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 29/6/1401: پذیرشتاریخ  20/6/1401تاریخ بازنگری:     8/1/1401تاریخ دریافت: 

 
 چكيده

 یکنت ر  افا ار وم وم ،یفرهنگ  میمفاه یسازیدر دوران استعمار فرا نو با جهان
ه ا آن ینس   یه اتیمز یو مخ وو  س از یتیهو یهابرساخت جادیها با املت

تص ور  ریی تغ قی را از طر   انیرق یقورت تمون فیچراکه تضع رد؛یگیصورت م
 یض من معرف  ت اپ ووه  ت    دارد  نی . اکنن وینس ت به خود دن ا  م شانیا

 یو جمه ور یص فو خیمه م ت ار یدو ب از  ،یران یا یایجغراف یتیهو یهامؤلفه
 ییشناس ا ق،ی کن و. ه وا از ت ق سهیوناصر، مقا نیا یبررس ثیرا از ح یاس م
هاس ت. گزار  نی ب ر ا یگ اارریو ادراک ن  و  تث  یتیفرد ه ومن صربه لیخصا

در دو  انی رانیا یتیه و یه ایوگ یتوجه به و زانیم یبازخوان زیمسئله پووه  ن
آن  ا ردیرو ،یل یت ل یفیاس ت. ن وپ پ ووه ، توص  یمل خیتار تیوهو حائز اهم

 زانی دو وصر با سنج  م نیدر طو  ا یتیرشو وناصر هو ا هیو فرض یقیتط 
آمو  در دس تبه جیهاس ت. نت اآن تی ب ه حف و و تقو یاس  م یاهتمام جمه ور

دش من،  ،یره  ر است،یحاومت، س ا،یجغراف زبان، خ،یتار»پانزد  مؤلفه:  یبررس
ک ه در  دهوینشان م« اسطور ، آرمان، ماهب، مناسک، مراسم، ولم، هنر و اخ ق

او م از مش ا ت  یتیبروز موانع ه و رغمیول یاس م یموت جمهورکوتا  اتیح
 یش تریوناص ر ب ،یص فو تی ب ا وص ر حاکم اسی در ق یو موانع خارج یداخل
 است. و یاتخاذ گرد یترارد منسجمیشو  و روفعا 

 
 .یقیمطالعه تط  ،یاس م یجمهور ه،یصفو ران،یا خیتار ،یمل تیهو :هاواژهكليد

                                                           
 .مسئول( )نویسنده رانیدانشگاه امام صادق )ع(، تهران، ا ران،یمسائل ا ،یاسیعلوم س یدکتر یدانشجو *
 .رانیدانشگاه امام صادق )ع(، تهران، ا ،یاسیو علوم س یدانشکده معارف اسالم اریدانش **
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 مقدمه و طرح مسئله
، شخصهیت افههراد، قرارگرفتهههآنچهه در تکهاپوی ارتطاتههاا یههانی در معههر  تهدیهد 

سههت. در تهههایا فمههای مجههاری و فشههار هاملتخودیههابی اقههوام و اصههانت درونههی 
ی مؤنفهه توانهدیمهی تمهدنی، آنچهه ههاتفاواساختارهای قانونی بر تکثر فرهنگهی و 

ماسهت.  بخش زیتماو عناصر  فردمنحصربهتعریف شود، خصایص « من»شناسای مفهوم 
اعصار هویتی ایهران، دوران هخامنشهی، ساسهانی و صهفوی  نیتربریستهدانیا که ار می
یک دوره افهول ایتمهاعی و بها شهروع عههد ناصهری، ایهران در سهیر  اما پس ار؛ است

بارآفرینش خود قرار گرفت. شاید بتوان یمهوری اسالمی را بها عطهور ار مدرنیزاسهیون 
. برخوانهدی و اقتران مجدد عناصر ملی ه مذهطی در هویهت ایرانهی ابییانوید ، نیپهلو

شکوفایی صفوی، استعداد مردمی را بهه صهحنه کشهانده و پراکنهدگی  سانبهدورانی که 
ی سرکوب گشته خود متمرکهز سهاخته هاتیمزی شیعی، بر گفتمان سارایرانی را حول 

ایهن  بخشتیهوی هامؤنفه نیتریاساساست. در تحلیل حاضر ضروری است تا با ذکر 
ی تططیقهی بهه آرمهون ن هر اسههیمقا، دو قاب ار تهاری  اررگهذار ایرانهی را در مرروبوم

محکی خواهد بود تا به یاری خواننهده بها شهناخت آنچهه ار بگذاریا. این تالش سنگ 
 بخش ایرانهی را بههخصایص ما در این ادوار قابل تصدیق است، ماناترین اسطاب هویت

مهان را در یویهودادوار رنهدگی، رو  آدمهی را سهاخته و مهن   تأنمااسنجه بگذارد. 
بها خودآگهاه و « مهن». ذهنیهت مها ار سیسهتی دههدیمهتجهارب عمهر شهکل  روداریگ

اسهت کهه  یطهیمحی عمیهق حهواد  هایدگرگونعجین شده و حاصل  ناخودآگاهمان
. هویهت، بارتههاب (7/48: 1379)یونهگ، د کنهیمهرا تصهویر  مهانههای شخصهیویژگهی

 گذشهته درکند. ار  و اراده، عیان می نهییآی یمعی را بر هاتفاواخصایصی است که 
. اشخاصهی سهون شهودمی دیهتأکهویت  یبرساختهبر ذاتیت و در رورگار ما بر ماهیت 

کچوئیان معتقدند که شناخت نگرش هویتی ایرانی وابسته به فها رو  دینهی در گهوهر 
 .(17/24: 1390)کچوئیان، ت اس آندرونی 

 
 مسئله پژوهش
در بستر دو عصر ممتار تاریخی اسهت کهه ایهران شهاهد  سارتیهوی هامؤنفهبرشماری 

ی اخیر، تمدن صهفوی ار ی مذهطی حاکمیت است. در هزارهدهیاانسجامی درونی حول 
، تطه به شود.آمیزی عناصر ایرانی ه اسالمی وصف مینقاط عطف تاریخی و اوج در ها

ی خهاریتاری  انقهالب اسهالمی کهه در کنهاکنش یریانهاا داخلهی و تقابهل دشهمنان 



 ...رانیا یتیهو یهامؤلفه یبازخوان

 9 

ی نمایش است. این پرسهش کهه شاهرگ حیاا هویتی ایران بر پرده عنوانبه، افتهیتطلور
خصهو  ایهن کههن سهررمین  و استعدادهای به سار زیتمای هامؤنفهدر شرایط کنونی 

اونیه تحقیق و اینکه آن عناصر در دو عهد مهذکور  متشکل ار سه عناوینی است؛ دغدغه
 اند، مسئله رانی آن است.سه فراروفرودهایی داشته

ی اخیر ی هزارهی هویتی ایران در دو تاری  بریستههامؤنفهدریافت  هدف پژوهش:
تهوان ایهن عناصهر را مهی ناظر بر تأکید و تقویهت هاآنی میان نیسننیای و کشف رابطه
نتهایجی هسهتند کهه  به دنطالدانست. به عطارتی، پژوهشگران این تحقیق  هدف پژوهش

ی ههویتی هامؤنفههنسطت یمهوری اسالمی و حاکمیت صفوی را در ساخت و باریهابی 
 آن را تططیق دهد. هویتیایران، ارریابی و تأریر 

 
 اهميت پژوهش

در ورتهه  فروافتهادهاغلب ی یدید انقالب، هانسلاهمیت پژوهش ناظر بر آن است که 
ی فشارهای اقتصادی ناشی ار سوء مهدیریت واسطهبهاند که بینی و بحران هویتخودکا

را  مهانخاریی است؛ نهذا ناگزیر ار آنیا که شخصیت تاریخی داخلی، تحریا و تطلیغاا
کهه  سهارندیمهی یمعهی، ههویتی یعلهی هارسهانهبارساری کنهیا. در یههان حاضهر، 

تنها مردمانی که دارای تصویری  نیبنیدرادر تناقض است.  هاملتایتماعی  تیباشخص
ی درونی و پایایی در امواج سهمگین دیجیتانیسا را هاتیمز، توان حفظ خودندکامل ار 

در بهاتالق  شهدههمااقوام و ملل  ریگهمهخواهند داشت. یدال گفتمان هویتی، بحران 
 .(51/54: 1396)هال، ن ام یهانی است 

 
 تحقيقفرضيه 

ی ریتهأری تاریخی در ساخت عناصر هویت ایرانهی، حدس محققان این است که هر دو باره
 فراتر باشد.گام  کیآنساری عصر انقالب اسالمی در بریسته بساسهاند؛ فزاینده داشته

 
 روش تحقيق

ی شناسهیامعهی و ار حیث رویکهرد، تططیقهی اسهت. معطهدع اتوسعهاین پژوهش ار نوع 
 ههاماکس وبر دانست. وی ار این روش در مقایسهه و سهنجش ملهت توانمیتططیقی را 

میان ادوار گوناگون تاریخی، سون فرایندهای یوام  سوسیانیستی ه کاپیتانیستی اسهتفاده 
و ایهن  اسهت ی ایتمهاعی ار نهوع تططیقهیههااسیقکرد. دورکیا معتقد بود که تمام می
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ی ایتمهاعی خها  ممکهن هامؤنفهدر مطانعه  هافارقتمو  هامشابهترویکرد با قیاس 
یهابی در متهون تهاریخی را اغلهب در مطانعهاا تططیقهی نیهز حقیقهت کوبنیرراست. 
. ایهن (135: 1362، کهوبنیرر)شهمرد و مکان، برمی رمان باار یهت ارتطاتشان  هادهیپد

چهه ارسهطو در در علهوم سیاسهی اسهت، سنان کاررفتهبهی هاروش نیترکهنرویکرد ار 
در بارخوانی یهان یونانی و غیر یونهانی ار آن بههره  هروداو  هاحکومتمقایسه انواع 

. اشتراوس معتقد بود سرخه شناخت آدمی در روابطی دودویهی ار تریهق ادرا  اندبرده
. مارش و استوکر نیز عقیهده ردیگیماشتراکاا و افتراقاا میان خود و مویوداا شکل 

 هانقص، هاتفاواداشتند تریق آرمون ن ریاا، استفاده ار روش تططیقی است تا با ذکر 
 . فلهذا تططیهق در کنهار(6/287: 1390)مهک کهی، اصال  و خصوصهیاا احصهاء شهوند 

ابزارهای علوم انسانی در تحلیل رخدادهای تهاریخی  نیتریغنتوصیف و تطیین، یکی ار 
آمهاری بهر آن افهزوده  هایکارگیری داده، بهغرباگرسه در  .(27: 1385راده، انی)عاست 

اسهت  کاررفتههبهخلهدون، شدند اما ار دیربار در آرار ابوریحهان بیرونهی، غزانهی و ابهن
بنابراین مطانعاا تططیقهی ایهن پهژوهش، بهر اسهاس سهنجش ؛ (177: 1382)ساروخانی، 
 بردهنهامدر دو عصهر  شهدهحاصلمیزان تغییهراا ها و بررسی کیفی ها و تفاواشطاهت
 .شودیمی هویتی ایران انجام هامؤنفهنسطت به 

 
 پيشينه تحقيق

ی هویهت فرهنگهی ایهران تمرکهز نحو خا  بهر مقونههمحتوای تحقیقاا گذشته یا به 
یداگانهه، رویکهرد اعصهار صهفوی و انقهالب اسهالمی را نسهطت بهه  توربههداشته، یا 

ی ههویتی میهان دو هامؤنفههاند. در اینجا فقدان تططیق هویتی خود سنجیدهی هااستیس
 حکومت مشهود است.

