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 ۱۴۰۰)، بهار و تابستان ۱۲۳های اجتماعی اسالمی، سال بیست و هفتم، شمارۀ اول (پیاپی پژوهش

  ایرانی -بررسی نظریات هویت اجتماعی اسالمی
  در دورۀ معاصر در ایران

 ١محمدرضا قائمی نیک  
 چکیده

 ایرانـِی  -اما در جهان اسالمی، لۀ هویت هرچند عمری به درازای تاریخ بشری داردأمس
با توجه به آشنایی نابهنگام مسلمین و مخصوصاً ایرانیـان بـا تمـدِن مـدرن ، معاصر
عنوان  توجه به هویت بـه. مل در آن مطرح شده استأزمینۀ طرح مجدد و ت، غربی

ختلف هویتی است که در جهان مدرِن نظریات م تأثیرتحت ، له در ایرانأیک مس
در طول چند سده پس از دورۀ رنسـانس شـکل گرفتـه و پـس از مواجهـۀ ، غربی

پـس از ایـن . بـرآورده اسـت لۀ هـویتی سـرأدر قالـب مسـ، ایرانیان با تمدِن غربی
منازعـات ، ایرانـی-مواجهه به دلیل غلبۀ تمـدنِی تمـدن غربـی بـر تمـدِن اسـالمی

ایـن ، برآورد و با وقوع انقـالب اسـالمی معاصر ایران سر هویتی بسیاری در تاریخ
سـعی ، ای تاریخی در این مقاله با مطالعه. منازعات شکل جدیدی به خود گرفت

ایرانی با نظریات هویت مدرن پـس از -شده است تا نحوۀ مواجهۀ هویت اسالمی
نظریـات هـویتی بررسـی شـود کـه ، مواجهه با این تمدن بررسی شده و در ادامـه

ایرانی را مرتفع ساخته و -هویت اسالمی» لۀأمس«، اند در وضعیت جدید کوشیده
گیری به این نکته اشاره شده است که  در نتیجه. بندی خاصی از آن ارائه دهند صورت

ایرانــی  -امکــان طــرح نظریــات هویــت اجتمــاعی اســالمی، وقــوع انقــالب اســالمی

                                                 
 . ۱۰/۰۸/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:  - ۱۰/۰۷/۱۴۰۰تاریخ دریافت:  
  .)ghaeminik@razavi.ac.ir. استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اسالمی رضوی (١
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 . د به طرح آنها بپردازندنتوان متعددی را فراهم کرده است که متفکرین متعدد می
، مدرن هویت پست، هویت مدرِن غربی، ایرانی -هویت اسالمی واژگان کلیدی:
 . نظریۀ هویتی، انقالب اسالمی

 ملی در تعریف مفهوم هویت و نظریۀ هویتیأت: مقدمه
مواجهۀ ایرانیان با جهاِن مدرن غربی و دسـتاوردهای آن مخصوصـًا در قلمـرو علـوم 

های داخلی  اما علیرغم جنگ، هرچند از دورۀ صفویه آغاز شده بود، نجوم طبیعی نظیر
، آمیز ایـن دوره افشاریان و زندیان و وضـعیت انحطـاط، پس از دورۀ صفویه میان افاغنه

، ایرانی یا غیِر اسـالمی» غیر« ماندگی هویتی یا معرفتی در قیاس با جهاِن  احساس عقب
پـس از ، مانـدگی ایـن احسـاس عقب. اسـت حداقل در سطح عام و ملی گزارش نشده

-۱۲۲۸( های گلسـتان نامـه های ایـران و روس و قبـول معاهده شکست ایرانیان در جنگ
عهد قاجـاری میرزا ولی عباس. واقعیِت بالفعل یافت، )۱۸۲۸-۱۲۴۳( چای و ترکمان )۱۸۰۴

از هـا بلکـه  مانـدگی را نـه در مواجهـۀ بـا روس ها پرسـش از عقب در جریان این جنگ
ها علیرغم شکست  خوبی درک کرده بود که روس زیرا به، پرسید، ژوبر، نمایندۀ فرانسه

پاسخ به این احسـاس  .)۷۴: ۱۳۸۴، کچویان( اند خود از قوای فرانسه شکست خورده، ایران
 شـود در قالب علـم و آمـوزش ظـاهر می، که همراه با توسل به عوامل تقدیرگرایانه است

سـیس نهادهـایی نظیـر دارالفنـون أدر ادامه خـودش را در قالـب تو  )۹۸: ۱۳۷۹، مجتهدی(
و آبادی مسلمین و ایرانیـان از » طلِب عمران« معنای به، کند و عصر استعمار نمودار می

ایـن احسـاس . گـردد اقتصـادی و معرفتـی آغـاز می، در اشکال مختلف نظـامی، غرب
ها در مواجهۀ  پس از قرن، مانشود که ایرانیاِن مسل باعث می، ماندگی و پاسخ به آن عقب

تر یا  در موضع پایین، انگاشتند با تمدِن غربی که نمایندۀ کفار یا مسیحِی غیر مسلمان می
 اجتمـاعِی انسـان مسـلمان ایرانـی تبـدیل بـه-ماندگی قرار گیرند و هویت تاریخی عقب

 . شود هویتی می» لۀأمس«
بعـد از ، ای هـویتی مـدرنه های مختلِف جهاِن مدرن غربی در قالـب نظریـه هویت

در ایـران بازتولیـد ، تدریج و به تناسب اقتضائات تاریخی به، مواجهۀ ایرانیان با این تمدن
این تحوالت هویتی گاهی منجر به غلبه یا سلطۀ هـویتی تمـدن غربـی . شوند شده و می
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ده هایی از سوِی نیروهای بومی یا اسالمی مواجه ش شده و گاهی با مقاومت در ایران می
ر دربـارۀ معنـا و مفهـوم نظریـۀ ملی مختصـأدر ادامه سعی خواهد شـد پـس از تـ. است
های هویت مدرِن غربی که در ایران بازخوانی شده مورد بررسی  مهمترین نظریه، تهوی

و در نهایـت  ۱۳۴۰از دهـۀ ) ره( با نظر به اینکه با آغاز نهضت امـام خمینـی. قرار گیرد
ایرانی شکل گرفت که منجر بـه -هویِت اسالمی یاحیانوعی ، پیروزی انقالب اسالمی

های  نظریه، در بخش دوم مقاله، شده است ایرانی-باب هویت اسالمی پردازی در نظریه
 . ایرانی در دورۀ معاصر را از نظر خواهیم گذراند-هویت اسالمی

 های تحقیق پرسش
سه پرسش پاسخ به حداقل تالش خواهد شد که  در این مقاله، با نظر به مقدمۀ فوق

 : داده شود
چـه نظریـاتی ، اند مهمترین نظریات هویتی غربی مدرن که در ایران بـازخوانی شـده. ۱

 هستند؟
 ایرانی در دورۀ معاصر چه نظریاتی هستند؟-مهمترین نظریات هویت اسالمی. ۲
ایرانـی در دورۀ معاصـر -پردازی دربارۀ هویـت اسـالمی هایی برای نظریه چه ظرفیت. ۳

 رح است؟قابل ط
 پیشینۀ تحقیق

بخـش قابـل تـوجهی از آنهـا مربـوط بـه ، از میان انبوه آثار منتشرشده دربارۀ هویت
میزگرد سیر تحـول ، )۱۳۷۳( مقالۀ هویت ایرانی از احمد اشرف؛ هویِت ملی ایرانی است

، هیرمیــداس باونــد، تـاریخی هویــت ملــی در ایـران بــا حضــور احمــد مسـجد جــامعی
سـال دوم فصـلنامۀ  ۵که در شـمارۀ  )۱۳۷۹( ی دیگر از اساتیدمحمدرضا تاجیک و بعض

حسـین ، )۱۳۷۹( مطالعات ملی منتشر شده است و همچنین مقاالتی از مهرزاد بروجردی
از ، در شـمارۀ دوم آن )۱۳۷۸( و دیگران در همین شماره و از محمد ترابی )۱۳۷۹( بشیریه

ن مقـاالت علیـرغم تنـوع در زوایـۀ ای. اند جمله آثاری است که در این زمینه منتشر شده
های هویت ملی ایران پرداخته و لزومًا مباحث نظری مخصوصـًا از  لفهؤ عمدتًا به م، نگاه

