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. مقدمه1
هویـت  .اسـت و سیاسی اجتماعیعلوم در شدهازجمله مباحث مطرح»هویت ملی«موضوع 

دارد، از مفـاهیم هـاي مختلـف زنـدگی بشـري    اي که در حـوزه کنندهدلیل نقش تعیینملی به
ووحـدت ایجـاد درمهـم عـاملی اجتمـاعی و ـدهنده بـه نظـم سیاسـی   مشروعیتاساسیِ

دیگـر ازراآن ملـت کـه طوري، بهاستملتیکجمعیروحگیريشکلوملیبستگیهم
هـاي آن در  لفـه ؤو مهویت ملـی موضوع دربارةهمین مسئله تحقیق سازد.میمتمایزهاملت

سازد.ایران را ضروري و حائز اهمیت می
توسـط قبـل هـا  قـرن . این هویـت  استو قدیمی تاریخیملیهویتدارايایرانکشور
از ابتـدا تـاکنون و   ،و در فراخناي تاریخ ایـران هدشهاي بزرگ ایران باستان ایجاد امپراطوري

،پویـایی ،هاي دیگر آمیخته و توانسته است پایداريها و فرهنگدر راه پویایی خود، با هویت
هـاي مهمـی  . در این فرایند تاریخی، مؤلفـه و تداوم بخشدکندخویش را حفظ و موجودیت

عنوان یـک ملـت بـا    ایرانیان به،عبارتیاند. بهگیري و استمرار این هویت نقش داشتهدر شکل
. انـد دادن هویت ملی خـود برخـوردار بـوده   اي براي سامانهاي ویژهتاریخی، از مؤلفهۀسابق

مـواردي چـون تـاریخ بلنـد و زیسـت مشـترك ایرانیـان از نیاکـان واقعـی یـا           ،کلـی طوربه
بـدیل آن در حیـات جمعـی    جغرافیاي سرزمینی تاریخی، دین واحد و نقش بـی اي، اسطوره

باستان و اسـالمی، نهـاد حکومـت و تـداوم آن در طـول تـاریخ،       ةمردم ایران در هر دو دور
ایرانـی و  ـ هـاي ملـی  هاي متـوالی، اسـطوره  فهم در سدهفرهنگ و آداب و رسوم، زبان قابل

هویـت ملـی   ةدهندهاي اصلی شکلمؤلفهخواهی يو آزاد،جوییخواهی، حقعدالتعناصر 
شوند.ایران در طول تاریخ محسوب می

هـاي دور تـا امـروز از هویـت واحـدي      ایرانـی را از گذشـته  ۀجامعـ مـذکور هايمؤلفه
سـال ایـران   برخوردار ساخته و تمامی تحوالت کوچک و بزرگی را که در زندگی ملت کهن

مقالــه تــالش دارد تــا ایــن ). 202: 1392(شـعبانی  دانــرخ داده در نظـم معینــی ســمت داده 
هویت ملی ایران را در بستر تاریخی و اجتماعی این کشور و بـا تکیـه   ةدهندهاي شکلمؤلفه

.کندها و اطالعات تاریخی بررسی بر داده

ارچوب مفهومی و نظريه. چ2
سـت هاهویـت دیگـر زیربناي و یکی از سطوح مهم هویت جمعی استهویت ملی 

(Poole 2003; Woodward شـکل گرفتـه   )notion(هویت پیرامـون مفهـوم ملـت   این .(2000
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شود که داراي سـرزمین خـاص، فرهنـگ و زبـان     گفته میهانابه گروهی از انس. ملتاست
برخوردارنـد نیـز المللی و تاریخ خود هستند و از نهاد سیاسی دولت و شناسایی بین،مشترك

).88: 1381؛ ربانی 1390:80احمدي(
میان هویت ملیِ کشور و هویت ملیِ اعضاي جامعـه تفکیـک صـورت    ،در این پژوهش

و ،ها و آثار مادي، زیستی، فرهنگـی اي از نشانهمنظور از هویت ملیِ کشور مجموعه.گیردمی
هویـت  شود و مقصـود از  دیگر میها و جوامع از یکاندیشگی است که موجب تفاوت ملت

به اجتماع ملـی و  ي آنانوفادارخاطر، تعهد وآگاهی و احساس تعلقجامعه نیزاعضاي ملیِ
.  استآنةندسازهايمؤلفه

ــیِچگــونگی تکــوینخصــوصدر ــا دو دســتهویــت مل ــواجهیمۀجوامــع، ب ــی م :کل
و هـاي ملـی  دولـت ثر از ظهـور أمتـ مـدرن ایجـاد شـده و   ةکـه در دور ملـی هايهویت.1

د. اکثر کشـورهاي کنـونی   هستندر اروپاي قرون هجدهم و نوزدهمهاي ناسیونالیستیاندیشه
السـاعه  کـه مصـنوعی و خلـق   هاي ملی. هویت2اي برخوردارند. جهان از چنین هویت ملی

و در فراخنـاي تـاریخ  گرفتهشکلهاي ملی در اروپا دولتپیدایش از پیش ها قرنو اندنبوده
. کشـورهایی ماننـد   دیابنو تداوم نندرا حفظ کدخوو موجودیت،پویایی،پایدارياندهتوانست

.  ندداراي... چنین هویت ملیو،ایران، چین، مصر، یونان
: معنـاي حـس ملـی نـام بـرد     بـه دو نوع هویت ملیتوان از میدر تاریخ بشريچنین هم

1648(م هفـده هاي مـدرن کـه از قـرون    هویت ملی مدرن، یعنی احساس تعلق به دولت.1
هویـت ملـی   .2نقاط جهان پیدا شدند ودیگراروپا و بعدها در ۀبه بعد در عرصالیا)وست ف

یونـان،  ایـران،  ماننـد پیشامدرن، یعنی احساس تعلق به واحدهاي سیاسی و سـرزمین کهنـی   
و امـروزه نیـز بـه    انـد تداوم پیـدا کـرده  وکه از دوران گذشته وجود داشته...و،چین، مصر

.)1390:65(احمديهمان نام وجود دارند
هرچند تازه و نوبنیـاد و  ،هیچ ملتیکهاینبه دو نکته توجه داشت: نخست یدباجاایندر 

عامـل در  ترینمهمهویت ملی زیرانیاز از داشتن هویت ملی نیست،بدون تاریخ طوالنی، بی
هویـت  کـه این. دیگر )1381:89(ربانیاست ایجاد وفاق اجتماعی و استواري ارکان جامعه 

یا امري ثابت و تغییرناپذیر نیست و همـواره بـر اثـر عوامـل مختلـف درمعـرض       ملی پدیده 
،شـود در سیر حوادث و مشی وقایع تاریخی پدیدار میاین هویت.استدگرگونی و تحول 

؛ 22- 1395:21(اشـرف کنـد مـی و معـانی گونـاگون پیـدا    ،شـود دگرگون می،کندرشد می
.)60- 1389:45،59؛ زهیري33- 1383:32اسمیت
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د، امـا بـا   وجـود دار ختلفـی هـاي م هویـت ملـی دیـدگاه   ةدهندتشکیلهايمؤلفهةدربار
عنـوان  هـاي هویـت ملـی و بـه    عنـوان مؤلفـه  توان موارد زیر را بهها میدیدگاهبندي آنجمع

دیـن،  هایی چون سرزمین، تـاریخ،  لفهؤم،ارچوب نظري این تحقیق برشمردههاي چشاخص
سـبک معیشـت مشـترك،    فرهنگ، زبان و ادبیـات، ملیـت، نظـام سیاسـی، اقتصـاد واحـد و      

هـاي ملـی،   و قوانین واحد، مقدورات و توانـایی و عرف هاي خاص، اجتماع، حقوقاسطوره
). 97- 1387:94(گـودرزي  هستندهاآنۀو ... از جمل،خلقیات و الگوهاي رفتاري و فکري

هـا  توجه داشت این است کـه اعتبـار و جایگـاه هریـک از ایـن مؤلفـه      اي که باید به آن نکته
ها و جوامع متفاوت است.درمیان ملت

افتخـار  هاآنبهنسبتجوامعکههستندمنديارزشمواردملی،هویتهايمؤلفهازمقصود
یگــراناز دهــاآنۀیلوســهســتند، خــود را بــههــاآندر یــراثميو چــون داراکننــدیمــ
بـه  یملـ یـت هويهاجامعه نسبت به مؤلفهیکافراد کهیزمانتا،کلیطوربه. شناسندمیباز

).4: 1390پویندهویباف(قالنخواهد شد یلتشکیملیتهونکنند،یدادست پیخودآگاه

د:  نشومیداده توضیح اختصار بههاي هویت ملی مؤلفهترینمهمچند مورد از ،جاایندر 
محـیط جغرافیـایی هـر ملـت اسـت و بـراي       ةملی نخسـت زاییـد  هویت سرزمین:ـ 

گیري هویت ملی، تعیین محدوده و قلمرو یک سرزمین مشخص ضـرورت تـام   شکل
بین فرد و سرزمین ازجملـه عـواملی   ۀعلق).8: 1390برزیان و جعفرزاده (قنبريدارد

.  )39- 1390:38(قاسمی شوداست که به تکوین هویت ملی منجر می
تاریخ: استمرار و تداوم تاریخی مردمان ساکن در یک سـرزمین دلیـل محکمـی بـر     ـ 

(قالیبـاف و  است پارچگی هویت ملی وجود و بقاي آن مردم و عامل مهم حفظ و یک
و احساسـات مشـترکی   رباتجـ کننـدة مـنعکس ؛ تاریخ یک ملت، )12: 1390پوینده 

.  )41: 1390(قاسمی کندمیکمک هاآنگیري یک هویت واحد براي به شکلاست که 
زاد بشـر بـوده و از آغـاز    هاي تاریخی حاکی از آن است که دیـن هـم  دین: بررسیـ 

برخـورداري از دیـن و   .گاه از زندگی او بیرون نرفتـه اسـت  تاریخ زندگانی بشر، هیچ
و وفاداري بـه آن و اعتقـاد و تمایـل بـه مناسـک و      بنديپايوتعالیم مذهبی مشترك

و تمـایز  هویـت ملـی  گیـري در فراینـد شـکل  مذهبی فراگیر نقش اساسـی هاي آیین
).  31- 1390:29زمانی محبوب ؛ 204: 1379(حاجیانی دارددیگرجوامع از یک

)ها از گذشته تا به امروز، نقـش مهمـی در ابـداع و    (دولت: حکومتیحکومتنظام ـ 
میـزان وفـاداري   کهاین«،کلیطور هدارند. بداشته ودادن به هویت ملیو سامانشکل
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به حکومت و مبـانی ارزشـی و [کارکردهـاي]    اعضاي یک سرزمین جغرافیایی نسبت
»و [هویـت ملـی] خواهـد بـود    بسـتگی هـم قدر است، عامل مهمی در تقویت هآن چ

