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 دهیچک

گیرند و از منظر اندیشگیی و اامهگه شگنا،تی،  ر های متمایزی شکل میها و مؤلفههای هویتی، براساس گزارهنظام     

گیری و اقدام، بر مبنای مطلوبیات ،و  به ایفای نقش های هویتی،  ر تحلیل مسائل، تصمیماوامع انتقالی هر یک از نظام

-هگا واگالشترین  الیل تداوم و پیوست تقابگلش مور  ارزیابی قرار گرفته است که، مهمپر ازند.  ر پژوهش این پرسمی

با عنایت به اینکگه نتایج پژوهش ها و مسائلی اُست؟ های هویتی )از مشروطه تا  هه نخست انقالب( را باید  ر اه زمینه

گذار از وضهیت سنتی و فقگدا  ااکمیگت بیانیر آنست که با تواه به عدم گیر ، هیچ پدیده و کُنشی  ر ،أل شکل نمی

هگای هگویتی عبارتنگد ازق فقگدا  اامگاف و وفگا  ها و االشترین علل تداوم و استمرار تقابلقواعد بازی  موکراتیک، مهم

فهمگی  ر شگنا،ت مسگائل، اقتگدارگرایی، مشترک  ر شیوه بازی و تهریف مفاهیم )شنا،ت تک بُهدی( و  ر نتیجه، کج

 –روی سیاسگی. رو  پگژوهش توفگیفی تواهی به سا،ت هویت ملی، ضهف فرهنگ تسامح و میانگهیمطلق انیاری، ب

 باشد.ای میای و رو  گر آوری مطالب کتابخانهمقایسه –تحلیلی 

 هاکلید واژه

 روی.ملی و مذهبی، غرب، سنت، تجد ، میانه اندیشه سیاسی، هویت
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 مقدمه

اند و های ملی اهمیت ،و  را از  ست ندا هازا  مدرنیزاسیو  هویتپر بینی تئوریبر،الف پیشهیچ      

امروزه . (Ben-Ami, et Al, 2000: 11) اند.های فراملی، مدنی یا مشروطه نیز ااییزین آ  نشدههویت

هویت  ر شکل عام  ارای  و کارویژه پیوندی استق نخست، فرفت و توانمندی، ایجا  تکثرگرایی و تقسیم 

گیری از هویت ، بهره1ملی و  وم، تهدید اندسطحی، از ،و بییانیی و آنومی« مای»یت قدرت و تقو

گیری بازییرا  ها. نظیر اهتای، زبانی و نژا ی( به عنوا  راهکار بسیج سیاسی  ر مقابل  ولت)قومی، فرقه

سو اویی از شرایط های اامهه سوریه برای مقابله با سا،ت ااکمه و گر  ر ارتباط با بر،ی از هویتمدا،له
(Mustapha, 2014:11) . 

 -تقابل هویتی از مشروطه تاکنو   ر ایرا  بدو   ستاور ی اشمییر باقی مانده است. گسست هویتی      

های مسلط ااکم است. از سوی  ییر، تاریخی و عدم قواعد بازی  موکراتیک همچنا  بر رفتار هویت

ها، به شکل تاریخی به واو  نیامده است و اعتقا ات  ییر هویتها برای ترویج فرهنگ گفتیو و طرح تال 

بسترها برای طرح مسائل افلی شکل نیرفته است. از زاویه  ییر،  الیل افلی االش و تقابل مانند ااماف بر 

 ر اند. های  موکراتیک برای بازی آزا  و مشروفها فاقد ظرفیتسر تهریف مفاهیم شکل نیرفته و هویت

های متضا  هویتی  ر تقابل با غرب شکل گرفت و  ر نافری، با آشنایی با غرب، نخستین گرایش  ورۀ  وم

رواانیو  سه گروه شدند. نخست، مهتقدا  به  رضاشاهگیری  ورۀ مشروطه گستر  یافت. با شروف قدرت

متمایل به  های نوسازی رضاشاه.  وم، رواانیو سنت مفیدی و عدم  ،الت  ر سیاست و همسویی با برنامه

ااکمیت ، و نهایتاً، اامیا   ،الت  ر سیاست و عدم ادایی  ین از سیاست، که پس از ،ارج شد  

های فکری این اریا  از ایدۀ ااکمیت  وگانه، منافب قضایی، به مخالفا  روند نوسازی پیوستند. رگه

ب اریا  هویت مذهبی که های بهد رسید. بهد از انقالوالیت مشروطه مشروعه به والیت مطلقه به  وره

-های بنیا گرای راستشد  ر  و طیف قرار گرفتق نخست، اازاب و گروهعمدتاً توسط رواانیت هدایت می

گرا که مخالف اکومت امهوری و طرفدار اکومت  ینی اسالمی بو ند مانند ازب امهوری اسالمی. 

 2گرای اپ.های را یکال اسالم وم،  اازاب و گروه

های مختلف نتوانسته از وضهیت انتقالی عبور کنند و بدو  ی رقابتی، اغلب کنشیرا  هویت ر فضا     

سازی منهای تواه به سا،تار فرهنیی،  ر فرفتهای سیاسی به  ست آمده به  نبال اذف  ییری و تمد 

                                                                 
1 - Anomy 

  ر هویتی اریانات نمیتوا  گرنه و است هبیمذ و ملی اریانات کلی رئوس تشریح علت به بیشتر ا،یر هویتی تقسیمات -2 

 .نیاور  مارکسیست و اسالمی اپیرای اریانات از نامی و ساز آور اریا  و ازبی غالب  ر را ایرا 
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ی  ر آگاهی اند نقش انداناند و نتوانستهسااتی از  ییری  اشتهبو ه و عموماً قرائتی تک« هویت  ییری»

آیا از این است که پس از اهل سال هنوز »عمومی و روشنیری ااتماعی  اشته باشند. به بیا  کسروی 

های انبوهی از مشروطه و قانو  انبوه مر م مهنی  موکراسی را نمی  انند؟!...از این است که هنوز  سته

 (. 22تاق ق بی)کسروی«. نمایند ؟ا  ،و  اری نمیبیزارند و از بد زبانی  رباره

های ملی و مذهبی مطرح شده است که هر های متهد ی  ر ارتباط با هویتها و تفکیکبندیتقسیم     

های هویتی و گفتمانی را  ر بسیاری از ادال بشیریهاند. برای نمونه های ،افی تأکید کر هیک بر مولفه

گرایی ایدئولوژیک بهد از پهلوی، سنت ذیل ااکمیت سه گفتما  مسلط پاتریمونیالیسم سنتی، مدرنیسم

-شناسا  و محققا  با تقسیم(. بسیاری  ییر از اامهه64ق 1381کند. )بشیریه، انقالب اسالمی، بررسی می

اند و های هویتی و مذهبی پر ا،تههای مشابه و عمدتاً تاریخی، از زوایای مختلف به بررسی تقابلبندی

 اند.های هویتی و مذهبی  ر تاریخ مهافر اقدام کر هبه بررسی تقابل کمتر به شکل اندامی و پیوستاری،

ها  ر ارتباط با ترین پژوهشهای متهد ی  ر ارتباط با هویت ملی و  ینی فورت گرفته است. مهمپژوهش     

 (، اکبری1387(، نصری )1386(، کچوئیا  )1383( و )1382(، )1388های هویتی عبارتند ازق اامدی )تقابل

(، گروه تحقیقات سیاسی اسالم 1383(، راایی )1379تا(، تاایک )(، شریهتی )بی1383(، علیخانی )1384)

(. همچنین، بر،ی  ییر از تحقیقات زوایای  ییری از 1377( و بروار ی )1383(، پدرام )1381( و )1384)

(،  الکندری و 2014) 1ت اباعمراند. برای نمونه، مطالهانقش هویت  ر سیاست  ر  ییر اوامع را بررسی کر ه

 هند که ایونه تحت تأثیر گستر   سترسی آز  به اینترنت ( نشا  می2009) 3( و  شتی2012) 2اسنین

ها از وضهیت های مدنی و سیاسی، هویتهای ااتماعی، کثرت تحصیالت  انشیاهی و رشد آگاهیو شبکه

-های هویتی  رفد  فشار بیشتر به ااکمیتشد  تقابل اند و با کم رنگانتقالی به مدر   ر اال تغییر اهره

 اند.های مشروطه و مدنیهای پا شاهی یا نظامی برای ایجا  ااکمیت

باشد ی مذکور از اند اهت با منابع مذکور  ر تمایز میبا عنایت به ضرورت و نوآوری پژوهش،  مطالهه     

ای شکل گرفتۀ هویتی و پر ا،تن به واوه تفارقی هر ههایی از تقابلکه عبارتند ازق نخست، بررسی نمونه

ای و  ر آ،ر، نیاه پیوستی و های هویتی به شکلی تحلیلی و مقایسهکدام.  وم، بررسی  الیل تداوم تقابل

 های هویتی با تواه به مفاهیم افلی )مور  االش(.اندامی به ماهیت تقابل

 

                                                                 
1 - Abba Omar 
2 - Al. Kandari & Hasanen 
3 - Dashti 
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 سوال تحقیق -1

های ها واالشترین  الیل تداوم و پیوست تقابلهای هویتی، مهمتقابل با عنایت به مصا یق تاریخی     

 ها و مسائلی اُست؟ هویتی  ر ایرا  مهافر را باید  ر اه زمینه

 فرضیه تحقیق -2

های هویتی یکی از نشانیا  ها  ر ،أل ااتماعی، تقابلها و االشگیری پدیدهبا تواه به عدم شکل     

ی و سیاسی ایرا  بو ه است.  ر این راستا، این فرضیه  ر پاسخ به سوال ارزیابی شده امستمر تاریخ اندیشه

های متفاوت و متضا ، عدم وفا  بینیهای هویتی شاملق اها است که،  الیل افلی استمرار تقابل و االش

 باشند. می روی و اعتدال،گرایی، عدم میانهسااتی، مطلقهای تکو ااماف بر سر تهریف مفاهیم، روایت

 روش تحقیق -3

شنا،تی باید گفت، هراند محققا  علم سیاست به شکل از منظر مالاظات رو  1اندرسو به تبع      

ضمنی یا فریح رااع به مفاهیمی او  ااساس امنیت ااتماعی، هویت و موار  مشابه  ییر، پژوهش 

 :Anderson, 2010)هیم منجر نشده است. اند، ولی این به فهم تمایزات و تغییرات ناشی از این مفاکر ه

های کمی و تجربی مور  ارزیابی و تبیین قرار لذا،  ر سطح روشی، اگر این مفاهیم  ر منحنی رو . (19

 هند.  ر سطح کیفی و هایی  ر سطح ،اص، بدو  فحوای مهنایی  ر ا،تیار ما قرار میبییرند، فقط  ا ه

ها و آمار تطبیقی و تاریخی( با آنکه بر،ی  ا ه-، تفسیرگرا، توفیفی2های هرمنوتیکینظری نیز )اعم از رو 

انجامدق عدم  رگیر کر    هند، ولی به  و نتیجه قابل وفول میتجربی را  ر ا،تیار محققا   ییر قرار نمی

مطالب  ر ذیل رو  تجربی و امکا  تفسیر و توفیف موضوف و تشریح بیشتر گستره مهنایی آ ، و امکا  

 تری  ارند.ا،تن به زوایای متهد   ر سطوح مختلف، به ویژه  ر موار ی که امکا  تبیین تجربی نازلپر 

ای ها  ر سیاست به گونهها و اقلیتها، قومیتشنا،تی و اندیشیی، اهمیت موضوف هویتاز منظر اامهه     

ها، مور  تواه تفاو   یدگاه شناسی کالسیک، میانه و ادید با واو است که هر یک از اندیشمندا  اامهه

 اساسی قرار گرفته است. 

