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Abstract: 
Nationalism is a modern concept arising from the identity transformations of the 
Western world. This new layer of identity gradually dominated the identity of the 
colonized countries, on the one hand, along with the development of the 
colonialism of the western countries and, on the other hand, with the development 
of western knowledge. Weak political systems and imitative pseudo-intellectuals 
were also very effective in accepting this new identity in an imitative and imposed 
pattern. However, with the passage of time and Iranian society's encounter with 
this new layer of identity, we have seen the active engagement and hosting of 
Iranian identity foundations towards nationalism, and during this development 
and evolution, nationalism was redefined in the local frameworks of Iranians. This 
redefinition started from the beginning of the 13th century and continued until 
after the Islamic Revolution in Iran. The current research, based on its 
independent theoretical framework, believes that Iranian identity has three layers 
of Iranianness, Islamism, and revolutionism. These layers have gradually been 
balanced and were able to build local nationalism. This research shows martyr 
Soleimani as an example of this identity balance, who was both Iranian and 
Muslim and also revolutionary. For this purpose, this qualitative research based 
on a historical study approach has investigated and studied the identity 
development and evolution during the last century. 
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 چكيده

مدرن و برخاسته از تحوالت هویتی دنیای غربی است. این  مفهومی ،اییگرملی
و از سویی همراه با توسعه استعمار دول غربی و  مروربهی هویتی جدید الیه

از سویی دیگر با توسعه دانش غربی بر هویتت شوتورهای معتتعمره معتل  
ن تقلیدی نیز بتر ذتریرا ایت شبه روشنفکرانهای سیاسی ضعیف و شد. نظام

هویت جدید در الگوی تقلیدی و تحمیلی بعیار مؤثر شدند. لیک با گرر زمان و 
ی هویتی جدید، شاهد برخورد و میزبانی ی ایرانی با این الیهی جامعهمواجهه

ایم و در تطور فعال از طرف مبانی هویتی ایرانیان نعبت به ناسیونالیعم بوده
ی بتومی ایرانیتان بتازتعریف هتاو تکامل زمتانی، ناسیونالیعتم در اهاراو 

انقال  استالمی گردید. این بازتعریف از آغاز سده سیزدهم شروع و تا بعد از 
تداوم یافت. ذژوهش حاضر بر اساس اهاراو  نظتری متتتار ختود، معتقتد 

گری استت. ی ایرانیت، اسالمیت و انقالبیاست شه هویت ایرانی دارای سه الیه
قرار گرفته و توانعت ناسیونالیعم بومی را قوام مرور در تعادل ها بهاین الیه

داند شه هم بتود. ذژوهش، شهید سلیمانی را مصداقی از این تعادل هویتی می
ایرانی بود، هم معلمان و هم انقالبی. بدین منظور ذژوهش بارویکردی شیفی و 

تطبیقتی، قللتل تحتوالت هتویتی ستده اخیتر را -گیری از روا تتاریتیبا بهره
 این تطور و تکامل را مطالعه شرده است. بررسی و
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 مسئله طرحو  هقدمم
ها با هنجارها و از مشروطه و امتزاج این ارزش های پیشهای مدرن از سالورود ارزش

در ایاران  نظری بسایاریهای فکری و چالش سازنهیزمباورهای بومی اسالمی و ایرانی، 
ها و تااکنون، های مدرنی کاه در نن ساالارزش نیزتریبرانگبحثی ازجملهشد.  معاصر

بارها و از منظرهایی گونااگون محان ن اد و نظار باوده اسات، ماهاوم ناسیونالیسا  و 
در کالبادی ساکو ر و در تازاب  باا  گرایی است. بادیهی اسات کاه ناسیونالیسا ملی

 رسید.های اسالمی متضاد به نظر میریزی شد که با ارزشیهای دینی پارزش
و واکااوی تکامان  فیباازتعرامروز و با پایان سده سیزده  هجری شمسی، به نظر 

ی نظاری و ی زیساتهی علوم اجتماعی در ایران معاصر با توجاه باه تجرباهمااهی  پایه
ت. ایان دسات ی سیاسی و اجتماعی، از اهمیتای جادی برراوردار اسادرصحنهعملی 

ی نن ازجملاهاند که ماهوم ناسیونالیس  تحو تی را به رود دیده تاکنونمااهی  از ورود 
پیروزی ان الب اسالمی و تأسیس نظام سیاسای بسایار متاااوا باا ر یا   قطعاًاست و 
 پیشین، در این تحول تأثیر مضاعف داشته است.سیاسی 

قرار گرفته است، تالش در پرهیاز  موردتوجههایی که در این م اله ضرورا ازجمله
از دگماتیس  نظری و رکود در فه  مااهی  علوم انساانی از ساویی و تل ای و تصاوری 

هاای مادرن و های ایرانی در برابار ماااهی  و ارزشمغلوب و مناعن از جامعه و ارزش
کاه  گذشاتههای سادهی ایرانای همواون اً جامعاهطبعاوارداتی از سویی دیگر اسات. 

ی وارداتی را بر اساس اقتضائاا بومی رود بازتعریف و یاا در ماواردی هضا  هاتمدن
 نمود، این بار نیز چنین کرده است.می

هاا و تحاو ا ی باضر درصدد است که در منظاری تطاوری و تااری ی، گامم اله
 شکیبهای تاری ی تا شهادا شهید سلیمانی که ماهوم ناسیونالیس  را با استناد به دوره

ی ی قارار دهاد و مسایر طای شادهموردبررسقُلن تاری ی ایرانیان رواهد بود،  هازجمل
گرایی در ابتدا مساوی با ناای ی قرار دهد. ملیموردبررسناسیونالیس  را با هویت ایرانی 

های هاویتی ایرانای های بومی تعریف شد و این هویت جدید در ت اص  با  یاهارزش
ه  نامتوازن از ناسیونالیس  تا به امروز نیاز چالشای ی و فوارداتقرار گرفت. این تعریف 

ی ماناده رواهاساالممتضاد و یا متزاب  ایران رواهی و یا  ظاهربهی است که در دوگانه
 دهد:قرار می رو شیپاست و سؤا ا و ابهاماتی را 

نیا ناسیونالیس  در نغاز و پایان سده سیزده  در ایران معاصار یکساان معناا و فها  
هایی را به رود دیده اسات؟ د؟ هویت ایرانی در نسبت با ناسیونالیس  چه مواجههشومی
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های هویتی ایرانیان تاو  پیدا کرد و یا نسبتی بومی یافات؟ نیا ناسیونالیس  بر دیگر  یه
بندی ع یدتی اسات یاا مرزهاای نشین با امت اسالمی و مرزنیا ناسیونالیس  ماهومی ه 

های سکو ریساتی نظری متااوا از اسالم و در چارچوب ارزشناسیونالیستی بر مبنای 
هاای تکااملی را در است؟ ناسیونالیسا  چاه تحاو ا و گام افتهیتداومغربی تکامن و 