.)203: 1379(حاجیانی 
هـا، احساسـات، نهادهـا،    تـوان مجموعـه یـا نظـامی از ارزش    مـی فرهنگ: فرهنـگ را ـ 

دانست که بین یکایک افراد ملت مشترك است و ...و،هنر،یکردها، رسم و رسومرو
. ایـن  )73: 1385(ازغنـدي  دگـرد هاي بعدي منتقل مـی میراث تاریخی به نسلۀمثابهب
خودآگـاه یـا   ،نحويگیرد که بهابعاد فرهنگی هر نظام اجتماعی را در بر میۀلفه کلیؤم

هـاي تـاریخ یـک ملـت     دهـد و نشـانه  ثیر قرار مـی أتناخودآگاه، افراد جامعه را تحت
.)238: 1390(مقصودي و ارسیا رودشمار میهب
از ارکان هویت ملی و عـاملی مـؤثر در تـداوم حیـاتی جامعـه     اساسیزبان: زبان رکنی ـ 

ارتباطـات  ۀابـزار و وسـیل  عنوان محصـولی اجتمـاعی  تنها بهزبان نه«آید. حساب میبه
»گیـري و انتقـال فرهنـگ   رود، بلکـه ابـزاري مهـم بـراي حفـظ، شـکل      شـمار مـی  به

شـود.  یک ملت نیز محسـوب مـی  ۀو نیز عامل پیوند با گذشت)206: 1379(حاجیانی
و معنـا  شـکل گرفتـه  عناصر هویت ملی بر محـور زبـان مشـترك   تمامی،کلیطورهب

).105: 1381(ربانییابندمی
کهـن و  تفکـر مردمـان در دوران  ةفرهنـگ و نحـو  دهنـدة نشـان هااسطوره: هااسطورهـ 

داسـتان و  آن است. اسـطوره یختارینوعملت و بهیکیفرهنگیتداوم زندگةیندنما
یسـت اصل آن معلـوم ن است که معموالًیجهانو آن،ملموسیرغی،آسمانیسرگذشت

هـا اسـطوره . اسـت یعـی طبايیـده پدیـا ،نهـاد یـده، عمـل، عق بعـدالطبیعی و شرح ما
ــدگاه ــايدی ــانه ــارةرا انس ــتن،خودرب ــانیش ــدگارو آفر،جه ــانبی ــی ــیم دکنن
).5- 3: 1393(آموزگار

تر باشد، هاي هویت ملی خود قويیک فرد به مؤلفهتعلقاحساسقدرهر،کلیطوربه
و شـامل  عناصـري عـام  هـاي مـذکور  شود. مؤلفههاي دیگر کاسته میاز تعلقش به هویت

هـاي  گـروه بسـتگی هـم هاي اتحـاد و  که زمینهملت هستند هرها و اقشارگروهۀبراي هم
هـا این مؤلفـه هرچه قدمت آورند و نیز مختلف اجتماعی را در لواي ملتی واحد فراهم می

و در تالطم امـواج  باشد، سطح انسجام اجتماعی و ملی باالترتر بیشملت ۀسابق،و درکل
؛43: 1387؛ گـودرزي 66: 1390احمـدي (خواهد بودترآفریندگارتر و نقشزا مانبحران

Parekh 2008.(
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گیري هویت ملی در ایران. سیر تاریخی شکل3
اي دو دیـدگاه کلـی وجـود دارد: عـده    ،گیري هویـت ملـی در ایـران   درخصوص شکل

ملـی در  هـاي ثر از ظهـور دولـت  أخر و متـ أاي متمعتقدند که هویت ملی در ایران پدیده
دلیـل قـدمت   گر بر این باورند که بهیاي داروپاي قرون هجدهم و نوزدهم است و دسته

هایی از وجود مفهوم هویت ملی را در ایـران  توان نشانهکشور ایران، میةتاریخی گسترد
گیـري  شکلةعنوان شالودجو کرد؛ دیدگاه اخیر معتقد است که مفهوم ملت بهوباستان جست

هاي ملی قرن نوزدهم در کشور ایـران وجـود داشـته اسـت    ها قبل از دولتنهویت ملی، قر
نظر است.مقاله با دیدگاه دوم هماین .)117- 116: 1390آباديمابراهی(قاسمی و

کـه  داردهـایی  ایران ویژگـی ۀدهد که جامععملی ایران نشان میۀتاریخی و تجربۀسابق
ملـت در ایـران در   ة. پدیـد کنـد مـی برخوردار »ملت«آن را برطبق معیارهاي علمی از صفت 

دادها و تحوالت سیاسی و اجتماعی پیش از اسالم پیدا شـد و در دوران اسـالمی   فرایند روي
آنتــونی در همــین ارتبــاط،). 143- 133،142: 1390(احمــدي بــه زنــدگی خــود ادامــه داد

ی ازجمله ملـت ایـران   هاي تاریخنظران مبحث هویت ملی، از وجود ملتاز صاحب،اسمیت
نحـو  اعتقاد وي، هویت فرهنگی ایرانیـان و اسـتمرار آن بـه   گوید. بهدر عهد باستان سخن می

رغم گسست در حکومت ملی آنـان،  ساسانیان وجود داشته و این تداوم، علیةبارزي در دور
(اسـمیت  یابـد معاصر شکل جدیـدي مـی  ةخورد و در دوراسالمی هم به چشم میةدر دور
باسـتان، هـویتی   ة). ابن خلدون هم براي ایران دور47- 44: 2000؛ اسمیت 153- 140: 1383

تـوان از افـرادي چـون احمـد     می،گران ایرانیدرمیان پژوهشمستقل و البته ملی قائل است.
)، فرهنـگ رجـایی  1386()، رضـا شـعبانی  1390و 1382()، حمید احمـدي 1395(اشرف

و ... نام برد که نگاهی تاریخی به هویت ایرانـی دارنـد و   ،)1387() پیروز مجتهدزاده1386(
ند.کناین مقوله را در سیر تحول تاریخی بررسی می

دار در ایران، هنوز مبـانی  رغم وجود هویت ملی کهن و ریشهمهم این است که علیۀنکت
و توان تعریف و تحلیلی از ایـن هویـت   ایرانی روشن نشده است و نمیۀنظري آن در جامع

نظـر  آن اتفـاق روينظران توجهی از صاحبآن سراغ گرفت که بخش قابلةدهندارکان شکل
گـران  درمیـان پـژوهش  ،اسـاس ایـن ). بر159- 158: 1389نیا و خامسان (لقمانداشته باشند

تـري دارنـد  کیـد بـیش  أایرانیِ مبحث هویـت ملـی ایـران، برخـی بـر بعـد ایـران باسـتان ت        
بنگریـد بـه  (داننداسالم و تشیع را رکن اصلی هویت ملی ایران می)، برخی 1373(مسکوب

عنوان عوامل اساسی ایـن هویـت   )، برخی بر تلفیق دو عنصر ایرانی و اسالمی به1387نجفی 
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اي ایـران باسـتان،   نیز عده،) و درنهایت1384؛ احمدي 1383احمدي بنگرید به(دارندتأکید
بنگریـد بـه  (گیرنـد هاي اصلی هویت ملی ایران در نظر مـی هعنوان الیو مدرنیته را به،اسالم

).  1386ب؛ رجایی 1383الف؛ بشیریه 1383بشیریه 
ایـران را  هویت ملـی و استنظر حاضر با دیدگاه آخر همۀهاي فوق، مقالاز میان دیدگاه

داند:اصلی میۀرکن یا سه الیسهداراي
اسالم اسـت  دومرکن، اندیدهنامملیهویتیرانیعد ارا بآنکهاستباستانیرانااولْرکن

شده اسـت و  یهاز آن تغذیرانیانساز ایتاز عناصر هویبخش مهم،یرقرن اخهکه در چهارد
یرانـی ایـت تعلق به هویِسنتهايیشهقاجار بر اندةدوراوایلکه از استیتهمدرنسومرکن

).98: 1387ي(گودرزبخشیدهویتاینبهايتازهةجلووگذاشتهثیرأت

شـکل گرفتـه و   هـا آنبسترهایی هستند که هویت ملی ایران در دل این سه الیه،درواقع
گذر زمان و تغییر و اصالح در مسیر حرکـت  ۀمسئل،دیگرعبارتشناور است. بههاآندرمیان 

هاي هویت ملی ایرانی است.از ویژگی
شـدن آداب و رسـوم مشـخص و    ایرانی با مشخصهویت ۀمایایران باستان، بنةدر دور

مشـخص  و حکومـت ،تمایز و قرارگرفتن ایران در برابر توران، یونان و روم با دین، فرهنگ
اي ایرانـی مشـخص شـد. در ایـن مقطـع،      نام هویت باسـتانی و اسـطوره  تشخص یافت و به

،و ساسانیان حاکمیت داشتند کـه درنهایـت  ،ي هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیانهانادودم
به ارث رسـید پیوسـتگی و تـداوم فرهنگـی متمـایز و احسـاس       هاناچه از این دودمآن

هرچند از نظـر  ،کلیطوربه).77-75: 1389(کبیريایران بودۀهویت ملی در نزد جامع
یمهتوالی تاریخی، با پیدایش یـک احسـاس هـویتی در ایـران عصـر هخامنشـی مـواج       

بذر هویت ایرانی پاشیده شد و سپس ساسـانیان  ،از زمان اشکانیان)،125: 1387(مجتهدزاده
ي بـه  اهنااي از اساطیر و پادشاهان افسـ گسترده و افزودن سلسلهسیس امپراطوريأبا تگام هم

هویـت  ،). در ایـن دوران 9: 1389سـروي (خواجـه انجـام رسـاندند  آفرینی را بهآن، هویت
که تـار  ،و آداب و رسوم سنتی،ران عادل، هنر و معماريحکمۀایرانی با آیین زرتشت، فلسف
.)75- 74: 1389(کبیري شکل گرفت،و پود فرهنگ ایرانی بودند

سـرزمین و برآمـدن اسـالم در ایـن    ساسـانی ۀسلسـل فروپاشیاعراب به ایران و هجوم
درپی ایـن  «.هم ریختپارچگی آن را بهکرد و یکتضعیفهویت ایرانی را ۀبستهاي همپایه

هویت ایرانـی  ،ترتیبدیگر تالقی نمودند و بدینهاي ایرانی و سامی با یک، فرهنگوضعیت
اش و دین جدیدي کـه دگرگـونی مهمـی در    از دو آیین مایه گرفت: آیینی از گذشته باستانی
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ـ ).10: 1389سـروي (خواجـه »هویت ایرانی پدیـد آورد  ن اخـتالط فرهنگـی، فرهنـگ    از ای
به جهـان  هاآنمدت چهارده قرن به هویت ملی ایرانیان و نگرش وجود آمد که بهجدیدي به