 
 ی پژوهش(هاافته)منبع: یبررسي پیشینه تحقیق  1جدول شماره: 

 های مرتبط با هویت ایرانیحوزه پيشينه پژوهشی
 و اعصار صفوی و جمهوری اسالمی

 توضيحات محتوایی مؤلف شناسه اثر عنوان اثر نوع اثر ردیف

 کتاب 1

تکوین 
ي شناختجامعه

هویت ملي در 
بر  دیتأکایران، با 

 دوره صفویه

نشر مطالعات 
ملي، تمدني 

 1387ایران، 

حسین 
 گودرزی

در این پژوهش، تمرکز اثر بر تبیین برخي از 
ی هویتي و چگوونگي شوکی یوابي هامؤلفه
در جامعه نوین ایراني است. نویسونده  هاآن

نووزایش هوویتي  عنوانبوهدوران صفوی را 
ایران معاصر انتخواب نمووده و نسوبت بوه 
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ی هااسوتیسعناصری چون مذهب شیعي و 
 دارد. دیتأکدیني حاکمیت صفوی 

 کتاب 2
بازشناسي هویت 
 ایراني اسالمي

 نشر
سپیده باوران، 

1394 

علي 
 شریعتي

روحانیوت  کارانهمحافظهاین نوشتار در نقد 
ی حکومووت جاجووار و هااسووتیسشوویعي و 

ی سیاسوي هاهیمابنپهلوی در عدم توجه به 
دیني تشیع نگاشته شده است و بور بازیوابي 

 عناصر بومي هویت ایراني تکیه دارد.

 نامهپایان 3

 تطبیقي بررسي

 در هویت سیاست

 پهلوی یدوره ایران

 اسالمي جمهوری و

کارشناسي 
 ارشد

دانشگاه تبریز، 
 تابستان
1397 

محمد 
 پادبان

ی هااسوتیساین رساله بوا بررسوي نقادانوه 
هویتي ایران در ادوار پهلووی و جمهووری 

بوردن  سوؤالاسالمي جصد دارد تا بوا زیور 
برخي اجودامات در جمهووری اسوالمي، از 

ی مخاطب به عناصر بومي ساز اریهشطریق 
 هویت ایراني بازگشت دهد.

 نامهپایان 4

 یهامؤلفه
 تثبیت در مؤثر

 شیعي ایراني هویت

 صفویه عهد در

کارشناسي 
ارشد دانشگاه 
پیام نور تهران 

 جنوب،
 1395پاییز 

سید 
مجتبي 
 کاظمي

رساله مذکور با برشماری برخي از اجدامات 
دولت صفوی تالش دارد توا بوه  سازتیهو

ی ایرانیوان سوازتیشخصدر  هواآنموفقیت 
شامی نظام  عمدتاًاشاره دهد. این عناصر که 

یکپارچه اداره کشور مبتني بر عقاید شویعي 
شده  دیتأکرکن هویتي ایران  عنوانبهاست، 

 و بر پایه مستنداتي، تبیین گردیده است.

 مقاله 5
 اسالمي انقالب

 هویت بازسازی و

 ایران در ملي

فصلنامه 
پژوهشي دین و 
ارتباطات، 

 ،26 شماره
 1384تابستان

 اکبريعل
کمالي 
 اردکاني

مقاله با برشماری برخي اجودامات صوورت 
پذیرفتووه در انقووالب اسووالمي و بررسووي 

گونوواگون آن در خودبوواوری و  راتیتووأث
انقالب  سازتیهوی مردم، به نقش مدارنید

دارد. این پوژوهش بوا تبیوین  دیتأکاسالمي 
نقش رهبری، رویکورد روحانیوت شویعي و 
روح معنوی جامعه ایرانوي، احیوای هویوت 

 .کنديمآنان را توصیف 

 مقاله 6
 هویت بازتاب

 عصر در ایراني

 صفوی

نشریه مطالعات 
ي، شناسرانیا

 ، 6شماره 
 1396پاییز 

مژده 
 رحیمي

این پژوهش با بررسي مسائی اجتماع ایراني 
در دوره صفوی بر بعضوي عناصور خوا  
چون رسمي سازی موذهب شویعه، احیوای 

 برهیووتکنقووش و ارتبووام علمووا و دربووار، 
سووازی بووا ی اسووالمي و ریریووتهوواارزش

عثموواني، در تمجیوود از اجوودامات هووویتي 
 صفویان است.
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 نحوه گردآوری
ی تحقیق مطتنی بر روش اسنادی و ار تریق مطانعه مرایه  اصهلی، آرهار مکتهوب هاداده

ی و مقاالا پژوهشی مرتطط با موضوع اسهت کهه پهس ار بررسهی، گهزینش و اکتابخانه
ی مواد علمی و نتایج متقن پژوهشی، در سیر نگارش مقانه حاضهر، تهدوین و بردارشیف

 ند.ادهیگردتطیین 
 

 مفاهيم نظری
مجموعه مشخصاتی برشمرد که ممیزاا روحهی ه یسهمی افهراد را  توانمیهویت را 

و عهواملی سهون « خون، خا ، استعداد. »دهدیمنمایش داده و شخصیت آنان را شکل 
در ترسهیا ایهن هویهت نقهش دارنهد « ، اعتقهاداا و مخهاتراا رمهانیفرهنگتاری ، »

شهود؛ در اندیشهه و یم در دیانکتیک فرد و یامعه تونید تیهو .(20/22: 1385)شهعطانی، 
و میان دو واقعیت ویودی من و یهان فرهنگی خارج  یابداحساساا شخصی رشد می

کهه مایهه  سهاردیمهاین فرایند، بین هستی مها و دیگهری روحهی  گیرد.ار آن ارتطاط می
داشت.  دیتأکبر آن « ساخت منیت» عنوانبههاست؛ همان سیزی که یی. اچ. مید تفاوا

؛ خوانهدیمهی ار خصوصهیاا فرهنگهی ادهیهتندرهاامانوئل کاستلز هویت را مجموعهه 
؛ کیت نش و آصف بیهاا کردیمریچارد یکینز آن را به دو بخش اونیه و رانویه تقسیا 

در فراینهد گفتمهان  را در ن ریاا فرهنگی ه ایتمهاعی و موفهه و الکهال نمهودش آن را
ی ذیل رویکرد سارییهانست هویتی را بخشی ار پروژه سیا توانمییستند. یمعمومی 
. مفهوم (33/85: 1398)رهیری، به بعد، پررنگ شد  1970ی برشمرد که ار دهه دارهیسرما

؛ دههدیمهرو  ملت، دالنت بر شرایطی دارد که یک نوع حقیقت فرارمهانی را انعکهاس 
یسا دانسته اسهت. هویهت داری را مقدم بر ساخت کاپیتانهیسرماکه وبر رو   تورهمان

گرایانی کهه در و دارای ذاتی واحد است و ار من ر گفتمان گرایوهرملی در نگاه برخی 
ی ار رویکردههای متعهار  امجموعهپساساختارگرایی و پسامارکسیسا بیشتر حاضرند، 

کهه  «گرایهانباسهتان»در سهه دسهته آورد:  توانمین ریاا هویت ملی را شود. تلقی می
کهه تهالش دارنهد میهان « گرایانتلفیق»؛ کوبنیررتعریف کامل و روشنی ندارند سون: 

ی، اسهدآبادرو  ایرانی ه اسالمی یم  کهرده و بهه خویشهتن بارگشهت دهنهد، سهون: 
ریائی  مانند، اندمدرنار روشنفکران  شتریبکه « تکثرگرایان»احمد؛ و سوم شریعتی و آل

ی ارودخانههی یها رسهوباا کییمهورا، سیدمان تکهسهلو شایگان که هویت را به بافت 
. ریهائی داننهدیمهیاری تشطیه کرده و حامل عناصر ایرانی، اسهالمی، سهنتی و متجهدد 
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ههویتی  مشهکلهتالش دارد ار پنجره دو ساختار سیاسی ه ایتماعی و فرهنگی ه دینهی، 
 .(84/85: 1382)ریائی، ایرانیان را فها کند 

اشخاصی سون اشرف، هویت ایرانی را ار هویت ملی که مفهومی برگرفتهه  نیبنیدرا
 دیهتأک؛ مجتهدی بر هویت صدرایی ایرانیان دهدیمیهانی است تمایز  انمللنیبار ن ام 

و سهروش، هویهت  خوانهد، داوری اردکانی هویت سکوالر را بحران یدیهد مهیکندیم
 .(130/140: 1399)نجفی، شمارد ب برمیایرانی را منشعب ار سه منط  اسالم، ایران و غر

یی سهون یهاودان خهرد مسهکویه، هااندررنامههدر خصایل هویت ایرانی بهین پنهد و 
یی، یهوعلهایی، گراتیهمعنوی، مهداراخالقی، تلطعدانتمحوری، اعتدال»عناصری مانند: 

مذکور است. عالمه مطهری، درد، ویهدان و اراده مشهتر  را « یدامنپا ی و دارشتنیخو
 دانهدیمهی هویهت هامؤنفهی تاریخی یکسان عجین باشد ار هاسنتکه با ربان، فرهنگ و 

ی هاآشهوب، ههاانتیخو  ههاینگکه در سیر شناخت ایرانیان انزامی است. ن ام خاتراا 
ی، ار دیگهر عناصهر ااسهطورهینی و قومی و سررمینی، نخطگان و نمادهای علمی، هنری، آئ

خهواهی و ی در تماد بها اسهالمباور رانیا. باید گفت: هاستملتمشتر  هویتی در میان 
ایران در هزاره اخیهر، اسهالم اسهت  ریناپذیییدانیست؛ بلکه یوهر  گراییتناسب با غرب

تطعیهت ار اری  ی قومی ه ربهانی ایرانیهان را بههزیآمهاشایگان نیز . (38/99: 1383)احمدی، 
 اشیسهارکسانبیند کهه ییمالرکون ارج نهاده و تطیعت موایهه با دنیای مدرن  دنوکا و دنی

ی، خهواهیترقهتویهه بهه  ههانیاممهاف بهر  .(79/140: 1396)شایگان،  تحجر هویتی است
ی ملهی؛ قهرمانهان، ههاهها و اندیشههها، دافعههی ایتماعی؛ یاذبهریادغام پذگرایی و یمال
نان و رهطران تاریخی؛ اقلیا، اقوام و مناسک یاری؛ مصادر قدرا، روابط حکومت و دشم

« یسهارغیریهت ». اشهرف بهر (71/253: 1385)شهعطانی، اند اخالق عمومی نیز ذکر گردیده
ایران و انیران، ایران و رومیان، ایران و اعراب، ایران و عثمانیهان،  هایایرانیان، سون دوگانه

