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   مقدمه

 زمـره در فکـری مختلـ  یهـا¬جریـان همچنین و اجتماعی سیاسی تحولات با آن نسبت و هویت

بررسی ابعاد گوناگون این مقوله و همچنـین ماالعـات . است ایران سیاسی اندیشه بنیادین موضوعات

هـای پـهوهد در علـوم انسـانی محسـوب ترین حوزهاز مهم ،های سیاسی و اجتماعیپیرامون انقلاب

افتد و وقوع آن در جوامع مختلـ ، زمینـه مناسـا را انقلاب به ندرت اتفاق می كه پدیدهگردد چرامی

تردیـد بـی نماید.های جدید فراهم مییات قبل و ارائه فرضیهآزمودن نظر، علمی برای انجام تحقیقات

تـرین وقـایع تـاریع معاصـر م( در كشور ایران از مهم1313) ه.ش1321وقوع انقلاب اسلامی در سال 

رودكه به كانون توجه پهوهشگران داخلـی و خـارجی تبـدیل شمار میایران و جهان در قرن بیستم به

یـابی آن ارائـه و بسـیاری از توسط صاحا نظران در تحلیل و ریشه های مختلفیونظریات و رهیافت

 ها به چالد كشیده شد.های مارح در تحلیل انقلابتئوری

ی هویـت در ؛ اگر تکلی  مقولـهشناختی دلالت بر یک اصل كلی داردماالعات فرهنگی و جامعه 

ع نظـری كلـی حاصـل اجمـا میان یک گروه و یا یک ملت معلوم باشد و در خصوص حد و حدود آن

احساس اعتماد به نفس پیدا كرده و ثانیاً جامعه و گروه به طور كلی جهـت و  اولاً تک تک افراد، شود

و به همـین دلیـل  هویت محصول خود شناسی فردی و گروهی است بیند.هدف خود را مشخص می

و حدیث مشهور (( اسخود را بشن))كنند است كه بصیرت بینان تاریع و حتی پیامبران همه توصیه می

انسانی كـه از خـود تعریفـی (( ، خداید را شناخته استكه هر كه خود را شناخت))دارد اشعار می هم

غیـر انـدام ، نامنسجم، واحدی از هم گسیخته عملاًای كه از خود برداشت كلی ندارد، ندارد و یا جامعه

ای خـار  از خـود ارزیـابی دش را با سنجهبه ناچار همواره خو. از خود بیگانه و با خود ستیز است، واره

 . كندمی

جامعـه ایـران در  ی معاصر ایران متاثر از عامل هویت بوده است بـر همـین اسـاسحوادث دوره

-ی پهلوی بواساه سیاستدر دوره .واكند نشان داده است مقاطع تاریخی متاثر از این عامل از خود

مبارزات انقلابی انسجام درونی را به دست آورده وبـه ی دردوره ،، دچاربحران هویت شدههای اتخاذی

 یابی رسیده است و در عصر جمهوری اسلامی به مركـز هویـت بخـد تبـدیل گردیـده اسـت.هویت

كند بر حوادث سیاسی اجتمـاعی ها بر هویت تاثیر گذارند و هویت وقتی تغییر پیدا میبنابراین سیاست

   .گذاردتاثیر می

حاصـل فرآینـد مسـتمر ، ای سیال و چند وجهـیهویت به عنوان پدیده توان گفتدر مجموع می

همواره با تحولـات سیاسـی و اجتمـاعی جوامـع بشـری ، تاثیر شرایط محیای تاریخی است كه تحت
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تداوم دارد و در عین حال از تحول بر  جاری در بستر زمان و مکان، ایرودخانه پیوند داشته و به مثابه

 .  خوردار است

گیـری هوهد در صدد آن هستیم كه به بررسی نقـد و تـاثیر عامـل هویـت در شـکلدر این پ

ی معاصر ایـران بـا تاكیـد تحولات وهمچنین تاثیر حوادث سیاسی و اجتماعی بر عامل هویت در دوره

 بر انقلاب اسلامی بپردازیم.

   چارچوب نظری و مفاهيم

 الف: چارچوب نظری تحقيق

ها و تحلیل موضوعات در هر پهوهشی تابع ماهیت موضوع اسـت ودر آوری دادهاز آنجا كه روش گرد

د باشـ¬مـیای كیفی له، مسئموضوع بررسی راباه هویت و تحولات سیاسی اجتماعی پهوهد حاضر،

ای بهـره گرفتـه امـا روش ها از فنون كیفی یعنی ماالعات اسنادی و كتابخانهآوری دادهای گردلذا بر

 ایم.تخاب نمودهمتدولوژی اسکینر ان تحقیق را

 روش شناسی اسکینر

طـرح شـده و از نقـد دو روش شناسـی قرائـت  روش شناسی اسکینر در چهارچوب داند هرمنوتیک

سنگ بنای متدولوژی اسکینر بر این است كه برای فهم یـک مـتن  ای پدید آمده است.متنی و زمینه

رایج اما متضـاد ارائـه شـده اسـت. های مناسبی باید استفاده نمود. به تصریح وی دو روش ازچه رویه

دانـد و را تعیین كننده معنای متن مـی 2كه چهارچوب یا زمینه 1یکی روش شناسی زمینه گرایی است

 دانـد.اجتماعی و اقتصادی آن مـی، سیاسی، دینی، های فکریفهم معنای متن را منوط به فهم زمینه

را  2چهارچوب نهـایییا  3كلی باید زمینهدر تلاش برای فهم معنای هر متن ، ماابق این روش شناسی

( روش دیگـر 111: 1333)اسـکینر،  .چهارچوب پدید آمـده بازسـازی نمـود كه متن در آن زمینه یا یا

به عنوان تنها كلید ضروری  است كه براستقلال و خود مختاری ذاتی متن 2ش شناسی قرائت متنیرو

به عنوان  اجتماعی متن را –ازسازی زمینه فکری و هر تلاشی برای ب برای فهم معنای آن تاكید دارد.
                                                                        

1  . Methodology of Contextual Reading 

2. context 
3.The Total context 

2. The ultimate Framework 

2. Methodology of Textual Reading 
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 گذارد.ای كنار میتلاش بیهوده

و  آن در چارچوب زبان شـناختی در سایه بازبینی اسکینر روش جدیدی را كه مبتنی بر فهم متون

ادعـای اصـلی وی اینسـت . سازدمارح می، است و شرایط سیاسی اجتماعی فرهنگی –بستر فکری 

اما چنین فهمی نـه صـرفا  ضروری و اساسی است، درک شده برای فهم متون كه درک معنا و قدرت

و نه از ماالعه محض خود متن. وی با تلفیق مفاد این  آیدمتن به دست می از ماالعه زمینه اجتماعی

تاكید دارد اجتماعی و زبانی،  دو روش شناسی و از طریق قرار دادن متن در زمینه و چهارچوب فکری،

بایسـت بـا بازسـازی و بـاز مـی مانی و ارتباطی كه متن درآن فضا خلق شده اسـت رافضای گفت كه

 .آفرینی شناخت

 کاربرد روش اسکینر در موضوع پژوهش

؛ ارتباط بسیار نزدیکی بـا بحـث ایران معاصر وفراز و فرودهای آن اجتماعی –فرآیند تحولات سیاسی 

تردید تلاش در جهت فهم تحولات سیاسـی . بیتحولات مربوط به اندیشه سیاسی معاصر در ایران دارد

اجتماعی ایران معاصر بدون فهم اندیشه های نخبگان تلاشی بیهوده است. لذا دلیـل پـرداختن بـه  -

پیرامون امور و ، های اساسی محیط خویداندیشه سیاسی، تبیین وضع موجودو پاسع دادن به پرسد

ان و اندیشمندان معاصـر ایـران چـه مبـاحثی را شناخت اینکه متفکر مسائل سیاسی و اجتماعی است.

دار آن اند؛ بیانگر دغدغه فکری ایشان و مسائل اولویـتمحور و مركز مباحث اندیشه سیاسی قرار داده

و به طور كلی اندیشمند حوزه مسـائل  آیدعصر است چرا كه اندیشه سیاسی بدون محرک بوجود نمی

كنند و بعد از تشخیص ی و مشکل كار خود را شروع مینظمسیاسی و اجتماعی همیشه از مشاهده بی

پردازند و در نهایت الگوی خود را برای درمـان مشـکلات ارائـه مشکل به جستجوی علل رفع آن می

 كنند. می

معاصر نیـز، غیـر متـاثر از  یگیری و تحول اندیشه سیاسی اندیشمندان دورهاز طرف دیگر شکل

نبوده است و درک ماهیـت و تحلیـل دقیـق ایـن تـاثیر و تـاثر  اجتماعی - حوادث و تحولات سیاسی

   د.باش¬میمستلزم بکار گیری یک روش تحلیلی جامع 

از آنجا كه روش شناسی اسکینر نه یک روش شناسی انتزاعی یا صرفاً نظری و فلسفی بلکه یک 

در موضوع ؛ توان به كار بستهایی است كه در عمل میروش شناسی عینی و حاوی نکات و تکنیک

ی معاصـر و بـه تبـع آن های سیاسی ماـرح شـده در دورهبرای فهم درست و دقیق اندیشه پهوهد

تر حوادث سیاسی و اجتماعی، كاربردی و مفید است. اسکینر به تاثیر متقابـل تر و عالمانهتحلیل دقیق

ها بر اندیشه)) كهدر عین حال پیگیری این بحث  ها بر تحولات سیاسی و اجتماعی اذعان دارداندیشه
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-چیزی جز معمای دیرینه مرغ و تخم مـرغ نمـی را ها((گذارند یا تحولات بر اندیشهتحولات تاثیر می

  (11: 1319 )اسکینر، داند.

مضمون نسبی گرایی روش شناسی اسکینر این است كه معنای هر متن یا اندیشه هـر اندیشـمند 

های سیاسی ید آن و با توجه به زبان خاص و استدلالرا باید در چارچوب شرایط زمانی و مکانی پیدا

حاكم بر آن دوره درک كرد و تنها با قرار دادن هر متن در ظرف زمانی و مکانی خاص آن اسـت كـه 

 . توان پیام و معنای واقعی آنرا دریافتمی

یـک اندیشـمند هـم بایـد  برای فهم اندیشه سیاسـی، در مجموع بر اساس روش شناسی اسکینر

ی وی را شناخت و هـم قصـد و نیـت آن اندیشـمندرا بـرای مسلط بر جامعه و زمانه ان سیاسیگفتم

ی در هـر دوره شناخت گفتمان سیاسی مسلط بر هر جامعه برقراری ارتباط در چنین گفتمانی دریافت.

 آیند. شمار میتاریخی مستلزم شناخت عوامل متعددی است كه از اجزای متشکله آن به

 ب: مفاهيم

 يتهو

. ؛ پرسد از هویت وكیسـتی اسـتهاها در حیات فردی و اجتماعی انسانترین پرسدیکی از بنیادی

ی بقاء و تـداوم زنـدگی پس هویت لازمه دشو¬میآید بحث هویت مارح وقتی سخن از ما پید می

 گردد.اجتماعی است و مرز ما از دیگران توسط هویت روشن می

ها بواساه ویهگی باشد ومفهومی سهل ومتنع می مفاهیم انتزاعی،این مفهوم همچون بسیاری از 

ای اسـت ی هویت یا الهویـه كلمـهواژه .اری  متعددی از آن ارایه شده استوخصوصیاتی كه دارد تع

اند كه اسم مركـا عربی ازهو كه ضمیر غایا مفرد مذكر است واز آن لفظ هوهو یا الهو هو را ساخته

اسـت كـه از لغـت  "Identity"معـادل لـاتین آن  (133: 1311 )الاـایی، .باشـدو معرفه به ال مـی

Identitias تداوم و تمایز را به همراه دارد مشتق شده و معنای. 

