ب هش یوهای دلخ واه س امان ده د .فرهن گ باس تانی ،از ری

نم ادپردازی ،نش انهس ازی و

معرفیکردن این نمادها بهعنوان اصالت ف رد ایران ی ،م یتوان د زوال نظ ام معن ایی جمه وری
اسالمی را زمینهسازی کند زیرا نهتنها میکوشد لزوم تقویت و حمایت از هنجاره ای باس تانی
را به یک «روایت جمعی» بدل سازد که میکوشد با تأکید بر مس ئولیتپ ذیری جه ت ترغی ج
دیگران به پذیرش این ارزشها و معانی ،آن را بهصورت یک «کنش» یا «رفتار جمعی» درآورد.
باستانگرایان جوان ،معتقدند که هویت ملی باستان نهتنها باید به هویت جمعی در داخ ل ب دل
گردد بلنه در عرصه جهانی نیز باید نشر یابد و ماندگار شود ).(Jafari,2014: 143
جریان تاریخمندی بهوااک ترویج بینشی فرهنگی در برابر ای دئولوژی اس المی اس ت .ای ن
بینش جدید ،بیان میدارد که نظام حاکم بهشیوه فروکاستگرایانه ۹هوی ت خ ود را ب ر جامع ه
تحمیل و ح انتخاب هویت فردی و فرهنگی را از شهروندان ستانده اس ت ک ه چن ین ام ری
بهدوراز منزلت انسان و تنثرگرایی سیاس ی اس ت ای ن در ح الی اس ت ک ه ت اریخ باس تان و
کوروش بزرگ ،نماد تنثرگرایی دینی و فرهنگی و احترام به کرامت و شخصیت فردی انگاشته
میشود (تفضلی .)۹۳۱۳،این فرایند ،با بازنماییِ انتزاع ی از ت اریخ و انس ان باس تان ،آگ اهی و
ا العات جدیدی به شیوه زیستی عصر باستان تولید میکند تا آن را مرجک و منبعی مهم ب رای
سبک زندگی برتر و هستی بهین بشناسند و درنهایت خود و هستی فعلی خود را ب ازتعریف و
برای ایجاد خود و هستی جدید بنوشند ،کنشه ای خ ود را ب ر اس ا

تج ارب و نماده ای

گذشته تنظیم کنند و شیوه زیست گذشته را به هستی حال بدل کنن د بن ابراین ،ای ن فراین د از
جاکندگیِ ذهنیته ایِ اجتم اعی و ارارگ رفتن در اال ج ارزش ی -زیس تی جدی د م یتوان د
خودهایی با ساختارهای ذهنی  -عینی جدید بیافریند که دولت نتواند در آنها رسوخ کند و آنها
را شنل دهد .اینجاست که دول ت وارد مرحل ه «بح ران نف وذ» و بح ران «توزی ک ارزشه ای
ایدئولوژیک» میشود .همین گرایش تاریخمندی سبج شده است که امروزه ب هم وازات اس الم
گریزی فزاینده ،گرایش به دین زرتشت در میان آریاگرای ان ج وان ش هری در ح ال گس ترش
1. Reductionist
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باشد زیرا زرتشتیان ،ایرانیانی شرافتمند و به نهاد پنداشته م یش وند همچن ین ،در ای ن دی ن،
«شادی» ارزشی اساسی و الزمه شنوفایی انسان شمرده میشود ،برخال

اسالم که دینی مبتن ی

بر سوگواری و خمودی جلوه میکند ).(Golkar,2018: 7
در یک نگاه کلی ،می توان گفت که جامعه و انسان برتر ،محص ول زمانن د و زمانمن د و آن
زمان نیز ،زمان گذشته است یک وااعیت ناب تاریخی که باید با رف تن ب ه درون آن ،آن را در
اکنونِ وجودِ آدمیان نهادینه کرد و با آن ،به سراغ آینده رفت .ت اریخمن دی ای ن جری ان ب ه آن
معناست (به مفهوم هایدگری) که انسان و جامعه برتر ،فااد زمانمندی شده اس ت زی را این ک
زمان ،از گذشته اصیل گسسته است و با سبریکردن دوران آشفته و بیارزش ،چشمانداز آین ده
آن ،مبهم است بنابراین ،آنان هستی ندارند و تنها زمانی بهصورت وجودی ارزش مند و اص یل
جلوه خواهند کرد که زمانمند و تاریخمند شوند یعنی بر اسا

