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Abstract: 
"Religion", "nationality" and nationalism are permanent issues of human societies with 

positive and negative consequences. The old history of religion and nationality in Iran, 

as one of the oldest countries, paved the way for the entry of nationalist ideas in the 19th 

century. Today, the intertwining of religion, nationality and nationalism in Iran has 

turned it into a multifaceted and complicated phenomenon. The main issue of this article 

is to understand the nature of Iranian nationalism and its relationship with religion in 

contemporary Iran, and it will review its historical course. The main purpose of the 

article is to explain the components and the relationship between Islam and nationalism 

in contemporary Iran. 

First, a theoretical discussion about "religion" and "nationalism" is discussed and the 

network of concepts, elements and components of each is explained. Then, the ratio of 

religion and nationalism in Iran today is examined on a spectrum in the form of three 

main currents and nine sub-currents, from the most interaction to the most confrontation. 

The three main currents are: the confrontation of Islam with nationalism, the interaction 

of Islam and nationalism, and the confrontation of nationalism with Islam. In the 

following, we have explained the sequence and different periods of the relationship 

between religion and nationalism in the field of Iranian politics and society over the last 

century, which has been explained in the form of five periods and six pseudo-models 

since the beginning of the arrival of nationalism in Iran until today. One of the results of 

the article discussed at the end is that although Iranian nationalism emerged under the 

influence of global nationalism, it was different from Western and Arab examples. 

Iranian nationalism is a unique phenomenon to itself in the causes of its emergence, in 

its nature, and in its effects and consequences. 
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 از تقابل تا تعامل ران؛یدر ا ییگرایو مل نید

 پژوهشينوع مقاله: 

 
a.alikhani@ut.ac.ir mail:-E      يخانیعل اکبريعل* 

 
 22/12/1401: پذیرشتاریخ  13/12/1401تاریخ بازنگری:    30/7/1401تاریخ دریافت: 

 
 چكيده

 یامگههایشگا   یجوامگ  ششگر یشگ یاز مسائل هم ییگرایو مل «تیمل» ،«نید»
 نیتریمیاز قه یکیعنوان شه رانیدر ا تیو مل نیاست. ساشقه کهن د یمثبت و منف
مسگاعه  19در قگرن  یستیونالیناس یهاشهیورود انه یرا شرا نهیکشورها، زم

 یاههین را شه  هآ ران،یادر  ییگرایو مل تیمل ن،ید یهگیتنکرد و امروزه درهم
مقالگه، ههگم  نیگا یاصگل ۀکگرده اسگت. مسگ ل لیتبه درهم  یچیههو  یچنهوجه

 تأکیه شر امروزمعاصر شا  رانیدر ا نین شا دآو نسبت  یرانیا ییِگرایمل تیماه
 نیگیمقاله تب یخواهه داشت. ههف اصل زیآن ن یخیتار ریشر س یاست و مرور

 ینظگر یمعاصر اسگت. اشتگها ش ثگ رانیدر ا ییگرایو مل نیها و نسبت دمؤلفه
مطرح شهه و شبکه مفاهیم، مقومات و مؤلفه های  «ییگرایمل»و  «نید»درشاره 
 یامگروز رو رانیگدر ا ییگرایو مل نینسبت د است. سپسشهه ارائههر کهام 

 نیشگتریتعامل تا ش نیشتریاز ش انیجرو نُه خرده انیدر قالب سه جر فیط کی
سه جریان اصلی عبارتنه از: تقاشگل اسگ م شگا  .شودیم یتقاشل و تضاد شررس

در ادامگه  ملی گرایی، تعامل اس م و ملی گرایی، و تقاشل ملی گرایی شا اسگ م.
 اسگتیدر عرصه س ییگرایو مل نید نسبتمختلف  دوره های و ریس نییشه تب

 رداختگه ایگم کگه از اشتگهای ورود  ر،یگاخ ۀسه کیاز  شیش یط یرانیو جامعه ا
ناسیونالیسم شه ایران تا شه امروز در قالب  نج دوره و شش شگبه ال گو تبیگین 

یکی از نتایج مقاله که در  ایان شهان  رداخته شهه این است که ملی  .شهه است
گرایی ایرانی اگر چه ت ت تأثیر ناسیونالیسم جهانی  هیه آمه اما شا نمونه های 

 .داشتغرشی و عرشی تفاوت اساسی 

 
 .گرایی، شاستانتیمل ،ییگرایمل ران،یاس م، ا :هاواژهكليد

                                                      
 مسئول(. )نویسنده دانشگاه تهران قایو آفر ایگروه مطالعات غرب آس اریدانش *
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 مسئله طرحو  هقدمم
ترین عامو  و مرورد در اوامون انسوانی تووان ووویرا می« ملیت»و « دین»از  هرکدام

اان خوود را فودا کننود. دیون امور  هاآننفر حاضرند در راه  هزاراندانست تا حدی که 
ای است که مناوشات فراوانی در مورد آن واود دارد و حتی در داخ  یک دین، پیچیده

هوای متفواوت و گواهی متنواور دارنود. وانشتفسویرها و خ هرکدامهایی افراد و گروه
برانگیز است که بوا وودرت سیاسوی و گرایی نیز یک پدیدۀ سیاسی ااتماعیِ مناوشهملی
گرایوی بوا ییودیگر، شودن دیون و ملی دهیوتندرهمهای طالب ودرت ارتباط دارد. گروه
کند. ایران از معدود کشورهایی است که هم دیون و هوم تر میپیچیده مراتببهرا  مسئله

یوی وارد گرایملودارند. طی ییی دو وورن اخیور کوه  هزارسالهملیت در آن ودمت چند 
اند و متنوارر یی داشوتهفرازوفرودهایی گرایملعرصه سیاست و ااتماع ایران شد دین و 

اداموه دارد. در کنوار ایون دو، فرهنو  اند کوه همچنوان با ییدیگر نقش مهمی ایفا کرده
های خاص خودش را دارد. مسئلۀ این مقاله فهم ماهیت ها و پیچیدگیایرانی نیز ویژگی

گراییِ ایرانوی چوه گراییِ ایرانی و نسبت آن با دین در ایران معاصر است. اینیه ملیملی
بوا دیون اسوالم، چوه به معنای رایج دارد و در تالوی « ناسیونالیسم»تفاوت و تشابهی با 

گرایی های دین و ملیتأثیر و تأثراتی داشته است. پرسش اصلیِ مقاله این است که مؤلفه
ای با هم دارند؟ برای پاسخ به این پرسش، در ایران معاصر چیست و چه نسبت و رابطه

 بیان هاآنهای و عناصر و مؤلفه آمدهعم بهگرایی ابتدا یک برث مفهومی از دین و ملی
گرایی را روی یک طیف در والوب سوه شده است. بخش بعدیِ مقاله نسبت دین و ملی

کند. بخش پایانیِ مقاله بوا در ایرانِ امروز مشخص و تعریف میاریان خردهاریان و نُه 
گرایی در عرصه سیاسوت و اامعوه ایرانوی در یک روییرد عملی، به نسبت دین و ملی

دهد این نسبت چه سیر و مراح  تاریخی طی کرده پردازد و نشان میاخیر می هیک سد
 امروز رسیده است.تا به 

 
 پيشينه پژوهش

اند و ییی گرایی را در ضمن سایر مباحث خود مطرح کردهها دین و ملیاغلب پژوهش
ی هایدئولوژیا. علی انصاری، اریانات و انددانستهگرایی را نوعِ دینیِ آن از شقوق ملی
گرایوان گرایوان سویو،ر، ملیدر ایران مدرن را به چهوار دسوته؛ ملیگرایی مختلف ملی
: 2012)انصاری، کند )پادشاهی( تقسیم می طلبسلطنتگرایان و ملی گرایانمذهبی، چپ

در دوران وااوار و « ایرانیوت»هوای ادیود از . مرمدعلی اکبوری در بررسوی گفتمان(2
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جلی در آثار میرزا یوسف مستشوارالدوله گرا )متپهلوی اول، به سه گفتمان؛ ایرانیت دین
و  الدین میرزای وااوار(گرا )متجلی در آثار االلو عبدالرحیم طالبوف(، ایرانیت وومیت

گرا )متجلی در آثار و آراء میرزا فترعلوی آخونودزاده و میورزا ایرانیت سیو،ر و باستان
گرایوی دی اریوان ملی. حمید احم(61-73: 1384)اکبری، کند آواخان کرمانی( اشاره می

دانود کوه پوز از مودتی ایرانی در ابتدای رهور خود در اواخر ورن بیستم را واحدی می
گرایووی مردموویِ لیبوورال، گرایووی دولتووی، ملیهووای متفوواوتی همچووون؛ ملیدچووار گرایش