مقالـۀ هویـت ایرانـی در دوران پـس از اسـالم از . اند منظر هویت اسالمی به آن نداشته
قیـق اما حـوزۀ تح، به موضوع این مقاله نزدیک است )۱۳۷۷( محمدعلی اسالمی ندوشن
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آن مربوط به گذشته بوده و ناظر به دورۀ معاصر یعنی پس از مواجهـۀ ایرانیـان بـا تمـدن 
 . مدرن غربی نیست

های  کتاب نگاهی به مفهوم هویت ملی و حکومت دینی در بخشی از مطبوعات سال
تا حـد زیـادی  )۱۳۸۱( های هویت ملی در ایران از سیدرضا حسینی لفهؤ در م ۱۳۲۰-۱۳۳۲

از وجـه  ایرانـی -هویـت اسـالمی، اما در این اثـر، ن مقاله نزدیک شده استبه موضوع ای
. های منتشره در مطبوعات اسـت لفهؤ ورد بحث قرار نگرفته و ناظر به منظری و مبنایی م

ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنـگ از : کتاب مشکلۀ هویت ایرانیان امروز
بسـیار شـبیه ایـن مقالـه ، زۀ زمانی تحقیـقله و باأاز نظر طرح مس )۱۳۸۲( فرهنگ رجایی

لۀ هویتی ایرانیان در دورۀ معاصر متفاوت با ایـن أاما پاسخ و نوع مواجهۀ آن با مس، است
 نوسازی هویت ایرانی از حسین رهیاب موانع و امکانات، مقالۀ ماهیت. مقاله بوده است

رچنـد از نظـر ه، شدن منتشر شـده که در کتاب خودکاوی ملی در عصر جهانی )۱۳۸۱(
امـا چنـدان تـوجهی بـه ، به موضوع این مقاله نزدیک شده اسـت تا حدودی بازۀ زمانی
مقالـۀ . لۀ هـویتی نداشـته اسـتأاسالمی برای پاسخ بـه مسـهای علوم و معارف  ظرفیت
نیز هرچند در نقِد ایدئولوژِی  )۱۳۸۲( هویت از حسین کچویان ایدئولوژی بی، گرایی ملی

-اما توضیح دربارۀ نظریات هویـت اسـالمی، ا این مقاله قرابت داردمدرن ناسیونالیسم ب
کتاب هویت ایرانی در کشاکش تحوالت سیاسی ایران در چهار قرن . ایرانی نداده است

های هویت ملی در ایران منتشر شـده  که در کتاب مولفه )۱۳۸۱( اخیر از رسول جعفریان
اما نـه بـه نظریـات ، قالۀ حاضر داردلحاظ موضوع و رویکرد قرابت زیادی با م به، است

 . محدود به دورۀ معاصر بوده است، هویتی پرداخته و نه از لحاظ مقطع زمانی
کتـاب تطـورات ، اول. اما دو کتاب زیر بیشـترین قرابـت را بـا مقالـۀ حاضـر دارنـد

 تجدد از حسین کچویان ایرانی در کشاکش با تجدد و مابعد؛ های هویتی ایران گفتمان
با این ، شبیه مقالۀ حاضر است، لحاظ پاسخ است که هم به لحاظ زمانی و هم به )۱۳۸۴(

ایرانـی بیشـتر برجسـته -های هویـت اسـالمی وجه نظری نظریه، تفاوت که در این مقاله
اجتمـاعی طـرح -ایـن نظریـات در بسـتر تحـوالت تـاریخی، شده و در کتاب مـذکور

هویـت ملـی ایـران و بازتـاب آن در  پیرامون نظریۀ: شناسی کتاب هویت، دوم. اند شده
های هویت و  لفهؤ است که از لحاظ م )۱۳۹۲( تاریخ و سیاست از موسی نجفی، فرهنگ
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اما در ایـن مقالـه سـعی ، قرابت بسیار زیادی با این مقاله دارد، مبانِی نظرِی این نظریات
 . شده است تا تنوع بیشتری از نظریات مورد توجه قرار گیرد

 ۀ نظریۀ هویتیملی دربار أت -۱
، شـیخاوندی(، )۲۶: ۱۳۹۲، نجفـی( عنوان نمونـهبه، در اغلب تعاریف مفهومی از هویت

ــدزاده(، )۸۱: ۱۳۸۳، محســنی و دوران(، )۶ و ۵: ۱۳۸۱ ، )۱۳۴: ۱۳۸۳، علیخــانی(، )۳۲ :۱۳۷۹، مجته
کیــــد ، )۳۲۲، ۱۳۸۰، آشــــوری(، )۲۰۸۶۶، ۱۴ج، ۱۳۷۲، دهخــــدا(، )۵۲۲۸، ۴ج، ۱۳۸۶، معــــین( تأ

گاهیمشتر  ، بخشـی وحدت، شـباهت و یکسـانی، همانی این، ک بر صفاتی مانند خودآ
 بــه صــفت، تــوان در نهایــت امــا ایــن اوصــاف را می. شــود تشــخص و تمــایز دیــده می

. نیـز اسـت» تمـایز« متضـمن، حال هـر تشـخص هـویتی با این. تحویل برد» تشخص«
و در معـرض ابـتال قـرار  شـود آزموده و برمال می» غیر« اختیار هر هویتی در مواجهه با

بدون وجود چشمی دیگر که انسان بتواند در آینۀ آن « .گیرد تا به بروز و ظهور برسد می
گاهی بـه خـود وجـود نـدارد، حضور و وجود خود را ببیند و دریابد . هیچ راهی برای آ

که » غیریتی« تنها در پرتو، کند ال میؤ اش س نسانی در تفرد خود از کیستیحتی وقتی ا
ایـن توانـایی را ، یابـد اش می مقایسۀ خوِد موجودش با تصویر مبهم خیالِی خوِد فردایی از
و ) غیـر( لـذا شـفافیت مـرز بـین خـود و نـاخود .)۶۰: ۱۳۸۴، کچویـان(» آورد دست می به

گاهی از آن در ادبیـات . باشد می» هویت« تر شدناساس ظهور بیشتر و برجسته، خودآ
ها سنت تمحـیص  مثًال یکی از آن. ن خصوص وجود دارددینی نیز شواهد بسیاری در ای

بـر اسـاس سـنت  .)۱۴۱(آل عمـران/ است که خدای متعال برای مؤمنین قـرار داده اسـت
واسـطۀ ایـن  مؤمنین است و مـؤمنین به یعرصۀ ابتال، مواجهه مؤمنین با کفار، تمحیص

در مواجهه با این . کنند مواجهه است که میزان ایمان یا کفرشان سنجیده شده و رشد می
هـای متعـارض بـا هویـِت  کنـد تـا بـا هویت سعی می، هویِت فردی یا جمعی، ابتالئات
برخی عناصر غیرقابل هضم را دفـع و برخـی عناصـر دیگـر را در ، تعامل کرده، خویش

ل سازدئها را به جز  آن، خود منحل نماید و با ِاعمال اصالحات و تغییراتی  . ی از خود مبدَّ
مخصوصًا پـس از مواجهـۀ ایرانیـاِن مسـلمان بـا تمـدن مـدرن ، ایران راصدر دورۀ مع

ها پس از حضـور اسـالم در ایـران  ایرانی که در طِی قرن-هویت گذشتۀ اسالمی، غربی
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در معرض مواجهۀ با هویت غیـر اسـالمی و غیـر ایرانـِی تمـدن مـدرن ، تکوین یافته بود
ایرانـی  -بـرای هویـت اسـالمیاین مواجهه از یـک منظـر تهدیـدی . غربی قرار گرفت

اما از منظری دیگر آزمون یـا ابتالئـی اسـت کـه در صـورت ، شود گذشته محسوب می
ایرانِی متناسـب در دنیـای  -اسباب طرح نظریات هویت اسالمی، مواجهۀ صحیح با آن

های مبنایی برای طرح  هدف اصلی این مقاله توجه به این ظرفیت. شود معاصر فراهم می
ابتدا به بعضـی از نظریـات هـویتی دنیـای ، به همین جهت. این مورد استنظریاتی در 

ایرانـی در دورۀ -به طرح نظریات هویـت اسـالمی، مدرن غربی اشاره شده و پس از آن
 . معاصر پرداخته شده است

 های هویت در جهان غرب نظریه -۲
را  ١)رنسـانس( نـوزایی  بعـد از دوره حـداقل، های مهم هویت در جهان غرب نظریه