گذشته ناب ،حال را بس ازند و

آینده را جهت دهند .این هستی تاریخی (عصر باستان) با اثرگذاری بر فهم و آگاهی هستندگان
امروزی ،سبجساز «پیوند اف ها» میگردد یعنی اتحاد میان دی دگاه هس تندگان ب ا اف

هس تی

تاریخی و رسیدن به درکی جدید از خویشتن و معنایی یگانه و بایسته یعنی ل زوم زیس تن در
آنجا یا آنجاییشدن (باستانیشدن) است .ذهنیت جدید آنج اییش دن ،ب ر اس ا

بیگ انگی و

گسستن از اینجاییبودن (اسالمیبودن) و تقابل با وعک موجود عمل میکند .نتیجه کلی چن ین
گرایشی بهمثابه واکنش به سیاستهای رسمی ،لرزان شدن پای هه ای اجتم اعی نظ ام و ظه ور
«بحران مشروعیت»« ،بیاعتمادی» و «نارعایتی» است که در سایه جریان تاریخمندی و تعاریف
و منابک جدید ،میتواند زمینه ها را برای گسست از الگوهای مستقر آماده کن د و ب ا ب ه مب ارزه
لبیدن هویت دینی ،موجج بازاندیشی هویتی گردد (گیدنز ۹۹0-۹۹9 :۹۳77،در کریمی منجر
مویی و فرهمند.(Golkar,2018: 9. 99-97 :۹۳۱9،
د .بازاندیشی هویتی؛ معلول اعتمادزدایی
افزایش احساسات ملیگرایانه میان جوانان که از واو فرایند بازاندیشی ه ویتی  -فرهنگ ی در
جامعه حنایت دارد ،بهوعوس میتواند این فرایند را تشدید کند .ای ن جری ان ،کنش ی نم ادین
است که با تأکید ب ر اص ول انتزاع ی و اس تعاره ه ای معن ایی ح اکم ب ر دور زم ان و من ان،
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بازتابدهنده نشانه ها ،معانی ،سبک زیستی ،ارزش و هویتی جدید برای افراد است و ای ن ام ر
ادرت فراوانی ب رای «آگ اهیبخش ی بازاندیش انه» دارد ک ه الزم ه بازاندیش ی ه ویتی اس ت
بهگونهای که این جریان ،وااعیت عملنردی سازمانها و نهادهای رسمی یا اصول موجود را در
ت عار

آشنار با مفاهیم انتزاعی یا اص ول معه ود زم ان و من ان دور معرف ی م یکن د و ب ه

اشخا

جوان یاری میرساند تا با «ارزیابی» وع عیت زیس ت کن ونی خ ود در درون جامع ه

اسالمی آن را با وععیت زیستی ایران باستان «مقایسه» کنند که برای آن ان مع ر
شورانگیز است .چنین امری ،سبج میشود که افراد در خصو

آرم انه ایی

پایبن دی ب ه اص ول فرهنگ ی

موجود دلسرد شوند و به پایبندی به اصول فرهنگی وعک معهود و تحق

آن روی بیاورن د.

پایبندی شهروندان به اصول فرهنگ ی انتزاع ی و معه ود دور زم ان و من ان و انتظ ار ب رای
عینیکردن آن ازیک ر

و بیمیلی دولت برای این امر یا عینیت نیافتن آنها در زم ان و من ان

کنونی موجج سرخوردگی شهروندان به سامان سیاسی و الگوهای فرهنگی ح اکم م یش ود و
این سرخوردگی ،زمینههای بیگانگی و گسستن از ارزشهای کنونی و پیوس تن ب ه ارزشه ای
باستانی را فراهم میآورد زیرا جابهجایی زمانی و من انی و ازجاکن دگی اجتم اعی ،م الزم ب ا
شکگرایی اعتقادی و بازاندیشی فرهنگی است (شجاعی زند.)81 :۹۳۱0،
کنش ازجاکندگی میتواند با خل نشانههای نمادین چون ننوداشت روز کوروش بزرگ و
مشروعیتبخشیدن به آن ،تشدید شود و بر دامنه حامیان و ر داران گفتمان باس تانی بیفزای د
و از دایره فرهنگ اسالمی بناهد و از ای ن وادی ،عم ل بازاندیش ی اجتم اعی ،یعن ی دوری از
ارزشهای اسالمی و نزدینی به ارزشهای باستانی را پیش ببرد به دیگر س خن و ب ا اله ام از
آرای رابرتس ون ،فرهن گ آری ایی ظرفی ت زی ادی ب رای «ع امگرای ی فرهنگ ی خ ا
«خا