 3مارکسهای توا  استداللهای متفاوت است، میاگر این فرض را  رست بدانیم که ملت تجلی هویت     

 ر نقد  ولت مدر  را مهتبر  انست که مهتقد است، نخست،  ر ااراوب  ولت مدر ، اقو  سیاسی باید 

یا فرهنیی باشد.  وم، به رسمیت شنا،تن اقو  سیاسی ملزم به لغو  های مذهبیمستقل از تفاوت

                                                                 
1 - Anderson 
2 - Hermeneutic 
3 - Marx 
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( و یا 2(. سوم، با انتقا  به تحمیل یک هویت ممتاز ملی )آلمانی1باوئرا،تالفات نیست ) ر نقد  یدگاه 

ها، ملت مبنای به رسمیت شنا،تن اقو  سیاسی و مدنی  ر  ا،ل ( بر سایر اقلیت3مذهبی )مسیحی

که تحت  5نیز بر این باور است که ااساسات هویتی 4وبر .rnilo, 2007: 44(Che-(45 ولت نیست. 

روند، یکسا  نیستند، اما ممکن است از منابع مختلف نشأت بییرند و  ر شرایط به کار می 6«ملی»عنوا  

، سیاست قدرت، ،اطرات 7تر نیز تکرار می شو  و اند عامل  ر آ  نقش  ارندق. سا،تار طبقاتیکلی

برایا  و  10بلیکیبه تأسی از –نهایتاً . (Chernilo, 2007: 53). 9های نژا ی،  ین، زبا  و ویژگی8رکمشت
ها و ، ضمن پذیر  و تواه به واوه تمایز و تفار  هویتی ) ر همه سطوح(  ر مقابل  ییر هویت-11فی

شمول های انسانی اها ز ، بر ار12 ورکیمهای اساسِی هویت را به تهبیر ها و بایستهاکثریت، باید انیاره

 (Durkheim’s, 1992: 75)متمرکز کر . 

 – ر این راستا، با عنایت به موضوف پژوهش و ماهیت آ ، با تواه به مفاهیم تئوریک از رو  توفیفی     

-ای برای ارزیابی و تحلیل استفا ه شده است. با تشریح مفاهیم تئوریک، به شکل مقایسهمقایسه –تحلیلی

ترین  الیل تداوم و پیوست های هویتی  ر هر برهه مهم تاریخی بررسی شده و مهمیق تقابلای، مصا 

 گیرند.ای،  مور  بررسی قرار میهای هویتی  ر ایرا  مهافر با لحاظ کر   مصا یق مقایسهها واالشتقابل

 چارچوب مفهومی و نظری -4

 تعریف مفاهیم -4-1

 13هویت -4-1-1

شد اریانات هویتی را یکال، امروزه از مسائلی است که  ر اوامع مدر  را نیز  رگیر فرایند فزاینده ر     

و اازاب  14های اتریشیهای نژا پرستانه نظیر نئوفاشیستهای بزرگ کر ه است. انانکه گرایشاالش

                                                                 
1 - Bauer 
2 - German 
3 - Christian 
4 - Weber 
5 - Feelings of Identity 
6 - National 
7 - Class Structure 
8 - Common Memories 
9 - Racial Features 
10 - Blaikie 
11 - Brian Fay 
12 - Durkheim’s 
13 - Identity 
14 - Austrian Neo-Fascists 
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)ر. ک باشند. و ایجا  االشی بزرگ برای اروپا می 1گراییگرای آلما ، نشانی از ارکت به سوی قبیلهراست

های ااتماعی بازی مسئلۀ هویت نقش کارکر ی مهمی  ر انبش . (Ben-Ami, et Al, 2000:3)بهق 

ارج هربرت کر ه است. فرایند کنش فر ی با سایرین برای آفرینش یک هویت، براساس نظریۀ هویت 
سجمی از رفتارها زنی هویت، ایجا  مجموعه منزنی هویت نام  ار . هدف اانهاانه 3شلدو  استایکرو  2مید

 (. 44ق 1388. ) اامدی، کنداست که هویت شخص را تقویت می

ها )به ویژه  ر نوف اقلیت سیاسی، مذهبی، قومی، نژا ی و زبانی( برای زیست توا  گفت که، هویتمی     

اوه های عام و مشترک تواه کنند، نه به وبایستی بیش از هر ایز بر ارز  ر اها  سیاست و ااتماف، می

،اص و متمایز. این مهم، به تدریج منجر به پذیر   ییری و تقویت اشتراکات اهت همکاری ،واهد 

کند و یکی از سازوکارهایی است ها را مسدو  میسازی هویتانجامید و مسیرهای اذف، سرکوب و پاک

های مشترک  و  ر پرتو ارز Durkheim’s, 1970)بخشد. )ر. ک بهق را تهدیل و تنزل می« ،شونت»که 

ها ها،  ولتملت ر  4الیتین یوید شو . ااکم می« تها ل»های مختلف است، بندی هویتکه اافل مفصل
الیه فرهنیی به عنوا  یک مدل رسمی، های الیههای تها لی هویتمهتقد است که ویژگی 5و ،شونت

.  هدۀ  ولتها به ایات ،و  ا امه میمرزهای ایجا  شد]کنار[ ر  ]هاگراییها و ظهور ملیمجزا از مرزبندی[

های موقت به مدل کالسیک را مشاهده کر ، ولی تها ل توا  بازگشتهر اند که  ر اها  پساشوروی می

کند. های  ا،لی و مرزهای ،ارای، امایت می6است که از ناهمیونی ]هویتی و فرهنیی همین[بلندمدت 
(Laitin, 2007: 82). 

 تجدد -4-1-2

-، که باعث ایجا  تمایز قومی]ای قابل تأمل  ر اغلب اوامع استنیر  به ااییاه غرب، سوژه نوف[     

بخشی به از آ  به بحرا  مشروعیت 7هابرماسیکپاراه شده است و  ]منسجم و[های فرهنیی و گرایش

نوف ترین مفاهیمی است که عمدتاً از تجد  از مهم .(Ben-Ami, et Al, 2000: 3)کند. غرب یا  می

نیر  به غرب اافل شده است.  تمایز هویت ملی و مذهبی است، بدا  مهنا که رویکر  اریانات ملی و 

های کننده شکاف بین هویتهای گفتمانی هر یک و مشخصگذاریمذهبی به آ  باعث تفکیک و نشانه

انسه به اوج های  ورا  روشنیری و رنسانس است که  ر انقالب فرباشد. تجد  مااصل تال مختلف می
                                                                 

1 - Tribalism 
2 - George H. Mead 
3 - Sheldon Styker 
4 - David  Laitin  
5 - Nations, States, and Violence 
6 - heterogeneity 
7 - Jürgen  Habermas 
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تر از  ورا  پیشامدر  تغییر  ا . تجد   ر ،و  رسید و  ر قرو  نوز هم و بیستم ایات سیاسی را متفاوت

یابی به هر کدام به سمت موضوعات های مختلف بر مفاهیم مختلفی تأکید  اشته است و پس از  ست وره

به مفاهیمی او  آزا ی، برابری و  ادیدتر سو  یافته است.  ر قر  نوز هم، تجد  به  نبال  ستیابی

عدالت بو  و  ر قر  بیستم به بهد با از بین رفتن اکومتهای اقتدارگرا به سمت تقویت اامهه متوسط 

ارکت نمو . اامهه مدنی و متوسط که ،و  اافل مدرنیزاسیو  اکومتهای مطلقه بو   ر برابر 

به نوعی  ر ادال نظری و عملی اامهه مدنی با  اقتدارگرایی ااکما  ایستا  و تقابل گفتما  سنت و تجد 

 مذهب و  ولت پیییری شد.