در  انـد.برخی دیگر از جامعه شناسان مقوله هویت را صرفاً با دید جدلی و تقابلی آن تعری  كـرده

عنصـر هویـت ، اگر فضا یک دست باشـد. طرح استنگاه این گروه اساساً هویت در مقابل غیر، قابل 

چیزی كه وسـیله شناسـائی ، دهد. از این منظر هویت به معنی هستی و وجود استخود را نشان نمی

 (12: 1312 تاجیک،تا اورا از دیگران متمایز كند. )فرد باشد 

سـتمر حاصـل فرآینـد م، ای سیال و چند وجهـیتوان گفت هویت به عنوان پدیدهدر مجموع می

همواره با تحولـات سیاسـی و اجتمـاعی جوامـع بشـری ، تاثیر شرایط محیای تاریخی است كه تحت
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 است و با مفاهیم اجتماعی ها به طور تغییر ناپذیری بین الاذهانیهویت، به تعبیر دیگر. گیردشکل می

 .شودها تفسیر میآمیخته شده و با آن های فرهنگیو سمبل

 تحولات سیاسی اجتماعی 

همواره در حال تحول و تغییر است و عوامـل مختلفـی جامعـه را بـه  جامعه به مثابه یک موجود زنده

توانـد اساساً تحول به معنای تغییر؛ یک ضرورت بیولوژیک است كـه مـی. برندسمت تحول پید می

 جنبه پیشرفتی و یا پسرفتی داشته باشد. 

 افتد طبعتاً این دو مقولهاتفاق می عه بودگیی جامدر حوزه اجتماعی -از آنجا كه تحولات سیاسی 

ی سیاسی را معمولاً برای اند هر چند كه واژهداشته و به نوعی در هم تنیده تاثیر و تاثر بسیاری بر هم

؛ جایگـاه ترک تعاریفی كه از سیاسـت شـده اسـتوجه مش .برندمتمایز كردن از امر اجتماعی بکار می

توان مدعی شد سیاست و امر سیاسی با قدرت سـرو كـار دارد و از برجسته مفهوم قدرت است لذا می

آمیز هسـتند لـذا كم و بید قدرت ؛ بسیاری از روابط اجتماعیای اجتماعی استآنجا كه قدرت پدیده

 توان قائل شد.پیوند تنگاتنگی بین امور سیاسی و امور اجتماعی می

 بایستو می گیرددر خلأ صورت نمی جوامع مختل تحولات توان اذعان داشت كه در مجموع می

... شناخت تا مسـائل آن . فرهنگی و، اجتماعی، های مختل  سیاسیرا در تعامل با مولفهاین تحولات 

جامعه فهم پذیرتر گردد از اینرو بین این دو مقوله پیوند قائل شدیم و تحولات ایران معاصر را در بعـد 

 .ایمهی و اجتماعی مورد بررسی قرار دادسیاس

 ايران معاصر 

تـوان بـرای آن و نمی نسبی و متغیر است ؛بسیاری از مفاهیم ذهنی و انتزاعیهمچون  مفهوم معاصر

با این حال می توان با توجـه بـه شـرایط غالـا بـر زمـان و ، تعریفی ثابت و تغییرناپذیر به دست داد

 ارائه كرد.  از آن موقت و نسبی ریفیمکان، تع

بـین محققـین  د،شو¬میای اطلاق ی تاریع معاصر واینکه بر چه دورهمحدودهدر خصوص تعیین 

اما اصولاً تاریع معاصـر . های مختلفی در این خصوص ارائه شده استد و دیدگاهباش¬میاختلاف نظر 

بنـابر . ها گذاشته شـده باشـدگردد كه بنیاد تحولات اساسی آن در آن سالهر كشور از زمانی آغاز می

ی زمـانی خاصـی را نقاـه عاـ  هـر كـدام دوره، اندکه از تاریع معاصر ایران سخن گفتهاین كسانی

دانند بـا ایـن ی معاصررا از صفویه میای دوره( عده23: 1339، اند. )لک زاییتحولات ایران برشمرده

استدلال كه با آغاز صفویه دولت ایرانی با ایدئولوژی تشیع در مقابـل عثمـانی در غـرب و ازبکـان در 
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شد و در آن دو ركن مهم قدرت  ءعملاً یک حکومت مذهبی احیاشرق و شمال شرقی شکل گرفت و 

و مبنای تـاریع  مبدأ لذا دینی و سیاسی با هم تركیا شده و مرجعیت مذهبی حیات جدیدی پیدا كرد

 دانند.میدوره صفویه را معاصر 

برخی دیگر از مورخین احیای اندیشه دولتداری ایرانی بـا صـفویان را دلیـل كـافی بـرای شـروع 

، شدن را مشروط به آغاز روند صنعتی شـدن «معاصر»بلکه  داننددر تاریع ایران نمی« دوران معاصر»

دانند لذا قرن بیسـتم و انقلـاب های دولت مدرن میصهزوال نظام ایلاتی و قومی و دیگر مشخ، تجدد

 كنند.مشروطه را مبنای معرفی تاریع معاصر معرفی می

تر مبنای تاریع معاصر ومورد نظر است و در نگاه ما آنچه بید، اما با توجه به موضوع این تحقیق

خـاص مشـخص تـوان از یـک روز د اینست كه معاصربودن را نمیشو¬میی معاصر حاصل از دوره

معاصـر ». لـذا تواند با توجه به شرایط غالا بر زمـان و مکـان متغیـر باشـدمیبلکه این مفهوم  نمود

مهم این است كه معیاری داشـته باشـیم و بـدانیم و  دشو¬میصرفاً در قالا و فرم گنجانده ن« بودن

  این معیار در كدام بخد حضور دارد و ارتباط آن با ما چه مقدار است.

گیـری متعاقـا شـکل، نقاه شروع تحولات ایران معاصـر زمانیسـت كـه ایـران ن اساسبر همی

و  نفوذ فزاینده و حضور غرب در ایران ابتـدا سیاسـی. از این شرایط متاثر شده است، مدرنیته در غرب

هـای مغـرب زمـین دولـت هـای اسـتعماریو در سایه سیاست همراه با قدرت و توانمندی مادی بود

این مرحله از تعامل غـرب بـا كشـور ایـران شـاهد تـاثیر پـذیری اندیشـه ورزان و  در. صورت گرفت

نخبگانی هستیم كه به خوبی در جریان مشروطه به منصه ظهور رسید و در عصر پهلـوی بـه شـکل 

-ی مدرنسـیم و شـکلی با پدیـدهرویارویی و مواجهه نمود پیدا كرد. این نوع مهاجم و گسترده كاملاً

؛ منجر به بـروز بحـران هویـت های باستانی و اسلامیدر هویت ایرانی در كنار لایه ی سومگیری لایه

: همچـون هایها و نهضتهای سیاسی در جامعه ایران گردید و به دنبال آن جنبدوهمچنین چالد

قیام پانزده خرداد و انقلاب اسلامی شکل ، نهضت ملی شدن صنعت نفت، نهضت مشروطه، قیام تنباكو

 گرفت.

 لاب انق 

 ی سیاست ارساوانقلاب یکی از موضوعات كلاسیک اندیشه اجتماعی بشر است. كتاب پنجم از رساله

واژه انقلاب از باب انفعال و ریشه مجرد آن ))قلـا(( . وعلل آن اختصاص یافته است به بررسی انقلاب

و تحـول و  تغییـر، برگشـتن، دگرگون شدن، در زبان فارسی به معنی حالی به حالی شدن. دباش¬می

اسـت.  Revolution( در زبان انگلیسی و فرانسه معادل كلمـه 13: 1322)دهخدا، . تبدّل آمده است
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-دورانی و منظم ستارگان دلالت مـی این واژه ابتدا از اصالاحات علم اختر شناسی بوده كه بر حركت

هفـدهم بـه صـورت  هو به تدریج در علوم طبیعی اهمیت یافته و سپس برای نخستین بار در سد كرد

نظریـه پـردازان علـوم سیاسـی و  (112: 1312، یکی از اصالاحات سیاسی بکار گرفته شـد. )بابـائی

برخی بـر مبنـای نیـت انقلـابیون و . انداجتماعی هر یک بر مبنایی خاص تعریفی از انقلاب ارائه كرده

 اند.ای بر اساس آثار و نتائج انقلاب این واژه را تعری  گردهپاره

 : ری  ساموئل هانتیگتون اشاره نمودتوان به تعمعروفترین تعاری  می از

هـای مسـلط هـا و اسـاورهآمیـز داخلـی در ارزشبنیادین و خشونت، انقلاب یک دگرگونی سریع

. هـای آن اسـتهای حکـومتی و سیاسـتفعالیت، رهبری، ساختار اجتماعی، نهادهای سیاسی، جامعه

 (222: 1321، هانتیگتون)

-كند و از سوی دیگر انقلـاب را از پدیـدههای نا موفق را حذف میعری  از یک سوء انقلاباین ت

گوید: انقلاب عبارت اسـت استاد شهید ماهری در تعری  انقلاب می. كندهای مشابه دیگر متمایز می

از طغیان و عصیان مردم یک ناحیه و یا یک سرزمین علیه نظم حـاكم موجـود بـرای ایجـاد نظمـی 

نارضـایتی و  -1دانـد ( از این رو ایشان ریشه انقلاب را در دو چیـز مـی23: 1322، ب. )ماهریمالو

 آرمان یک وضع مالوب. -2خشم از وضع موجود 

انقلاب جنبشی سر سختانه و بر مبنای اصـول مکتـا ، از نگاه شهید آیت الله سید محمد باقرصدر

تغییـر و دگرگـونی بنیـادین در تمـامی ابعـاد به دنبـال ، های موجودمعینی است كه دبا درک واقعیت

 (129: 1311)جمشیدی، . های حاكم استاجتماعی و سیاسی و معیارها، اصول و ارزش، زندگی فردی

 انقلاب اسلامی ايران

د دارد چراكـه بـا اینکـه شـو¬مـیتر از آنچه در تعری  انقلـاب گفتـه مفهومی گسترده انقلاب اسلامی

جـامع و مـانع  تواندبر انقلاب اسلامی منابق باشد اما در تحلیل نهائی نمی تواندبسیاری از تعاری  می

های اجتماعی بزرگ های منحصر به فردی است كه آنرا از سایر انقلاباین انقلاب دارای ویهگی. باشد

ی عمـده یهای دینی، انقلاب نوعی جهاد داخلی است و انگیـزهبر اساس آموزه. كندجهان متمایز می

و تجدید حیات اسلامی در ابعاد مختل  در جهان اسلام متعاقا انقلاب  ان خواهی و عقیده استآرم آن

 اسلامی ایران نشانگر عمق این تاثیرگذاری است.

تركیا یافته است در اینجا انقلـاب وسـیله و اسـلام « اسلام« و« انقلاب»انقلاب اسلامی از دو واژه 

ب به وسیله انقلاب تلاش كردند كـه اسـلام را بـه عنـوان د در واقع مردم و رهبری انقلاباش¬میهدف 

یک مکتا اجتماعی و سیاسی مجدداً احیا نمایند. هدف اصلی انقلاب اسلامی، انسان سـازی بـود كـه 
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بنـابراین انقلـاب اسـلامی یـک دگرگـونی  كنـد.این هدف را در دو بعد فردی و اجتماعی تعقیا مـی

كه با جایگزینی نظام سیاسـی نـوین و انتقـال ناگهـانی  بود و اساسی دار(( ریشهسیاسی –))اجتماعی 

 . قدرت همراه شد

 هويت ايرانيان در گذرگاه تاريخ 

ماهیتی فرهنگی دارد و با هویت ملی به عنوان مفهـومی ، هویت ایرانی به عنوان یک مفهوم تاریخی

چیز با مفهوم سـرزمین هویت ایرانی قبل از هر . ؛ متفاوت استردسیاسی كه بار معنایی محدودتری دا

در واقع بخشی از ایران تـاریخی ، دشو¬میكشوری كه اكنون ایران نامیده . كندایران مقارنت پیدا می

رشد كـرده  اقوام مختلفی در آن وارد شده واقعیت این است كه ایران سرزمینی است كه همواره. است

گذاشتند. اهمیت این مرز و بـوم كهـن های خود را در فرهنگ وتمدن آن باقی و هر كدام آثار ونشانه

ایـن سـرزمین بـه دلیـل . های مهم دیگـری داردریشه در ویهگی، در طول تاریع علاوه بر وسعت آن

ساز در جهان به حساب آمده و نام آن موقعیت خاص تاریخی و جغرافیایی همواره از مراكز مهم تمدن

. و فینقیه با عظمت یاد شده است مصر، یونان، سومر، بابل، كلده، ؛ چون آشورهای كهندر كنار تمدن

 (32: 1332، )نجفی و فقیه حقانی

تـوان پرفراز و نشیا ایران را مـی های هویتی ایرانیان، تاریعبا نگاهی تاریخی و با توجه به مولفه

تـا  از آغـاز صـفویه، از ورود اسلام تا آغاز صـفویه، های زیر مورد اشاره قرار داد: ایران باستاندر دوره

ی مبـارزات انقلـابی و دوره دوره پهلـوی و نهضت مشروطیت، از مشروطیت تا ظهور سلسله پهلـوی،

 جمهوری اسلامی.