 طی کرده است؟ تاکنونتاریخ سیاسی ایران 
ی و دوساتوطنهای مذکور از ابتادا ناوعی از فرض م اله بر این است که چالش

کرد که مبناایی ضاد دینای و یاا باداقن یی را به ذهن متبادر میگراو ملی ییگرایرانیا
ی اریر و با ساله صدکو با طی شدن تجربیاا متعدد در ی رفتهرفتهی داشت، اما نیردیغ

ی بکمرانی در جمهوری اسالمی ایاران، قوام یافتن دانش علوم اجتماعی بومی و تجربه
های بضور ایان مؤلااه در ایاران فها  امروز ناسیونالیس  بسیار متااوا از نغازین روز

او توسط ملت ایران و عرا  و تجلیان  باشکوهگردد. شهادا شهید سلیمانی و تشییع می
ای متعاادل از ناسیونالیس  ایرانی و چهاره افتهیتکامنها، نمودی از او در میان دیگر ملت

 ت.ها و گاتگوهای بسیار اساز هویت ایرانی را جلوه کرد که نیازمند بحث
 

 ی پژوهشپيشينه
هایی هساتند کاه است نن دست از پژوهش موردتوجهی پژوهش باضر در پیشینه ننوه

هاای تطبی ای، دوم توجاه باه گام-را دارا باشند: ن ست رویکردی تاری ی دو رصیصه
 تحولی هویت ایرانی در فه  ماهوم ناسیونالیس .

ررسای مساائن مرباود بادان ی ناسیونالیسا  ایرانای و بالف. برری منابع به مسائله
 اند، اما پیوست تاری ی و تحولی ندارند:پژوهی کرده ی مسئلهنوعبهاند و پردارته

و تأثیر  شدنیجهان یدهیپد»کارشناسی ارشد رود با عنوان  نامهانیپارضا جمالی در 
ی جدیادی از باه اثرگاذاری جهاان جهاانی شاده و شابکه« یرانایا سا یونالینن بر ناس
تنیاده مادرن پردارتاه اسات و ی دره ا و ناسیونالیسا  ایرانای در ایان شابکهارتباطا

تحااول » ای بااا عنااواننامااه. پایان 1384جمااالی، عناادارد رویکااردی هااویتی و تاااری ی 
به بررسی نسبت «  رانی: ایعمطالعه مورد ینید کیدئولو یدر پرتو ان الب ا س یونالیناس

ایرانی پردارته و مالبظاا تااری ی و هاویتی  ان الب ایدئولو یک دینی و ناسیونالیس 
را چندان مدنظر ندارد، البته در قرائت و تعریف ایشاان از ان االب اساالمی باه ان االب 

بوچاانی، عکند گرایانه از دین را روایت میایدئولو یک ن دهایی وارد است و قرائتی چپ
اسات کاه  درسات« نذربایجان از منظر ناسیونالیس  ایرانای»ی نیا در م الهصادقی . 1389

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/551121/%D8%A7%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C?q=%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C&score=24.0&rownumber=8
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و ناسیونالیسا   سا یترکپانمنظری تاری ی و تحولی دارد، لکان در چاارچوب ادبیااا 
 . 1388نیا، صادقیعندارد ایرانی به مورد نذربایجان پردارته و منظری کالن و ملی 

دگردیسای هویات ای دیگر از منابع دارای منظاری تااری ی هساتند و باه ب. دسته
ی ترکیبی از یک مسئله و یک منظر نوعبهاند و ایرانی در فه  ناسیونالیس  ایرانی پردارته

 شود:گیرد، به برری موارد اشاره میتاری ی هستند که البته نثار بسیاری را در برمی
کتااب در تهران اسات، در  ایو مأمور سازمان س تسبورگیکات  که استاد دانشگاه پ واردیر

براسااس  رانیادر ا سا یونالیماهاوم، قالاو و عملکارد ناس یبه بررسا رانیدر ا س یونالیاسن
 یتیرواو  پردازدینن م یکردن صنعت نات، بکومت مصد  و سرنگون یچون مل یتحو ت

 و محدود به باازه یربومیغ یکردیاست رو یهیدارد و بد یسشم 30و  20از دهه  ی یتار
 . 1381عکاات ،  دهدیرا پوشش نم قیتح  نیتکامن موردنظر امورد مطالعه دارد و تطور و 

و  یو عربا یرانایا سا یونالیناس یبررس»ای با عنوان راتمی و دیگر همکارانش در م اله
در کاوشای تطبی ای باه « بو نهضات عار رانیاا یبازتاب نن در شعر دوران مشاروطه

را شعر مشاروطه قارار داده ی بحث م ایسه ناسیونالیس  ایرانی و عربی پردارته و زمینه
است. نویسنده برشی موضوعی به شعر دارد و برشی تاری ی به مشروطه و از هویات و 

، با عال  یقبلهفولر در کتاب .  1394راتمی، ع دیگوی زمانی س ن نمیتحول نن در بازه
و  کنادیبحاث ما یرانایا استیس زیبرانگو وجوه مناقشه رانیاز ا ی یتار یدقت و فهم

 یادر ساطو  منط اه یاسیو اقتصاد س استیدر سپهر س رانیا تیوضع یبه واکاو دست
اسات  یهیو باد دهادیکشاور کهان ارائاه ما نیااز ا یاسایق یریزده و تصو یو جهان

ملان  گاریبه دنسبت خیدر تار رانیاثر، تالش در فه  وجوه راص ا نیا در س یونالیناس
 یغربا یکاردیرد نظار نادارد و از روپس از ان الب را ماو ی یتار یاست. کتاب دوره

 یو زبان ترک جانینذربا یهو مسئل یرانیا س یونالیناس»ی م اله . 1401عفولر،  بردیم بهره
به قلا  ناصار صادقی و دیگار «  یبه پهلو هیگذار از قاجار یهعبا تأکید بر مجالا دور

ایرانای و زباان ی قاجار کنکاش کرده و نسبت ناسیونالیس  همکارانش در مجالا دوره
ترکی را مطالعه کرده است. بادیهی اسات نویسانده در یاک دوره و موضاوی تااری ی 

ی کارشناساناماه در پایان . 1400صادقی، عنادارد راص متمرکز شده و منظری فرنیندی 
و  شاهیبا تأکیاد بار اند س ؛یونالیو ناس یرانیروشناکران ا»ارشد نقای نوروزی، با عنوان 