).98: 1381زاده (نقیبجهت دادهاآنو رفتار اجتماعی و سیاسی 
پـس از ورود  ۀصدسـال زمـانی نـه  ۀجا این است که هرچنـد در برهـ  اساسی در اینۀنکت

عنـوان یـک واحـد سیاسـی در     بـه ن کشورایکارآمدن صفویان،اسالم به ایران تا قبل از روي
آنهویـت ملـی  هـاي و شـاخص هـا  لفـه ؤمدرون نظام خالفت اسالمی حل شده بـود، امـا  

بودن زبان فارسی و فرهنگ ایرانی و جغرافیـاي سیاسـی کـه عمومـاً    . زندهدبوچنان زنده مه
ـ نظام حکومتی  ۀازجملـ ،ثر از ایرانیـان بـود  أآن در اختیار حکام و سالطین محلی ایرانی یا مت

هاي این حیات است.هنشان
احیـا شـد.   صفویه و با استقرار حکومت مرکزي در ایران، هویت ایرانی مجـدداً ةدر دور«

عنوان کشـوري بـزرگ و مسـتقل احیـا شـد و هویـت ملـی        در این مقطع، ایران بار دیگر به
حکومـت  ).36- 31: 1397؛ میـري  97: 1381(ربانی»ن نیز رنگ شیعی به خود گرفتایرانیا

، موجب تداوم فرهنـگ ایرانیـان قبـل    عبر عناصر فرهنگ ایرانی و مذهب تشیتأکیدصفویه با 
).  85: 1389(کبیريشد از اسالم و فرهنگ مذهبی دوران ایران اسالمی

ایـران و روس و آشـنایی ایرانیـان بـا تمـدن      هاي دنبال جنگاز قرن نوزدهم میالدي و به
هـاي سـنتی   ملـت، بـا اندیشـه   ـ هاي ناسیونالیستی بر محور ایجاد دولتمدرن غرب، اندیشه

ۀدرمورد تعلق به ایران و پاسداري از مرزهاي ایران و هویت ایرانی در هم آمیخـت. درنتیجـ  
هـاي  ویـت ایرانـی بـا چـالش    هاي اروپـایی، ه عصر قاجار با جوامع و ارزشایرانیانِهۀمواج
راه بـا اصـالح و تکامـل)   (تغییر همها بستري براي دگردیسیرو شد. این چالشهاي روبتازه

ایـن وضـعیت، انقـالب    ۀدرنتیج.در باور و فرهنگ ایرانی و سرانجام ترکیب هویت ملی شد
ایـن  هـنِ میـراث ک ۀایرانی با مفهوم نـوین آن برپایـ  هویتد و براساس آنْادمشروطه رخ 
؛ 73: 1387قاجـار زاده و بهمنـی رمضـان ؛ 204- 195: 1395اشـرف  (گرفتهویت شکل 

هاي نو، الگـوي  با هدف طرح ساختار جدید و اندیشهانقالب مشروطه ).101: 1389زهیري
نوینی از ارتباط ملت و دولت و هویت ملی را ایجاد کرد.

ةاسـتبدادي و کـاهش حـوز   ياشیوهحکومت با تمرکزگرایی شدید و به،پهلويةدر دور
هـاي ایرانـی و اسـالمی    هاي اجتماعی و ایجاد تقابل بین الیـه فرهنگنفوذ و اختیارات خرده

شـاهان پهلـوي تـالش    ).129: 1390آبـادي (قاسـمی و ابـراهیم  کـرد عمل مـی هویت ملی
نظـام  ۀبرپایـ جدیـدي ۀجامع،ایران باستانمدرن و تاریخۀمیان تجربهکردند با ایجاد رابطمی
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نظـام  به پیدایش بحران مشـروعیت و فروپاشـی   ،این مسئله درنهایتاما .ندکنبنا شاهنشاهی 
.کردکمک پهلوي

پس از پیروزي انقالب اسالمی و استقرار دولت جمهـوري اسـالمی در ایـران، شـاهد     
قرارگـرفتنِ  و شـیعی و درحاشـیه  هاي اسـالمی بر ارزشاستقرار نظم هویتی جدیدي مبتنی

کـه در  هسـتند بنیان گفتمـان هـویتی   هاي اسالمی و شیعیارزش. هستیم»ایرانیت«عنصر 
ه و هـدفش  شـد در عصر پهلوي پدیدار اسالمیِ هویت ملیبعدواکنش به فرایند تضعیف 

از شـیعی ـ تعریفی اسـالمی ۀملی در کشور را با ارائبستگیهممبانی کهه و هستآن بود
را نظـام شاهنشـاهی و مدرنیتـه   د. دولـت جمهـوري اسـالمی   کنـ ن بنـا  هویت ملـی ایـرا  

درپی ایجاد تحـول  ،با تقویت و بازگشت به هویت اسالمیودکردگرهویتی خود تعریف 
؛ 188- 187: 1384؛ تاجیـک 801: الـف 1383(بشـیریه در ساختار هویت ملی ایران برآمد

.  )189- 188: 1391سیدامامی 
تـوان گفـت   میان ارکان هویت ملی ایـران در طـول تـاریخ مـی    ۀرابطةدربار،کلیطوربه

ترین ارکـان حیـات   اصلیۀخصمانه نبود و این دو ازجمل»اسالمیت«و »ایرانیت«ارتباط میان 
هـا آندادنـد و ایرانیـان میـان    ایرانـی را تشـکیل مـی   ۀو سیاسـی جامعـ  ،اجتماعی، فرهنگـی 

چنـان  ). این پیوند آن204: 1373؛ رجایی 97- 1383:96(احمدي کردندیمسازگاري برقرار 
). 314: 1393(بهمـن  شکلی طبیعی جزئی از سرشت هویتی ایرانیان شـد مند بود که بهقدرت

ایـن  . «اسـت آن در هویت ملی ایران در تاریخ معاصر اساسـی  ثیرأمدرنیته نیز نفوذ و تبارةدر
بـه جریـانی   ،ایران، طی یـک قـرن اخیـر   ۀاي پرقدمت در جامعرغم نداشتن ریشهپدیده علی
).200: 1381زاده (نقیـب »هویت ملـی آن مبـدل شـده اسـت    ۀثیرگذار در عرصأنیرومند و ت

هـاي ملـی و فراگیـري چـون مشـروطه کـه بـر حکومـت مشـروطه و          گیـري جنـبش  شکل
راه بـود و جنـبش انقـالب اسـالمی    کنارگذاشتن نظام استبدادي با اصالح ساختار سیاسی هم

درکنـار  ،داشـت تأکیـد » و جمهـوري اسـالمی  ،اسـتقالل، آزادي «که بر شعار محوري 1357
کـردن جنـبش نفـت و    گرایی، ملـی خواهی و آزاديهاي محلی معطوف به دموکراسیجنبش

ثیرپـذري از دوران  أستیزي و غیره از نمودهـاي ت تحرکات معطوف به برابري و عدالت و ظلم
مدرن است.

هاي هویت ملی ایرانؤلفه. مستندات تاریخی م4
انـد،  عنوان ملتی متمایز از دیگران مشـخص سـاخته  دور، همواره خود را بهۀایرانیان از گذشت

حکایت از وجود نوعی آگاهی ملی درمیان آنـان دارد. ایـن آگـاهی برمبنـاي     موضوعکه این 
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میراث سیاسـی و  ویژه اسالم)،(بهتاریخ طوالنی و کهن، دینی چون سرزمین ایران،یهامؤلفه
و عناصــر ایرانــیـ ي ملــیهــازبــان فارســی، اســطورهحکومــت، فرهنــگ غنــی و پویــا،

رفتـه موجـب ایجـاد    هـم پدید آمده بود کـه روي خواهی و آزادي،جوییخواهی، حقعدالت
دنـد و  کردرمیان آنان شده بود. این عناصر در طول زمان تحوالت خاصی را طـی  بستگیهم

تـوان عناصـر   را میهاآن،اساساینساز خود ادامه دادند. بربستگیهمرد همواره به این کارک
هویت ملی ایران برشمرد.ةسازند

،بـودن ایرانـی تعریـف ویرانايهانشانهترینمهمو ترینیاصلیزحاضر ندرحالعناصرینا
و یـران شناسـاندن ا ،یجـه و درنتیگـران خود از دیزکردناز خود، متمایرانیانشناخت ایعنی

ـ یخی،تحول تـار یرها در سمؤلفهاینباشند. یبه جهان خارج میرانیا بنـا و  سـنگ عنـوان هب
يهـا نشـانه ترینمهمعنوان و صالبت خود را بهیافتندقوام یرانیايمستحکم بنايهاستون

گذشـته بـه آزمـون    فرهنگـیِ واجتماعیسیاسی،گوناگونيهانابحرینددر فرابودنیرانیا
انو شناسـاندن سـاکن  ییشناسـا يهـا داشـته و نشـانه  یرفراگۀاند. عناصر مذکور جنبگذاشته

).219: 1388حاجیانی؛379- 380: 1390ي(احمدهستند یتیکشور در سطح کالن هو

آن است که موجب اشتراك و ارتبـاط ایرانیـانِ  هاي هویت ملی ایرانمؤلفهۀامتیاز برجست
و ،شـده، بـه آنـان تشـخص و احسـاس تعلـق خاصـی داده       عصرانشاننیاکان و همامروز با 
ردد.گشان میآنان به هویت ملیستگی بدلموجب

سرزمین ایران1.4
نوعی ظرف هویت ایرانی تشبیه کرد که جامع تمام صـفحات  توان بهجغرافیاي ایران را می

نام داشته »ایران«امروز همواره بهدرونی و بیرونی ایرانیان بوده است. این فضا از گذشته تا 
). نـام ایـران خاسـتگاه قـومی دارد و معـرف قـوم معـروف بـه         125: 1387(نصـري است
ةدر دوروارد فـالت ایـران شـدند.   دوم قبـل از مـیالد   ةهاست که در اواسط هـزار ییآریا

ترتیب به پرشـیا و ایرانشـهر شـهرت داشـته اسـت.      هخامنشی و ساسانی، سرزمین ایران به
شـود ساسانی رواج یافت و پـس از اسـالم نیـز اسـتفاده شـده و مـی      ةاز دور»ایران«ةواژ

).18- 13: 1392؛ شعبانی 12- 9: 1393نیا(حافظ
فرهنگـی ایـران را جـاي داده از وحـدت     ۀسرزمینی که در درون خود هسـت ،کلیطوربه

جغرافیایی برخوردار است. هویت جغرافیایی ایران را فالت ایران از رود جیحون تـا مـاوراي   
1200فالتی مرتفع اسـت کـه  ). بخش اعظم کشور14: 1393نیا (حافظزاگرس ساخته است
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انـد.  تري نیـز از درون آن سـر برکشـیده   رد و قلل مرتفعتا از سطح دریا ارتفاع دامتر 1500تا 
انـدکی بـیش   هاآنهاي خلیج فارس است که ارتفاع تنها استثناهاي موجود خوزستان و کناره