ترین غیریت گفتما  تجد  ساز و  ییرساز است. سنت و اامهه و نظام سیاسی سنتی مهمتجد  غیریت     

سر یکی از این  و فف ها  ر پشتگیر  و هویتاست و براساس آ  شکافی بین سنت و تجد  شکل می

ها و  ر این بر اشت  ارای  و انبه ذهنی و عینی است. انبه ذهنی آ  بیانیر بر اشت کشند. سنتمی

محوری و انو  مذهبی همراه افتا ه است که با اقتدارگرایی، شخصهای ارتدوکسی، تواشی و عقبانیاره

 شو .ها میاست. انبه عینی آ  علوم ،رافی و ،رافات مذهبی است که سبب تطویل عمر اکومت

 1سکوالریزاسیون -4-1-3

یکی از  ستاور های ا،ال  و سیاست پروتستانی سکوالریزاسیو  است که به مهنای نیاه ما ی و      

گرایی و  نیاگرایانه به سیاست و اامهه است و اذف مهانی متافیزیکی و  ینی است. سکوالریزاسیو  با واقع

-فی، ذهنی و ماورایی را غیر واقهی و نشانه سنتهای فلسگرایانه همراه است و براساس آ  انبه ید اثبات

 گیر .گرایی  انسته و  ر مقابل آ  ابهه می

 غیر  ر مؤسسات  ین نقش اهمیت بطور کلی سکوالریزاسیو  بر اند افل تأکید  ار قنخست، کاهش     

 میزا  ش ینی و سوم، کاه مؤسسات و هانقش ااتماعی ااییاه اقتصا .  وم، تنزل و  ولت مانند  ینی

 (.3تاق )بروس، بی زندگی هایایطه  ییر تدبیر  ر  ین نقش کاهش  ینی و امور  ر مر م مشارکت

 قآمده است، 1های هویتی ایرا  مهافر مدل تحلیلی  ر شکل شماره براساس مفاهیم فو  و با تواه به تقابل

 : مدل تحلیلی پژوهش1شکل شماره 

 

 

 

                                                                 
Secularization - 1 

 هویت هویت ملی هویت مذهبی

 مدرنیته سیونسکوالریزا اسالم غرب سنت تجدد
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 های هویتی؛ سطح تطبیقیگسست -4-2

 مشروطه -4-2-1

گیری ادال هویتی  ر ایرا  از  وره  وم نافری به بهد و به ویژه  ورا  مشروطه شروف شد.  ر شکل     

 وره پرطمطرا  مشروطه، سه اریا  روشنفکری  ینی با تاکید بر هویت  ینی، روشنفکری سکوالر و میانه 

بر تلفیقی از هویت ملی و مدنی  ر مقابل هم  الئیک با تاکید –با تاکید بر هویت ملی و روشنفکری سکوالر 

های ناهمسویی است که های نخبیا  فکری و سیاسی این  وره نشانیر ادال هویتاندیشهقرار گرفتند. 

 ها اُست.توا   ر آ کمتر نشانیانی از اعتدال را می
پروتستانیسم » ین از راه افالح اوهر رساله مکتوبات انتقا  بر سیاست و  یانت است. ظلمت رواانی برافتد و      

نداشته باشد.  تحقق یابد؛ سیاست و  ین از یکدییر بکلی تفکیک گر ند و  ین تصرفی  ر امور  نیای« اسالمی

 بهرام اوبینه  ر مقدمه مکتوبات آ،وندزا ه  ر باب اندیشه  ینی آور ه استق(. 109ق 1349)آ میت، 

 طرفدارا  «مشروعه» و، پیروا  یهنى ففویه،  ورا  ،ونین میراث اکومت طرفدارا  یهنى فقیه، مطلقه»

 والیت و همکارى قاااریه  ربار با آزا یخواها  علیه و بو ند مخالف ساالرى مر م اندیشه با که کسانى هما 

 فقیه و رانند، مى اکومت ایرا  ملت بر و آور ه بواو  را  یکتاتورى ما میهن  ر کر ند مطلقه همدستى

 (. 12ق 1385دمه اوبینه بر مکتوبات، )مق . « مشغولند ملت اقو  کر   پایمال و ملى ثروت بچپاول

 تمد  ا،ذ به را مر م ترقی، و پیشرفت برای اینکه واو  با  ییرا  و ملکم آقا،ا ، آ،وندزا ه، بر،الف طالبوف     

 به پدری قول از هایشنوشته از یکی  ر وی کند.نمی توفیه را آ  شرط و قیدبی قبول اما کند،می ترغیب فرنیی

 کند، تقلید فرنیی از مبا ا که  هدمی هشدار اما ،« بیاموزی  انش و علم تا فرستا م فرنگ به را تو» مییوید پسر 

آیت اهلل مدرس به تجد  و مدرنیته نیاهی  (.35ق 1390کند. )بییدلو، اکبری،  افظ را ،و  هویت ایرانی باید بلکه

   ار  که مهمول عهد است و به  نبال اایاء تفکر اسالمی  ر  ورا  ادید است. ایشا  بر روی تر از آبسیار عمیق

بیند و به اقیقت آ  نظر  ار . او کشد و گذشتۀ ،و  را  ر پوستۀ ظاهری تجد  نمیتجد  ،نجر بالهت نمی

(.  ر 270 – 257ق 1384گروه تحقیقات سیاسی اسالم، ک غایت. ) اند که تجد  و مدرنیته پلی است و نه یمی

 پر ازیمق، به بررسی واوه تمایزی هر یک از اریانات روشنفکری  ر این  وره می1ادول شماره 

 های هویتی روشنفکری عصر مشروطه: جریان1جدول شماره 

جریانات هویتی 

 عصر مشروطه
 هامشخصه

 روشنفکری دینی
 فتن ملت زیر لوای امت و ایجا  رابطه طولی نه موازی بین آنهاطرح هویت  ینی امتی  ر ورای مرزها، تحت شهاف قرار گر -

 مرکزیت یافتن اسالم و تأکید بر اتحا  اها  اسالم -
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 مقابله با غرب نه  ر مهنای اغرافیایی/ فکری بلکه به مهنای غرب استیالاو و استهمارگر  -

  اشتن نوعی اس نوستالوژیک نسبت به  ورا  طالیی اسالم  -

 ماندگی اها ق استبدا   ا،لی و ،ارای و ارتجاف  ینی و عدم ادایی  ین از سیاست عامل عقب  -

روشنفکری 

 سکوالر و میانه

 های سیاسی فاف از ااکمیت قانو  و آزا ی -

 گیری از  ین به عنوا  منبهی برای قانونیذاری فاف از به روز کر    ین برای پاسخیویی به مهماها و بهره -

 تالوژیک نسبت به ایرا  به میزا  قابل تواه اشتن اس نوس -

 عامل عقب ماندگیق استهمار، استبدا  و رواانیو   رباری  -

 پذیر  غرب منهای انحرافات و استیالی آ  -

روشنفکری 

 الئیک –سکوالر 

 ن به هویت مذهبی گرا به گسست تاریخی ایرا  و پیوند بین  ورا  باستا  و  وره پهلوی و تا،تی باستا قائل بو   شا،ه -

 « ایرا  » نیاهی تماماً نوستالوژیک به ایرا  باستا  و تأکید بر مفهوم مرکزی  -

 اسالم و عربیت عامل عقب ماندگی  انسته و ادایی  ین از سیاست -

 پذیر  کامل غرب و مدرنیته -

 های نیارندگا منبعق یافته

ذهبی  ر این برهه شکل گرفت. نوف بر،ور  با ترین ادالها  ر  رو  گفتما  هویت میکی از مهم     

ترین  ر مقابل هم بایستند. مهم اهلل نوریشیخ فضلو  اله نائینیآیتسیاست و مفاهیم نوین باعث شد که 

 ، آمده استق2واوه تمایزی این  و را  ر ادول شماره 

 آیت اهلل نائینی وشیخ فضل اهلل نوری : وجوه تمایز آرای 2جدول شماره 

 اهلل نائینیآیت اهلل نوریفضلشیخ 

 2امایت از طرح اکومت مشروطه  ر مقابل استبدا   ینی 1مخالفت با طرح قانون اساسی سکوالر

 امایت از افل آزا ی مطبوعات و نشریات مخالفت با اصل آزادی مطبوعات و نشریات

 یشرفتافل مساوات یا برابری به عنوا  اساس پ مخالفت با اصل مساوات یا برابری

 4امایت از نظریه سیاسی والیت فقیه و  فاف از مشروعیت مشروطه از باب ثانوی 3حمایت از مشروطه مشروعه

 1386اقتباس از نائینی،   

                                                                 
 (.210 – 176ق 1394برای آگاهی بیشتر  ر مور  مواضع شیخ فضل اهلل نوری  ر قبال مجلس و قانو  اساسی )ر. ک بهق بهشتی سرشت،  -1 

ت استبدا ی،  موکراسی پارلمانی و اکومت مشروطه را از نظر فقهی توایه کند. )بشیریه،  ر اقیقت، نائینی کوشید با نفی نظریه  ول -2 

 (.148ق 1389

شیخ فضل اهلل نوری تا به تخت نشستن محمد علی شاه از آ  امایت کر . بهد از آ  رویکر های ادیدی ارائه شد که بر مغایرت  -3 

علی شاه به توطئه بر ضد قانو  اساسی  و مجلس پر ا،ت، شیخ به طرح شد و زمانی که محمد گرایی با  ین تأکید میمشروطه

 (.19ق 1383نژا ، مقابل مشروطه مبا رت نمو . )مصلی« مشروعه»
عصمت   ر این عصر غیبت که  ست امت از  اما »کندق گوید و تصریح میبه کرات از والیت فقها سخن میتنبیه االمه و تنزیه المله  ر   اهلل نائینیآیت -4 

ی اولی )استبدا یه( که ظلم زائد ی وظایف مذکوره هم مغضوب و انتزاعش غیر مقدور است، آیا ارااعش از نحوهکوتاه و مقام والیت و نیابت نواب عام  ر اقامه

 (. 32 – 31ق 1386است. )نائینی، « و تحدید استیالء اوری به قدر ممکن وااب ی ثانیهو غصب اندر غصب است به نحوه
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 دوران پهلوی -4-2-2

اریا  روشنفکری عصر مشروطه بسترساز سیطره فرهنیی و سیاسی شبه مدرنیته  ر ایرا  بو ه و  ر      

قرار گرفت.  های فرهنیی و سیاسی آ استبدا  مطلقه رژیم و تهمیق پایه عصر رضاشاه  ر ،دمت

-گرای  ورا  پهلوی که توسط آ،وندزا ه، ملکم(. هویت ملی و ناسیونالیسم باستا 115ق 1385)زرشناس، 

-،ا  و آقا،ا  کرمانی  ر  ورا  مشروطه تئوریزه شد بو ، با شتاب توسط شاها  پهلوی پیییری شد. مهم

مو های ناسیونالیسم  ورا  پهلوی  ر مقابله به هویت مذهبی عبارتند از سیاست ااباری کاله ترین ن

پهلوی، کشف اجاب، تصویب قانو   ر مور  پذیر  از واج به عنوا  امری ااتماعی نه مذهبی، ،ارج 

 دارس. کر   منافب مختلف از  ست رواانیت، تغییر تقویم تاریخ به شاهنشاهی و آموز  مفا،ر ملی  ر م

گرای شووینیستی های باستا گرای هویت ملی  ر تاریخ مهافر، ناسیونالیسمترین اریا  افراطشک، مهمبی