. ورردیمهایران و هندیان و ایران و اروپاییان تکیه رده و بر همزیستی قومی ه ایلی اصهرار 
ی داخلهی و دونهت سهاراین مفهوم ار رمهان صهفوی در هویهت شهیعی نمهج گرفهت و 

 .(21/23: 1395)اشرف،  آن بود هیمادرونیی خاریی یوزهیست
در فرایندی دائمی ار بودن تها شهدن متحهول اسهت و ار  توان گفت: مناب  هویتمی

 شهودمیسررمین و دونت تا مناف  امنیتی، اقتصادی، حقوقی و عاتفی مشتر  را شهامل 
؛ نهذا باید مواردی را نام برد کهه در سهاخت اختصاصهی یهک ملهت (35: 1380)افهرو،، 

مهذهب و شهعائر دینهی، ربهان و »ذکر این موارد بهه عناصهر: مؤررترند. قدیر نصری در 
ی، موسهیقی دست یصناادبیاا، تاری  و یغرافیا، اسطوره و حماسه، آئین و رسوم، هنر و 
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ی نیهز مهواردی سهون اساسهقانون. در (19/299: 1387)نصری،  کندیماشاره « و معماری
ی، حمایهت ار مستمهعفین تلطاستقاللی و خواهیآراد، مطارره با ن ام سلطه، هیفقتیوال

 .(165/179: 1397)بلطاسی،  دنشومیو امت گرایی دیده 
 

 هامبانی، معيارها و شاخصه
شریعتی، عنایت، شایگان، ریائی، نجفی، کچوئیان »مطانی هویتی پژوهش تلفیقی ار آراء: 

 سهندگانینورو  آن مطهانی و بهه تحقیهق « یی و تجمی  ساریگراواق »است. « و افرو،
 شامل این موارد است:

 ؛در  وحدا، تعامل و همیاری میان ملیت ایرانی و مذهب اسالمی -1
 ؛ییگرارانیاعدم انکار اختالفاا قومی ه ربانی و تنوعاا فرهنگی در عین  -2

 ؛ایی منطقههامهایراو  هاینگی هویتی در تول هامؤنفهتویه به انطاشت تاریخی  -3

 ؛و نمادها هاسیاست، فرهنگ، ایتماع، اقتصاد، یغرافیا، تاری ، شخصیتی در نگریام  -4

 ؛ی فرهنگی ه سیاسیهاکثرااعتقاد به وحدا درونی عناصر هویتی ایرانیان در عین  -5

 .، عدانت مدار و غیریت سار ایرانیخواه تیمعنوادرا  رو  منعطف، معتدل، مقاوم،  -6

ی بهه هویهت فرهنگهی ه تهاریخی ایرانیهان، نگریهام  بها نحها معیارهای مذکور 
آمیهز ی وحدااشهیاندنهایی و مطنای ن ری تحقیق حاضرند، سراکه مطتنی بر  رشیموردپذ

 مؤنفه 15شاخصه و  5بنابراین عناصر هویتی تحقیق در ؛ های حقیقی هستندبا در  کثرا
« محیط، اقلیا، اندیشه، فرهنگ، آئهین، سیاسهت، رقابهت و...»و ار مواردی سون:  گردآمده

ی ههویتی تحقیهق بهه انتخهاب نویسهندگان پهژوهش هامؤنفههاست. عنهاوین  شدهنشیگز
تاریخ، زبان و جغرافیا؛ حکومت، سیاست و رهبری؛ دشمن، اسوطوره و »ار:  انهدعطارا

پهس ار توصهیف و  تیهدرنها .«اخوال  آرمان؛ مذهب، مناسک و مراسم؛ علوم، هنور و
 .ندیآیمی، ریگجهینتبرای مقایسه در  هاآنتحلیل متناظر، هرکدام ار 

 
 زمانی یتبيين بازه

ی رههایی ار شهیء شهدگی ایتمهاعی و حیوانیهت که علی شهریعتی، رورنهه تورهمان
اقتصادی را بارگشت به خویشهتن فطهری ار مسهیر باریهابی اصهانت فرهنگهی دانسهت؛ 

و رسول یعفریان، تنها مسیر استقالل هویتی ایران را بارگشت بهه  (120: 1394)شریعتی، 
بهاره را  نیها ؛(821: 1393)یعفریان، وحدا فرهنگی ه سیاسی ه مذهطی صفویان خواند 

ی آریایی برشمرد که مفر یدیهدی در اتحهاد هزارسانههفتسرآغاری در تاری   توانیم
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کهه  .ق(ه 1135 -905)پراکنده ایرانی بار کرد. سلسله صفوی  پسا ایلخانی ه ساسانی اقوام
و ایهروان  بکراریهدبیش ار دو قرن بر حدود یغرافیایی مرو، قندهار و سیستان تا بصره، 

 عطاسشهاهوسعت ساسانی و افشاری، خودنمایی نمود، ار شهاه اسهماعیل اول تها  سانبه
ی هویهت ایرانهی ار ادبیهاا فارسهی، هامؤنفههسوم را به خود دید. دورانهی کهه در آن 

ی، هنر و معماری باشکوه یهانی، بهارآفرینی شهد. فلهذا امنطقهمعنویت شیعی، سیاست 
ی سنی و غیریت با اروپای مسیحی، هویت مسهتقلی آناتوناصفهان شیعی در خصومت با 

ساخت که در یوار گورکانیان تثطیت گشت. کاتوریان، ظهور صفویه را دمیدن در شیپور 
که توانایی اداری ه فرهنگی آنان را در هویتی نهو بهر عهرب  خواندیممپراتوری ایرانیان ا

ی و فهارس ربهانای فراگیهر ار مرکهز و غهرب آسهیا، تها در گسهتره کهردیمهفاتح مشق 
 .(26/129: 1391)کاتوریان، اندیشی را به اقیانوس حیاا اندارد ایران
افشهاری، نوبهت بهه  مهداکوتاهصفوی و سقوط اصهفهان، یهز یامعهه  فروپاشیبا 

سانیانی ار تشتت و نابسهامانی رسهید. بها اسهتقرار سلسهله قایهار، هویهت ایرانیهان بهه 
ی بحهران سرخوردگی مطتال، به استطداد گرفتار و به استعمار دسار شد؛ تا پس ار تجربهه

ی هویتی برسد. تالقی قهانون اندارپوستی روس و فرنگ گردی شاهان، کار به هاینگ
ی علمهای مههایرا خواهعهدانتخواه و ی روشنفکران مشروتهزیتحجر ستالری و سا
ها نشست که مدرنیزاسیون ناقص پهلوی را رائیهد. بها ، ایران در بستری ار کشمکشکطرا

تجددتلطی افراتی رضاخان و ناسیونانیسا آمریکایی محمدرضا، هویت دینی بهه محهاق 
غربی بر تن ایرانی صورا گرفهت؛ امها رفت و تالشی کور در یهت پوشاندن انگوهای 

ی بود که نشکر فشانآتش فوران انیآبراهامایرانی به تعطیر  زیستو تحمیل گراتیمعنوذاا 
ی اینطیان بهه اسهتقالل و گرها خودکامگی شاهان و دخانتمستمعفین را برای دف  قرن

 .(8/279: 1389)آبراهامیان، انقالب دینی کشانید 
 

 مقایسه تطبيقی
 ی تاریخ، زبان و جغرافيا(هامؤلفهمحيطی ) شاخصه

 در دوران صفوی
، دریسی، حسنی، علوی، مرعشی، تطهریپراکندگی شیعیان فاتمی، یمنی، ا هاقرنپس ار 

مکی و حیدر آملهی ی عالمه حلی، ابنهاتالش، ار قرن هفتا هجری هیبوآلسربداری و 
ی صهوفی مهذهب هاسلسهلهرمر داد تا اتفاق دیگری در تاری  نوین ایران رقا بخهورد. 

ی، نوربخشی، ذهطی و بکتاشی با گذر ار عهد تیموری بهه تونهد هفهت تایفهه انلهنعمت
، شهاملو، اسهتایلو، افشهار، قایهار، رملهو و رنگنهه نهوتکههبزرگ فدائی شهیعه، یعنهی: 
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، داماد شی  راهد گیالنهی ار نیاندیصفکار آمدن شی  روی نوبت بها انجامیدند. در اینج
اسماعیل بتوانهد  اشدهیندی را پیش بگیرد که اشهیانداردبیل رسید تا اخالق و  کلخوران

هجری قیام کرده و اقوام پراکنده ایرانهی را  905با اتخاذ رویکردی سیاسی ه مذهطی، در 
، شهاهد ظههور نیهاراپسعشهری متحهد سهارد. یبا به رسمیت شناختن مذهب شیعه ارن

ترار با قهدرا عثمهانی ه اروپهایی دونتی پایداریا که اصفهان را نصف یهان نمود، ها
ی و رسهمیت دارنیدشد و نقطه عطفی در تاری  ایران رقا رد. عصری که تجلی تع یا 

علها و  مند سررمینی، شهکوفاییی، بارگشت حاکمیت منسجا و ضابطهامامدواردهتشی  
و امنیهت و ارتطاتهاا محسهوب گردیهد  فقه و حدیث، هنر و صهنعت و معمهاری، راه

 .(25/49: 1377)ضابط، 
و نمادههای  هادهیا، هااررشربان، محور ن ام ارتطاتی و مونود ساخت اقوام ایتماعی، 

 بهاراولای کانونی است. در این عههد بهرای ی پدیدهشناسمردمفرهنگی یک سررمین و در 
ربهان حاکمیهت و  عنوانبههدری و پهلهوی شهد و  تور رسهمی یهایگزینربان فارسی به

ی خاریی، اسناد مانی ه تجاری، اوراق علمی ه آمورشهی، اشهعار و محهاوراا قراردادها
گسترش یافت که ار مقر علمای عرب و هند تها رود  قدرآنعمومی معرفی گردید. فارسی 

، براون ار قلت شعرای صهفوی، نیاویودبا. (167: 1364)کمپفر،  شدگنگ و سیام، تکلا می
. اهمیت فارسی در هویت بخشهی بهه انگهوی اندیشهگی (38: 1369)بهراون،  متعجب است

ی ههایتئهورباالسهت کهه بسهیاری ار  قهدرآن ههافرهنگساری با دیگهر ایرانیان و غیریت
ار بهاررترین عناصهر یکی  عنوانبه. فارسی گرددیمفرهنگی ه هویتی حول پرداختن به آن 

بود و برای حفظ و  پررنگی که در نگاه صفویان نیز امؤنفه، شودیمهویتی ایرانی شناخته 
سههواد، ناآشههنا بهها مجههانس گسههترش آن تههالش ریههادی نمودنههد. کمتههر ایرانههی حتههی بههی

تقابل قایهار بها ادبیهاا ایهن دوره، نطایهد صهدماا ربهانی  رغایعلی بود و خوانشاهنامه
ایلخانی و تیموری را نادیده گرفت و فقدان آرار بزرگ ادبی را منتسب به شاهانی نمود که 

ایهن دوره، عصهر تثطیهت و تشههیر فارسهی ار روم  درمجمهوعی درباری داشتند. انشعراملک
 .(267/285: 1387)گودرری،  آن احیا شداست و مررهای باستانی ایران در  قارهشطهشرقی تا 