تـر از میـانگین   پایینفوت90از سطح دریاست و نوار ساحلی باریک جنوب دریاي خزر نیز 
و زاگرس در غـرب و جنـوب، سـرزمین    هاي البرز در شمال سطح دریا قرار دارد. رشتهکوه

. از اسـت صورت بیابانی درصد مساحت کشور به70چنین حدود اند. همایران را احاطه کرده
هـاي  مسـاحت را زمـین  ۀدرصد جنگل و مرتع اسـت و بقیـ  10مساحت کشور، حدود ۀبقی

هـاي بـزرگ   رودخانهکه فالت ایران فاقد دیگر اینۀدهند. نکتحاصل تشکیل میزراعی و کم
حـرارت روز  ۀهواي کشور نیز در نقاط مختلف بسیار متنوع بوده و اختالف درجواست. آب

).6- 5: 1373(مورگان و شب و فصول مختلف بسیار زیاد است
مرزي دارد که مرزهاي طبیعی و حـدود  وفالت ایران از نظر موقعیت جغرافیایی، حد

تفـاهم و  وبسـتگی هـم بـه  که این الگوي فضاییِآن را طبیعتی ویژه مشخص کرده است 
را از دیگـران فـراهم   هـا آندیگر کمک کرده و امکـان تمـایز   آن با یکۀسکنپارچگیِیک

با بسترسـازي  ،سویکموقعیت و ساختار طبیعی سرزمین ایران از،کلیطورآورده است. به
فالت ایران آسان کرده و ۀبا سکندیگر ورا با یکهاآنها، تعامل ارتباط میان اقوام و گروه

گیـري روابـط و پیـدایش    بخش کـالن سـرزمین بـر شـکل    هاي وحدتجنبه،دیگرازسوي
گیـري  سـاز سـرزمین، شـکل   هـاي تفکیـک  ثیر گذاشـته و جنبـه  أهاي کالن ملی تـ خصلت
؛ 16- 14: 1393نیـا  (حافظاي درون آن را موجب شده استهاي ناحیهها و خصلتتفاوت

).  17: 1390پوینده قالیباف و 
دیگـر طول تاریخ بر روابط این کشور با موقعیت جغرافیایی ایران درکهایندیگر ۀنکت

اي جایگـاه  هـاي بـزرگ و رقیبـان منطقـه    ثیر گذاشته و به ایران از نظـر قـدرت  أکشورها ت
شـود، رو بخشیده بود و همین مسئله موجب شد که با حمـالت گونـاگونی روبـه   ايویژه

،انـد. درواقـع  ظ مانـده وحفـ م، سرزمین و هویت ایرانی از بین نرفته و تاکنون نیز الحاینبا
میـان مـردم   بسـتگی همن به سرزمین ایران نقش اساسی در ایجاد اتجاوزات مستمر مهاجم

؛192: 1379؛ زهیـري  86: 1392(شـعبانی  شان داشته استاین کشور براي حفظ هویت ملی
و هـاي تلفیقـی بـوده   ساز تمـدن شرایط جغرافیایی ایران زمینهچنین ). هم131: 1387نصري

. طبیعـت  ه اسـت دکـر این خصیصه در تمامی ادوار عمر ملت ایران مجال ظهور و بروز پیـدا  
).78: 1392(شعبانی این مهم کمک کرده استگرفتنکشور نیز همواره به انجام

ـ از دوران حکومت هخامنشیان تـا امـروز، ایـرانِ   ،درمجموع ونی بـا مسـاحتی حـدود    کن
تـرین ایرانـی اسـت کـه تـاریخ بـه خـود دیـده اسـت         کوچـک ،مربـع یلومترک000/648/1
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ن و مـوط عنـوان مقـرّ  به،رفته، قلمرو جغرافیایی سرزمین ایرانهم). روي131: 1387(نصري
).17: 1390(قالیباف و پوینده بخشدزیست ایرانیان، به آنان هویت مکانی و وطنی می

تاریخ طوالنی و کهن2.4
هویت ملی ایـران اسـت، چراکـه    ةترین عناصر سازندایران از عمدهۀتاریخ چندهزارسال

بـودن هویـت ملـی ایـران اسـت     گیري روح جمعی و دیرینهگر آغازین دوران شکلبیان
سر گذاشـته اسـت. گـاه یـک     هاي گوناگونی را پشت). این تاریخ دوره383: 1390(احمدي

نحـو تـاریخی   اي سرشار از سرزندگی و خالقیت و بـدین ی و رکود و گاه دورهایستایةدور
). تاریخ ایـران آکنـده از حـوادث و    68: 1390(سلیم چندهزارساله را استمرار بخشیده است

انـد هکـرد رویدادهاي متنوعی است که نشان از تالش مردمی دارد که براي ماندن خود مبارزه 
اش از دلیل موقعیت خاص جغرافیایی خـود و نـاگزیري  ران به). کشور ای191: 1379(زهیري 

جهـانی قـرار گرفتـه و بارهـا کوشـیده اسـت تـا        ۀمعرکۀدرگیري در حوادث متعدد، در میان
خود را سـرپا نگـاه   ،از طریق نبرد و مقاومت یا از راه پویش فرهنگیو خویشتن را احیا کند 

نگــی ایــن ســرزمین موجــب شــده تــا اش را حفــظ کنــد. تــوان فرهدارد و تــداوم تــاریخی
محفـوظ بمانـد  ،پارچگی هویتی و فرهنگی ایران، با وجود پراکندگی جغرافیاي سیاسـی یک

).68: 1390(سلیم 
پـیش از ورود اقـوام   کـه ایناساسی توجه داشت: اول ۀتاریخ ایران باید به دو نکتةدربار

تـوان از  می،داشتند. براي نمونهه وجودهاي کهنی در این خطّآریایی به سرزمین ایران، تمدن
آذربایجـان نـام بـرد. دوم    اورارتـوي ک کاشـان،  سیستان، عیالم، سیلَۀهاي شهر سوختتمدن

کننـد.  پیش از اسالم و پس از اسالم تقسیم مـی کلیِةکه معموالً تاریخ ایران را به دو دوراین
بـر  از تاریخ ایرانِ پیش از اسالم دو روایت مختلف وجـود دارد: یکـی روایـت سـنتی مبتنـی     

،) اسـت کـه از نخسـتین پادشـاه    فردوسـی ۀشـاهنام ویـژه  (بـه هاتواریخ سنتی نظیر شاهنامه
د. شـو و ساسانیان را شامل می،نهاي پیشدادیان، کیانیان، اشکانیاآغاز شده و سلسله،یومرثک

...) و روایتی مـدرن و علمـی اسـت    (یونانی، رومی، وبر تواریخ خارجیروایت دیگر مبتنی
مادهـا، هخامنشـیان، سـلوکیان،    ي پادشاهی ایـران پـیش از اسـالم ْ   هاناکه براساس آن، خاند

ین ایـران جـایی   . اما درمجموع، حقیقت مسلم آن است که سرزمهستندو ساسانیان ،اشکانیان
و نوسنگی آثار انسانی ارائه کرده و حیـات انسـانی   ،سنگیسنگی، میانهکهنةاست که از دور

م)پـنجم ق ة(هـزار دم تاریخ تمـدن طور پیوسته و مستند تا سپیدههزار سال پیش به35را از 
).205- 204: 1390(سلیم نشان داده است
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جـز مقـاطعی   حکومت دارد که بـه ۀسال سابق2500نظام سیاسی در کشور ایران بیش از 
ۀپانصـد سـال سـابق   هـزارو سـه خاص، استمرار تاریخی داشته است. ملت ایران نیز درحدود 

چه ایرانیان را در این سـرزمین پـاس داشـته    آن،). درواقع194: 1393نیا (حافظتاریخی دارد
د تـا ایرانیـان حتـی    شاعث . تاریخ ایران و خاطرات تاریخی مردمان آن به استتاریخ آن بود

ورود مدرنیته به این کشور، بر هویت خـود بـاقی بماننـد   ،پس از پذیرش اسالم و نیز بعدها
ملـت  ۀراه بـوده اسـت و حافظـ   ). تاریخ ایران همیشه با فراز و فرود هم125: 1387(نصري 

را داشـتند کـه   اما ایرانیان ایـن توانـایی  ،دارددر خودهاي شکست و ناکامی را نیز ایران دوره
جموع، تـاریخ  م). در201: 1393نیا (حافظشکست و ناکامی، خود را بازیابندةپس از هر دور

نگرش و شخصـیت ایرانـی بـوده و بنیـان مهمـی بـراي شـناخت        ةدهندطوالنی ایران شکل
).386: 1390(احمدي است ایرانیان از خود و شناساندن خود به دیگران 

ویژه اسالم)(بهبیدین و اعتقادات مذه3.4
دین و مذهب از روزگاران کهن، جایگاه مهمی در زندگی اجتماعی و سیاسی ایرانیان داشـته 

بخش براي سـاکنان ایـن کشـور بـوده     دیگر و عنصري هویتیکهبآنانةعامل پیونددهندو
بخش دیگـر عناصـر هـویتی    اهمیت است که الهاماست. دین در ایران از این لحاظ هم حائز

هـاي  هاي دین در دورهچنین یکی از ویژگیادبیات بوده است. همو ها، رسوم، اسطورههازجمل
اي با حکومت در ارتباط بوده است.  گونهمختلف تاریخ ایران این است که همواره به

ها به این سـرزمین وجـود   ادیان ایرانیان در پیش از ورود آریاییةاطالعات چندانی دربار
هـا بـه مـذهب واحـدي اعتقـاد      )، اما مشخص است که آریـایی 267: 1388(حاجیانیندارد

آنان بر پرستش مظاهر طبیعت مبتنی بود. درکنـار ایـن، مهرپرسـتی نیـز     ۀنداشتند و عقاید اولی
. این دو آیین پس از چندي در قالب مزداپرسـتی و اعتقـاد بـه اهـورامزدا     شددر ایران متجلی 

). 32: 1390محبـوب  (زمانی پرستی در ایران بنیان نهاده شدهاي دین یکتاگر شد و پایهجلوه
ویـژه در  بـه ، که تـا قبـل از ورود اسـالم   استدین زرتشت آیین یکتاپرستی در ایران باستان 

دین غالب و رسمی جامعه بود.،عصر ساسانی
کـه گرفتنـد میقرارالهیمراتبسلسلهوکبریاییصفیکدرموجوداتزرتشت،دیندر

سـه چنـین هـم . شـدند مـی برخوردارتريبیشپاکیازبودند،ترنزدیکاهورامزدابههرچه
محسـوب  نیـ دیـن ایاحکـام اساسـ  هازجملـ »یـک و کردار نیکگفتار نیک،پندار ن«ۀمقول