. مرموود (148: 1388)احموودی، شووده اسووت گرایووی اسالمیو ملی گرایووی رادییووالملی
کنود اشواره می« ابهوه ملوی»و « طلبسولطنت»گرایوی ش کلی ملیزاده به دو گرایملک
گرایی در ایران را به چهوار دسوته تقسویم ملی ،. رضا ضیا ابراهیمی(79: 1388زاده، )ملک
گرا و غورب مروور(، گرایی باسوتان)ملی« ااسازی شدهگرایی وارونه یا بیملی»کند: می
( و 1967-1882ی مرمود مصودق )گرایوملی( 1906-11گرایی انقوالب مشوروطه )ملی

. آزاده (4: 2016)ضویا ابراهیموی، گرایی امهوری اسوالمی. و ملی انبش ملی کردن نفت
گورا و گورایِ غربکلوی ملیگرایی در ایران را بوه دو اریوان کیان و ایلز راییز، ملی

 .(19: 2009)کیان و راییز، کنند گرا تقسیم میگرایِ اسالمملی
یِ ورن نووزدهمیِ ایوران را بوا هویوت تواریخی ایرانوی دارای احمد اشرف هویت مل

ی هویت ملویِ وورن نووزدهم توأثیر ریگشی هویت تاریخی در  اگرچه داندیمگسست 
اشورف . کنودیمرا متمایز  «هویت ملی ایرانی»و « هویت تاریخی ایرانی»داشته است. او 

داند که در سیر حوادث و وواین تواریخی پدیودار ااتماعی می یادهیهویت ایرانی را پد
ی هواتیروا کهیدرحالکرده است، معانی گوناگونی پیدا  ی،دگرگونبا و  کرده، رشد شده
ی اسوت مانودگعقبی ورن نوزدهمی متأثر از اروپا برای ابوران گرایانه، یک پدیدهملت

و تمرکوز  کنودیمیران برث اا در (. سوسن سیاوشی ناسیونالیسم لیبرال ر1400)اشرف، 
ی هواالوهاول تا چهارم است و هر دوره ابهه ملی را ییی از  دوره او بر ابهه ملی، از
 کنوودی مینویبشیپو در پایووان چشوم انودازه آینوده آن را  دانودیمو لیبورال ناسیونالیسوم

امیرمسعود شهرام نیا نیز مباحث مبسوطی از تعام  و تقابو  اسوالم و  .(1389)سیاوشی، 
 )شوهرام نیوا،های مربوط به آن در ایران مطرح کورده اسوت گرایی و مفاهیم و اریانملی
های متعددی در باب هویت ایرانی منتشر . حسین کچوئیان نیز مقا،ت و کتاب(9: 1392

 (.1392است )کچوئیان، کتاب هویت ما  هاآن هکرده است که ازامل
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 «دین» تحليل مفهومیِ
برخی متفیران مسولمان  کهچنانآنترین مفاهیم در زندگی بشر است. اگر دین از ودیمی

به ودمت  باًیتقرگرایی را معتقدند خدااوییِ انسان را امری فطری بدانیم باید ودمت دین
با رهور پیامبران الهی دیون عینیوت پیودا کورد و بوا دو  حالنیباااوامن انسانی دانست، 

 مشواهدهواب به زندگی انسان راه یافت. باور انبه درونی دارد و « مناسک»و « باور»عنصر 
و سنجش هسوتند.  مشاهدهواب و سنجش نیست، مناسک تجلیِ باورها هستند که تا حدی 
 توان بیان کرد:می در مورد دین چند اص  مشهور و مقبول عمومی به شرح زیر

 اند.اص  نخست؛ پیامبرانِ ادیان الهی دارای رسالت از طرف خداوند بوده
اص  دوم؛ رسالت و وریفه ادیان الهی دعوت مردم به خداپرسوتی، اخوالق، رعایوت 

توصویه  درمجموعکرداری و اندیشی، درستحقوق دیگران، پرهیز از رلم و ستم، راست
 ها بوده است.دوری از رذای  و کژی به فضای  و خیرهای انسانی و

کردنود و تنهوا اص  سوم؛ پیامبران هیچ منفعوت شخصوی و گروهوی را از دیون دنبوال نمی
 و دعوت به ییتاپرستی بوده است. پرستیو بت نجات مردم از اه ، خرافات هاآنی دغدغه

در طوول تواریخ،  الهوی و اهوداف ادیوان و پیوامبران ها، اعتقاداتاص  چهارم؛ آموزه
انود و تواند تضاد و تعارضی با ییدیگر داشته باشد چوون هموه از یوک انزمنطقاً نمی

 است. انیاررواب یغ هاآنتفاوت  اگرچهاند، همه از طرف یک خدا آمده
و بورای  کز صاحب و مالوک آن نیسوتاص  پنجم؛ دین از طرف خدا آمده و هیچ

انود. حتوی ییسان مخاطب دین طوربهآن برابرند و  ها در مقاب انسان آمده و همه انسان
 اند که ما نیز بشری مث  بقیه مردم هستیم.پیامبران و آورندگان دین گفته

 :دهدیماز دین الهی که نگارنده تا اینجا ارائه  دئالیادر یک تعریفِ 
ها را از رلم، های وحیانی که تمامیِ انسانای از آموزهدین عبارت است از مجموعه»

را بوه  هاآنو  یی و سایر رذای  و کارهای غیراخالوی نهیگودروغپرستی، خشونت، بت
کرداری، عدالت و انصاف، کموک بوه دیگوران و سوایر یی، درستگوراستخداپرستی، 

 «.آن سعادت انسان در دنیا و آخرت استکند و هدف فضای  انسانی دعوت می

آخرین دین الهی حدود هزار و چهارصد سال پیش نازل شود و سوابقه سوایر ادیوان 
های رسد. طبیعی است در طول ایون وورون و اعصوار، انسوانالهی به چند هزار سال می

درست یوا نادرسوت  هاآنهای زیادی به تفسیر دین پرداخته باشند و تفسیرها و خوانش
خواسته یا ناخواسته و آگاه یا ناخودآگاه  -و شاید اغلب–وده باشد. این تفسیرها گاهی ب

اند و این برخالف اصو  سووم اسوت. بورای هایی پیوند خوردهبا منافن اشخاص و گروه
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وواعدی مثو  مصولرت، دفون  برهیتیتأمین این منافن، گروهی به اسم دین و با ایجاد و 
طورف، افوراد بی ازنظوردینی و ... اوداماتی مرتیب شدند که  افسد به فاسد، اوامه شعائر

شد و این برخالف اصو  دوم می دانستهغیراخالوی، رلم، خشونت، تضیین حقوق و ... 
ادیان بوا ییودیگر  تنهانهها و تبعات بعدی، بوده است. به دلی  همین تفسیرها و خوانش

هایی تقسیم شدند که هریوک خوود را بلیه در داخ  یک دین نیز افراد به فروه درافتادند
دانسوت خون دیگران را حوالل می هاآندانست و بسیاری از بر حق و دیگری را باط  می

و این بورخالف اصو  چهوارم  زدو به خشونت و خونریزی و تخریب و غارت دست می
شود کوه خوود را متوولی و مسوئول و به دستِ یا به دستور کسانی انجام می هانیابود. تمام 

و این برخالف اصو   ما میلف به حفظ دین خدا هستیم گفتندیمدانستند و متصدیِ دین می
هیچ پیامبری و صاحب رسالتی حضور ندارد توا منظوور و مقصوود واوعویِ  اآلن (1).پنجم بود

 ست که بشر از اص  نخست فاصله گرفته است.خود را بیان کند و این بدین معنی ا
، در تعریفِ انضمامی که نگارنده گفتهشیپۀ گانپنجدار شدن اصول با تواه به خدشه

 :دهدیماز دین در اهان امروز ارائه 
های وحیانی که دارای مفسوران و متولیوان ای از آموزهدین عبارت است از مجموعه»

را متناسب با ساختار شخصیتی و تفیر خود  هاآنخاصِ متعدد و گاهی متضاد است که 
ها را از بر اساس خوانشِ خودشان، انسوان هرکدامکنند و و شرایط روز فهم و تفسیر می

را  هاآنو  ی نهیراخالویغیی و سایر رذای  و کارهای گودروغرلم، خشونت، خرافات، 
یی، گوراسوتتی، به رعایت یا برگزاری مناسک و مراسم دینوی، همچنوین بوه خداپرسو

کرداری، عدالت و انصاف، کموک بوه دیگوران و سوایر فضوای  انسوانی دعووت درست
 «.داندکنند و هر گروهی فقط خود را دین درست میمی

آن  های داخو  نرلهالبته این تعریف کلی است و می توان برای هر کدام از ادیان و 
 بر اساس همین تعریف از تعاریف تعاریف دویق تر و متفاوت تری ارائه داد. به هر حال