»و

گرایی فرهنگی عام» دارد به این معنا که آریاگرایی باستانستایانه ی ک فرهن گ خ ا

است که می تواند بر شمولیت و گستره آن در س طح جامع ه اف زوده گ ردد و از

ر

دیگ ر،

حامیان فرهنگ مسلر و عمومی بهتدریج به این فرهنگ گرایش یابند که این ام ر ،ی ک ن اامنی
فرهنگی برای جمهوری اسالمی است یعنی دگردیسی در وزن هویتی جامعه از همین روست
که در بخشی از جامعه ،این ذهنیت شنلگرفته است که ایران و منافک ایران ،مهمتر از ایدهه ای
اسالمی است و مذهج ،داللت بر امری شخصی دارد و ایران ،محملی برای جمهوری اس المی
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نیست ) .(Hunter,2017: 14تلقینپذیری تودهها ،میتواند روند گرایش ب ه باس تانگرای ی را
افزایش دهد و با شنلدادن به فرایند «شدنِ» هویتِ جوانان ،ثبات و انسجام سیاسی – اجتماعی
جمهوری اسالمی را تهدید کند.
ه .انسجام /ثباتزدایی
انسجام اجتماعی و ثب ات سیاس ی از اص ول بنی ادین امنی ت فرهنگ ی و سیاس ی هس تند ،ام ا
باستانگرایی بهوعوس آنها را تهدید میکند زیرا ویهگی جمعیتی ایران ،نیازمن د ایج اد ه ویتی
فراگیر و همهشمول است ،درحالیکه گفتمان باستانگرایی ،تحق آن را مختل میکند .گسترش
آریایی باوری ،به ازبینرفتن وحدت فرهنگی و افزایش شنا

فرهنگی – اجتماعی میانجام د

و دولت را از انجام کارویهه «ادغام – متقاعدسازی» ،یعنی ایجاد تفاهم و هم گرایی هم ه جانب ه
بازمیدارد .حتی اگر این فرهن گ در عرص ه عین ی تهدی دی ج دی نباش د ،در عرص ه ذهن ی
میتواند ذهنیتی ناآرام برای حاکمان بیافریند و زینسان ،همواره احسا

خط ر کنن د ازای نرو،

این امر میتواند جامعه را بهسمت امنیتیشدن و بیثباتی بنشاند .کارکرد انسجام – ثبات زدایی
از دو ری صورت میبن دد :نخس ت« ،برس ازی هوی ت مقاوم ت» دوم« ،غیری تپ روری و
مرزبندی سیاسی در جامعه و خل جامعه نفرت».
 .4هویت مقاومت
با الهام از مفهوم «هویت مقاومت» کاستلز ،میتوان گفت که جری ان باس تانگرای ی س ویهه ای
ادرتمندی از هویت مقاومت را با خود دارد بدین معنا که حامیان آن خود را واجد ارزشهای
شایسته میپندارند که در نظم کنونی بیبها شدهاند ،درحالیکه شایستگی توجه و اهمیت بیش تر
و حتی مسلرشدن را دارند بنابراین ،میتوانند سنگرهایی برای مقاومت و مخالف ت ب ا اص ول
موردحمایت نهادهای سیاسی بسازند .این گرایش ،میتوان د ب رای نظ م اجتم اعی مس ئلهس از
باشد زیرا آنان شناخت هستی خ ود را درگ رو ش ناخت ت اریخی ،البت ه گزینش ی و گسس ته
میدانند ازاین رو ،نظم کنونی را که بر مبن ای ت اریخ ن اهمخوان و متض اد (اس الم) ب ا ت اریخ
گزینشی (باستان) آنان بنیاد گرفته است ،تهدیدی برای امنی ت هس تیش ناختی و هوی ت خ ود
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میپندارند و در این وععیت ،جهت دفا از امنیت وجودی خود به مخالفت ب ا ت اریخ کن ونی
میپردازند.
احسا