).83- 82: 1381زادهیب(نقشوندیم
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طـور اي عرفانی بود. تعالیم این آیین بهاي مذهبی و دینی و روحیهمیراث زرتشت جامعه
).  196: 1379(زهیري ثیر شگرفی داشته استأبر هویت ملی ایرانیان ت،کلی

اش را از پس از ورود اسالم به ایران و با گذشـت زمـان، دیـن زرتشـت موقعیـت قبلـی      
چهـارچوب ین اسالم گرویدند. آمـدن اسـالم بـه ایـران     یدست داد و اکثریت مردم ایران به آ

و اقتصـادي  ،معرفی کرد که بر ساخت سیاسی، اجتماعیذهنی و گفتمان فرهنگی جدیدي را 
مواجهـه بـا اسـالم،    ۀها، ایرانیان درنتیجـ ). با تمام این69: 1373(رجایی ثیر گذاشتأکشور ت

طبقـاتی در  ۀبلکه اسالم را راهی براي حل مشـکالت جامعـ  ،فرهنگ خود را کنار نگذاشتند
فرهنگ ایران باستان و اسـالم را بـا هـم ترکیـب کردنـد     ،روعصر ساسانی تلقی کردند. ازاین

).56: 1385(توحیدفام 
سیس حکومت صفویه نیز مذهب شیعه در ایران رسمیت یافت و توانست به جزئـی  أبا ت

ینـی اسـت   ی). مـذهب شـیعه آ  73- 71: 1397(میري ایرانی تبدیل گرددۀمهم از هویت جامع
(ص) بیـت پیـامبر اسـالم   (ع) و اهـل ان علـی که بر حقانیت و پیروي از امام نخست شـیعی 
ي شد که در حکومت خالفـت عربـی   انهاخواهشکل گرفت و منادي رهبري نهضت عدالت

43/99(حـدود  اکثریت مردم ایران«اکنونهم). 199: 1379(زهیري از خود واکنش نشان داد
مسـلمان ایـران   د. جمعیـت هسـتن و ...] ،[و مابقی زرتشتی، مسیحیدرصد) پیرو دین اسالم

اثنـا  ۀدرصـد شـیع  94شوند که از این میان، حـدود  ی تقسیم مینّخود به دو گروه شیعه و س
اجمالی در بـاور مـذهبی شـیعیان ایرانـی وزن     ةمشاهد).20: 1393نیا (حافظ»عشري هستند

مظاهر و باورهاي خاص شیعیان جایگـاه  ،کلیطوردهد. بهتعالیم و الزامات تشیع را نشان می
مهمی در تمهید هویت ملی و مذهبی ایرانیانِ شیعه دارند.  

فرهنگی در نظر گرفـت کـه در   ـ توان عاملی اجتماعیرفته اسالم را در ایران میهمروي
هـاي  گیـري ها و سـمت اي داشته و گرایشکنندهحیات سیاسی و اجتماعی کشور نقش تعیین

.)53- 52: 1387(نصري و سازمان داده استمردم را شکل

گريمیراث سیاسی و حکومت4.4
ایـن  توان عامل اصـلی تـداوم تـاریخی و سـرزمینیِ    هاي ایران در طول تاریخ را میحکومت

شـدت  و بقـاي هویـت ملـی ایـران بـه     ،چگونگی پیدایش، دوام،کلیطورکشور دانست. به
کـه ایرانیـان در طـول تـاریخ همـواره      طورياست، بهها قرار داشتهثیر اقدامات دولتأتتحت

). ایـران  196،207: 1386؛ شـعبانی  389: 1390(احمـدي  انـد خود را با این پدیده شناسانده
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اش از حکومـت برخـوردار بـوده اسـت.     تاریخ طوالنیطولازجمله کشورهایی است که در 
هـاي  تـرین دولـت  کی از قدیمیمادها و هخامنشیان یةنظران معتقدند ایرانیان در دورصاحب

ایرانی توسـط مادهـا تـا    ۀگذاري کردند. درکل، از زمان تشکیل نخستین سلسلمستقل را بنیان
حکومتی بر ایـن کشـور   ۀتشکیل حکومت جمهوري اسالمی در ایران، بیش از بیست سلسل

حکم راندند.
در » پادشـاهی هـاي  تمـامی حکومـت  «این است که ویژگی اصلی جا ایناساسی در ۀنکت

ست. در این الگوي حکومتی، عنصر قـدرت سیاسـی قطبـی    هاآنبودن استبداديتاریخ ایرانْ
مال و نـاموس  وها در دست شخص شاه قرار داشت. وي حاکم جانبود و تمام قدرت

شـناختی، شـاه در ذهنیـت جامعـه، مظهـر      مردم و تمام کارگزارانش بود. از حیـث روان 
صر اصلی جامعه بـود و مـردم از بـیم قهـر وي، همـواره در     قدرت و بعضاً تقدس و عن

). 1380مرادي ؛ قاضی204،246، 439: 1393نیا (حافظبردندسر میاضطراب بهترس و
بخـش الهـی بـه    یک عنصر مشـروعیت عنواننیز به»فره ایزدي«ۀمقولکهایندیگر ۀنکت

ایرانشـهري،  ۀاندیشدر«بوده است. هاي دور در تاریخ ایران مطرحپادشاهان ایرانی از گذشته
خـدا بـر روي   ةعنوان انسان خداگونه نماینده و برگزیدآرمانی داراي فره ایزدي بود و بهشاه

شـاه  «). با ورود اسالم به ایران نیـز مفهـوم   15- 14: 1387(گارثویت »آمدحساب میزمین به
جعفـري و  ؛199- 198: 1386(شـعبانی  چنان ادامه یافـت مند از عنایت الهی همبهره»آرمانیِ
هـاي حکومـت در ایـران ایجـاد و     حاصل این ویژگی،کلیطور). به36: 1394مقدمشعبانی
شدن فرهنگ سیاسی تابعیت و غیرمشارکتی بوده است. پس از وقوع انقالب اسـالمی،  نهادینه

ی اسـالم و  مبـان بـر اي کـه مبتنـی  نظام سیاسـی سیس شد؛أنظام جمهوري اسالمی در ایران ت
ـ  ۀیابی جامعمذهب شیعه بود و بر فرایند هویت ایـن سـاختار   «ثیر فـراوان گذاشـت.   أایـران ت

اي از مفهـوم حکومـت را در   تـازه ةس، چهرأآمیختن مفهوم والیت فقیه در رسیاسی با درهم
).165: 1388فرد (کریمی»سرزمین ایران به نمایش درآورده است

فرهنگ ایرانی5.4
سـاز ملـت   توان محصول عملکرد تاریخی و بلندمدت نیروهـاي فرهنـگ  ن را میفرهنگ ایرا

مشـترکات و  ۀ). این فرهنگ مجموع195: 1393نیا (حافظآن دانستةایران در قلمرو گسترد
هاي معنوي و مادي ملت [ایران] است که محتواي آن در طول تـاریخ فـراهم شـده و    ساخته

ایران] بـه آن بخشـیده اسـت.    ي جامعه [» روح«یا » وجدان«شکل گرفته است. این شکل را 
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ت و معلـولی و  آن پیوندي علّةاین فرهنگ مستقیماً با تقدیر تاریخی و زیربناي اجتماعی ویژ
تاریخی ایران همیشه هم فرهنـگ خـاص خـود    ۀجامعاي منطقی و متقابل داشته است.رابطه

).  185: 1392(شعبانی داشت و هم تمدن خود را
هـاي معـاش،   اند و شـیوه اقوام و مللی که از دیرباز با ساکنان کشور در تماس بودهکثرت 

انـد باعـث شـده اسـت کـه      و عمل خود را بـه درون جوامـع ایرانـی راه داده   ،سلوك، تفکر
ــه جــایی بــراي حضــور و نفــوذ پیــدا کنــد و هــم رســموراه ــا عمــلهــاي بیگان هــا و راه ب

و ،نـاخواه بـا آنـان در اصـطکاك، مجادلـه، برخـورد      هاي دائمی مردمی که خواهالعملعکس
،دالیـل تـاریخی  به،گونه تحوالت کوچک و بزرگاند تغییر و تحول یابد. اما اینآمیزش بوده

نتوانسته است بنیادهاي اساسی اجتماعی را متزلزل کند و هویت واقعی ملـت ایـران را تغییـر    
فالت ایران و مناسبت آن بـا زنـدگی ایلـی    وهوایی چنین تنوع اقلیمی و آب). همهمان(دهد
ظـاهري ایرانیـان   ةنبودن چهـر دستها و حتی یکتنوع معیشت، به برخورد فرهنگجهتدر

مدد رسانده است. این آمیختگی اقوام و نژادها موجب رنگارنگی فرهنگ ایرانی شـده اسـت  
).95: 1392(مفتخري 
فرهنگـی بـر ایـن قلمـرو حـاکم      ةردرغم این تنوع و تحول مداوم، یک جریان گستاما به

بوده است که در عین کثرت ظاهري، وحـدت درونـی آن موجـب شـده اسـت کـه هـویتی        
پارچه از ایرانیـان در فراینـد تـاریخی ترسـیم گـردد. مکـانیزم ایـن وحـدت و         بیش یکوکم

عناصـر  ةشـد پارچگی دربرابر فشارهاي مختلف عبارت از فرهنگ باز و گزینش حسـاب یک
سازگاري خالق با محیط و فشارهاي پیرامونی بود که موجب بقـا و حفـظ هویـت    بیگانه و

).  همان(ایرانی شد
فـردي اســت کــه آن را از  هـاي منحصــربه فرهنــگ ایـران داراي ویژگــی ،کلـی طــوربـه 
) و نقـش مـؤثري در   195: 1393نیـا  (حـافظ هاي نـواحی پیرامـونی مسـتثنا سـاخته    فرهنگ

تـوان آثـار ادبـی ایرانـی، هنـر و      می،رفتههم. روياستداشتهدهی به هویت ملی ایران شکل
و آداب و رسـوم را عناصـر اصـلی    ،معماري ترکیبی، آثار باسـتانی، مفـاخر و مشـاهیر ملـی    

).23- 21: همان(ساختار فرهنگی ایران برشمرد

زبان فارسی6.4
). 1373(مسـکوب  هویت ملی در ایران همواره با زبان فارسی پیوند ناگسستنی داشته اسـت 

،درواقع
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میـزان فـردي هرایرانیتسنجشِ] هايراهتریناصلیازیکی[کهشودگفتهنیستاغراق
امـروزه . باشـد مـی فارسـی ادبیـات وزبانباشخصآنسلوكوآشناییعالقه،نسبت،

اسـت برقرارفارسیزبانمواریثوایرانیهویتبینمستحکمیپیوندونسبتچنانآن
اسـت درآمیختـه زبـان اینهايمایهباایرانیانامروزيهویتپودوتارگفتتوانمیکه

).48: 1388ي(قباد

محورهاي تمـدن و  ترینمهمعنوان یکی از بخش و بهزبان فارسی همواره عاملی وحدت
فرهنگ ایرانی مطرح بوده است.