نوزاع » ترقیودوو به تعبیر  ی ادیان با ییدیگردین است که امروزه در عم  شاهد منازعه
ای از باورهوا هسوتیم. هور فورد و گوروه و کشووری، مجموعوه« در خاورمیانوه هااسالم
رفتارهوای آمیختوه بوا  اضوافهبهمشوخص وورآن و سونت را  طوربههای وحیانی و آموزه

نامد و همگان را ملزم به پیوروی از دهد و آن را اسالم میسیاست و مسائ  روز ارائه می
کند که باید رد و طورد و حتوی نوابود داند و غیر آن را خارج از اسالم ولمداد میآن می

... اشواره کورد. ، سلفیه افراطوی، طالبوان والقاعدهتوان به داعش، می هانیا هشود. ازامل
گرایی نیز از این واعده مسوتثنا نیسوت. ووتوی از نسوبت اسوالم و ملی مسئلهموضوع یا 
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از پنج  بعضاگوییم مقصود اسالم روزمرۀ مردمان و متولیان است که گرایی سخن میملی
یور انسوانی دین دور شده است. دین اسالم یوک دیون فراگ دربارهاص  مشهور و مقبول 

و مواردی از این وبی  را به  است که نژاد، زبان، رن  پوست، ملیت، مرزهای اغرافیایی
مسوئله و « گرایویملی»و « ملیوت»بنابراین ؛ نیستدین ی مسئله یا (2)شناسدینمرسمیت 

دین اسوالم نودارد  با است که ربط اولیه و ذاتییست بلیه یک امر عرفی دغدغۀ اسالم ن
توان گفت به لروا  نظوری دیون های دینی تضاد نداشته باشد میو تا زمانی که با آموزه

گرایی کارکرد داشته باشد، ی ملیتواند در حوزهنیز با آن مخالفتی ندارد. اینیه اسالم می
ارکرد دین کنند، مث  کبرداری میای از آن بهرههای آن ورار گیرد، یا عدهیا ییی از مؤلفه

های سیاسی ااتماعی است کوه بور اسواس تعریوف برداری از آن در سایر عرصهو بهره
 گیرد.انضمامیِ ما از دین صورت می

 
 «گراییملی»تحليل مفهومیِ 

 گراییشبكه مفاهيم مليت و ملی -1
مفاهیم خود نیوز  م پیرامونِ خود است و در این شبیۀای از مفاهیگرایی دارای شبیهملی

یوک نظوام شوناخته شووند. ایون  در والوبطور ییجا و انواعی دارد که شایسته است به
به توضیح ایون  اامالبهگرایی هستند ولی کافی نیستند. های ،زم برای ملیمفاهیم، پایه

 پردازیم.شبیه مفاهیم می
هور  خاطرتعلق: انسان همزاد وطن و وطنزاد است و از وطن ادانشدنی است. وطن

های شوناخت، هویوت کز به وطنش نیز امری درونی و هویتی است و ییی از شاخص
« بُنُووتت»و « اُبُووتت»و معرفی انسان وطن اوست. اهمیت وطن تا حدی است که بعود از 

دوستی و عشق به وطن اموری طبیعوی، بلیوه شایسوته اسوت. گواهی از ورار دارد. وطن
ی اابوهشود. بعید است کسی وطونش را رستی تعبیر میپی با تسامح به وطندوستوطن

رسواند. ابعواد فیزییوی و این واژه شدت عالوه بوه وطون را می احتما،ًمعبود بپرستد و 
از ابعاد معنایی آن است و اساساً هر بُعد مفهوومی و معنوایی، بوا  تریوواغرافیاییِ وطن 

 و ارائه است. برثواب فیزیک و اغرافیای وطن 

ومیت راهی به خون و نژاد دارد و عصبیت در آن پررن  است. ابعاد ماهوی و : وقوم
تواننود در یوک وطون تر از ابعاد فیزیییِ آن است. اووام مختلفی میمعناییِ وومیت ووی
توانند دشمن ییدیگر باشند ولی یک وطن مشوترد را و اووامی می مشترد زندگی کنند
 دوست داشته باشند.
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توان ولمروی اغرافیایی مشخصی دانست کوه تروت حیمرانوی : کشور را میکشور
از دوره مادهوا توا بوه اموروز یوک  کمدستیک حیومت ورار دارد. بر این اساس ایران 

هایی از خاد آن از ولمروی این کشور کشور بوده است و البته در مقاطن مختلف بخش
ی ادیدی است کوه دهاند. البته مرزهای امروزی و مقررات مربوط به آن پدیخارج شده

 کند.. پرچم نیز با کشور معنی پیدا میگرددیبرمبه ورارداد وستفالی 

ی ادیدی است. ملت و امت در متون اسوالمی و : ملت و ملیت مفهوم و پدیدهملت
ملت به معنای ادید، گروهی از موردم را  (3)متفاوتی دارد.آثار فیلسوفان مسلمان معنای 

یت یک دولت با هویت امعویِ مشوترد در یوک ولمورو شود که ترت حاکمشام  می
رسوومی هسووتند. تعوودد اووووام و زبووان و  زبووانککننوود و دارای حووداو  یزنوودگی می

 مختلف، ناور ملت و ملیت نیست. ورسومآداب

تووان بوه دو : ملیت، عضویت هر فرد در یک ملت و کشور است. ملیوت را میملیت
. ملیت اولیه، تابعیت نخستینِ هر فرد هنگام تولد نوع اولیه و ثانویه و مختلط تقسیم کرد

شود. ملیت مخوتلط شوام  است. ملیت ثانویه تابعیت مضاعفی است که به افراد داده می
های متفاوت باشند و فرد از ابتودای تولود بوه ایون افرادی است که پدر یا مادر از ملیت
 دلی  تابعیت مضاعف کسب کند.

گرایی است. در ایران زبوان فارسوی ی ملیهامؤلفهترین از مهم ی: زبانِ واحد ییزبان
ترین منوابن زبوان مشوترد در دارد. ییی از مهم هزارسالهبسیار ووی است و ریشه چند 

 هرکودامولمروی ایران فرهنگی، شواهنامه فردوسوی اسوت. در کنوار زبوان ملوی، اوووام 
 ،گرایویآسویبی بوه ملیی خاص خودشان را داشوته باشوند و ایون امور هاتوانند زبانمی

 .زندنمی ، و وحدت زبانیوحدت ملی

در ایران اسوت. وبو  از اسوالم،  مردمی هامؤلفه: دین و مذهبِ مشترد از دیگر دین
اسالم دینِ غالب مردم ایران بوده اسوت،  ازآنپززرتشت دین غالب مردم ایران بوده و 

نیوز در  مثو  اهو  سونت مذهبیوگروه  ی دینی مث  زرتشتی، کلیمی و مسیریهاتیاول
ایرانوی نیسوت، ایون  گرایویملی ایران واود دارند ولی این تنوع دینی و اعتقادی مخو ت
اند و خوود را داشوته زیآممسوالمتادیان بیش از هزار سال در کنار ییودیگر همزیسوتیِ 

توانود ی ملیت میهامؤلفه. در مواردی که دینِ مردمان ییی نیست سایر انددانستهایرانی 
 اای آن را پر کند.

گرایوی یوا ناسیونالیسوم در دنیوا های ملیگرایی از مؤلفوهباستان معمو،ً: گرایيباستان
تفواوت  بواهماسوت. ایون دو  خوردهگرهگرایی گرایی در ایران، با باستاننیست، اما ملی
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گرایی را بوه دو نووع دارند و دو اریانِ مستق  اما مرتبط با ییدیگرند. نگارنوده باسوتان
گرایی مودنی کند. باستانتقسیم می« گرایی مدنیباستان»و  (4)«ایدئولوژیکگرایی باستان»

ها و نمادهای افتخارآمیز گذشته اسوت کوه گرایش و تمای  هر ملتی به مفاخر و اسطوره
انود. رود و اغلوب ایرانیوان از وودیم از آن برخووردار بودهشومار مویامری مطلوب بوه 

گرایی باسوتان»اموا ؛ گرایی مدنی ییی از اازای هویت ملیِ ایرانی اسوتباستان اکنونهم
ی ادیوودِ ووورن نوووزدهمی در اروپاسووت. اریووان پدیوودهیووا آرکائیسووم  «ایوودئولوژیک

و فلسفی خوود را در ایوران باسوتان  بنیادهای فیریگرایی ایدئولوژیک در ایران، باستان
گرایی، زبوان فارسووی، هوایی مثوو  آریواییکنود و خوود را بوور مروور آموزهاسوتجو می

ایودئولوژیک  گرایویو ملی گراییگرایی، وومهای ایرانی، عرفیهای ایرانی، سنتاسطوره
های سامان داده است. این اریان که ترت تأثیر مبانی فیری عصور روشونگری و سوده

های اسوالم سور سوازش نداشوت با آموزه (65و  7: 1371)کاتم، عد اروپوا شی  گرفت ب
توا حودی کوه گواهی اسوالم را دشومن  (628: 1384؛ میرسلیم، 190: 1393)ضیا ابراهیمی، 