یا برتری اویانه  وره پهلوی  وم هستند. مخالفت با هویت ملی و اسالم به شکل رسمی توسط این گفتما  

ها مقابل هم بو ند، به تا  که اغلب  ورههای تمد  غرب و ایرا  باسشد. آنها بدو  تواه به ریشهرهبری می

 قرار  ا ند.« اسالم ستیزی»را اساس « آریامحوری»رفتند و انیارانه غرب سمت پیروی سا ه

 دوران ملی شدن صنعت نفت  -4-2-2-1

وقایع  ورا  ملی شد  نفت به نوعی بیانیر ادال نظری و اتی بین هویت ملی و مذهبی بو ، هر اند      

به  –به بهد تقابل هویتی  1330مذهبی  ر بر،ی مانند  کتر مصد  واو   اشت. از سال   -لی های مرگه

گیر  و و همراها  وی شکل می آیت اهلل کاشانیو  مصد بین طیف  کتر  -ویژه  ر سالهای مانده به کو تا

 گشت.شک ریشه این ا،تالفات به  رک هویتی هر کدام برمیبی

ای بو  که شامل ازب ایرا ، ازب پا  ایرانیست، ازب فی از اازاب گستر هابهه ملی مصد ، ائتال     

زامتکشا ، ازب مر م ایرا  و ازب مجاهدین اسالم بو . این ابهه نمایندگی بورژوازی ملی بازار متحد با 

،واهی، ناسیونالیسم و علما و اازاب ،ر ه بورژوازی ادید را به عهده گرفت و بر امایت از مشروطه

ابهه ملی نیز  لفت با اقتدارگرایی و امپریالیسم استوار بو  و تا زمانی که آرما  ناسیونالیستی زنده بو ،مخا

 (.39 – 38ق 1394بشیریه، متحد باقی ماند. )

به مرکز  بقاییو  زا هاائریهای محیالنۀ اهلل کاشانی، شاید بر ،الف میل و ارا ۀ ،و ، با اسابیریآیت     

ام تیرماه و روی کار آمد  مجد   کتر ایشا  که قیام سی 1تبدیل شد. مصد آینده با  هایثقل مخالفت
                                                                 

میا   ربار و رواانیت شکاف و کشمکش سیاسی پیدا نشد. اما نقض قانو  اساسی و  1342تا  1332پس از کو تای  -1 

هایی از رواانیت برانییخت. ) های منفی  ر بین بخشبه بهد واکنش 1342تشدید روند نوسازی به شیوۀ غربی  ر سال 

 (. 245ق 1387بشیریه، 
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 انست و متوقع بو  را مرهو  اقدامات، نفوذ کالم، مطاعیت و اقتدار رواانی ،و   ر میا  مر م می مصد 

 ربارۀ  که مصد   ر انتخاب همکارا  ،ویش نظر او را رعایت کند و همانند بقایی مهتقد بو  که مصد 

(. ریشه ا،تالف  ر این 575 – 566ق 1386موادی، )نماید. انیاری میام تیرماه سهلمسببین اوا ث سی

-گذشت و نمیاز مجرای سنت و نقش و موقهیت رواانیت  ر اامهه می آیت اهلل کاشانیبو  که زوایۀ نیاه 

 نیریست.و  مینیز از مجرای قان مصد ،واست که  ر میانه تحوالت نقش فرعی بیابد و 

 دوران جمهوری اسالمی  -3 -2 -4

ی از ایث ایدئولوژی طبقاتی، ایدئولوژی انقالب اسالمی اساساً استمرار ناسیونالیسم اسالمی اوا،ر سده     

 ق1394بشیریه، یاسی و اقتصا ی غرب اتکا  اشت. )نوز هم است که بر واکنش علما و بازار نسبت به نفوذ س

،واهی، عدالت ای از نیروهای سیاسی کشور بر اول اندیشۀ آزا یاولیه، بخش عمدههای (.  ر سال248

های لیبرال و سکوالر و مدرنیست مانند نهضت آزا ی، سیاسی و تهبیری از امهوریت گر  هم آمدند. ازب

یا  های سنتی و غیرلیبرال و اسالمی مانند بقایای فدائها و ازبازب مر م و بقایای ابهۀ ملی و تشکل

های موتلفه، مجاهدین انقالب اسالمی و غیره  ر آ  ائتالف اضور  اشتند. اساس این ائتالف اسالمی، هیأت

های مختلف پیدا شده بو . اما پس از هما  ائتالف و ااماعی بو  که بر ضد رژیم سلطنتی  ر بین گروه

 (.565ق 1383بشیریه، ) هایی  ر بین اازای ائتالف ظهور کر .سقوط رژیم قدیم، به تدریج شکاف

گرای این  وره عموماً های تقابلی هویتی  ر این  وره شکل گرفت. رهبرا  ملیترین عرفهیکی از مهم     

 3توا   ر ادول شماره ترین واوه ا،تالفی آنها را میاندیشیدند. مهم ر اهت عکس رهبرا  مذهبی می

 مشاهده کر ق 

 و ملی دهه نخست انقالب : جدالهای هویت مذهبی3جدول شماره 

 هویت ملی هویت مذهبی

 قانو  اساسی به سبک کشورهای اروپای غربی قانو  اساسی براساس شرف اسالم

 نظام مالکیت ،صوفی و بازار آزا  نظام بازار اسالمی و مالکیت به سبک اسالمی

 سیاستیذاری لیبرالی سیاستیذاری اسالمی براساس شرف

  موکراسی پارلمانی و ادایی  ین از سیاست دایی  ین از سیاستتئوکراسی  ینی و عدم ا

 المللالمللی و بازگشت به سیستم بیناز سرگیری مراو ات بین گرا  به ویژه آمریکا و اسرائیلمقابله با استهمارگرا  و سلطه

  گراندیشی و روند افالای گرایی و ابتنا اقو  ااتماعی بر آ سنت

 اراحیت ایرانیت بر اسالمیت  یرانیتاراحیت اسالمیت بر ا

 های نیارندگا منبعق یافته
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که  ارای  مهندس بازرگا گرا  ر اوایل انقالب اریا  نهضت آزا ی به رهبری  ر بین اریانات ملی     

گرایش مذهبی و نیاه کم و بیش مثبت و پذیرای مدرنیته و سازگاری  ستاور های علمی،  موکراسی و 

و توانست رهبری  ولت موقت را بر عهده بییر . نهضت ملی  ر میانه طیف هویت الم بو  اقو  بشر با اس

ساالری و تساهل را  ر های گذار به مر مملی و مذهبی قرار  اشت و توانسته بو  به ،وبی بسیاری از مولفه

لیوهای اذف رسد نهضت آزا ی آ،رین نمونه و الیو برای گذار از ا رو  ،و  نها ینه کند. به نظر می

های ملی و مذهبی توانسته بو  از نیاه روی سیاسی باشد، که براساس تلفیق مولفه ییری و گرایش به تک

-گراها به مذهب عدول نماید. البته آنها بین ملیت و مذهب، اولی را بر  ومی اراح میمتصلب بر،ی ملی

ن آ  عبارت بو  از شرایط ،اص انقالب تری انستند. عواملی اند باعث کنار رفتن نهضت آزا ی شد و مهم

های  رونی ایرا   ر سالهای ابتدایی و مخالفت بسیاری از اعضای ابهه مذهبیو  با نظرات آنها. بین تشکل

های مختلف سیاسی و مذهبی نیز ا،تالفات و اشتراکات بسیاری واو   ار  که های و اناح،ر ه گفتما 

 کنیمق، به بر،ی از آنها اشاره می4ول شماره ناشی از ،استیاه کنشیرا  است.  ر اد

 های سیاسی دوره جمهوری اسالمی: اختالفات و اشتراکات برخی تشکل4جدول شماره 

 فرهنگی اقتصادی سیاسی هاجناح

 سیستم بسته سیستم بازار آزا  سیستم بسته جامعۀ روحانیت مبارز

 سیستم باز کنترل شده سیستم بسته و سیستم نسبتاً باز 1مجمع روحانیون مبارز

 سیستم بسته مخالفت با سیستم بازار آزا  و  فاف از  ،الت  ولت سیستم نسبتاً بسته هاجمعیت دفاع از ارزش

 سیستم بسته امایت از  ،الت  ولت سیستم بسته انصار حزب اهلل

 سیستم باز سیستم بازار آزا  سیستم باز گروه کارگزاران

 سیستم باز مایت از  ،الت  ولتا سیستم باز پیام دانشجو

  275 – 274ق 1377اقتباس از مرتجی، 

توا  سه اریا  روشنفکری عمدتاً  ینی را برشمر  که به نوعی روند تقابل هویت می 1380تا  1340از  هه      

ر یک را های بهد راه هکر ند و بسیاری از نسلملی و مذهبی و نحوه بر،ور  با غرب، سنت و تجد  را رهبری می

ها و پیروا  فلسفه تحلیلی مانند عبدالکریم سرو ، این سه اریا  روشنفکری عبارتند از پوپری 2تداوم بخشیدند.
                                                                 

از اامهه رواانیت مبارز انشهاب یافت. برای آگاهی از روند این انشهاب ر. ک بهق محتشمی،  البته مجمع رواانیو  مبارز -1 

 . 77 – 27ق 1379

،ر ه گفتمانهای اسالمی بهد از انقالب  یحیی فوزیبندی  ییری های متهد ی واو   ار .  ر تقسیمبندیالبته تقسیم -2 

تجربی براساس اندیشه مهندس بازرگا   –(، اسالم علمی یشه امام )رهااتها ی براساس اند –را به سه  سته اسالم فقاهتی 

 (.135 - 61ق 1388بنیرید به فوزی، تقسیم کر ه است. ) شریهتیو گفتما  سیاسی انقالبی براساس اندیشه  کتر 
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ای از ، شمه5هایی او   اوری ار کانی و روشنفکرانی او   کتر شریهتی.  ر ادول شماره هایدگرها و فر یدی