ی مشاروطه به قرائت روشناکران نسن ن سات دوره« اول و دومعمن روشناکران نسن 
و پیشا مشروطه پردارته است و فه  ایشان را پیرامون ناسیونالیس  بررسی کارده اسات 
که فهمی وارداتای و اولیاه اسات و در تضااد باا ناسیونالیسا  ایرانای قارار دارد و بار 
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زه بساینی نیاز همواون نقاای بما . 1400نوروزی، عاست های وارداتی بار شده ارزش
پردارته است؛ اما با تأکیاد ی ناسیونالیس  ی قبلی به بررسی روشناکران و مسئلهنامهپایان

اول  یورزان عصار پهلاو اساتیس یشهیدر اند س یونالیناس» بر عصر پهلوی اول با عنوان
تااش، ماوریت نیزاده، عبدالحسا یبسان ت ا دیس ،یفروغ یعمحمدعل یشهیبر اند هیبا تک

 . 1393عبسینی، « بکمت  اصغری، علتیم برالسلطنه هدا
ی زمانی ج. نثاری که رویکردی تاری ی دارند و تطوراا ناسیونالیس  ایرانی در بازه

 اند:ی را مدنظر دارند و سیری از تحو ا را نیز بررسی کردهتربلندمدا
موردی: پهلوی  گرایی در ایران عمطالعهگیری ملیشکن»ی یی نیز در م الهمؤمن صاا

عماؤمن پردازد می رضاشاهگیری ناسیونالیس  ایرانی در منظر وارداتی به روند شکن« اول 
تحاول »باا عناوان  یی داریاوش قمارناماهو در تداوم همین مسیر پایان  1398یی، صاا
ی اشاغال و تحکای  بکومات دوره راایتأثاز « 1332تا  1320از  رانیدر ا س یونالیناس

هاای فکاری کاه تمایان باه بازگشات باه و از سویی دیگر به رشاد جریانپهلوی دوم 
ها و ارکان ناسیونالیسا  در مؤلاه»ی م اله . 13۷۶، یقمرع دیگورویشتن دارند س ن می

ی الهه زنجانیاه و دیگار همکااران نیاز ارکاان ناسیونالیسا  نوشته« دوره محمدرضا شاه
نقای قنبرلاو . جناب  1400زنجانیه، عدارد ایرانی را در دوران سلطنت پهلوی دوم مدنظر 

دوستانه گرا، ناسیونالیس  وطنی ناسیونالیس  ایرانی یعنی ناسیونالیس  باستانبه سه چهره
ی رااود تعااامالا فراملاای و ناسیونالیساا  مااذهبی پردارتااه و تااالش دارد در م الااه

ی ناماهپایان تیادرنهاو   1392قنبرلاو، عکنناد گرایی را تبیین ناسیونالیس  ایرانی و اسالم
نقای ابمد شمس نیز به نسابت و تعاامالا ناسیونالیسا  ایرانای و ناسیونالیسا  دینای 

ای متصور بر تعامالا این دو پردارتاه پردارته است و در منظری قابن انت اد، به دوگانه
 . 138۶شمس، عاست 

. 1ن بیاان کارد: چنای توانگاته را میگذشت تمایز تح یق باضر و نثار پیش ازننوه
 سا یونالیناسی پژوهش یعنی ش صیت شاهید سالیمانی، هویات ایرانای، اصل یرهایمتغ

. رویکردی تااری ی پاژوهش در 2ایرانی در یک پژوهش در کنار ه  قرار نگرفته است 
کمتار  ماوردنظری زماانی ی اریر و تمرکز بر تطوراا و تحو ا ماهومی در باازهسده

این پژوهش، چارچوبی بومی  موردنظرن چارچوب نظری بوده است. در ضم موردتوجه
 و بدیعی است.
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 روش پژوهش
ی را برگزیاده و پژوهشای کیاای اایک قیاروش تح  پژوهش باضار از منظاری کلای،

. شاودیم دهید یایک یهابه روش یروزافزون شیگرا یاسیعلوم س درشود. محسوب می
 زیاکاه هار دو ن دهندینشان م« مضمون»و « معنا»به  یشتریتوجه ب یاسیپژوهشگران س

 دیانیباه شامار ما یاایک یهااطرفداران روش یادعاد مور یدیازجمله موضوعاا کل
 نیرا باد یاایپاژوهش ک یهاایژگیو توانیطور رالصه م. به 214-215: 1994 ت،یعوا

ی . محصاولج باودن ی. تعااملب کیاتکن ایااستااده از چند روش  .الف شر  برشمرد:
متناوی  یو اعماال پژوهشا یشانارت. تکثار روشد و کو  گوناه یملمتراک ، تأ ده،یویپ

اسات. ازننجاکاه « هنار» کیا یادیاتاا باد ز یاایپاژوهش ک . 1۶2: 138۷ ،یعمنوچهر
 یاایاند، پژوهشاگر کو استاندارد نشاده قیدق یکم یهابررالف روش یایک یهاروش

و ابتکاار  یقبلا یهاعمن و با اتکا باه تجرباه نیمناسو رود را در ب یشناسروش دیبا
 . ۷-10: 1998 لور،یعتکند   یتنظ یش ص

 یروش گردآور

علاوم  یهااپژوهش گاریپژوهش و با توجه به موضوی موردمطالعاه همواون د نیدر ا
موجود در عرصه پژوهش اسات؛  یها، نثار علمداده یمنبع گردنور نیتریاصل یاجتماع
موجاود بهاره  یهااکه از داده ییهاش. پژوهدیاستااده گرد یااز روش کتاب انه نیبنابرا

: 138۶ ،یاماام دیعساباوده اسات  جیرا یاسیو علوم س یشناسهمواره در جامعه رندیگیم
 90 یالا 80مح اق بادود  ،ی یتار  اایتح  رینظ  اایاز تح  یادر پاره . 208و  205

 نوردیباه دسات ما یامطالعااا کتاب اناه قیرود را از طر ی یدرصد از اطالعاا تح 
 . 181-182: 138۶ ،یعطاهر

 روش تحليل

پاردازد راود می موردنظری تطبی ی به بررسی ایده-گیری از روش تاری یپژوهش با بهره
ی ن ان تااریخ و جاباهبرد. پژوهش تاری ی میای بهره از منابع اسنادی و کتاب انه تبعبهو 

رویدادهاسات کاه اتکا بر تصدیق تاریخ مدون، نوعی تالش جهت کسو معرفت دقیق از 
نیازمند تأمن، تعمق، تطبیاق عم ایساه  و تاکیاک از بواشای در طاول زماان یاا در میاان 

ها و ی شاباهت. م ایسه 243: 1398رنیار، عاست ی زمانی رویش ی راص و برههجامعه
ها و ی اصلی این نوی از پژوهش است. پژوهشگر تااری ی بایاد شاباهتها، هستهتااوا
ی پاژوهش، باه مش ص نماید. در ضمن با توجه به تاری ی بودن زمینه اً یدقها را تااوا

