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 مقدمه

؛ زیرا از دوران قاجار به به شمار آورد ایرانیانهویت  معضلتوان تاریخ اریخ معاصر ایران را میت

د های جدید غربی و رشدر نهضت مشروطیت، هویت ایرانیان تحت تأثیر ورود اندیشه ویژههبعد، ب

مدرنیته غربی به  ورود آغازین یهاسال تارو شد. های مهمی روبهو بحران مشکالتبا  ییگرایمل

ته با ورود مدرنی اما شد؛احساس نمی تناقضی و تضاد ایرانیان، عناصر هویتی و اسالم میان ایران،

ی مشهود در مقام مقایسه با جهان غرب، هایماندگعقببه کشورهای اسالمی از جمله ایران و 

ی، با گسست از هویت فرهنگی ماندگعقبگروهی از روشنفکران در پی یافتن پاسخ به چرایی 

در عصر مشروطه و پهلوی،  رونیاخویش، اسالم را عامل نابسامانی جامعه ایرانی تلقی کردند. از 

« ییگراباستانجریان »که از آن با عنوان  گرفت شکلنوعی بازگشت به تاریخِ ایرانِ پیش از اسالم 

 اننخبگ به قشر عی الزم برخوردار شود واز پایگاه اجتما اگرچه نتوانست جریان . اینشودیمیاد 

تدریج نقش پررنگی محدود شد، اما به دلیل پیوندی که با قدرت و حکومت پهلوی پیدا کرد، به

ی فرهنگی یافت و از طرف دیگر، مجادالت فکری متعددی را در محافل گذاراستیسدر 

 که شدیم تلقی تحمیلی و بیگانه عنصری اسالم از نظر این جریانِ فکری، .روشنفکری دامن زد

 دچار زبونی وضعیت به کرده و جدا نژادی خلوصِ و پرشکوه از گذشته را ایران و جامعه ایرانی

بازگشت به  و اسالم از هویت ایرانیان گام در جهت پیشرفت، زدودن اولین پس است. ساخته

 شد.گذشته تلقی می پرشکوه میراث

یکی از متفکران و مصلحان دوران معاصر، که برای حل بحران هویت ایرانیان در صدد 

خدمات متقابل اسالم و کتاب  بود. وی در مطهریجویی برآمد، مرتضی و چاره یشناسبیآس

ی مستند و متقنی هاپاسخبیان کرد و  هویت ایرانی ی خود را دربارههاشهیاندو  هادغدغه ایران

کوشد پس از بیان مقوله بحران هویت در ایران داد. مقاله حاضر می گراباستانبه روشنفکران 

ی کند و بنددستهی روشنفکران معاصر برای حل این بحران را در سه گروه هاحلراهمعاصر، 

رفت از این معضل، آنها برای برون حلراهو  گراباستانسپس با توضیح دیدگاه روشنفکران 

 را بیان کند. گراباستانهات جریان های مطهری به شبپاسخ
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 از آن رفتبرونروشنفکران برای  حلراه. بحران هویت در ایران معاصر و 1

 و تتاختوان تردید کرد. نه نتایج یافتن اسالم به ایران و تأثیرات آن نمیراه رینظیبدر اهمیت 

ی میان مدیترانه و دره سند مقایسه کرد و برابر هانیسرزمبا نفوذ اسالم در  توانیماسکندر را  تاز

دانست و نه رسوخ تمدن یونانی در قرن دوم و سوم پیش از میالد و نه حتی نفوذ تمدن غرب را 

 .(1363)فرای، با نفوذ اسالم مساوی دانست  توانیم

بل قعصر آشنایی ایرانیان با تجدد، سرآغاز دوره جدیدی در بازتعریف هویت ایرانی است. تا 

هویت ایرانی با ترکیب دوالیه اسالمی و ایرانی به سازگاری مطلوبی  دیرسیماز ورود تجدد، به نظر 

های ها و شکسترسیده باشد؛ اما آثار حضور تجدد در شکل عریان و سخت خود، یعنی جنگ

رهه بی مختلفی را درباره هویت ایرانی مطرح کرد. در این هاپرسشنظامی در اوایل عصر قاجاریه، 

 مطرح شد؛ یعنی« غرب»یعنی « دیگری»از قِبلِ  ،حساس تاریخی، پرسش از هویت برای ایرانیان

اروپا را با تمام لوازم و شرایطش دیدند و پس از آن بود که این پرسش  ژهیوبهایرانیان، ابتدا غرب و 

 (.74: 1385منصورنژاد، )مطرح شد که پس ما کیستیم و در کجا قرار داریم و چه باید بکنیم  شانیبرا

 دنشدستاوردهای تمدن غربی و شکاف چشمگیر میان انسان و جامعه ایرانی و غربی، منجر به مطرح

برای جبران  حلراهرسد سه نوع نگرش یا سه نوع حل متفاوتی شد. به نظر میو راه هاپاسخ

رفت از بحران هویت ایرانیان در میان روشنفکران معاصر مطرح شده باشد که ی و برونماندگعقب

 آنها خواهیم پرداخت. ترمبسوطدر ادامه، به توضیح 

 ی سریع برای جبرانرفتبروندسته اول از روشنفکران، تقلید از دستاوردهای تمدن غربی را 

(. این خانو میرزا ملکم زادهیتقی هاشهیانددر این باره بنگرید به آثار و ) دانستندیمی ایران ماندگعقب

ی از غرب را در دستور رودنبالهجریان فکری، در واقع با نوعی گسست از فرهنگ و تاریخ خود، 

کار خود قرار داد. در واقع، اینها قائل به واردات و ترجمه تمدن غرب و اجرای نکته به نکته آن 

 واقعیت و ملی فرهنگ و سنن و زبان روشنفکرانبودند. مطهری معتقد است چون این سنخ از 

 از بینند،می هاتیمحروم و هایماندگعقب ،هایبدبخت ،هایگرفتار از یاختهیآم خود را ملت فعلی

 تشکیل سرمشق را حاکم و پیشرفته دنیای الگوهای و زنندیم و فرهنگ خود سرباز تبلیغ سنت

 .(28 :1362مطهری، ) دهندیم قرار خود ملت ملی شعور تکوین و
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 و اندی ایرانیان برشمردهماندگعقبدسته دوم روشنفکران، اسالم را یکی از عوامل اصلی 