 بی و سنت و تجد  آمده استقواوه ا،تالفی هر یک را  ر ارتباط به هویت ملی، مذه

 : سه جریان روشنفکری دینی و وضعیت فکری آنها5جدول شماره 

 دین و مذهب ) در ارتباط با ایران ( غرب ) سنت و مدرنیته ( روشنفکران دینی

 علی شریعتی

رویکردی انتقادی به مدرنیته و  -

نگاهی گزینشی و متکثر به آن و طرح 

 های مثبت و منفی آنجنبه

تقاد به آزادی به عنوان ارزشی اع -

 مبنایی

 نقد عقالنیت و علم مدرن -

 گرایاننقد روشنفکران متجدد و سنت -

دموکراسی متعهد، بازتفسیر  -

ایدئولوژی اجتماعی و سیاسی در پرتو 

 نیازهای نوین

 ارتباط اداکثری  ین، سیاست و اکومت  -

های منفی و ارتجاعی مذهب سنتی  ر برابر نقد انبه -

  وره مدر 

های مختلف اامهه تال  برای تحول فراگیر  ر انبه -

 ایرا  از طریق تهالی ،و آگاهی فرهنیی

اعتقا  به اینکه اامهه ایرا  از نظر تاریخی  ر آغاز  -

یک رنسانس و انتهای  وره قرو  وسطی است و  ر 

راستای آ  تال  برای بازسازی نقا انه یا پروتستانیسم 

 مذهبی اسالمی یا رنسانس

طرح اسالم به عنوا  یک ایدئولوژی و بازسازی  ین از  -

های ،و آگاهی به مر م، تکیه بر فرهنگ  ریچه

،و ی، فهم سیاسی و ااتماعی از اسالم، مهرفی 

  رست الیوها و تصفیۀ تفکر مذهبی

 عبدالکریم سروش

پذیرش مبانی مدرنیته ) عقالنیت،  -

علم و سکوالریسم ( بر مبنای 

پساپوزیتیویستی به نحوی  رویکردی

 مندنظام

-ها و نهادهای تمامیتنقد اندیشه -

 خواه از منظر لیبرالی

دفاع از فردگرایی، آزادی، جامعۀ باز،  -

 دموکراسی لیبرال و جامعۀ مدنی متکثر

گسست فکری با گفتمان انقالب به  -

علت تأکید بر عقالنیت، جامعه مدنی و 

 گفتگو با غرب

ت عرفی مسلما  و  موکراتیک  ینی اعتقا  به اکوم -

 بهنوا  آرما  سیاسی

 همه مسائل اکومتی، مسائل فقهی نیستند. -

تفسیر تکثرگرا از  ین و اعتبار بخشی به روشنفکری  -

  ر برابر ااتها   ینی 

ای اسالمی از نها های مدر  با بازنمایی نسخه -

 مراهیت عقل و علم مدر 

 موکراتیک بو  ،   فاف از اکومت  ینی به مهنای -

 گیری از عقل امهی و رعایت اقو  بشربهره

 رضا داوری اردکانی
به چالش کشیدن مدرنیته به عنوان  -

یک کل و نفی غرب به عنوان عالم 

 بازنمایی سنت مذهبی از طریق گفتما  مدرنیته -

تأیید افالت مذهب سنتی با مفاهیم متفاوت از طریق  -
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 سایه و حجاب حق

مخالفت با آزادی به معنای مدرن و  -

 دفاع از آزادی به معنای والیت حق

 ممخالفت با فردگرایی لیبرال و اومانیس -

 سنت فکری هایدگر

لبته نه لزوماً به افاف از نظریه سیاسی والیت فقیه )  -

 ( به عنوا  بدیل  موکراسیمهنای رواانیت

 1388، و فوزی، 1377ری، شجاعیق ، میرآ،و1377، بروار ی، 1383الهام و  اقتباس از پدرامق 

گرا  ر  و طیف عمده پیییری های سوم و اهارم انقالب با اذف اریانات ملیادال هویتی  ر  هه     

کار اسالمی و های محافظههای ،اص ،و  بو .  ر این  ورا  گروهشد، ولی نوف ادال  ارای پیچیدگی

رست است که هر  و اریا  از آبشخور سنت و مذهب طلب اسالمی عرفه تقابل را رهبری کر ند.  افالح

با گرایش به سمت پاییاه طبقه متوسط و  1376های افالح طلب به مرور از سال برآمده بو ند، ولی گروه

گرا و روشنفکر مذهبی های افالای، ملیاامهۀ مدنی از آرمانهای اولیۀ ،و  عدول نمو  و ترکیبی از مولفه

های های متمایل اریا  به آ ، بستری برای گروهبا عدول و تجدیدنظر بر،ی اهرهطلبی بو . اریا  افالح

 رفت. منتقد به شمار می

طلبی  ر  هه سوم انقالب، از رهبر اریا  افالاات عبور کر ند و افالاات را روشنفکرا   ینی افالح    

  ر مهرض اتهامات بسیاری گذاشتند. به بیا  محمد رضا تاایکق

ریشه  ر آغازین روزهای هژمونیک شد  گفتما  ،اتمیسم  ار . تسابق عظیم « ر از ،اتمیوعب»ایدۀ 

،اص « منش»و « رو »، «ایده»پیروزی رسید  یک گفتمانی  وم ،ر ا  و متهاقب آ  به  –سیاسی 

های گوناگو  )با های مختلف مقاومت و پا گفتما اکومتی و تدبیر منزل، مواب بروز و ظهور کانو 

و بر،ی  ییر « تهدید»یک ( گر ید. بر،ی ،اتمیسم را به مثابه ای نقیضی و اپوزسیو  مشربیههویت

کند و میهای سیاسی مختلف ایجا  تهریف کر ند. این ایده به مثابه، ائتالفی نانبشته میا  گروه« فرفت»

 (.55 – 54بق 1379شو . )تاایک، ظاهر می« ای از تمایزهازنجیره»

ترین عرفه ادال هویتی بین اامیا  ( مهم1388)انتخابات ریاست امهوری  2009وقایع سال      

گرایی بو . طرح شهارها و سخنا  ،ارج از عرف گرایی  ر برابر اریا  افولتجدیدنظر و افالاات و ملی

د بو ند سیاسی ااکم  ر این برهه باعث کنار رفتن افالاات از فحنه قدرت شد. منتقدا  افالاات مهتق

که اریا  افالاات به مهنای مد نظر امام )ره( و مقام مهظم رهبری عدول کر ه است و هنیامه ورو  

-،اتمی به  نبال ایدئولوژیک نوینی بو ه که مشابه افالاات و فروپاشی شوروی  ر  ورا  گوربااف می
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افزایش تهدیدات امنیتی و سیاسی  مضافاً آنکه، آنها با رفتار ،و  زمینه هدر رفتن سرمایه ااتماعی و 1باشد.

 اند.  ر کشور شده

 نمایش  ا ق 6توا  اینیونه  ر ادول شماره ترین واوه ا،تالفی هویتی این  و را میمهم

 گرای اسالمیگرا و اصالح: مقایسه آرای نظری گفتمان اصول6جدول شماره 

 گرای اسالمیاصالح گرای اسالمیاصول

 تغییر  ر قانو  اساسی یت فقیه مطلقهقانون اساسی بر مبنای وال

 رهبری  ر ااراوب قانو  حمایت از رهبری فراتر از اسناد فرادستی

 ها و بازگشت به سیستم اهانیبازنیری  ر سیاست گرلزوم مقابله با استبداد و قدرتهای مداخله

 و سیاستهای پیوستیی  ین بازنیری  ر بر،ی مولفه تداوم نظریه پیوستگی دین و سیاست

 تجدیدنظر  ر امایت از اریانات اسالمی منطقه حمایت از جریانات اسالمی و مردمی در سطح منطقه

 امایت از سیاستهای نظام بازار آزا  حمایت از سیاست اقتصاد مقاومتی

حمایت از سیاستهای اسالمی مانند امر به معروف و نهی 

 حجابی و غیره.از منکر، مبارزه با بی

کنندگی بر،ی سیاستها و نوعی ه نقش زما   ر تهیناعتقا  ب

 تساهل  ر بر،ور  با موار ی نظیر اجاب.

 امایت از پلورالیزم  ینی و سکوالریزاسیو  مقابله با پلورالیزم دینی و سکوالریزاسیون

 های نیارندگا منبعق یافته

 های تداوم در گسست هویتیسطوح تحلیلی؛ ریشه -5

 اخت غربفهمی در شنکج  -5-1

گرایانه  ر باب شنا،ت غرب و نتایج بسیاری از اندیشمندا  و روشنفکرا  ایرانی عمدتاً نیاهی افراط     

اند. بدا  مهنا که با مقایسه آ  با اامهه ایرانی به  نبال نتایج و راهکارهای مشابه تطورات تاریخی آ   اشته

هیت سیاسی اسالم، هر  و را به شکل یکسانی مور  اند و بدو   رک فحیح از ماهیت  ین مسیح یا مابو ه

اند که ایرا  همانند اروپا باید اند. از طرفی تفکر ادایی  ین و سیاست را بر این مبنا قرار  ا همطالهه قرار  ا ه

  ار  کهق به تفکیک آنها بپر از . آ میت  ر تشریح آرای بیا  می

بست لیک مظهر وادت سیاسی اامهۀ غربی بو ، او  بر پایتا آ  زما   ین نصرانی و کلیسای کاتو»     

ای پیدا کر ند، نظام فئو الیسم قرو  وسطایی ر،نه راه یافت، و ملل اروپایی به تدریج هشیاری سیاسی تازه

رشتۀ پیوند مذهبی از هم بیسلید و اای آ  را  لبستیی به وطن و ملت گرفت،  ین به فورت مذهب 

 (. 116ق 1349)آ میت، «. تی مذهب مختار گشتپرسرآمد و وطنمنسوخ  
                                                                 

 (.1380،انی، رایمهای مطرح ر. ک بهق )ا ات و پاسخبرای آگاهی بیشتر  ر این مور  و انتق -1 
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این  ر االی است که غرب برای غرب شد   ر ،و  اندیشید و به بازیابی سنت ،ویش پر ا،ت و آنرا      

ای انتقا ی ،و  را مور  مطالهه قرار  ا ند. همانطور که سید اوا  طباطبایی به کنار نیذاشت. آنها با شیوه

و  ییر اندیشمندا  سیاسی این  وره کوشش کر ند تا بر پایه آگاهی  1اولماکیکند،  رستی بیا  می

های نوآیینی که با آغاز  وره ی نوزایش از تحول تاریخی کشورهای غربی پیدا شده بو , نخستین فلسفه

بو  . نظریه انحطاط غرب به « انحطاط غرب»تاریخ را تدوین کنند که یکی از مفر ات بنیا ین آ  , نظریه 

شد  ر تمایز و تهارض با « غرب»از مهمترین مبااث تامل  رباره ی غرب تبدیل و راه تدوین نظریه  یکی

و به عنوا  موضوف تامل فلسفی هموار شد. غرب به عنوا  مفهوم و فراور ه تأملی است که با نظریه « شر »

واو  مفهومی پدیدار  پر ازی  رباره ی سقوط امپراطوری رم آغاز و  ر اندیشه ی سیاسی و تاریخی ادید

اند نه اندیشه ایرانی به  ر االی که اهل تجد  ایرانی، هرگز نتوانسته (.406 -409ق 1389شد )طباطبایی، 

مهنای ناسیونالیسمی را بفهمند و نه به اهمیت وااییاه سنت  ر نظام اندیشه ایرانی پی ببرند. آنها با 

ی سنت سپری شده است و باید آ  را کنار  وره نخستین بر،ور  با غرب،  راین توهُم غلطیدند که

گذاشت، بدو  آنکه اتی بدانند اگر  ین را ازو سنت نیز بپنداریم،  ین مسیحی و اسالمی از لحاظ 

 سیاسی با هم قابل قیاس نیستند و افوالً مسیسحیت  ینی سیاسی نیست.