تهدید هستیشناختی  ،ب رای دول ت نی ز متص ور اس ت و ای ن احس ا  ،خ ود

می تواند به تشدید این نو هویت منجر گردد .گفتمان باستانگرایی  ،نظام سیاسی را ناکارآمد
معرفی می کند و در افنار عمومی ،آن را نامشرو می نمایاند و این ام ر ب همعن ای اع طراب
امنیتی برای دولت است .ازآنجایی که گفتمان آریاییگرایی با فرهن گ اس المی مناف ات دارد،
نظام سیاسی درصدد دفا از فرهنگ سیاسی خود و فرونشاندن اعطراب امنیتی برمی آید ک ه
به نوبه خود و به سرعت ،سویه های هویت مقاومت باستان گرایان را در برابر نظام فعال میکند
که می تواند به فضایی آکنده از نبرد بین حامی ان م دنی فرهن گ باس تانی و حامی ان دولت ی
فرهنگ اسالمی دامن زند برای مثال اعمال محدودیت نظام برای برگ زاری روز ننوداش ت
کوروش بزرگ ،سبج شد که کاربران ایرانی به سرعت یک کمب ین در ش بنه ه ای اجتم اعی
راه اندازی کنند و م ردم را ب رای ش رکت در ب زرگ داش ت ای ن روز و اعت را

در براب ر

محدودیت های اعمالشده به شور آورند .آنان ،با محنوم کردن اادامات نظام و ایس تادگی در
برابر آن کوشیدند به هر ری ممنن خود را به پاسارگاد برسانند به دیگر س خن ،ممانع ت
نظام از برگزاری روز جشن کوروش ،به س رعت ماهی ت «مقاوم ت» باس تانگرای ان را افش ا
ساخت زیرا آنان بیدرنگ دست به اعترا

زدند و س عی کردن د مش روعیت نظ ام را زی ر

سؤال ببرند .آنان ،این اادام نظام را نوعی ستم پیشگی و کنشی عد ایران ی در راس تای مح و
میراث تاریخی و ملی معرفی کردند ) .(Zimmt,2016: 7باستانگرایی ،م واعیتی اس ت ک ه
افراد با ارارگرفتن در آن می توانند به هویتی متمایز دست یابند و به مرحله «سوژگی سیاسی»
برسند مرحله ای که ب آن ،سوژه ه ا ،خ ود را ک ارگزاران سیاس ی توانمن د م ییابن د ک ه
می توانند با گفتمان حاکم مبارزه کنند و بنوشند تا نظم و آرم ان خ ود را عینی ت بخش ند و
بدین سان ،ثبات و ترتیبات سیاسی – اجتماعی موجود را به هم بریزند .برجستهشدن هوی ت
مقاومت و احسا ِ اابلیتِ دگرگون سازی ،سبج می شود زمینه های تفاهم و همن اری ج ای
خود را به تعارعات هویتی دهد که خود منجر به انقطا و ازب ینرف تن ارتبا ات فرهنگ ی
می شود .انسداد مسیر تبادالت ،موجج افزایش جزمیتگرایی در هر دو سوی رابطه می ش ود
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و تتییر نو رابطه از تعامل به تقابل و افزایش ناسازی ها ،در بلندم دت ب ه ک اهش ع ریج
امنیت سیاسی جمهوری اسالمی میانجامد (ازغندی و کانی.)888-88۳ :۹۳۱۹،
 .8غیریتپروری و شکلگیری جامعه تنفر
باستانگرایی ،بهمنزله چارچوب معناسازی ،کارکرد اطبی سازی جامع ه را ب ه هم راه دارد و ب ا
تعمی خطوط گسل جامعه ،مانک همبستگی اجتماعی میشود .این دیدگاه ،ب هش دت تفس یری
«غیریتپرور» دارد .فر

اساسی این نگ رش ،آن اس ت ک ه تم دن بش ر از ن هاد آری ا ریش ه

میگیرد به دیگر سخن ،افسانه آریا مروج این ایده است که نهاد آریا هم ازلح اظ «جس می» و
هم «فرهنگی» ،از سایر نهادها و ااوام «برتر» است ،درنتیجه ،آریایی ه ا ،بای د مردم ان دیگ ر را
تحت انقیاد خود بگیرند و از امتزاج آنان با خود ممانعت کنند تا با بازتولید برتری نهاد آریا ب ه
آن تداوم بخشند ( )Asgharzade,2007: 4همچنین ،این گفتمان ،ایران را متعل به پارسیه ا
و سرزمین آریاییها میداند که خود عامل مهمی برای نهادگرایی است.
این روینرد ،خوانشی منفی از تاریخ است که بهجای تأکید بر شباهتها و پیوند تفاوتها ،ب ر
ناهمانندیها و روایت فرا – فرودستی تأکید دارد و ارزشهای غیرآریایی و تفاوته ای فرهنگ ی
را نادیده میگیرد که به حتم ،مانک انسجام و همبس تگی خواه د ب ود .ه مبس تگی مل ی ،نیازمن د
خواست و اراده برای همزیستی مسالمتآمی ز اس ت و ای ن خواس ت ،خ ود مبتن ی ب ر «خ ا ره
مشترک» است ،اما باستانگرایی ،نهتنها خا رهای مش ترک از گفتم ان رس می و هوی ت فرهنگ ی
موجود و سایر ااوام (اعراب و ترک) ندارد که خا رهای تلخ از آنها در ذهن خود تداعی میکن د
بهگونهای که آنان را عامالن انهدام دوران شنوهمند ای ران و بانی ان انحط اط آن در دوران بع دی
می انگارند بنابراین ،این نگرش از ری