. دانندیمی را بازگشت به ایرانِ پیش از اسالم و احیای عظمتِ گذشته ماندگعقبجبران  حلراه

ود ای به خای و اسطورهیی غلبه دارد که گاه، رنگ و بوی افسانهگراباستاندر اینجا، نوعی نگاه 

. این دسته از روشنفکران، تبلیغات پر سروصدایی درباره کوروش، داریوش و نژاد آریایی ردیگیم

. عقبه فکری این جریان به روشنفکران عصر مشروطه، از جمله آقاخان کرمانی انداختندیمبه راه 

ت خصل مطابق باید ملت آیین و دین کرمانی، . برای مثال، از نظر آقاخانددگریم بازو آخوندزاده، 

 بِ اعرا روحیات با متناسب که دانستمی خشن و خشک آیینی باشد. او اسالم را ملت آن طبع و

 از: قلن به)هستند  لطیف و معتدل طبیعت دارای که ایران ملت نه است، بوده بیابانگرد و وحشی

 ،مکتوب سه با عنوان: وی آثار به بنگرید کرمانی آقاخان یهاشهیاند درباره و همچنین، ؛224-220: 1386 نصر،

دانست می ترقی و علم مانع و ذلت موجب را نیز دین . آخوندزاده(اسکندری آیینه و ،ملت و دو هفتاد

 .(210 :1349آدمیت،  از: نقل به)

بنابراین، از نظر این جریان فکری، دین اسالم، عامل اصلی مشکل و معضل هویتی ایرانیان و 

کچوییان، )آمد ی، و سد محکمی در اخذ تمدن غربی به حساب میماندگعقبپیامدهای آن، از جمله 

 تاریخ از روزگاری سوی بهمانده عقب جامعه . از نظر مطهری، در این نگرش، روشنفکرِ(95: 1387

 بگیرد. سراغ برقی و زرق کمدست یا عظمتی و مجد و شکوه و جالل آن در که رودیم خود ملت

 کندیم پرواز هاقرن فراز از و کندیم رها شیهایدلبستگ تمام با را فعلی جامعه یکباره جهت بدین

 به نیابد را روزگاری چنین خود ملت واقعی تاریخ در اگر و داردیبرم خیز قبل سال هزاران به و

 .(29 :1362مطهری، ) آوردیم رو کهن یهاافسانه سوی

 نخستین و دورریختن خرافات و بازگشت به اسالمِدسته سوم از روشنفکران معتقد بودند با 

بر بحران هویت و وضعیت  توانیم، که در طول تاریخ به اسالم بسته شده است ییهابرگ و ساز

مطهری معتقد  (.الدین اسدآبادیی سید جمالهاشهیانددر این باره بنگرید به: آثار و ی غلبه کرد )ماندگعقب

 درد با و کرده آشتی خود وطنِ خلق با کرده، رها را هایپردازالیخ روشنفکر، بود در این نگرش،

 بستگی توده یهایدلبستگ به چشیده، را فشارها و هاتیمحروم طعم شده، آشنا آنها یهاغم و

 و درس آن از و دکنیم آشنا آن با را خود و گذاردیم احترام آنها عواطف و عقاید به و کرده پیدا

 (.30 همان:) ردیگیم الهام
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 هایی از بحران در هویت ایرانیگرا و جلوهگرایی باستان. ملی2

رفت از بحران هویت برای برون هاحلراهو  هانگرشطور که در بخش قبل اشاره شد، یکی از همان

 یگرایند از: ملیاعبارت جریان فکری این یهاشاخصه نیترمهمبود.  گراباستانایرانی، جریان 

ستیزی و تالش عرب، ایرانی تیاسالمی هو یهامخالفت شدید با جلوهی، اگرا و اسطورهباستان

 ،مت مطلقه در سیاستاعتقاد به لزوم تمرکز و حکو، برای پاالیش زبان فارسی از واژگان عربی

 ییگراغرب، اقوام ایرانی و تالش برای تحمیل زبان فارسی به آنها یهاشیبه سایر گو ییاعتنایب

توجه خاص به نظام یی و گرارانیاز ا یاهمراه با پوسته غربی ونیزاسیشدید و اخذ الگوی مدرن

پناه، )حق نظام سیاسی دهنده بهایدئولوژیک از آن به عنوان مشروعیت یشاهنشاهی و طرز تلق

1376 :71.) 

های متفاوتی وجود دارد. از دیدگاه گراباستانی ایجاد و رشد جریان هانهیزمدرباره علل و 

با توجه به ضعف شدید سیاسی، « معطوف به ایران باستان انهیگراحسرتدیدگاه »نظر احمدی، 

غرب و آگاهی نخبگان فکری و سیاسی ایران « دیگری»ایران در برابر « خودِ»نظامی و اقتصادی 

ساسانی که ایران ویژه دوران باستان، یعنی دوران هخامنشی، اشکانی و از گذشته تاریخی ایران، به

. برخی دیگر معتقدند (165-164: 1388)احمدی، بود، تجلی پیدا کرد  از بازیگران بزرگ نظام جهانی وقت

یی و بازگشت به هویت قبل از اسالم وقتی آغاز شد که مستشرقان به گرارانیای هاجرقهاولین 

گرفته کاتوزیان، این نگرش نشئت نظر به(. 165: 1383)میرمحمدی، بازنویسی تاریخ ایران پرداختند 

. رشد آگاهی و توجه دوباره به 2گرایانه و تاریخ اروپا؛ شدن از افکار ملیآگاه .1از سه عامل بود: 

ی که ترکیبی از خشم و سرافکندگی را با دگانیدستمی شناسروان. 3تاریخ ایران باستان؛ و 

 (.432: 1389)همایون کاتوزیان،  کندیمی یکجا جمع نیبخودبزرگی مینوی و عقده هاآرمان

ایرانیسم یی پانگراباستانحکومت پهلوی، رؤیای منورالفکران را برای تحقق  آمدن کاری رو