نکته مهم آنست كه جامعه ایران در طول تاریع پر فراز و نشیا خود همواره دارای هویـت دینـی 

، همه جا حاضـر اسـت بوده است در واقع دین باوری یعنی همانا اعتقاد داشتن به مركزیت خدایی كه

( اولین پادشاهی بزرگی كـه در فلـات 193: 1312، )رجایی. همیشه با فرهنگ ایرانی همراه بوده است

حکومت هخامنشیان است كه كـوروش بنیـان ، گرددسال پید باز می 2299ایران شکل گرفت و به 

او را ذو القـرنین  مورخینو برخی از مفسرین و . ای كاملاً مذهبی برخوردار استگذار آنست و از وجهه

 دانند. می

ایـن  اجتمـاعی –ترین رویداد تاریع كهن ایرانیـان كـه نقاـه عافـی در تحولـات سیاسـی مهم

ظهور اسلام و ورود همسایگان عرب با بیرق دین جدید بـه سـرزمین ایـران ، رودشمار میسرزمین به

د اولین تصادم میان فرهنگ ایرانی آریایی و فرهنگ سـامی بـود كـه محملـی از ااین رخد. بوده است
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بنا براین هویت ایرانی در قرون اولیـه اسـلامی از دو آیـین مایـه گرفـت: . آیین جدید به همراه داشت

فرهنگ و و روح ایرانی ایرانی بـود و دیـن جدیـد كـه ، ای از ادبیاتآیینی از گذشته باستانی كه آمیزه

این آمیزه جدید نسل نوینی سـاخت كـه اگـر . ی ژرفی را در فکر و هویت ایرانی به وجود آورددگرگون

امـا ، های خود پذیرا شدترین لایهچه ایرانی را در عمق روح خود نگاه داشت و دین جدید را در درونی

تغییر شیوه دادنـد نمازها و نیازها تنها ، ها تبدیل به مسجد گردیدآنرا مغایر با دین جدید ندید؛ آتشکده

هـای های قدیمی جا به جـا گردیـد و رسـمنام، شدو حتی در جاهایی نماز به زبان فارسی خوانده می

های معماری بناهای ساسانی متروک كهن چون نوروز و سده و مهرگان و غیره بر جای ماندند، سبک

 (132: 1313)زهیری، . نشد

پایه و شاخصـه شـکل  اسلامی و بر دو –یت ایرانی تحت عنوان هو با ورود اسلام، هویت ایرانیان

ایرانیت به وجوهی از هویت جمعی ایرانیان اشـاره دارد كـه . گیرد كه عبارتند از ایرانیت و اسلامیتمی

در طول تاریع چند هزار ساله ایران شکل گرفته و به عنوان بخشی از شخصـیت هـر ایرانـی درآمـده 

، هـااساوره، آداب و رسوم، سنت، توان در فرهنگرانیان را میجمعی ای نمود این وجه از هویت است.

 . و مواردی از این دست مشاهده كرد شیوه زندگی

از وحـدت سیاسـی و قـومی محـروم  یعنی تا زمان فراز آمدن صـفویه، حدود نه قرن كشور ایران

به عنـوان یـک ، سیاستعداد و فعالیت ایرانیان به رغم نداشتن استقلال كامل سیا، در این دوران. است

های گوناگون بروز كردو خصیصه بارز این مرحلـه تولیـد فرهنگـی در با فرهنگ كهن در زمینه، ملت

 .  چارچوب حاكمیت سیاسی مسلمانان است

 از آغاز صفويه تا نهضت مشروطيت 

ی صـفویه دوبـاره احیـاء در دوره، وحکومـت واحـد در معنای سرزمین یکپارچه، مفهوم سیاسی ایران

تشیع هسـتیم. صـفویان  مذها و ایرانی ملیت بر تمركز با جدید هویت گیرید و شاهد شکلشو¬می

هویت ایرانی را در قالا یک دولتمداری قدرتمنـد بـاز ، ایرانی –های شیعی توانستند با تکیه بر ارزش

ران پس اتحاد سیاسی و مذهبی بازگشت و مفهوم ای، با استقرار دولت مركزی تولید كنند. در این دوره

كند و شـالوده تحـول و تکامـل هویـت و تشخّص سیاسی و دینی پیدا می تعیّن، از نهصد سال فترت

بر روی تشـیع بـه عنـوان  در فرآیند هویت سازی هاد. نقاه ثقل سیاستشو¬میملی در عصر جدید 

و  وعامل ایرانی به صورت تبعی متمركز شد. در واقع هدف صـفویه از احیـاء عنصر اصلی وحدت ملی

تشیع تقویت انسجام داخلی و وحدت سیاسی كشـور در مقابـل دشـمنان خـارجی بـود و آنـان  ترویج
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 ملی را به ایران ببخشند. –وحدت و هویت سیاسی ، توانستند پس از چند قرن گسستگی سیاسی

له در عصر صفوی حضور دین در عرصه سیاست و تعامـل دیـن بـا دولـت نوپـای ترین مسئمهم

ایرانیان از هویت دینی به عنوان یکـی از ، ی اسلامی تا روی كار آمدن صفویاندورهدر . صفوی است

ی صفوی مذها شیعه از یک نیروی اجتماعی به یک نهـاد عناصر هویت برخوردار بودند اما در دوره

بدیل خود را در تکوین هویت ایرانیان بـر عهـده رسمی هویت بخد در ایران مبدل گشت و نقد بی

: ایجاد عصر صفوی عبارتند از ترین كاركردهای مذها در هویت بخشی به جامعهاین مهمبنابر گرفت

بـر ، تشابه سازی و تمایز بخشی به عنوان یک عنصر هویـت بخـد، وحدت مذهبی در سراسر كشور

بر عهده گرفتن نقد اساسـی ، عهده گرفتن نقد ناسیونالیسم مذهبی برای حفظ كیان كشور و ملت

ایفای نقد مشروعیت بخـد ، لی در برابر دو قدرت سنی مذها عثمانی و تورانیدر حفظ استقلال م

بـدین سـان  (23: 1331)گودرزی،  برای حکومت صفوی و ایجاد نظام حقوقی برای حکومت صفوی.

 آگـاهی در در مـذاها سـایر بـا متفاوت حال عین در و مذها شیعه توانست در نقد مذهبی فراگیر

 را ایرانیـان هویـت گمشـده حلقه و آید كار به صفوی عصر در ایرانیان در خاطر تعلق ایجاد و بخشی

 . نماید تکمیل

 از مشروطيت تا ظهور سلسله پهلوی 

وحـدت ملـی توان تاریع چالد هویت دانست چراكه با ظهور سلسه قاجاریه تاریع معاصر ایران را می

هـا را نداشـت و از طـرف چـالدت حاكمه نیز درک لازم جهت مقابله با به نوعی تضعی  شده و هیئ

 دیگر نخبگان حاكم بر ایران از وحدت سیاسی لازم برخوردار نبودند.

. قـومی و گروهـی بـود، ایهای مهم جامعه ایران در قرن نوزدهم وجود اختلافات فرقـهاز ویهگی

شـد و مقاومـت اجتمـاعی در برابـر دولـت گیری آگاهی ملـی را مـانع مـیشکل، پراكندگی و تشتت

ساخت. قاجارها از اختلافات اجتماعی برای تدام حکومت خود نهایـت اسـتفاده كامه را ناممکن میخود

 ( 22: 1311، )آبراهامیان كشیدند.بردند و حتی در تشدید آن میرا می

و اندیشه سنتی ایرانی كه سـلانت را  كردند با توسل به مذهاهرچند كه شاهان قاجار تلاش می

اما به تدریج عوامـل متعـددی موجـا تضـعی  و تزلـزل  م را به دست آورنداطاعت مرد، نهدار  می

هـای متـوالی از دولـت هـای روس و انگلـیس و جـدا شـدن روابط قدرت گردید و از طرفی شکست

 . اعتبار و اقتدار قاجارها را ازبین برد، های وسیعی از كشوربخد

، بار را بازیچه دست خود قرار داده بودنـدنفوذ بیگانگان به ویهه از نیمه دوم این قرن كه شاه و در
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شده بود و هر چه كه ضع  و عقا مانـدگی ایـران و نـاتوانی و  های مردمموجا خشم علماء و توده

 شدند.منفورتر می قاجارها، شدلیاقتی شاهان بیشتر نمایان میبی

نتوانسـتند هماننـد ها چرا كه آن از سوی دیگر مشروعیت قاجارها به لحاظ نظری نیز متزلزل بود

دیدنـد و صفویه مشروعیتی مذهبی به دست آورند و علماء هم قاجار ها را همانند صفویه یکسان نمی

بردند. همچنین اندیشه سنتی سلانت كـه شـاهان را ظـل اللـه بارها مشروعیت آنان را زیر سوال می

هـای جدیـد رنـگ رود اندیشـهبا مخال  علماء و و، كردآنان را واجا الاطاعه قلمداد می دانست ومی

-نوعی حکومت ملوک الاوایفی بود و از لحاظ شـیوه، خلاصه آنکه نظام از حیث ساختار قدرت. باخت

شد و شرایط اجتماعی و اقتصـادی كشـور نیـز های اعمال قدرت نیز حکومتی استبدادی محسوب می

 وضعیت مالوبی نداشت.