 .(277: 1371)سعید، کرد آزادی و یک دین اسوتبدادی معرفوی موی
 

 
 گرایي: شبکه مفاهیم ملیت و ملي1نمودار 

 
 یِهامؤلفوهگرایی، چهار مفهووم اوزو عناصور اصولی و ی مفاهیم ملیمیان شبیهدر 
 موواهویِ هایِگرایووی هسووتند. مؤلفووهو چهووار مفهوووم مقوتمووات ملی گرایوویملی موواهویِ

از:  انودعبارتگرایوی و ملیت. مقوموات ملی از: وطن، کشور، ملت اندعبارتگرایی ملی
 .ییگراباستانو  زبان، دین، ووم

 گراییتعریف و انواع ملی -2

های بسویاری ابتودا در اروپوا گرایی در چند ورن اخیر واوه متعدد و فراز و نشویبملی
؛ 1373پوور، )رد: درویش و سوپز در اهوان عورب (1394؛ راس ، 1400)رد: هوبزباوم، 
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گرایوی است که موضوع برث ما نیست. نگارنوده ملی داشته (1981؛ طیبی، 1358عنایت، 
 دهد:را به شرح زیر ارائه می هرکدامکند و تعاریف را به دو نوع تقسیم می

گرایووی معووروف بووه ملی ایوودئولوژیک همووان گرایوویملی گرایییي ایییوژولو یک:ملي
است که یک اریانِ سیاسی ااتماعیِ وووی در اروپوا و سوپز در اهوان « ناسیونالیسم»
 اساسواًاسوت.  شودهمطرحتر در ایران نیوز و در مقاطعی در حد ضعیف رب بوده استع

گرایی است که روی یک آید مقصود این نوع ملیووتی سخن از ناسیونالیسم به میان می
بور عناصور و  درهرحوالهای ایودئولوژیک دارد ولوی طیف با شودت و ضوعف، سوویه

ایودئولوژی،  مثابوهبهگرایوی نالیسوم یوا ملیفشوارد. ناسیوهای ناسیونالیسم پای میمؤلفه
ها آن برخی تصومیم تبنبهخواهد برخی باورها و است که می« سخت»گرایی از نوع ملی

و اودامات را به هر ویمت انجام بدهد و سایر معیارهای اخالوی، انسانی، دینی و ... نیوز 
گرایوی بورای نووع ملی. ایون و به نوعی توابن آن هسوتند شوندمیگرایی سنجیده با ملی

خشونت، خوونریزی  ازاملهی راخالویغرسیدن به اهداف خود گاهی از ارتیاب اعمال 
شووند پرهیوز نودارد و شواید برخوی از ولمداد می« دیگری»ها که و آوارگی سایر انسان

دارنود کوه  نظراتفاقها نیز در همین والب انجام شده باشد. پژوهشگران تقریباً کشینس 
یا ناسیونالیسم در اواخر وورن نووزده از اروپوا وارد ایوران شود « گرایی ایدئولوژیکملی»

؛ 144: 1388؛ احمودی، 114: 1349؛ آدمیت، 31: 1383؛ ویصری، 190: 2009)کیان و راییز، 
و با فرهن  اصی  و عمیق ایرانوی و بوا نگورش الهوی، انسوانی، و . (78: 1388زاده، ملک

در پایان این بروث اگور بخوواهیم یوک تعریوف از   .ین اسالم سازگاز نیستفراوومیِ د
 ایدئولوژیک ایرانی ارائه بدهیم به شرح زیر خواهد بود: گراییناسیونالیسم یا ملی

و فرهنگی اسوت کوه بوا  گرایی ایدئولوژیک، اریانی فیری، سیاسی، ااتماعیملی»
ی، زبان فارسی، فرهن  ایرانی و تمودن مفاهیمی همچون ملیت ایرانی، نژاد آریای برهیتی

و  ایران باستان، به دنبال ایجاد اتراد و انسجام ملی بورای دسوتیابی بوه تجودد و توسوعه
این اریان دین اسالم و اعراب را «. های باستانیِ ایران استها و ارزشبازگشت به اندیشه

و رسیدن به پیشرفت  مشیالت ح راهداند و تنها ماندگی و مشیالت ایران میعام  عقب
 کند.و شیوه و عظمت باستانیِ ایران ولمداد می هاها، ارزشرا بازگشت به اندیشه

گرایش و عالوۀ هر ملتوی بوه گذشوته درخشوان و  عنوانبهگرایی ملیگرایي موني: ملي
های خود امری رایج بلیه مطلوب است. ایون پرافتخار و مفاخر علمی و تمدنی و اسطوره

دانسوت کوه « نورم»گرایوی توان ملیایم مینام نهاده« گرایی مدنیملی»گرایی را که نوع ملی
هوای انسوانی رد اخالق یا ارزشتضاد و تعارضی با سایر ادیان و باورها ندارد و نیازی ندا
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بخش اسوت و سواز و وحودتگرایوی هویترا به خاطر آن نادیده بگیورد. ایون نووع ملی
تواند با ایجاد انگیزه، همبستگی ااتماعی به واوود آورد و مردموان یوک کشوور را در می

اهت کمک به ییدیگر یا پیشرفت و توسوعه بسویج کنود ضومن اینیوه پیامودهای منفویِ 
گرایش، بوا شودت و ضوعف در بوین  عنوانبهگرایی ی ایدئولوژیک را ندارد. ملیگرایملی

های دور نیز ایرانیان بوا مفواهیم ملوت و ایرانیان واود دارد. از گذشته اتفاقبهاغلب وریب 
؛ احمودی، 114: 1349؛ آدمیت، 12-31: 1382)احمدی، اند ملیت و مفاخر ملی خود آشنا بوده

شاید بتوان نظر باور مؤمنی را وبول کرد که طوی وورون اخیور،  حالنیباا. (144و  86: 1388
: 1372ی، موؤمن)ترین رکن هویت بخشی و انسجام ایرانیوان بووده اسوت دین و مذهب مهم

و نووع  «گرایوی ایودئولوژیکملی»مودنی در ایوران را بایود مرهوون  گراییرهور ملی .(89
 درمجمووعیا ناسیونالیسم « ایدئولوژیک گراییملی»متعادل شده و معقولِ آن دانست چون 
گرایی ایجاد کرد. در پایان این برث اگر بخوواهیم نوعی خودآگاهی نسبت به ملیت و ملی

 گرایی مدنیِ ایرانی ارائه بدهیم به شرح زیر خواهد بود:یک تعریف از ملی

هوای و گرایش هواای از تفیورات، نگرشگرایی مدنی عبارت است از مجموعهملی»
ملیت ایرانوی، زبوان و ادبیوات فارسوی، فرهنو  و تمودن فراگیرِ ملی نسبت به  ههمد،ن

را منبعوی بورای اترواد و  هانیاکه مجموع  و تمدن و مفاخر ایران باستان ایرانی اسالمی
 «.داندانسجام ملی، فداکاری در راه وطن و رشد و پیشرفت کشور می

 
 گرایی در ایراننسبت اسالم و ملی

گونه که در اروپا و حتی اهان عرب رهوور آن« گراییِ ایدئولوژیکملی»نگارنده، به نظر 
گاه در ایران رهور نیورد و بیشوتر کرد و پیامدهای سیاسی ااتماعی به دنبال داشت هیچ

بوه  چون ناسیونالیسوم یوا ملوی گرایوی ایودئولوژیک در دنیوا .در سطح نظری باوی ماند
مرروم کوردن دیگوران از دیگران، توهین و ترقیرمواب تندروی،  صورت سازمان یافته

حقوق ااتماعی، گاهی خشونت و مواردی از این وبی  شده است، در حالی که در ایران 
ایودئولوژیک ایرانوی  گرایی،ی  متعددی واود دارد که ملید مواب این اودامات نشد.