. (432)همان: گرایی از مفهومی ذهنی به مرامی رسمی تبدیل شد کاتوزیان، ملی ریتعب به محقق کرد و

 یب،ترتیی با ایدئولوژی حکومت پهلوی در هم آمیخت و بدینگراباستانبنابراین، در دوره پهلوی، 

 از احیای شکوه و عظمتزمینه اتحاد بدنه روشنفکری با حکومت و قدرت را فراهم کرد. این رویکرد 

 به مثابه نوعی «یشهررانیا»مفهوم  کردن طرحمایران باستان دو هدف اصلی داشت؛ نخست اینکه با 

ایدئولوژی، به حکومت شاهنشاهی پهلوی مشروعیت ببخشد. به عبارتی، در دوران پهلوی، مفهوم 
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ی است که نظام شاهنشاهی، حافظ و نگهبان آن است. شهررانیاهویت جمعی، همان مفهوم کهن 

پادشاه، که  شودیمی تصور اگلهدر این نگرش، ملت به عنوان شهروندِ آزاد، مفهومی ندارد و 

. از سوی دیگر، گروهی از کندیمچوپان آن است و هویت ملی با نظام پادشاهی تعین پیدا 

که از نژاد پاک  رندیگیمهواداران این جریان فکری، از هویت ملی چنان راه افراط را در پیش 

 (.554-553: 1373)اشرف،  کنندیمو هویت ایرانی را با نژاد مشخص  ندیگویمآریایی سخن 

ی و شباهت با غرب را برقرار کند تا از این هماننیادوم اینکه، این رویکرد قصد داشت نسبت 

 جویوجست در پهلوی دوم، سازد. حکومت فراهمطریق، زمینه را برای گسست از هویت اسالمی 

 هک داندیم قدیمی ایخانواده از بخشی را ایرانی تمدن غربی، «آنانِ » و ایرانی «مای» بینِ شباهتِ 

 :دسینویم وطنم برای مأموریت کتاب در در این راستا، محمدرضا پهلوی .شودیم نیز غرب تمدن شامل

 هب جهان انقطاع بدون و مداوم تمدن نیترکهن چین، استثنای به که داشتند تمدنی ما کشور مردم

 باختری تمدن با که نیست انکار جای هیچ نکته این در باشد هر چه تمدن این قدمت ... رودیم شمار

 نیتریمیقد از یکی ایران. دارد خویشاوندی و قرابت ما عربِ همسایگان یا و چینی تمدن از بیش

 شمرده اروپایی ملل و هاییکایآمر از بزرگی قسمت نژاد ریشه که است آریایی نژاد یهانیسرزم

 زبان در نکته این و هستیم جدا کلیبه هستند، سامی نژاد از که اعراب، از نژاد لحاظ از ما. شودیم

 و انگلیسی زبان شهیر که است هندواروپایی یهازبان خانواده از ما زبان زیرا است، صادق نیز فارسی

 .(9-8: 2535 پهلوی،)است  باختری ملل مهم السنه سایر و آلمانی و فرانسوی

کلی، در سایه گفتمانِ شباهت نژادی و زبانی با غرب، در درجه نخست، برتری و تمایز  طور به

یی اروپایی که از گراییایآرشد. در درجه دوم، با موج ملت ایران از همسایگان خود مشخص می

ی ایران، اسالم ماندگعقبشد. در درجه سوم، مقصران طرف آلمان نازی برخاسته بود، همراهی می

شد؛ ی نیز مشخص میماندگعقبشد، و نهایتاً در درجه چهارم، راهکار و چاره معرفی می اعراب و

 (.167: 1381)نامدار طالشانی، یعنی رجوع به فرهنگ و نژاد اصلی خود، که همان نژاد اروپایی است 

ترتیب، این تلقی از هویت ایرانی منجر به بحران در هویت انسان ایرانی، در دوران بدین

رفاً به گرا، صه و پهلوی شد. بحران هویت ایجادشده بر اثر در پیش گرفتن رویکرد باستانمشروط

شدن شکاف در خودِ هویتِ ایرانی نیز شکاف بین دین و ملیت محدود نشد، بلکه منجر به فعال

ر د« تیبحران هو» نطفهگرایان ضربه زد؛ چراکه برای اولین بار، شد و به اهداف اصلی باستان

 همراه با گرایش به خودمختاری «هویت قومی» شیدایمسئله پو به قوام ایرانی بسته شد میان ا
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های این مسئله، اختالفات و ناخرسندی(. 540: 1373)اشرف، دامن زد میان اقوام ایرانی « یمل»

به  هازبانیرفارسیغفراوانی در سراسر کشور پدید آورد؛ چراکه برای نخستین بار در تاریخ ایران، 

 (.436: 1388)همایون کاتوزیان، دیدند ، خود را قربانی تبعیض میزبانشانسبب قومیت و 

رداز پگذارند که نظریههای سیاسی، زمانی پا به عرصه وجود میباید توجه داشت که نظریه

. (1375اسپریگنز، )کند جامعه در بخشی از اجزای خود، دچار بحران و مشکل است احساس می

ی ابیعلتگرفته در دوران پهلوی، کوشید ابتدا مسئله را با توجه به بحران هویتِ شکل مطهری نیز

 خدمات متقابلبندی نظری کند. آرا و نظریات مطهری در کتاب حل مقتضی را صورتو سپس راه

از بحران هویت در ایران معاصر  رفتبرونتوان کوششی از این دست، برای را می اسالم و ایران

اد توان نوعی نظریه سیاسی قلمدرا می خدمات متقابل اسالم و ایراندانست. به عبارت دیگر، کتاب 

در دهنده هویت ایرانی مطرح شده است. مطهری کرد که با هدف آشتی میان اجزای تشکیل

فرهنگ و میراث خود آشتی دهد و به تاریخ و فرهنگشان آگاه کند و آنان را با  ازتالش بود افراد را 

های مطهری برای حل دیدگاه .(58: 1386)رجایی، بین کند؛ و در این کار هم موفق بود آن خوش

 و برداشتتوان حول دو محور اصلی مطرح کرد. نخست، تعریف بحران هویت در ایران معاصر را می

