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 مقدمه 
مهم از هویتیکی وترین مختصاتفیزیکی بر عالوه استکه هویتملی جمعی، های

بیشتربهبرخورداریازیکفرهنگوروحواحساسمش ترکدستاوردهایمادییکملت،

 هویتملیداراست)کریمی، ترسیمهندسه نقشمهمیدر و دارد 7931اشاره هویت، (.51:

ساختارهای معناییذهنو شبکه میانطیفیاز در که دیگریبوده و حاصلدیالکتیکخود

بهنسبتیمیاندوسروبرگشتیقرارمیاجتماعیوفرهنگیدرحرکتیرفت گیردوبراینمبنا

یابد؛نسبتیکهثابتنبودهوهرآنممکناستتغییرکند؛تغییریکهنهتنهاازطیفدستمی

می ناشی نیز دیگری از بلکه رابطهخود همین از متأثر هویتنیز فرهنگو میان پیوند شود.

نظرانبرایفرهنگبهواسطۀنقشممتازآندرنسبتدیالکتیکیاستتاآنجاکهاغلبصاحب

نیزپدیدهمیانخودودیگری قلمدادایفرهنگی،شأنمستقلیدرهویتقائلشدهوهویترا

می روحانی، و )آشنا 7933کنند هویتبرایجمهوریاسالمیایران،717-723: فرهنگو .)

اساسشکل زیرا جهتراهبردیاست؛ گیریهویتفرهنگیاستگیریجمهوریاسالمیبا

هایاصلیانقالبوحفظهویتفرهنگی،یکیازآرمان(؛لذابازیابی7931:551شحنه،)حسینی

بازگشتبهاسالمیبودکهدرجهتهویت ایرانو -سویهویتاصیلاسالمیخواهیمردم

می هویتفرهنگیجمهوریاسالمیایران حوزه در یکسندایرانیصورتگرفت. به توان

 عنوان با حوزه این بااهمیتدر بسیار مؤلفه»بخشی ایرانیانهسند هویتملی ای کرد.« اشاره

رو،اینمقالهدرنظرداردتابهاینسؤالپاسخدهدکههویتفرهنگیجمهوریاسالمیازاین

در ایران ایرانیانمؤلفه»سند هایهویتملی الیه« دارایچه استو شده ترسیم هاییچگونه

توانجایگاهفرضیهاینپژوهش،میهاییاست؟درهاشاملچهعناصرومؤلفهاست؟واینالیه

هایهویتملیمؤلفه»سندرسدهویتفرهنگیجمهوریاسالمیایراندرگفتکهبهنظرمی

ایرانیان اسالمیوهویتبه« ترکیبیازدوالیههویتفرهنگیِ عنوانیکسندبخشیبااهمیت،

ایرانیاستودارایعناصرومؤلفه الیههویتفرهنگیِ»درآنهایمختلفیاستکهفرهنگیِ

ازبرجستگیبیشتریبرخورداراست.«اسالمی


 روش پژوهش و تکنیک گردآوری اطالعات

توسعهاین کاربردیو اساسهدف، اسنادیپژوهشبر روش، اساسماهیتو بر وایو
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بهرهکیفیوکمی7یوتحلیلاطالعات،ازروشتحلیلمحتواتحلیلیاست.همچنینبرایتجزیه

وتبلیغاتوگزارشکهعبارتاستازبررسیکیفیتمحتویاتاعالمیهشودگرفتهمی هایها

شودومنابعمختلف.دراینروش،بیشتربررویلغاتواصطالحاتبهکاربردهشدهتوجهمی

تغییراتخط پیبردنبه متخصص، وسیلهمقایسهکلماتوهایسیاسیبهمشیهدفمحققیا

هایفنونوتکنیک(.711-7931:719است)طاهری،بلیباکلماتواصطالحاتاصطالحاتق

اطالعاتجمع کتابخانهنیزآوری منابع از یعنی است؛ روشترکیبی از استفاده وبا اسناد ای،

می استفاده تخصصی تجزیهشود.مقاالتمعتبر برای تحلیل واحد از سند، کلمه»وتحلیل و«

عبارت» ملیهویتهایهایهویتیدرسندمؤلفهشودوبعدازشناساییمؤلفهمیبهرهگرفته«

تشریحآن براساسارتباطموضوعیبینبندهایمختلفایرانیانبراساسچارچوبمفهومی، ها

شود.اینسندانجاممی


 پیشینه پژوهش 

منتشرشدهوایرانیان،مدتزمانزیادیاستکهملیهویتهایمؤلفهباتوجهبهاینکهسند

رسدچندانتوجهمجامعدانشگاهیوتحقیقاتفرهنگیرادردسترسعمومقراردارد،بهنظرمی

ایمشترکباعنوان(درمقاله7932حیدری)ومنصورقربیجلبنکردهاست.سیدمحمدجواد

رتنرمدربهبررسیمنابعقد«ایرانیانملیهویتهایمؤلفهسنددرایراننرمقدرتهایمؤلفه»

یافتهاینسندپرداخته منابعدینی،هایارزشوملیهایارزشکهدهندمینشانمقالههایاند.

اجتماعیپیوندوهمبستگیجذابیتوایجادباکههستندایراننرمقدرت بههاملتنزدیکی،

ایرانیجامعههایآرمان اعتبارتولید،  وقدرتساختاراستحکام، ارتقاراایراننرمقدرت...

پژوهش«اسالمیانقالبوایرانیانملیهویت»کتاب.دهندمی از سندیکی با مرتبط های

اینموسینظرزیرایرانیاناستکهملیهویتهایمؤلفه در است. نگارشدرآمده نجفیبه

هویتملیهویتتکونوکتاببهموضوعاتینظیرتکوین ،فلسفیوفرهنگینظرازایرانیان،

دروالیتپایهبرایرانیانایرانی،هویتملیتگیریشکلواسالمی،تشیعانقالبوایرانیانهویت

تمدنافق ازناپذیرجداییعنصریمثابهبهتوحیدوتعبد،معنویتایرانیان،روحسازیمهدویت،

تتاهریک(.دراینکتابسعیشدهاس7933ایرانیانو...پرداختهشدهاست)نجفی،ملیهویت

سیدمجید وکنکاشعلمیشوند. بندهایسندهویتملیایرانیانبهصورتمستقلمداقه از
                                                                                                                                               
1. Content Analysis 



 (22)پیاپی79تابستان،52شماره،هفتمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 252
 

بارویکرد«شناسیتاریخیایرانتانظریهسیاستیپیشرفتازجامعه»امامیدرمقالهخودباعنوان

نیزاینمقاله.درپردازددرایرانمی«تمدن»و«تاریخ»،«هویت»بهبررسیشناسیتاریخیجامعه

توحید» تعبد، «اسالماصیل»،«روحمعنویت، زبانوخط»،«سرزمینوموطن»،«مداریوالیت»،

«پارسی تاریخی»، تمدن » موعودگرایی»و واکاوی«رسالتتاریخیو استتشریحو کهشده

اثر،پژوهش(.بهغیرازاینسه7935:9یاناست)امامی،هایهویتملیایرانمبتنیبرسندمؤلفه

هایهویتملیایرانیانتدوینشدهباشد.خاصیصورتنگرفتهاستکهپیرامونسندمؤلفه



 چارچوب نظری پژوهش

 شناسی؛ هویت/ هویت فرهنگی مفهوم
«منهستم»شودکهدرپاسخبهآنمشخصمی«منکیستم؟»دهیبهسؤالهویتدرنحوهپاسخ

بینم؛بینمودیگرانراچگونهمیستکهمنخودراچگونهمییابد.هویتبهاینمعنیابروزمی

هویتامریاستکههمواره(.7931:75پسهویتشاملدوبُعددرونیوبیرونیاست)روحانی،

می شکل جامعه در دیگر افراد با ارتباط بهدر گفتهگیرد؛ که شناساییطوری هویت، بنیان اند

.اسمیتبرWoodward, 2000: 34))احساستفاوتبادیگراناستهاباگروهیازافرادوشباهت

هویت استکه باور تجربیاتاین طریق از اسطورهحافظهوها و باها رابطه در هایمشترکو

.(Smith, 1999: 247)کنندهایجمعیدیگر،رشدمیهایهویتهاواسطورهتجربیاتوحافظه

می هویت بهاز توان پسوند محلپدیدهعنوان دین، ملیت، قومیت، فرهنگ، چون هایی

هویت میان، این در کرد. استفاده آن نظایر و محله و طایفه ایل، آموزشی، رشته سکونت،

فرهنگی،احساسهویتیکگروهیافردیاستکهتحتنفوذیکفرهنگباشدوبهآنتعلق

کند. مبتنیبرسهعآنتادیوپپیدا شناسیاملتاریخیوزبانیوروان،هویتفرهنگیجامعهرا

داند.بهنظراوغناوتکاملهویتفرهنگیبهوجودهرسهعاملدریکملتبستگیداردمی

هاو...استکهسببها،باورها،سمبل(.هویتفرهنگی،مجموعهارزش11-7931:12)احمدی،

یگانهوعزیزی،شود)جوادیعمیشناختهشدنومتمایزکردنفردوجامعهازدیگرافرادوجوام

هویتفرهنگیعبارتاستازمقیدبودنبهآداب»اریکسونمعتقداست:فردریک(.7931:731

وارزشورسوم،سنت گیریغرورملیهایکهنومتداولوجدیدجامعهکهباعثشکلها

درحالیمی دارایاستقاللاستشود، فرد که »(Erikson, 1987: 11-24).طریق از جامعه اساساً

شخصیتمیجویهویتوفرهنگبازشناختهمیوجست گیردودرکمعنایجدیدازشود،
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کند.هویتفرهنگی،نمادهایآشکارنمایدومفهومهویتفرهنگیراخلقمیحقیقترابازمی

وامعبازشناسندهاخودراازسایرجکنندباحفظونمایاندنآنوپنهانیاستکهمردمانسعیمی

(.27-7937:25)کریمیانواحمدوند،


 ابتناء نظری؛ پارادایم نمادگرایی قومی و هویت فرهنگی

پارادایم یکیاز اینپارادایمبر7نمادگراییقومیمیپاراداهایتبیینهویتوملیت، است.

هویت استمرار ذهنیدر تأکیدمیعناصر ایننظریهها متقاکند. رابطه بر مردم،ها بلنخبگانو

دلبستگی اشتیاق تاریخی، درازمدت همتحلیل جمعی، هویتهای وزیستی متفاوت های

دگرگونیهویت 7933هایفرهنگیوجمعیتوجهدارند)حاجیانی، اینپارادایممعتقد(.11:

یهویتفرهنگیجمعههایمدرنبرپایاستمیاناعصارسنتیومدرنرابطهبرقراراستوملت

یافته مهمنمود از و ریشاند هویتفرهنگیجمعی، سویقومیملتهتریناشکال از است. ها

بیشاز،دیگر هاوهویتملینکهبرعناصرعینیدرپیدایشملتآنمادپردازانهویتقومی،

شکل و اقوام استمرار و تداوم در ذهنی عناصر بر بورزند، ملتتأکید دارندگیری اصرار ها

7931ی،گودرز) ساختیتاریخیداردودر(17-11: اعتقادداردکهملت، نمادگراییقومی، .