در عرصه عمو ،  ایرانی گراییهای عملی در ایران رهور کند. ملیتوانست در عرصهنمی
صرفاً در حد بزرگداشت مفاخر ایران، تبیین اهمیت و عظمت فرهنو  و تمودن ایوران، 

و هوا آنساخت بنای یادبود تعداد اندکی از دانشمندان و مفواخر ایرانوی و انتشوار آثوار 
گرایی در بنابراین ملی؛ شودخالصه می پانصدسالهو  دو هزارهای برگزاری اشن بارکی

ها حتی در این مورد گرایی مدنی بوده است. اگر نیک نگریسته شود ایرانیملی ایران بیشتر
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بسیاری از دانشمندان ایرانی و آثارشان هنوز چنودان  ازاملهاند های بسیاری داشتهکوتاهی
های اخیور بسویاری از آثوار تواریخی بوه نیست و طی یک ورن و حتوی دهوه شدهشناخته
 .اندباختهرن های ارزشمندِ ودیمیِ ایرانی اند و سنتتهیا از بین رف شده یتبدمخروبه 

گرایی در ایوران در های متعددی در مورد انواع ملیبندیپژوهشگران دسته به هرحال
به نظر  ..و ذکر آن ها به اامال در پیشینه ترقیق گذشت اندهمین حد که بوده ارائه داده
گرایی به هر دو معنوای ایودئولوژیک نسبت اسالم و ملی دربارهنویسنده، در ایرانِ امروز 

موااه هستیم: سوه اریوان اریان خردهو مدنی، روی یک طیف با سه اریان کلی و نُه 
گرایی دوم اریوان تعامو ِ اسوالم و از: نخست اریان تقاب  اسالم با ملی اندعبارتکلی 
ی و تموام تعواریف از نووع بنوددستهگرایی با اسالم. و سوم اریان تقاب  ملی گراییملی
واوود داشوته باشود. بوه توضویح  هوانیااست و ممین است در عم  تلفیقی از  دئالیا

 پردازیم.می هرکدام
 گراییگرایی با ملیتقابل اسالم -1

ی موذهبی اعوم از روحوانیون و پیوروان هوافیطگرایی برخی اریان تقاب  اسالم و ملی
کنند، بوه مفواخر ایوران باسوتان ارج ایرانی را رد می گراییشود که ملیرا شام  می هاآن
ی، شوب سوورچهارشنبه، بدرزدهیسوکهن ایرانی مث  نووروز،  ورسومآدابو به  نهندنمی

 ،هوابور آموزه هاآنی اابهکنند و دهند یا آن را تقبیح مینمی نشانخوشروی  چلته و ...
گرایوی، سوه ورزنود. در اریوان تقابو  اسوالم و ملیتأکیود می میاسال ، و اعیادمناسک
اسوت و  گرایویضود ملی هواآنروی یک طیف ورار دارند که تنودروترین اریان خرده
 به شرح زیر است:اریان خردهورار دارند. سه  بعدازآن ترمیمالی هااریان خرده

« گرایوی بوه نفون دیونتخریوب ملی»بوه اریان خردهاین گرایي: مليگرایي ضواسالم
کند و بر آن اسوت نشوان های ایران باستان را رد و طرد میپردازد و مفاخر و اسطورهمی

 هواآنغلو شده یا بدون ارزش و اهمیت هسوتند. از سووی دیگور، هودف  هاآندهد در 
 تواه دادن مردم به دین اسالم و مرور ورار دادن آن است.

شماری و حاشویه انگواریِ با کوچکاریان خردهاین گرایي: ليگرایي مخالف ماسالم
پوردازد اموا می« گرایی به نفن دینتقلی  ملی»های ایران باستان، به مفاخر، آثار و اسطوره

 کند.ها را طرد و تخریب نمیاین مفاخر و آثار و اسطوره
« گرایوی  ملیتقویوت دیون در مقابو»به اریان خردهاین گرایي: گرایي غیر ملياسالم
شوماریِ خود به حاشیه برود، اما به تقلی  و کوچکگرایی خودبهپردازد تا ملیایرانی می

 پردازد.های ایران باستان نمیمفاخر و آثار و اسطوره
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 گراییگرایی و ملیتعامل اسالم -2
موان در ترین و پرشمارترین اریان بلیوه گفتتوان وویگرایی را میگرایی و ملیتعام  اسالم

گرایوی را نیسوت. ایون گفتموان، ملی سوهیمقاواب آورد که با دو اریان دیگر  حساببهایران 
را  هواآنبینود بلیوه نمی و اسوالم گرایویتضادی بین ملی تنهانهدارد و  مدنظرگرایش  مثابهبه

کنود می وراوعرفنو تناوضات موردی و احتمالی را در والب عرف توده مردم  سازگار کرده
های موذهبی ملوی بوا مناسوبت ورسوومآدابها و رود. توداخ  اشونو به سمت تضاد نمی

ها، آن را هوشومندانۀ عالیق و سالیق افراد و گروه تناسببهکه عرف اامعه  هاستنیاازاملۀ 
گرایوی و کند. اگر تعام  ملویراند و مدیریت میناخودآگاه به حیطه زندگی خصوصی افراد می

 اریان به شرح زیر خواهد بود:اریان بدانیم دارای سه خرده رایی را با تسامحگاسالم
گرایی به تقویت هور همگراییِ اسالم و ملیاریان خرده گرایي:همگرایيِ اسالم و ملي

پردازد و هر یک را برای تأیید و تقویت دیگری پشتوانه ورار افزایی ییدیگر میدو با هم
تمودن ایرانوی اسوالمی را اداموه  دین زرتشوت و اسالم را ادامهدین دهد. این تفیر، می

کند تا نشوان دهود داند. این اریان، به آثار متعدد علمی استناد میتمدن ایران باستان می
و مواردی از این وبیو   ورسومآداباندیشه، سیاست، فلسفه، عرفان، باورها و اعتقادات، 

ا بسیار، پز از رهور اسالم به حیوات خوود اداموه در ایران باستان، با تغییراتی از اندد ت
، هوانیااند. به بواور اند و با اسالم هماهن  بودهاند و در ایرانِ اسالمی حضور داشتهداده

 های باستانیِ ایران نیز یا هماهن  با اسالم هستند یا با آن تضادی ندارند.رسوم و سنت

، به همزیسوتیِ گراییو ملی ی اسالمنیشنهماریان خرده :گرایيو ملي ي اسالمنینشهم
دانود، چوون د مطلووب میدر اوای خوورا هرکودام و  گرایوی اعتقواد دارداسالم و ملی

معتقد اسوت هور دو بوا هوم و در  بیند ورا در تضاد و تعارض با ییدیگر نمی کدامچیه
اریوان . برخی متفیورانِ ایون نقش و کارویژۀ خاص خود را ایفا کنندتوانند کنار هم می

های سیاسی ااتماعیِ ایران باستان، در ایران اموروز ها و نظریهمعتقدند بسیاری از اندیشه
توانند پاسخگوی برخی مسوائ  و نیازهوای نظوریِ و بلیه کارآمد هستند و می ااراواب 

 اامعه ایران باشند بدون اینیه با اسالم تضادی پیدا کنند.
گرایوی گرایی و ملیمعتقد اسوت اسوالماریان خردهاین  گرایي:واگرایيِ اسالم و ملي

فضا و اوتضائات و اعتقادات خاص خودشان را دارند و باید به حوال خودشوان  هرکدام
از در مقابو  هوم وورار دادن  هوانیاکارکرد خودش را داشته باشد.  هرکدامرها شوند تا 

خورده دارند. معتقدان این با ییدیگر پرهیز  هاآنتلفیق همنشینی و گرایی یا ملیاسالم و 
احیام اسالم در اامعه ایران ااری باشد و هم در صورت بینند که هم اریان منعی نمی
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ده شود، ولوی بوه ها و الگوهای ایران باستان استفاها، اندیشهامیان یا ضرورت، از نظریه
 نوعی نسبت تباین بین آن ها برورار است.

 گراییگرایی با اسالمتقابل ملی -3
یووا همووان « گرایووی ایوودئولوژیکملی»توووان گرایووی بووا اسووالم را میاریووان تقابوو ِ ملی

ایرانی دانست. این اریان دین اسالم و زبان عربی را در تضواد  ایدئولوژیک ناسیونالیسم
داند بلیه آن را باعوث گرایی ایرانی و مفاخر ملی و عظمت تمدن ایران باستان میبا ملی

کنود. اریوان تقابو ِ کهون ایرانوی معرفوی می ورسومآداباث و نابودی این تمدن و میر
گرایی با اسالم که عمدتاً سیو،ر، غیر اسالمی و گاهی ضد اسالمی است روی یک ملی

 اریان به شرح زیر است:طیف دارای سه خرده

اسوالم گرایوی در مقابو  تقویوت ملیاریان به این خردهگرایي: گرایي غیر اسالمملي
ولی مخالفت علنی بوا  برودگرایی ایرانی کنار از فرایند ملیخودبخود اسالم  تاپردازد می

 ها و شعائر اسالمی ندارد.آموزه
عالوه بر تقویت ملی گرایوی در مقابو   اریاناین خردهگرایي: گرایي مخالف اسالمملي
اهمیوت کند اسوالم را کمپردازد و تالش میمی نیز گراییبه نفن ملی اسالم به تقلی اسالم، 

این خرده اریان به طوور مالیوم در ، بنشاندتر و برتر از آن گرایی را مهمالوه دهد و ملی
 ای اسالمی به نفن ملی گرایی است.صدد کنار زدن نمادها، شعائر و آموزه ه

ا،میان به دشمنی و تخریب اسوالم اریان حتیخرده اینگرایي: گرایي ضو اسالمملي
مانودگی ایوران معرفوی پوردازد و اسوالم را عامو  انرطواط و عقبگرایی میبه نفن ملی