نظریات هویت مدرن . توان به دو دستۀ نظریات هویت مدرن و پسامدرن تقسیم کرد می
شـکل هویـت  ،کوشند به هویت مدرن اند که می در این ویژگی مشترک، رغم تنوع علی

در ، حاشیه رانده یا در خود هضم کنند های دیگر را به داده و هویت ٢شمول عام و جهان
و متکثر هستند و چنـدان   خاصهای  هویت، پسامدرن  ههای هویت دور  که نظریه حالی
نظریـۀ هویـت را  حداقل سه نظریه یا کالن. شمول ندارند برقراری وحدت جهان ادعای
 . توان در دورۀ مدرن برشمرد می

 گرایانه هویت ملی -۲-۱
 شـمول مسـیحی دورۀ میانـه ظهـور کـرد گرایانۀ اولیه با طرد هویت جهان هویت ملی

گـاه خـود را در قالـب  هیچ، اما این نظریۀ هویـت، )۱۳۸۲: ۲۵، و هابزبـام ۸۰: ۱۳۸۷، خاتمی(
بلکه بر گسست خود از ، تعریف نکرد) مسیحی -مثًال فرانسوی ( مسیحی -هویت ملی 

کید داشت هـای  خدا به ملیت موضوع پرستش، به تعبیر برنارد لوئیس. هویت مسیحی تأ
حال هویت ملی هرچنـد همـاهنگِی نسـبی  با این .)۲۰: ۱۳۸۳، زند شجاعی( مدرن تغییر کرد

                                                 
1. Renaissance. 

2. Universal.  
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دلیل اینکـه هـیچ نقطـۀ  امـا بـه، میان عناصر مختلف جمعیتـی و قـومی برقـرار سـاخت
منجر بـه وقـوع تنازعـات میـاِن قلمروهـای ملـی ، بخشی جز خود ملیت نداشت وحدت

دادن بـه  افـراد و آحـاد مختلـف بـرای پایـان، هـا مختلف شد و در تنازعـات میـاِن ملیت
هویت ملی بـه ، های مختلف دیگر را برگزیده و در عمل هویت، نازعات بعضًا خونینم

 . چالش کشیده شد

 هویت علمی -۲-۲
بـود کـه از  ١ظهور هویت علمی، یکی از مواردی که هویت ملی را به چالش کشید

نیکوالس ، ازجمله گالیله، های مختلف ِقَبِل تعامالِت گسترده و عمیق دانشمنداِن ملیت
، )آلمـان و لهسـتان( هگـل، نیتس الیـب، کانـت، کوپرنیـک، کپلـر، )ایتالیا( انوسکوز 

، جـان الک، )فرانسـه( دورکیم، کنت، دکارت، )دانمارک( تیکوبراهه، )هلند( اسپینوزا
مـابیِن دورۀ هـا فـی و نظـایر آن) انگلسـتان( دارویـن، نیـوتن، توماس هابز، بارکلی، هیوم

مسـتندات متعـددی وجـود دارد کـه . شکل گرفت نوزایی تا روشنگری و سدۀ نوزدهم
کپلر و نیوتن آثـار ، کوپرنیک، دهد نه تنها دانشمندان علوم طبیعی نظیر گالیله نشان می

بلکـه اصـحاب علـوم انسـانی و  )۱۲۰-۵۳: ۱۳۸۸، بـاربور( انـد یکدیگر را بـه دقـت خوانده
یکدیگر و هـم هگل و مارکس نیز هم آثار ، کانت، اجتماعی جدید غربی نظیر دکارت
دربـارۀ ، برای مثـال( اند دقت خوانده و نقد و بررسی کرده آثار دانشمندان علوم طبیعی را به

و  ۲۷۸: ۱۳۸۰، کاپلسـتون ،ر،ک:برای کانت و نیوتن ؛ ۱۵۸: ۱۳۸۴، کاپلستون: ، ر،کرابطۀ دکارت و گالیله
هـای علمـِی ایـن  تدریج عالوه بر آنکـه دقت ها به و بررسی این نقد .)۱۸۰: ۱۳۷۸، ژیلسون

از سـوی دیگـر در ، علوم را افزایش داده و موجب تکوین ماهیِت مدرِن آنها شده اسـت
عنوان  بـه، های ملی که ناشی از منازعات میـان آنهـا بـود پِی فروپاشی و تضعیِف هویت

ثر از أحـال هویـت علمـِی متـ با این. یک مبنای هویتی جدید در غرِب مدرن مطرح شد
که منطق علوم طبیعی را به عرصۀ حیات اجتماعی انسان از جملـه  ل آندلی به، علم مدرن

 تـالش دانشـمندانی نظیـر ویلهلـم دیلتـای. داد بـا چـالش مواجـه شـد بسط می ،هویت
بـا طـرح مفهـوم ( و مـاکس وبـر) مخصوصًا با تمایز میان علوم طبیعی و علـوم انسـانی(

                                                 
1. Scientific. 
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wissenschaft جای  معنای علوم روحی و فرهنگی به بهscience (گـر آن بـود کـه بیـان
تواند تابع قواعد و منطق طبیعت و علوم طبیعی شکل بگیرد و توضیح  جهان انسانی نمی

 . داده شود

 هویت رمانتیستی -۲-۳
هویـت رومانتیسـتی بـود کـه ، هویت سومی که در واکنش به هویِت علمی رخ داد

معنـوی حاصـل از  -قـی اخال ر کرد و بیشـتر بـرای ُپرکـردِن خـألِ عمدتًا در آلمان ظهو 
شـعر و روح قـومی ، هنـر، این نظریۀ هویت عمدتًا بر ادبیـات. هویت علمی مطرح شد

کید داشت و تالش می علم مدرن  کرد تا هویت جمعی که در جریاِن هویت تکنیکی تأ
کید بر موضوعاتی نظیر هنر  این نظریۀ هویتی نیز به. نماید ظهور کرده بود را احیا دلیل تأ

بخش  عنوان عامـل وحـدت بـه، لزومًا ویژگی ماورایی و معنـوی هـم نداشـتندو شعر که 
در عمل تمـایزات هـویتی را از میـان برداشـت و در فقـدان توضـیح مناسـبی از ، هویت

مدرن فــراهم  هــای پســت راه را بــرای ظهــور هویت، چگــونگی وقــوع تمــایزات هــویتی
 . بینیم گرایی می گِی عامهای رمانتیک کمتر نشانی از ویژ  ما در هویت ، البتهساخت

 مدرن های پست هویت -۲-۴
گرایانـه در جهـان  هـای عام نوعی سرخوردگی از هویت، با وقوع جنگ جهانی دوم

شـدت از گرایانـه ظهـور کردنـد کـه ب هـای خاص هویـت، در مقابل. اروپایی ظاهر شد
. اشـتندپند گزیدند و هویت را امری اصالتًا متکثر و سـیال می وحدت و ثبات دوری می

ژاک ، میشـل فوکـو، هـا مکتـب فرانکفورتی، هایی نظیر ژان فرانسـوا لیوتـار طرح دیدگاه
هـای  حـال ایـن هویت بـا این. هایی از طرح این هویت هسـتند ها نمونه دریدا و نظایر آن

در واقع بیان عریـان و آشـکاری از ، مدرن سر بر آوردند گرایانه که در دورۀ پست خاص
معنـای   قت ماورائی و دینی هویت مـدرن بودنـد و نبایـد آنهـا را بـههویِت بریده از حقی

که رغم آن بنابراین علی. بازگشت به هویت دینی و ماورائی ماقبل دورۀ مدرن قلمداد کرد
ای وجـود  گونه ثبات و اصول موضـوعه هیچ، مدرن در این نظریۀ هویتی پست، در ظاهر

حدوحصـر را  کثـر و بسـط آزادی بیهـای مت اجازۀ حضور هویت، جهت ندارد و از این
طور  گیری هویِت غیر از خـود و بـه امکان هرگونه شکل، اما در باطِن آن، کند فراهم می



 

می
سال

ی ا
ماع

جت
ت ا

هوی
ت 

ریا
 نظ

سی
برر

- 
ران

ر ای
ر د

اص
 مع

ورۀ
ر د

ی د
یران

ا

۹۹ 

زمـان بـا دورۀ  ظهور این نظریۀ هویت تقریبـًا هم. سازد هرگونه هویت را منتفی می، کلی
دارد  نوعی تناقض درونـی وجـود، دلیل در این نظریۀ هویتی همین به. شدن است جهانی