قُلن تاری ی و م اطع تحول تاری ی توجه شده است و سرنوشت ناسیونالیسا  ایرانای بار 



 ...عمیونالیتطور و تکامل مفهوم ناس

 115 

مساائن پیویاده و غاامر در  بررسای شاد.ملی در تحو ا ماذکور ی عناصر هویتپایه
لت، هویت ملی، تجدد و غیره بیشاتر م-سیاست ملی و فه  بسیاری از مااهی  مانند دولت

که در کتو غیر تاری ی قابن تح یق باشد محتاج نن است کاه در فرنیناد تااری ی و از نن
 . ۷00: 1398نجای، ع ردیگو تاحص قرار  قیموردتح نگاه به گذشته 

 
 چهارچوب نظری

ت، پژوهش باضر نیازمند ارتیار الگوی نظری در تعریف هویت ایرانی اسا کهییازننجا
جامعه ایرانی در تناساو باشاد و  بومستیزها و چهارچوبی برگزید که با مبانی، ارزش

هویت را از منظری ب ی ی و غیر تحمیلی بنگرد. پژوهش الگوی تحلیلای کاه از ساوی 
گزیناد. رویکارد رهبر ان الب اسالمی در تعریف هویت ملی ارائاه شاده اسات را برمی

یابد و ر مسیر طبیعی تاریخ و فرهنگ ایرانی معنا میایشان از سویی در منظری بومی و د
از سوی دیگر در منظری کاربردی و با توجه به جایگاه و ن ش ایشان در تاریخ سیاسای 

.  یابیایدرممنط ای  کاامالًی فکری ایشان را ایران معاصر، ضرورا پردارت به منظومه
 بر این اساس هویت ملی عناصری دارد:

 یماسات. مسالمان تیهو نیا ؛یو ان الب خیدر تار دارشهیان، رمسلم  یهست یما ملّت»
ملّات ماا را  تیااسات کاه هو یعنصار اصال بودن ما سه یما و ان الب ی یما، عمق تار

 . 22/3/139۶ رهبری، معظ  م امع «ی ازنظر دور بدار دیرا نبا سه نی. ادهدیم نیتشک
ی عناصار روشانبهان نیاز های کلی جمعیت توسط ایشای سیاستبند سیزده ابالغیه
 :شماردیبرمهویت ملی ایرانیان را 

  و ارت اا  وفاا  و یان البا ،یاساالم ،یرانایعا یملا ب شتیهو یهامؤلاه تیت و»
راارج از  انیارانیو ا نان؛یمرزنشا انیادر م ژهیوباه ینیدر پهنه سرزم یاجتماع ییهمگرا
 . 20/2/1393های کلی جمعیت، عابالغیه سیاست «کشور
داری در تااریخ و ان البای باودن، عناصار م اوم براین سه عنصر مسلمانی، ریشاهبنا

 هویت ایرانیان است:

 
 : عناصر هویت ملي از منظر مقام معظم رهبری1نمودار 
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 شود:تعریف می گونهنیاهر یک از این عناصر نیز 
 «ماست. تیهو یدهندهنیها و اصول اسالم، تشکارزش یعنیبودن ما  یاسالم» اسالم: -
 خ،یماا در طاول تاار یانسان یروهاین یعنی خیما در تار یِدارشهیر» تاری ی: ریشه -
و  -یم تلف: در فلسااه، در علا ، در فنّااور یهادر ب ش-اند بوده یافکار بلند یدارا

 تیاناد و باه بشارانجام داده ار یبزرگ یکارها ،یزمان تیبسو موقعبه خیدر طول تار
ناو و ابتکاار،  یِفنااور»  یکنا الیاما ر نکهی. ادیرا توجه داشته باش نیاند؛ ابرکت داده

 نیاا ر،یا، ن «باوده جاورنیهاسات و از اوّل اق به غرب و اروپاا و مرباود باه ننمتعل
 .«متناسو روز یهایفناور  ؛یبود یاورندر ف شتازیو پ رو شیپ ییهارطاست. ما در دوره

 یِنن برکات تحاول یعنایت. ان الب ماس تیاز هو یان الب ب ش مهم» ان الب: -
قل  مها  نن،  کیکشور را عوض کند و  تیبه اسالم توانست وضع یهیکه با تک ی یعم
کشور کرد. ملّت در کشاور،  ینورد، وارد متن اداره رونیب هیبود که ملّت را از باش نیا
 فیاتعرهاا بکومات نیاصالً در ذ ،یمتماد یهادر طول قرن ران،یا تبود؛ ملّ کارهچیه
 . 22/3/139۶ ،یم ام معظ  رهبرع «ها نداشت[.]بکومت جادیدر ا ین ش شد،یم
 

 های پژوهشیافته
 های تحول و تطور ناسيوناليسم ایرانیگام

ی اریر ن اد عطای را به رود دیده است که تکاناه و تحاول ناسیونالیس  ایرانی در سده
ی ایرانای ملا تیهوبازتعریف  اند و موجو تحول، ترمی  و بتیجدی را باصن نموده

 شده است که در ادامه بررسی رواهند شد.
 تحميلی-ناسيوناليسم تقليدی

های قرن سیزده  شمسی و بار روی کار نمدن پهلوی اول، روشاناکران در نغازین سال
ی شده از برداریکپها س ن از ناسیونالیس  ت لیدی و بوزه اندیشه در نن سال مؤثرانو 

هویات معناا و بیبا طع  دیکتاتوری منور! در این منظر ما ملتی بی ه ننزدند، غرب می
بودی  که باید با ضرب شال  دیکتاتوری مسیر مدرن شدن را طی کرده و از ایان مسایر 

نن  شابه روشاناکرانماؤثرترین  ازجملاهراان داور،  اکبریعلیافتی . می دررورهویتی 
 نویسد:ی اول چنین میدوران و شریک در تأسیس و قوام بکومت پهلو

ا ف ط به یک وسایله  اطالییبشود! تنبن و پرچانه و ملت ایران با نصیحت ندم نمی»
ی صحیحش اندارت و بس: زور! تاا پاای زور در میاان نیاماده از ممکن است در جاده

را ور   هزارساالهششی راود، باید بود! تاریخ این ملت باه ع یاده وسیمأترقی ایران 
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هرچه از ایران دیاده شاد،  –ای ملت ایران چیزی نبوده است عصر و دوره چیهبزنید... 
 . 2: 1302عداور،  «کار رؤسای ایرانی است!...