تحقی ر س ایر نهاده ا و اا وام و م ذاهج ،باع ث دو –

چندپارگی جامعه و حاکمشدن سوگیریهای تعصجآمیز بر روابر تمام کنشگران در سطح جامع ه
میشود و به مرزبندی سیاسی مبتنی بر دوست/دشمن و خودی/ناخودی در جامعه دامن می زند و
اینگونه ،اعتماد تعمیمیافته اجتماعی از بین میرود و فضای تر

و جامعه نفرت شنل میگی رد.

بدیهی است که جامعه تنفر ،هرآن ،امنان برانگیختهشدن و خل محیر آشوبناک را دارد ازاینرو،
براراری صلح و دوستی و امنیت در چنین جامعهای بسیار دشوار میشود.
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جامعه تنفر ،اعطراب وجودی برای حنومت میآفریند زیرا هر دم ،امن ان تنازع ات ا ومی،
نهادی و مذهبی وجود دارد ،این در حالی است که بدانیم ،عربها تهدیدی جدی ب رای سیاس ت
همبستگی اجتماعی هستند و ترکها ،ظرفیت مضاعفی برای بهآشوبکشیدن نظام فعل ی دارن د و
شعارهای عدعرب و ترک ،می تواند احساس ات ای ن اا وام را برانگی زد و خط ری ج دی ب رای
انسجام اجتماعی ایجاد کند ) .(Ansari,2009ساختیابی جامعه تنفر و اطبیشده ،میتواند بس تر
مناسبی برای دخالت بیگانگان در کشور فراهم آورد تا با دامنزدن ب ه سیاس ته ای تفرا هانگی ز
(لیلی آبادی و عزت زاده )۹88 :۹۳۱0،زمینههای بسیج سیاسی و شنلگیری جنبشهای تن دروی
اجتماعی را مهیا سازد و بهموازات آن ،نظام سیاسی را با بحران ظرفیت روبهرو کند یعنی تداوم و
تنثیر این الگوهای رفتاری ،موجج م یش ود نظ ام سیاس ی ب هت دریج ظرفی ت پاس خگویی ب ه
تقاعاهای جنبشها و مدیریت رفتاره ای اجتم اعی و انس جامبخش ی را از دس ت بده د (پ ور
سعید .)۹17-۹12 :۹۳22،در کل ،میتوان گفت که این جریان ،به ور مستقیم به س اخت سیاس ی
حاکم ارتباط دارد و تداوم و گسترش آن بهگونهای که ایرانی ان بیش تری نظ ام را م انک عظم ت،
شنوه و ااتدار ملی شناسایی کنن د و درنتیج ه ،ی ک ن و دگرگ ونی بنی ادی در اص ول اس المی
حنومت ایجاد شود ،میتواند زمینهساز تتییر ساخت سیاسی کشور گردد و نتایجی ن امطلوب ب ه
بار آورد ).(Hunter, 2017: 15. Kohanloo & Ahmari, 2018

نتیجهگیری
گفتمان باستانگرایی که از اواخر ارن ۹۱م .آغاز شد و در عصر پهلوی به استیال رس ید س بس،
بعد از انقالب اسالمی به حاشیه رفت ،دگربار در حال سر برآوردن اس ت .ای ن پدی ده جدی د
ت جهت ،س طح و ک ارگزار در مقایس ه ب ا مراح ل گذش ته ،جدی د اس ت
نیست ،اما به ماهی ِ
بهگونهای که برخال