گرایانه تعریف  که کامًال خاص رغم آن انسان غربی هویت خود را علی، که بر اساس آن
ایـن  .)rosenao,1991: 150( های زمانی و مکانی ندارد اما هیچ تقیدی به طرح، کند می

در . شدن  را پیش روی انسـان غربـی نهـاد کامًال امکان طرح جهانی، تعریف از هویت
هـای  که ظاهرًا هیچ محدودیتی پیِش روی ظهور هویت رغم آن علی، شدن نظریۀ جهانی

مریکـایی اهویـت  مخصوصاً ، غلبه با هویت غربی، اما در باطن، غیر غربی وجود ندارد
، است که به جهت غلبۀ تمدنی و عدم تقید به هیچ حدومرز ماورایی و یا حتـی انسـانی

 . ته استهای دیگر را از پیش مفروض گرف امکان تسخیر و تخریب هویت

 های هویتی در ایران معاصر  نظریه -۳
ایرانی وجود دارد کـه بعـد از  -پردازان هویت اسالمی  اجماعی نسبی در میان نظریه

تضادهای مهم هـویتی در ، وروِد اسالم در قرن اول و همچنین حملۀ مغول در قرن هفتم
و استقراری مناسب دست  ایران پدید آمد که با ظهوِر دورۀ صفویه به ترکیبی نسبتًا پایدار

با شکست نظامِی ، ایرانی دورۀ صفویه -پیشتر اشاره شد که هویت اسالمی . یافته است
گرفتـار تضـادهای ، های ایراِن دوره قاجار و دولت تزاری روس ایرانیان در جریان جنگ

البتـه . گردیـد» لهأمسـ« تبـدیل بـه، ایرانی و ماهیـِت آن-جدیدی شد و هویت اسالمی
  نماینده، میرزای قاجار از ژوبر ماندگی ایرانیان توسط عباس از عقب  ر که پرسشطو  همان
بلکـه در مواجهـه مـا ، ها نه صرفًا در مواجهه با روس، این تضادها، دهد نشان می، فرانسه

 . طور کلی تمدن مدرن غرب بوده است با کشورهای اروپایی و به
بار نظامی و با نـوعی  ر وضعیت شکست ذلتکه د جهت آن ایرانیان به، دوره به بعد از این

حـداقل تـا دورۀ ، به دالیلی کـه در ادامـه خواهـد آمـد، ُبهت و حیرت با غرب مواجه شدند
را  ایرانـی -نتوانستند نظریۀ هویت جمعِی اسـالمی ، شدن صنعت نفت شکست نهضت ملی

م کـه لزومـًا های هـویتی در ایـران هسـتی ما شاهد ظهور نظریه، تا این دوره. سامان دهند
بلکه هرچند در ایران و ناظر به هویت ایرانی ظهور ، ایرانی نیستند-نظریۀ هویت اسالمی

گرایانۀ پـیش از اسـالم یـا هویـت غربـی را در ایـران  اما بعضـًا هویـت باسـتان، اند کرده
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بندی  عمدۀ نظریاتی که هویت ایرانی را صورت، ۱۳۴۰تقریبًا تا دهۀ . اند بازخوانی کرده
 ۱۳۴۰اند و عمدتًا پـس از دهـۀ  های هویتی تمدن مدرن غربی بوده ثر از نظریهأمت ،کرده

ایرانـی بـا نظـر بـه  -نظریـات هویـت اسـالمی، است که مخصوصًا در سطحی فراگیـر
در ادامه این نظریـات را مـرور خـواهیم . شوند بندی می اقتضائات دنیای معاصر صورت

 . کرد

ــه -۳-۱ گرایــی از  گرایی و ملی باســتان، رالفکریهای هویــت منــّو  نظری
 ۱۳۳۲نهضت مشروطه تا 

های ایران و روس در سطحی گسترده مطرح  اولین نظریات هویت که بعد از جنگ
 شـعارهایی ماننـد، مدرنیتـۀ فرانسـوی تـأثیرمنورالفکران بود که عمدتًا تحت نظریۀ ، شد

 و» رف ایرانـیاخذ تمدن فرنگی بـدون تصـ«، »ها قید و شرط در برابر غربی تسلیم بی«
ترین کارکرد این  حال مهم با این. کردند را مطرح می» شدن از فرق سر تا نوک پا فرنگی«

بریتانیا و دیگر کشورهای ، گِر خشِن روسیه تبدیل هویت مهاجم و مداخله، نظریۀ هویتی
و توسـعۀ ایـران در چـارچوب اقـدامات اسـتعماری و  غربی به اقدامی طبیعی برای ارتقا

یکـی از دالیلـی کـه . دانی و ترقی ایران در راستای ترقِی غربـی و اروپـایی بـودبرای آبا
را ، ایرانـی نبودنـد-نظریـات اسـالمی، نشانگر آن است که این دست نظریـات هـویتی

آبـادی و ترقـی را  ،ترین مـانع توان در تعابیر طالبوف یا آخوندزاده دنبال کرد که مهم می
(دنیـای  دنیـا کِل فرنگستان و ینگۀاالن در « .دانستند عنصر دینی و اسالمِی ایرانیان می

ر است که آیا عقاید باطله یعنـی اعتقـادات دینیـه موجـب سـعادت یله داأاین مس جدید)
ست؟ کـل فیلسـوفان آن اقـالیم ملک و ملت است یا اینکه موجب ذلت ملک و ملت ا

» وصند در اینکه اعتقادات دینیه موجب ذلـت ملـک و ملـت اسـت در هـر خصـمتفق
  .)۲۳۹: ۱۹۶۳، آخوندزاده(» مانع علم و معرفت است، دین« و )۲۱۰: ۱۳۴۹، آدمیت(

هویت مدرن غربی را بـا ، قصد داشت به شکلی متناقض، نظریۀ هویت منورالفکرانه
انفکاک هویت ایرانی از هویت ، ترین کارکرد این نظریه مهم. هویت ایرانی ترکیب کند

» مدنیت غربی« و» حاکمیت ملی« تعبیر آخوندزاده اسالمی و جمع دو امر متناقِض به
ایـن هویـت نتوانسـت همراهـی ، عالوه بر ایـن تنـاقض درونـی .)۱۶۰: ۱۳۴۹، آدمیت( بود
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. رفتـه بـاقی مانـد دست آورد و صرفًا در سطح برخـی نخبگـان اروپـا جامعۀ ایرانی را به
لیل تقید بـه دموکراسـی د  رغم آنکه منورالفکران به علی، بنابراین با ظهور رضاخان پهلوی

اما چون به این نتیجه رسیدند کـه بایـد ، با استبداد سلطنتی پهلوی مخالف بودند، غربی
با ، در چرخشی فاحش، ایران بپردازند» تربیت ملت نادان« به، برای تغییر هویت ایرانیان

  .)۳۷۵: ۱۳۹۵، زائری( نظریۀ هویِت دورۀ رضاخانی نیز همراه شدند
تحـوالت اروپـا و ظهـور هویـت  تـأثیردورۀ رضاخانی و البته تحت هویت در نظریۀ 

شکلی عجیب سعی شد تا عنصـر باسـتانی و آریـایی هویـت  به، فاشیستی آلمان و ایتالیا
، قرن با عنصر اسالمیت به ترکیبی متالئم رسـیده بـود ۱۳ایرانی که در حدود  -اسالمی 

دورۀ تمـدن « حتـی، جهت ینهم بـه. بـازخوانی شـود، گسسته شده و با تفسیری مـدرن
اسالمی نیز متناسب با هویت ایرانی بازخوانی شد و حتی تشیع نیز نسـخۀ ایرانـِی اسـالم 

، گرایانۀ پهلوی از هویت ملی ایرانیـان در روایت باستان .)۹۷: ۱۳۸۴، کچویـان(» دانسته شد
بلکه جـایگزین  ،نه در ترکیبی مالئم با اسالم، گرایی نیز به تبع ناسیونالیسم در اروپا ملی

وقتی ناسیونالیسم «، طور که ریچارد کاتم توضیح داده همان. هویت دینی و اسالمی شد
، کـاتم(» ای آرام امری غیر منتظر نیست شیوه به، سوی غرب گرایش به، در ایران جا بیفتد

۱۳۷۱ :۲۶(.   
نی گرایانۀ رضـاخا باستان تضادهای نظریۀ هویت منورالفکریحال حتی اگر از  با این