اي از شـاخه » هند و ایرانـی «. زبان است» هند و اروپایی«ي هانازبةزبان فارسی از خانواد
ۀزبان هند و اروپایی است که میان نیاکان هندیان و ایرانیان مشترك بود و بعدها بـه دو شـاخ  

و ساسـانیان،  ،ایرانی و هندي تقسیم شد. زبان رایـج ایـران در دوران هخامنشـیان، اشـکانیان    
. اما بـا ورود اسـالم بـه    و پهلوي بوده است،ترتیب فارسی باستان، پارتی یا پهلوي اشکانیبه

ترکیب با زبـان عربـی]،   ۀرو به تحول گذاشت [و درنتیج،تدریجایران، زبان رایج در ایران، به
). زبان فارسـی در دوران  122- 118: 1384(لک (فارسی امروزي) تبدیل شدبه فارسی دري

ایران بـود و اگرچـه از   ۀچنان زبان عموم جامعگذار از ایران باستان به ایران بعد از اسالم هم
پس از دو قرن بار ،عنوان زبان دیوان خالفت، جاي خود را به زبان عربی دادهجري به80سال 

نمـایش  بـه داري هویت تاریخی و فرهنگی ایـران هاي مختلف رسالتش را در نگهدیگر به شیوه
).391- 390: 1390(احمدي گذاشت و پس از اندکی به زبان مکتوب ایران تبدیل شد

ۀو فلسـفی اندیشـ  ،که تمامی میراث ادبی، تاریخی، عرفـانی، دینـی  جاازآن،کلیطوربه
هاي نظم و نثر مربوط به تـاریخ و اسـاطیر ایـران بـه زبـان فارسـی       ایرانی و نیز اکثر کتاب

هویت ملـی ایـران و تـداوم آن    ةتوان یکی از ارکان عمدنوشته شده است، این زبان را می
که بخشی از هویـت اکثریـت ایرانیـان    آنبر). زبان فارسی عالوه390: همان(آوردشماربه

و اهداف مشـترك  ،بار از دستاوردهاي هنري، عاطفی، عقلی، احساسیاست، تاریخی گران
قلمـرو ایـران منتهـی شـده     ۀروانی [اکثریت] ایرانیان مستقر در پهنـ بستگیهمکه به است

پیونـد ایرانیـان بـا تـاریخ و تمـدن ایرانـی و نیـز بـا         ثري در ؤمۀاست. این زبان ملی وسیل
). زبان فارسی توانسته است در خلق شـاهکارهاي  174: 1390(میرمحمدي است دیگر یک

تـوجهی ایفـا   هاي متمادي نقش قابلفرهنگ و تمدن ایرانی طی سدهۀادبی و هنري و اشاع
مانند فردوسـی، خیـام،   هاي شعراي بزرگ ایرانی). اشعار و سروده12: 1394(مدرسیدکن

اي رسایی زبان فارسی را بیان و بـه تقویـت و اسـتمرار    نحو شایستهو ... به،حافظ، سعدي
هویت ملی ایران کمک کردند. 
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ایرانیـ هاي ملیاسطوره7.4
انـد.  ملـی در ایـران داشـته   بسـتگی هـم اي در ایجـاد  اي سهم عمدهادبیات و روایات اسطوره

درپـی توسـط افـراد،    هـاي پـی  بخـش از نسـل  عنوان میراثی هویـت اي بهي اسطورههاناداست
بخـش  ده و امـروزه بـه یکـی از عناصـر قـوام     شسینه نقل بهو نهادهاي متعدد سینه،هادستگاه

انـد. اگـر از [بسـیاري از] ایرانیـان درخصـوص ملیـت و نقـش        هویت ملی ایران مبدل شده
سـیاوش،  اي ماننـد ي اسـطوره هاناماالً به داستال شود، احتؤها در تکوین هویتشان ساسطوره

کنند و هویـت ایرانـی را   ... اشاره میو،اسفندیار، رستم، سهراب، جمشید، فریدون، کیومرث
میراثـی کـه در قالـب روایـات ملـی،      مجمـوع ،کلـی طوردهند. بهها نسبت میبه آن اسطوره

،هـا گذشت پهلوانان، شرح لشکرکشیها و اعمال پادشاهان و امیران، سراساطیر دینی، ویژگی
تـاریخ، شـکل   هـا آناند روایاتی هستند کـه اسـاس   ... منتقل شده و به زمان حال رسیدهو

و هنر ایرانیـان  ،که بخش اعظم ادبیات، فرهنگاستاساطیريهاآنداستان، و روش هاآن
انـد ایفـا کـرده  اي در تمیـز ایرانیـان از دیگـران    را به خود اختصاص داده و نقش برجسـته 

).  158- 156: 1387(نصري
ــان ــه اندیشــه ةشناســی دورشــناخت جه ــی از مســتلزمات ورود ب ــاي مودای ر در ضــمه

هـاي ایرانـی و   شـود کـه آریـایی   اي گفتـه مـی  هاي ایرانی است. عصر ودایی به دورهاسطوره
هـاي طبیعـی را   پدیدهکهنْهايِزیستند یا تازه از هم جدا شده بودند. آریاییهندي با هم می

ـ    دانستجسم یکی از خدایان می ۀگذارنـد. در اندیشـ  ثیر مـی أتند کـه در سرنوشـت انسـانی ت
باور آنـان،  شدند. بهدیگر بازشناخته نمیو طبیعت از یک،ایرانیان باستان، قلمرو انسان، جامعه

جهـان نظـم   آید. در چنین سـاختاري، تجارب انسانی از معبر حوادث کیهانی به ادراك درمی
داد و ظلـم و  سراسر عالم هستی را بـه هـم پیونـد مـی    اي داشت و این نظمشدهتعیینازپیش

ایران باستان، یکی از نمادهاي اصـلی  ۀآمدند. در اندیششمار میآن بهةزننددروغ عوامل برهم
ي الهـی و شـهریار  ۀاست که داراي دو جنبـ » شاهی آرمانی«ۀمقولنظم کیهانی بر روي زمینْ

).15- 9: 1385صالحی (دیلماست بوده و ناظر بر حسن کارکرد نظم کیهانی بر روي زمین 
بـا  ،ترتیـب پردازي دادنـد. بـدین  پادشاهان ساسانی اولین کسانی بودند که فرمان اسطوره

هاي پیشـدادي و  نخستین انسان و نخستین پادشاه، پیوندزدن میان سلسلهآفرینشِذکر داستانِ
ـ    کیانی و پیدایش ایران با سلسله تـاریخی بـراي   ۀهاي تاریخی اشـکانی و ساسـانی، یـک قبال

هـاي  آن نیز با تطبیقی کـه بـین ادبیـات پهلـوانی و چهـره     ازوجود آمد. پسدولت ساسانی به
عی و اقطاب اسالمی و شیعی صورت گرفـت، ایـن رونـد    هاي واقاي ایرانی و چهرهاسطوره

).12: 1389سروي (خواجهادامه یافت و همواره مددرسان هویت ایرانیان گردید
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هـا،  درکنـار اسـطوره  هبـه آن توجـه داشـت ایـن اسـت کـ      جاایندر دبایمیاي که نکته
تکـوین هویـت   و متون حماسی نیز نقش مهمی در روایت و ثبت وقایع تاریخی و،هاسروده

اي از هـا هسـتند، مجموعـه   از اسـطوره تـر قـدیمی که ،ها و متوناین سرودهاند.ایرانی داشته
هـا نیـز   هویـت ایرانـی در حماسـه   ۀد. مـالك و شاخصـ  انتخیالت شاعرانه و وقایع تاریخی

اثـر منظـوم   تـرین مهـم تـرین و  بـزرگ یفردوسۀشاهنام. استو راستی،داد، خردعبارت از
و استمرار تـاریخی آن جایگـاه   ایرانملی حماسی در ایران است که در فرایند تکوین هویت

ۀخالصـ ). ایـن اثـر درواقـع    159: 1387؛ نصـري  22- 1385:15صالحی (دیلمممتازي دارد
اندیشه و حکمت ایران باستان و تجلی ذوق و تکامل تخیل ذهنیت ایرانی است کـه در گـذر   

).601: 1394(استوار رفته و در آن جاویدان شده استتاریخ شکل گ

خواهیو آزادي،جوییخواهی، حقعدالت8.4
هاي اساسی ایرانیـان در طـول   خواهی نیز ازجمله ویژگیو آزادي،جوییخواهی، حقعدالت
و جایگاه مهمی در هویت ملی ایران دارند.هستندتاریخ 

ایرانی براساس نمادهاي دینـی و مفـاهیم ادراکـی    ۀجامعخواهی عنصري است که عدالت
: 1388نـژاد  (مصـلی همواره به آن پایبند بـود هستند،که مربوط به دوران قبل از اسالم،خود
هاي ایرانـی در طـول تـاریخ بـوده     این عنصر از اهداف اصلی بسیاري از جنبش.)402- 401

ۀتان بـود. در ایـن دوره و در اندیشـ   سیاسی در ایران باسۀاز مبانی اصلی اندیشعدالتاست.
ــود»عــدالت«زرتشــتی،  ــوري صــفت اهــورامزدا ب ــادي و ن ). براســاس 1391:92(فیروزآب

مردمـان سـاکن در   ۀجـا برابـري همـ   گاه که کـوروش بابـل را گشـود و در آن   ها، آنروایت
ورنـد کـه   امپراطوري هخامنشی را فرمان داد، عدالت را در آن بنیاد گذارد. بسیاري بـر ایـن با  

ـ   بـر دادگـري را از سـنت ریشـه    کوروش سیاست مبتنـی  رفتـار  ۀدار و کهـن ایرانـی در زمین
بر دادگري و تحمل دیگران را از مادها بـه  او سنت حکومت متکیکهاینپادشاهان اخذ کرد؛ 

گاه که نوبت به ساسانیان رسید، خسرو انوشـیروان در مقـامی قـرار گرفـت کـه      ارث برد. آن
شـاهد  ،ساسـانی ة). در دور166،218: 1387(مجتهدزاده به اوجی تازه رساندمفهوم عدل را
خواهانه مانند مزدکیه هستیم که دعـوي خـود را   هاي سیاسی و اجتماعی عدالتبرخی جنبش
).1392:4(قزلسفلی و فرخی گرفتندعدالتی حاکم بر کشور ایران میاز وجود بی
ـ ایرانیان با اسالم نیـز  مواجهۀ بعد از  ـ عـدالت ۀروحی باعـث گـرایش   ایرانیـان  ۀخواهان
،داشـت. درواقـع  تأکیدکه بر برقراري عدالت در جامعه شد به دین جدید نآنابسیاري از 
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آمیزي فرهنگ ایرانـی و اسـالمی، عـدالت ایرانـی در اسـالم      درهمۀدرنتیج«توان گفت می
اي هع جـان تـاز  ). گرایش ایرانیان به عدالت بـا پـذیرش مـذهب تشـی    همان(»چهره گشود