 فهم نادرست دین و مفروض دانستن جدایی آن از هویت ملی  -5-2

 انند ماندگی و انحطاط ایرا  میامثال غرب ستایانی او  آ،وندزا ه که  یانت را سبب افلی عقب     

های بر،ی فقها را به اسالم نسبت  ا  و توا  اعمال و اندیشه ارای  و ایرا  اساسی هستند. نخست، نمی

ترویج بر،ی ،رافات اسالم  ستور و تجویزی  ال بر  وری از ،ر  و اندیشه ندا ه است.  وم، اتی اگر 

را سبب انحطاط  انست، این ازئی از   ]باال،ص  رباری  [مسلمانا  و تهصب و گمراهی بر،ی از رواانیو  

 گویدقباره میعلل سقوط است نه علت تام آ . فریدو  آ میت  ر این

که  ر تحلیل سیر  ای از همفکرانش وار  استاز نظر تهقل تاریخی این انتقا  بر میرزا فتحهلی و پاره»     

«. تاریخ ایرا  اسالمی، به تأثیر ااتماعی و فکری هجوم ترکا  و مغوال  و ویرانیری آنها کمتر تواه  ارند 

  (.120ق 1349)آ میت، 

 یهمه .اند برآمده« مرکز » تقویت ،«اواشی»پی اذف   ر اا همه  ر ناسونالیستی هایایدئولوژی     

 هافهمی،و  که است بو ه ایدئولوژیها همین سایه  ر هستند. نیز سازهویت ند،پر از غیریت او  ایدئولوژیها

 و مرز ایجا  مهنی به اال عین  ر هویتی هر ایجا  است. یافته شدت زبانی و مذهبی ملی، قومی، هویتهای و

                                                                 
1 - Machiavelli 
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 از .نیست راهی آ   ر را اغیار که تصور میشو   ربستهای ی،انه همچو  هویت نهایت  ر است. اصاری

 نوعی  اار را همیا  ساز ،می« ،انما بی»را  همیا  مهنا یک به او  تجد  تاریخی، یزمینه لحاظ

« آلیزهایده»یا  و یابدمی تبلور ،اص ایدئولوژیک بخش یا بهد یک  ر تنها که کندمی گذشته برای  لتنیی

 بلکه نیست، مشخص ایذشتهگ به بازگشت مهنی به ،وشتن به بازگشت و ،و یابی مهنا این به و شو می

 بیابد ،و  آ  از  شمنی و غیر تا است آ  نیازمند البته که است ،ویشتنی ادید  و ،و  تاسیس آ  مهنای

 (.5 – 4تاق ببخشد. )بشیریه، بی هویت ،و  به غیر آ  با مقابله  ر و بساز  و

ختلف  ر طول تاریخ شکل های محلی مهویت ملی  ر ایرا   ر سایه  ین و گستره فرهنیی هویت     

ای  و سویه و  یالکتیک های قبل از اسالم، رابطهگرفته است. بر،الف غرب  ر ایرا ، هویت  ینی  ر  وره

های مذهبی مختلف از آ   ورا  توسط اکومتهای بزرگ آ  روزگار ،و  گواهی بر اند. واو  آئین اشته

اتور روم شکل گرفت و مدتها طول کشید تا این رابطه است. ولی  ر غرب تفدس و نقش ،دایی امپر

مسیحیت با تهدیالت و تغییرات بسیار مور  پذیر  قرار بییر .  ورا  اکومتهای فئو الیته نیز فقط اسماً 

مسیحیت توسط ااکما  مطرح شد و بیش از هر ایز ابزاری برای کسب قدرت بو .  ر  ورا  روشنیری 

صی شد. بر همین اساس، اذف  ین بر این مبنا که راه غرب را طی نیز به بهد،  ین به کلی کنار رفت و شخ

 تواهی به مبانی سا،ت فکری  ر ایرا  است. کنیم از اساس با مشکل روبروست و این ناشی از بی

 توجهی به ساخت هویت ملی بی  -5-3

ای این سرمایهبخشد  ر همه ملتها واو  ندار  و ،و آگاهی ملی که به ایات امهی ایرا  وادت می     

های بهد منتقل فرازمانی و تاریخی است و ممکن است  ر مواقهی رنگ بباز  ولی  ر فور مختلف به  وره

شو . از طرفی طرح هویت ملی یکی از علل وادت سرزمینی ایرا  به ویژه  ر مناطق انوب شر  و می

-مبنا که تواه به آ  منجر به بیقسمتهایی از غرب و انوب غربی ایرا  است. مخالفا  هویت ملی بر این 

بدو  تواه  –به ویژه نسبت به هویت ملی قبل از اسالم  –شو  نسبت به آ  تواهی و کنار رفتن  ین می

اند. این  ر االی است که افظ مواو یت به بسترهای زمانی و مکانی، رویکر ی انتقا ی را  ر پیش گرفته

یری از هویت ملی شکل گرفته است. برای نمونه سامانیا ، آل بویه، گهای اسالمی با بهرهایرا  بارها  ر  وره

گیری ففویه، افشاریه، پهلوی، بسیاری از اکومتهای کواک شیهی و اتی اکومتهای محلی بر اساس بهره

از هویت ملی، مانع از تجزیه ایرا  و عربی شد  )نه به مهنای اسالمی( ایرا  مانند مصر شوند. اتی بر،ی 

گیری الملک و  ییرا  با بهرهی تأثیرگذار بر اندیشه ایرانی مانند سهرور ی، فر وسی، ،وااه نظامهااندیشه

 های ملی است. از انیاره
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توا  نمو  اندیشه مزبور تواند براساس مصالح و منافع ملی باشد. می ر اقیقت، تواه به هویت ملی می     

و باورهای کهن و  یانت اسالم به عنوا  یک مجموعه را  ر اندیشه سیاسی آیت اهلل مدرس که به سنن 

 گویدقانانچه می 1عنایت ویژه  ار ، مشاهده کر .

شو . لباس موافقم که هر قومی اگر لسا  ،اص ،و   را افظ نکر ، ضهف به قومیتش وار  می»     

ندازه قومیتش ،و   را افظ کند، به هر اندازه که اامع فرهنگ و سنن ،و   را افظ کند، به هما  ا

 (. 276 – 275ق 1384)گروه تحقیقات سیاسی اسالم، «. باقی است

 ضعف فرهنگ تسامح و تساهل -5-4

های مهطوف به ها و تهارضات ااتماعی  ر ایرا ، شکاف فکری و فرهنیی میا  گرایشاز بین شکاف     

ی بو ه پذیردم تساهل و همترین موانع تکوین هویت ییانه ملی و عتمد  غربی و تمد  اسالمی از مهم

(. بر،الف آشنایی ایرانیا  با غرب، اسالم و ایرا  باستا ، بسیاری از آنها به 133ق 1389است. )بشیریه، 

 وَقحی ننها ند و به بیا  همایو  کاوزیا ق« پذیر   ییری»بنیا ها و مفاهیم مرتبط با 

،الف مبارزه با استبدا  یا اکومت ،و کامه، و گیری و تهصب و شهار )با  شمنا  مدارا( برانتقا  از سخت»

گیری و تهصب از همه سو، هوا اری از اکومت قانو  یا اکومت مسئول از فرنگ به ایرا  نیامد ... سخت

«. نتیجهاافل و بیمرگبار و اتی بیبرای هر اه و به  ست هر که باشد، ،امی است و ویرانیر و 

 (.217، 214ق 1392)کاتوزیا ، 

 مهتقد است کهق« تباهی ملتها»الدین اسدآبا ی نیز  ر باب السید ام

از نظر افظ منافع ملی و برقراری روابط ،و  با فرزندا  وطن و همساییانی که ا یا  مختلف  ارند، با »

شا  نیز بستیی با مصالح شما مهربانی رفتار کنید، اه آنکه مصالح شما  ر مصالح آ  است و رعایت مصالح

 (. 477ق 1389سی اهار هی، )مدر«.  ار 

ی های ایرا  قبل از اسالم و اه  ر  ورهبراین اساس، باید فرهنگ تساهل و تسامح که اه  ر اندیشه     

ایرا  اسالمی واو   ار  را به شکل افولی  ر فرهنگ گفتمانی و پا گفتمانی ،و  اا بیندازیم. ایرا   ر 

فرهنگ پذیر  »مطلوب نیازمند ااکمیت  به وضهیتاال گذار برای عبور از این مراله و رسید  

های وگوها و مناظرهتوانند  ر گفتهای مختلف میاست.  ر فورت ااکمیت این فرهنگ، هویت«  ییری

                                                                 

های ایشا  بو .  ر اقیقت، علت افلی مخالفت و ترین مشخصهامایت آیت اهلل مدرس از قانو  اساسی نیز یکی از مهم -1 

ها بر کشور با قانو  اساسی و نظام مشروطه تهارض تضا  وی با رضا،ا  نیز این بو  که وی اعتقا   اشت که ااکمیت قزا 

 (.381ق 1394بنیا ین  ار . )بهشتی سرشت، 
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تر بر مشکالت غلبه نمایند و اوزه فرهنگ مختلف به نقاط اشتراک مهمی  ست یابند و  به نحو مطلوب

 اامهه مدنی را تقویت کنند.