ی که ار بصره و راگرس و وان در غرب تا مرو و میمنه و قندهار در شهرق امحدوده
فهارس و بلوسسهتان در و ار تفلیس و قفقار و داغسهتان در شهمال تها بحهرین و خلهیج

این حهدود اسهتراتژیک  باآنکه ینوب گسترده و به نجد یغرافیای ایران شهرا داشت.
ی متعهدد بها تاتهاران شهیطانی، نشهکریان عثمهانی، اقهوام آق قویونلهو، ههاینگسیر  در

یا شد، اما همواره یزو ممانک ایرانی ه و دریانوردان پرتغانی گاه یابه شورشیان مکران
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در حقیقهت صهفویان بها در   (228: 1387)گهودرری، انیرانی و فرهنگ ایرانشهری بهود 
ای و ویت ربانی منطقه، توانستند یهک دونهت دروارهموقعیت، واقعیاا تاریخی و فها ه

قطب ژئوپلیتیکی بسارند که حتی حکام امپریانیست اروپایی مجطور باشند بهرای کهاهش 
 .(4/25: 1386، رادهقلیو  نیا)حافظفشار عثمانی، یویای تعامل راهطردی با آن شوند 

 در دوران جمهوری اسالمی
ی بهومی نقهش گرفهت تها ههااررشبا  سن هابا ظهور انقالب اسالمی، م اهر مدرنیته، 

ی و تلطاسهتقاللی، زیاستکطارستی، تفکیک قوا، ساالرمردممفاهیمی سون: رهطری دینی، 
دوره  نیها ار پسو قانونی در قاموس ایرانیان رنده شود.  مندن ام توربهی، خواهعدانت

)کمهانی اردکهانی، تر  تجدید هویت ایرانی و موایهه اصیل با دنیای مدرن ریختهه شهد 
مشهروته خواههان قایهار در  دهینادی ایرؤ. انقالب قرن بیستا در ایران، (15/18: 1384

سهانه پادشهاهان  2500تحقق قانون اساسی مردم محور و آرروی تغییر سلطنت موروری 
 .استطدادی را محقق ساخت

دوران معاصر تویه به ربان فارسی و ظرفیت درونی آن برای انتقال مفهاهیا فرهنگهی  در
اسهت.  قرارگرفتههو رهطهران انقهالب اسهالمی  گذاراناسهتیس دیهتأکه مذهطی بارها مهورد 

ی اصهطالحاا فرنگهی در ربهان ریکارگبههی ساریعادی عمومی برای یلوگیری ار سارآگاه
مراکز آمورش ربهان  سیتأسو تصمیا گیران مراکز علمی به محاوره، تشویق رایزنان فرهنگی 

ی یهان و نیز پاسهداری ار فرهنهگ ملهی ار تریهق شناسرانیا مؤسسااو ادبیاا فارسی در 
قرار دارد. فلهذا حاکمیهت سیاسهی بهیش ار سهانیان  موردتویهنشر اشعار و حکایاا پارسی 

گذشته، آمورش ربان فارسی در ن ام مدارس را بسط داد، به تونهد ادبیهاا مقاومهت و شهعر 
ردایهی ار کتهب ی متخاصها در فارسهیههادونتتالش برخهی  رغایعلآئینی کمک کرد و 

را سهون کشهورهای ی عمومی، آمورش مدون فارسی در منطقهه هارسانهها و ادارهدرسی و 
حهوروی  مؤسساامراکز آمورش ربان و  سیتأسارمنستان، تاییکستان، افغانستان و عراق، با 

 انمرتمی گسترش بخشید.انمصطفی و یامعهیامعه
فرهنگهی  راایتهأراگرسه امرور مررهای سیاسی ایران محدودتر ار صفوی است، اما 

و غنی خود یافته است، شهرتی  ، خوش آوافردمنحصربهآن و شهرا یهانی که با ربان 
یهانی دارد. یمهوری اسالمی با تثطیت مررهای یغرافیایی در دورانی کهه تمهام منطقهه 

ی مقاومت اسهالمی درگیر ینگ، آشوب و ناامنی بود، دفاع سررمینی را با تثطیت اندیشه
ی تلطهیهتجزبهه منهاتق غربهی و  سهانههشتتجهاور  رغایعلو امت واحده بنیان نهاد. 

قایهار و  بهرخالفتا تطریز، کردستان و خورسهتان؛  صحراترکمنی مرری ار هاگروهک
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های آراراا و یزیره بحرین به یغما کوهپهلوی که ار نواحی قفقار، قندهار و سیستان تا 
یمههوری اسهالمی ذیهل ن ریهه  درواقه رفته بود، تمامیت ارضی ایران حفهظ گردیهد. 

 .(84/111: 1395)هزاوئی،  ی تلفیق کردخواهاسالمیی را با گرای، ملیانقرام
 ی حكومت، سياست و رهبری(هامؤلفهسياستی ) شاخصه

 در دوران صفوی
صفویه پس ار هشت قرن هویت ایرانی را با ارائه ایدئونوژی شیعه رنده کهرد و قهدرتی 

ایزدی(، مرشد کامل تریقهت صهوفی نامیهدن  فر بر سه پایه سایه انهی شمردن فرمانروا )
عج( برخواندن حاکمیت خود، بنا نهاد. آنهان ) یانمهدشاه و مقدمه ظهور منجی و نائب 

ع(، تالش داشتند کهه ار یعفر )و انتساب خود به امام موسی بن  زیانگتفرقهبا محو آرار 
یهروی ع یمهی کهه ی اقوام استفاده کنند. بها نمتحد ساری درونی برای هاتیظرفی همه

ی تشهکیل حکومهت شی  صفی ار کثرا دوست داران خانقاه خود ایجهاد کهرد، رمینهه
مقتدر ایجاد شد. نقل است کهه در برابهر ههر سهربار، صهد صهوفی ویهود داشهت و ار 

االبواب، مریهدان شهی  مشههود بودنهد؛ تها یهایی کهه ییحون تا مصر و ار هرمز تا باب
شتافتند. با اتخاذ رویکرد یههادی تن به دیدارش می 13000هرسانه تنها ار مسیر مراغه، 

 اشنهوهعلیه کفار که ار رمان ینید دنطال شهد، دوره یدیهدی پدیهد آمهد کهه در عههد 
، سپاهیان انوند و اقوام آق قویونلهو بهه تثطیهت صهفوی شاه روانیشاسماعیل با شکست 

مانیهاا رابهت ار  نفهری و اخهذ 40000آنان با ایجاد ن امی من ا، ارتشهی  منجر گشت.
ی مفهوم وقف و اعطای مسئونیت اقتصادی ه عمرانهی ایاالا خاصه، همچنین با توسعه

 ایران به مردم، توانستند پایایی امنیتی و شکوفایی اقتصادی باالیی رقا بزنند.
این سیاست، اصفهان را قطب گردشگری کهرد و اسهطاب هجهرا ههزاران صهنعتگر 

مهیا ساخت. ار اسپانیا و ایتانیا تا انگلیس و فرانسه نیهز،  متمول ارمنی به یلفای یدید را
و تمجیهد ار پایتخهت ایرانهی کشهاند تها در  دادوسهتدی غربی را بهه هاپلماایدتجار و 
یی سههون: گارسههیا، دالوانههه، اونئوریههوس، سانسههون، تاورنیههه، دریابههل، هاسههفرنامه

. در ایهن دوره، (2/120: 1363)سیوری، کروسینسکی، کمپفر، شاردن و شرنی، ظاهر شود 
عنهوان نائطهان امهام غایهب، امهر ن ریه وابستگی مشروعیت دینی سامان گرفت و علما به

حکومت را به شاه تفویض کردند تا خلق را ار ظلا بهر رعیهت و خهوف بهر نهاموس و 
ابدان و اموانشان حفظ کند. روحانیهت بها قطهول قمهاوا و ارشهاد در مقامهاا صهدر، 

قاضی، مالباشی و مرشدی برای شاه؛ ار کرکی تا مجلسی، سیاسهت ایرانهی االسالم، شی 
 .(119/136: 1379)یعفریان،  را دینی کردند و ار دربار احترام و اعتطاری برابر ستاندند



 ...رانیا یتیهو یهامؤلفه یبازخوان

 19 

یی سهون هاتیشخصههمچنین در موقعیت علما نسطت به شاهان، همهین بهس کهه: 
و شاه به اخهذ تطرکهی  نشستندیمی باالدست حاکا آبادخاتونآقاحسین تاج و اسماعیل 

بانید. انطته برخی شاهان صفوی برای مدتی نزد مردم مقامی قدسی داشهته و ار ایشان می
 درمجمهوع. (9/725: 1379)یعفریهان،  شهدندیمهمراد تریق و سعادا آنهان محسهوب 

سیاست صفوی در تحکیا حاکمیت، بارساری سلطنت و کسب مشروعیت ار منط  دیهن 
رهطری ایداد اردبیلی اسماعیل بهه رسهمیت امامیهه در ایهران انجامیهد. آنهان بود؛ که ار 

همهایونی، وریهراع ا شهاه و نفسداری ار وکیل گری و دینمقاماا را با خصلت ن امی
بهه مطهدل  انخلفها، بیگلربیگهی و خهان ایالتهی، ، خلیفههانممانهکیمسهتوفامیراألمرا تها 

 .(305/323: 1381 )نوایی،ی قانونی نمودند مراتطسلسله
 در دوران جمهوری اسالمی

یهی پهلهوی ردا، ریشه در عملکرد نهادهای مذهطی و مخانفت مردم با اسهالم 57انقالب 
ره( امام )ذیل دروس بی   هیفقتیوال. با تطیین ن ریه (23/56: 1367)عمید رنجانی، داشت 

ی دینی در تدوین قانون اساسی یمهوری اسهالمی، ایهران ار دههه ساالرمردمو تویه به 
اسهالمی شهد تها رمینهه انقهالب  هایامتی و بیدارگری زیاستکطارستوارد خطی ار  60

یهانی مستمعفین علیه م اهر تاغوا را فراها آورد. تویه به مشروعیت ملی، تفکیک 
ی بهود کهه حتهی در اگمشهده ،هیفقیونقوا و تقسیا عادالنه مناب  سررمینی ذیل ن ارا 

عصر صفوی نیز سنین غل تی پیدا نکرد. صیانت ار شریعت اسهالمی در من هر مجریهان 
ی یههانی نمهج یافهت. هاقهدراسیاست قرار گرفت و مناسطاا یدیدی در ارتطاط با 

ی درصهحنهمریعیهت  عنوانبههرهطری کاریزماتیک و مدیریت راهطردی امامین انقهالب 
دگی حواد  تاریخی، قدرا نرمی را تونید کرد که داخل در ن هامی ی پیچیدرارناشیعی 

 .(6/29: 1400)یلیلی، ی ار هویت ایرانی را به ارمغان آورد اافتهیتکاملانتخاباتی، عناصر 
 ی نیطرانی ه کمونیستی، موایهههاقدراسیاست نه شرقی و نه غربی و عدم تعهد به 

فرهنگهی،  سایمدرنپستدر برابر  گراآرمانو  نیبواق ، مقاومت انمللنیبانتقادی با ن ام 
تویه به فناوری و مناسطاا یهانی با حفظ هویت تهاریخی، اخالقهی و انسهانی سهاری 