های ایران ها و سنتها، مفاخر، اسطورهکند. از سوی دیگر بر ارزش و اهمیتِ اندیشهمی
دانود. ایون اریوان اگور فی میرا دارای کارکرد امروزیِ کوا هاآنفشارد و باستان پای می

 کند.اسالمی از اامعه ایران اودام می و نمادهای شعائرحذف بتواند، به 

 
 جریانگرایي در ایران در قالب سه جریان و نُه خرده: طیف نسبت اسالم و ملي2نمودار 
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 ؛ دوره ها و الگوهاگرایی در ایرانسير تحول دین و ملی

گرایی در ایران در طول حدود دویست سال گذشوته فوراز و و ملی در عرصه عم ، دین
گیری و سیر عملیِ ایون توان فرآیند شی میی طورکلبههای بسیاری داشته است. نشیب

 به شرح زیر تقسیم کرد. -و با تسامح به شش الگو – اریان را به پنج دوره
 گيری و آغاز جریاندوره قاجار؛ شكل -1

 ایودئولوژیکِ نظوری گراییِاریان ملیهای فیری و ااتماعی از اواسط دوره وااار، پایه
)رد: الودین میورزای وااوار و آثار میرزا فترعلی آخونودزاده و سوپز االل هانوشتهبا 

و میرزا آواخان کرمانی آغاز شد. روشونفیران ایون دوره  (1355الدین میرزای وااار، االل
گرایی ایفا کرده بودند، با پذیرش الگووی غربویِ ایدئولوژی ملیکه نقش مهمی در طرح 

)کیوان و و طبقوه متوسوط مودرن تبودی  شودند  گراییپیشرفت، به نمادهای اریان ملی
گورا در ایون دوران و البتوه در کو  ترین اندیشمند اریان ملی. مهم(190: 2009راییز، 

آخونودزاده را نخسوتین کسوی ( است. 1256-1191عمر آن، میرزا فترعلی آخوندزاده )
دانند که عناصر ناسیونالیسم ایرانوی را در اندیشوه و آثوار خوود و در معنوای ادیود می

. (80: 1391)ووودیمی ویووداری، اسووت  و تووا حوودی تئوووریزه کوورده کاربردهبووهسیاسووی آن 
گرایی ایرانی با تواه به تمایالت و پیشینه پیشوگامان آن از هموان آغوازِ پیودایش از ملی
گرایی و از سوی دیگر بوا ایوران باسوتان اندیشۀ تروی و تجدد و مدنیت غربیبا  سوکی

گرایی بر ضرورت پیشورفت و ترووی از (. در این دوره ملی1374پیوند خورد )انتخابی، 
و عظمت و شوکت ایران از سوی دیگر تأکید دارد. البتوه ایون  عزتو بازگشت  سوکی

نامیدنود مخالفوت میو بین توده موردم در اسالم  افتهیهرامتفیران با آنچه آن را خرافاتِ 
 دانستند.ی میماندگعقب کردند و آن را موابمی

 گراییدوره مشروطيت؛ تقویت ملی -2
ی اصولی هویوت ایرانوی هامؤلفه عنوانبهدر دوره مشروطیت، گرایش به مذهب و دین 

هوا فعالیت ریتأثگرایی اعم از سیو،ر و اسالمی ترت اندیشه ملی حالنیبااغلبه داشت، 
گرایانۀ مشروطه خواهوان تقویوت شود و بوه ییوی از ارکوان اساسویِ های ملیو گرایش

یوک اریوان سیاسوی  عنوانبوهمشروطه تبدی  گردید و پوز از انقوالب مشوروطه نیوز 
. طی نهضوت (166: 1389داری، زاده و طرف؛ علی78: 1388زاده، )ملکنیرومند تداوم یافت 

های سیاسوی و گرایی عموالً وارد عرصوهمشروطه برخی از مفاهیم اندیشه و اریان ملی
ها و فرهنگی ایران شد و برخی از رهبران و مبارزان انقالب مشروطه در غالب سخنرانی

و اهمیوت تجودد و  گرایی و رواج آن در امور مختلوفهای خود بر ملیها و نوشتهگفته
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. کاربردی شدن این مفاهیم و تواه سیاسویون (222: 1390)طرفوداری، کردند  دیتأکوطن 
و توالش بیشوتری بوه  زهیباانگگرایی سبب شد تا پیشگامان این اریان های ملیبه مؤلفه

های خوود بپردازنود. برووراری نظوام مشوروطه و ترقوق برخوی عناصور تیام  دیودگاه
گرایانه و معرفوی ادوار ی ملینگارخیتاری میاتب ای در توسعهگرایی، نقش گستردهملی

مبنای هویوت ملوی ایرانیوان ایفوا کورد و فرصوت مناسوبی بورای  عنوانبهباستانی ایران 
روشنفیران و راال سیاسی فوراهم آورد توا تروت ایون سواختار ادیود، بوه گسوترش 

: 1389و طرفوداری،  زاده)علویتاریخ ایران بپردازند  دربارهیانه خود گراباستانهای دیدگاه
معرفی کنند و با روییورد « میهنی»و « ملی»نهضت  همچنین مشروطه را یک، (167-166
 عنوانبوهو ایران باسوتان را  (222: 1390)طرفوداری، گرایانه وواین تاریخی را بنگارند ملی

. (168: 1389زاده و طرفوداری، )علویاساس راستین هویت اصوی  ایرانیوان معرفوی کننود 
توان تلفیقی از سیو،ریسم، تجددخواهی، ناسیونالیسم ی مشروطه را میرایی دورهگملی
. در این میوان (120-125: 1376)کوارمی، و گذشتۀ باستانیِ ایران و ایرانیان دانست  غربی

هوای رنو  توا پُررنو  داشوت. طیفاسالم نیز در بین اوشوار مختلوف حضووری از کم
هوای موذهبی و برخوی بود و طیف مدنظرشان،ر گرایی سیوی، ملینیردیغروشنفیریِ 

 .داشتند مدنظربا اسالم را  شدهقیتلفگرایی روحانیون، ملی
 غيردینی گراییدوره پهلویِ اول؛ تثبيت ملی -3

ی دانست تا حدی کوه نیردیغگرای توان مرحله تثبیت اریان ملیدوره پهلوی اول را می
: 1396؛ سولیمانی و آزرموی، 432: 1388)کاتوزیوان، به گفتمان رسمیِ سلطنت تبودی  شود 

. بسیاری معتقدند ییی از د،ی  تواه سلطنت پهلوی و شخص رضاشاه به اریان (207
 .(211: 1396)سوولیمانی و آزرمووی، گرایووی، کسووب مشووروعیت سیاسووی بوووده اسووت ملی

ورد ی روی آنویردیغگرایانۀ باسوتان گرایانوه وملی تاریخ نویسوی بوه رضاشواه حیومت
گوورای سوویو،ر در کنووار و بووه توورویج عقایوود و اصووول ملی (223: 1390)طرفووداری، 

. بوه نظور نگارنوده، ییوی دیگور از د،یو  (4: 2016)ضیا ابراهیمی، تجددگرایی پرداخت 
الطووایفی بوودن، به شرایط سیاسی ااتماعی آن زمان مبنی بور ملود رضاشاهگرایی ملی

ی خودمختوارای، ادعاهای اسوتقالل و ، نظام وبیلهضابطۀ خوانینحاکمیت خودمختار بی
. در مقابو ِ چنوین آشوفتگیِ گورددیبوازمدر برخی مناطق ایران و مواردی از ایون وبیو  

توانست وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران را تضومین که می یسیاسی ااتماعی، تدبیر
رایوی گرا سر اای خود بنشاند تقویت ملی -تجزیه احتما،ًو  –کند و مخالفان استقالل 

 کارساز برآمد.ایرانی بود که بسیار موفق و 
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 مدنی گراییدوره پهلویِ دوم؛ ملی -4
اداموه یافوت و بوا  1332پز از سال  خصوصبهگرایی در دوره پهلوی دوم و روند ملی

ی دهندهادامه انعنوبهی شیراز در معرفی سلطنت پهلوی ساله 2500های برگزاری اشن
دوره ، تاریخنویسوی بوا  درایون (5).فرهن  و تمدن ایوران باسوتان بوه اوج خوود رسوید

 گرایی وباستان گرایی ادامه یافت.مروریت ملی 
کنود اینیوه پهلووی دوم در پوی برووراری ی دیگری که ضیا ابراهیمی اشاره مینیته

 هتمودن ایرانوی را بخشوی از خوانوادغربوی برآمود و « آنانِ»ایرانی و « مای»شباهتِ بینِ 
. (212: 2016ضیا ابراهیمی، )شد یی دانست که شام  تمدن غرب نیز میهندواروپاودیمی 

بوه  گرایویتوانست یک تناور را نیز ح  کنود و آن گورایش اریوان ملیاین تدبیر می
ی زیاستعمارسوتگوری و گرایوان ایرانوی از ییسوو تموایالت ایرانیچوون ملیغرب بود. 