 « تجدد » انگاری در تقدس ها و مطلقراهه کژ -5-5

بسیاری از اامیا  تجد   ر ایرا  از  ورا   وم نافری به بهد، تاکنو  تجد  را به سا  نوعی الیوی      

 ز ایی به کار بر ند.ز ایی و  ر موار ی  ینسیاسی موثق  ر توسهه سیاسی و اقتصا ی  ر مقابل سنت

عموماً  ر اغلب موار  بدو  تواه به تحوالت سا،تاری و تاریخی غرب، تجد   طرفدارا  تجد   ر ایرا ،     

را به عنوا  راه گریزی برگزیدند. آنها  ر این اقتباس، به تفاوتهای تاریخی، شرایط ،اص فرهنیی و ااتماعی 

سو، از یک ها توأما  بو .ها و بی قاعدگیتواهی نکر ند. بر همین اساس، ورو  تجد  به ایرا  با ناهمسازی

رواانیت و بر،ی روشنیرا  ملی و مذهبی  ر برابر آ  ابهه گرفتند و از سوی  گر، بدو  بسیاری از 

افزاری قدرت، فقط لهاب آ  را بر ها و بسترهای سختگرا، بدو  تواه به انبهاامیا  مدرنیزاسیو  و ملی

  برای ایرا ، ایزی از تغییر  ر سطح  یوارهای شکننده سا،تاری ایرا  قرار  ا ند. مااافل اقتباس یکسا

های و کهنیی  ر محتوا نبو .  ر نبو  بسترها،آگاهی و رشد اامهه مدنی، تجد  بیش از هر ایز سرمایه

 بومی و تحقیر فرهنگ ملی را به بار آور .

ای  ر اقیقت، پروژه تجد  و ترقی به آ  شکل ،اص که مهطوف به تقلید مطلق از اروپا بو ، اندیشه     

نبو  که  ر یک سیر طبیهی و تاریخی از  ل سازما  فرهنیی اامهه یا از متن اامهۀ ایرا  انییخته شده 

ای بو  که از  رو  ضهف سازمانی و سا،تاری و فرهنیی نظام شاهنشاهی  ر  ورۀ قاااری و باشد. بلکه ارا ه

اسب تهبیه شد. )گروه تحقیقات پهلوی، به مجامع علمی ایرا  تحمیل و برای اارای آ  سازوکارهای من

و این نوف « تجد  ما ریشه ندار »(. بر همین اساس است که  کتر مصد  مهتقد بو ق 75ق 1384اسالمی، 

 گویدقکند و  ر یکی از السات مجلس ششم میمابی را ر  میمدرنیته و فرنیی

باشد. زیرا من مقدور هم نمیمابی برای یک ملت تاریخی زیبنده نیست. به نظر گذشته از این که فرنیی»

وضهیات اغرافیایی و مذهب و زبا  یک قوم  ر آ اب و رفتار آ  موثر است و او  این وضهیات ما با 

 (.286ق 1379)نجاتی، «. های غربی هم ممکن نیست ... فرنیستا  مطابق نیست پس گرفتن رو 

 لزوم توجه به راه میانه - 6 -5

بر تجد  به میزا  نسبتاً پایینی با آ  بر،ور  مهتدلی  اشتند و اغلب راه افراط و روشنفکرا  ایرانی  ر برا     

،ا   ر الفبای ادید و گرایی او  ملکمسر طیف، اامیا  سراپا ملیتفریط را  ر پی گرفتند.  ر یک

کسانی  انستند و از سر  ییر طیف، آ،وندزا ه  ر مکتوبات بو ند که اتی تغییر الفبا را نشانه تجد  می

 انستند.  ر این راه میانه اهلل نوری بو ند که اکومت قانو  و آزا ی را منافی با اسالم میاو  شیخ فضل
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کوب، علی شریهتی، مهندس بازرگا ، علی مطهری، کسانی او  آیت اهلل نائینی، طالبوف، مصد ، زرین

 ای  ر زیست سیاسی را ااکم کنند.یم میانهآیت اهلل مدرس و غیره کمتر از آ  پایدار ماندند که بتوانند پارا ا

 ر رهیافت میانه عموماً بنابر شرایط و بسترهای ،اص زمانی و سنت فکری، تأکید بر یکی از ابها  هویت      

ملی و  ینی نیز واو   ار ، ولی به میزانی نیست که  ییری را اذف نماید و یا مانع سهیم شد   ر بازی 

تر ت اهلل نائینی، استا  مطهری و آیت اهلل مدرس بخش هویت  ینی را مهمقدرت شو . برای نمونه آی

اند، ولی هیچکدام  ر آرای نظری و تر  انسته انسته و  کتر مصد ، بازرگا  و شریهتی بخش ملی را مهم

 اند.سیاسی ،و  به  نبال اذف  ییری نبو ه

ها و ایی و اامد کسروی که عمدتًا بر گزارهالدین شفا، اوا  طباطبشریهتی بر،الف بر،ی نظیر شجاف     

اندیشه ایرانشهری تواه  ارند، و نیز بر،الف  یدگاه کسانی که فرفاً بر اسالم و فرهنگ شیهی تأکید  ارند، 

اسالمی  ر بحث  – ایرانی هویت گزیند. شریهتی  ر بازشناسیای همچو  استا  مطهری را برمیراه میانه

آریایی، ضمن  فاف از هویت ملی ایرانی و اهمیت فرهنگ و تمد  آریایی  روح و سامی روح میها گاه تشیعق

 گویدقهای هویت ملی تأکید  ار  و میبه عنوا  مولفه« تشیع»و « اسالم»بر نقش 

 پرسکو  و پرطنین و آرام و فبور نژا ی آریایی و است فوری و عجول و سریع و تند نژا  یک سامی     

 قیامش از پس و کر  ،واهد ظهور یی منجی که مهتقدند  و هر منتظرند،  و هر انیایر -هندی و سامی...

 (. 374تاق )شریهتی، بی«. ندار ؛ انتظار اوفله ،یلی سامی شد، اما ،واهد راستی و  ا  و عدل از پر اها 

واهی است ای مُتکثر و اندلزوم تواه به راه تلفیقی از آ  اهت  ارای اهمیت است که ایرا  اامهه     

کنندۀ آ  شو  و هویت مذهبی نیز مُقوم و تقویت هنده تمام اقوام آ  محسوب میملی پرتو نظم که هویت

اند. نیاهی گذرا به وقایع مشروطه، انبش ملی نهضت است. این  و بُهد  ر تهامل با هم همواره موفق بو ه

ی  ر تهامل با هم بو ه، ایرا  توانسته  هد که هرگاه هویت ملی و مذهبنفت و انقالب اسالمی نشا  می

 ها عبور نماید.ها و بحرا است از گذرگاه

 

 گیرینتیجه

های هویتی از  ورا   وم نافری تاکنو  بر اامهه ایرا  ااکم بو ه و یکی از موانع افلی بر سر رویارویی     

خی، با ااکمیت یکی از راه توسهه سیاسی و گستر  فرهنگ تکثرگرایی بو ه است.  ر هر ُبرهه تاری

های رقیب ساما  گرفته است.  ر واقع، های هویتی، فحنه سیاست بدو  اضور هویتها و پارا ایماریا 

ها  ر فضای ها و گروههای هویتی  ر اامهه موزاییکی ایرا  مانع اضور همه اریا ها و االشتقابل

 سیاسی و ااتماعی شده است. 
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های هویتی از مشروطه تا  هه نخست انقالب اسالمی ااضر، به بررسی تقابل بر این مبنا،  ر پژوهش     

نتایج پژوهش بیانیر آ  است که ترین مصا یق آ   ر واوه مختلف مقایسه شده است.. پر ا،ته شده و مهم

، نقاط عطف تاریخ مهافر نشانیر استمرار تقابل و رویارویی گفتمانهای هویتی بو ه است. هر یک از نخست

اند و ها تداوم بخشیدهفتمانهای هویتی ااکم از مشروطه تاکنو ، به روند فرهنگ اقتدارگرایی اکومتگ

اند فرهنگ تسامح و تساهل سیاسی و نیاه ،اکستری را نها ینه کنند.  ر واقع، نبو  بسترهای الزم نتوانسته

درت  ر اامهه  ر اال گذار های سطحی و سنتی بازییرا ، بیانیر بازی قبرای بازی  موکراتیک و کُنش

 )انتقال( بو ه است. 

-گرایی، ستیزهاند که با مطلقهای بو هها و سیاست هنده تصمیمهای هویتی، عامل شتاب، نظامدوم     

اند. مقایسه رفتارها و آرای نخبیا  هر یک اویی، تضهیف سازوکارهای وفا  و ااماف سیاسی  ر پیوند بو ه

های  هد که هر اند  ر اکثر موار  شکافهای تاریخی مختلف نشا  می ر برهه های هویتی،پارا ایم

های تمایز بیش از تشابه )برای ها برای براسته کر   کانو هویتی از نوف منقطع بو ه است، ولی تال 

پیشبر  همکاری و مساعی مشترک( بو ه است. از سوی  ییر  ر موار ی که بر،ی اریانات مسیر اعتدال و 

اند، نتوانسته  ر فحنه سیاست  وام اندانی  اشته باشند و قدرت روی را انتخاب کر هواه به میانهت

توا  سه عامل را  ر این زمینه موثر  انست؛ نخست، فقدا  بسترهای الزم  ر اند. میسیاسی را از  ست  ا ه

کراتیک  ر قوانین مواو ، سطح سیاست و ااتماف، نظیر عدم نها ینه کر   و رسمی شد  قواعد بازی  مو

ها.  وم، فقدا  کنشیرا  مستقل و منفک از عدم ارتباط با بدنه ااتماف و عدم آگاهی و امایت مر م از آ 

های مدنی به عنوا  واسط بین مر م و سا،ت نفوذ و تشکلهای ذیسا،ت ااکمه اعم از اازاب، گروه

ها و وابستیی به یکی از های مالی و سیاسی به آ های ااتماعی مستقل و فشارااکمه. سوم، فقدا  رسانه

 های ااکم سیاسی.گروه

های متناقض و متضا  و  ر نتیجه عدم نها ینه شد  نیاه تلفیقی و گستر ه. ها و شنا،ت، فهمسوم     