یی پویا بدون هما یها گراتعاملی تمرکز بر قومیت و نژاد و نیز یابهبنیان وحدا ملی 
. (58/466: 1393 )یمشهیدی، ابزاری شدن؛ تشهریح کانطهد انقهالب معاصهر ایهران اسهت

دونهت  26رهطری مدبرانه متکی به مردم توانست کشور را تی ده سهال تجهاور ن هامی 
اقتصهادی حفهظ کنهد؛ و محهور  کننهدهفلجی ههاایتحرمتخاصا با پرسا رژیا بعثهی و 

ای را خهانی ار موافقهت ایهران، ناتمهام سترگی ار مقاومت بسارد که تصهمیماا منطقهه
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کهه توانسهته روسهیه، سهین، آمریکها و  تورهمهان. (61: 1392)رحیمهی روشهن، بگذارد 
 30-20ی هاتوافقنامههی یهانی پشت میز مذاکره برای عقد هاقطب عنوانبهانگلستان را 

سانه بکشاند و متفکرینهی سهون: فوکهو، سامسهکی، فهونر، کهدی، اسهکاسپول، سهعید، 
وادار  اشییههان راایتهأررونیس، گرین، فیشر، فوران، نونی و هانیدی را در نقد و ن ر 

 ی کند.سارهین رو  تأملبه 
 ی دشمن، اسطوره و آرمان(هامؤلفهشاخصه رقابتی )
 در دوران صفوی

ی دانسهت. ار ینهگ آنهاتونعثمانیهان در منطقهه  توانیمدشمن با صفویه را  نیتریاصل
روره تطریهز منجهر شهد تها  هشهتنابرابر ساندران که به شکست شاه اسماعیل و اشغال 

ی خهان در ههراا و خراسهان و حتهی قلهیعله، گرییان، شیطک خان و اربکانینگ با 
تجزیه خا  ایران توسط روس و تر  پس ار سقوط اصفهان بهه دسهت افاغنهه، یطههه 

گورکانی یا اروپای مسیحی، بلکهه بها  یهانشاهشمال غرب ایران، در انتهاب امنیت نه با 
نیز با ایرانیان بهر  هایفرانسوو  هاییایاسپان، هایژرمن، هایهلند. انطته خلفای عثمانی بود

سر عقد معاهداا اقتصادی و اتحاد علیه ترکان توافقاا و تعارضاا دیپلماتیک داشهته، 
، دسهت بهه اشهغال ههایسهیانگلو  ههایپرتغهانهای داخلی ار سوی ینابساماندر اوضاع 

 تمنا گونهی هانامهقدرا ایران ار پاپ واتیکان،  قتوبههرمزگان و یزایر ینوبی رده و 
شیعیان صفوی را سهه  درمجموع. فرستادندیمی با مطلغان مهایر مسیحی رفتارخوشدر 

عقیدتی ی هاتعر خصا تجاوراا سررمینی و  توانیم، االصلیرانیاتاییک، قزنطاش و 
عثمانیان دانست. تالش دربار نیز همواره معطوف به دف  این فتن ار تریق تحکیا انسهجام 

، بسهط تطهادل مهرری و ارسهال الرومةارزن ی آماسهیه، رههاب و هانامهصلحداخلی و عقد 
 .(85/389: 1372بخش، )تاج ی خان به مناتق ینگی بودورداهللسردارانی سون 
اسهماعیل، ار وی رهطهری  اشدهیهندشی  صفی تا رمان  ی ارساراسطورهصفویان با 

کردنهد. در حقیقهت موعهودگرایی در مقدس و رعیمی شجاع بر احیای شیعه سهره مهی
قهدر شهای  نشر احادیث امامیه و انتشار آرار فقهی ه عقیهدتی آن واسطهبهعصر صفوی 
ع( ) نیرانمهؤمنیامی بها امکاشفهی ار تأستکه قزنطاشی به  دوارده رنگسرخشد؛ که کاله 

علمهای عصهر، خهود را مهروج مهذهب  واسهطهبهنمادی برای صفویه گشت و شهاهان 
: 1393)یهی نیهومن،  دانسهتندیمهعهج( دواردهها )ظهور امام  سارنهیرمع( و ) تیانطاهل
پنج هزار تن  عامقتلسنان قوا داشت که حتی با سقوط اصفهان و . این اعتقاد آن(1/62

در انت هار بارگشهت  هاسهالاهزاده به دست محمود افغهان، ایرانیهان تها سهل ش اریمله
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؛ همچنهین (50/1155: 1393)یعفریان، اعقاب شاه بودند و باور به پایان حکومت نداشتند
 نمادهای درفش کاویانی و شیر و خورشید در پرسا ایرانی، ار ایهن دوره تهرویج یافهت

 .(297/300: 1387)گودرری، 
 اسالمی در دوران جمهوری

با شکست پنجمین ارتش قدرتمند دنیا پس ار سیزده ماه ت اهراا خونین مهردم و فهرار 
غهرق شهد، سهتون امنیتهی  متحهدهاالایابه مصهر، یزیهره رطهاا  57 ماهید 26شاه در 
، تر  نفوذ  .گ.ب شکست خورد و قمار کودتاهای انگلیسهی بهه ختیفرورنیکسون 

یمههوری اسهالمی،  سیتأسهار بهدو  (489/536: 1370)تلوعی،  باختی رودهنگام رسید.
روابهط دیپلماتیهک، حملهه ناکهام ن هامی در تهطس و اعمهال  ترفههکامریکا با قطه  ی

ارتش یهان، علا دشمنی بها ایرانیهان را  نیتربزرگ عنوانبهی نفتی علیه ایران، هاایتحر
ی داخلی، تجهاور و هایناآرامو  شرایطار  سوءاستفادهبرداشت و رژیا بعثی عراق نیز با 

اشغال خرمشهر و آبادان را کلید رد. مصر و اردن برای ارتطاط بها رژیها صهیونیسهتی بها 
ی ههایکتهاتوریدایران قط  رابطه کردند و پاکستان و عربستان که ار شیوع انقهالب بهه 

خود واهمه داشتند، علیه کشور یطهه آرائی نمودند. اتحاد یماهیر شوروی نیز به عهراق 
کرد و همراه با فرانسه و آنمهان کهه مهمهاا و سهال  شهیمیایی بهه تسلیحاتی می کمک

ی خسهارتی ههزار واردسهاربا  تیدرنهاترتیب دادند که  اریعتمامدادند، ینگی صدام می
، کودتاسیههان نههوژه و صههحراترکمنکردسههتان و  تلطانهیههتجزمیلیههارد دالری، ماننههد 

 .ی مجاهدین خلق، ناکام ماندندهاستیترور
ترین عنصر کنونی ایران، دونت آمریکا و بهاالتر ار آن فرهنهگ نیطهرال شک غیریبی
ی هاتییهذابی است. اگرسه تاکنون ار صهدماا سهخت بهارداری شهده امها دارهیسرما

ای ریست آمریکایی همچنان در حال نفوذ بر فرهنگ عمومی ار تریق دیپلماسی رسهانه
رایی، نگاه به شرق و رویکرد انتقهادی بهه گی، مستمعفگسترعدانتی، تلطصلحاست. 
ار اصهول سیاسهت خهاریی ایهران دانسهت و  توانیمهای امپریانیسا یهانی را سارمان

 برهیتکو  هیفقتیوالتوسعه گفتمانی شیعه، صدور انقالب، دفاع ار شریعت، پاسداری ار 
. آرمهان (42/60: 1390سهروری، )خوایههی ن هری آن بشهمرد ههاانیبنی را ار ساالرمردم

اسهطورهعهج(، ) یمههدوانقالب، ساخت تمدن نوین اسالمی در مقدمه تحقهق دونهت 
ره(، شههدای ) ینهیخمههایی سهون: امهام ع( و انگهویش شخصهیت) نیمعصهوم شهای
نخطگان ایثارگر ملی است. همچنین تالش دارد تا با تشکیل محور مقاومهت مقدس و دفاع
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یی سهون عهدم تعههد ار ههاینطشسهاری بها و ائهتالفار نطنان و سوریه تا یمن و کشمیر 
 .(39/155: 1389)کالنتری،  آندنوسیزه شدن فرهنگ و بانکانیزه شدن یامعه، پیشگیری کند

 ی مذهب، مناسک و مراسم(هامؤلفهشاخصه آئينی )
 در دوران صفوی
ی است. حادره بزرگهی کهه امامدواردهی ناسیونانیسا دینی و انتزام به تشی  صفویه، دوره

ع( ) نیرانمهؤمنیامبه شیعه فرصت خوداظهاری بخشید و مدافعان والیهت  هاقرنپس ار 
را ار مناتقی سون: نجف، کربال، یطهل عامهل، قطیهف و احسهاء تها نهواحی خراسهان، 

های قزوین و اصهفهان کشهاند. در ایهن عصهر ی پایتختسوبهمارندران و عراق ایرانی، 
ی کتب حدیثی شیعه و پاسهخگویی بهه نیارههای حقهوقی ه آوریم و  فیتأناقطال به 

ههزار حهدیث نهفتهه در  85افهزایش یافهت. ار  ریگسشهاقمائی حکومهت بهه تهرری 
انشیعه شی  حر عاملی و کتاب وافی فیض کاشانی تها بحاراالنوار عالمه مجلسی، وسائل

اردبیلهی، همگهی ه محقق انفائدکرکی و مجم انمقاصد محققبرهان عالمه بحرانی، یام 
. همچنهین فترتهی شوندیماررشمند این دوره در قرآن و حدیث و فقه محسوب  آرارار 

بههائی، میرفندرسهکی،  میردامهاد، شهی  ماننهدایجاد شد تا ریل بزرگ علمی ه فلسهفی 
ای و یناب مالصهدرا بهه یههان اسهالم معرفهی علی کمرهسطزواری، شی افندی، محقق
ها، و نیز عقلیون و اصونیون با اخطاری متصوفهصفوی نزاع فقها با عرفا و شوند. ار نیمه 

گریزی خرویی داد که تداوم بقهای گری و شریعتی شیعی را ار اباحیهاشهیاندتصفیه 
. انطتهه در (139/383: 1385رایهی، )نهک حکومت و قوام اندیشگی ایرانیان را تممین کرد

ابل با خفقان تاری  خلفای اموی، عطاسهی و عثمهانی ها در تقگریاین رمان، برخی افراط
حکومهت، همهراه بها  .(2/36: 1379)یعفریان، آن ظهور تطرائیان بود اریملهبرور کرد که 

داد تا ار یو، فقر و وهن گذشته، خهال  شهوند. در مادحین به ساداا مقرری رابتی می
این دوره، سنت موقوفاا اسالمی احیا شد و بسیاری ار کاروانسراها، مساید، مهدارس، 

بهه  آقها کمهالسون: اموال ن رآقا، روستاهای سلطان حسین و مدرسه  هاهینیحسو  هاراه
 .(879/933: 1379)یعفریان،  انتفاع عمومی رسید
ی عاشهورا و عهزادارعه، احدا  ریارتگاه بر مزار امامزادگان، تویه بهه اقامه نمار یم