.هویتبهمعنیکیستی(Hutchinson, 2001: 76)کندهاونمادهاوفرهنگتجسمپیدامیاسطوره

برخیویژگی پایه بر معنا، شدن ساخته فرآیند ملتو و جامعه گروه، هایفرهنگییکفرد،

.اسمیت،فرهنگراهم(Castells, 1997: 7)کهبردیگرمنابعمعنابرتریدارندشودتعریفمی

بهبه هم و نسلی میراثبین و مخزن مجموعهعنوان شکلعنوان وهای مفاهیم از فعالی دهنده

تعریفمی باعثیکپارچهشدنگروهیمیتصاویر هویت (Smith, 1998: 187)شوندکندکه .

ها،بهاستفادهازمنابعتاریخوزبانوفرهنگدرفرآیندشدگیبهجایویتملی،همانندسایره

می اشاره چهبودگی که ببینیم بایستی آمدیم، کجا از یا هستیم که ببینیم آنکه جای به کند:

.(Hall, 1996: 4)شویممی

ها،زبانهویتفرهنگیبرپایهدودستهعواملعینی،مانندمیراثتاریخی،منشأقومی،سنت 

شوند،قرارودینوعواملذهنی،عواملیکهدرهوشیاریاعضاییکجامعهوملتثبتمی

Ladmiral & Lipiansky, 1989: 9))دارد ؛ موقعیتبنابراین، در بایستی وفرد اجتماعی های

ازطریقفرایندهمارائهشدهتوسطجامعهسرمایههایفرهنگیهویت ،پنداریذاتگذاریکند.
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بافضاهایعینیمی هماهنگکنیمکهدرجهانفرهنگیوایتوانیماحساساتذهنیخودرا ،

کرده اشغال هم(Hall, 1992: 276)ایماجتماعی، بنابراین، دادهذات؛ بهپنداری، را ذهنی های

وقتیچساختارگرهمی هویتاجتماعی،روشنیناتفاقیافتادزند. براییکیشدنبا، هاییرا

روش و دارند ما با موقعیتیکسانی که بادیگرانی متفاوتشدن برای را کههایی دیگرانی

کهباعثاصلیۀعنصرسازند.(Woodward, 1997: 2)دهد،دراختیارقرارمیموقعیتماراندارند

نوعجامعه هر شدنملتیا ایدهایمیپایا مفاهیمیشود، ذهنداریمو آندر از ایاستکه

بادیگراندرملتبودنوهمجامعهبودندهیمواحساسیاستکهازهمهستندکهبهآنربطمی

هبهمنظوردرکواژبراینباوراستکهراسپول.(Hall, 1998: 182)پرورانیمدرونخودمی

ملت،موضوعفرهنگیخاص بایستیازمفهومفرهنگاستفادهنماییم. افزارهایواستیملت،

دهندتاتشخیصبدهیمکهروشزندگیماوجودخارجیعینیداردنگی،بهماامکانمیفره

(Poole, 1999: 12) از. برخی مقابل در فرهنگی اجتماعات که است معتقد اسمیت آنتونی

خیلیباثباتهویت ازآنهایجمعیمانندطبقات، عناصرفرهنگیاصلیکه زیرا هاترهستند؛

(.7939:97ترهستند)اسمیت،ثباتشوند،باتشکیلمی



 با اسناد فرادستی نظام ج.ا.ایران« های هویت ملی ایرانیانمؤلفه»تناسب سند 
یکبهبندهردرکهاستبندهفتومقدمهیکدارایایرانیانملیهویتهایمؤلفهسند

وانتظارفرهنگ،ریخیتاپیشینۀ،مداریوالیتنظیرهاییمؤلفه.استنمودهاشارهفرهنگیمؤلفۀ

کلیرئوسازمتحد،فرهنگیسرزمینو،توحیدومعنویت،اسالمیمعارفوهاآموزه،مهدویت

(.اینسندنسبتبهسایراسنادفرادستی7932:71باشند)قربیومنصوری،میفرهنگیسنداین

وفرهنگیهایهویتیجمهوریاسالمیایران،سندیبخشیمحسوبشدهاستومکملجنبه

هایایبااسنادفرادستیندارد.برخیازمؤلفهگونهتضاد،تعارضوزاویهوهیچاستسایراسناد

پوشانیداردوسالهجمهوریاسالمیایرانهماندازبیستاینسندباقانوناساسیوسندچشم

اینسندمشاهد قوانینملیایراندر توصیفبیشترینسبتبه تبیینو میصرفاً بهه عنوانشود.

موضوع درفصلاولودومقانوناساسیتبلوریافتهتمداریوالنمونه، توحیدو... مهدویت، ی،

ملیایرانیانآمدهاست.هویتهایهادرسندمؤلفهاستکهتوصیفوتشریحآن
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 انداز ن اساسی و سند چشمهای هویت ملی ایرانیان با قانوای مضامین مشترک در سند مؤلفه. بررسی مقایسه1جدول 

 اصول و مضامین مشترک و مشابه اسناد

های مؤلفه سند
ملی  هویت

 ایرانیان

،معنویتاز:روحملیایرانیانعبارتندهایهویتاصولاصلیسندمؤلفه
ایران،مداری،سرزمینقرآن،والیتمعارفبرمبتنیاسالمتوحید،وتعبد
تاریخی.رسالتایران؛مهدویتوتاریخوتمدنپارسی،خطوزبان

قانون اساسی 
جمهوری 

 اسالمی ایران

هایهویتملیایرانیانبامقدمهگانهسندمؤلفهپوشانیبندهایهفتهم
 محوریقانوناساسیوفصولاول،دوم،سومودهمقانوناساسی:اسالم

انسان دوازده یازده، پنجم، تا یکم )اصول  )مو...(؛  قانون قدمهگرایی

عدالت یکصدوپنجاه اصل و وششمپنجاه اصل اساسی،  طلبیچهارم(؛

دوستیسوم(؛ایران اصل دوازده و نه بندهای و دوم و یکم اصول و )مقدمه
هفتادوهشتم(؛ و نهم وسوم،چهل سوم، دوم، یکم، اصول و )مقدمه

 و پنج )اصول فراگیر نوزده(؛رسالت و دوازدهوپانزده )اصول تکثرگرایی
وچهارم(.پنجاه یکصد و شش

انداز  سند چشم
ساله  بیست 

 ج.ا.ایران

هایهویتملیایرانیانبابندهایسندمؤلفهگانههفتپوشانیبندهایهم
بهساله:اتکالاندازبیستاول،دوم،سوم،پنجم،ششموهفتمسندچشم

دربخشالهامی،انقالبواسالمیهویتایمان،پرتوالهیدرالیزالقدرت
ساالریمردماسالمی،هایارزشواخالقیاصولبرمتکیاسالم،جهان
آزادیعدالتدینی، حفظهایاجتماعی، حقوقوکرامتمشروع،
جامعهوحکمتعزتواصولها،انسان هممصلحت، گراییاخالقی،

متناسبمنطقهواسالمی ومقتضیاتباای، خود،تاریخیفرهنگی
ودانشازبرخورداربرابر،ایهفرصت وعلمتولیددرتواناپیشرفته

حکومت،روحیهتعاونومردممقتدر،پیوستگیفناوری؛امنومستقلو
وایرانشکوفاییاسالمی،نظاموانقالببهاجتماعی،متعهدسازگاریو

بودن.ایرانیبهمفتخر



 گرایی(محور )اصولگرای ارزشالتو گفتمان عد« های هویت ملی ایرانیانمؤلفه»سند 
درکهشودمیمحسوبایرانفرهنگیسندهایازیکیایرانیانملیهویتهایمؤلفهسند

جمهوریدردورانریاست7931اسفندماه57مورخکشورعمومیفرهنگشورای731جلسه

احمدی بهمحمود رسیدهتصویبنژاد از متأثر و گفتمان اییگرعدالت»حاکمِسیاسی
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محوراصول » محورارزشایدئولوژیک»یا است.« شده جمهورینگاشته گفتمان، این براساس

اسالمییکدولتدینیباهویتاسالمیاستکهدرقلمروسرزمینیایرانتشکیلشدهاستکه

کند،اسالمیبخشیایننظامسیاسیکهمشروعیتخودراازاسالمکسبمیترینعنصرقواممهم

آ بودن و تعهد و اسالم حفظ دولتاسالمی این پسمسئولیت است. آرمانن به وعمل ها

است.ارزش اسالمی جایگزین های عقیدتی ایدئولوژیکو مرزهای اصولگرایی، گفتمان در

میگراییجایملتشودومکتبمرزهایجغرافیاییمی سازیکهگیرد.عنصرهویتگراییرا

ونید»بنابراین،منبعاولیههویتایرانی؛کند،دینمبیناسالماستراتعریفمی«دِگر»و«خود»

مهم«اسالمیهاآموزه ترینمرجعوفاداریمردمایران،هویتملیایرانومهمهترینالیاست.

نیستبلکهحاکییانصرایرانیدرهویتملیایرانااسالمشیعیاست.البته،اینبهمعناینفیعن

(.17-7931:11فیروزآبادی،ایرانیاست)دهقانییهااسالمیبرمؤلفهیاهمؤلفههازغلب

هایسنتیاستوباهرگونهالتقاطباطورعمدهمتکیبراندیشه اینگفتمانازحیثنظریبه

هایغربیمخالفاست.دراینگفتمان،ازمیانسهالیهاسالموانقالباسالمیوایرانیتاندیشه

ال تجدد، هویتو غالبِ تعریفمییه را دیگری و خود سازیکه اسالم»کند، بر« استکه

رستگاریمی به را انسان درنهایت، که دارد تأکید انسان زندگی در ایناولویتدین رساند.

می دین اصل انحرافاز را دو این مخالفاستو پلورالیسم و سکوالریسم با داند.گفتمان

برعناصراسالمیمیی،گفتماناصولطورکلبه داندونهادهایمدرنراگرایی،مبنایهویترا

وتحسرآمیزنسبتبهگذشتهوکینوستالژداند؛امابهجاینگاهدوریازاصلهویتیخویشمی

اینگفتمانباطرحمفاهیمیگراستوبرمبارزهوجهاداصرارمیگرایانه،مبارزهمدافعه ورزد.