های افلی نظام فکری و سیاسی ،و ، مانع فهم و های هویتی بر مفروضات و گزارهتأکید هر یک گفتما 

بهتر مسائل و مفاهیم شده است. تاکنو  توافق شفافی اتی بر سر مفاهیم افلی مور  االش و  شنا،ت

های ااکم بر قدرت، عموماً نه بر فالح نزاف )نظیر غرب، مدرنیته، عُرف و غیره(، اافل نشده است. هویت

-اند. منحنی اابهمنافع امهی، بلکه بر مدار هویتی ،و  با  ییر کنشیرا  ،ارای به ایفای نقش پر ا،ته

-های هویتی نشانیر آنست که هر یک عامل انحطاط و عدم توسهه را همچنا   ر بین هویتاایی گفتما 

اویند و توافقی بر سر مفاهیم و کلیات مشترک )اتی  ر شکل کال ( برای کسب منافع های رقیب می
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مانند قر  اهارم ه.  با تلفیق  های طالییملی اافل نشده است. هر یک از آنها، غافل از آنند که  وره

های باستانی های ایرانی و اسالمی همراه بو ه و پیوست عمیقی بین هویت ملی و مذهبی  ر اکومتانیاره

تر آنکه، هویت مذهبی  ر بسیاری از مقاطع تاریخی، تجلی هویت ملی بو ه است. واو   اشته است. مهم

اند و ضمن رَ  هویت ملی و  ر موار ی انکار آ ، برو بو ههای مذهبی نیز با همین مشکل روبر،ی گفتما 

های کنند.  ر االی که یافتهتفسیر می«  ین»تلفیق هویت ملی و مذهبی  وره ففویه را عموماً  ر ذیل 

 باشند. تاریخی نشانیر تواه به منافع ملی  ر این  ورا  می

-اوامع شایع است، ولی نوف رفتار، شیوه تصمیم ر آ،ر آنکه، تقابل هویتی، موضوعی است که  ر تمام      

باشد. با تواه به عدم تغییر قواعد ورزی و تفسیر مسائل است که  ارای اهمیت و تواه میگیری، سیاست

های هویتی به شکل سنتی ااکم بازی سیاست  ر ایرا  و نبو  بسترهای الزم، همچنا  سیمای رقابت

افِ ایرا  را  رگیر ،و  ،واهند کر . از طرفی، افالاات سریع و ،واهد بو  و سپهر زیست سیاست و ااتم

تغییرات بزرگ  ر فقدا  بسیاری از بسترها و بر،ی سازوکارها،  ستاور  اندانی نخواهد  اشت. بر،ی از 

ها برای ایجا  فضای بهتر  ر سیاست و ااتماف عبارتند ازق ااترام به قواعد بازی  موکراتیک و رسمی اولویت

آ ، امایت از کنشیرا  مستقل، نها ینه شد  افل گر   مستمر نخبیا  و تفکیک قوا، افزایش کر   

پذیری و آموز  مدنی، استقالل  انشیاه، ها و مر م، افزایش نها های مرتبط با اامههارتباط بین گفتما 

بندی و سر مَفصلهای اولیه و لو مشروط، بر گستر  فضای گفتیو و انتقا  و تال  برای رسید  به توافق

نظرها(، و رسید  به )با واو  ا،تالف« غرب / شر  و سنت / مدرنیته»های تهریف مفاهیم به ویژه  وگانه

سازی همه بازییرا   ر قدرت و ترویج روا اری و اعتدال و نهایتاً، های مشترک  ر منافع ملی، سهیمتوافق

 فروملی.« من»بزرگ و ملی بر « مای»برتری  ا   
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 منابعفهرست 

 الف( منابع فارسی
 .1، فصلنامه مطالهات ملی، شماره هویت ایرانی در گستره تاریخ(. 1382اامدی، امید )

 ، تهرا ، موسسه توسهۀ علوم انسانیایران: هویت، ملیت و قومیت(. 1383اامدی، امید )

، شهروند محور بنیادهای هویت ملی ایران: چهارچوب نظری هویت ملی(. 1388اامدی، امید )

 تهرا ، پژوهشکده مطالهات فرهنیی و ااتماعی.

 ، تهرا ، شرکت انتشارات علمی و فرهنیی.تبارشناسی هویت جدید ایرانی(. 1384اکبری، محمد علی )

، به الدوله جالل شاهزاده به الدوله کمال شاهزاده هاىنامه: مکتوبات(، 1385) فتحهلى آ،وندزا ه، میرزا

 اا.بهرام اوبینه، بیی کوشش و مقدمه

 ، شرکت سهامی انتشارات ،وارزمی.های میرزا فتحعلی آخوندزادهاندیشه(. 1349آ میت، فریدو  )

 ی امشید شیرازی، تهرا ، فرزا  روز، ترامهروشنفکران ایرانی و غرب(. 1377بروار ی، مهرزا  )

 اای، بیی امیر غالم، ترامهپارادایم سکوالریزاسیونتا(. بروس، استیو )بی

، تهرا ، نیاه شناسی سیاسی ایران: دورۀ جمهوری اسالمیای بر جامعهدیباچه(. 1381بشیریه، اسین )

 مهافر

شناسی و توسعۀ عقل در سیاست: سی و پنج گفتار در فلسفه، جامعه(. 1383بشیریه، اسین )

 ، تهرا ، نیاه مهافرسیاسی

 ، تهرا ، نییروهای اجتماعی در زندگی سیاسیشناسی سیاسی: نقش نجامعه(. 1387بشیریه، اسین )

 ، تهرا ، گام نو.موانع توسعه سیاسی در ایران(. 1389بشیریه، اسین )

 ی علی ار ستانی، تهرا ، نیاه مهافر، ترامههای اجتماعی انقالب ایرانزمینه(. 1394بشیریه، اسین )

 اا.، بیرانای در اجتماعی هویت و سیاسی ایدئولوژیتا(. بشیریه، اسین )بی

، تهرا ، پژوهشکده نقش علما در سیاست: از مشروطه تا انقراض قاجار(. 1394بهشتی سرشت، محسن )

 امام ،مینی )ره( و انقالب اسالمی.

فصلنامه تاریخ مهافر،  ایرا   ر فرهنیی هایاریا  (. تبارشناسی1390بییدلو، رضا؛ اکبری، محمد علی )

 . 55 – 17، فص 5، شماره 67، سال ایران

 ، تهرا ، گام نو.روشنفکران دینی و مدرنیته در ایران پس از انقالب(. 1383پدرام، مسهو  )

 .5، شماره فصلنامه مطالعات ملی الف(. روشنفکر ایرانی و مهمای هویت ملی، 1379تاایک، محمد رضا )
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گر آوری امیر رضا  )مجموعه مقاالت(، عبور از خاتمیب(. عبور از ،اتمی،  رق 1379تاایک، محمد رضا )

 ستو ه، تهرا ، ذکر.

، مشکله هویت ایرانیان امروز: ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ(. 1383راایی، فرهنگ )

 تهرا ، نی.

 ، تهرا ، ایرا  امروزپروستروئیکا و اصالحات(. 1380،انی، کور  )رایم

ر ایران: مروری بر روشنفکری در نگاهی کوتاه به تاریخچه روشنفکری د(. 1385زرشناس، شهریار )

 ، الد اول، تهرا ، کتاب فبحغرب، پیدایی روشنفکری در ایران و نسل اول روشنفکران مشروطه

 شریهتی. (،  نشر ،انۀ27مجموعه آثار )، اسالمی – ایرانی هویت بازشناسیتا(. شریهتی، علی )بی

 ، تهرا ، نیاه مهافربر نظریه انحطاط ایران ایتاملی درباره ایران: دیباچه(. 1389طباطبایی، سیداوا  )

 ، تهرا ، پژوهشکده علوم انسانی و ااتماعی اها   انشیاهی.هویت در ایران(. 1383علیخانی، علی اکبر )

، تهرا ، پژوهشکده امام ،مینی )ره( و انقالب اندیشه سیاسی در ایران بعد از انقالب(. 1388فوزی، یحیی )

 اسالمی.

ی علیرضا ، ترامهتضاد دولت و ملت: نظریۀ تاریخ و سیاست در ایران(. 1392علی )کاتوزیا ، محمد 

 طیب، تهرا ، نی.

های هویتی ایران: ایرانی در کشاکش با تجدد و مابعد تطورات گفتمان(. 1386کچوئیا ، اسین )

 ، تهرا ، نی.تجدد

 ، بی اا.دهددولت به ما پاسخ میکسروی، اامد )بی تا(. 

، تهرا ، پژوهشیاه علوم انسانی و های هویت ملی در ایرانمولفه(. 1381سیاسی اسالم ) گروه تحقیقات

 مطالهات فرهنیی

، تهرا ، پژوهشیاه علوم انسانی و مطالهات های تجدد در ایرانمولفه(. 1384گروه تحقیقات سیاسی اسالم )

 فرهنیی

 تهرا ، ،انه اندیشه اوا  ،چند صدایی در جامعه و روحانیت(. 1379محتشمی، سید علی اکبر )

 ، تهرا ، امیر کبیر.های اوالدین و اندیشهسید جمال(. 1389مدرسی اهار هی، مرتضی )

 شفیهی –، تهرا ، نقش و نیار های سیاسی در امروز ایرانجناح(. 1377مرتجی، اجت )

 ، تهرا ، قومسخواهی در ایرانجمهوری(. 1383نژا ، غالمهباس )مصلی

 ، تهرا ، کارنامهخواب آشفتۀ نفت: دکتر مصدق و نهضت ملی ایران(. 1386ی )مواد، محمد عل

 ، الد  وم، تهرا ، قلمشریعتی در نگاه مطبوعات(. 1377میرآ،وری، قاسم؛ شجاعی، ایدر )



 همکارانو  حسنوند؛ ... معاصر رانیا در یتیهو هایتقابل      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

381 

 

، مقدمه، تصحیح، ویراستاری، شرح و تهلیق روح اهلل تنبیه االمه و تنزیه المله(. 1386نائینی، میرزا اسین )

 ، تهرا ، مرکز اسنا  انقالب اسالمی.اسینیا 

 ، تهرا ، آتیهگفتمان خرداد(. 1379نجاتی، علی محمد )

 ، تهرا ، انتشارات تمد  ایرانی.مبانی هویت ایرانی(. 1387نصری، قدیر )
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