گرایانه و  اما ترکیـب متنـاقض هویـت باسـتان، با هویت دینی جامعۀ ایرانی چشم بپوشیم
باعـث شـد تـا همـۀ ، سلطنتِی دورۀ پهلوی اول با هویت دموکراتیـک غربـی-استبدادی
، از برکناری رضـاخان خشـنود شـوند) ایرانی-و نه تنها قائلین به هویت اسالمی( ایرانیان

شان نیز در معرض  بلکه منافع مادی، تنها امور معنوِی ایرانیان هن، زیرا در این تضاد هویتی
، رو اولین واکنشی که ایرانیان پس از رضـاخان نشـان دادنـد از این. خطر قرار گرفته بود

با ظهـور محمدرضـا پهلـوی . های ایرانی یعنی نفت بود تالش برای نجات اندک سرمایه
خـواهی  نوعی از لیبرالیسـم و آزادی، مریکااو روابط خوب او با ایاالت متحدۀ در ایران 

ابتـدا ، در جریـان مشـروطه. شباهت با دورۀ مشروطه نبـود  فرما شد که بی در ایران حکم
بـا غلبـۀ نیروهـای ، در کنار هم حضـور داشـتند و در ادامـه، گرا نیروهای مذهبی و ملی

ن قربانیـان مشـروطه نیروهای مذهبی بزرگتری، گرا ها با نیروهای غرب گرا و پیوند آن ملی
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طور که  همان. شدن صنعت نفت نیز چنین اتفاقی رخ داد در جریان نهضت ملی. شدند
گراِی حاضر در جریـان  هویت ملی، دهد الله کاشانی نشان می نامۀ دکتر مصدق به آیت

قابلـه تواند نیروهای مردمی را با خود در م با این استدالل که می، شدن نفت نهضت ملی
از هویت اسالمی فاصله گرفـت و در ، مریکایی همراه کنداشاهی و کودتای  با استبداد

 . نهایت شکست خورد

  ۱۳۳۲پس از کودتای ، های هویت بازگشت به خویشتن نظریه -۳-۲
آفرینـی مسـتقیم ایـاالت  نقشمخصوصـًا بـا ، شدن نفت و شکسـِت آن نهضت ملی

مریکـا اکه اوًال مدرنیتۀ غربـی کـه یابند خوبی در  باعث شد تا ایرانیان به، مریکاامتحدۀ 
عمران و پیشرفت جامعۀ ، دنبال آبادانی لزومًا به، شد دوره محسوب می نمایندۀ آن در این

دنبال طلـب عمـران از آن برآینـد و ثانیـًا گسسـت در عناصـر  ایرانی نیست که ایرانیان به
حـداقل منـافع  تنها هویت معنوی و شکوه گذشتۀ آنان بلکه نه، ایرانی -هویت اسالمی 

 . ملی را نیز از دستبرد در امان نخواهد داشت
های هویت بازگشت به خویشـتن  نظریه، ۱۳۴۰تقریبًا در اوایل دهۀ ، در این وضعیت

، »زدگی نقد غرب« مطرح شدند که هرچند نسبت به تمدن مدرن غربی بر تعابیری مانند
 آن« و» را در شیشـه کـردن ..جان این دیو«، )۸۲: ۱۳۸۲،شادمان(» تسخیر تمدن فرنگی«

ــویش در آوردن  ــار خ ــه اختی ــد آل(» را ب ــا )۱۸: ۱۳۴۱، احم ــان« ی ــذب جه ــرب  ج بینی غ
کیــد داشــتند )۷۸: ۱۳۸۵، نصــر(» بینی خودمــان درجهــان  تــأثیرتحــت ، امــا در نهایــت، تأ

تـرین  حتـی در انقالبی، ها ایـن نظریـه. رویکردهای انتقادی جهان غربـی قـرار داشـتند
 )۲۰ :بهمـو،  ،و  ۱۸۶-۱۸۵، الـف:۱۳۷۹( نظریـۀ هویـت دکتـر علـی شـریعتیمانند ، حالت

امـا از منظـِر ادبیـات ، هـای منـورالفکری یافتـه بودنـد هرچند فاصلۀ معناداری بـا هویت
مدرن بـه  اگزیستانسیالیسم یـا تفکـرات پسـت، از جمله مارکسیسم، انتقادی جهان غربی

دلیل یا ماننـد مرحـوم شـریعتی و  همین به. نگریستند ایرانی گذشته می -هویت اسالمی 
کردند کـه  قرائتی صرفًا انقالبی و ایدئولوژیک از اسالم ارائه می، احمد آل مرحوم جالل

گرفت یا مانند دکتر نصر و تا  تشیع صفوی در تضاد کامل با تشیع علوی قرار می، در آن
نقـد مدرنیتـۀ رغم  شـد کـه علـی قرائتی باطنی از اسالم مطـرح می، حدی مرحوم فردید
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عالوه طرحی برای آیندۀ  به؛ تضادی جدی با هویت سلطنتِی پهلوِی دوم نداشت، غربی
؛ کردنـد خواهی نیز ارائـه نمی ایرانی در دورۀ معاصر و عصر جمهوری -هویت اسالمی 

های بسـیاری بـا نظریـۀ معطـوف بـه انقـالب  قرابت، هرچند این شکل اخیر از نظریات
 . اند اسالمی داشته

 گرایانۀ دینی های هویت تکامل نظریه -۳-۳
ای مطرح  نظریه کالن، های هویت بازگشت به خویشتن زمان با ظهور نظریه تقریبا هم
. تمایزی ماهوی بـا آن داشـت، رغم اشتراک با هویت بازگشت به خویشتن شد که علی
مهم عنوان یک رکن  اسالم به، گفتههای هویت پیش برخالف نظریه، نظریه در این کالن

عنوان حقیقتـی  بلکه بـه، عنوان امری مربوط به گذشته نه به، ایرانی -در هویت اسالمی 
آمده برای  توان تضادهای پیش شد که با تکیه بر آن می پویا و زنده و محوری قلمداد می

از همـان آغـاز دورۀ قاجـار در ، های هویت البته این نظریه. این هویت را منحل ساخت
هـا در ادوار اما به جهت غلبۀ سـایر نظریـه، و نقش آفرینی کرده بودایران حضور داشته 

الدین اسـدآبادی و  تـالش سـیدجمال. در حاشیه و در نقطۀ ضعف قرار داشت، گذشته
فتوای ، های ایران و روس صدور فتوای جهاد علمای ایران در جریان جنگ، شاگردانش

الله نــوری و حتــی  لفضــ مقاومــت شیخ، میــرزای شــیرازی در جریــان نهضــت تنبــاکو
طـرح ناحیـۀ مقـدس اسـالم از جانـب ، الله کاشانی مجاهدت سیدحسن مدرس و آیت

بـا . شـود همگی در همین راسـتا بایـد درک و فهـم  ...آبادی و الله محمدعلی شاه آیت
های نـاظر بـه ایـن هویـت نیـز تقویـت  نظریـه، به بعـد ۱۳۴۰تقویت این هویت از  دهۀ 

شـود کـه در  ها تبدیل به هویت انقالبی و اجتمـاعی میسال این هویت در این. شود می
ای ایرانیان را بسیج کرده و انقالب عظیم اسالمی ایران  نهایت توانست در سطح گسترده

های هویـِت بعـد از  شاهد هسـتیم کـه بـرخالف نظریـه، ما در این نظریات. را رقم بزند
توانـد نقشـی  ی است که میبلکه عنصری اصل، اسالم نه عنصر هویتی منفعل، مشروطه

نقش ، های مشترک این نظریات یکی از ویژگی. مهم در حل منازعات هویتی بازی کند
الهـی  یذیل حرکت تاریخی انبیا ) عج( آفرینِی فقهای شیعی در عصر غیبت امام زمان

در ، آفرینـی بسـته بـه اقتضـای شـرایط زمـانی و مکـانی ایـن نقش، از ایـن منظـر. است
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دلیل همۀ این اقـدامات   همین  به. اشکال مختلف ظهور کرده است ف بههای مختل برهه
) عج( سازی برای ظهور امام معصوم با توجه به غایت این حرکت تاریخی که همان زمینه

 . شود فهمیده می، است

 ) ( حضرت امام خمینیاز منظر جستاری در نظریۀ هویت  -۳-۳-۱
» والیـت« مفهـوم، شـود مطـرح می، المیکی از مفاهیمی که در روایت باطنی از اس