گرایی؛ و دوم، پاسخ وی به شبهاتی که گرایی و عناصر سازنده ملت و رابطه اسالم و ملیوی از ملی

 پردازیم.کرد که در ادامه به آنها مییی درباره هویت اسالمی مطرح میگراباستانرویکرد 

 مگرایی مثبت در اسالنگرش ملی کردنگرایی: مطرحمطهری و نسبت میان اسالم و ملی .3

اجتماعی جامعه غرب وضعیت سیاسیر با پذیگرایی، به تعبیر هارولد السکی، مصلحتی انطباقملی

 هببود و با شعارهای خاصی چون جدایی دین و دولت و با ظهور طبقه بورژوا و توسعه لیبرالیسم 

گرایی در غرب متولد شد که طبقه متوسطِ پرقدرتی زمانی ملی(. 74: 1382)عیوضی، آمد  وجود

گرایی در . ملی(40: 1371تم، )کابرای کسب قدرت سیاسی مبارزه کند  توانستیموجود داشت و 

غرب توانست جای خالی ناشی از انزوای کلیسا را پر کند و محور وحدت سیاسی، اجتماعی و 

فرهنگی شود؛ چراکه بعد از رنسانس، مذهب، دیگر آن نقش پیونددهنده بین اکثریت مردم و 

 گرایی افتاد.همچنین بین مردم و دولت را از دست داده بود و این نقش به عهده ملی
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و با  بردینم سرگرایی در وضعیت مطلوبی به جهان اسالم، اگرچه در مرحله ورود امواج ملی

های تمدن غربی بر که پیروزی فرهنگ و آموزه دیرسیمبود و چنین به نظر  روروبهمشکالت فراوانی 

های جدی و اساسی وجود گرایی، تفاوتاما بین اسالم و ملی (،166)همان: جهان اسالم قطعی است 

« دین»، هایبندمیتقسطور که برنارد لویس اشاره کرده است، در اسالم، مبنا و مالک داشت. همان

در روح و ذهن مسلمانان بر احساس « دارالسالم»است و تا اواخر قرن هجدهم نیز احساس تعلق به 

 .(Lewis, 1980: 173-174زبان و قومی خاص غلبه داشت ) تعلق ملی به فرهنگ، سرزمین،

غربی وارد ادبیات  فرهنگ از تعلیم و الهام با« گراییملی»مطهری معتقد بود نام و عنوان 

گرایی شرقی شده و الزامًا، بار معنایی اصطالح و معیارهایی را که ملی سیاسی و فکری روشنفکران

گرایی در غرب، با این هدف است پذیرند. از نگاه مطهری، تبلیغ ملینیز می شودیمبا آن تعریف 

ی نژادی، زبانی و قومی و مذهبی، وحدت و یکپارچگی داخلی هاتفاوت کردنبرجستهکه بتوانند با 

جوامع غیرغربی را از بین ببرند و در سطح همسایگی و منطقه نیز بذر اختالف را بیفکنند تا از 

 ضوع استعمار دچار فراموشی شود و در حاشیه قرار بگیرد. مطهری از اینکهاین طریق، مو

 شوند،متحد می هم با شانیاقتصاد و سیاسی و فرهنگی سیطره و قدرت همه با کشورهای غربی

 از جدا شانیاقتصاد و فرهنگی سیاسی، ضعف و هاینابسامان همه باها ملتجهان سوم،  در ولی

 .(31 :1362 مطهری،) کندیم تأسفند، اظهار اهم و در تفرق

گرایانه های ملیدلیل با داعیه نیهم بهاز نظر مطهری، اسالم جنبه فراملی و فراقومی دارد و 

 ی مصطلح آنمعنا به قومیت و ملیت اسالم، دین در منافات دارد. هاملتمبنی بر تمایز میان 

آنها را  و کندمی نگاه چشم یک با جهان مختلف اقوام و هاملت همه بلکه به ندارد، اعتباری هیچ

 ستا کوشیدهمی و اختصاص نداشته خاصی قوم و ملت به اسالمی دعوت نیز آغاز داند. ازبرابر می

 به خطابی ،جا چیه قرآن، در .(67 همان:)برکند  بن و بیخ از را قومی تفاخرات و پرستیملت ریشه

 تمام به خطاب «آمنوا ایها الذین یا» و وجود ندارد «ایها القریشون یا» یا «ایها العرب یا»صورت 

های قومی، نژادی و ها فارغ از تفاوتخطاب به تمام انسان «ایها الناس یا» و و اهل ایمان نامؤمن

 زبانی است.

فی و گرایی منکند، بلکه بین دو نوع ملیگرایی را به طور کلی محکوم و رد نمیمطهری ملی

 ی قومی، نژادی و زبانی استهاجنبهگرایی منفی، نوعی گرایش به مثبت تفاوت قائل است. ملی



 گرا و بحران در هويت انسان ايراني؛ بازخواني پاسخ مطهریگرايي باستانملي 

 

 

215 

 کند. از نگاه مطهری، اینشود و روابط آنها را خصمانه میاز همدیگر می هاانسانکه باعث جدایی 

گرایی مثبت، گرایی بر عواطف و احساسات استوار است نه عقل و منطق. اما ملیسنخ از ملی

 رکمشت زندگی آنها با که کسانی به بیشتر خدمت و احسان و حسنه همبستگی، روابط موجب

 ، بلکهکندینم محکوم را گرایانه مثبتملی همه احساسات شود. به نظر مطهری، اسالممی داریم،

 .(62 همان:) کندیم محکوم گرایانه راملی منفی احساسات

است و  هاملتاز نظر مطهری، احساس عمومی و درد مشترک است که عامل پیونددهنده  

احساس درد مشترک، سازنده آن بود نه عوامل نژادی، زبانی  دهدیمگرایی نیز نشان تاریخچه ملی

 ددر احساس فرانسویان دخالت و هاتبعیض از که شد متولد زمانی گرایی آلمانیو قومی. ملی

 احساس که آمدندوجود  به زمانی نیز یا الجزایر هندوچین هند، مجار، گرایی ایتالیا،ملی کردند.