ناسیونالیسمی که رضاران به دنبال ابیای نن بود، ناسیونالیسمی ت لیادی و برگرفتاه 
ی محادود ساار راارجی وی یعنای ترکیاه گرا و تجربهاز مشاوره و روشناکران غرب

سا ران که از گذشته پاسداری فرهنگ و سانت اصاین ایرانای را بار عهاده ست. دیوانا
دیگر پاسداران امتداد سنت و فرهنگ ایرانای نبودناد،  تنهانهداشتند و در دوران رضاشاه 

ترین مروجان فرهنگ غربی شده بودند، زیارا ها  بلکه رودشان تبدین به یکی از اصلی
های غرب داشت و ه  متصادیان و شااغالن در نظام یشهسا ری مدرن، رسارتار دیوان

ی افارادی دارای تحصایالا باه شایوه  اقان انمورتگان اروپاا و یاارشد دیوانی دانش
. ناسیونالیسا  او باه ناسیونالیسا  نتااتور   300: 1398سمیعی، عبودند اروپایی در ایران 

کارد و بسایاری از یدیکتااتوری ترکیاه را تحساین م  ااًیعمشباهت داشت و رضاران 
البته ،  11: 1381کات ، عکرد در ایران پیاده  ناًیعدر ترکیه را  شدهانجاماصالباا اجتماعی 

کمتار در اقاداماا  ظاهربهطلبی فردی بود، نفتی که گرایی پهلوی اول نلوده به منافعملی
ول با تمرکزگرایی و دیکتاتوری نظاامی درصادد تحا شد. رضارانمشاهده مینتاتور  
ی بااود، تمرکزگرایای ریشااه در مبنااای فکاری رضاشاااه داشاات کااه نن را راناایجامعاه ا

 . 130: 13۷2زرگر، عدانند ایرانی می« نتاتور »و او را « گراناسیونالیس  دولت»
ی با روبانیت و هویات دینای نیاز ناسیونالیس  در منظر رضارانی ابزاری در ستیزه

ی ایرانیات ی ایران باستان و ایجاد دوگاناهارگونهشد و با ابیای افراطی و شعقلمداد می
ی ماذکور اقاداماا بسایاری در دوره رونیاازاگردید. و اسالمیت از سیاست تع یو می

برگازار های چندی در ارتباد با فرهنگ و تمدن ایاران باساتان کنگره ازجملهانجام شد، 
در  در لندن و کنگره 1309در تهران، کنگره  130۶شناسی ایران ، کنگره هنر و باستانشد
. او  1۶۶-1۶۷: 1391زاده، فاال عباود هایی از این سیاست نمونه 1314در سال  گرادنیلن

و در کشاور نوساارته بارای  باازنوردی ایاران را رواست م داری از عظمت گذشتهمی
هار کارد. باه ربمی دنبال میها را با عزم و بیرود قدرا مطلق برقرار کند. این هدف

از میاانش  الم ادوریبتاتارات و می اماانیباایساتاد، ی که سر راه اقداماتش میدرتق
. جریاان  318: 13۷8غنای، ع افاتیبرد... قدرا روبانیون نیز ناگزیر باید کااهش میمی
ای نشکار با جریان روبانیت داشت در ایان گاام روشناکری نیز که رقابت و ستیزهشبه

ی، هماراه رضااران باود و در ایان دیات لگرایی بهموون گام گذشته یعنی ترویج غر
ی مجلاه فرنگساتان چناین ی ن ستین شمارهفرسایی بسیار داشت. در سرم الهمسیر قل 
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نمده است که ایاران راود را از شار اساتبداد سالطنتی رهانیاده اسات؛ اماا اکناون باه 
نگاال روباانیون سواد را از چهای بینیازمند است تا به زور، توده« دیکتاتوری ان البی»

ی روباانیون مرتجاع درصد مردم تحات سالطه 99در کشوری که »ررافاتی رها سازد: 
های سنتی را از باین ببارد هستند، تنها امید ما به موسولینی دیگری است تا بتواند قدرا

عنبراهامیاان، « ، بینشی نوین، مردمی جدید و کشاوری مادرن باه وجاود نوردجهیدرنتو 
تحمیلی باودن در برابار  نابراین ناسیونالیس  رضارانی از دو ویژگیب؛  155-154: 138۷

هویت دینی و اسالمی جامعه ایرانی و وارداتی بودن و ضعف در برابار فرهناگ غربای 
 برروردار بود.

 گرایی سكوالرجبهه ملی و ملی
ی ایرانی بارای اب اا  ب او  راود در برابار اساتعمار نهضت ملی نات و تالش جامعه

ی ناسیونالیسا  فاراه  نورد. از مؤلااه تاریباوم، نوردگاهی برای فه  مشتر  و انگلیسی
ی ملای نمااد مسیر تحو ا به سمتی رفت که در فرنیند نهضات ناات، مصاد  و جبهاه

تجادد و یاا بوروکراسای و یاا  مش صااًگاتمان ناسیونالیس  ایرانی شادند. ایان گاتماان 
تحات عناوان تاوازن  ننواهتافات. را برنمی« یوابستگ»کرد؛ بلکه داری را ن د نمیسرمایه

ی بار ناای طورکلبهشود، ی منای در زمان ملی شدن صنعت نات مطر  میسیاسی یا موازنه
 . 199-200: 1395شیرازی، ابوالحسنعاست و واگذاری هرگونه امتیاز به دول بیگانه ناظر 

لای روشاناکران در م ایساه باا نسان قب ترافتاهیتکامنمصد  و بامیانش در نسبتی 
ی هااارزش بااسطحی و ت لیدی، تالش کردند در منظری ایرانی و با تلایق ناسیونالیس  

ایرانی، ناسیونالیس  ایرانی را تکامن ب شند. ایشان در منظری تلای ی ناسیونالیسا  را باا 
ی مدعی نمایندگی ناسیونالیس  ایرانی بودناد. ایان نوعبهی ایرانی ترکیو کرده و اندیشه

باود، اماا ب اش  جلوروبهکیو و تعریف از ناسیونالیس  گرچه در نسبت با قبن گامی تر
کرد و یا تماین و فاقاد بااور ب ی ای  زم و اصلی هویت ایرانی را نمایندگی نمی عمده

قرار نگرفت هویات  موردتوجهی هویتی که در این گام برای نمایندگی نن بود. این  یه
ینی مردم ایران و شریعت م ادس اساالم اسات. مصاد  و د دارشهیرعمیق و باورهای 

ی از تسایسکو رهماکرانش در م اام عمان گاتماان دینای را فراماوش کارده قرائتای 
ایرانی ارائه دادند. تاکیک دین از سیاست و منزوی کردن نیروهاای ماذهبی  س یونالیناس

ی انگار دهینادو با   550: 1398نجای، عشد علن و عوامن افول نهضت ملی نات  ازجمله
 اهللتیاندر جریاان نهضات ناات تنهاا ماناد و  عمالً، مصد  داراننیدن ش و جایگاه 

ی باا کودتاای رابتبه جهیدرنتکاشانی و نواب صاوی را از صف وابد نهضت رارج و 
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ی ملای نمریکایی بذف شد. در ضمن باید توجه داشت که اشکال مهمی کاه باه جبهاه
یک مکتو فکاری  کهنیانظری مستحکمی نداشت و بیش از وارد بود این بود که مبانی 