را به فقه و فقاهت پیوند زده و در مرکز نظریۀ هویت   آن حال امام خمینی با این، است
 گرایان بـرخالف روایـت سـنت، شود که والیـت این پیوند باعث می. خویش قرار دادند

، م نشـوداز اسـال ١صرفًا محدود به درک باطنی و عرفانی یا ازوتریک، )۱۸۸: ۱۳۸۵، نصر(
شکل شریعت و قواعد فقهی   آن نیز به ٢و ظهورات خارجی و اگزوتریک بلکه در عمل

گیری حکومت و ادارۀ جامعه  دست، در نظریۀ هویت امام خمینی. ظهور و بروز یابد
عالوه  بـه. مبنـای نظریـه قـرار گرفـت، توسط فقه و فقهای شیعی در این برهـۀ تـاریخی

معنای مبارزه علیه دولت پهلـوی انگاشـته  به، رکت تاریخیاین ح، هرچند در ابتدای امر
معـانی  ،های بعـد از انقـالب  و در ادبیـات خـود حضـرت امـام اما در سـال، شد می

لۀ ادارۀ جهان و مـدیریت أمس، تر یکی از این معانی عمیق. تری یافت تر و گسترده عمیق
 .)۲۱/۲۱۸: ۱۳۷۸،خمینـی( ودبر اساس فقه اسالمی و شیعی ب) نه صرفًا جامعۀ اسالمی( آن

، نماهـا کـاری یـا سسـتِی روحانی بیشتر به کم، این نظریه در نقد هویت گذشتۀ اسالمی
، هــای غیــر کنــد کــه در مواجهــه بــا هویت آخونــدهای دربــاری و مرتجعــی اشــاره می

اسالم آنقدر که « .)۴۸۹ـ  ۹/۴۸۸ همان:( ایرانی دفاع کنند -اند از هویت اسالمی  نتوانسته
» از هـیچ قشـر دیگـری نخـورده اسـت، نما ضربه خورده اسـت این مقدسین روحانیاز 

، هویت و همچنین هویت جمعی ایرانیـان، عالوه در این نظریه به .)۲۹۳ـ  ۲۱/۲۷۳ همان:(
شکل گرفته و تضادهایش را رفع و رجـوع ، معطوف به هویت دینی بوده و با تکیه بر آن

 انبیـا، اند که مردم را در امور با هم مجتمع کنند نیامده اصوًال انبیا« از این منظر. کند می
توان این  دلیل می  همین  به .)۸/۱۵۵ همان:(» مجتمع کنند، اند که همه را در راه حق آمده

                                                 
1. Esoteric.  

2. Exoteric.  
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گرایی دینی  یا تکامل) نه متجددانه( نظریۀ هویت مجددانه نظریه را بهترین صورِت کالن
رو نه  از این. یات دیگر را در خود دارددانست که ظرفیت جذب و هضم بسیاری از نظر 

اش را از  مانـد و نـه عناصـر انقالبـی و مبـارزاتی محدود به روایت بـاطنی بـه اسـالم می
امامـت و « لهأکنـد و هـم اینکـه بـا طـرح مسـ اخذ میرویکردهای غربی و مارکسیستی 

راهم ا نیز در ذیل هویت دینی فقدرت باز تعریف ملیت و ملی گرایی و فطرت ر ، »امت
 . آورد می

 شهید مطهریاز منظر جستاری در نظریۀ فطرت  -۳-۳-۲
در دورۀ معاصر تبدیل به یکـی از مهمتـرین مفـاهیم دینـی شـده کـه ، مفهوم فطرت

فطـرت  شهید مرتضی مطهری. کنند ایرانی نیز بازی می -نقشی مهم در هویت اسالمی
ان نوعی استعداد کـه در وجـود عنو  را به توضیح داده و آن ١سورۀ روم ۳۰را بر اساس آیۀ 

جمعی و ، های فردی مبنای فعالیت، انسانی از سوی خداوند به ودیعه گذاشته شده است
» ادراکـات فطـری« یـا» فطرت«، از نظر ایشان. دهد تاریخی انسان در این دنیا قرار می

بلکه ، نیست ٢از جنس فطریات صرفًا عقلی، گرایانی مانند دکارت برخالف نظریۀ عقل
گـاهی و علـم بـه آن» استعداد« لقوگی یا نوعیارفًا نوعی باص از ، عمـومی اسـت کـه آ

 جنس علم حضوری نفس به خویش و علم حضوری به واقعیات جهان خـارجی اسـت
به نقد نظریاتی ماننـد ، با تکیه بر این نظریه شهید مطهری .)۱۸: ۱۳۶۶، طباطبایی و مطهری(

ایرانـی را بـه شـکل تـاریخی مطـرح  -می نظریۀ دکتر شریعتی پرداخت که هویت اسال
ـ  ۴۸: ۱۳۵۸، مطهـری(» بودن فرهنـگ انسـان اسـت همان نسبی ها  این نظریه« .ساختند می
باعث شـده ، شود وجه ثابت هویت که عمدتًا با فطرت توضیح داده می، در مقابل .)۵۶

م و هـر هـر تعلـی« .های دیگر را نپـذیرد ایرانی هر عنصری از هویت -تا هویت اسالمی 

                                                 
تی﴿. ١ ِه الَّ یِن َحنیفًا ِفْطَرَت اللَّ ِقْم َوْجَهَك ِللدِّ

َ
ُم   َفأ یُن اْلَقـیِّ ِه ذِلـَك الـدِّ اَس َعَلْیها ال َتْبدیَل ِلَخْلِق اللَّ َفَطَر النَّ

اِس ال َیْعَلُموَن  ْکَثَر النَّ
َ
 ﴾َولِکنَّ أ

گر ریاضیاتی یا عقل جزئـی  عقِل محاسبه نیتس و اسپینوزا، عقل در دکارت و دیگر متفکرینی نظیر الیب. ٢
)ratio ،که عقل در حکمت اسالمی، اصـالتًا عقـل مابعـدالطبیعی  حالی ) در۲۰: ۱۳۸۴) است (کاپلستون

: ۱۳۸۲و جبـاری،  ۱۷۳: ۱۳۸۱شـود (نصـر،  گاهی معادل حکمت شـناخته می wisdomبوده و با عنوان 
۷۱  .( 
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آن فرهنـگ اصـیل ، دهنـدۀ آن باشـد فرهنگ که با فطرت انسان سازگار باشد و پرورش
و هـر . است هرچند اولین فرهنگی نباشد که شرایط تـاریخ بـه او تحمیـل کـرده اسـت

بیگانه با اوست و نوعی مسخ و تغییر هویت ، فرهنگ که با فطرت انسانی ناسازگار باشد
: ۱۳۵۸، مطهـری(» هرچند زادۀ تاریخ ملی او باشد، د استواقعی او و تبدیل خود به ناخو 

توانـد حرکـت رو بـه  می، جهت پویایی و وجود اسـتعداد تکامـل اوًال به، این نظریه .)۵۳
هویـت را بـه شـکل دینـی و  آیندۀ ایرانیان را ترسیم نماید و ثانیًا عالوه بر آنکـه هرچنـد

توانـد مبنـایی انسـانی و  می، نامـا بـه دلیـل فطـری دانسـتن آ، کنـد اسالمی تعریف می
؛ کنـد انسان در جامعه [و تاریخ] رشـد می« .نیز تمهید کندرا شمول برای هویت  جهان

. با طبیعت نیـز سـروکار دارد، هرچند عالوه بر جامعه، کند یعنی همان فطرتش رشد می
عامل درونی : شدِن شخصیت [و هویت] انسان دخیل است بنابراین سه عامل در ساخته

عامل بیرونی طبیعت و عامل بیرونی ، کند خود در او تدریجًا رشد می ت که خود بهفطر 
هاست کـه فرهنـگ و روح یـک  گذارند و مجموع این ها همه در هم اثر می این. جامعه

  .)۵۳ـ  ۴/۵۱ :۱۳۸۹، مطهری(» سازند لخصوص فطرت انسانی انسان را میاجامعه و با
از نظریۀ فطرت بر مبنـای نـوعی  شهید مطهریهای تفسیر  حال یکی از ویژگی با این