 زا ایران در ملیت جمعی احساس گرایی یاملی فرا گرفت. را مردم از اکثریتی یا همه دردی و خأل

 یرانا مردم از جماعتی که زمان آن یعنی افتاد؛ راه به تنباکو تحریم نهضت که شد متولد زمانی

 (.32 همان:) کردند استعمار درد احساس

 در جمعی شعور و وجدان یا مشترک احساس وجود» گرایی راملی یا ملی احساس مطهری

 . از نظر وی،کندیمتعریف « سازندمی را ملت یا سیاسی واحد یک کهها انسان از ایعده میان

 و گذشتگان و آنها بین و جامعه حاضرِ افراد شخصیت درون در که است جمعی وجدان این»

 رنگ ملل سایر با و هم با را آنها مناسبات و روابط و کندمی ایجاد دلبستگی و رابطه اسالفشان

 همان(.) «سازدمی منطبق و نزدیک هم به را آنها یهاآرمان و آمال و دهدمی

های اسالمی منطبق تنها با آموزهگرایی در شکل قومی و زبانی آن را نهکلی، مطهری ملی طور به

دانست، بلکه معتقد بود مانع بزرگی در وحدت درونی و بیرونی مسلمانان است که منجر به نمی

 مشکالت بسیاری در داخل کشورهای اسالمی و همچنین در ارتباط آنها با یکدیگر شده است.

 گراباستان. مطهری و پاسخ به شبهات رویکرد 4

شبهات مختلف، قصد داشت اسالم را عنصری بیگانه، تحمیلی و  کردنگرا با مطرحرویکرد باستان

ی مستقل ایرانی، حفظ زبان فارسی و گرویدن هاحکومتناسازگار با طبع ایرانی معرفی کند و 

قاومت ایرانیان در برابر اسالم جلوه دهد. مطهری های مایرانیان به مذهب تشیع را نمادها و نشانه

 نیم.کدهد که در ادامه به آنها اشاره می پاسخکوشید با استدالل عقلی و تاریخی به شبهات فوق 
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 تحمیلی و بیگانه عنصری . اسالم1. 4

گرا، اسالم دینی بیگانه و تحمیلی به ایرانیان بود که با مذاق ایرانیان گرایان باستانبه زعم ملی

 گراییملی دیگر، بر اساس این ادعا، الزمه عبارت بهجزیره عربستان است. سازگار نبود و خاص شبه

 ممرد رفک ابداع نتیجه یا معین سرزمینی محصول که هر چیزی که است این ملی احساسات و

ا و ناسازگار ب اجنبی و بیگانه است، آمده دیگری بوم و مرز از اگر است و ملی است، سرزمین آن

 ذائقه و مذاق است.

مطهری معتقد بود برای اینکه اسالم عنصری بیگانه و ناسازگار با ذائقه ایرانی باشد نیازمند 

 شعارهای از و باشد داشتهرا  خاصی ملت انگ دو شرط است؛ نخست آنکه آن چیز، یعنی اسالم،

 خاصی یتمل رنگ یهودی صهیونیسم و آلمان نازیسم در برای مثال، ایدئولوژی. باشد بیگانه ملتی

 همه اب خاصی به خود نگیرد و نسبتش ملیت رنگ اگر اما. برای سایر ملل پذیرفتنی نیست و دارد

 آن باشد، هابرای همه انسان و عمومی و کلی شعارهایش ها وها، آموزهباشد و ایده برابرها ملت

ها و حقایق علمی . کما اینکه بسیاری از یافتهشودینم شمرده ضدملی و بیگانه و اجنبی چیز،

 .(65-63 همان:) رنگ و بوی قوم و ملت خاصی ندارند

 ورز به یا است پذیرفته رغبت و طوع به را چیز آن نظر، مد ملتِ این است که آیا دوم شرط

 دو این اگر ولی رودیم شمار به غیراجنبی و خودی چیز آن شود جمع شرط دو هر اگر. اکراه و

است که ملت ایران، اسالم  مطهری نشان داده .شودیم شمرده بیگانه چیز آن نشد، جمع شرط

 .(66 همان:)های آن را قبول کرده است را نه با زور بلکه با رضایت خود پذیرفته و حقانیت آموزه

 ایرانی، نماد مقاومت ایرانیان مستقل یهاحکومت. 2. 4

. دانستندیمی مستقل ایرانی را نماد مقاومت ایرانیان در برابر اسالم هاحکومتبرخی از روشنفکران، 

ی توحیدی و اسالمی آنچنان آشکار و روشن هاهیداعبه نظر مطهری، در قرن اول هجری، اصول و 

متمدن آن روزگار با جان و وجدان خویش، پذیرای آنها شدند و به مردم ابالغ شد که تمام مردم 

زودی در دوره اسالمی به وجود آمد. ولی این وحدت به« المللنیب»زودی ملتی مشترک یا به

امیه، رنگ و بوی عربی و قومی به خود گرفت و به تفرقه بدل شد و این مخالف صریحِ اصول بنی

راین، نمادهای مقاومت نه در برابر اسالم بلکه در برابر تعصب ی و برادری اسالمی است. بنابرببرا
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دانستند و اسالم را نیز در خدمت اهداف قوم عرب عربی بوده است که اعراب را برتر از دیگران می

 کردند.تبیین می

 عنصر اعراب از یاعده ،آنها ضداسالمی سیاست و امویان تسلط اثر در مطهری معتقد بود

 ویژهبه ،مسلمان اقوام سایر برافروختند و را نژادی و قومی تعصبات آتش و شیدندک پیش را عربیت

 و انثی و ذکر من خلقناکم انا»آیه  دسته این شعار و برخاستند آنان با مبارزه به ایرانیان، از بعضی

 رفدارط یعنی ،«تسویه اهل» را خود و بود «اتقیکم عنداهلل اکرمکم ان لتعارفوا قبائل و شعوبا جعلناکم

 «شعوبی» را خود است آمده مذکور آیه در که «شعوباً»کلمه  مناسبت به و نامیدند مساوات،