ی قدر و بزرگداشت اعیاد غدیر و شعطانیه رونق گرفت. متأرر ار یذابیت و اتقهان هاشب
های شیعی، پدر آنتونیو دوژرو پرتغانی که برای تطلیغ مسیحیت آمده بود، مسلمان اندیشه

بارگشت. ینطشهی ار  االسالمدیید قلیعلی بانام شد و در دفاع ار شیعه آراری نوشت و
های علمیه یان یافت و علما تاج رریهن اسهالم را ی آرار اسالمی برپا شد؛ حورهتریمه
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ایرانهی، عیهد  . در مراسها(1001/1133: 1379)یعفریهان،  بر سر حکام صفوی گذاشهتند
 مهأنوفانی، ی ینهگ بها عثمهدرارنهای، حتهی سورسهارشنطهو  پاشانآبنورور، یشن 

یمهسیاحان اروپهایی  موردعالقهفرهنگ ایرانی بود و انطسه سارگزی ابریشمین صفوی، 
بهه شهرنی هدیهه داده  عطاسشاهای که پادشاه بریتانیا، نطاس فاخر ایرانی آنجا که؛ تا نمود

بود را پوشید. یهانگردان این عصر، رو  بلند و ادب رفتار، استعداد و تیزهوشی بسیار، 
سهاری را ار صهفاا ایرانیهان تقریهر و ی و اسهطورهپردارقصهی و نوارهمانیمفروتنی و 
نوشهی، ی و قههوهکهوبیپهای را در کنهار خوانشهاهنامهو  خانه، شربتخانهقهوهمجانس 

 .(290/304: 1387)گودرری، اند عمومی ایشان برشمرده وخروششیو
 در دوران جمهوری اسالمی

یمهوری اسالمی، تلفیق حکومت خدا بر مردم و دونت مهردم بهر مهردم بهود کهه اراده 
ملت، شکل اداره یامعه و محتوای اسالم، سارسوب اصلی آن را در تعامل امهت و امهام 

. بها (39/142: 1360)مههایری،  دینهی اسهت تمامهاًتی ساخت؛ فلذا تنها نمونه حکهوممی
و  بهاور دیهتوحانقالب ایران، اصول و فروع مذهب احیا شد و تماشای گروه انقالبیهون 

ساری را کند کرد. با انقهالب، گهرایش ، ابتالی یهان ایرانی به انحاد و عرفیگراتیمعنو
تلطی شهاکله پیشهرفت ملهی ی و عدانتتمداریوالمفاهیمی سون  اریملهبه معارف دین 

قرار گرفت و دف  منکراا شریعت، سهون: کهرنش در برابهر تواغیهت و م هانا دوران 
 رغهایعلهی در رفتهار ایرانهی تقویهت گردیهد و عزا خواهتشویق شد. خودباوری و 

ان، یهاد و ارخودگذشتگی ایتماعی، سه در میدان دفاع ن هامی دشمنافزایش خصومت 
 اعتقهاداا .(188/208: 1398)مجهدمی،  جاری، ظههور یافهتهای مو سه در عرصه شطکه

و  شههاداها تلقی شهد و تصهاعد شهوق آن سارتیهورفتاری ایرانیان ار عمده عناصر 
ریهارتی و انجهام یمعهی مناسهک عطهادی، تکثیهر مسهاید و  ، اهتمام به مراسامقاومت
به مراسا نورور، یلدا  انتزام نیع در، اقطال به نذر و خمس و صدقه و موقوفه، هاهینیحس
رود. مهی بهه شهماری، ار قرائن تحول دینهی در دوران یمههوری اسهالمی خوانحافظو 

دوسههتی و هنجارمههداری، وصههف قاتطههه یوانههان در گرایههی، خههانوادههمچنههین عاتفههه
 .(38: 1390)سیدامامی،  ی هویتی آنان شدهاتیمز

 ی علم، هنر و اخالق(هامؤلفهشاخصه فرهنگی )
 دوران صفویدر 
اونئاریوس آنمهانی آمهده: در دوران صهفوی ههر  اریملهی سیاحان خاریی نگار یتاردر 

کردنهد. ی آن را پرداخت مهیهانهیهزکوسه مسجدی و هر مسجد شیخی داشت که اهانی 
آن مساید مذهطی در کنار بارارهای تجاری، محل عطادا و تالوا قرآن و محفل گلستان 
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. ایرانیهان شهودیمهی است که در آن حکایت و حکمت و نصیحت شهنیده بوستان خوانو 
و عالوه بر نقهل تهاری  پادشهاهان و  پردارندیمشان به علوم کاربردی در ایام رندگی صرفاً

ع(، در ) نیحسه)ع( و فررنهدش ملل یهان و بهارخوانی سرگذشهت امامهانی سهون علهی
خالق، تب و نجهوم و شهعر و خود، دروس حساب و هندسه، حقوق و ا مدارس عمومی
کهه صهدر، مسهئول  کندیمشاردن بیان . (02/305: 1363)اونئهاریوس، دهند خطابه درس می

را معادل مفتهی اع ها عثمهانی  اشمرتطه توانیمامور روحانی و علمی ه آمورشی است و 
باب مدرسهه دایهر اسهت کهه سهطح عهانی آمورشهی پهس ار  57دانست. تنها در اصفهان 

. تهدریس مهدارس بهه (24/276: 1349)شاردن، و در انتصاب شاه قرار دارد  مکتطخانه است
که هرکدام گاه سند رشهته علمهی  شدیمسانخورده؛ اما پرتجربه انجام  عموماًدست اساتید 

و  توأمهان. تربیهت و آمهورش کردنهدیمای پدر ه فررندی و صدای رسا مشق با روحیهرا 
شد؛ اما کمتهر بهه تقهدم و پرداخت می فوراًاستاد علمی خود روحانی دینی بود؛ دستمزدها 

گشت. شاهزادگان نیهز ار مدرسهه و سن محصلین تویه می فها بادروس و تناسطش  تأخر
خواندنهد و ی تاری  بشهری مهیهاافسانهنوشتن آموخته،  معاف بودند؛ اما سواد خواندن و

 .آموختندیمی اصول کشورداری و ینگاوری، تیرانداری و نقاشی یابه
گویهد: ایهن شههر پس ار سقوط اصهفهان مهی صدسالآرتور دوگوبینیوی فرانسوی، 

شهود گفهت شههریاران بهه سیهزی یهز و فریطنده اسهت کهه نمهی شیپرآراریطا،  قدرآن
ی ایهرؤهای پریان گوش دهند، سراکه این معماری پرنقش و رنهگ، آدمهی را بهه افسانه
های پادشهاهی سهون قصهر ی شی  صفی تا کاخبرد. ار بقعهمی شبکیهزاروهای قصه
ی ههاپلسهاربها،،  دارفهوارههای و حو  بهشتهشت، ستونسهلو کوشک  نمایهان

رسهه مهادر شهاه، کاروانسهرای ی خان و خوایو، مسجد شهاه و مدورداهللسیصد ذرعی 
قهاپو، شهکوه و عمارا عهانی یهاننقشبزرگ سلطنتی اصفهان و بارارها، رمین سوگان 

و ایهوان و داالن و کاشهی و تهاق و گنطهد و تهذهیب و  هایضلعهشتاهلل و شی  نطف
ی سهطک بهارو  ار ههامهارامقرنس و منطت و محرابشان؛ تالقی عمهران سهلجوقی و 

اول تا سلطان حسین است. این دوره ار سنهان رشهد هنهری در صهنعت  عطاسشاهرمانه 
ار  محهلتاجن یهر بهوده و ای بهیمعماری برخوردار است کهه در تهاری  یههان نمونهه

 .(96/105: 1375 )استیرنن، صادراا آن است
در نقاشی ها آرار بهزاد و شاگردانش ار شاهنامه مصور تهماسطی و تهذهیب خمسهه 
ن امی تا مکتب رضا عطاسی شهره است. در خط، آرهار نسه  و نسهتعلیق و شکسهته بهه 

آرای . موسیقی منهی بود و بهزمشدیمدست موالنا سیاوشانی تا میرعماد قزوینی نگاشته 
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 نهایی هها داشهت. در فهرشسهی و گهدایهمجانس رقص، اما نوارندگانی سهون تنطهور
پیشرفت محسوسی داشت و اکنون، شاهکار شکارگاه مهوره مهیالن و ارهر اردبیهل مهوره 

حهاالا روحهی مردمهان  (36/365: 1381)نهوایی،  است. ویکتوریای نندن، سند هنری آن
گرا و منعطف و شخصیتشان را صفوی را سون اندامشان ظریف و سررنده، سکون رطاا

، هافرهنگ. کررن در توان پایداری و هما دیگر اندخواندهتعداد اما ضای  کننده آن پراس
را وفهادار سهنن و  ههاآن. فلهذا (750: 1373)کهررن،  شهماردمهی فردمنحصربهایرانیان را 

کار و محاف ه ریپذمهمانخواه و آراسته، ها، معنویتمذهب، اهل مدارا و تساهل با اقلیت
 .(74/91: 1396مهرا، اعیلی)اسم است دانسته

 در دوران جمهوری اسالمی
شد و ایهران بهه سنهان ظرفیتهی  متحولدر یمهوری اسالمی  آمورشیپیشرفت علمی ه 

ار هر سهار تهن یکهی  کهینحوبهمردم را باسواد کرد.  %98 قرناینرسید که در کمتر ار 
مشغول تحصیل است تها میهان ها ها و دانشگاهمیلیون نفر( در مدارس، حوره 18)معادل 
ی گوناگونی سون: هارشتهار علا یهان را تونید کند. ایران معاصر در  %2.1کشور،  190

ای، علهوم پزشهکی و مهندسهی، ریاضهیاا و شهیمی، هوافمها و صنای  ن امی و هسهته
 20تها  3و نیزر، نانو، بیهو و بهایوتکنونوژی توانسهته بهه  ی بنیادی، پیوند اعماءهاسلول

. (10/32: 1397)رکابیان،  برابر نورم یهانی رسیده 11کشور نخست دنیا با سرعتی معادل 
کشهور نخسهت قهرار داده امها  50همچنین در شاخص توسعه انسانی خود را در یمه  

همچنان به دالیل تحریمی، آنودگی به اقتصاد رانتی و مشکل در اخهذ مانیهاا و توریه  
سهالمی در عمهران و آبهادی، راه و سدسهاری، مناب ، دسار تطعهیض اسهت. یمههوری ا

و خدماا عمومی، توان تونید و خودکفایی و آبادساری شهرها و روستاها، با  ونقلحمل
عمهل کهرده و در هنهر ار  توسهعهدرحالرشدی تصاعدی و باالتر ار معهدل کشهورهای 

 ی تا نقاشی، خط و شعر، حرکت قابل قطونی داشته است.سارلایفموسیقی و 
کهاری، ی، خاتاقلمکاری ایرانی سون انواع رودوری، فلزکاری، میناکاری، دست یصنا

ساری، رنهگ رری، سهرم، گیهوه، آبگینه، منطت، معرق، مرص ، مشطک، نمدمانی، پوستین
ساروق و گلیا دوری، فرش، ابریشا، حصیر و داربافی نیز همچنان در یارده شهر اصلی 