و فرهنگی تهاجم غربچون به فرهنگی، میناتوی استکهستیزی باور این بر زیرا پردازد؛

هایغربیهاازجملهایراندرمعرضهجومقدرتهایملتهویت،شخصیت،فرهنگوارزش

اینتهاجم،می برایمقابلهبا لذا بینیوبایستیکبرنامهجامعفرهنگیپیشقرارگرفتهاست؛

فیض و )افرا آبادیتدوینگردد ،7935 اینچارچوب52-57: در .) گفتمان در گرایعدالت،

محورارزش عنصر برآیند حاصل ایران اسالمی جمهوری هویت اسالم»، «هویت انقالب»،

اسالمی » ایران»و » اولویتبیشترینسبتبه اهمیتو اینعناصر ایرانیت»استو تکوین« در

.البتهبایدبهایننکتهنیزاشاره(7931:553کنند)عیوضی،هویتجمهوریاسالمیایرانایفامی

کردکههویتمتجددجایگاهیدراینگفتمانندارد.
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 های پژوهشیافته
نیزدرمتن«فرهنگ»وکلمۀ«بار53»ایرانیان،ملیهویتهایدرکلسندمؤلفه«هویت»کلمۀ

دمهاینسنددرتعریفازبهصورتمجزاوترکیبیآمدهاست.همچنیندرمق«بار71»سندمزبور

یاخودآگاهیفردیوجمعیاستوآنگاهکه«خود»تلقیاز؛هویت» چنینآمدهاست:«هویت»

استومعرِّف«دیگران»از«ما»شود،ماهیتیاوجهتمایزودیگرانترسیممی«دیگری»دربرابر

«.میهستواجدآن«ما»فاقدو«دیگران»هاییاستکهمجموعهعناصروویژگی


 های هویت ملی ایرانیان. تحلیل کمی واژگان کلیدی سند مؤلفه2جدول

 تکرار واژه واژگان کلیدی ردیف
بار53هویت7
بار71فرهنگ5
بار53اسالمواسالمی9
بار25ایرانوایرانی7



هایاست،الیهپید«ایرانیانملیهویتهایمؤلفه»سندکلیدیطورکهازتکرارواژگانهمان

اسالمیو هویتفرهنگیِ از ایشاملدوالیهاست:الیهمزبورهویتفرهنگیملتایراندرسند

هویتفرهنگیِایرانی. از ایالیه



 عناصر هویت فرهنگیِ اسالمی 
 همگرایی فرهنگی با جهان اسالم

نیزوجوارهمیهاملتباوثیقنسبتیدرملیهویت»درمقدمهسندمزبورتأکیدشدهاست

نیزوهمسایهکشورهایمردمباایرانیانفرهنگیاشتراکاتویافتهقوامفراملیهایهویت

آوردهفراهمفرهنگیگراییهمواعتالبرایمغتنمیهویتیهایفرصتاسالمجهانکشورهای

است 7931،ایرانیانملیهویتهایمؤلفهسند)« ازاین(مقدمه: فر؛ هویت میان ورو، هنگی

فراهمهم ناسیونالیسمبسترهایواگراییرا اسالم، درجهان دارد. معناداریوجود گراییرابطه

ایکهگونه؛بهاستگراییجهاناسالمآوردهودرنقطهمقابل،هویتمشترکفرهنگیعاملهم

 اسالم جهان غالبتعامالتدر وجه مشترکنیز بسترهاییکسازهاستهویتفرهنگیِ و



 (22)پیاپی79تابستان،52شماره،هفتمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 222
 

گراییترینعواملهممهم(.7933:759پور،)قهرمانآوردگراییرافراهممیایبرایهمنطقهم

زبانمشترک)کامنوا،هاییچونتأثیرمؤلفهتوانتحتبینایرانوکشورهایجهاناسالمرامی

دینمشترک،موقعیتمرکزیدرنزدیکیجغرافیاییوهمسایگیاینکشورها،(،7937:35-33

انقالبدانست.ونظایرآنهایسیاسیهاناسالم،وجودمسائلمشترکدرجهاناسالم،مؤلفهج

هایبخشیهمچونحمایتازملتهویتهایایدئولوژیکواسالمیباتوجهبهدارابودنجاذبه

هایگراییباتوجهبهگسترشارزشوحدتههایدینیوداشتنآموزمحروم،حمایتازنهضت

هایازطریقبرگزاریجشنوارههایمسلمانوانسانیبهکشورهایتحتستموملت-اسالمی

به چندجانبهفرهنگی، فارسی، آموزشزبان ارتباطی، نوین ابزارهای فرهنگی،کارگیری گرایی

تأسیسنهادهاییهمچونمرکزجهانیعلوماسالمیومجمعجهانیتوسعهصنعتگردشگریو

هایمنظورتربیتنیروهایمتخصصاسالمیونزدیکساختندیدگاههتقریبمذاهباسالمیب

هایمسلمان،توانستهاستملتفرهنگیگراییهمهنخبگانفکریوسیاسیجهاناسالمدرمسئل

آوردهایبسیاریبهفرصت وجود 7931)حقی، هویتفرهنگیِ(31-37: ناشیاز اینامر که

فرهنگیتأکیدداردوهیچسیاستفرهنگیگراییهموضوعهماسالمیایرانیاناست.سند،فقطب

،مرادحالنیدرعوراهبردیدرراستایتقویتهمگراییباکشورهایهمسایهارائهندادهاستو

عبارت فرهنگیگراییهم»خویشاز مطرح« عبارتیکلیرا صرفاً استو مشخصنکرده را

هادرسندمزبوردرحوزههمگراییباسایردولترسدیکیازمجهوالتساختهاست.بهنظرمی

دولتمحیطبین سایر مشخصنبودنمالکهمگراییبا اینارتباطفرهنگیالملل، نحوه و ها

هیچاشارهاست متولیهمگراییفرهنگینیز نهاد و خصوصکارگزار در پایان، در اینشده.

 است.



 گرایی و توحیدباوریروح معنویت
بند:7931،ایرانیانملیهویتهایمؤلفهسند)«توحیدوتعبد،معنویتروح»بربنداولسند

معنویت،مجموعه»اند:راچنینتعریففرموده«معنویت»تأکیدکردهاست.امامخمینی)ره((اول

حال،منطقیوصحیحرادرصفاتواعمالیاستکهحالوشوروجاذبهقویوشدیدودرعین

آوریطوراعجابسویخداییگانهومحبوبعالم،بهآوردتااورادرسیربهمیانسانبهوجود

معنویتبردوپایهاصلیمعرفتوایماناستواراست.یک(.71:3:ج7913)خمینی،«پیشببرد

فردیاجامعهمعنوی،درواقع،یکفردیاجامعهایمانیاست.ایمانازسهعنصرمفهومیوعملیاتی
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یقینبهتأثیرگذاریآنکانونبرهمهاموراعتقادداشتنبهوجودخداوندوشود:کیلمیذیلتش

محورفرهنگ(.7931:73التزامبهاحکاموفرامینآنقدرتمطلقوبرتردرعمل)جوانی،و

 توحید»دینی، یگانگیخداونددراستکهمهم« به بهمعنایاعتقاد تریناصلاعتقادیاسالم،

صفات،افعالوعملکردنبهمقتضایایناعتقاداستکهنهتنهادرحوزهفکرواعتقاد،ذات،

بدیلیدارد؛بنابرایننظاماجتماعیاسالمبلکهدرعملورفتاراخالقیواجتماعیانساننقشبی

شکلمی محوریتتوحید میبر تحقق و شکلمیگیرد را هویتیمسلمانان مرکز و دهدیابد

ودیگریتأکیدبر«یکتاپرستی»(.آنچهایرانیانازاسالمبرگرفتند،همانااحیای7933:77م،نا)بی

گراییوبودکهبرهمهامتیازاتخونی،نژادی،قومی،محلی«عدالتوبرابریدرقبالشریعت»

ۀمثاببهباوریتوحیدوگراییدربخشمعنویت(.7931:97موروثیمهرباطلگذاشت)رجایی،

هایهویتفرهنگیایرانیان،بیشتربهموضوعاتتاریخیبحث،درسنداشارهشدهیکیازمؤلفه

استوارتباطونحوهتأثیرهویتدینیواسالمیبرتقویتهویتفرهنگیایرانیان،اشارهنشده

است.



 مذهب تشیع و معارف قرآنی
 را ایرانی جامعه سند، مذهبیملتیک»این ملتیک، مؤمنملتیکوموحد )سند«

7931،ایرانیانملیهویتهایمؤلفه برمؤلفهمعرفیمی(مقدمه: واسالممقدستعالیم»کندو

تأکیددارد.باایناوصاف،یکیازمنابع(2بند:7931،ایرانیانملیهویتهایمؤلفه)سند«تشیع

آموزهشکل باورهایملی، و رفتارها دیندهنده مهمهایدینیهستند. بنیاداسالم و ترینمؤلفه

کهبراییافتنمقوماصلیملیتوهویتایرانیوملی،بایدبرآنتکیهاستهویتملیایرانی

هویتبرهیتک(.دردورانمعاصرنیزانقالباسالمیبا713-7935:771کرد)بلباسیواسفندیار،

دیانتدرهویتفرهنگیایرانیانغیرقابلتوانگفتکهاستمرارمؤلفهدینیبهپیروزیرسیدومی

هایهویتفرهنگیوملیترینالیه(؛لذایکیازمهم7933:717انکاراست)آشناوروحانی،

مطهریمی شهید است. هویتاسالمی الیه ایرانیان، علتتشیع»گوید: استکه حقیقتاین

علتمسلمان و ایرانیروحشدنایرانیان است: وشانیکچیز دید سازگار اسالم با را خود

فرهنگاسالمی،(.ایننکتهمهماستکه7921:751)مطهری،«گشتهخودرادراسالمیافتگم

ایمان عترت، و قرآن فطرت، اخالقفرهنگیمبتنیبر تمدنگرا، جهانی، خردگرا، ساز،محور،

پاسخ بدعتپویا، دزستیزوخرافهگویمقتضیاتونیازهایزمانه، استا دارایهویتاسالمی.
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توانبهابعادآنهامیباوقوفبرآنواستبرگرفتهازقرآنوسنتاستکهمعارفوتعالیمی

رفتاریاستوها،اعتقادی،اخالقیشاخصهاییداردواینمعارفوتعالیمشاخصپیبرد.این

اند.المیایرانیانتبدیلشده(وبهبخشیازهویتفرهنگیِاس7939:711)کریمیوبلباسی،



 فهم و عمل به سیره پیامبر )ص( و خاندان وحی
ایرانیانفارغدربندسومسندمؤلفه استکه وقومیعالیقازهایهویتملیتأکیدشده

نژادی ملیهویتهایمؤلفهسند)کردندپیداوحیخاندانبهنسبتعمیقیارادتوعالقه،

اماذکرنشدهاستکهاینمؤلفهچگونهدرهویتجمعیایرانیانبازتاب؛(5بند:7931،ایرانیان

بههرروی، یافتهاستونتیجهچنینرفتاریدرقدرتمندیهویتملیایرانیانچهبودهاست.