ی كه با پیشرفت علم و تکنولوژی وغوغـای در این شرایط و با ظهور و گسترش تمدن جدید غرب

دوران حیرانی و پریشانی ایرانیـان ، دادقدرت افسون كننده خود را به دیگران نشان می، دنیای صنعتی

غرب با ایمان به عقل و تجربه، بـر نگـاهی تـازه بـه جایگـاه انسـان در  فلسفه جدید تمدن. آغاز شد

ه دگرگونی ژرفی در باورها و فرهنگ انسـان اروپـائی دست آوردهای این تمدن ك. طبعیت استوار بود

ای سـایر جوامـع را دسـتخوش با شتاب فراوانی عالم گیر شد و به طور غافلگیر كننده، پدید آورده بود

هویـت ایرانـی دچـار نـوعی ، ها و باورهای غربی به عنوان سنت جهانیتحول ساخت. با ورود اندیشه

اسـتقبال ، ه صنعت به ویهه صنایع نظامی و اقتصادی پدید آمدنابسامانی گشت وتحولاتی كه در عرص

و به شکلی مقلدانـه  كم كم مفاهیم تجدد گرایانه در عرصه فکر و اندیشه. از دوران جدید را آغاز كرد

های نخبگان وارد شد و تاثیرات فکری بسیاری بر ایرانیان نهاد و آنان را به فکر فـرو در عرصه كند

و روس و شکست ایران در این عرصه امری بـود كـه موجـا شـد ایـن سـوال  های ایرانجنگ، برد

 ایم و غرب پیشرفت كرده است. اساسی عمیق در ذهن ایرانیان شکل بگیرد كه چرا ما عقا مانده

كـه  ای از تـاریع تمـدن بشـری بـه وجـود آمـدعصر تازه، با تولد انسان مدرن در عصر رنسانس

من مدرن به عنوان فاعلی خود مختار ظهور كرد كه دلیل بود )) تعری  جدیدی از هویت خود خواهان

)توحیـد  ((.در اصـول متعـالی و رای جامعـهكـرد و نـه وجودی خود را در هستی خـود جسـتجو مـی

های متفاوتی تحـت تـاثیر قـرار داد، جهان را به شیوه ( ورود مدرنیته غرب به سایر نقاط،3: 1319فام،

ایـن برخـورد ، تعاملات خوید با غرب بدون تاثیر بـاقی نمانـد و در نتیجـهجامعه سنتی ایران نیز در 

اسلامی شد. حضور مدرنیته و به طور كلی  - های هویت ایرانیمنجر به پیداید لایه سوم در كنار لایه

 تاثیرات فراوانی در هویت ایرانیان داشته است. ، عناصر اندیشه غربی در ایران
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های رد كامل و یا تسلیم كامل بیشتر به چشم نگاه، ی تجدد در ایرانگر چه در آغاز ورود اندیشه

با اندیشه تجدد برخورد گزینشی نسبت به عناصر مثبت و  خورد اما با گذشت زمان و تعامل مناسامی

منفی آن صورت گرفت و نتیجه آن شد كه برخی از آثار آن اندیشه در افکـار ایرانیـان اثـر گذاشـته و 

هـای در مجموع رویارویی سـنت (23: 1311 )درخشه، ای از هویت ایرانیان درآید.ایهتجدد به عنوان ل

بـه ، در حوزه هویت و رفتار ایرانیـان، ها ی برآمده از تمدن جدیدایرانی و دینی جامعه ایرانی با ارزش

از  تاثیرات عمیقی بر جای گذاشت در این راستا تاثیر پذیری هویتی ما، ویهه نخبگان فکری و سیاسی

هـا را قبـول نمـوده و بـه ( در فرهنگ غرب عواملی وجود دارد كه مـا آن1: بوده است غرب سه نوع

ایـم و بـه .... را پذیرفتـه تکنولوژی و، سالاری مردم، عواملی چون قانون مداری. ایمنوعی بومی كرده

-نگران آن بودهكه همیشه  ( عوامل ویرانگری كه در هویت غربی وجود دارد2. ایمهویت خود افزوده

تـوان آن را در قالـا ( عامل خود آگاهی كه می3. ما لامه بزند ایرانی -ایم كه كه به هویت اسلامی 

 ))باز اندیشی(( نسبت به هویت خود توضیح داد. 

؛ چراكـه ی جدیدی در هویت ایرانیان اسـتبنابراین عصر آشنایی و رویارویی با مدرنیته آغاز دوره

-به ساختار خاصی از روابط اجتماعی و سیاسی عادت كرده بودندكه تلفیقی از لایه تا آن زمان ایرانیان

دانسـت و هویت هیچگاه خود را در مقابل اسلام نمـی های باستانی و اسلامی هویت ایرانی بوده واین

ی اما آشـنایی بـا پدیـده. ها امکان پذیر نبودچنان دو هویت با هم عجین شده بودند كه تغایر بین آن

 ی مواجهه ایرانیان با تمـدن غـربهایی درباره هویت خوید شد بنابراین نحوهجدید منجر به پرسد

 تاریخی ایران پس از مواجهه آن با اسلام است. –ی فرهنگی ترین پدیدهمهم

وتقابـل  در جریان نهضت مشروطیت شاهد بروز دو دستگی در میان نخبگان جامعه ایران هستیم

هـر چنـد هـر دو جریـان بـر . مدرنیته غربی محصول این شرایط اسـت امی واسل –دو جریان سنتی 

 –كردند اما تفاوت اساسی در این بود كه جریان سـنتی محدود شدن استبداد و قانون گرایی تاكید می

بحث از محدودیت استبدادو قانون گرایی در قالـا شـرع اسـلام را خواسـتار بـود امـا جریـان  اسلامی

موضوع را در قالا قانون عرف و بر مبنای نگاه اومانیستی و ، صری به نام نوگراییمدرنیته غربی با عن

بـه  كرد و به نوعی به دنبال هویت زدایی از ایرانی مسلمان و هویت بخشـیتقابل با مذها دنبال می

بـود. در واقـع مشـروطیت محـل تلـاقی و برخـورد  جامعه ایران بر مبنای تقلید از ظواهر تمدن غرب

 های نوگرایانه گردید كه همین امر بـه بـروزهمفاهیم و پدید ای دینی هویت ایرانی با بسیاریهمولفه

هرچند تجدد گرایان در ساختن هویتی پایدار و با ثبـات و مبتنـی بـر  چالد در هویت ایرانی انجامید.

حاملـان های غربی در جامعه ایران به دلیل وجود هویت راسع دینی و از طرفی حضور قدرتمنـد آموزه
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سرانجام از مسیر ، رفتشمار میدین؛ ناكام شدند اما به هر روی نهضت مشروطه كه حركتی اصیل به

 ی روی كار آمدن حکومت پهلوی فراهم گردید.اصلی خود منحرف شد و زمینه

 فرآيند هويت سازی در عصر پهلوی 

 و فرهنگـی شرائط به توجه بدون، سوم جهان جوامع در توسعه و نوسازی روند است داده نشان تجربه

 از. گیـردمـی صـورت تقلیـدی و تحمیلی هایبرنامه و هاروش بر تکیه با عمدتاً و اجتماعی مقتضیات

 این. آوردندمی روی سکولاریسم به توسعه، فرایند ویا سازی نو بستر در سیاسی هایرژیم غالا اینرو،

 هویـت بحـران ظهور یابد وبهمی تسری جامعه به كه آوردمی پدید هاحکومت در را تناقضی، موضوع

 سخت قدرت، ومتولیان گذاران سیاست اوضاعی، چنین در. گرددمی منجر اجتماعی مختل  ساوح در

 – انـدملهـم دین از كه – را جمعی هویت و هاارزش، هنجارها سان بدین و تازندمی دین یحوزه به

، گشـت پدیـدار ایـران در مشـروطه از بعـد سالیان طی كه هاییخوردگی سر و ناكامی. روندمی نشانه

-هویت پروژه و ایران نوسازی زمینه در آرمانی و رادیکالیستی، افراطی هاینگرش غلبه برای را زمینه

 .نمود فراهم ساز

 بـر تکیـه بـا عمـدتاً شد،می ترویج پهلوی رژیم جانا از ایران در كه ارزشی نظام راستا همین در

 كـه هـائیسیاست. ریخت هم در را ایرانی جامعه هنجارهای تقلیدی، و تحمیلی هایبرنامه و هاروش

 روشـنفکران شـاه، میـان شکل مثلثی بود ائتلافی واقع در شد،می ریزیپی ایران در پهلوی یدوره در

 رخ آن مختل  ابعاد در مذهبی نیروهای و دین راندن حاشیه به در دوره این در آنچه .واستعمار وابسته

 عرفـی بـه هـم وبخشـی اسـت مربوط غربی نوین فرهنگ نفوذ فرآیند و شدن عرفی به بخشی داد،

 . آمد در اجرا به دوره این در كه هائیگذاری وسیاست ریزیبرنامه، سازی

در راسـتای تغییـر هویـت ، پهلوی اول و دوم های مشترک در دوران حکومتسیاست و هابرنامه

 محور: درسه را ایرانیان

 داد. قرار تجزیه و تحلیل توان موردمی زدایی مذها و گرایی تجدد، گرا باستان ناسیونالیسم 

 گيری از ايدئولوژی ناسيوناليسمالف( بهره

 عنصـر نمـودن برجسـته و ایرانیـان باسـتانی باورها و هاآرمان تبلیغ با بود تلاش در حکومت پهلوی 

 بواسـاه كـه حـاكمیتد گسـترش و بسط موانع و ببخشد مشروعیت خود شاهی حکومت به ایرانیت

-سـنت و هاارزش به زدن پا پشت لذا .بردارد میان از را شدمی تهدید جامعه مذهبیون و گرایان سنت
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 حقیقـت در. گردیـد احالـه باستان دوران به تدریج به هاارزش و افتخارات و یافت روا  فرهنگی های

 گرائـی باسـتان بر همین اسـاس بود مردم اسلامی و مذهبی فرهنگ زدن كنار گرایی باستان از هدف

 مفـاخر بزرگداشـت زمینه در دولت مختل  اقدامات و رفتمی كار به دین سازی عرفی خدمت در نیز

تاسـیس  تقـویم، تغییـر نویسـی، بـه پارسـی تشـویق پهلـوی، متون ترجمه، شهرها گذاری نام، ملی

پـرداختن بـه تـاریع ، اختن و تبلیغ نهاد آریـاییپرد، همچون فرهنگستان زبان فارسی نهادهای نوپدید

ها بازسازی آثار باستانی ایران، برپایی جشن، های شاهنشاهیشاهان قدیم و نشان دادن عظمت دولت

 -2 آلترنـاتیو برتـرین مثابـه به سلانتی رژیم معرفی -1 :راستای در دست همه هائی از اینو سیاست

 -2 و ناسیونالیسـتی هـایگـراید و احساسات تقویت و تحکیم -3هویتی و فرهنگی بنیادهای تغییر

 ذهـن در اسـلامی اعتقـادات و باورهـا جـای به شاهنشاهی كهن فرهنگ و هااساوره كردن جانشین

 ایجاد هویت جدید برای ایرانیان بود.، كه هدف نهایی شودمی ارزیابی ایران، مردم

 ایـران هویـت قالـا در را خـود مشـروعیت توان نتیجه گرفت كه حکومـت پهلـوی،بنابراین می

 –هویـت ایرانـی  بـا متعارض، اما ازآنجا كه این ایدئولوژی كردمی تعری  تجدد به گراید با باستان

واكند جامعه را به دنبـال ، های اسلامی در هویت ایرانیان نادیده انگاشته شده بوداسلامی بود و مولفه

 س نیز به زودی هویدا گشت.اثرات نامالوب این سیاست نامانو داشت و

 گرايي ب( تجدد

سازنده تمدن جدیـد غربـی  ای است كه از آن به عنوانجددطلبی و ترقی به مفهوم تاریخی، پدیدهت 

ت جامعه ئر و تحول و تکامل هیشناسی، به مفهوم تغییاز دیدگاه داند سیاسی و جامعه دوشو¬مییاد 

مرحلـه را طـی  سـهتوان گفت تجددطلبی در ایـران ایرانی میبا بررسی افکار و آرای نوگرایان . است

گرایـی  شود، سپس به غربزدگی و بعد به باسـتانكرده است. این مراحل نخست با غربگرایی آغاز می

 شود. توأم با غربزدگی معاوف می

 حرو د،شـو¬مـی گفتـه مآبی فرهنگی آن به اصالاحاً كه غربی، جوامع شبیه ایجامعه كردن برپا

 نــخست شـد انجـام زمینـه ایـن در كـه اقـداماتی از جمله. دباش¬می ی پهلویدوره تجدد بر حاكم

 جدیـد حقـوقی نظـام و فنـی دانـد خصوصا غربی؛ داند از هاییبخد ساختن وارد برای كـوشد

 . ایران بود در زندگی صورت تغییر و اروپایی سبک زندگی الگوهای فراگیری برای تلاش وسپس،

 و متخصصــان از دعــوت و غــرب بــه دانشــجویان گـــسترده و مـــستمر اعــزام رفتــه هــم روی

 كـه كنـدمی حکایت تجدد در بنیادی ارزش این از كشور، كلیدی امور تصدی برای غربی كارشناسان
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 امـر ایـن اجرای البـته كـه سازدمی مترقی و پیشرفته را كـشور فـرنگ، سبک به ایجامعه نهادن بنا

 (23: 1312، فیوضات) .بنیادی نه بود ظاهری صورت به

وی با ایجاد ارتد مدرن و یکپارچه، ارتـد را  بود، مـدرن ارتـد تاسیس اقدام دیگر پهلوی اول

به عنوان پایگاه قدرت خود در مركز توجه قرار داد، اما ارتد تأمین كننده پایگاه قدرت بود نه پایگـاه 

سیاسی مورد توجه رضاشاه قرار گرفت. چرا كه فرهنگ ایرانی برتری مشروعیت. لذا كسا مشروعیت 

ای پایگاه مشروعیت از پایگاه قدرت را همیشه خواهان بوده است. در نتیجه ارائه یک چهـره اسـاوره

وی از  (121: 1319 )هـانتینگتون، امری بود كه بر كسا مشروعیت مورد توجه رضاشاه قرار گرفـت.