جریان گذشته که حرکتی از میانه و باال و در س طح دولت ی ب ود ،این ک،

حرکتی از پایین و در سطح جامعه است و حامالن آن ،اغلج نسل جوان هستند ،این در ح الی
است که درگذشته ،کارگزاران اصلی آن ،روشناندیشان و نخبگ ان دولت ی بودن د .ب ه فراخ ور
چنین دگردیسی بنیادینی ،این جریان برای نظم کنونی ،تهدی دی فرهنگ ی – سیاس ی پنداش ته
میشود.
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امنیت فرهنگی – سیاسی هر جامعه ای ،نیازمند تنوین و تداوم هویت فرهنگی آن است که
خود بر تداوم حافظه تاریخی در ناخودآگاه جمعی مبتنی است ،اما باستان گرایی ،خل

حافظ ه

تاریخی جدید در ناخودآگاه جمعی جامعه را معنا میدهد که میتواند روایت نوینی ج ایگزین
روایت مسلر سازد زینسان ،باستانگرایی« ،کنشی تفسیری» و «روایتی ساختارشنن» است .این
روایت با تفسیر منفی از وعک موجود و تفسیر مثبت از وعک معهود ،در راستای درهم شنستن
پینره هویتی پیشین افراد و دگرگونسازی پیش فه مه ا و تص ورات اولی ه حرک ت م یکن د
بهگونهای که درک تازهای از هستی و هستندگان به افراد میبخشد و با اراردادن آنها در رس و
االج های معنایی جدید ،به بازپینربندی هویت آنان مبادرت میورزد .در فرایند «پینرشننی» و
«بازپینربندی» افراد جوان به جایگزینی ارزشها و اص ول فرهنگ ی هوی تبخ ش باس تانی ب ا
ارزشهای درونیشده اسالمی میپردازند و این امر ،امنیت فرهنگی جمهوری اسالمی را تحلیل
میبرد.
به سخن دیگر ،باستانگرایی یک «گفتمان» است و از موع ک گفتم انی ،م یکوش د معن ای
گفتمان مسلر را دچار تزلزل و بیاراری کند .این گفتمان با «دگرِ ناساز» معرفیکردن اس الم و
با تأکید بر منط تفاوت و متف اوتخوان دن ای ران و اس الم و ناس ازگاربودن ای ن دو و خ ود
برجسته سازی ،درصدد است تا زنجیره هم ارزی نظام موج ود را بگس لد و ه مبس تگی می ان
نیروهای اجتماعی را کاهش دهد .این گفتمان ،با بیاعتبارسازی دالهای (ارزشها) تثبیتش ده
گفتمان موجود ،آن را به مبارزه می لب د و بازتولی د هوی ت آن را مخت ل م یکن د همچن ین،
باستانگرایی ،میتواند «ادرت ههمونیک» گفتمان مسلر را تحلیل برد بدین معنا که از توان ایی
گفتمان اسالمی در ابوالندن ارزشها و معانی خود به اذهان عمومی بناهد و ب ا کاس تن اص ل
«مقبولیت» و «اعتبار» این ارزشها ،در مفصلبندیک ردن اف راد جامع ه ح ول ای ن ارزشه ا و
معنابخشیدن به آنها ناکام بماند.
درنهایت ،باستانگرایی ،فرایند «هویتیابی فرهنگی» اس ت ک ه ب ا ی ک دلی ل و ه د

در

جستوجوی االیم گمگشته روزگاران دیرین سیر میکند .دلیل این امر ،معنابخشیدن به خ ود و
هس تی خ ود اس ت و ه د

آن ،استوارس ازی و توس عهبخش یدن ب ه ای ن هس تی اس ت.

حیاتِاجتماعییافتنِ معرفت و جهان زیست باستانی ،سبج رواج آن میش ود و در رواج ب ازار
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آن ،مشاهده رفتارها و کنشهای سایر ملل در پاسداشت و ترویج ارزشهای ملی و فرهنگی از
ری مدیریت میراث فرهنگی ،هنر و شعر و موسیقی و ...اثرگ ذار اس ت ا در مس لم آنن ه،
پهناپذیری هستی باستانی ،تنگنایی هستی اسالمی و اصول فرهنگی آن را درپی دارد و میتواند
مشروعیت ،ثبات و انسجام ساخت سیاسی را تهدید کند .با همه اوصا  ،به نظر میرسد ش یوه
مطلوب مواجهه با این گفتمان ،اعمال ننردن محدودیت بر خواستهها و عالی تاریخی جوان ان
و تعامل با آنان و توجه بیشتر به سویههای فرهنگ و هویت ملی است زی را هرگون ه سیاس ت
نادیدهگیری و محدودیت ،میتواند به تشدید هویت مقاومت حامیان این جریان ب ه ش یوهه ای
گوناگون بیانجامد.
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