ریز رونق دارند. موسیقی سنتی و آوار ایرانی، بها مشهد، اصفهان، شیرار، یزد و تط اریمله
ی فجر و عمهار انمللنیبیی سون: کلهر، قربانی و ناظریان مشهور و یشنواره هاتیشخص
در  یوسهف پیهامطرو  مختار، امام علی )ع(ی هاالیسر و یام یاو  آی فیلا هایشطکهبا 

فرههادی، مهریهویی و ، کیها، اسهعدیان، حهاتمیی مجیدی، کیارستمیهالایفمنطقه و با 
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یلیلوند، در یهان ربانزد است. سورئانیسا درودی و مینیاتور فرشچیان در نقاشی، آرهار 
نستعلیق، شکسته و کلک امیرخهانی، کهابلی و فراههانی و نیهز اشهعار شههریار، اخهوان، 
سپهری، بهطهانی، حسینی و ابتهاج، ار مصادیق درخشش هنری آن اسهت. ایرانیهان عههد 

 ی و آبرومهداری، آداب خهواهی ودوستوتنمابی، یویی و تمدننان به: علایدید همچ
غهر  برخهی سندان بیبه عقیده نه؛ اما اندمعروفی ذوقخوشی، نجابت و مشربخوش

گرایهی و بهافی و بهدگویی، تنطلهی و تکطهر، عشهیرهدرو،آفاتی سهون:  مستشرقین دسار
 .(04/117: 1398ریزی، )سطکتکین اندن میفردمحوری و حسادا و بی

 
 ی پژوهش(هاافته)منبع: یی هویتي ایران هامؤلفهتطبیقي  مطالعهنتایج  :2جدول شماره 

 ی هویتی ایرانهامؤلفهنتایج مطالعه تطبيقی 
 در عصر صفوی و جمهوری اسالمی

های مؤلفه
 هویتی

 سال 234هجری خورشيدی(  1114-880دوره سلطنت صفویان )
 سال 43هجری خورشيدی(  1400-1357اسالمی )دوره جمهوری 

 تغييرات
 كيفی

 هاتفاوت هاشباهت

 تاریخ
بوا  ومورجهرجو ادوار پور  پرآشوبتاریخ 

مردموي و  سیتأسحکام ناصالح پیشیني اما 
 های مذهبيبرآمده از جنبش

از  توورپرتالطمتحووو ت ماجبووی صووفوی 
جمهوووری اسووالمي امووا میووزان تنفوور از 

 .حاکمیت پهلوی بیش از ایلخاني است

پیشرفت 
 نسبي

 زبان
توجه به زبان و ادب فارسي و ارج دهي به 

های زباني کوه شعرا در کنار مقابله با خصم
 .تضعیف فارسي بودند درصدد

خصم زباني صفویه، فارسي دری و میاني 
بووود و در جمهوووری اسووالمي توورویج 

 .ي و کلمات انگلیسي استسینوشکسته

 نسبتاً 
 پایاپای

 جغرافیا
ی سرزمیني و تشکیی هایتجاوزگرمبارزه با 

نظام دفاعي منسجم برای تقابی بوا دشومنان 
 نواحي شرجي و رربي

محدوده حاکمیت صفوی و میوزان نفوو  
تر بوده اسوت هویتي آن در منطقه گسترده

 رروميعلوبرخالف جمهوری اسالمي که 
حفظ تمامیت ارضوي، سیاسوت گسوترش 

 .جغرافیایي را دنبال نکرده است

پسرفت 
 نسبي

 حکومت
استبداد و  دورازبهساخت حاکمیت نوین و 

گذشته، توجوه بوه نظوم و  پررنگاستعمار 
 انسجام دروني و نهادسازی

حاکمیت صفوی پادشواهي و گواه بسویار 
مستبدانه بود اموا حکوموت در جمهووری 

 .انتخاب عمومي استاسالمي مبتني بر 

پیشرفت 
 محسوس

 سیاست
برخووورداری از ایووده درونووي و سیاسووت 

کووه در تالجووي ایوودئولو ی  فردمنحصووربه
 گرفتهشکیرهبران و حمایت هواداران 

تشخصي امور سیاسي صوفویه بور عهوده 
دربووار و شوواهان بووود و گوواه از اتقووان و 

امووا در جمهوووری  شووديموواخووال  دور 
اسالمي تصمیمات سیاسي بر پایه مشورت 

 .است طیالشراجامعمتخصصین و فقیه 

پیشرفت 
 محسوس

 رهبری
تجربه رهبران کاریزماتیوک و محبووب کوه 

 ریتوأثدر میوان اجووام و  اتحاد بخوشنقش 
برخي مقواطع صوفوی خوالي از رهبوران 
محبوب و راهگشا بوده اما در چهار دهوه 

پیشرفت 
 محسوس
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انسجام بخش و هدایتگر در پیشبرد اهوداف 
 وجتبووهی ملووي را هااسووتیسحکومووت و 

 .نمودنديمایفا  هابحران

جمهوری اسالمي، رهبران انقالب همواره 
توورین عناصوور و کووانوني نیترمحبوووباز 

 .اندجامعهاصلي در بدنه عمومي 

 دشمن
دارای دشووومنان جدرتمنووود و پایووودار و 

ی متعدد در پیکره هاگسیتهدیدات متنوع و 
 فرهنگي، سیاسي و اجتماعي

هوای خوارجي عثموواني و حجوم دشومني
اختالفووات جزلبوواش و تاجیووک، کمتوور از 

هوای های دولتهای رربي و فتنوهخصومت
 .داخلي در تاریخ جمهوری اسالمي است

 پسرفت
 نسبي

های مؤلفه
 هویتی

 سال 234هجری خورشيدی(  1114-880دوره سلطنت صفویان )
 تغييرات سال 43هجری خورشيدی(  1400-1357دوره جمهوری اسالمی )

 كيفی
 هاتفاوت هاشباهت

 جهرمان
مندی ی ایران و بهرهااسطورهتوجه به منابع 

از رهبران کاریزما و هدایتگر که وابسته بوه 
 .انديمذهبعناصر ملي و 

 افسوانهدر صفویه توجوه بوه شواهنامه و 
گرایووي بیشووتر و در جمهوووری اسووالمي 

 .اهی بیت)ع( کامال جدرتمند است برهیتک

پیشرفت 
 نسبي

 آرمان
امید به آینده روشن جهاني و مقدمه سوازی 

ی حاضر برای ظهور منجي بشریت هادولت
 و تالش در جهت عدالت

عمق و معنای مهودویت)عج( در صوفویه 
ی مجدانوه بورای تحقوق سازنهیزمکمتر و 

تموودن نوووین اسووالمي در نهووال نووورس 
 .است ترپررنگ نسبتاًجمهوری اسالمي 

 پیشرفت
 نسبي

 مذهب
اهتمام معنادار به فرهنگ شیعي و مبارزه بوا 
انواع انحرافات مذهبي از جبیی اخبواریگری 

 ی صوفیانهزیگراستیستا 

آگاهي و اهتمام مذهبي در دوران نوظهور 
جمهووری اسوالمي در صفوی به نسوبت 

میان حکام و مردم بسیار کمتر و منحصور 
 .در کلیات دین بوده است

 پیشرفت
 محسوس

 مناسک
توجه به مناسک دیني اعم از حوج، وجوف، 

و  معروفامربوهصدجه، نذر، نماز جمعوه و  
 نهي از منکر در ساحت فرد و اجتماع

به مناسک دیني در صوفوی  کیفیت اهتمام
کمتر و اعتنا به ظواهر به جودر جمهووری 

ه مناسوک اسالمي مهم بوده، فلوذا جایگوا
 .ستدیني در هر دو عصر وا 

پیشرفت 
 نسبي

 مراسم

رویکرد مثبت نسوبت بوه سونن فرهنگوي و 
؛ همچون نوروز، نیزمرانیاهای آئیني مراسم
، هاجشونی و برگزاری سورچهارشنبهبلدا، 
 ی محليهایبازو  هاورزش

ی آئینوي در صوفویه هاجشوناهتمام بوه 
یلودا در  و بووده اموا نووروز ترمحسوس

دوران جمهوری اسالمي از سونن اصولي 
 .جامعه ایراني است

 پایاپای

 علم
ی و یوادگیری صونایع و سوادآموزتوجه به 
در مشاری عامه از طریق  مورداستفادهحرف 

 نظام آموزش تحصیالت عمومي

علوم صفوی منحصر در چند رشته خا  
بود اما در جمهووری اسوالمي در تموامي 

 .رشد سواد و علم چشمگیر است هاشاخه

پیشرفت 
 محسوس

 هنر

اهتمام به معماری ایراني و حفوظ و مرموت 
تاریخي گذشوتگان، توجوه بوه خوط،  آثار

موسیقي، شعر، صنایع مسوتظرفه و فورش و 
 مشهود است. هاآني در بافيجال

اهتمام به معماری و ساخت بناهوای باشوکوه 
در صفوی بسیار چشومگیر و در جمهووری 
اسالمي در رکود است اما موسیقي، سوینما و 

 است. دیتائنقاشي جابی 

پسرفت 
 نسبي

 اخال 
، متواضووع، نوازهمووانیمروحیووه منعطووف، 

و  موؤدب، سونتي و زیستگانهیبجو، مقاومت
اخال  اجتماعي صفوی در چشم سیاحان 

رروم بود و امروز علي موردپسنداروپایي 
 نسبتاً 
 پایاپای
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البته رواج شورب خمور، فسواد جنسوي در 
 برخي محافی معدود و طبقاتي از جامعه

و مقاوموت؛  رونق عناصر معنویت، عدالت
، خودخوواهي و گرایويبوه موادیگرایش 

 .انحرافات جهان مدرن رو به تزاید است
 
 یريگجهينت
 یرانهیا سارتیکه در هر دو رمان، پنج شاخصه هو دهدینشان م یقیمطانعاا تطط ندیبرآ

 ی، معهدن«ربان، مراسا و اخالق: »یهامؤنفه ،یقیتطط مطانعهاند. در داشته یرشد محسوس
قهرمهان، آرمهان، مهذهب، مناسهک و  ،یرهطر است،یحکومت، س  ،یتار»؛ داشته یاپایپا
 یمعهدن یبا عصر صفو اسیدر ق« دشمن و هنر ا،ییغراف»کرده و عناصر:  شرفتیپ« علا

بهه  ههایدشهمن ایهرو به گسترش نرفتهه  ایرو به افول دارند سراکه به عنوان مثال یغراف
 تیهار هو یارر گریشده و د ریتکث یانقالب اسالم هیعل ییهان سایانییهت ائتالف امپر

مسهاید و  ییهز بنها تیهکماندار حاو سشا یعموم یدر معمار یه اسالم یرانیا لیاص
 ییمههور یپهژوهش اذعهان دارد کهه: ماحصهل رفتهار جی. نتاشودینم دهیامامزادگان د

ار  تههر،دهیههچیپ یدر معههادالت یکمتههر و بههار یار فرصههت یبههاویود برخههوردار یاسههالم
 یایتمهاع انهاایو یر یاسهیخطوط س قتیبهتر برخوردار بوده است. در حق یعملکرد
 ت،یهحاکم کهردیو رو تیهبه ماه یدهدر شکل ینید هیمانباعث شده، درو دیعصر ید