تسریع آهنگ نوسازی و تغییر ساختار دولت استفاده ، برای ایجاد هویت ملی ایارتد به عنوان وسیله

 ای و قومی راسركوب نمود. ای و مناقهههای عشیركرد و شورش

 واعمـال «بـدن انــقیاد» در تـوانمـی را پهلوی حکومت تجدد گرایانه هایسیاست دیـگر جلوه

. لبـاس مردمـان نمـود مشاهده انقیاد و انضباط تجلی بارزترین عنوان به ظـواهر و پوشـد بر كنترل

در كشوری مثل ایران كه دیـن در تمـام ابعـاد و معرف هویت و فرهنگ آن كشور است هـر كشوری،

 از ایـن رو، پذیرد.پوشد نیز از این مؤلفه تأثیری عمیق مـی لباس و نوع ،و نمود زندگی مردم حضور

كه در این دوره مورد هجمه قـرار  است ی دارای بعد ملی و دینیصیانت از این ارزش و هنجار اجتماع

 گرفت.

ای را در ساختار اجتماعی ایران گشـود و پهلوی دوم، با حمایت غرب فصل تازه 29از ابتدای دهه 

بـدین . (( نام گذاری كردعصر نوسازی وارد كرد و آن را ))عصر تمدن بزرگ ای ازایران را به دور تازه

ی دوم تجدد گرایی آمرانه آغاز گردید و مظاهر و تجلیات تمدن غرب بـا شـتاب فراوانـی ترتیا دوره

 . مناق و عقلانیتی به كار رفته باشد، وارد جامعه ایران گردید بدون آنکه در این اقتباس

 اصـلاحات، فرآینـد بـر و عقلانیت، تا بود احـساسات بـر متکی بیشتر دوره این در گرایی لذا غرب

 بـه توجه بدون غرب، تمدن ظاهری و بیرونی پوسته از اقتباس و تقلید نبود. فرماحکم چندان تعقلانی

 پهلـوی اول و دوم و. اســت دوره ایـن مهـم ویهگـی غربی، جامعه هایزیرساخت و تاریخی تحولات

 از سـاحی برداشـتی بـا داشـتند، عهـده بـر را كارگردانی صحنه پشت در كه روشنفکرانی از بسیاری

 كشـور مانـدگی عقـا بـزرگ معضل بر كردندمی داشته و فکر ایران در آن اجرای در سعی مدرنیسم

 وسـایل و غربی مدهای روا  زنان، و مردان پوشـاک نـوع تـغییر چون مسائلی لذا. نمود خواهند غلبه

 و موسـیقی و رقـص بـا همراه مختل  هایمیهمانی برگزاری ها،باشگاه و هاكلوپ ایجاد نـو، زنـدگی

 ماهیت نادرست فـهم كـاتوزیان، دكـتر تعبیر به. شد انجام غرب از تقلید به دیگر چیزهای از بسیاری
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 لکنـی كلـاه در را پیشـرفت معیـار كـه بـود كـرده تـنزل بـدانجا تا اروپایی مدرنیسم عوامل و علل و

در واقع  (22: 1312مند،  بصیرت) .دیدندمی حمام وان و فرنگی توالت حتی و حجاب كش  ،(شاپو)

 ســاح در غربـی شـبه رفتـاری ایجاد و غربی سلوک نحوه و تفکر طرز گسترش ها-آن اصلی هدف

نهـادی در ایـن  و رسـمی تبلیغـات و هاسخنرانی بر مروری. بود اجتماعی هایگـروه و طبقات هـمه

 زنـدگی سـبک تنهـا عنـوان بـه غربـی زنـدگی سبک گسترش بر تماماً هاآن كه دهدمی نشان دوره

هویت سازی در عصر پهلوی از یک سو با فرهنگ ایرانی متعـارض بـود و از  .كردندمی تاكید مالوب

های دینی رویارویی جدی داشت جملگی این اقدامات و اصلاحات فرهنگی بـرای سوی دیگر با آموزه

سلوک ورفتار تجـدد  گرفت و در واقع درک دولت نوگرا از تمدن جدید،میایجاد هویت جدید صورت 

 (21: 1339 )عیوضی وهراتی، مابانه و تغییر در ظواهر بود نه شکوفایی اندیشه و فرهنگ.

 فصـلی بایـد سـرآغاز های اتخاذی ایـن حکومـت راوسیاست پهلوی سلسله تاسیس، در مجموع 

 تحـت آن از كـه پهلـوی، مالقـه دولـت سازی هویت. آورد ـمارشبـه ایرانیان سازی هویت در جدید

 در كـرد امـا ایجـاد را اجتمـاعی هویـت از خاصـی شکل است، شـده یاد متجدد ایرانی هویت عنوان

واكند جامعه ایران نسبت به  موجا ایرانیان هویتی بنیادهای با ضـدیت بـلکه و اعتناییبی مدتبلند

 گردید. های هویتیاین سیاست

 زدايي مذهبج(

هـای بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر بیانگر این موضوع است كه مذها در تمام لایه

كند در هر برنامه و حركت اصلاحی توجه به -له ایجاب میجامعه ایران نفوذ دارد و این مسئ اجتماعی

گردیده بـود كـه تقـابلی میـان دو سازگاری میان هویت ایرانی و اسلامی موجا  مذها مد نظر باشد.

هـای ضـد شور مذهبی موجا پیـروزی جنـبد در عصر قاجار عنصر دین و ملیت بروز ننماید و حتی

. استعماری و استبدادی گردید و نهضت مشروطه با تکیه بر نهاد مذها و روحانیت بـه ثمـر نشسـت

ماده ایران بـا تمـدن و مدرنسـیم نکته مهمی كه باید به آن اشاره كرد اینست كه با مواجهه جامعه ناآ

گیری رویکرد همراه با حرص و ولع و سراسر احساسی نسبت به غرب و مظاهر تمدنی آن شاهد شکل

هستیم این موضوع سبا گردید تجدد گرایی و تقابل با دین و مـذها، بـه وجـه شـاخص حکومـت 

در مقـام سیاسـت  پهلوی بدل گردد و این حکومت استبدادی با كمک فکری روشـنفکران غـرب زده

پهلـوی اول قبـل از  هر چند كـه های مورد نظر بپردازد.ها و برنامهتوانست به اجرای سیاست گذاری؛

های مـذهبی توانسـته بـود حمایـت رسیدن به سلانت و حتی در اوائل سلانت خود به دلیل نماید
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د را نشان داد و با تمـام برخی از علما و روحانیون را جلا نماید اما طولی نکشید كه ماهیت واقعی خو

 كاركردی در دینی هایارزش تـضعی  بنابراین قدرت به جنگ با مذها و نهادهای مذهبی پرداخت.

 محسـوب حکومت پهلـوی فرهنگی مدرن سازی و نوسازی هایبرنامه از دیگری تعاملی را بایدبخد

حکومت در راسـتای اهـداف  توان اذعان داشت كه اینبا نگاهی به كارنامه حکومت پهلوی می .نمود

ریزی و تاسیس نهادهائی نمود كه كمترین اعتنایی به مذها نداشت. پهلوی دوم خود اقدام به برنامه

ای در ساختار اجتماعی ایران گشود و ایران را وارد دور از ابتدای دهه چهل با حمایت غرب، فصل تازه

این در حالیست كـه ادعـای دفـاع از نامید. « عصر تمدن بزرگ»ای از عصر نوسازی كرد و آن را تازه

شـمار هویت ایرانی واز طرف دیگرتقابل با فرهنگ اسلامی، رفتاری متناقض از جانا دولت پهلوی به

باید به آنچه ایرانیان به عنوان هویـت خـود می، رود. اگر قصد رژیم واقعاً دفاع از هویت ایرانی بودمی

ایرانی بـودن ، نه اینکه به بهانه دفاع از فرهنگ و هویت ملی، كند ار  نهد و از آن صیانت اند،پذیرفته

 را تنها به ایران باستان محدود كندوبا ایرانی مسلمان و مظاهر دینی او بستیزد. 

 بحران هويت

است كه چنانچه جوامـع قصـد تقلیـد نوسـازی را  همسئل این مبین معاصر پهوهشگران مباحث بررسی

را در پید بگیرند كه غیر همگن با شـرایط آن جامعـه باشـد؛ تزلـزل در  هاییداشته باشند و سیاست

تعارضات اساسی سیاسی و فرهنگی و تقابل نیروهای اجتماعی و برزو بحران هویت در ، مبانی هویتی

آید. بحران هویت اساساً مبتنی بر این باور است كه آدمیان برای معنا بخشیدن آن جامعه به وجود می

بیین روابط خـود بـا دیگـران و بـا محـیط طبیعـی در یـک نظـام ارزشـی نیـاز دارد و به ت، به زندگی

هویـت ، دیگراینکه هرگاه عناصر اصلی نظام ارزشی سست شوند یا یکپارچگی خود را از دست دهنـد

انـد و د لذا جوامعی كه به انسجام اجتماعی رسـیدهشو¬مییا بحران  آن جامعه دستخوش عدم تعادل

ها به درستی لحاظ شـده اسـت بـه نـدرت دچـار بحـران صر هویتی در هویت آنسهم هر یک از عنا

ند. در عوض چنانچه هر یک از عواملی كه شکل دهنده و قـوام بخـد هویـت یـک شو¬میهویت 

جامعه است دستخوش دگرگونی شوند و یا از بدنه هویت جدا شوند آن جامعه دچار بحران هویت و به 

توانـد سـبا فروپاشـی گردد و همین بحران میو نظام سیاسی می دنبال آن ایجاد شکاف بین جامعه

 اجتماعی گردد.  –نظام سیاسی 

های هویتی جامعه ایرانی است كه لایه جامعه ایرانی متشکل از عناصر هویتی متعددی از آنجا كه

فردی و چـه تواند چه به لحاظ ها می؛ عدم توجه به به هر كدام از این عناصر و لایهاندرا تشکیل داده
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 پـذیری تاثیر علیرغم تاریع طول در ایرانی هایی را پدید آورد. در واقع هویتبه لحاظ اجتماعی بحران

 گـرفتن قـرار معـرض در ویهه به هانشیا و فراز تحمل نیز و متعدد تمدنی و فرهنگی برخوردهای از

اسلامی بـودن بـه عنـوان دو ركـن محور ایرانی بودن و  بر بود توانسته، نزدیک و دور اقوام تهاجمات

 در هویتی اتخـاذی هایسیاست كند، اما تثبیت تاریع بستر در را خود تداوم اساسی در هویت ایرانیان،

 در و گردیـد ایـران جامعـه در فرهنگـی هایتند و تعارضات و هاشکاف موجا بروز پهلوی؛ یدوره

 تقلید در افراط و ایران باستانی الگوهای بر مبتنی گرایانه تجدد هایسیاست چیز هر از بید میان این

بـه دلیـل كپـی  بودند چرا كه اساساً اندیشـه نوسـازی موثر بحران این ایجاد در، غرب نوین ظواهر از

كـه  ی ایرانـیبرداری آن از الگو های غربی و عدم تاابق آن با فرهنگ و باورهای اجتماعی جامعـه

زمینـه بـروز بحـران هـویتی را ، ایرانیـان در پـذیرش آن خمیر مایه مذهبی داشت و نیز عدم آمادگی

 شـد آن از مـانع، با هویت اصیل ایرانی نامانوسِ ایدئولوژی بر پهلوی تکیه دیگر تعبیر به .فراهم نمود