باشد یا  اقن مانند یک بزب، اصول فکری و مرام ثابتی را برای راود برگزیاده باشاد، 
ها و . ایشااان یکاای از مؤلاااه 399: 1398ساامیعی، عبااود یااک ائااتالف سیاساای م طعاای 

 زع باهکاه های اصلی هویت ایرانی را نادیده گرفتناد و ایان در باالی اسات شارص
شریعتی، بازرگان، عنایت،  ازجملههای م تلف فکری بسیاری از اندیشمندان و در طیف

شایگان، رجائی، نجای، کووئیان و افروغ، در  وبدا، تعامن و همیاری میاان ملیات 
: 1401جلیلی، عشمارند میترین مبانی هویتی ایرانیان برایرانی و مذهو اسالمی را از مه 

منجار باه ضاعف و  ص نظری و برداشت ناقص از ناسیونالیسا  ایرانایو همین ن   14
 ی این جریان شد.دگیپاشازه 

 ناسيوناليسم و دین علمی
گرایان نهضت ناات، نسان دیگاری از روشاناکران و باازیگران گاته در ملین ص پیش

نامیدناد. ماذهبی می-سیاسی را در فضای سیاسی ایران معرفی نماود کاه راود را ملای
هاا دانسات. مؤسساان نزادی و رهبران نن را باید بارزترین مصدا  ایان جریاننهضت 

ی و مصاد  را در ملا یجبهاههاای راود باا ترین تااوااصالی ازجملهنهضت نزادی 
 گوید:کردند. مهندس بازرگان چنین میجایگاه دین در مبازره و سیاست اعالم می

واطاف انساانی و یاا محر  بعضی ممکان اسات، ناسیونالیسا ، بعضای دیگار، ع»
ای از ها سوسیالیس  باشد... ولی بارای ماا و بارای عادهتعصباا نژادی و محر  بعضی

فکران ما و شاید اکثریت مردم ایران، محرکی جز مبانی و معت داا ماذهبی اساالمی ه 
 . 258: 13۷۶عیوسای اشکوری،  «توانست وجود داشته باشدنمی

ی رود عالوه بر هویت ملی بر هویات گذشته گرایان به نسبت نسناین نسن از ملی
نشتی هویت ملی و هویات اساالمی ایرانیاان بودناد و تاالش  درصدداسالمی توجه و 

هاای ناسیونالیساتی هاای اساالمی و ارزشداشتند با قرائتی بومی و تلای ی میاان ارزش
ش از ی الگاوی ناسیونالیساتی راویپیوند برقرار نمایند. جریان نهضات نزادی در ارائاه

ناماه نهضات نزادی از اعت ااد باه . تضاد و تزاب  مباانی: در مرام1برد: نواقصی رنج می
اسالم، کنوانسیون ب و  بشر، مصد  و اسالم گاته شاد. ترکیبای نامتجاانس! اساالم و 

ایان اصاول در کناار  نشینیه ب و  بشر، اسالم و مصد ! بدیهی است که  ونیکنوانس
ی کاه شاهید بهشاتی نن را باه ساران شایاندسادهی است، رانگاسادهه  و بدون تزاب  

: بزرگاان نهضات نزادی و مارد شاماره یاک زدهعلا . دیان 2نهضت نزادی تاذکر داد 
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و اساالم برنمدناد، اماا اساالمی را  یگراینشینی ملینهضت، مهدی بازرگان درصدد ه 
 درواقاعشات. بوزوی ندا افتهیقواممعرفی کردند که ریشه در سنت علمی تشیع و نظام 

و در چهاارچوب تناگ علاوم تجربای باه دفاای از اساالم  زدهعلا بازرگان در منظری 
ها معرفای کارد. پردارت و مذهو را با نبروی عل  تجربی باه جواناان مباارز نن ساال

دارد کاه راه انبیاا  و راه علا ، راه بازرگان در این راستا در کتاب راه طی شده بیان مای
ت د است که راه طی شده توساط انبیاا  هماان راه علا  اسات و ای نیست و معجداگانه

های علمای جدیاد تبیاین کند اصول و بتی ابکام اسالمی را با یافتهتالش می رونیازا
را  شادهارائههای کند که ادعای دقت و صحت قاطع در اساتنتاجکند، هرچند تصریح می

کاه علا   لگوی تلایق عل  و دینکه صاببان ا روستنیازا.  1۶3: 13۷۷بازرگان، عندارد 
گرایاای را برگزیااده و ب شااند، تعریااف علااوم اجتماااعی ماادرن از ملیرا برتااری می

ی کنناد. در ایان رویکارد،  یاهتعریف می زدهعل ناسیونالیس  را در منظری وارداتی و 
شود و بدیهی است که لیبرال تعریف و تحلین میهویتی اسالم و ان الب، در منظری شبه

کناد کاه باا الگاوی نظاری م الاه باضار متاااوا اسات. قرائات ویتی را معرفی میه
 افتاهیقاوامگرایان نهضت نزادی از اسالم در است الل از روبانیت و اجتهاد بوزوی ملی

ی بازرگاان، اساالمی فاردی و محادود را تجاویز بود و تحت تأثیر قرائات تجرباه زده
کرد که در ظاهر به اسالم سیاسی معت د است، کرد. این اسالم، مسلمانی را تربیت میمی

لکن اسالم سیاسی او جز در بد نداب فردی و کلیاا بسایار کاالن اعت اادی کاربساتی 
 باشد. نینفرن شتوانست در نظام سازی نیز دیگر نداشت و نمی
 گراییی ملیمعتزلهانقالبيون مسلمان و 

ی و بررساقابنی اول ان االب اساالمی گرایی و ناسیونالیس  در دههگام چهارم تکامن ملی
اماام ابصا  است. پیروزی ان الب اسالمی و سپس تس یر  ناه جاسوسای کاه بضارا 

ره  نن را ان الب دوم نامیدند، شعارهایی چون صدور ان االب و بمایات از مستضاعاان ع
بادی  گرایای را تااملیها، عال ، شرایطی را فراه  نورد که در اوج شرایط ان البی نن سال

ملی را در مواردی در تزاب  با هویت اسالمی ترسی  کرد. فضاای ان البای تضعیف و هویت
داد و های ملی جلاوه مایاز نرمان ترپررنگهای امتی را دهه شصت و جنگ تحمیلی، نرمان

، در ب اشینزادهای ان البای، همواون واباد نهضات ظاهربهبرری نهادهای ان البی و یا 
گرایی گرایی را ت لیان نرماانن جهانی ان الب را تع یو و هرگونه ملیی راص، نرمامشرط