، بر مبنای ایـن دیـدگاه. تاریخی از آن است-امکان تفسیر اجتماعی، استعداد شکفتگی
. اسـت» فطرت« گذارند که آن سرمایه نامش افراد با یک سرمایۀ الهی پا به جامعه می«

ل سـوق در نهاد و سرشت هر فردی استعدادهایی نهفته اسـت کـه او را بـه سـوی تکامـ
کند و انسان در مقابل جامعه به منزلۀ یک کاغـذ سـفید در مقابـل  دهد و دعوت می می

: ۱۳۸۹، مطهـری(» نویسنده یا به منزلۀ یک نوار ضـبط صـوت در مقابـل گوینـده نیسـت
نافی هرگونه تلقِی جبرانگارانه از سرنوشت انسان در جامعه ، این تفسیر از فطرت .)۴/۵۱

ن امکــان اختیــار و انتخــاب در زنــدگی اجتمــاعی و حرکــت و تــاریخ بــوده و بــه انســا
فطرت انسانی معنایش این نیسـت کـه انسـان وقتـی از مـادر « .بخشد اش را می تاریخی
بلکه این استعداد یک امر درونی ذاتـی  ....دارد بالفعلیک چیزهایی را ، شود متولد می

او انحـراف و در او است که از درون خـودش بـه سـوی اوسـت و غیـر او شـدن بـرای 
این تفسیر از فطرت که مبنای نگاه شهید مطهری به بحث از هویـت ...شدن است مسخ
ای بـرای مواجهـۀ  ظرفیـِت بسـیار گسـترده، سـو از یک، جمعی یا تاریخی اسـت، فردی
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گاهانه با دنیای معاصر مهیا می امکان اختیار ، با نفِی جبرانگاری، سازد و از سوی دیگر آ
 . دارد نسان محفوظ میو انتخاب را برای ا

های مختلـف مـورد توجـه  پردازان بسیاری در حوزه نظریۀ فطرت بعدها توسط نظریه
ایرانـی در قالـب نظریـۀ  -موسی نجفی این نظریه را دربارۀ هویت اسالمی . قرار گرفت

نحوۀ تحول هویـت ملـی ایرانیـان را از قبـل از ، پیرامون بسط داد و با تکیه بر آن -ذات 
، اسـالمی -دورۀ عربـی ، دورۀ هلنی. بندی کرد کنون در چهار مرحله صورت اسالم تا

ادوار مهمـی هسـتند کـه هویـت ملـی ، استعماری -مغولی و دورۀ غربی  -دورۀ ترکی 
، تنها عنصر مهمی کـه پذیرفتـه، اما ذات این هویت، ایرانیان در معرض تغییر قرار گرفته

آنکه این هویت در دورۀ صفویه بـه اسـتقرار رو بعد از  از این. هویت اسالمی بوده است
، پیرامون این هویت، پس از آن. شود رسد در واقع این عناصر در آن منحل می نسبی می

اما این پیرامـون نتوانسـته اسـت بـه ذات آن داخـل ، شود به هویت مدرِن غربی آلوده می
ایرانـی  -اسالمی ای از واکنش ذات هویت  بنابراین وقوع انقالب اسالمی را نشانه. شود

نجفی با تکیه بر حرکـت جـوهری در  .)۳۱: ۱۳۹۲، نجفی( داند به تهدید عناصر مدرن می
، دانــد کــه در هــر دوره ذات هویــت ایرانـی را ذاتــی پویــا و زنـده می، فلسـفۀ صــدرایی

در ، پـس از اسـتقرار در دورۀ صـفویه، این ذات. اقتضائات خاص خود را آفریده است
، از نظام سیاسی صفویه تـا دوران مشـروطه، در دورۀ اول، ی خودحرکت تاریخی و پویا

از مشـروطه تـا انقـالب اسـالمی در قالـب ، پـس از آن. در قالب سـلطنت ظهـور کـرد
هویـت ، ایـن ذات، سلطنت مشروطه به حیاتش ادامـه داد و بـا وقـوع انقـالب اسـالمی

  .)۳۲، همان( سیاسی خود را در جمهوری اسالمی آشکار کرده است
پیرامون و نظریات مشابه که همگـی مبنـای  -حال نظریۀ فطرت و نظریۀ ذات  ا اینب

کنند و عمـدتًا بـر ابـداعات آن مخصوصـًا در بحـث  خود را از حکمت متعالیه اخذ می
ایرانی را از  -سعی دارند تکامل تاریخی هویت اسالمی ، حرکت جوهری متکی هستند
در توضیح نگاه تکاملی به تـاریخ بشـری و  ،شهید مطهری. گذشته تاکنون تبیین نمایند

تکامـل « از تعبیـر، توضیح اختیار انسان در انتخاب مسیری غیـر تکـاملی، در عین حال
تـاریخ بـه ، اگر به تاریخ به صورت یک مجموعۀ کلی بنگـریم. برد بهره می» مجموعی

و  عاملش انسان است نه طبیعت و انسان یک موجود آزاد« اما چون، سوی تکامل است
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گاهی ممکن است برای مدتی به عقب برگردد و مزایای کمالی خود را از ، مختار است
  .)۲۲۸، همان(» اما درمجموع حرکت تکاملی دارد، دست بدهد

 مقام معظم رهبری از منظر جستاری در نظریه هویت  -۳-۳-۴
، دینـیگرایی  نظریۀ اسالم مجددانه یا تکامل کالن، با وقوع انقالب اسالمی در ایران

، دلیـل  همـین  به. از یک وضِع صرفًا نظری تبدیل به یک نظریۀ معطوف به عمل گردید
قرارگرفتن ولی فقیه در رأس قدرت و تشکیل حکومـت از جانـب ، پس از وقوع انقالب

بنابراین طبیعی . شود نظریه قلمداد می زدن و تحقق این کالن او به معنای تالش برای رقم
ناگزیر باید به رهنمودهـا و بیانـات رهبـری ، نظریۀ هویت کالناست که برای درک این 
عنوان دومـین رهبـر نظـام جمهـوری اسـالمی  به، ۱۳۶۸از سال ، معظم انقالب اسالمی

 . توجه کنیم
، »گرایانـه تکامل« نظریـه های دو نظریۀ قبلـِی هویـت در ذیـل کالن یکی از ویژگی

، از نظـر رهبـری. های دیگر بـود هویتتوجه به تحول و پویایی این هویت در مواجهه با 
ثبـات در  ....ما در کنار تحول بایستی یـک ثبـات داشـته باشـیم، است نوع تحول دو«

ها و ســاختارهای  شــیوه، هــا و در خطــوط اساســی و تحــول در ابزارهــا آرمان، اهــداف
 دهد که آنچه تحول این توضیح نشان می .)۱۷/۶/۱۳۸۶، ای خامنه(» تشکیالتی بر طبق نیاز

حرکـت در راسـتای اهـداف و » جهـت«، بخشـد و تکامل عناصر هویتی را وحدت می
 . هاست آرمان
های هویت دورۀ مشروطه تا نهضت  برخالف دیگر نظریه، عالوه این نظریۀ هویتی به
کند که هویت مدرن به دلیل سلطۀ اسـتکبارِی خوبی بیان می به، شدن صنعت نفت ملی

های مسـتقل  گیری هویت امکان شکل، آن مبتنی است اش و فلسفۀ تاریخی که بر جهانی
اقـدامی ، گیری هویتی مستقل از هویـت مـدرن بنابراین تنها راه شکل. دهد از خود را نمی

انقالبی برای استقالل از فلسفۀ تاریخی اسـت کـه ترسـیم کـرده و در حـال تحقـق آن در 
 ایرانـی -سـالمی هـر طرحـی از هویـت ا، بدون توجه بـه ایـن نکتـه. سرتاسر جهان است

طور کـه  امـا همـان، تواند ظهـوراتی داشـته باشـد می، هرچند در ظاهر و به شکل موقت
، دهـد یا ظهور و افول رضـاخان نشـان مینفت شدن صنعت  ناکامی جریان نهضت ملی
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امکـان ، گِر مـدرن بدون توجه به ایـن اسـتقالل و خـروج از دایـرۀ سـلطۀ هویـت سـلطه
، همـو( خوبی دیـده شـده اسـت بـه، نکتـه در ایـن نظریـه ایـن. گیری و بقا نـدارد شکل

، گرایی بر اساس همان ویژگِی تکاملی، اما پس از این استقالل، )۲۱/۴/۱۳۹۳و  ۷/۲/۱۳۹۶
، ایرانـی -رو هویـت اسـالمی  از ایـن. شـود افق این هویت در سطح جهـانی مطـرح می