توجهایرانیانبهخاندانرسالتزیادبودهوتشیعدرمیانایرانیاننفوذزیادییافت؛یعنیایرانیان

درنزدخاندانرسالتیافتند)مطهری،روحاسالمو (.شدتعالقه7921:757معنایاسالمرا

عاشورایمراسمدرمردممشارکتخصوصدرحدیبودکهحتیدرسفرنامهوامبریایرانیانبه

هایسیاهبزرگوشدپرچمسراختممیدرطولراهیکهبهکاروان»:چنیننوشتهشده،حسینی

دادشیعیانبرایبرپاییتعزیهوعزاداریامامیچوبمشاهدهکردمکهنشانمیبسیاریرابرباال

می آماده بیحسین عزاداران توسط ایران در حسین امام شهادت مصیبت یاد باشوند. شمار

نیزکمپفر(.7937:19وامبری،«)شودسازیموسومبهتعزیهزندهنگاهداشتهمیسراییوشبیهنوحه

حالتاحتراموتعظیمایرانیانبرای»نوشت:چنین)ع(عالقهوارادتایرانیانبهائمهشدتدرباره

هادفنیکهجسماعقابدوازدهامامرادرآنیخصوصآنبناهابه،آوراستبقاعمتبرکهحیرت

عالقه (.7911:795)کمپفر،«شوندموردتوجهخاصقراردارندزادهمیامام،جهیاندودرنتکرده

گذاریفرزنداندختروپسرمشاهدهکرد.تواندرنامایرانیانبهپیامبرواهلبیترامی



 های حسنه(زیست مؤمنانه )سنت
،فردیحسنههایسنتوآدابواخالقازمتعددیابواب»دربخشیازسندتأکیدشدهاست:

ایرانیانهمهکهکشاندمیویرتصبهراکرامتوانسانیتازرفیعیهایقله،اجتماعیوخانوادگی

در.(5بند:7931،ایرانیانملیهویتهایمؤلفهسند)«متعهدند.ومتصفهابدان،آیینوقومازفارغ

در که توضیحداد باید هایاسالمیآموزهاینخصوص، واالیهایارزشفراگیریبهمکرراً،

زندگیهایمهارتنداشتنِ(،ع)علیمامانظردر.استشدهاشارهزندگیهایمهارتدراسالمی
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)قربیداردتنگاتنگیارتباطجهالتونابودیباهایحسنهاسالمیوسنتزیستالگویبامتناسب

ترویجونهادینهکردنمکارماخالقوومبتنیبرشناخت(.زیستمؤمنانه7932:719وحیدری،

است وتزکیه رعایتاخالق نیز ایرانیان میان در سنت. آدابو وانجام تعاون مانند هایحسنه

هم به کمک سازگاری، و تساهل صلههمکاری، فروتنی، و تواضع غیرتنوع، مندی،رحم،

نوازیوصفمهمانپوالکدرسزاییدارد.روییوحُسنخلق،صداقتودرستیاهمیتبهخوش

ایرانیان فرودست»نوشت: بدهد. میهمانی دوستدارد استتمامترینایرانی حاضر نیز نوکران

(7913:51)پوالک،«یازدوستانکندیاشراصرفپذیراحقوقماهیانه بادررابطهاولئاریوس.

ایرانیان آداببرخورد دیگرانایرانی»نوشت: نسبتبه و فروتنهستند و افرادیمتواضع ذاتاً ها

وشوندرومیهدیگربویژهبیگانگانروبیومهربانیبایکیخودهندوباخوشینشاننمییاعتنابی

دربارهتاورنیه.(7931:533)اولئاریوس،«برندایبکارمیهنگامگفتگوکلماتمؤدبانهومتواضعانه

هایبلورینشفافتوانندشیشهمییخوبایرانیاناگربخواهندبه»نویسد:میمندیمردایرانیغیرت

بهاماآن؛بسازند اینسازندکهزناندراندرونخانهازپشتآنمییاگونههارا هادیدهنشوند...

(.91-7935:93تاورنیه،«)حجابشراکسیببیندننگوبدنامیبزرگیبرایزناستکهچهرهبی

عنوانیکمؤلفۀهویتییادشدهاست،خوبیاززیستاسالمیوایرانیبههرچنددراینسندبه

هایزیستمؤمنانهانجامنشدهاست.هاوحوزهبعادومؤلفهسازیمطلوبیازاشاخص



 دفع ظلم و حفظ عزت جمعی
هایمؤلفهسند)باشندمیظلمدفعورفعمهیای،ارادهوامیددرسندآمدهاستکهایرانیانبا

اصطالحاًوخودجایگاهغیردرچیزیدادنقرارمعنیبه.ظلم(5بند:7931،ایرانیانملیهویت

استعدلمقابلنقطهکهگویندرادیگریبهتجاوزوتعدی دراینراستا،7933)محمدی، .)

هایبارزهویتاسالمی،ایستادگیدربرابرمظالمودفاعازحقوقامتاسالمییکیازویژگی

اینموضوعدرتاریختشیعبه انقالباسالمیخوبینمایاناستکه گراستونمودعینیآن،

هایهویتساله،سندمؤلفهاندازبیستاست.همچنیناینمسئلهدرقانوناساسی،سندچشمایران

هایملیودینیدرملیایرانیانوسایراسنادفرادستینمودیافتهاست.پاسداشتازمیهنوارزش

یتهوحفظاهل»فرهنگاسالمیباهویت،عزتواستقاللپیوندوثیقیداردوبهتعبیریمتقن،

ملت،کندپایمالبخواهدراایرانملتعزتکههرکسی.هستیمخودعزت،خوداستقالل،خود

ای،)خامنه«کندمیقطعرادستاینخودایمانبا،خودغیرتباایرانملت،کندتحقیرراایران
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ردیهایراهبستیزیوایستادگیدربرابرظالمیکیازفرهنگکهظلم(.ازآنجایی13/13/7931

خوبیبازتابیافتهاست،الزمبودتاایرانیاناستودرفرآیندانقالباسالمیوجنگتحمیلیبه

تریبهآنپرداختهصورتمبسوطداشتوبهبخشیمجزادراینخصوصنیزدرسندوجودمی

ایازاهدافورسالتوستیزیایرانیانمخدوششود،بخشعمدهشد؛زیرااگرهویتظلممی

گردد.منزلتجامعهایرانیدرمحیطداخلیوخارجیمخدوشمی


 مداری و قبول حاکمیت پاکانوالیت
 است: آمده ایرانیان ملی هویت سند سوم بند سویبهکششووالیتروحثمره»در

«استجامعهبرپاکانحاکمیتقبولوصالحانحکومتتشکیل،خداداراندوستوپرهیزگاران

7931،ایرانیانملیهویتیهامؤلفهسند) یکیازمهم(9بند: تریناصولهویتفرهنگینظام.

پردازیوبیانشدهاست.دراستکهتوسطامامخمینی)ره(نظریهفقیهوالیتشیعیایران،اصل

می پیدا حکومت و جامعه در زیربنایی نقش والیت اسالمی، تعیینجمهوری و کنندهکند

مختلفرفتارحوزه انقالبهای والیتدر با مردم رابطه نوع بود. خواهد اجتماعی و فردی

تعیین اسالمیایراناست)سلیمیکنندهاسالمی، ثباتسیاسیجامعه ترینپارامتردر :7935بنی،

(.درمیانمردمایران،جایگاهروحانیتازشأنواعتباروعزتوقداستخاصیدرمیان21-73

ا برخوردار ایران مردم پوالکست. که: است باور این فرودستان»بر و محرومین بین مالها

دارند بسیاری می،طرفداران مالها از دولتیان می؛ترسنداما کنند.زیرا برپا بلوا و قیام «توانند

درایراناینروحانیتاستکهافکارعمومیرا»نویسد:(.گروتهچنینمی7913:552پوالک،)

آموزشیوقضاسازدوامورعبامی همیشهنیرویعظیمیدردستیدی، دردستدارد... یرا

است بوده متمرکز )«روحانیتشیعه 7913گروته، مؤلفه(.591: استراتژیکبودن به توجه با

مداریمداریدرهویتملیایرانیان،الزماستتابهجایتمرکزبربُعدتاریخیوالیتوالیت

سطوحوالیت برحاکمیتوالیتمداریایرانیان، اعتقاد تقویتوتبیینشودوجایگاه بر فقیه

پاسداشتهویتفرهنگیایرانیانبیشتربررسیشود.


 طلبی عدالت
،یکی(9بند:7931،ایرانیانملیهویتهایمؤلفهسند)جامعهایرانیدرپایانبیطلبیعدالت

ازمؤلفه عنوانیکگرایشباطنیوامریاعیبهعدالتاجتمهایهویتفرهنگیایرانیاناست.
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فطریدرنهانونهادانسان،ازمسائلیاستکههموارهتوجهبشررابهخودجلبکردهاستو

اندیشایرانیان درسرمیهازآغازتاکنون، ستمرا پرورانندبرقراریعدالتاجتماعیومبارزهبا

ازچیزهاییکهروحتشنۀایرانیرابهسمتبهیکمعنا،یکی(.7939:715کریمیوبلباسی،)

می اسالم مساواتاسالمی»کشید، عدلو » )مطهری، 7921بود :757.) دولتبایدلذا و مردم

ایتحتتربیتقرارگیرندکهدرتعامالتاجتماعیوسیاسیواقتصادیخودبایکدیگرگونهبه

)متقی کنند رفتار عدل قسطو با 7931زاده، مختلفعدالت)سیاسی،(.777: ابعاد به سند در

طلبیدرجامعهحال،باتوجهبهاهمیتعدالتاقتصادی،اجتماعیو...(اشارهنشدهاستودرعین

عنوانیکمؤلفهمشخصومهمبهصورتموردیبهآنپرداختهاسالمیوایرانی،الزمبودتابه

بهآناشارهشدکهالبتهفقطلفظعدالتاستفادهشود؛ولیتنهادوباردربندسوموهفتماینسند

ایبهآننشد.شدوازحیثمحتواییهیچاشاره



 مهدویت، انتظار و رسالت تاریخی ایرانیان
ایرانیانملیهویتتوجهقابلوبرجستههایویژگیازیکی وموعودظهوربهآناناعتقاد،

،ایرانیانملیهویتهایمؤلفهسند)استظهوراینبرایسازیزمینهباتوأمانتظاروعالممنجی

7931 تشکیل(1بند: بشریتو جهان منجی که )عج( حضرتمهدی وجود به اعتقاد دهنده.

ترینعناصرهویتفرهنگیحکومتعدلجهانیاست،یکیازباورهایمشترکویکیازمهم

مسلماناندرعصرغیبتکبری،اسالمیمیانتماممسلمانانومبانینظاماجتماعیاسالماس ت.

سازیجهتظهورامامزمانموظفبهانتظارفرجهستند.انتظارسازنده،بهمعنایتالشبرایزمینه

به تدویننظام)عج( شرعی، احکام عملبه تحققایمانمحکم، تشکیلوسیله هایاجتماعیو

حکومتاسالمیاست)بی 7933نام، دراینراستا،یکی73: ایکهازهایبرجستهازویژگی(.