از هویت ایرانای ارتازا   کهننگرایی بیش از ها ملیامت اسالمی دانستند. به نظر در این سال
های جهانی ان الب اسالمی و نرمان صدور ان االب تع یاو کند، بیشتر در چهارچوب نرمان
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ی ررمشاهر نزادساازبرای جنگ مست ی  با اسرائین بعد از فاتح و شد. اعزام نیرو به لبنان می
راه »باا شاعار گرایی ایرانای اسات. اماام رمینای عره  ی از ملینیچننیاای از برداشت نمونه

تا بدی این منظر و رویکرد را تعادین و باان نظاام را اوجاو « گذردمی کربالقدس از 
 نمودند: های جهانی رود معرفیواجباا به نسبت مأموریت

... ماا مست الًدنبال لبنان بروی ، نه  عرا  شکست ما راهمان این است که باید از راه»
رواهی  که قدس را نجاا بدهی ، لکان بادون نجااا کشاور عارا  از ایان بازب مى

دانی ، لکن م دماه اینکاه لبناان را ماا نجااا توانی . ما لبنان را از رود مىمنحوس نمى
ربط بروی  ساراغ عرا  را نجاا بدهی . ما م دمه را رها نکنی  و بىبدهی  این است که 

رودمان را صرف کنی  در نن و عرا  براى رودش محکا  کناد  زیچهمهذى الم دمه و 
 . 354: 1۶ج  ،1389 عامام رمینی، «جاى رودش را

ی  زم را ی شصت و دفای م ادس مجاال و تجرباهی دههپربادثههای لکن فضا و سال
های اولیه ان الب با فهمای ی شصت و سالداد. ابتدای دههرانیان برای تعادل هویتی نمیبه ای

گرایی گذشت و جمهوری اسالمی نیازمند طی شدن مرابن تااری ی دیگاری ان البی از ملی
 ی فه  و تجربه کند.روببهی رهبران ان الب در نسبت ملیت و اسالمیت را بود تا ایده

 ژاپن اسالمی
های فرهنگای و اقتصاادی باا م دس و بازنگری در سیاستی دفای انیپا س تهای سال

توجه به شرایط جدید که موضوی توسعه و سازندگی را به مسئله اصالی کشاور تبادین 
گرایای ایرانای گارا باه ملیکرده بود، دو عاملی شدند که منجر به تاو  یک منظر درون

ی ایاران و ساازندگی توساعه در رادمت سیاسات شد. در این دوران سیاست رارجی
های ناشی از دوران جنگ قرار گرفات و رویکارد و هویات اساالمی ان االب و ررابی

یافات. اهاداف سیاسات راارجی در  توجهقابنگرایی دهه شصت، تحولی جهان اسالم
دوران نقای هاشمی رفسنجانی همانند دوران گذشته دارای دو بعد ملی و فراملی بود. با 

ال ری و تأکید بر ن اش کاانونی و مرکازی ایاران در ی اما توجه به نظریهپایان جنگ و ب
اماا ؛ ی اهداف ملی متماین شدسوبهجهان اسالمی اهداف فراملی سیاست رارجی ایران 

روی ایران بعد از جناگ، مالبظااا و بعاد توجه بیشتر به امور دارلی و الزاماا پیش 
 شادابه. اهاداف فراملای  2-3: 138۶ی، نقاایعساارت ملی را بر بعد فراملی موجه می

گرایاناه و تحت تأثیر اهداف ملی قرار گرفت و در م ام عمن و باه دلیان رویکارد عمن
گرایاای و ناسیونالیساا  ایراناای در ی دولاات، در ایاان گااام از سرنوشاات ملیتساایپراگمات

. های جهانی ان الب کنترل یا تحدید شادچهارچوب مرزهای ملی ایران تعریف و نرمان
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های اساالمی را اولویت سارت جامعه ایرانی است و باید نرمان فعالًاین ایده معت د بود 
تنها در چارچوب ملی تع یو نمود و س ن از سارت یک  اپن اسالمی باه میاان نماد. 

در قانون اساسی بدان اشااره شاده اسات در ایان  صرابتبهسیاست صدور ان الب که 
ان الب که امری است مرتبط باا هویات اساالمی و دوران تعدین و کنترل شد و صدور 

ی در چهارچوب هویت ملی هض  و کنتارل شاد. نقاای هاشامی رفسانجانی وطنجهان
معت د بود کاه صادور ان االب بایساتی از طریاق توساعه و پیشارفت ایاران  بارهنیدرا

. در کنااار تعاادین سیاساات صاادور ان الباای در  90: 13۷8یی، عرضاااباشااد  موردتوجااه
هاای اساالمی نیاز تعادین گرا، سیاست بمایات از جنبشهویت ملی درون چهارچوب

های اسالمی یکی از اهداف اساسی سیاسات از جنبش جانبههمهگردید. هرچند بمایت 
رساد تاااوتی کاه در ناوی و میازان بمایات از لکان باه نظار می هسترارجی ایران 

های این است که در دورهی گذشته وجود دارد های اسالمی این دوره با دو دورهجنبش
ی ساازندگی های اساالمی بسایار گساترده باود؛ اماا در دورهگذشته بمایت از جنبش

های متعاارض ی راورمیانه و در بمایت از جنبشها محدود به بوزهبمایت از جنبش
 . 204: 1388الدینی، معینعاست با اسرائین 

ره  و فروپاشای ع ینایرم البته باید در نظر داشت که دو عامن ربلت بضرا اماام
های هویتی بررای باازیگران سیاسای منجار شوروی نیز به ایجاد چالشی جدی در  یه

ی شصت که بار هویات اساالمی فراملای تأکیاد شد. جریان سیاسی چپ فعال در دهه
ای جادی  راالنگریست، در نبود امام داشت، امام را در منظری رهبری کاریزماتیک می

ی چپ یعنای شاوروی دچاار ز سویی دیگر الگوی نمادین اندیشهکرد. ارا ابساس می
های چپ را دچاار های فکری مرتبط با اندیشهی جریانهمه عتاًیطبفروپاشی شده بود و 

ابهاماتی کرده بود. در این دوره این تاکر جریان داشت که اگر نظام بااکمیتی در ایاران 
اقتصادی نیاز مادلی موفاق و کارنماد  رازنظکه ماهیتی اسالمی دارد بتواند ثابت کند که 

 رندیگرودکار و داوطلبانه از نن الگو می صورابهاست، مسلمانان و کشورهای اسالمی 
گرایی و ناسیونالیس  ایرانی در چاارچوب یاک هویات مارزی . ملی ۷2: 1382تاجیک، ع

اتار از یابد و فرالمللی ملی معنا میهویتی که در چهارچوب مرزهای بینشد، تعریف می
شاود. در دار نداشته و تاأمین مناافع در ایان الگاو تع یاو مینن مرزها رسالتی اولویت

شاود، لکان ی امت اساالمی و مرزهاای ع یادتی فراماوش نمی، ایدهمرز محورهویت 
ای و جهاان سیاسات راارجی منط اه جاهیدرنتمرور اولویت رود را از دساته داده و به