 جامعـه مختل  طبقات خواست درحالیکه سازد. برآورده و بکاود را جامعه واقعی این رژیم ماالبات كه

 اصـیل هویت هایمولفه و عناصر كه آنجا از رفت امامی دیگری راه لویحکومت په، بود دیگری چیز

 هـویتی هـایسیاست این برابر در مقاومت شاهد بود گرفته جا ایرانیان پود و تار در اسلامی؛ - ایرانی

تضاد اساسی و مـاهوی ، علل بروز انقلاب اسلامی ترینتوان گفت از مهممی هستیم و بر همین اساس

های هویتی مردم ایران با ذهنیت و عینیت حاكم بر نظام سیاسی پهلـوی بـود كـه موجـا بین مولفه

ی تعمیـق بحـران در مجمـوع بواسـاه. شـدبروز تضاد و اختلاف بین ساختار اجتماعی و سیاسی مـی

ی اجتمـاعی اهكار ویه بحران سلاه و استیلا از حیث، هویت و ایجاد شکاف بین جامعه و نظام سیاسی

 توانرا می بعد هایسال حوادث امنگیر نظام پهلوی شد و زمینه سقوط آنرا فراهم نمود لذاو سیاسی د

 . ارزیابی نمود بحران این به واكند در و متاثر

 اجتماعي در فرايند مبارزات انقلاب اسلامي –رابطه هويت و تحولات سياسي 

 زندگی درعرصه فکری عمیق وتحول اجتماعی – سیاسی نظیربی رخداد یک عنوان به اسلامی انقلاب

 المللـی بین هایعرصه و ایران جامعه فضای در گوناگونی تاثیرهای و مباحث منشا ایرانیان؛ اجتماعی

 هویت به بود گرایشی و مثبت این رخداد پاسع گرفت قرار مورد تأكید نیز كه پید از اینچنان گردید.

 چیـره مـا هویتی وجوه دیگر بر پهلوی یدوره در هویت بحران جریان در كه اسلامی –ایرانی  اصیل

ایرانشـهری و ، هایی همچون غرب گرایـیهای پیشین در قالاو توانست با نفی ههمونی هویت شده

.... با ایجاد هویتی ))معنا ساز(( و ))معنا بخد(( طـی یـک فراینـد  و شبه مدرنیزاسیون، باستان گرایی
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 . های ارزشی شکل دهدی بنیاننماید و هویتی ممتاز را بر پایهتاریخی به صورت الگوی غالا جلوه 

دراین شرائط وطی فرآیند مبارزات انقلابی؛ شاهد تکوین و تکوّن هویت جدید بر مبنـای بازگشـت 

ایرانی هستیم. اسلام شیعی با آرمان عدالت خواهی و ظلم ستیزی در پاسع  –به هویت اصیل اسلامی 

دینی وناسیونالیستی كه رژیم پهلوی در راسـتای سیاسـت دیـن زدائـی در ها و گفتمان ضدبه اندیشه

گـر شـد و جریـان فکـری به مثابه ایدئولوژی راهنمای عمل و رهایی بخد جلوه، كردجامعه القاء می

وبا دغدغه حفظ هویت اصیل  اسلام فقاهتی و ولایتی )گفتمان اسلام سیاسی( به رهبری امام خمینی

ایرانیان وارد عرصه گردید. این جریان فکری كه در اعماق جان مردم ایران پایگـاهی بسـیار قـوی و 

-های عمومی جامعه و ازطرفی ناكارآمدی ایدئولوژیمستحکم داشت به دلیل قابلیت اناباق با ارزش

-والگویی بدیع از از نظام سیاسی را پایـهها فائق آید ها و گفتمانتوانست بر سایر اندیشه ؛های رقیا

های پیشـین و بحرانـی گفتمان هویتی بروز یافته در فرآیند انقلاب اسلامی با نقد گفتمان. گذاری كند

دال  ی یک گفتمان بدیل هویتی برآمد و توانست به یک عنوان یـکدانستن عناصر آن در صدد ارائه

لا مبدل گردد و طی فرآیند هویت سازی انسـجام از متعالی معنا بخد به تنها مرجع وضع هویت غا

ی در واقع رفتار انقلابی مردم ایران یک نـه ی ناشی از بحران هویت را به جامعه برگرداند.دست رفته

گیـری از ظرفیـت ی هویتی آنان بود. این انقلاب بـا بهـرهبزرگ تاریخی به گفتمان پهلوی و منظومه

 و اسلام یعنی هویت اصلی عناصر بین توانست، ی مختل  مردمهافرهنگی وهویتی ضمن بسیج توده

خـود فهمـی و ، برقرار وتحولی بنیادین در نظام ارزشی ایجاد نماید كه بازنمـائی توازن و اعتدال ایران

 پیروزی بر استبداد و استکبار محصول این فرآیند بود. یابی فرهنگی و به دنبال آنهویت

هـا؛ فرهنگـی و ترین تفاوت انقلاب اسلامی ایـران بـا سـایر انقلـابدهبنابر این و از آنجا كه از عم

هویتی بودن است، لازم است آن را از منظر هویت فرهنگی به عنوان زمینه اصلی وقـوع ایـن انقلـاب 

-گیـری از روشبهره، ی فهمی دقیق و همه جانبه از انقلاب اسلامیی ارائهمورد بررسی دهیم و لازمه

های اجتماعی بروز یافته بتواند با اتخاذ رویکردی تحلیلی و جامع به كنه معانی و كندهایی است كه 

-بر اساس روش اسکینر با تلفیق دو روش قرائت متنـی و زمینـه. های اجتماعی دست یابنددر جنبد

ر این د های تاثیر گذار در فرآیند مبارزات انقلاب اسلامی پرداخت.توان به تبیین گزارهبه خوبی می ای،

مخال  فکری و سیاسی مبارز بـه ویـهه اندیشـه  یها¬جریانخصوص لازم است به بررسی و تحلیل 

 .  سیاسی مسلط در فرآیند مبارزات انقلاب بپردازیم
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 مبارزات فکری و سياسي در فرآيند هایجريانان

قلـاب ی مبـارزات اناجتماعی ایران معاصر بـه ویـهه دوره –شناخت و تحلیل درست تحولات سیاسی 

مقصـود از جریـان . باشـدهای فکـری و سیاسـی مـیها و گروهمستلزم شناخت دقیق جریان، اسلامی

-و گـراید یک حركت سـیاسی پویا و زنـده است كه با برخورداری از ایدئولوژی مشـخص، سیاسی

ذارد و گـنظام سیاسی و نیز اقشار مختل  جامعه تـأثیر مـی بر خود فکری درونی به مدد رهبران های

بـدین  )21: 1311، )دارابـی .نهـدسازمان یا نهاد و گـروه ویهه خـود را بـنیان می، حزب، جناح، جبهه

هـای روی شناخت صحیح مسائل هر جامعه و تحلیل درست از وقایع، بدون شناخت ماهیـت جریـان

 .  سیاسی غیر ممکن است –فکری 

هـای سیاسـی بـا هـا و گـروهپیداید سازمانشاهد ی معاصردورهویهه در ه تاریع جامعه ایـران ب

فـارغ از كردنـد امّـا مـی دنبال كه هرچند اهداف متفاوتی را استهای مختلفی ها و دیدگاهایدئولوژی

توان در بروز بحـران هویـت ناشـی از ها به رفتار انقلابی را میروی آوردن این جریان، ی مبارزهشیوه

نمود. رژیم پهلوی به دلیل نـاتوانی در تـالی  عناصـر هویـت یابی ریشه های حکومت پهلویسیاست

جامعه را دچار بحران هویـت نمـود و بـه دنبـال آن ، ایرانی و به حاشیه راندن برخی وجوه اساسی آن

ملی گـرا یـا ، ها و چپ گرایاندر این میان سه جریان: ماركسیست. مقاومت در برابر رژیم نمایان شد

حیات سیاسی جامعه ایران را تحت تاثیر قرار داده و هر كدام  گرایا اسلامناسیونالیست وجریان مذهبی 

دو جریان ماركسـیت و ملـی گـرا نتوانسـتند بـه اما  در صدد ارائه گفتمان هویتی خاص خود برآمدند

گرایان، گفتمان اسلام انقلابی در  ها و اسلامدر رویارویی ماركسیستجریانی فراگیر تبدیل شوند چراكه 

-شیوها و توانست آن را ب گرفت ی رادیکالیسم و ضدیت با امپریالیسم از گفتمان چپ پیشیرصهدو ع

فهم كنـد و دسترسـی بـه آن را بسـیار سـاده  ی مـردم قـابلبـه زبـانی اسلامی برای توده و تازه ای

 شـد. بـدل اسـلامیی استکبار در گفتمـان به واژه، ای همچون امپریالیسم در گفتمان چپنماید. واژه

-های مذهبی و تـودههمچنین جریان ملی نیز به دلیل عدم توانایی در برقراری راباه نزدیک با گروه

فقـدان تجربـه تـاریخی و همچنـین ، هـاغیر بومی بودن برخی آمـوزه واز طرفی های مختل  جامعه

دسـت آورد و در ایـن بـین نتوانست امکان ایفای نقد موثر در دوران مبارزات را به  انشعابات درونی،

 و محـوری تبـدیل شـده، گرا با رویکرد فقاهتی و و لایتی توانست به كانونی معنا بخـدجریان اسلام

 و به اهداف مورد نظر برسد. و همبستگی لازم را به دست آورده انسجام
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 گراعوامل تفوق جريان اسلام 

 باشـیم، داشـته ایـران بـه اســلام ورود از دبـع چـه و قبل چـه ایـرانی هویت از تعریفی بخواهیم اگر

انقلاب  جریان مذهبی با هاتوده سریع یابیم. ارتباطمی داردین یجامعه را ایران یجـامعه شـک بدون

 ادوار در شود چرا كه دیـنارزیابی می ایران ملّت یبـاورانه دیـن یروحـیه و دینی هویت از ناشی نیز

 هـایجنـبد از بسـیاری اسـت، بــوده ایران هویت و فرهنگ از جدا ناشدنی عنصر تاریخی، مختل 

در فرایند  شک بدون. شناساندمی مـا بـه را فراوانی دینی مفاهیم خـود بان در ایران در گرفته شکل

 مبـارزان دیـن محـور،هـای د. خواستهشو¬میدیده  وضوح نقد دین به نیز اسـلامی مبارزاتی انقلاب

بـر همـین  نـد.كردمــی بـرقرار ارتباط آن با راحتی به و بود آشنا ایرانیان ذهن و گوش با سال صدها

ی هویـت ایرانیـان دیـن اسـلام و مشخصـاً اساس باید اذعان داشت از اركان اساسی تشکیل دهنـده

نقـد هویـت  ابعاد مختلـ  و همچنـین در ادامه به تبیین و بررسی د بنابر اینباش¬میمذها تشیع 

ی سیاسـی و مـذهبی مبـارز در فراینـد ها¬جریانها و در رفتار انقلابی ایرانیان و همیناور گروه دینی

 پردازیم.مبارزات انقلاب اسلامی می

در جامعـه ایـران در دومحـور اصـول اعتقـادی بـه عنـوان مـتن و  تشیع نقد و كاركرد مذها 

 اجتمـاعی - گیری تحولات سیاسیی شکلیاسی شیعه به عنوان زمینههای فرهنگ سهمچنین مولفه

 قابل تحلیل وبررسی قرار باشد. 