هااست.ایرانیانخودرادرموقعیتگرابودنآنشود،رسالتفرهنگسیاسیایرانیاناستخراجمی

می مقاومت جناح ورهبر داخلی مناسبات بر حاکم ناعادالنه روابط تا دارد تالش که بینند

برهمبزندونظمینومبتنیبرمساواتومعنوبین مبارزهبامستکبرینو یتبرپادارد.المللیرا

 اقصاحمایتازگروهظالماندنیا، ازنقاطسرزمینهایمقاومتدر پذیرشطلبه هایاسالمی،

هایانقالبوها،تالشبرایصدورارزشسایرکشورها،برقراریروابطفرهنگیبادیگرملت

زمینه و رویکرد این چارچوب در غیره امام ظهور برای استزمانسازی تحلیل قابل )ع(

(.7931:731سلیمانی،)
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 های هویت ملی ایرانیان. تحلیل کمی الیه هویت فرهنگیِ اسالمی در سند مؤلفه3جدول

 فراوانی کلمات فراوانی کلمات

درصد 
 فراوانی

 فراوانی
طول 
 کلمه

 کلمه
عناصر 
 هویتی

درصد 
 فراوانی

 فراوانی
  طول
 کلمه

 کلمه
عناصر
 هویتی

11/1 7 79 
ادیان
 ابراهیمی

روح
معنویت
گراییو
توحید
 باوری




 

 گراییهم 1 7 11/1

گراییهم
فرهنگی
باجهان
 اسالم

 
 


 هایملت 1 7 11/1 انسجام 1 7 11/1

 فراملی 1 7 11/1 پرستش 2 7 11/1

 3 7 11/1 تعبد 7 5 79/1
جهان
 اسالم

 جوارهم 1 7 11/1 توحید 2 5 79/1

 کشورهای 1 5 79/1 خدا 9 9 5/1

 اشتراکات 3 7 11/1 روح 9 2 99/1

 همسایه 1 7 11/1 توحیدی 1 5 79/1

5/1 9 7 موحد 99/1 2 7 وحدت
 االنبیاء 3 7 11/1 معنویت 1 5 79/1

فهمو
عملبه
سیرۀ
پیامبر

)ص(و
خاندان
 وحی




 

 یتباهل 1 9 5/1 یکتاپرستی 3 7 11/1

 اولیای 1 5 79/1 وحی 9 9 5/1

 ائمه 7 5 79/1 الهی 7 9 5/1

 اسالم 2 79 31/1

مذهب
تشیعو
معارف
 قرآنی









 

 پیامبر 1 5 79/1

 پیروی 2 5 79/1 انسانیت 1 7 11/1

 دین 9 1 7/1 باورها 1 7 11/1

 رسل 9 7 11/1 تشیع 7 7 11/1

 داریدین 1 7 11/1 تعالیم 1 7 51/1

 سیره 7 7 11/1 المتینبلح 3 7 11/1

 عبادت 2 7 11/1 رستگاری 1 7 11/1

 عشق 9 5 79/1 محبت 7 5 79/1

 مودت 7 7 11/1 مذهب 7 7 11/1

 معصومان 1 5 79/1 فطرت 7 7 11/1

 گرهدایت 1 7 11/1 قرآن 7 9 5/1

 خانوادگی 3 7 11/1 معارف 2 5 79/1

زیست
 مؤمنانه

 

 اخالق 2 7 11/1 مشروعیت 1 7 11/1

 آداب 7 5 79/1 مؤمن 7 7 11/1

-والیت رهبری 2 7 11/1

مداریو
قبول

حاکمیت
 پاکان



 حسنه 7 7 11/1

 کرامت 2 7 11/1 فقیه 7 7 11/1

 عدالت 2 5 79/1 امامت 2 7 11/1
-عدالت

 طلبی

 

 3 7 11/1 پاکان 2 5 79/1
عدل
 جهانی

پرهیزگارا 71 7 11/1 طلعدالت 3 7 11/1



 222 ... عناصر هویت فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
 



 ت فرهنگیِ ایرانیعناصر هوی

 تاریخ ایران )آگاهی تاریخی(
تاریخیگذشتهازجامعهیکافرادمشترکآگاهی»ازاستعبارتملیهویتتاریخیبُعد

«آنبهدلبستگیاحساسو همبهراملتیکمختلفهاینسل،پنداریسرنوشتاحساساین.

ازآگاهیمعنایبهتاریخیدانش:داردبُعدسهتاریخیگذشتهبهنسبتدهد.آگاهیمیپیوند

بهنسبتمنفیومثبتاحساساتوجودمعنایبهخاطرتاریخی؛تعلقهایشخصیتومهمحوادث

اهتمامومثبتهایشخصیتوحوادث تاریخیوقایعبهدادناهمیتمعنایبهتاریخیمنفی؛

7932،گودرزی) شخصیتملت (.53: رشدهایخالقیهستندکهدرطولزماها، نوپیوسته،

هاراهاییکندکهآنهاوشکستکنندوتاریخقصدداردتاملتراواداربهکشفپیروزیمی

دهند،رویدادهاییکهسرنوشتیکملتراشکلمی .(Hutchinson, 1992: 110)اندشکلداده

،عنوانقهرمانانهاینرویدادهابهایآفرینندافرادواقعییاافسانه،تحتعنوانخاطراتمشترک

شودهایانسانیمیگیریهویتتاریخیگروههاموجبشکلاساطیرونتایجمادیومعنویآن

ترینتاریخ،یکیازعمده(.7933:3نیاوهمکاران،)حافظآوردیهارابهصورتملتدرموآن

 است؛ ملیایران هویتفرهنگیو سازنده آغازینچراکهعناصر گیرییشکلهادورهبیانگر

بارهآگاهیدرگوبینو(.7931:939روحجمعیودیرینهبودنهویتملیایراناست)احمدی،

خود تاریخ از میایرانیان نما»نویسد: برخورد طبقه هر از کسو هر با ایران مشاهدهیدر ید

 ن



 

 یب

 جوعدالت 1 7 11/1 خمینی 2 5 79/1

 غیبت 7 7 11/1 رهبران 1 7 11/1

 ،مهدوی

انتظارو
رسالت
تاریخی
 ایرانیان

 انتظار 1 7 51/1 صالحان 1 7 11/1

 انقالب 1 3 29/1 والیت 2 3 29/1

 اعتقاد 1 7 11/1 الگو 7 5 79/1

11/1 7 71 
-والیت

 مداری
11/1 7 71 

-آینده

 گرایی

 دفعظلم 1 7 11/1

دفعظلم
وحفظ
عزت
 جمعی

 رسالت 2 2 99/1

 ظهور 7 3 29/1 مستبد 2 7 11/1

 آزادی 2 7 11/1 زور 9 7 11/1

11/1 عزت 9 7 11/1 7 71
موعودگرا

یی
79/1 استبداد 1 7 11/1 5 1 مهدویت
11/1 7 11/1 تجاوزگر 1 7 7 منجی
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میینمامی را خود تاریخکشور که حوداندید از اطالع فطرتاٌ و ایرانیذاتاٌ ادثتاریخیرا...

هایتاریخیکشورخوداستومثالٌعالقهبهدارد.ملتایرانفقطخواهانسرگذشتدوستمی

هایهویتیاینسند،بیشازهرچیزیبهمؤلفه(.12:تاگوبینو،بی«)تاریخفرانسهیاآلمانندارد

انیان،سندیشایستهکندوازحیثابعادتاریخیهویتایرهایتاریخیاشارهمیبراساسریشه

تقدیراست.



 دوستیعالمان و علم
علمدرایرانقبلازاسالمودردورهاسالمی،درایجادوتقویتهویتفرهنگیومعنوی

ایرانیاننقشیاساسیایفامی مناسبتکند. ابتکاراتواختراعاتبسیاریازرفتارها، واژگان، ها،

برفرهنگسایر اثملتما است.مللکامالً ابوریحاندانشمندانیچونبوعلیرگذاربوده سینا،

رازی، زکریای طوسیخواجهبیرونی، حیان،،نصیر ابن طبریجابر درخوارزمی، که غیره و

دیگرعلومازسرآمدانعصرخویش علومیچونریاضی،نجوم،طب،فلسفه،شیمی،فیزیکو

اریکهایرانیاندرتحصیلعلمدارندوباقناعتوباپشتک»نویسد:میبارهتاورنیهدراینبودند.

داشتندو استعدادوظرافتطبعوعالقهذاتیایشانبههمهعلوم،اگرروشتعلیموتعلممارا

هابادسترسیآسانبهکتاب،شدندپرداختندودرآنکاملمیواحدفقطبهیکعلممیدرآن

تاورنیه،)«شدندایمیشکنیستکهدانشمندانبرجستهچنانکهدراروپایمامرسوماست،هیچ

جویوذوقوسلیقهحاکمبرایرانیانبزرگداشتوجست»دارد:کرویساذعانمی(.7935:517

ایرانیاندرسراسرعمرهمتخودراوقفاینکارمی ؛(7931:33کرویس،«)کنندعلماست.

علم تولیدعلموعالمانبنابراین، اینسرزمینبهبخشیازهویتفرهنگیملتایراندوستیو

هابایستدرزمینهمعرفیدانشمنداناسالمیودستاوردهایآنمیایرانتبدیلشدهاستومردم

 درعلوممختلف،نقشمهمیایفاکنند.



 معماری ایرانی
دششمکهدربناستعنوانیکمؤلفهتمدنیوتاریخی،بخشیازهویتایرانیانمعماریبه

هویت،درعصرحاضرمثابهبههایهویتملیایرانیانبهآناشارهشدهاست.معماریسندمؤلفه

بیشبه و قرارگرفته توجه مرتبطافرادبینشبهباشدگذشتهبهمعطوفکهآنازشدتمورد

جمعیویفردنیازهایدرریشهآنازمندیبهرهبرایتقاضاوردیگیبرمدرراحالزمان،است
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آثارازبدیلبیایگنجینه،ایرانسنتی(.معماری7931:13دارد)قطبی،شهرمحیطدرشهروندان

نشانارزشمندآثاراین.استگرفتهشکلمتمادیسالیانطولدرکهاستارزشمندیوشاخص

یادگاربهیشاناازراآثاراینکهداردسرشتیپاکنیاکانوگذشتگانمیاندرواالایاندیشهاز

ایمبرده ارزشمندوفاخرمعمارییکبهدستیابیبهگرایش. هایتالشگیریشکلبهمنجر،

نژادوشوند)مهدویمیمشاهدهاسالمی-ایرانیهویتاحیایوحفظهدفباکهشدهزیادی

تهویتملیتواندبهپاسداشهایمعماریاسالمیوایرانیمی(.توجهبهمؤلفه7935:31هاشمی،

یابدوسندهایاصیلوسنتینمودمیکمکشایانیکند؛زیراعناصرهویتبومیدرمعماری

 هویتملیایرانیانبهاینموضوعاشارهداشتهاستکهارتباطمعناداریباهویتملیدارد.