).  92: 1391(فیروزآبادي و نوري گرفت
و ادیبـان حاکمـان جامعـه را بـه     ،در سراسر تاریخ اسالمی ایـران، عارفـان، اندیشـمندان   

، یفردوسـ ۀشـاهنام سـعدي،  بوسـتان و گلسـتان خواندنـد.  گـري درمیـان مـردم مـی    عدالت
از خواجـه  نامـه سیاسـت از خواجـه نصـیر طوسـی و    ناصـري اخـالق هایی چون اندرزنامه

: 1387(مجتهـدزاده  انـد الملک و ... حاکمان را به برقراري عدالت در جامعه دعوت کردهمنظا
هـاي ایرانـی   جنـبش تـرین مهـم کـه از  ،توان از نهضـت سـربداران  چنین می). هم166- 167

).1394چاقی (نجمی و قرهنیز یاد کرد،خواه مخالف مغوالن بودعدالت
سـیس  أهرچیـز خواسـتار ت  ازایـران بـیش  ۀنیـز جامعـ  قاجار و عصر مشـروطه ةدر دور

: 1387(مجتهـدزاده  وسیله قدرت استبدادي قاجارهـا تحدیـد گـردد   خانه بود تا بدینعدالت
یـابی بـه عـدالت از راه    ). در دوران انقالب اسالمی نیز ایرانیان درپی دست1384کیخا ؛167

)؛ امـا وضـعیت عـدالت در ایـرانِ     167: 1387(مجتهدزاده دندساالرانه بوحاکمیت نظام مردم
.استانقالبیون ۀخواهانامروز گویاي عدم تحقق کامل خواست عدالت

ابعاد زنـدگی ایرانیـان سـایه    ۀجویی نیز عنصر دیگري است که در طول تاریخ بر همحق
هایشان بـه مفهـوم حـق    منظور دفاع از اعتقادات و کنشبههاآنکه اکثر طوريافکنده است، به

،کلیطوربهشدند. و حقیقت متوسل می
ازپـر يهـا ناآسمباالیتناهیوسوزانيهانابیابوخشکوگرمهاياقلیمخصوصیات

راهازمـردم اکثریـت زمـان، درازنـاي درکـه حقیقـت ایـن باراههمانگیز،خیالوستاره
يو همواره چشم به آسمان و نزوالت جـو اندکردهمیمعاشامرارکشاورزيوداريگله

. اندآوردهبارجوحقوشناسحقمردمیتاریخ،طولدرراایرانیان] ازیاري، [بساندداشته
به خداوند مربوط و هایخوبۀهمأمبدواصلکهانددریافتهچنینتاریخطولدر یرانیانا

دنـ طلبیمیاريبه يسرنوشت در روز داوریینتعيبرارايخداوندةارادواستمتصل 
).97،99: 1386یشعبان(

و ... در تعارض دائمـی  ،خیر و شر، خوبی و بدي،در مبادي اعتقادي انسان ایرانیکهاین
آنان، جاي وسیعی به نمـایش رفتـار  ۀمعنی است که در اندیشاند بدیندیگر قرار گرفتهبا یک

گفتار و پندار ناصواب اختصاص یافته اسـت و از منظـر عـام، پـاکی و ناپـاکی، درسـتی و       و
یابنـد مفـاهیم   تحقـق مـی  ااضداد دیگري که در جهـان معنـ  ۀو هم،نادرستی، راستی و کژي
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اند. انسان ایرانی خود را ملزم دیده است کـه از تـاریکی بپرهیـزد و    صوري پایداري پیدا کرده
جانـب حـق   ،گزیند و با نگرشی برتر از حوادث ناموفق و بالیاي روزمـره کاري دوري از تبه

پیشـگی احتـراز   کارگی و شـقاوت را نگاه دارد. چنین انسانی دریافته است که همواره از ستم
و در »آزادي«داخلـی در اصـلِ  ۀایرانیـان در صـحن  ییِجوحق،کلیطور). به84: همان(کند

جـویی  حـق مؤلفۀ ایرانیان از،عبارتیمشاهده است. بهبلقا»استقالل«خارجی در اصل ۀصحن
عنوان اهرمـی بـراي مقاومـت دربرابـر اسـتبداد و ظلـم حاکمـان داخلـی و         در طول تاریخ به

کردند.هاي خارجی استفاده میمداخالت و زورگویی قدرت
هـاي  ایران را در گذشـته ۀآن در جامعۀتوان سابقخواهی، هرچند میعنصر آزاديبارةدر

گـردد. در ایـن دوره   قاجاریه باز میةمعناي مدرن به دورگیري آن بهشکل،دور مشاهده کرد
مـدرن غربـی) توجـه    ۀهاي جامععنوان یکی از شاخصهآزادي یا لیبرالیسم (بهۀبود که اندیش

پناه مهرآبادي و سلیمانی دهکـردي  (رفعتیرا به خود جلب کرد،فکرانویژه روشنبه،ایرانیان
).1396فر حسنیبنگرید به؛ 98: 1395

خواهی به ایران تالی نیـاز داخلـی   آزاديۀاین است که ورود اندیشجاایناساسی در ۀنکت
هاي اجتماعی گیري ارزشاین اندیشه نقش مهمی در شکلاستبداد بود.در کشور و رهایی از 

ضرورتی که ایرانیانِ آن زمان بـراي  ،کلیطوربهخواهان داشته است.مشترك در نزد مشروطه
سوي کردند آنان را بهاحساس میاوۀمندکردن رفتار پادشاه مستبد و تعدیل قدرت مطلققانون

يو ... هـدایت کـرد. در آرا  ،برساختن نهادهـایی چـون پارلمـان، شـوراي دولـت، احـزاب      
).1386نژاد (لطفیهاي انسان بودآزاديینتأمقانون ضامنی برايمشروطه،دارانطرف

در مراحل بعدي مشروطه، تفسیرهاي متضادي از آزادي مطرح شد که بعضـاً بـا اهـداف    
کردند و اسـالم را مغـایر بـا    اي مفهوم غربی آزادي را ترویج میقیام منافات داشت. عدهۀاولی

شمردند. گروهی با سوءاستفاده از مفهوم آزادي به هتک حرمـت و فحاشـی نسـبت   آن برمی
. درپـی بـروز ایـن    پرداختنـد یمـ وشتم و ترور و اعدام مخالفـان خـویش   رقیبان و ضرببه
گـرا  خواهـان غـرب  برخی از رهبران مذهبی جنبش مشروطه به مبارزه با آزادي،هاسامانیهناب

یـا مخالفـت بـا    [سوءاستفاده از آن ۀبرآمدند و برخی نیز کوشیدند با تبیین مفهوم آزادي زمین
).1383(حشمتی از بین ببرنداین واژه] را 

یعنـی مـداخالت   ،بر عامـل داخلـیِ اسـتبداد حکـومتی، عامـل خـارجی      عالوهچنینهم
نیــز در گــرایش ایرانیــان بــه ،بیگانگــان در امــور داخلــی ایــران در ادوار مختلــف تــاریخی

اسـاس اسـت کـه    ایـن آنان نقش اساسی داشـته اسـت. بـر   ۀخواهی و رهایی از سلطآزادي
ۀرهـایی از سـلط  بـراي بـردي  شدن صنعت نفت و انقالب اسالمی را راهجنبش ملیتوان می
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یابی بـه آزادي و اسـتقالل دانسـت. البتـه یکـی از اهـداف اصـلی انقـالب         بیگانگان و دست
بیگانگان بوده است.ۀمشروطه نیز رهایی از سلط

گیرينتیجه. 5
ان در سـیر تحـول تـاریخی    هویـت ملـی ایـر   ةدهنـد هـاي شـکل  این مقاله به بررسی مؤلفـه 
دار و تـاریخی  هویتی قدمتهویت ملی ایرانْعنوان شد که جاایناختصاص داشته است. در 

خـویش را در و سـیالیت پویاییويو توانسته است پایدارهها پیش ایجاد شدست که قرنا
اشـاره  چنـین  هـم و تداوم بخشـد. ندایران حفظ کسرزمینیِۀپهنسیر تحوالت تاریخی و در

گیـري  ترکیبـی اسـت کـه در سـیر تحـول و شـکل      یهـویت نشد که امروزه هویت ملی ایرا
مهـم از نگـاه   ۀده اسـت. نکتـ  کرو مدرنیته تغذیه ،اش از سه منبع ایران باستان، اسالمتاریخی

گیـري و اسـتمرار   هـاي مهمـی در شـکل   پژوهشِ این بود که در فرایند تـاریخی، مؤلفـه  این 
ویـژه  (بـه تـاریخ طـوالنی و کهـن، دیـن    سرزمین ایـران، اند که ش داشتههویت ملی ایران نق

ي هـا اسـطوره ،زبـان فارسـی  اسالم)، میـراث سیاسـی و حکومـت، فرهنـگ غنـی و پویـا،      
. ایـن  سـت هاآنترین اصلیخواهی و آزادي،جوییخواهی، حقعدالتایرانی و عناصرـملی

ـ نـد و  دکرها در طول تاریخ، تحوالت خاصی ایجاد مؤلفه هـاي  بنـا و سـتون  عنـوان سـنگ  هب
بـودن  هـاي ایرانـی  نشانهترینمهمعنوان و صالبت خود را بهندمستحکم بناي ایرانی قوام یافت

ایرانـی را از  ۀهـاي مـذکور جامعـ   گوناگون به آزمـون گذاشـتند. مؤلفـه   ي هاانبحردر فرایند
هاي دور تا امروز از هویت واحدي برخوردار ساختند و تمـامی تحـوالت کوچـک و    گذشته

امتیـاز  ،کلـی طوربهاند.بزرگی را که در زندگی ملت ایران رخ داده در نظم معینی سمت داده
امـروز بـا   آن است که موجب اشتراك و ارتباط ایرانیـانِ هاي هویت ملی ایرانمؤلفهۀبرجست

د.نشوشان میبستگی آنان به هویت ملیدلو نیزعصرانشانمنیاکان و ه

نامهکتاب
.15، ش یمطالعات ملۀنام، فصل»تاریخةهویت ایرانی در گستر«،)1382(احمدي، حمید

ـ ادرتیـ ملونید«،)1383(دیحم،ياحمد ملیـت، هویـت، ایـران، :در،»کشـمکش؟ ایـ ياریـ هم: رانی
.یانسانعلومۀتوسعوقاتیتحقۀمؤسس: تهران،قومیت

، شـهروندمحور یملـ یـت هوي: چهـارچوب نظـر  یرانـی ایملیتهویادهايبن، )1390(احمدي، حمید
مطالعات فرهنگی و اجتماعی.ةتهران: پژوهشکد
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تهران: قومس.  ایران،سیاسیشناسیجامعهبردرآمدي،)1385ازغندي، علیرضا (
، سیاسـت ۀنامـ ، فصـل »ثیر ابعاد نمادین جهان ایرانی بر ذهنیـت ایرانیـان  أبررسی ت«،)1394استوار، مجید (