  الف( اصول اعتقادی شيعه

 تربیـت بـرای سیاسـی و اجتمـاعی راهبرد یک نیز و معنوی سلوک روش یک منزله به شیعه مکتا 

 هـر در توانـدمـی كـه ریزدمی پی را منسجم نظامی، مشخص اعتقادی اصول طرح با، انسانی جوامع

 دارد شـونده نو به نو كیفیتی رو این از. كند كمک دوره همان نیاز مورد هایآموزه تولید باز به عصری

 پایـدار و ویـهه هویتی ثابت وجه این. كنندمی حفظ را خود ثابت وجه همچنان مبانی این كه حالی در

 . كندمی جدا مکاتا و مذاها دیگر از آنرا كه دهدمی شیعه هایآموزه به

 این. تشیع مذها اساس بر اسلام دین فروع و اصول از است عبارت شیعه اعتقادی بنابر این نظام

 دارای و پیوسـته هـم بـه شـدیداً آن عناصر كه مهم مذها تشیع است اركان از یکی اعتقادی، نظام

 .هستند شدید درونی انسجام

تبـرّی  و منکـر، تـولّی از نهـی و معروف به امر وتنصیص، عدالت، معاد، ولایت، عصمت و امامت 

روح مبارزه و انقلابیگری در میان شیعان تقویت گردیـده ، متاثر از این اصول وجهاد اصولی هستند كه
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  . بایست به صورت مبسوط به این بحث پرداخته شوداست و در جای خود می

 شيعه ب( فرهنگ سياسي

 به سیاسی فرهنگ نقد میان این در. است متعددی عوامل و علل متقابل كند نتیجه سیاسی رفتار 

 است.  اهمیت حائز رفتاری مختل  الگوهای گیریشکل مبنای عنوان

های خاصی از فرهنگ عمومی جامعه كـه بـه زنـدگی جنبه"اند: تعری  فرهنگ سیاسی گفتهدر  

پـردازد، مـی "چگـونگی حکومـت"و  "چگونه حکومـت كـردن"به مسائلی چون سیاسی نظر دارد و 

گویـد: سـیدنی وربـا در تعریـ  فرهنـگ سیاسـی مـی( 21: 1312، )عالم "نامند.فرهنگ سیاسی می

كـه پایـه و مبنـای  هـاییفرهنگ سیاسی عبارت است از نظام باورهای تجربه پذیر، نهادها و ارزش"

 ( 13: 1313، )قوام "كند سیاسی است.

و طرز برخورد شیعیان با سیاست و قـدرت  در تعری  فرهنگ سیاسی شیعه باید گفت نوع نگرش

های شیعه در متن تاریع و حیات جمعی كه تحت تاثیر مبادی نظری و عقاید و باورهای سنت سیاسی

شیعیان شکل گرفته و تعیین كننده الگوهای كند و رفتار سیاسی آنان است را فرهنگ سیاسی شیعه 

 و عوامـل. گرددمی سیراب متعددی هایسرچشمه و منابع این فرهنگ از (123: 1332)زرگر،  گویند.

 . است هاسرچشمه جمله این از های دینیآموزه و به ویهه اجتماعی و محیای روانی، مختل  عناصر

 عمـده هـایسرچشمه و منابع از یکی نظران، صاحا از بسیاری اعتقاد به بر همین اساس مذها

 ایـن تردیـدبرخوردارنـد؛ بـی دینـی ایمان و اعتقاد از كه مردمان آن است درجوامعی سیاسی فرهنگ

 مجموعـه دیگـر تعبیـر بـه بـروز دارد. به شـدت سیاست، جمله از زندگی، ونشئ همه در تاثیرگذاری

 و گـراید بـه دادن شـکل در مهمـی نقـد، جامعه یک مذها نمادهای و هاآموزه ها،ارزش باورها،

 فرهنـگ بـا دیـن نسبت در خصوص .نمایدمی ایفا سیاسی نظام قبال در جامعه آن مردم گیریجهت

-سنت و باورها و عقاید و نظری مبادی تاثیر تحت شیعه، سیاسی فرهنگ گفت باید ایران، در سیاسی

 سیاسـی رفتـار و كند الگوهای كننده تعیین، شیعیان جمعی حیات و تاریع متن این مذها، در های

  بوده است. هاحکومت نفی یا پذیرش در آنان

 بر اساس روش به كار گرفته شده در این پهوهد )اسکینر( تاثیر گذاری فرهنگ سیاسـی شـیعه 

 و ساخت نیز و شیعی نمادهای و هاسنت نظری، مبادی بر تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر را از

-است مورد بررسی قرار می مقوله دو این متقابل كند و تعامل كه حاصل اجتماعی و سیاسی شرایط

 یرد.گ
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 مشوق بالقوه كه است شیعی مذها هایسنت و نهادها و باورها ها،آموزه نظری، عناصر از منظور

 نیز تاریخی عوامل توضیح در. باشندمی مذها این به معتقدین و پیروان در سیاسی نگرش محرک و

 فراینـدی در یعنی دارد؛ تاریخی ماهیتی سیاسی، فرهنگ جمله از و كلی طور به فرهنگ بگوییم باید

 محصـول و گیـردمـی خـود بـه را معینـی سـاخت زمـان، احوال و اوضاع و شرایط از متاثر و تاریخی

 عناصـر و عوامل همین تاثیر تحت. است جامعه یک اجزای و اعضا و عناصر میان تعامل و همزیستی

 عمل هایشکل خود متن در هاسنت همین و گیردمی شکل جمعی عمل هایسنت به تدریج مختل 

 .نمایدمی ایجاب جامعه در را سیاسی رفتار و

 اسـلامی را در دوران مبارزات انقلاب ایران مردم سیاسی رفتارهای بخواهیم چه چنان مبنا این بر 

به دلیل  مردم جویانه مقابله رفتار گفت باید بگذاریم، تحلیل به شیعه سیاسی فرهنگ اجزای مبنای بر

 و اقشـار همـه سوی از سیاسی نظام و های رژیمسیاست های شیعی بامبتنی بر آموزه تعارض هویتی

-گیـریشکل موثر عامل ترینمهم شیعه سیاسی لذا فرهنگ .است شدهمی دنبال مذهبی، هایجریان

 است.  بوده طاغوت رژیم علیه مردم انقلابی نهضت های

گر تبـدیل نشـده اسـت بسیجلوژی شیعه تصادفاً به ایدولوژی ئوژان پیر دیگارد معتقد است كه اید

( مکتا شیعه به منزله 22: 1332توانایی و استعداد حركت و انقلاب را دارد. )رهدار، ، بلکه در ذات خود

یک روش سلوک معنوی و نیز یک راهبرد اجتماعی و سیاسی برای تربیـت جوامـع انسـانی بـا طـرح 

هـای در هر عصری به بازتولید آموزهتواند نماید كه میریزی میاصول اعتقادی نظامی منسجم را پی

از همین رو كیفیتی نو به نو شونده داردِ  در حـالی كـه ایـن مبـانی . مورد نیاز همان دوره كمک كند

 كنند. همچنان وجه با ثبات خود را حفظ می

دهـد كـه آن را از دیگـر مـذاها و های شـیعی مـیاین وجه ثابت هویتی ویهه و پایدار به آموزه

هـای كند لذا حضور و ایفای نقد دین در جامعه ایرانی و نیز پیوند عمیق آن با حـوزهمیمکاتا جدا 

های تاریخی ذهنیت عمـومی ایرانیـان اسـت و انقلـاب اجتماعی از ویهگی –مهم در مناسبات انسانی 

های بارزی از یـک حركـت شـیعی را بلکه ویهگی، اسلامی نه تنها بازتابی از این ذهنیت تاریخی است

اندیشمند فرانسوی نیز از همین زاویه به انقلاب اسـلامی توجـه نمـوده و ، میشل فوكو. ز با خود داردنی

معتقداست علت پیروزی این نهضت را باید در مذها تشیع جستجو كـرد چراكـه ایـن مـذها دارای 

 هراتی،)عیوضی و . ای در توفیق انقلاب اسلامی داشته استالعادههایی است كه اثر بخشی فوقویهگی

ی معاصـر های این فرهنگ كه در تحولـات سیاسـی اجتمـاعی دورهترین مولفه( شاخص1339: 123

مفهـوم اجتهـاد و تقلیـد، فرهنـگ ظلـم  عبارتنـداز شـد گریانقلابی الگوی شدن غالا موجا، ایران



     12ن ... یت و تحولات سیاسي اجتماعي ایرابررسي رابطه هو

 ،علمیـه هـایحـوزههای ارتباطی شـامل: ستیزی و شهادت طلبی، فرهنگ انتظارمثبت و نقد شبکه

 .مـذهبی هایتـکایا و هـیئت ها،حسینیه مساجد،

 ولايتي در فرآيند مبارزات –جريان اسلام فقاهتي 

های مختل  به دنبال ایفـای نقـد در مبـارزه بـا انقلابی و در شرایای كه جریان مبارزات طی فرآیند

 گفتمان و هااندیشه به پاسع در ستیزی ظلم و خواهی عدالت آرمان با شیعی اسلام رژیم پهلوی بودند؛

 بـه، كـردمـی القاء جامعه در زدائی دین سیاست راستای در پهلوی رژیم كه ناسیونالیستی و ضددینی

 ولـایتی – فقـاهتی اسـلام فکری جریان و شد گرجلوه بخد رهایی و عمل راهنمای ایدئولوژی مثابه

 بـه داشـت مسـتحکم و قـوی بسـیار پایگاهی ایران مردم جان اعماق در كه( سیاسی اسلام گفتمان)

 لحـاظ بـه توانسـت و گردید عرصه وارد دینی كیان و هویت حفظ دغدغه با و خمینی امام رهبری

 هـاگفتمـان و هااندیشه سایر ایران؛ بر جامعه اكثریت اندیشه و فرهنگ با خوانی هم و پذیرش قابلیت

 .آید فائق

هـا پهلوی را نفی و سایر خـرده جریـانی عصر این جریان فکری گفتمان رسمی حاكم بر جامعه

تـرین الشعاع خود قرارداد. در واقع اسلام سیاسی مهمتحت اعم از لیبرال ناسیونالیستی و چپ گرایی را

د شـو¬میو یا به تعبیر دیگر هویت جویی در ایران معاصر محسوب  پاسع جمعی برای بازیابی هویت

 .  پید آمده را پر نمایدكه توانست بحران هویت را مدیریت و خلاء فکری 

گـردد فراگیر شدن یک جریان فکـری در جامعـه مـی هائی كه موجاترین مولفهیکی از اساسی

 جریان اسلام سیاسی با تلاش فقهـاء در دور. های اجتماعی استگویی به نیازها و دغدغهقابلیت پاسع

ک ایدئولوژی سیاسی و فرهنگی ی معاصر تلاش نمود تا اسلام را در قالا نظامی اعتقادی به عنوان ی

لذا است كه ایـن . های اجتماعی را داردبه نیازها و پرسد عرضه نماید كه توانایی پاسخگویی در خور

هـای فکـری در مقابل سایر جریـان اصیل و فراگیر شد كه، ایدئولوژی پاسخگو جریان تبدیل به یک

راحتی قابـل فهـم و  های آنان بهو خواسته هابرای قاطبه مردم ایران به دلیل ریشه داشتن در اندیشه

پذیرش بود. همانگونه كه قبلاً نیز اشاره شد الگوها و فرهنگ سیاسی متاثر از مـذها شـیعی در ایـن 

-ویهگی دیگر این جریان انسجام قوی و قدرت سازماندهی بالا می. فرآیند بسیار تاثیر گذار بوده است

 عه ایران دارد. باشد كه ریشه در تعلقات عمیق مذهبی جام

گران انقلاب بر این باورند كه آن امر معنوی ای كه انگیزه مشترک همـه اقشـار بسیاری از تحلیل

بسـیاری از . ی مذهبی یا به طور مشـخص احیـای دیـن بـوددر واقع انگیزه، برای پیروزی انقلاب بود
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هبری انقلـاب كـه شخصـیت زنند. رشواهد و قراین تاریخی و تجربی نیز بر این فرضیه مهر تائید می

ی نهضت سیاسی او به حداقل پانزده سال از قبل از انقلـاب اسـلامی بـاز درجه اول دینی بود و سابقه

، هـاهیئـت، ؛ سازماندهی انقلاب كه اساساً از طریق نهادها و نیروهای مذهبی ماننـد مسـاجدگشتمی

هـای ویان و جوانان بـه فعالیـتی دانشجگراید فزاینده، گرفتمراسم مذهبی و روحانیون شکل می