 میراث فرهنگی و آیینی
سببتوافقفرهنگیتریناجزایهویتملیاستکهمیراثفرهنگیمشترکیکیازمهم

نحویخودآگاهیاناخودآگاهگیردکهبهشودوکلیهابعادفرهنگیهرنظاماجتماعیرادربرمیمی

تحت را میما قرار است،تأثیر مؤثر هویتفرهنگیآن در ملتکه هر میراثفرهنگی دهد.

هاوفرهنگعرفها،ها،اعیاد،اسطورههایمعماری،سنتمشتملبرمجموعهمناسکعام،شیوه

 است)حیدری، 7939مردم نظرمی(.973: به تعبیریکلی، خصلتبه هایملی،رسدمجموعه

سنتارزش مردم، و جامعه بر درهایحاکم اعتقاداتکلیجامعه و جامعه شده هایپذیرفته

میهایسنتیتبلورمیمیراثفرهنگیوآئین بههمیندلیل، هنریتوانمیراثفرهنگیویابد.

هاباپایداریجامعهایرانیانرایکیازنمادهایهویتایرانیقلمدادکردکهحفظوحراستآن

ها،استحالهودگرگونیکنندهفرهنگملیهستندوتزلزلدرآنایرانیارتباطدارد؛زیراتقویت

لینیزخیلیهایمهاجم،هویتمفرهنگیوسیاسیرابههمراهخواهندداشتودربرابرفرهنگ

رسدهایایرانیاناشارهداشتهاست؛امابهنظرمیبازد.سندمزبوربهبرخیازمیراثزودرنگمی

شدتاخوانندگانبهایازمیراثفرهنگیوآیینیایرانیاندراینسندذکرمیبهتربودبخشعمده

ملیهویتهایمؤلفهسندمچهاربندهویتملیخوددرقالبمراسمآیینیبیشترآشناشوند.در

واستشدهتأکیدایرانسرزمینهویتیهایمؤلفهازیکیعنوانبه«رسوموهاآیین»برایرانیان

یکدرافقهموسوهم،عمیق،زیباهاییفرهنگخردهورسوم،هاآیین»باراایرانمکانیهویت

اجتماعیثبات،دینیوملیهایآیینوآیینیمراسماین.کندمیتشریح«متحدفرهنگیسرزمین

نمایند.همینمیشایانیکمکیکپارچهایجامعهاشاعهبهوکندمیتقویتراعمومیوحدتو
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امر برایتواندمیکهدهدمیشکلرامذهبیوقومیتنوعوجودباایرانجمعیهویت،

ازاینمونه.باشداجتماعیوسیاسیزیستبرایعملیاتیالگوییکمثابهبهچندپارهکشورهای

کهاستایرانسراسردر(«ع)معصومائمهوالدتیاشهادتسالگرد»بهمربوطآیینیمراسماین

ملیودینییهانییآپاسداشتبه،خودارزشیواقلیمی،فرهنگیمقتضیاتبهتوجهبامنطقههر

ایراننقاطاقصیدرمراسماینتجمیعکهپردازندمی جامعهبرایهویتجمعینندهکتقویت،

(.7932:21بود)قربیومنصوری،خواهدایرانی



 های متنوعفرهنگهمسازی و همدلی میان خرده
 کرده تجربه فرهنگیرا تنوع استکه کشوریکهن ایران طبقتعریفمیو را آن توان

هایقومیتفاوتجامعهمتنوعفرهنگیدانستکهباسایرجوامعمتنوعچندملیتیوچند«پارخ»

هابااقوامقومیونیزروابطدولتهاموجبشدهاستتامناسباتبینبنیادیندارد.همینتفاوت

یکیازمظاهر.هایقومیاختالفاتزیادیرانشاندهدایرانیباالگوهایرایجروابطوسیاست

درط تنوعفرهنگیایرانبرخالفبعضیجوامعمتنوع، ولتاریخموجبتفاوتایناستکه

میزآتهازیستمسالمبلکهاینگروه؛بروزناهمسازیسیاسیوکشمکشبینقومینشدهاست

رغمبرخیتحوالتقومیدرمقاطعیازتاریخایران،اینرخدادهانهستیزهاند.حتیعلیداشته

کفایتیطبقهدادوبیاستبستیزی،حفظسرزمین،مقابلهباقومی،بلکهاقداماتیدرراستایبیگانهبین

هم است. بوده گروهآزیستیمسالمتحاکم اقلیتیهایقومیمیز زبانیو نظام/ در ریشه ایران

تنهانهباعثگردیدهاستکهمعناییوباورمشترکهمهایرانیانبرایرانیبودنخودداردکه

وهایقومیهتاکنونهویتبلک،بایکدیگرهمزیستیداشتهباشندواقلیتیهایمتنوعقومیگروه

هویتملیآناقلیتی تعارضبا در نگیرها قرار مؤذنشان و )کریمی د ،7931 :52 از(. یکی

دیدهدفاعمقدسهایدینیبهایرانرادرنمودهایبارزحضوروعالقهاقوامگوناگونواقلیت

وهایمسیحیتاریازفرقهازاهلتسننگرفتهتابسی،گلزارشهدایادیانومذاهبمختلف.شد

.یکیازمسائلتوجهبرانگیزدرارتباطبااقواموگواهاینرشادتملیاست،یهودیتوزرتشت

هایبسیارزیباوگوناگوندرمیانایناقواموفرهنگهایمختلفدرایران،وجودخردهاقلیت

بهاقلیت خاصیازعقاید،روابط،رفتارها،کهدرهرقومواقلیتایرانیمجموعهطوریهااست.

هاییوجودداردکهمختصهمانقومیااقلیتاستکههمگیبهبخشیازسنن،آدابوآیین

هویتفرهنگیایرانیانتبدیلشدهاست.
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 سرزمین ایران
هایهویتفرهنگیایرانیانیادعنوانیکیازمؤلفهبه«سرزمینایران»بندچهارمسندنیزاز

هایمؤلفهسند)«اینسرزمین،معناییفرهنگیوانسانیونهجغرافیاییومرزیاست»ت:کردهاس

خوبی.درسندمذکور،ارتباطبینمکانوسرزمینباهویتبه(7بند:7931،ایرانیانملیهویت

باارائهمثالجنگتحمیلیسعیدرتشریحاینموضوعشدهاست.در تبییننشدهاستوصرفاً

ارتباطمکانوهویتبایدتالششودتاارتباطبینمکانوهویتازبُعدمادیخارجخصوص

شودومسائلمعنویوروحانیدربازسازیهویتمکاناستفادهشودکهسندمزبورازاینحیث،

عملکردچندانمطلوبینداشتهاست.

برهم دیرباز، هویتانساناز و تکنشیمکان کانون آن جغرافیداناندرهایساکندر وجه

...بودهاست.طیچندقالبمفاهیمیمانندجبرجغرافیایی،ادراکمحیطی،جغرافیایرفتاریو

کشمکش از ناشی تهدیدات از برخاسته اخیر، پاسداشتدهه برای کوشش و هویتی های

آیندهمبستگیملیوپیوستگیسرزمینی،مفاهیمیمانندهویتمکانی،حسوتعلقمکانیدرفر

اندهایمکانیواحدهایسیاسی،توجهروزافزونیبهخودجلبکردهگراییملیونمادسازیهم

برراهویتاصالتاندیشه،درمکانمفهوماحیایباهایدگر.(7937:52رادوفتاحی،)کاویانی

رواینازکند؛میتعریفبومبهبازگشتاصلوداشتنپیوندزمینباوگزیدنسکنیاصلمبنای

 هایدگردرنهایت،.داندمیملتهرتاریخیهایرسالتجزءراهویتیهایریشهوجویجست

تاریخ»فولربراینباوراستکه:.(7937:3علمداری،است)معینیاصالتبرمبتنیسیاستیپیرو

اندازه محورهایاایرانتا همسایگان، وژئوپلیتیکسنتیآناست. رتباطی،ایتابعیازجغرافیا

هایطورمستقیمتأثیرگذارندوتجربهنظامی،اقتصادیوقومیبهمسیرهایهجوم،تجاربسیاسی

ریزیآنخصوصیتفراریکهآنرابااسامیگوناگونفرهنگملی،فرهنگتاریخیدرقالب

(.7911:5)فولر،«کنیم،تأثیرنیرومندیدارد.سیاسییاخصوصیتملیمشخصمی



 ط پارسیزبان و خ
بُهایدیگرشکلکسبزبانو زبانمحسوبمییازهویتفرهنگیعدمهمارتباطی، شود.

بوم یکزبانواحدصحبتیمادرییا با کسانیکه دسترسیبهجهانعینیاست. اولینابزار ،

افکاروجوککنند،میمی احساسات، هایمشترکیباشند.عالوهبراین،تواننددارایتجربیات،

استفادهمر کنندگانازیکزبانواحددرجهانخارجیزقلمروعینیتنیزمشخصخواهدشد:
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 (Poole, 1999: 13)کنندواحدیزندگیمی تکوینو. در عواملمهمیاستکه یکیاز خط،

عنوانمثالازنخستینمردانبودهاست.بهتحویلهویتاثرگذاراست؛لذاهموارهموردتوجهدولت

جمهوری گرایانهبهریاستیناقداماتمصطفیکمال)آتاتورک(کهبایاریجنبشیملیترومهم

چراکهترکیهرسید،حذفخطعربیوجایگزیننمودنآنباواژگانیملهمازالفبایالتینبود؛

گذارد.بنابراین،بایددرنمودهویتیِخط،بازنمودیفرهنگیدرسیرتاریخییککشوربرجایمی

فرهنگیجایگاهزباننوشتاریرامتمایزاززبانگفتاریموردتوجهقرارداد)آشناوروحانی،هویت

اهمیتزباننوشتاریوخطدراصل7933:711 درجمهوریاسالمیایران، قانوناساسی72(.

(.7932)منصور،«زبانوخطرسمیومشترکمردمایران،فارسیاست.»بازتابیافتهاست:



 ایرانی تمدن
تأثیراتوتحوالتشناختوبررسیبهنیاز،غنیتمدنداشتنوقومیتکثردلیلبهایرانکشور

(.تمدن،پاسخیاستکهفرهنگبهنیازهایمادیجامعهخود7939دارد)میرمحمدی،ملیهویت

بسیسازدکهشناختآندهد.دستاوردهایتمدنیهرملتیبرایمردمشموجودیتیفراهممیمی

)محسنی است فیاضپورهونجانیمهم و 7935انوش، کانون1: میان ایران باستانی تمدن و(. ها

هایقدیموجدیدمحصورودرطولتاریخکهنخودازاهمیتقابلتوجهیبرخورداربودهتمدن

وروداسالمبهسرزمینایرانوپذیرشارزش با طهایدینیاسالمتوسهایالهیوآموزهاست.