)مودیر اشتند و از سوی دیگر دارای گرایش فیری به فرهنو  و تمودن غورب بودنود د
گرایوان ایوران کنود کوه ملی. ریچارد کاتم نیز به ایون نیتوه اشواره می(6: 1372چی، شانه
اووهرۀ ناسیونالیسوم شویوفاندن و  کهیدرحالترت نفوذ فرهن  غرب بودند،  شدتبه
با استفاده از تفیور وارداتوی و فرهنو  و  دندیکوشیم هاآنبر فرهن  ملی است،  دیتأک

ی غربی که وابستگی فرهنگی، سیاسی و اوتصادی بوه هادولتو  هانظامسیاست و حتی 
ها، کشوور خوود را بوه گرا نیز باوی بمانند و به کمک غربیغرب را به دنبال داشت، ملی
 .(65و  7: 1371)کاتم، تعالی و بالندگی برسانند 

 گرایینشينی اسالم و ملیمی جمهوری اسالمی؛ همگفتمان رس -5

گرایی ایرانی رن  و بوی اسوالمی بوه خوود با استقرار حیومت امهوری اسالمی، ملی
گرایی دور شود. بوروز و از سوی دیگر از باسوتان گرفت و واوه سیو،رِ آن زدوده شد

تقویت کرد و هم  گرایی ایرانی راآن، هم ملی هسالهشتان  عراق علیه ایران و تداوم 
گرایی اسالمی را هویت واحودی آن را در باورهای اسالمی ادغام کرد و ملی شیازپشیب

شود بوود و حتوی نمی ریناپوذییادابخشید در حدی که ایرانیت و اسالمیتِ مردم ایران 
 مرزهای روشنی برای آن ترسیم کرد.

شود؛ اموا مرسووب می ایرانیانی اصلی هامؤلفهضدیت با بیگانگان از دیرباز از  نیهیباا
شودند و تلقی می« عنصر بیگانه»و « دیگری»اعراب و اسالم  ،وب  از انقالب اسالمی بیشتر

شود. از زموان سوقوط مصودق ی احترام و ترسوین نگریسوته مویبه اروپا و غرب با دیده
علوی ، (امام خمینی )رهو اریان عمومی با رهور افرادی مث   این نگرش تغییر کرد جیتدربه

روییردی ضد غربی، ضد استیباری و اسوالمی یافوت. انقوالب اسوالمی ایوران  ...شریعتی و
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نیروها بوود و اموام خمینوی )ره( و بسویاری از سایرمرصول ائتالف نیروهای هوادار اسالم و 
ایرانوی تأکیود -پیروان وی مانند شهید مطهری در مواضن و عملیردشان بور هویوت اسوالمی

گرا، هوای سویو،ر و باسوتانگرایانوۀ اریانی مبوانی غرباابوهردنود کداشتند و سوعی می
 .(1006: 1383)ماتی ، مردمی ارائه دهند گرایی مثابه ملیها و مبانی بومی را بهارزش

در طول مبارزات نیروهوای انقالبوی در زموان شواه و  معتقد استمرمدباورخرمشاد 
های ان  عراق علیوه ایوران، در سال خصوصبهپز از استقرار نظام امهوری اسالمی 

گرایی اسالمی به نمایش گذارده شود و بوا رهوور ی از ملیابراستهو نمادهای  هانمونه
گرایوی موذهبی و ملی-گرای غالباً مذهبی اعم از اریان ملیهای ملیها و اریانگفتمان

اایگواه گرای سیو،ر، لیبرال و چوپ، پایگواه مردموی و امهوری اسالمی، اریان ملی
: 1397)خرمشواد و همیواران، به حاشیه رانده شدند  باًیتقراصلی خود را از دست دادند و 

ضودیت بوا دیون  ازاملوهگورای سویو،ر . افیار و روییردهای افراطی اریان ملی(35
گرایی کوه منجور بوه ترقیور ریواییآی مبتنی بر نژادپرستیی افراطی و گرایفارساسالم و 

 رگوذاریتأثشد نیز در به حاشیه رانده شدن این اریوان   اعراب میبرخی اووام ایرانی مث
ایرانیسوت کوه اریان پاناین افیارِ افراطی به حدی بوده است که خرده ریتأثبوده است. 

های پز از انقالب اسوالمی در ایوران گرای سیو،ر در سالی استمرار اریان ملینوعبه
ی نسبت به رتریفراگتری نسبت به دین اسالم و روییرد بوده است، مواضن نسبتاً متعادل

بعد از انقالب اسالمی از حضور اریان  طی چند دهه درمجموعاووام ایرانی اتخاذ کرد. 
طور ر فضای فیری و سیاسی ایران کاسوته شوده اگرچوه بوهگرایِ افراطیِ سیو،ر دملی

 کام  حذف نشده است.
 گرایی؛ تقابل اسالم و ملیگفتمانِ رسمی رقيبِ هایجریان -6

دو  اکنوونهمگرایوی، در کنار گفتموان رسومیِ امهووری اسوالمی ایوران در موورد ملی
. ییوی از زننودیمومون گرایی را دااریان رویب واود دارند که تقاب  اسالم و ملیخرده

گرایی ضد اسالم است کوه و دیگری ملی گراییگرایی ضد ملیها، اسالماریاناین خرده
 .میپردازیم هرکدامبه توضیح 
اریان که عمودتاً در بوین برخوی روحوانیون و این خردهگرایي: گرایي ضو ملياسالم
گرایی و نمادهای ایرانوی داند و با ملیریشه دارد اسالم را اص  و مرور می هاآنپیروان 

های ایوران و ... و مفواخر و اسوطوره بدرزدهیسی، شب چله، سورچهارشنبهمث  نوروز، 
و شرح آن در مباحث وبلی گذشت. این اریان مورد اوبوال  پردازدباستان به مخالفت می

 فعال است. عمومی نیست اما همچنان
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« گرایوی ایودئولوژیکملی»تووان اریوان را میایون خردهگرایي: اسالمگرایي ضوملي
 اگرچههای تاریخی از دوره وااار است و در مقاطعی فعال بوده دانست که دارای ریشه

پوردازد و دیون اسوالم و گرایی میاریان به نفوی اسوالممورد اوبال نبوده است. این خرده
های اخیور در واکونش در سال حالنیبااکند. ایران معرفی می ماندگیِاعراب را عام  عقب

و اغلب در مخالفت سیاسی با نظوام امهووری  گراییگرایی ضد ملیاریان اسالمبه خرده
 1388هوای سوال تر شوده اسوت. بورای مثوال، در ناآرامیگرفتوه و فعوال شودت یاسوالم

نس  من آریایی اسوت، »؛ «رانیاستقالل، آزادی، امهوری ای»شعارهایی مطرح کردند مث : 
)عبدالمرمودی، خود را مطورح کننود  موردنظر گراییتا ایده ملی «دین از سیاست اداست

)سالروز تولود کووروش کبیور( در  1395نفر در هفتم آبان سال  دهها. همچنین (15: 2015
بوا و در خالل آن شعارهایی در مخالفت  پاسارگاد امن شدند تا این روز را اشن بگیرند

(. ایون اریوان هور2016امهوری اسالمی و در حمایت از پهلوی سر دادند )شهیدثالث، 
 همچنان فعال است. حالنیبااچند مورد اوبال عمومی نیست 

 
 گرایی ایرانیالگوی ملی

گرایی ایرانوی بوه هور صوورت و متوأثر از هور تفیور و تمودنی کوه ملیبه نظر نگارنده 
« گرایی مدنیملی»باشد؛ ولی الگوی منرصر به خودش را دارد و ماهیت آن  گرفتهشی 

گرایوی در ملی  یوا پیامودهای بوده است. به همین دلی  فاود برخی کارکردهوای اصولیِ
اروپا یا اهان عرب بوده است. مردمان و اندیشمندانِ بوه سوتوه آموده از دییتواتوری و 

وره وااار با مدرنیته و اوامن غربی آشونا شودند و استبداد پادشاهان و والیان، از اوای  د
دویوق شوناختند. اگور توا  چنداننهو نهادهای سیاسی و ااتماعیِ اوامن غربی را  هانظام
شناختِ اامالی، فقط دغدغۀ رها شدن از ستم و رسیدن بوه عودالتی کلوی و  نیازاشیپ

انسوانی پویش روی  شناخت، یک الگووی عملوی و نیازاپزمبهم را در نظر داشتند اما 
به هور »بود که  نجایازاچرخید. بود که بر مرور وانون، نظم، آرامش و عقالنیت می هاآن