 نهضتی شعوبی نهضت و است ملی واحدهای ی،الهیقب واحد مقابل در شعوب. خواندندیم

 .(73 همان:) بود اسالمی طرفدار اصول و عربی ضدتعصب

 املیک سیاسی استقاللنسبتاً  که دیگران، و بویه آل و طاهریان دوره در از طرف دیگر، ایرانیان

 زندگی سرمشق را آن دستورهای و کنند زنده دوباره را اوستا که نیفتادند فکر این به هرگز داشتند،

 یعباس خاندان به اموی خاندان از را خالفت توانستند خود نیروی و قدرت با ایرانیان. دهند قرار خود

 هنک آیین یا دهند تشکیل سیاسی مستقل حکومت خواستندیم اگر زمان آن درقطعاً  کنند. منتقل

ی مستقل ایرانی، که هاحکومت .(106-103 همان:) بود مقدورکامالً  آنان برای کنند تجدید را خویش

های عربی پاسدار اسالم و مؤید های عربی بودند، بیش از حکومتاز لحاظ سیاسی دشمن حکومت

و تصنیف  فیتألاسالم بودند، و دانشمندان را در  گزارخدمتو مروج علمای اسالم و مشوق و 

 .(109 همان:) کردندیمی اسالم و در تعلیم اسالمی کمک هاکتاب

 یهادوره در مخصوصاً و تدریجاً اسالم و اندرفتهیپذ را اسالم تدریجاً همچنین، ایرانیان

 صدر در زرتشتیان که است این عجیب. است کرده غلبه زرتشتی کیش بر ایران سیاسی استقالل

 تحکوم ایرانیان خود که متأخرتر یهادورهنسبت به  است، عرب سیاسی سیادت دوره که اسالم،

 شدندیم مسلمان ایرانیان، که اندازه هر .اندداشته بیشتری احترام و آزادی ،انددست گرفته به را

 تعصب مسلمان اعراب نسبت به مسلمان ایرانیان و کردیم پیدا یترنامناسب وضع زرتشتی اقلیت

 .(107 همان:) داشتندیم ابراز یگریزرتشت علیه بیشتری

آنها را و همه  دینمایمطلب که در دوران خلفا روی ی جداییهاجنبشیا  هاشورشبنابراین، 

سبت ن «یپرسترانیا»یا « گرایی ایرانیملی»مورخان به تجلیات خطا، ولی برای سهولت تحقیق، به
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ایرانی از بسیاری جهات بیشتر  نشاندهدستی هادودمانی که راستبه، همه اسالمی بودند. اندداده

 (.1344، فرای)ی ضداسالمی پرستهنیم، اندگفتهکه جنبه پهلوانی اسالمی داشتند، تا چنان

 حفظ هویت ایرانیانفارسی، نماد  . زبان3. 4

داری آن، نشانه عالقه از نظر گروهی از روشنفکران، زبان فارسی و تالش ایرانیان برای حفظ و نگه

به حفظ هویت ملی ایرانی است و ایرانیان از طریق حفظ آن، توانستند مانع از بین رفتن هویت 

 زبان در را آن و کردند حفظ را خود زبان تاریخ، طول در خود شوند. به عبارت دیگر، ایرانیان

دهنده هویت ایرانی و راز بقا و دوام ملی و نساختند. گروهی دیگر، بنا و شکل نابود محو و عربی

؛ برای 50: 1386)به نقل از: رجایی، دانستند فرهنگی آنان را بر زبان فارسی و نهاد شاهنشاهی می

 (.1354و  1346مطالعه بیشتر در این باره نک.: صفا، 

 لمانیمس آیین تا شد داده قرار بهانه که مسائلی بود از یکی معتقد است عامل زبانی، مطهری

دهد حفظ زبان فارسی را وی با اقامه دالیل فراوان نشان می دهند. نشان تحمیلی ایرانیان برای را

 نماد مقاومت هویت ایرانیان در برابر اسالم دانست؛  توانینم

 روایات ای قرآن کجای مستلزم کنارگذاشتن زبان خاصی نیست. درنخست اینکه، پذیرش اسالم 

به  فتنگکنارگذاشتن زبانی خاص و سخن مستلزم اسالم توان دید که پذیرفتنمی اسالم قوانین و

در  قدرنیا ایرانیان همین چرا بود، اسالم با مقابله برای فارسی زبان احیای زبان عربی است؟ اگر

 غتبال و فصاحت و بدیع و بیان و معانی عربی، نحو و صرف عربی، زبان قواعد عربی، لغت احیای

 کردندن خدمت عربی زبان به ایرانیان قدرت به اعراب هرگز داشتند؟ جدیت کوشیدند و عربی زبان

 و بود عرب یا اسالم با ضدیتعنوان  به فارسی زبان بهتوجهشان  نه ایرانیان(. 111 :1362مطهری، )

 قوم زبان نه ،دانستندیم اسالم زبان را عربی زبان. آنها دانستندیم بیگانه زبان را عربی زبان نه

 مسلمانان همه و خود به متعلق نیز را عربی زبان ،دانستندیهمه م به متعلق را اسالم چون و عرب

احساس افراد ملل غیرعرب این بود که زبان عربی، زبان دین است و زبان مادری آنها  .دانستندیم

 زبان ملت.

بر زبان خاصی  تواندینمکلی، آیینی که متعلق به همه افراد بشر است،  طور بهدوم اینکه،  

 تواندیمناخواه مظهر نوعی فکر و سلیقه است، تکیه کند، بلکه هر ملتی با خط و زبان خود، که خواه

بدون هیچ مانع و رادعی از آن پیروی کند ... و تنوع زبان عالوه بر اینکه مانع پذیرش اسالم نیست، 
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به وسیله  تواندیم. چه هر زبانی شودیمی برای پیشرفت بیشتر آیین دین هم محسوب الهیوس

 (.113-112همان: ) ی به اسالم کنداجداگانهی مخصوص خود و قدرت مخصوصش خدمت هاییبایز

بودند، از خود  نژادعرب، که از ریشه عرب و عباسیبنسوم اینکه، طبق شواهد تاریخی، 

 شاناستیسبود که  هیامیبنو این به قصد مبارزه با  کردندیمها بیشتر زبان فارسی را ترویج ایرانی