گیریازاصولاسالمی،مردمآن،فرهنگوتمدنباستانیوبیشازششهزارسالهایران،بابهره

ایرانامروزباطیتاریخپرفرازونشیب،درطولسالیانغنی ترازگذشتهدرسیرتکاملگامنهاد.

ر،طمعفردگردیدهکهدرطولتاریخمعاصهایفرهنگیوتمدنیمنحصربهمتمادیواجدویژگی

هایفرهنگیوازمیانبردنآثارتمدنیآنبرانگیختهاست.گشایانرابرایخشکاندنارزشجهان

ادبیات،سوابقواسطوره هایفرهنگی،آثارباستانیوبناهایپشتوانهایدئولوژیکفرهنگی،زبان،

-ماندینیوشخصیتدانانوعالتاریخی،شمارزیادیازشعرا،فالسفه،اطبا،اخترشناسان،ریاضی

گراییفرهنگیایرانیاناستکهمصادیقهریکازاینمفاهیم،خودهایمذهبیازجملهعواملهم

قوتفرهنگیقابلمباهاتوافتخارآفرینبرایحاکمانوشهروندانایرانیبهشمارتنهایینقطهبه

آید)سلیمیمی 7935بنی، عناصرتمدنیایرانیانسازندههو27-21: کنندهیتتاریخیوتقویت(.

خاطرهجمعیهستندکهممکناستعاملیبرایتقویتهمبستگیاجتماعیدرجامعهایرانیباشند

درستیدرسندهویتملیایرانیانبهآناشارهشدهاست.وبه
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 حافظه و خاطره جمعی
فرایندهویت ملییابیحافظهجمعیو جامعه؛موضوعیمهماستفرهنگیو هر ایاززیرا

نمایاندوبدونحافظهجمعیدرککند،بهدیگرانمیاشخودراتعریفمیطریقحافظهجمعی

هایبقاوماندگاریصاحبانهویت،شود.حافظهجمعیهامیسرنمیکیستیوچیستیافرادوگروه

شیگذشتهوفراموۀشود.حافظهجمعیبازدارندهامیهاراتضمینومانعمیراییآنجمعیمثلملت

طورسازندهکندکهبهعاملاتصالآنباحالوانتقالبهآیندهاستوزمانیاینارتباطرابرقرارمی

نسل برای جمعی حافظه شود. روایت بعد مهمپروژهمنزلهبههای عاملیت محصول هویتی، ای

یندمعناسازیآدرفرباالگوقراردادنکسانیکهراهایمناسبهایانسانیاستکهروایتگروه

مثابهموادقابلیابیوبهکند.حافظهجمعیبادخالتدرفرایندسیاسیهویتاندبازگومیدرگیربوده

مشروعیت و توجیه برای گذشته از دیدگاهاستفاده عقاید، به خدمتبخشی حال زمان نیاز و ها

ازطریقعینیمی هایحافظهمانندسطهایجادپایگاهواسازیحافظهجمعیوبهکندواینمهمرا

:7935)کریمی،دهدآورانجاممیهاودیگراقداماتشهرتبرگزاریمراسمیادبود،ساختیادمان

،نویسندهفرانسوی،معتقداستکهعاملتکوینیکملت،داشتنتاریخیمشترکارنسترنان.(9

کهازآنجایی(.7931:99)بشیریه،هایهمگانیوخاطراتمشترکتاریخیاستازدردهاورنج

گرایانهدانست،بایدتأکیدتوانهویتفرهنگیدرایرانراتنهادارایخاستگاهوزمینهبرساختنمی

کردکهعنصراصلیدراینزمینهوجوداشتراکات،تعامالتومناسباتتاریخی،ارزشی،فرهنگی

همانباشتهومتراکمصورتکامالًطبیعیبرروینحویکهایناشتراکاتبهوسیاسیبودهاست؛به

هایسیاسی،اشغالنظامیو...هموارهرغموقوعبحراناند.اصلتداومتاریخیدرایرانکهعلیشده

آید.دراینگیریهویتفرهنگیوملیمابهشمارمیخورد،هستهاولیهواصلیشکلبهچشممی

هایسنگیندرایجادخاطراتجمعیایرانیانبسیارمهمهایبزرگوشکستمیان،نقشپیروزی

(.577-7933:572است)حاجیانی،



 دفاع از سرزمین 
به اعضایشفراهمملت، برای را مشترکی زندگی درخواستفداکاری، ظرفیتشدر واسطه

جا،سرزمینتاریخی،جاییاستکهدرآن .(Poole, 1999: 63)کندکهباالترازخودشاناستمی

هممی بر دوطرفه و تأثیریمفید چندیننسلمردم، ارتباطاتوزمینو جایگاه وطن، گذارند.

کردندوهایتاریخیاستوجاییاستکهمتفکرین،قدیسانوقهرماناندرآنجاکارمیحافظه
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دفرشودیکوطن)میهن(،منحصربههاباعثمیجنگیدند.همهاینویژگیکردندومینیایشمی

ایهستندستایششدنی هایمقدسهاوشهرها،مکانها،کوهستانها،سواحل،برکهبشود.رودخانه

پذیراست.قلمروملی،بایستیخودکفاهاازسویاعضایآگاهیکملت،امکانکهدرکعمیقآن

قتصادیهایمادری،درستهماننددفاعازمنافعابشود.خودکفاییعبارتاستازدفاعازسرزمین

(Smith, 1991: 9-10)ازتماماقوامواقشارجامعهازپیروجوانگرفتهتا .دردفاعمقدس،تقریباً

آموز،استاد،سالوزنومرد،بازاری،روحانی،قاضی،معلم،پزشک،راننده،دانشخردسالوکهن

ندوهرکدامازاینادانشجو،هنرمند،کارگر،کارمند،کشاورزوسایریندرجنگحضورداشته

اقشاردربینشهیدانجنگودفاعمقدس،سهمیدارند.اینمسئلههمدلی،اتحادواحساستکلیف

(.7937:771دهد)عزیزی،همهاقشاردرامردفاعوجهاددرراهسرزمینرانشانمی



انیانهایهویتملیایر.تحلیلکمیالیۀهویتفرهنگیِایرانیدرسندمؤلفه7جدول
 فراوانی کلمات فراوانی کلمات

درصد 
 فراوانی

 فراوانی
طول 
 کلمه

 کلمه
عناصر 
 هویتی

درصد 
 فراوانی

 فراوانی
طول 
 کلمه

 کلمه
عناصر 
 هویتی

 معماری 1 5 79/1
معماری
ایرانی
 

 پارسی 2 7 51/1

زبانو
خط
 پارسی



 تعلق 7 5 79/1 هاعبادتگاه 71 7 11/1

 زبان 7 57 23/7 نمادهای 1 7 11/1

 استقالل 1 7 11/1 مساجد 2 7 11/1

 میراث 2 7 11/1

میراث
فرهنگی
 وآیینی


 

 فارسی 2 1 7/1

 خط 5 5 79/1 هنرمندان 3 7 11/1

 هاییاقلیت 3 7 11/1 مزدایی 1 7 11/1
یهمساز
و

همدلی
میان
فرهخرده
یهاگ

 متنوع


 

 هاآیین 1 7 11/1 قومی 7 9 5/1

 اقوام 2 2 99/1 اساطیری 1 7 11/1

 تحمل 7 7 11/1 آیین 7 5 79/1

 قوم 9 5 79/1 رسوم 7 7 11/1

 کثرت 7 7 11/1 زرتشت 2 7 11/1

 مسیحی 2 7 11/1 هاسنت 1 7 11/1

تاریخ آگاهی 2 7 11/1
ایران
)آگاهی
تاریخی
)

 

 یکپارچه 1 7 11/1

 نژادی 2 7 11/1 باستان 1 5 79/1

 متحد 7 7 11/1 پند 9 7 11/1

سرزمین ایران 2 57 93/7 تاریخ 2 75 13/1
 ایران


 عظمت 7 7 11/1 تاریخی 1 77 19/1

 جغرافیایی 3 5 79/1 عبرت 7 7 11/1
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 ادیبان 1 7 11/1

عالمان
و
دوعلم
 ستی











 

 سرزمین 1 1 71/1
 قلمرو 2 7 11/1 شاعران 1 5 79/1 

 کشور 7 5 79/1 حافظ 7 5 79/1

 ملت 9 75 13/1 خاقانی 1 7 11/1

حافظهو
خاطره
 جمعی


 

 ملی 9 72 33/1 سعدی 7 7 11/1

 مردم 7 1 71/1 سهروردی 1 7 11/1

 ملیت 7 7 11/1 سیناابن 1 7 11/1

 حکمت 7 7 11/1 متفکران 1 7 11/1

 خاطره 2 5 79/1 شعر 9 7 11/1

 ذهن 9 7 11/1 شمس 9 7 11/1

 هارنج 1 7 11/1 صائب 7 7 11/1

 حافظه 2 9 5/1 عالمان 1 7 11/1

 شیمی 7 7 11/1 عرفان 2 7 11/1

تمدن
 ایرانی

 

 فلسفه 2 7 11/1 علم 9 5 79/1

 تمدن 7 9 5/1 فردوسی 1 7 11/1

 حکومت 2 7 51/1 فقیهان 1 7 11/1

 نجوم 7 7 11/1 قبادیانی 3 7 11/1

11/1 7 71 
گنجونظامی
 ی

 هندسه 2 7 11/1

 هنر 9 7 11/1 موالنا 1 7 11/1

 متجاوزان 3 7 11/1

دفاعاز
 سرزمین

 

 طب 5 7 11/1

 علوم 7 7 11/1 مرز 9 7 11/1

 ریاضیات 1 7 11/1 پاسداری 1 5 79/1

 شیمی 7 7 11/1 شهادت 2 7 11/1

 فلسفه 2 7 11/1 دفاع 7 5 79/1



 « های هویت ملی ایرانیانمؤلفه»در سند « هویت مدرن»و « یت قومیهو»جایگاه 
بایدابرازداشت«هایهویتملیایرانیانمؤلفه»درسند«هویتقومی»درخصوصجایگاه

هویت چندانیبه اشاره ملیبودنهویت، دلیلتأکیدسندبر به باکه استو هایقومینشده

2وجودتکرار قوم»بارهواژۀ تمامیایناشاراتناظربرعبورازهویتقومیودر« اینسند،

هویت تجمیع و ملیت یعنی هویت، برتر جنبه بر است.تأکید ملیت لوای تحت قومی های

استهمان اینسندتأکیدشده بندچهارم در که نهه»گونه نهقومیو ویتیخاصداشتیمکه

ازایرانیانفارغ»هایدینیآمدهاستکهبرآموزه؛یادرجاییدیگرباتأکید«فردیبلکهملیبود

آموزهوقوم به هستندآیین متعهد اسالم مبین هایدین ایرانیان،ملیهویتهایمؤلفه)سند«
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بند7931 نظرمی5: به عالیقوخرده(. به حیثتوجه توجههویترسداینسنداز هایبومی،

بروجوهملیهویتهادرتخاصیبهنقشهویتاقوامواقلیت قویتهویتملینداردوصرفاً

ایندرحالیاستکهیکیازمؤلفه درتقویتهویتملیایرانیان،تیپراهمهایتأکیددارد.