.3، ش 45ةدور
منصـور انصـاري، تهـران:    ۀ، ترجمـ تـاریخ ایـدئولوژي، نظریه،: یونالیسمناس،)1383(اسمیت، آنتونی دي

تمدن ایرانی.
حمیـد احمـدي،   ه و تـدوین ترجم، پهلويپایانتاباستاندوراناز: ایرانییتهو،)1395(اشرف، احمد

تهران: نشر نی.
، تهران: سمت.ایراناساطیريتاریخ،)1393آموزگار، ژاله (

، تهران: نگاه معاصر.سیاستدرعقل،الف)1383بشیریه، حسین (
یـت در هوییگفتارهـا (مصـاحبه)، در:  »سیاسی و بحران هویت ملیۀتوسع«،ب)1383بشیریه، حسین (

.  مطالعات ملیۀسسؤتهران: م،يرمحمدیمداودوشش کبه،ایرانملی
، تهران: تیسا.یااز افول تا احی؛اسالمـیرانیاتمدن،)1393بهمن، شعیب (

، تهران: فرهنگ گفتمان.ایرانیاندرمیانهویتوغیریتیتروا،)1384(تاجیک، محمدرضا
.رانیاواسالمیبازشناسمرکز: تهران،یراندر ایفرهنگۀموانع توسع،)1385توحیدفام، محمد (

یـابی  شناسـی مشـروعیت  هاي اجتمـاعی و جریـان  زمینه«،)1394مقدم (اکبر و عادل شعبانیجعفري، علی
.26، ش تاریخیهايپژوهشۀنام، فصل»نادر

ۀنامـ ، فصـل »شناختی هویت ملی در ایران و طرح چنـد فرضـیه  تحلیل جامعه«،)1379(اجیانی، ابراهیمح
.5ش ،یملمطالعات

، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.ایرانییتهویشناسجامعه،)1388(حاجیانی، ابراهیم
، تهران: سمت.ایرانسیاسییايجغراف،)1393(نیا، محمدرضاحافظ
، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.لیبرالیسموما،)1396عبدالرحمن (،فرحسنی

.86، ش معرفتۀنام، ماه»شناسی آزادي در عصر مشروطیتمفهوم«،)1383اهللا (ءحشمتی، ماشا
نامـۀ  ، فصـل »امام خمینی (ره) و بازسـازي هویـت ملـی ایرانـی    «)، 1389سروي، غالمرضا (خواجه

.41، ش ملیمطالعات
درایـران اسـالمی جمهـوري خـارجی سیاسـت ،)1391دهقانی فیروزآبادي، سیدجالل و وحید نوري (

(ع).، تهران: دانشگاه امام صادقنژاداحمديدولت
، ملـی مطالعـات ۀنامـ ، فصـل »اسطوره و حماسه، دو بنیـاد هویـت ایرانـی   «،)1385صالحی، بهروز (دیلم

.27ش
.، تهران: انجمن اولیا و مربیانملییتهو،)1381(ربانی، جعفر

کتاب.ء، تهران: احیاهاینیبجهانمعرکۀ)، 1373رجایی، فرهنگ (
، تهران: نشر نی.امروزایرانیانیتهوۀمشکل،)1386(رجایی، فرهنگ
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بـازخوانی مفهـوم آزادي در   «)، 1395پنـاه مهرآبـادي، مهـدي و کـریم سـلیمانی دهکـردي (      رفعتی
،تـاریخ ایرانـی انجمـن نامۀپژوهشی،فرهنگخیتارمطالعات، »ق)1327- 1324مطبوعات مشروطه (

.30ش 
ۀنامـ ، فصـل »هویت ایرانـی و چنـدگانگی قـومی   «،)1387قاجار (بهمنیعبداله و محمدعلیزاده، رمضان

.33ش ،یمطالعات مل
ودیـن ، در: »(عصـر باسـتان)  بخشـی بـه ایرانیـان   نقش دین در هویـت «،)1390محبوب، حبیب (زمانی

، تهران: تمدن ایرانی.هویت
.12، ش سیاسیعلومۀنام، فصل»هویت ملی ایرانیان«،)1379زهیري، علیرضا (

، قـم: پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ     یملیتهومسئلۀویرانایاسالميجمهور،)1389(زهیري، علیرضا
اسالمی.

، تهران: جامی.زمینایرانفرهنگوتمدنتاریخ،)1390(محسن) (سلیم، محمدنبی
مطالعـات نامـۀ فصـل ،»آنازپاسـداري ضـرورت وفرهنگـی گونـاگونی «،)1391(کـاووس سیدامامی،

.  20ش،ارتباطاتـفرهنگ
اسالمی.ۀ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشملیهویتوایرانیان،)1386شعبانی، رضا (
، تهران: قومس.ایراناجتماعیتاریخمبانی،)1392شعبانی، رضا (
هـاي  ابتـدایی، موردمطالعـه: کتـاب   ةهـاي درسـی دور  ملی در کتـاب بستگیهم«،)1390قاسمی، حاکم (

، تهران: تمدن ایرانی.ایراندرملیبستگیهمواجتماعینهادهاي، در: »فارسی
، »نسـبت هویـت ملـی و وحـدت ملـی در ایـران      «،)1390آبـادي ( ابراهیمصغر و غالمرضااقاسمی، علی

.59، ش بردراهۀنامفصل
تهران: اختران.، ایراندراستبداد،)1380مرادي، حسن (قاضی

مـوردي:  ۀ (مطالعتبیین جغرافیایی بنیادهاي هویت ملی«،)1390پوینده (قالیباف، محمدباقر و محمدهادي
.45ش ،یمطالعات ملۀنامایران)، فصل

فارسـی؛ زبـان ، در: »هـا و راهبردهـا  ادبیات فارسی و هویـت ایرانـی؛ چـالش   «،)1388قبادي، حسینعلی (
)، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.35ش ۀناموهش(پژراهبردهاوهاچالش

، »اسـالمی عـدالت در عصـر جهـانی    ـهـاي ایرانـی    لفـه ؤم«،)1392قزلسفلی محمدتقی و سمیه فرخی (
.پیشرفتارکانومبانیمفاهیم،: پیشرفتایرانیاسالمیالگويکنفرانسدومینشده در: ارائه

ۀنامـ فصـل ،»قدرت هویـت ملـی درمیـان ایرانیـان    «،)1390(پوربرزیان، علی و فروزنده جعفرزادهقنبري
.48ش،یمطالعات مل

، ایرانـی یـت در هویکنکاشـ ، در: »بررسی تحوالت تاریخی هویت ملی در ایران«،)1389(، افشاريریکب
.  تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک

هـاي هویـت   تحلیل سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران براساس مؤلفه«،)1388فرد، حسین (کریمی
.2، ش المللیبینوسیاسیتحقیقاتۀنام، فصل»ملی



55)زاده مرزبالیمجید عباسو فرعبدالرحمن حسنی(...هویت ملی دهندةهاي شکلمؤلفه

.29، ش سیاسیعلومۀنام، فصل»خواهیخواهی در نهضت مشروطهعدالت«،)1384کیخا، نجمه (
بابـایی،  غالمرضـا علـی  مـۀ ترج،تاکنونشاهنشاهیاز: ایرانسیاسیتاریخ،)1387گارثویت، جین رالف (

تهران: اختران.
، تهـران:  یهصـفو ةبـر دور یـد با تأکیران،در ایملیتهویشناختجامعهینتکو،)1387(گودرزي، حسین
تمدن ایرانی.

، سیاسـی آوردرهۀنامـ ، فصـل »آزاديۀمثابـ مشروطیت و لیبرالیسم؛ قـانون بـه  «،)1386اهللا (نژاد، روحلطفی
.15ش

، »جایگـاه هویـت ملـی در نظـام آمـوزش و پـرورش ایـران       «،)1389نیا، مهدي و احمد خامسـان ( لقمان
.2، ش 3سة، دورفرهنگیتحقیقاتۀنامفصل

موردي سبک خراسـانی  ۀبخش زبان فارسی در شعر؛ مطالعبازتاب کارکرد هویت«،)1384لک، منوچهر (
مطالعات ملی.ۀتهران: مؤسس، تیزبان و هودربارةییگفتارها، در: »و عراقی

، تهران: کویر.یرانیاتیهوویدموکراس،)1387مجتهدزاده، پیروز (
، تهران: تمدن ایرانی.نیزمرانیتمدن اگسترةدریفارسزبان،)1394مدرسی، فاطمه (
، تهران: باغ آئینه.یفارسزبانویرانیاتیهو،)1373(مسکوب، شاهرخ

، تهران: نشر فرهنگ صبا.رانیایاسیسفرهنگ،)1388نژاد، عباس (مصلی
جسـتارهاي ۀنامـ ، دوفصـل »ایران و اسـالم؛ هویـت ایرانـی، میـراث اسـالمی     «،)1392مفتخري، حسین (

.  2، ش 4، س تاریخی
، در: »ملـی در ایـران  بسـتگی همگري در تعمیق جایگاه گردش«،)1390مقصودي، مجتبی و بابک ارسیا (

، تهران: تمدن ایرانی.یملبستگیهمو یاجتماعنهادهاي
عباس مخبر، تهران: طرح نو.ۀ، ترجموسطیقروندرایران،)1373مورگان، دیوید (

بــر تأکیــدبخــش فرهنــگ و تمــدن ایرانــی، بــا زا و تــداومعوامــل انســجام«،)1390، داود (يرمحمــدیم
ملی، تهران: تمدن ایرانی.  بستگیهمواجتماعینهادهاي، در: »آفرینی اقوام ایرانینقش

، زبـانی هايگذاريسیاستوایرانیتملیت،هویت،واکاوي: ایراندربارةتأملی،)1397میري، سیدجواد (
تهران: نقد فرهنگ.

، تهـران: شـوراي عـالی    )پردازيیهنظری(کرسایرانیانملیهویتتکونوتکوین،)1387نجفی، موسی (
پردازي، نقد و مناظره.هاي نظریهکرسیت حمایت ازیئانقالب فرهنگی: ه

خواهی در نهضـت  ستیزي و عدالتواکاوي مفاهیم ظلم«،)1394چاقی (الدین و سعیده قرهنجمی، شمس
.  4، ش 1دانشگاه شهید چمران اهواز، س شاپورنديجۀنام، فصل»شیعی سربداران خراسان

.ایرانی، تهران: تمدن ایرانییتهویمبان.)1387(ر نصري، قدی
، تهـران:  ایـران اسـالمی جمهـوري خـارجی سیاسـت بـر ملـی فرهنـگ تأثیر،)1381زاده، احمد (نقیب

المللی.مطالعات سیاسی و بیندفتر
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