سرتاسـر جهـان  مرحلۀ اول و مقدماتی یک هویت جهانی و عام است کـه در آینـده در
گر و  درگیـری ایـن نظریـۀ هویـت بـا وجـوه سـلطه، به همین جهت. محقق خواهد شد

و  ۲۲/۷/۱۳۹۲، همـو( کامًال طبیعـی اسـت، استکباری تمدن مدرن و مقاومت در برابر آن
   .)۱۴/۱۲/۱۳۸۷و ۲۵/۷/۱۳۹۰و ۱۴/۳/۱۳۸۸ و ۱۹/۱۲/۱۳۸۹ و۲۲/۵/۱۳۹۱و  ۱۵/۱۲/۱۳۹۲

توان بـا  برندۀ این هویت جهانی که می صر اصلِی پیشعن، از نظر مقام معظم رهبری
مجموعـه ، ایرانـی را نیـز منحـل سـاخت -های فعلی هویت اسالمی  تزاحم، تکیه بر آن

 عناصری مانند. را بر آن نهاد» نگرش توحیدی« توان عنوان کلِی  عناصری است که می
» س بـا قـرآنان«، »نفی دنیاطلبی«، »احساس عزت«، »توکل به خداوند«، »معنویت«
، همـــو(» های آن همچــون تواضـــع و فروتنــی اخــالق و نشـــانه«، )۱۴/۱۰/۱۳۷۳، همــو(

ـــــودن مردمی«، )۲۸/۶/۱۳۶۹ همـــــو،(» تقـــــوا«، )۳۰/۱۰/۱۳۶۹ ، )۲۸/۱/۱۳۶۵، همـــــو(» ب
 هـا و نظـایر آن )۲۹/۸/۱۳۹۲، همـو(» داشـتن صداقت«، )۲۸/۱/۱۳۶۵، همـو(» داری امانت«
 )۱۰/۹/۱۳۸۹و ۱۴/۱۰/۱۳۸۲و ،۲۹/۷/۱۳۷۷و ۲۷/۶/۱۳۷۷ و۱۹/۱۱/۱۳۹۰و  ۱۰/۱۰/۱۳۷۳،همـــــو(

بیانگر آن است که ایـن ، ایم در ذیل عنوان نگرش توحیدی بیان کرده، که به دلیل تعدد
دهـد تـا  ایرانـی قـرار می -این امکان را پیِش روی هویت اسالمی ، نگرش و عناصر آن

، ماننـد علـم، غرب شده از عناصر خاص هویت ایرانی و همچنین عناصر پیرامونِی وارد
متفاوتی بـدان » جهت« فرهنگ و علوم انسانی مدرن را در خود منحل سازد و، فناوری
ــد ــوری اســالمی« .بخش ــر داد» جهــت«، جمه ــه تغیی ــتاد درج ــو(» را صــد و هش ، هم

 بلکـه بایـد، منفعل نباید بود، ای که نه تنها در مواجهه با علم مدرن گونه به، )۱۶/۲/۱۳۸۷
  ر شما یکی از مراجع عمـده و درجـهبدهیم که پنجاه سال بعد کشو هدف را این قرار «

مجبـور ، های علم آشنا شود طوری که اگر کسی خواست با تازه به، اول علمی دنیا باشد
المثل در بحـث از  فی .)۲۴/۹/۱۳۸۷و  ۱۸/۸/۱۳۸۵، همـو(» شود زبان ملی شما را یاد بگیرد

دسـتاوردهای علمـِی دورۀ معاصـر و دیدگاه مقام معظم رهبـری نـه نفـی ، هویت علمی
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های دانـش  یابی بـه قلـه دسـت« بازگشت خام به گذشته بلکه متضمن توجه به دو نکتـۀ
 اسـت» ها عبور از مرزهای کنونی دانش در مهمترین رشـته« و همچنین» جهان معاصر

با توجه به حضور این نظریه در عرصۀ عمـل ، افزون بر این. است) بیانیۀ گام دوم، همو(
برندۀ این هویـت نیـز شـده  ای به نقش اجتماعی نیروی پیش توجه ویژه، عی ایرانیانجم

در طــول  .. ..گیری معنــوی اســت نقــش هــدایت و دســت، نقــش روحــانیون« .اســت
هر جا روحانیون با منش و هویت روحانی خـود ، های متمادی عمر روحانیت شیعه سال

چـه در میـدان ، میـدان سیاسـتچـه در ؛ اند برکـاتی بـر جـای گذاشـته، اند ظاهر شـده
های مربوط به رزم و دفاع از کشور و امنیت و چه در هـر میـدان ناچه در مید، معنویت
   .)۹/۲/۱۳۹۲و  ۲۳/۱۰/۱۳۸۳، همو(» شأن روحانی این است ،دیگری

اوج تحقـق هویـت ، رسد بتوان مدعی شد در دیدگاه مقام معظـم رهبـری به نظر می
گیری معنوی بتواند در عرصۀ فکر ی است که این جهتزمان، دینی و معنوی یک جامعه

عرصـۀ سـبک ، عزت و استقالل ملـی، عرصۀ اقتصاد، عرصۀ معنویت و اخالق، و علم
گیری معنوی و  ها از جهتزندگی و نظایر آنها به منصه ظهور برسد و تمامی این ساحت

  .)۱۰/۹/۱۳۸۹بیانیۀ گام دوم انقالب و ، همو( گردد منتفع، دینی

 گیری جهنتی
ایرانـی بـه -هویـت اسـالمی، پس از مواجهۀ ایرانیان در اسالم در سـدۀ اول هجـری

های تمدنِی دیگر نظیر تمدن یونـانی  تدریج تکوین یافت و در ادامه در مواجهه با هویت
هـویتی نسـبتًا منسـجم ، در سطحی فراگیـر، توانست در دورۀ صفویه، یا فرهنگ مغولی

، رونی یا حضور بعضی از تضادها در عناصر هـویتِی خـودهای د بیابد و علیرغم کاستی
حـال تقریبـًا از اواسـط دورۀ  بـا این. های دیگر مقاومـت ورزد در مواجهه با هویِت تمدن

این هویت در مواجهه با تمـدِن مـدرِن غربـی بـه چـالش کشـیده شـد و هویـت ، قاجار
، دود یـک سـدهدر حـ، پـس از آن. هـویتی گردیـد» لۀأمسـ« ایرانی تبدیل به-اسالمی

ایرانـی را بـه چـالش کشـیده و -هویت اسـالمی، عناصر و نظریات متعدد هویِت غربی
، در مقابــل ایــن نحــوۀ مواجهــه. کردنــد مانــدگی معرفــی می را بــه مثابــه عامــل عقب آن

، ۱۳۴۰تقریبًا از دهۀ . ایرانی محافظت شود-های بسیاری شد تا از هویت اسالمی تالش
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مخصوصـًا متناسـب بـا اقتضـائات ، ایرانی-تا هویت اسالمیای آغاز شد  تالش گسترده
ایـن تـالش بـه اولـین ، با وقـوع انقـالب اسـالمی، شده و در نهایت احیا، دنیای معاصر

ایرانی کـه از -در این نوع جدید از نظریات هویت اسالمی. ثمرات خویش دست یافت
تـالش دارد تـا ، ایرانی گذشته داشته و از سوی دیگر-ریشه در هویت اسالمی، سو یک

های اسـالمی در معـرض  هایی از آموزه ظرفیت، اقتضائات دنیای معاصر را توضیح دهد
، عنوان یک هویت پویـا و فراگیـر ایرانی را به-قرار گرفته است که بتواند هویت اسالمی

 . در سطح حیات اجتماعی و تاریخِی انسان معاصر مطرح سازد
و مقـام  امـام خمینـی، ریات شهید مطهـریدر این مقاله سعی شد تا با بررسی نظ

ها معرفی و  این ظرفیت، ساز دورۀ معاصر در ایران عنوان متفکرین هویت معظم رهبری به
نظریۀ والیت فقیه و توضیح اقتضائات عملی این نظریـات ، نظریۀ فطرت. برجسته شوند

در ، فایرانـی را در قلمروهـای مختلـ -تواند هویـت اسـالمی هایی است که می ظرفیت
 . کرده و گسترش دهد مواجهه با دنیای معاصر احیا

 نامه کتاب
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