اندوازهویتهویتقومیبودهاستکهدرشرایطسختونابسامان،بهکمکایرانیانشتافته

اند.جمعیایرانیانحراستکرده

هویتملیوفرهنگیایرانیان،هویتفرهنگیمدرنومتجددانهاستکهسومینیکیازابعاد

ازنظامآموزشینوین،سبکزندگیپیشرفته،آنچه.شودمیمحسوبایرانیانهویتفرهنگیالیه

شیو نظامهشهرسازی، قالبادارمعماری، و شکل قانونهاداری، کشور، دستگاهامور نویسی،

شکل ودهحکومقضاییجدید، اصلتفکیکقوا پارلمان، نمونت، ازمظاهرهها دیگرداریم،

درتمامیاسنادفرادستی(.7933:11)رضاییوجوکار،رودمیبهشماردتجدهویتمدرنوم

هایتوسعهسالهوبرنامه51اندازنظامجمهوریاسالمیایران،اعمازقانوناساسیوسندچشم

بهالیههویتومتجددایرانیاناشارهشدهاست؛ولیدرسندمزبورجمهوریاسالمیایران،نیز

یک تنها مدرن»بارواژه » مقوله ارتباطبا استکهآنهمدر سرزمینایران»آمده » این»است:

ترازمفهومسرزمین،معناییفرهنگیوانسانیونهجغرافیاییومرزیاستومفهومیبسیارعمیق

تددولت را کنداعیمیملتمدرن می«. اشارهدرواقع، هیچ مذکور، سند گفتدر بهتوان ای

هویت اسالمیو هویتفرهنگیِ عناصر فقطبه استو نشده ایرانیان متجدد و هویتمدرن

 استکه شده اشاره ایرانی اصولدرواقعفرهنگیِ سیاسی گفتمان از متأثر قضیه این گرایی،

نژادبود.محوردولتاحمدیارزش



 گیری نتیجه
جهتاساسشکل با گیریجمهوریاسالمی، بنابراین، برهیتکگیریهویتفرهنگیاست؛

سیاسیبرایجمهوریاسالمیایران،ضروریوراهبردیاست. هویتفرهنگی،بهدالیلکامالً

آرمان یکیاز تقویتهویتفرهنگی، حفظو دربازیابی، که هایاصلیانقالباسالمیبود

ایرانیصورتگرفتو-سویهویتاصیلاسالمیخواهیمردمایرانوبازگشتبهیتجهتهو

بازتابیافتهاست.نتایجتحقیقنشانازاینداردکهاوالً،«هایهویتملیایرانیانمؤلفه»درسند

نیابارواژهایرا25بارواژهاسالمیااسالمیوتکرار53باتحلیلمحتوایکمیسند)یعنیتکرار

هایهویتملیایرانیانسندمؤلفهایرانی(،دریافتیمکههویتفرهنگیجمهوریاسالمیایراندر
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شاملدوالیههویتفرهنگیِاسالمیوهویتفرهنگیِایرانیاست.ثانیاً،باتحلیلمحتوایکیفی

اسالمیموجوددرسند،عناصریچونمعنویتو توحید،سنددریافتیمکهالیههویتفرهنگیِ

مداریی،والیتزیستظلمظلموفرهنگی،دفعگراییتشیعومعارفقرآنی،هممذهباسالمو

و(ص)پیامبرسیرهبهعملحسنه،عالقهوهایسنتوآدابوپاکان(،اخالقحاکمیت)قبول

ارد.ثالثاً،ایرانیانرادربردتاریخیرسالتوانتظارپایان،مهدویتوبیطلبیوحی،عدالتخاندان

عناصری سند، ایرانیموجوددر هویتفرهنگیِ تحلیلمحتوایکیفیسنددریافتیمکهالیه با

ایران،دوستی،تاریخها،معماریایرانی،علموعالمانوعلمفرهنگی،هنریوآیینچونمیراث

وایران،اقوامپارسی،سرزمینخطوایرانی،زبانجمعی،تمدنخاطرهوسرزمین،حافظهازدفاع

شود.رابعاً،بابررسیسند،ایننتیجهحاصلزیباراشاملمیهایفرهنگخردهباهایایرانیگروه

شدکههویتفرهنگیِاسالمیموجوددرسند،همازنظرتعدادعناوینموجوددرسندوهمبه

هویتفرهنگیِایرانیلحاظمحتواوروححاکمبرکلسند،ازبرجستگینسبیبیشترینسبتبه

یبهالیهسومهویتملیایرانیانیعنیهویتمتجددانهدرااشارهبرخورداراستوهمچنینهیچ

متناینسندنشدهاست.

























 (22)پیاپی79تابستان،52شماره،هفتمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 222
 

 منابع 

 فارسی -الف
- ( حمید، 7931احمدی، ایرانی(، ملی هویت مطالعاتبنیادهای پژوهشکده تهران: ،

 فرهنگیواجتماعی.

 هران:تمدنایرانی.تانصاری،منصورترجمهناسیونالیسم،،(7939)دی،آنتونی.اسمیت، -

حسام - )آشنا، محمدرضا، 7933الدینوروحانی، «هویتفرهنگیایرانیان»(، تحقیقات،
 .7،سالسوم،شمارهفرهنگی

فیض - و هادی )افرا، رضا، 7935آبادی، گفتمان»(، در هویت مفهوم هایتبارشناسی
 .7،سالدهم،شمارهعلوماجتماعی،«ایرانمعاصرسیاسی

- ( سیدمجید، 7935امامی، جامعه»(، سیاستیپیشرفتاز نظریه تا تاریخیایران ،«شناسی
 .7،سالچهاردهم،شمارهمطالعاتملی

 .نوابتکار:تهرانبهپور،احمدترجمه،اولئاریوسسفرنامه،(7931)اولئاریوس،آدام، -

 ،تهران:نگاهمعاصر.آموزشدانشسیاسی(،7931بشیریه،حسین،) -

- ( شهرام، اسفندیار، و میثم 7935بلباسی، بومی»(، الگوی بستر در مطلوب هویت
 .7،سالچهاردهم،شمارهمطالعاتملی،«پیشرفت

)بی - 7933نام،  مطالعاتکاربردیمنشورجمهوریاسالمیایران(، پژوهشکده تهران: ،
 قدر.

 ،ترجمهجهانداری،تهران:خوارزمی.امهپوالکسفرن،(7913)ارد،ادویاکوبپوالک، -

 انی،تهران:نیلوفر.شیرترجمه،تاورنیهسفرنامه،(7935)باتیست،ژانتاورنیه، -

هویتفرهنگیواجتماعیدربین»(،7931یگانه،محمدرضاوعزیزی،جلیل،)جوادی -
 .9اره،سالاول،شمتحقیقاتفرهنگی،«جوانانشهرشیراز

- ( یداهلل، 7931جوانی، ملی»(، قدرت تولید در معنویت «نقش بسیج، سالمطالعات ،
 .93یازدهم،شماره

- ( ابراهیم، 7933حاجیانی، تهرانجامعه(، ایرانی، هویت تحقیقاتشناسی پژوهشکده :
 استراتژیک.

)حافظ - همکاران، و محمدرضا 7933نیا، سازوکار»(، طراحی نظری الگوی تبیین
 .7،سالدهم،شمارهمطالعاتملی،«گراییهم

سیدحسینی - )علیشحنه، 7931اکبر، پایداریهویتجمهوری»(، در اهمیتراهبردها
 .51،سالهشتم،شمارهانقالباسالمیمطالعات،«اسالمیایران
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مطالعات،«گراییکشورهایمسلماندرپرتوانقالباسالمیهم»،(7931)،حقی،محرم -
 .71و3های،سالسوم،شمارهاسالمیانقالب

،مبانینظریهویتوبحرانهویت،درهویتوامنیتملی(،7939حیدری،محمد،) -
تهران:پژوهشکدهعلومانسانیواجتماعی.

 مؤسسهفرهنگیانقالباسالمی.:تهرانحدیثوالیت،(،7932ای،سیدعلی،)خامنه -

 تهران:سازمانمدارکفرهنگیانقالباسالمی.،صحیفهنور(،7913،)اهللروحخمینی، -

سیاستدرمحورعدالتگراییاصولگفتمان»،(7931)سیدجالل،فیروزآبادی،دهقانی -
 .7شمارهسوم،سال،سیاسیدانش،«نژاداحمدیدولتخارجی

،تهران:نی.مشکلۀهویتایرانیانامروز(،7931رجایی،فرهنگ،) -
-  جوکار، و سیدمحمد )رضایی، 7933محمدصادق، قانون»(، بازشناسیهویتملیدر

 .7،سالدهم،شمارهمطالعاتملی،«اساسیجمهوریاسالمیایران

-شناسیهویتآینده،در«اندازهویتملیودینیایرانیچشم»(،7931روحانی،حسن،) -
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 ،تهران:قومس.روشتحقیقدرعلومسیاسی(،7931طاهری،ابوالقاسم،) -

)عبایی - محمود، 7931کوپایی، معاصر»(، ایران فرهنگی هویت «تحلیل و، رویدادها
 .523،شماره7931،مردادهاتحلیل
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 .72 ششم،شماره



 (22)پیاپی79تابستان،52شماره،هفتمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 222
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 .9،سالدوازدهم،شمارهمطالعاتملی،«افولرموریهت

- ( علی، 7935کریمی، فر»(، و جمعی آحافظه «یابیتیهویند ملی، مطالعات سال،
 .5چهاردهم،شماره

بررسیبرجستگیعناصرهویتملیایرانیدر»(،7939کریمی،علیوبلباسی،میثم،) -
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علی - احمدوند، و زهرا )کریمیان، 7937محمد، هویتفرهنگیو»(، اطالعاتی، جامعه
 .9شماره،سالپنجم،تحقیقاتفرهنگی،«هارسالتدانشگاه

کمپفر، - (7911)انگلبرت، تهرانکیکاووسترجمه،کمپفرسفرنامه، :جهانداری،
 .خوارزمی

 .مرکز:تهرانجلیلوند،مجیدترجمه،گروتهسفرنامه،(7913)هوگو،گروته، -

 .فرخی:تهرانمنصوری،اهللذبیحترجمه،ایراندرسالسه،(تابی)دو،کنتگوبینو، -

.ایرانیتمدن:تهران،قومیمطالعاتدربنیادینمفاهیم،(7932)حسین،،گودرزی -
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مطالعاتقدرت،«هایقدرتنرمانقالباسالمیایرانمؤلفه»،(7931)،زاده،احمدمتقی -
 .5شماره،سالاول،پیشنرم
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 .75،سالچهارم،شمارهتاریخفرهنگوتمدناسالمی،«اسالمی-وتمدنایرانی
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