 تهوانیمه یخیدو مقطه  تهار نیها انیم یادیاشتراکاا ر نیکند؛ بنابرا فایپررنگ ا ینقش
 ییابتهدا هیپهس فرضه اسهت. سهانکیهبخهش آنهها سار و قوامکه عناصر وحدا افتی

 رابت است. قاًیپژوهش، تحق
 
 

 منابع
 ( ؛ 1383احمدی، حمید):تهران:  به کوشش حمید احمدی، ،هویت، ملیت، جومیت )مجموعه مقا ت( ایران

 سسه تحقیقاا و توسعه علوم انسانی.ؤم

  رمستان هنر. «ی هنر عصر صفویهایشگفتهنرهای تجسمی: »(؛ 1375نژاد، منصور )استیرنن، هانری و فال ،
 .95-105، صص 32و بهار، شماره 

 بررسي اخال  اجتماعي ایرانیان در (؛ 1396مهرا، حمید و بیگدنی، علی و ادریسی، مهری )اسماعیلی
، تاریخ، فرهنگ و تمدن اسالميتهران: ، ی دوره صفویه و جاجار(هاسفرنامههای اروپایي )سفرنامه

 .71-92، صص 29رمستان، شماره 
 ( ؛ 1395اشرف، احمد) مقاله از گراردو  و دوهویت ایراني از دوران باستان تا پایان پهلوی؛ احمد اشرف

 : حمید احمدی، تهران: نشر نی.متریا ،نیولي و شاپور شهبازی
 ( ؛ 1380افرو،، عماد)تهران: موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران.، هویت ایراني 
 ( ؛ 1363اونئاریوس، آدام) احمد بهپور، تهران: ابتکار.متریا ،ایرانسفرنامه آدام اولئاریوس: بخش : 
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 ( ؛ 1389آبراهامیان، یرواند)فتاحی ونیالیی، تهران: نشر نی. ایمحمدابراه متریا:، تاریخ ایران مدرن 
 ( ؛ 1369براون، ادوارد)،بهرام مقدادی، تهران: نشر مروارید.متریا تاریخ ادبیات ایران: از صفویه تا عصر حاضر : 
  قا: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.، هویت ملي در اسناد فرادستي جمهوری اسالمي ایران (؛1397)بلطاسی، میثا 
 تهران: انتشاراا نوید شیرار.، تاریخ صفویه(؛ 1372بخش، احمد )تاج 
 ( ؛ 1393یعفریان، رسول)،تهران: نشر علا. تاریخ ایران از آراز تا پایان صفوی 
 ----(1379 ؛) ،قا: پژوهشگاه حوره و دانشگاه.، فرهنگ و سیاستصفویه در عرصه دین 
 ----(1379 ؛)قا: پژوهشگاه حوره و دانشگاه، یلد دوم، ساپ پنجا.، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست 
 ----(1379 ؛)قا: پژوهشگاه حوره و دانشگاه، یلد یک، ساپ پنجا.، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست 
  انقالب اسالمی در بارتونید عناصر  ینیآفرنقشدریافت »(؛ 1400فیرور، رسول )یلیلی، محمد و نوروری

، شماره 9، دوره سیاست اسالميقا: ، «مطتنی بر تحلیل مممونی بیانیۀ گام دوم انقالب(معاصر )تمدنی ایران 
 .12-41، بهار و تابستان، صص 19

 ( ؛ 1393یمشیدی، محمدحسین و سطزی، داود و حقیرمددی، یواد)«ی انقالب اسالمی و هااررش
، 18، پاییز، دوره مطالعات معرفتي در دانشگاه اسالميتهران: ، «ی )در عصر تحول فرهنگی(پردارهین ر

 .451-468، صص 3شماره 
 ( ؛ 1393یی نیومن، اندرو)متریا: عیسی عطدی، تهران: نشر پارسه، ، ایران صفوی نوزایي امپراتوری ایران

 .5تاریخی، شماره ی نوین هاپژوهش
 رمستان، مطالعات ملي، «دونت صفوی و هویت ایرانی»(؛ 1386ونی )راده، علینیا، محمدرضا و قلیحافظ ،

 .3-28، صص 32شماره 
 ع(.صادق )تهران: دانشگاه امام ، سیاست و حکومت در جمهوری اسالمي ایران(؛ 1390سروری، غالمرضا )خوایه 
 ( ؛ 1382ریائی، فرهنگ) هویت ایرانیان امروز: ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگمشکله ،

 تهران: نشر نی.
 ( ؛ 1392رحیمی روشن، حسن)« نقش رهطری انقالب اسالمی در حفظ تمامیت ارضی ایران در نگاهی تططیقی

 .61-78، بهار، صص 32، شماره مطالعات انقالب اسالمي، «به تاری  معاصر
 ( ؛ 1397رکابیان، رشید)« مطالعات انقالب ، «انقالب اسالمی سانهسهلدستاوردهای آمورشی و علمی

 .7-34، صص 55، رمستان، شماره 15، دوره اسالمي
 ( ؛ 1362ررین کوب، عطدانحسین)تهران: امیرکطیر.، تاریخ در ترازو 
 ( ؛ 1398رهیری، علیرضا)اسالمی.قا: پژوهشگاه علوم و فرهنگ ، سیاست هویت در جمهوری اسالمي ایران 
 ( ؛ 1382ساروخانی، باقر)تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطانعاا فرهنگی، یلد دوم.، ی تحقیق در علوم اجتماعيهاروش 
 و مردم ن رانصاحبهویت ایرانی ار دیدگاه »(؛ 1398ساداا )ریزی، قربانعلی و سدیدپور، سمانهسطکتکین» ،

 .101-124، بهار و تابستان، سال دها، شماره یک، صص مسائی اجتماعي ایران
 بهار، دوره دوارده، ي ایرانشناسجامعهتهران: ، «هویت ایرانی در گفتار یوانان»(؛ 1390امامی، کاووس ) سید ،

 .38-64شماره یک و دو، صص 
 ( ؛ 1363سیوری، رایر)و یکا.: کامطیز عزیزی، تهران: نشر مرکز، ساپ سی متریا ،ایران عصر صفوی 
 ( ؛ 1349شاردن، ژان)متریا: محمدعلی عطاسی، تهران: امیرکطیر، یلد سهار.، سفرنامه  ان شاردن 
 ( ؛ 1396شایگان، داریوش) تهران: فرران رور.، و تفکر سیار تکهچهیافسون زدگي جدید: هویت 
 ( ؛ 1394شریعتی، علی)مشهد: سپیده باوران.، بازشناسي هویت ایراني اسالمي 
 ( ؛ 1385شعطانی، رضا)تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.، ایرانیان و هویت ملي 
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 ( ؛ 1377ضابط، حیدر رضا)،مشکات اسالم و مسلمانان/ ظهور سلسله صفویه، نقطه عطفی در تاری  ایران ،
 .25ه50، صص 59و  58بهار و تابستان، شماره 

 ( ؛1370تلوعی، محمد) نشر علا.تهران: ، داستان انقالب 
 ( ؛ 1385عانی راده، عطدانرضا)تهران: نشریوسف.، اجرای تحقیق به روش دلفي 
 ( ؛ 1367عمید رنجانی، عطاسعلی)تهران: نشر کتاب سیاسی.، های آنانقالب اسالمي و ریشه 
 ( ؛ 1391کاتوریان، همایون)تهران: نشر مرکز.، ی معاصرایرانیان: دوران باستان تا دوره 
 ( ؛ 1390کچوئیان، حسین)قا: کتاب فردا.، هویت ما 
 ( ؛ 1373کررن، یورج ناتانیل)متریا: غالمعلی وحید مارندرانی، تهران: علمی فرهنگی. ،ایران و جضیه ایران 
 ( ؛ 1389کالنتری، ابراهیا)جمهوری اسالمي ایران )جلد ششم:  سالهيس درآمد: مروری بر کارنامه

 تهران: انتشاراا دانشگاه تهران.، مقا ت(ها و چکیده سخنراني
 تابستان، دین و ارتباطات، «انقالب اسالمی و بارساری هویت ملی ایران» (؛1384اکطر )کمانی اردکانی، علی ،

 .7ه22، صص 26شماره 
 ( ؛ 1364کمپفر، انگلطرا)خواررمی.متریا: کیکاووس یهانداری، تهران: شرکت سهامی انتشاراا ، سفرنامه کمپفر 
 ( ؛ 1387گودرری، حسین)تهران: ، شناختي هویت ملي در ایران با تأکید بر دوره صفویهتکوین جامعه

 موسسه مطانعاا ملی، تمدن ایرانی.
 چالش سیاست دیني و نظم سلطاني با تأکید بر اندیشه و عمی سیاسي علمای (؛ 1385رایی، نجف )نک

 فرهنگ اسالمی.قا: پژوهشگاه علوم و  شیعه در عصر صفویه،
 ( ؛ 1398مجدمی، عطداهلل و هاشمی، مرتمی) نگاه دوم، نگرشي نو به بیانیه گام دوم انقالب اسالمي مبتني

 قا: نشر معارف.، بر منظومه تمدني مقام معظم رهبری
 ( ؛ 1390مک کی، تام و مارش، دیوید) ی، برگرفته از کتاب نظریه و روش در علوم سیاسي به کوشش اسهیمقاروش

 حایی یوسفی، تهران: پژوهشکده مطانعاا راهطردی، یلد ششا. رمحمدیام: متریا ،مارش و جری استوکر
 ( ؛ 1360مهایری، مسیح)تهران: انتشاراا اوج.، هاانقالب اسالمي راه آینده ملت 
 ( ؛ 1397میری، سیدیواد) ی شریعتي، آل احمد، مطهری، هاتیرواایران در پنج روایت: بازخواني

تهران: ، زبان ترکي در ایران مسئلهو مسکوب درباره هویت ملي، تنوع زباني، زبان مادری و  کوبنیزر
 نقد فرهنگ.

 ( ؛ 1399نجفی، موسی)اصفهان: آرما. هویت شناسي؛ نظریه تمدني بیداری اسالمي و طرح عالم دیني 
 ( ؛ 1387نصری، قدیر)،ایرانی.تهران: موسسه مطانعاا ملی، تمدن  مباني هویت ایراني 
 تاریخ تحو ت سیاسي، اجتماعي، اجتصادی و فرهنگي (؛ 1381فرد، عطاسقلی )نوایی، عطدانحسین و غفاری

 تهران: سمت، ساپ اول.، ایران در دوران صفویه
 ( ؛ 1396هال، استوارا و گراسطرگ، الرنس) يجهانپروبلماتیک هویت در مطالعات فرهنگي: هویت و

قلی پور و علیرضا مرادی، تهران:  اوشیس شینگ سن کوان، متریا:]تدوین[ دیوید مورنی و ، شدن
 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتطاتاا.

 ( ؛ 1395هزاوئی، سیدمرتمی و حسینی، فاتمه)«انقالب اسالمی و تحول در هویت ملی ایرانی» ،
 .114-84، صص 17، تابستان، شماره های سیاسيپژوهش

 ( ؛1379یونگ، کارل گوستاو) بهفروری، تهران: یامی. محمود :متریا ،انسان در جستجوی هویت خویشتن 
 

 