همگـی  های پید از انقلاب كـه در مقاـع مبـارزات بـه او  خـود رسـید؛سیاسی در سال –مذهبی 

هـای ی زمینـه( لذا آنچه در بـاره13: 1312آیند. )غنی نهاد، شمار میی بر تائید این فرضیه بهشواهد

بسترهای دینـی منـدر  در مـتن كردارهـای اجتماعی تحکیم و تثبیت این جریان مهم است، باید به 

 .  دادكه در احیای سیاسی مذها، خود را به طور كامل نشان می جمعی اشاره كرد

های مختل  اجتماعی و همچنین توانائی روحانیت در بسیج مردم به دلیل ارتباط تنگاتنگ با گروه

فوق این جریان است لـذا بسـیج نفوذ علمای شیعه به دلیل جایگاه در عصر غیبت نیز از دلایل دیگر ت

ای بود كه بر اساس آن علمـا از ای كه منجر به انقلاب اسلامی شد محصول گفتمان هویتیهمه جانبه

ها را نیز در ها را به میدان آوردندو آندر جامعه ایران بهره بردند و توده موقع و جایگاه همیشگی خود

: 1312)كچویـان، . توامان رهبری كردند، قلابی موفقدر مسیر ان، كنار نیروهای دانشگاهی و روشنفکر

ها توانست این جریان را به عنوان یک نیروی سـازمان دهنـده، بسـیج گـر و مجموع این مولفه (122

ها و الگوهای معنا بخد را در زندگی و كلام خود متجلی نماید و نـوعی هویت بخد معرفی و آرمان

   وجود آورد و سپس خواستار انقلاب سیاسی گردید. انقلاب نمادین را در اذهان و افکار به

و بـه ویـهه در  1329تـا  1321هـای در طـول سـال های فکری امام خمینیاز طرفی كوشد

-هـا و اعلامیـهو نیز سخنرانی «تحریر الوسیله»، «کتاب البیع»، «ولایت فقیه»، «کشف اسرار»های كتاب

یاست را شکست و به علاوه تفسیر كاملاً فعالانـه و بست ورود و دخالت روحانیت در سهای سیاسی بن

نگر از دین و كاركردهای آن ارائه كرد. تعری  امام از دین تعریـ  حـداكثری و متضـمن پویا و جامع

احکام و دستورات ناظر بر راباه انسان با انسان و انسان با خدا بود و در مقابل تعری  حداقلی از دیـن 

 دانست. فاً ناظر بر روابط انسان با خداوند میگرفت كه دین را صرقرار می

ولایـت »این نوع نگرش، بدون شک، مقدمه ذهنی برای ارائه نظریه حکـومتی امـام موسـوم بـه 

شد كه در واقع، موضوع اساسی آن سیاسی بودن اسلام و لزوم آمیختگی مقوله دین و سیاسـت « فقیه

 بود.

های موجود، امکان هیچ تحولی وجـود شکستن نگرشامام به خوبی دریافته بود كه بدون در هم 

ندارد، از این رو، یکی از محورهای مركزی نظریات وی آمیختگی دین و سیاست بود چنان كه تأكیـد 
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 (22: 1: 1311)خمینی،  «.والله اسلام تمامد سیاست است»كند می

 بـه نسـبت شـیعه هـادیاجت تفکـر در اساسی تغییرات ایجاد ایشان اقدامات ترینمهم بنابر این از

 در سـکوت و تقیـه شمردن حرام سیاست، از دین جدایی تز بالان اقدامات، این جمله از بود، سیاست

 اسـلامی حکومـت یـک به سلانتی نظام تغییر تا مبارزه وادامه سلانت دربارونهاد به حمله ظلم، برابر

 ایچهـره – مـوارد ایپـاره در كـم دسـت - شـیعی اسـلام هـایآمـوزه از امـام قرائـت واقع در .بود

 و مـدرن اجتماعی – سیاسی هایایدئولوژی سایر عناصر و دقایق تمامی كه بخشید بدان ایدئولوژیک

 (233: 1311 مفرد، اخوان). برداشت در را بخد رهایی

شود توانست در مقاـع نیز نام برده می ولایتی - این جریان كه از آن تحت عنوان جریان فقاهتی

 - با پشتوانه كار فکری و تأمل نظری خـود و بـا ارزیـابی مجـدد شـرایط سیاسـی 22خرداد12بعد از 

المللی به این موضع اساسی برسد كه بـرای اجـرای احکـام اسـلامی و تثبیـت  اجتماعی داخلی و بین

حاكمیت اسلام، باید همانند یک حزب سیاسی مبارزه كند و با در انداختن طرحی نو، قدرت سیاسـی را 

خرداد، عمل كـردن در 12یماً و بالاستقلال به دست بگیرد. به عبارت دیگر، پس از سركوب قیام مستق

ی ملـی و روشـنفکری از هـا¬جریانچارچوب نظام مستقر به عنوان گروه ذی نفوذ و نیز همکاری با 

دستور كار این جریان خار  شد و هدف اول و آخر این جریان فکری، تغییر نظـام سـلانتی و كسـا 

 )شـفیعی فـر، الشرایط قلمداد شد.ت سیاسی از طریق تشکیل حکومت اسلامی توسط فقهای جامعقدر

1311 :221) 

انقلابی و ظلم ستیز از مذها تشیع در روند ایـدئولوژیک  ارائه تفسیری در هرحال نـقد امـام به

راباـه شـیعه و تعریـ  جدیـدی از  امام خمینی، به تعبیر حامد الگار شدن شیعه حائز اهمیت است.

حکومت یا روحانیت و دولت ارائه كرد و بدین ترتیا مبارزات انقلابی بـرای سـرنگونی نظـام سیاسـی 

 (21: 1329 پذیر شد. )الگار،موجود از لحاظ نظری توجیه

ناپذیری دین از سیاست، وجوب كوشد برای استقرار امام با ارایه سه اصل مهم و اساسی تفکیک

ایت تأكید بر اصل ولایت فقیه، تفسیر جدیدی از اسلام ارایـه داد و سـپس بـر حکومت اسلامی و در نه

-ریزی نمود. به عبارت دیگر امام با زدودن زنگارهـای عزلـتهمان اساس، ایدئولوژی انقلاب را طرح

تفسیر انقلابی از آن و همچنین تأكید و اصرار بـر حـذف نظـام  نشینی از اسلام و تبیینگرایی و گوشه

و مركزیت ولایت فقیه، ضمن مـورد حملـه قـرار  تبدیل آن به حکومت اسلامی با محوریت سلانتی و

 های آن جانشین یا جایگزین مناسبی برای آن معرفی كرد. دادن وضعیت موجود و پایه

 –خلاصه اینکه در بین جریانات مختل  فکری مبارز؛ اسلام سیاسی و یـا جریـان اسـلام فقـاهتی 
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، سرنگونی نظام و اسـتقرار حکومـت اسـلامی را از اهـداف امام خمینی بریولایتی با محوریت و ره

ها و اناباق با هویت اصـیل جامعـه اصلی خود عنوان و توانست به لحاظ قابلیت پذیرش در بین توده

ایران مركزیت یافته و به اهداف خود دست یابد. نکته مهم آنست كه امام از موضع و مقام یک مرجع 

هـای دیدگاه گفت و اكثریت مردم و طلاب و روحانیون حوزه،ه و عالم دینی سخن میفقی، تقلیدشیعی

 دانستند. می «الاتباعواجب»ایشان را 

 نتيجه

اجتماعی ایران معاصر به ویهه انقلاب اسـلامی، بیـانگر راباـه عمیـق ایـن  –بررسی تحولات سیاسی  

شـود ای ارزیابی مـیاست. این راباه به گونهتحولات با عامل هویت و تاثیر و تاثر این دو بر یکدیگر 

 نهضت مشـروطیت و، نهضت ملی شدن نفت، كه نقاط عا  تاریع معاصر ایران همچون قیام تنباكو

 . له قابل تحلیل نیستمسئ ... بدون نظر گرفتن این

الگوهـای  هـای هـویتی وبر اساس آنچه در این پهوهد مورد اشاره قرار گرفت، چنانچه سیاست

ریزی و اجـرا ی و توسعه متناسا با زیست بومی و شرایط فرهنگی و اجتماعی هر جامعه برنامهنوساز

گردد. این فرآینـد در جـوامعی نگردد این روند موجا از هم گسیختگی و عدم تعادل در آن جامعه می

-مـیتعارضات اساسی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی  كه قصد تقلید نوسازی از سایر جوامع را دارند، به

طرفی و منافع نیروهای مخـال   های حکومت ازمشیانجامد و بر هم خوردن تركیا بین اعمال خط

 سـال در اسـلامی انقلـاب بر همین مبنـا وقـوع افزاید.از طرف دیگر؛ بر شدت این تعارض و تقابل می

-سیاست چراكه نمود یابیریشه ایرانیان فرهنگی درهویت باید را ایران كشور در( م1313) ش.ه1321

 و ریخـت هـم در را ایرانی جامعه هنجارهای شد،می ترویج پهلوی رژیم جانا از كه ارزشی ها ونظام

 بـا وعمـدتاً ایـران جامعه اجتماعی مقتضیات و بومی زیست، فرهنگی شرایط به توجه بدون رژیم این

 را غربـی ولعـاب رنـگ بـا گرایانـه باسـتان هویـت وتقلیـدی، تحمیلی هایبرنامه و هاروش بر تکیه

 ثمـره هویـت؛ وبحـران فرهنگی وانقااع نداشت جایگاهی ومذها دین آن در كه كردمی جستجوی

سـاز شـیعه، مبانی فرهنگ هویت در واقع اسلام شیعی با تکیه بر اصول اعتقادی و. بود فرآیندی چنین

نشانگر اعتقاد عمیـق  ریزی نمود كهی بروز انقلابی بر پایه نوعی رویکرد جمعی به مذها را پیزمینه

فقـاهتی بـه رهبـری  –های آن بود و جریان اسلام ولایتی مردم جامعه به مبانی مذها شیعه و آموزه

ها را از قوه بـه فعلیـت رسـانده و توانست با تکیه بر این پشتوانه عظیم تاریخی ظرفیت امام خمینی

را رقم زند. بـا تثبیـت  اسلام هانج درتاریع اسلامی جدیدازحکومت وسرآغازدوران تاریخی عا  نقاه



     21ن ... یت و تحولات سیاسي اجتماعي ایرابررسي رابطه هو

انقلاب اسلامی و شکل نظام سیاسی جدید در قالا جمهـوری اسـلامی، ایـران مركزیـت ایـدئولوژیک 

انتقـال ایـن ، یافت و با گذر اندیشه انقلاب اسلامی از مرحله نظریه سیاسی به مرحلـه سیاسـت عملـی

پردازان نظریه هویت بر ایـن باورندكـه  كنیم آغاز شد. نظریهتجربه كه از آن به هویت بخشی یاد می

آنچـه كـه  و كنـدهای قدرت نرم را فـراهم مـیگرائی تبدیل به كند اجتماعی شود، زمینهاگر هویت

كرده وجه هویتی و فرهنگی و جنبه نرم افـزار گرایانـه  ها متمایزانقلاب اسلامی ایران را از سایر انقلاب

هـا و سـابقه مشـترک محتوا و نتایج حركت، هااهداف، روش، آنست كه با توجه به جاذبیت در شعارها

ای تـاثیر گـذار در جهـان اسـلام ای و بین المللی بـه پدیـدهمناقه، دینی و تاریخی و شرائط محیای

هائی همچـون: تـرویج گفتمـان اسـلام سیاسـی، های اثر بخد موجا بروز فرصتتبدیل و این مایه

احیاء الگوی نظام سیاسـی مبتنـی بـر معنویـت و اخلـاق و ، ترویج الگو و فرهنگ مردم سالاری دینی

اشاعه فرهنگ خود باوری واعتماد به نفس گردید كه جا دارد در پـهوهد مسـتقل دیگـری بـه ایـن 
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