کردند. لذا آنها سیاست ضدعربی پیشه عربی بود و بر اساس تفوق عرب بر غیرعرب حکومت می

کنند تجلیل می هیامیبنگرا و عنصرپرست امروز، از کردند و به همین دلیل است که اعراب ملی

لم است، به ابومس عباسیبنسلسله  گذارهیپاکم و بیش انتقاد. ابراهیم امام، که  العباسیبنو از 

خراسانی نوشت که کاری بکن که حتی یک نفر هم در ایران به عربی صحبت نکند و هر کس را 

 (.115همان: ) بکش دیگویمکه دیدی به عربی سخن 

 مینیبیممسلمان را  نژادیرانیاچهارم اینکه، از طرف دیگر، در طول تاریخ بسیاری از ایرانیان 

سامانیان، که همه از  طاهریان، دیالمه و مثالً . دادندینمکه چندان رغبتی به زبان فارسی نشان 

، حال آنکه غزنویان، که کردندینمبرد زبان فارسی کوشش ، در راه پیشاندبودهنژاد ایرانی خالص 

 .(117-116همان: )از نژاد غیرایرانی بودند، وسیله احیای زبان فارسی شدند 

یافتن واژه عربی به فارسی جدید، این زبان را از نظر ادبیات نیرویی بخشیده نهایتًا اینکه، راه

 (.119 :همان)یافت  توانینمو آن را جهانگیر کرده است و این برتری را در زبان پهلوی 

 شده. مذهب تشیع؛ اسالم ایرانی4. 4

و بوی ایرانی  یی ایرانی در دوره پهلوی، به مذهب تشیع رنگگرایملطور که اشاره شد، همان

گرا در تالش بود عناصری از اسالم را برگزیند و با گرایی باستاندهد. به عبارت دیگر، ملیمی

ی پیش از اسالم، آن را ایرانیزه کند تا بدین طریق، هویتی متفاوت برای هاآموزهدادن آن به نسبت

 ایرانیان تعریف و ترسیم کند.

 رایب. کردندمی ان خوانش ایرانی از اسالم ترویجنیز تشیع را به عنو مستشرقان از برخی

ریشه  را داشتن سالطین ساسانیعقاید قدیمی ایرانیان درباره جنبه آسمانی و الهی گوبینومثال، 

 )ع( دانسته است و ازدواج امام حسین)ع( اصلی عقاید شیعه در باب امامت و عصمت ائمه اطهار 

(. تایب نک.: گوبینو،) ایرانی در اندیشه شیعه به شمار آورده است هعامل سرایت آن عقید را با شهربانو

 :سدینوینظریه گوبینو م دییتأضمن  ادوارد براونهمچنین، 
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انتخاب خلیفه یا جانشین روحانی پیغمبر هر اندازه نزد عرب دموکرات امر طبیعی بود، در نظر 

 و جز ایجاد اشمئزاز اثر دیگری نداشت، و شخص عمر خلیفه ثانی نمودیاهل تشیع غیرطبیعی م

هم بدان سبب نزد شیعه مورد نفرت است که امپراطوری ایران را نابود ساخت. کینه ایرانیان 

شبهه و تردید نیست. به عقیده  گونهچینسبت به عمر گرچه در لباس مذهب ظاهر شد، محل ه

، شهربانو دختر باشدیچک فاطمه زهرا بنت نبی اکرم مکه پسر کو ]ع[ حسین بن علی ،ایرانیان

یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی را به حباله نکاح درآورد و بنابراین هر دو فرقه بزرگ تشیع 

 لیند، بلکه واجد حقوق و فضاال خاندان نبوتیتنها نماینده حقوق و فضا)امامیه و اسماعیلیه( نه

، 1335)براون،  از دو سو دارند: از بیت رسالت و از دوده ساسانی، زیرا نژاد باشندیسلطنت نیز م

 (.195: 1ج

ناخواه و طبیعتاً قسمتی از عقاید مطهری اگرچه معتقد است هر ملتی ممکن است خواه

پیشین، در زوایای لوح ضمیرش باقی بماند و ناخودآگاه آنها را در عقاید جدید خویش وارد کند 

گیرد. وی در این خصوص از ادله عقلی اما در برابر انتخاب تشیع به عنوان سنتی ایرانی موضع می

یع از طرف ایرانیان با استناد به قرآن و برد و در مقام پاسخ به علل انتخاب تشو نقلی بهره می

، قرآن کریم مقامات معنوی و آسمانی و اوالًدهد که ص( نشان میاکرم )سنت قطعی رسول 

کند و تلویحاً و تصریحاً بر والیت و امامت تأکید می دییتأوالیتی برخی از بندگان صالح حق را 

 (.125: 1362 مطهری،) قام معرفی کرده استکرده و رسول اکرم نیز، عترت طاهرین خود را به این م

درست باشد که  تواندیمدوم اینکه، از نظر مطهری، شبهه تشیع به عنوان اسالم ایرانی زمانی 

کم دسته اولی شیعه را ایرانی به وجود آورده باشد و از آن شیعه منحصراً ایرانی باشد و دست

، مذهب شیعه را اختیار کرده باشند، اندشدهکم اکثر ایرانیانی که مسلمان طرف هم عموم و دست

؛ به استثنای سلمان، اکثر ایرانیان مسلمان شیعه نشدند، اندنبودهحال آنکه شیعیان اولیه ایرانی 

در تفسیر، حدیث، کالم یا ادب سنّی بودند و  نژادیرانیابلکه در صدر اسالم اکثر علمای مسلمان 

اشتند و این جریان تا قبل از صفویه ادامه داشت و تا بعضی از آنها تعصب شدیدی علیه شیعه د

 (.134-133همان: ) آن زمان اکثر بالد ایران سنّی بود

شدن یک چیز است: ایرانی روح خود مطهری معتقد بود علت تشیع ایرانیان و علت مسلمان

م را نزد خویش را در اسالم یافت و روح اسالم و معنای اسال گشتهگمرا با اسالم سازگار دید و 