تا از وضعیت نابسامان خود نجات پیدا کنند. از آن دوره تا به  (6)«شدندحشیشی متشبث 
گرایی به مستندی تبدی  شدند تا اامعۀ ایران خود را از ورطۀ امروز، هم دین و هم ملی

ی و انرطاط برهاند و به ساح  پیشرفت و وانونمندی برساند و هر متفیوری ماندگعقب
؛ متمسوک شود هواآنی هردوها یا تخصص و نگرش و دغدغه، به ییی از این تناسببه

غیریوت »، و «خوودبرتربینی» ،«تفاخر»  ،«پرستیژ» به سببگرایی در ایران نه بنابراین ملی
دهود تورین دلیلوی کوه نشوان میضطرار شی  گرفت. مهمبلیه از روی نیاز و ا ،«سازی
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گرایی ایرانی از روی نیواز و اضوطرار بورای نجوات از وضون مواوود بووده و یوک ملی
گرایوی اریوان ملی هاینبوده است، عدم واکنش غربی و عربی به سبک رایجِگرایی ملی

ایران در دوره های دار شدن حاکمیت ملی ایران و از دست رفتن سرزمیندر وبال خدشه
، ترکمانچوای بوه 1813های گلستان به سوال معاصر بوده است. در وراردادها و توافقنامه

، اودایی 1881، آخال به سوال 1856، پاریز به سال 1847، ارزروم به سال 1828سال 
، تعیوین حودود مورزی ایوران توسوط 1893شهرهای مرزی ایوران بوا روسویه بوه سوال 

های ، سورزمین1907، ورارداد سن پطرزبورگ به سال 1905ماهون انگلیسی به سال مک
و ادایی بررین به  ای مستشاران انگلیسیطبق پیمان منطقه فارسجیخلانوب  اداشده
های ایوران کوه از بهترین سرزمین لومترمربنیک 3.613.011حدود  درمجموع، 1970سال 

ترین اولین و اساسوی واعدتاًسرشار از معادن و منابن طبیعی و آبی بود از ایران ادا شد. 
بود. اینیوه ایون گرایی ایرانی باید بازگرداندن این مناطق به ایران میدغدغه و هدفِ ملی

کم بوه لروا  پذیر بود برث دیگری اسوت ولوی دسوتهدف در عم  تا چه حد امیان
ار دنظری و در ترسیم اهداف و راهبردها، باید بازگرداندن اعتبار و حاکمیتِ ملیِ خدشوه

تورین گرایوی بوه ایون مهمگرفت. ولی اریان ملیشده ایران در دستور کار آنان ورار می
 .بود« مطلق العنان»از شرت حاکمان مستبد و  رهاییموضوع ملی تواه نیرد چون در پی 

بوه رهبوری « ایرانیسوتپان»گرایی ایرانی، اریان و سپز حزب ترین تجلی ملیمهم
بود. این اریان که در اوای  دوره پهلووی دوم رهوور کورد مرسن پزشیپور و همراهانش 

)کمیتوه دانسوت می« گراو فرهنگیِ ملوت اییک اریان سیاسی، ااتماعی، اندیشه»خود را 
گرایوی سویو،ر و . شواید بتووان گفوت اریوان ملی(3: 1396ایرانیسوت، آموزش حزب پان

گرایی ایرانوی بود به نام ملی« ارسیگرایی افراطی فووم»گرایانه در ایران که یک نوع باستان
ها حزب خود را ایرانیست. پان(267: 1384)برواردی، متبلور شد « سمیرانیاپان» و در شی 

« ی ناسیونالیسوم ایرانویعصواره»شوان را معرفی کردند و میتب« حزب ناسیونالیست»یک 
یوان نیوز یوک اریوان . حتی این ار(2: 1396ایرانیست، )کمیته آموزش حزب پاندانستند می

ایجاد در کشوورگرایی ایرانیِ وووی و فراگیور گرایی ایرانی نبود که بتواند یک ملیوویِ ملی
ی تقدیر اسوت ولوی در عمو  در مجلز با ادایی بررین شایسته هاآنکند. البته مخالفت 

 .هاستآنتأثیرگذار نبودنِ  امر دلیلی برهمین کاری از پیش نبردند و 
 

 گيرینتيجه

هوا گرایوی بیوان کوردیم و همینشبیه مفاهیمِ ملی عنوانبهدر این مقاله، هشت مفهوم را 
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انبه  عمدتاًگرایی در ایران در طول تاریخ ملیگرایی نیز هستند. های ملیعناصر و مؤلفه
 عنوانبووهی و همبسووتگیِ ااتموواعی داشووته اسووت. زمووانی کووه ناسیونالیسووم دوسووتوطن

گرایوی در ها و عناصور ملیمؤلفهواود تاریخیِ وارد ایران شد  19در ورن  «ایدئولوژی»
گرایی بوود و ااتماعیِ ایران، زمینۀ مساعدی برای گرایش ایرانیان به ملی فرهن  سیاسی

سبب شد تفیر ناسیونالیسم زودتر از سایر اوامن شروی در ایران مطرح شوود، چنانچوه 
 گوید:ی میدرستبهفریدون آدمیت 

، تصوور وووم آریوایی، غورور نوژادی و نیزمرانیافهوم واحد سیاسی و اغرافیایی م»
حتی غرور برتری نژادی، زبان و کیش و سنن مشترد، دید فیوری خواص ایرانوی و از 

تر هشیاری تاریخی و تصور حاکمیوت واحود، هموه در فرهنو  کهون ایرانوی همه مهم
 .(113-114: 1349)آدمیت، « واود عینی داشتند

یوا « گرایوی ایودئولوژیکملی»تموام ایون شورایط مناسوب فقوط توانسوت  حالنیباا
نظری  عمدتاًدر حد مردود و  رضاشاهی ی وااار و دورهناسیونالیسم را در اواخر دوره
را که نوعی آگاهی به مفواخر و تمودن و « گرایی مدنیملی»به واود بیاورد و در عوض 

اگیر کند. به همان اندازه که تاریخ و فرهنو  عظمت ایران باستان بود در حد گسترده فر
اسوت،  «ایودئولوژی مثابوهبه سمیونالیناس»و تمدن ایران دارای عناصر ،زم و کافی برای 

و سواختار فرهنگوی و  هواهوا، باورهوا، آموزههوا، ارزشبسیار بیشتر از آن دارای نگرش
گرایووی ملی» ایرانووی یووا سوومیونالیناسگیریِ ااتموواعیِ خاصووی اسووت کووه مووانن شووی 

ایودئولوژیک در عرصوه  گراییشود و همین موانن مواب شده که ملیمی« ایدئولوژیک
 عم  در حد فراگیر و تأثیرگذار شی  نگیرد.

 LSEپژمان عبدالمرمدی در گزارشی که برای مرکوز مطالعوات خاورمیانوه دانشوگاه 
الم ماننود تخوت هوای تواریخی وبو  از اسونوشته است: بازدیود از میان کردههیتهلندن 

و اسوتفاده از کلموات  افتوهیشیافوزای فردوسوی و همچنوین مقبوره امشید و پاسارگاد
فارسی مانند درود و سپاس بجای سالم و متشیرم نیز رو بوه فزونوی اسوت کوه نووعی 

)عبدالمرمودی، دهود گورای سویو،ر را نشوان میافزایش گرایش به اریان و تفیر ملی
اوانوان بوه تواریخ ایوران وبو  از اسوالم و دیون زرتشوتی و ی برخی . عالوه(12: 2015

و گورایش بوه نمادهوایی چوون کووروش بوزرگ،  (7)های فارسویهمچنین تمای  به نام
فردوسی، کاوه آهنگر، آرش کمانگیر، رستم، سیاوش، بابک خرمدین، آریو برزن کوه در 

اموا ؛ شوودیوابی میراستا ارز نیز در همین (8)شودها مشاهده میها و وبالگبرخی سایت
کند که ترویج و بازگشت به این نمادهوا بیشوتر بوا اهوداف سیاسوی و در وی اذعان می
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و (؛ 9: 2015شوود )عبدالمرمودی، اهت مخالفت با نظام امهوری اسوالمی دنبوال می
گیورد و صوورت مینیز به دلی  عالوه ایرانیان به تاریخ و تمدن خود  باید اضافه کرد که

گورای بورای گورایش اوانوان و موردم بوه اریوان ملی دلیلیرا  ضرورتا هاآنتوان نمی
هوا توان انیار کرد برخی از این اودامات و فعالیتنمی البتهدانست.  ایدئولوژیک سیو،رِ

گرایِ سیو،ر در داخ  و خوارج از کشوور بوا هودف احیوای توسط پیروان اریان ملی
د اموا در بوین موردم اامعوه و فعوا،ن شووگرای سیو،ر انجام میاندیشه و اریان ملی

 سیاسی ااتماعی و نخبگان و فرهیختگان فراگیر نیست.
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