و نیازهای واقعی روح  هاپرسشخاندان رسالت یافت. فقط خاندان رسالت بودند که پاسخگوی 

. عالوه بر این، سیاست تبعیض میان عرب و عجم و برتری عرب که در (136همان: )ایرانیان بودند 
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باعث شد خاندان رسالت،  کردندیمع( با این سیاست مخالفت ) تیبدوره امویه رایج بود و اهل 

 (.137همان: ) پناهگاه عدل اسالمی، مخصوصاً از نظر مسلمانان غیرعرب، شود

 نتیجه

ی مطهری توانست عرصه جدیدی را در فضای هاشهیانددر این نکته تردیدی نیست که آرا و 

د. وشانگذشت زمان نتوانسته غبار کهنگی بر آن بپ رسدیمفکری جامعه ایرانی بگشاید و به نظر 

ای مفید باشد. پاسخ مطهری را باید بیش از تواند در هر دورهی وی میهاشهیاندبازخوانی آرا و 

ی به پاسخ افتنیی پرفتی برای روشنفکر درمانده ایرانی دانست که در هر چیز به مثابه برون

 بحران هویت خود بود.

یری گگاهی به دنبال سرمشقمطهری معتقد بود روشنفکران در پی بیدارکردن جامعه خود، 

 و تقلید از الگوهای دنیای پیشرفته و جهان متمدن هستند و در اینجا است که روشنفکر، مو به

کند؛ گاهی خسته از وضعیت ای عمل میو هم ترجمه شدیاندیمای به نکته، هم ترجمه مو و نکته

که به زعم او دوران شکوه، جالل  رودمی اشهایی از تاریخ جامعهفعلی جامعه خود، به سراغ برهه

 گیرددر خلق چنین دورانی کمک می هااسطورهو عظمت بوده است و در این راه حتی از افسانه و 

از نظر وی، چنین روشنفکرانی  .داردیبرم خیز قبل سال هزاران به و کندیم پرواز هاقرن و از فراز

 کنند.ی جامعه خود نمیهابحرانکمکی به حل 

 ی را به کناریریگسرمشقنظر مطهری، روشنفکر حقیقی کسی است که هم تقلید و  به

پردازی در احیای گذشته واقعی و خیالی دست بردارد. هویت در معنای بگذارد و هم از خیال

 ایتعریف از خود و شناسایی جایگاه خود در برابر دیگری، در تاریخ معاصر ایران، به مشکل و مسئله

گرا و تقلیدی در حل این مسئله ره به جایی نخواهند شده است. الگوهایی باستاناساسی تبدیل 

برد؛ چراکه متضمن نوعی گسست از هویت فرهنگی هستند. او معتقد بود اسالم در ایران از سر 

گشته خویش را در اسالم و گم دیدیماجبار نبوده، بلکه انسان ایرانی، روح خود را با اسالم سازگار 

یافت. بنابراین، اسالم، امری بیگانه نبود که پذیرش آن با اکراه و اجبار همراه باشد، بلکه مبتنی می

 بر رضایت و پذیرش درونی بود.
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 دانشگاه تهران. :، تهرانآیین شاهنشاهی ایران ،(1346)ــــ ــــــــ -

، 28، ش7، سکتاب نقد، در: «ناسیونالیسم مدرن ایرانی» ،(1382عیوضی، محمدرحیم ) -

 .85-71ص

بنگاه  :نیا، تهرانمسعود رجب ه:، ترجممیراث باستانی ایران ،(1344) فرای، ریچارد نلسون -

 ترجمه و نشر کتاب.

ـ  -  سروش. :جای، باینمسعود رجبترجمه: ، عصر زرین فرهنگ ایران ،(1363)ـــــــــــــــــــ

 کویر. :احمد تدین، تهران :، ترجمهناسیونالیسم در ایران ،(1371) کاتم، ریچارد -

 نشر نی، چاپ سوم. :، تهرانهویتی ایرانیان یهاتطورات گفتمان ،(1387) یان، حسینیکچو -

http://www.noormags.com/View/Magazine/MagazineByChar.aspx?Intro=558
http://www.noormags.com/View/Magazine/ViewArticles.aspx?NumberId=0
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/197780/%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1_%d8%ad%d9%82_%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%87
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فراهانی،  نیالدسهام ترجمه:، امذاهب و فلسفه در آسیای وسط ،(تای)ب آرتورگوبینو، جوزف  -

 .نایب :جایب

 ، تهران: صدرا.خدمات متقابل اسالم و ایران ،(1362مطهری، مرتضی ) -

 سسه مطالعات ملی.ؤم :، تهراندین و هویت ،(1385) منصورنژاد، محمد -

 :ح و ترجمهیصحت ،خ ایرانیرا: تیکندره سیینآ ،(تایب) نیحسدالب، عین کرماناخاآق رزایم -

 نا.جا: بیی، بیرازیر شگیانهج

سن )آلمان(: نشر ، ابهرام چوبینه :کوشش و ویرایشه ب ،سه مکتوب ،(1379ــــــــــــــــ ) -

 .ماین

ـ  -  :علیقاتدمه و تقا مادر؛ بهمدخان بحم :لیف و ترجمهأت ،لتم اد و دوتفه ،(تایب)ـــــــــــــــ

 .نا: بیتهران، ورکواد مشدجمحم

سسه مطالعات ؤم :، تهرانگفتارهایی درباره هویت ملی در ایران ،(1383) میرمحمدی، داود -

 ملی.

های هویت ملی مؤلفه ،«گرایی و استحاله هویت ایرانیغرب»(، 1381طالشانی، مظفر ) نامدار -

 ، به اهتمام: گروه تحقیقات سیاسی اسالم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.در ایران

 دفتر پژوهش و نشر سهروردی. :، تهراناسالم سنتی در دنیای متجدد ،(1386) نصر، حسین -

، نظریه تاریخ و سیاست در ایران :تضاد دولت و ملت ،(1388کاتوزیان، محمدعلی ) همایون -

 نشر نی. :رضا طیب، تهرانعلی :ترجمه

مرکز، چاپ  نشر: حسن افشار، تهران :، ترجمهدولت و جامعه در ایران ،(1389)ــــــــــــــ   -

 پنجم.
- Lewis, Bernard (1980). The Muslim Discovery of Europe, New York: 

Norton. 
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