 گردد.مبدل می دومستداسالمی جمهوری اسالمی به امری 
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 سربازان ایرانی بدون مرز
ناسیونالیس  ایرانی در همان دهه شصت ریشه داشات و مبناای نن، اندیشاه  گام متکامن

معمار ان الب اسالمی است، نن زمان که بان نظام را اوجو واجباا دانسات و بارای 
رد. لکان فضاای های جهانی ان الب اسالمی بر بان ایران اسالمی تأکید کصدور نرمان

دهه شصت و سپس دهه هاتاد و هشتاد امکان و فرصات کاافی را بارای فها  دقیاق و 
. نن زمان کاه جریاان تمادنی رقیاو و غربای در نوردینمی عینی نن ایده فراه  تجربه

ی به نام داعش تولیاد کارد و در تحاو ا ساوریه  یرب یغبرابر بیداری اسالمی، بدلی 
ی مدافعان برم، فرصت معنا و تجس  یافات. ایرانی در قواره مدارله نمود، ناسیونالیس 

گر کرد که در تناسو و تعاادل ساه نوردگاه نبرد با داعش و داعشیان، مدافعانی را جلوه
ی هویتی به تعریف و تکامن ناسیونالیس  ایرانی پردارتند. شاهید سالیمانی و دیگار  یه
ان البای باودن، ناسیونالیسا  ایرانای را  ، در تعادل میان اسالمیت، ایرانیات ورزمانشه 

مناافع  نیتاأمهای هاویتی، بارای معنایی متعادل ب شیدند که در توازن و تعادل این  یه
 اسالم، ایران و ان الب اسالمی در مبارزه و جنگ بودند.

 گاته در فه  هویت ایرانی، یعنی ترکیبی از ساه  یاهبر اساس چارچوب نظری پیش
توان ران و ان الب اسالمی، شهادا شهید سلیمانی و ش صیت او را میهویتی اسالم، ای

و « ترینامتی»ی هویتی دانست. به تعبیر م ام معظ  رهبری او تالقی متعادل این سه  یه
 ش صیت بود:« ترینملتی»

تاوان کشور باود، ها  می ترین چهرهتوان ملتیشهید سلیمانی، ثابت کرد که ه  می»
تارین باود از کجاا ملی. ترین بودترین و امتیوابد ملیکشور بود. درنن ترین چهرهامتی

ترین ه  هست به راطر اینکه در این دو سال ناام و یاادِ او. امتی جنازهعییمعلوم؟ از تش
عم ام معظ  رهبری، دیادار باا  «کندروزافزون او در دنیای اسالم ناوذ بیشتری دارد پیدا می

 . 11/10/1400 شهید سلیمانی، رانواده
که ش صیت امتی در جهان اسالم بود و در دارن به نماادی تاام  بالنیدرعسلیمانی 

گری را نیز نماینادگی ی سوم هویتی ایرانیان را یعنی ان البیاز سرباز وطن تبدین شد،  یه
ها ساعی نکنناد قرماز قطعایِ او باود؛ ایان را بعضای گری رطان الب و ان البی» کرد:می
قرماز او باود.  گری راطاو است؛ ذوب در ان الب بود، ان البی تیکنند، این واقعرنگ ک 

م تلاف و مانناد  یهام تلف و جنا  یهادر این عوال  ت سی  به ابزاب گوناگون و اس 
چرا، به شدا پایبند به ان الب، پایبند به رط مباار  و  یگرینبود اما در عالَ  ان الب هانیا

 . 18/10/1398عم ام معظ  رهبری، دیدار با مردم ق ،  «اهلل علیه  بودرضواننورانی امام رابن ع
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ای از ایرانیات را در دهه چهارم ان الب اسالمی، جلاوه رزمانشه شهید سلیمانی و 
های هاویتی ایرانیاان دارد. از ساویی در کنند که تناسو کامن با تمام  یاهنمایندگی می

ی م اومات های کالن امت اسالم در پی ت ویت جبهاهگاتمان اسالمی و بر اساس نرمان
گری افراطای نجااا دادناد. از ساویی برنمده و امت اسالمی را از رطر داعش و سلای

دیگر در منظر هویت ایرانی، عمق استراتژیک ایران اسالمی را توسعه داده و دشامنان ایان 
 نیتاأمه، امنیات ملای را ای دور از مرزهای سرزمینی متوقف و نابود کردملت را در فاصله

هاای رمینای کبیار و رهباری ان االب در قامت سربازی ان البی، نرمان تیدرنهاکردند و 
یافات اسات را نهادیناه  ی م اومات و نرماان قادس جلاوهی جبههاسالمی که در توسعه

 . 120: 1400محمدی سیرا، ع یرانیاای متکامن و متعادل از ناسیونالیس  نمودند. جلوه
هویت ایرانی است. او ه  به ایران،  ی شهید سلیمانی نیز گواهی از تعادلامهنوصیت

ه  به اسالم و ه  به ان الب اسالمی اشااره دارد. او جمهاوری اساالمی ایاران را بارم 
امروز قرارگاه بسین بان علای، » های جهان اسالم است:داند که مدافع برممی تیباهن

هاا برم است و ایان بارم اگار ماناد، دیگار برمایران است. بدانید جمهوری اسالمی 
ماند، نه برم ابراهیمی و نه مانند. اگر دشمن، این برم را از بین برد، برمی باقی نمیمی

 . 12: 139۷عسلیمانی،  «برم محمدی عص 
داناد کاه بارای اساالم و ایاران جاان فشاانی او جانش را فدای ایران و ایرانیانی می

برادران و رواهران عزیز ایرانی مان، » داند:یرانیت را همنشین میاند و اسالمیت و اکرده
مردم پرافت ار و سربلند که جان من و امثال من، هزاران بار فدای شاما بااد، کماا اینکاه 

 . 14: 139۷سلیمانی، ع «شما صدها هزار جان را فدای اسالم و ایران کردید
ی ایران و از سویی دیگار توانهشهید سلیمانی ان الب اسالمی و ان الب رمینی را پش

ساازد. هویتی را میاان ان االب، اساالم و ایاران می نیچننیابیند و در ردمت اسالم می
 نیتاربدانیاد کاه مه » هویتی که او را سربازی برای اسالم، ایران و ان الب معرفی کرد:

یاران را در هنر رمینی عزیز این بود که اوّل اسالم را به پشاتوانه ایاران نورد و ساپس ا
 . 1۷: 139۷ ،یمانیعسل «دادردمت اسالم قرار 

 
 گيرینتيجه

و  دهندهگرایای همواون بساایاری دیگار از ماااهی  مادرن و شااکنناسیونالیسا  و ملی
مدرنیتاه، از ابتادای ورودی باه ی هویت در جوامع انسانی پاس از دوران کنندهفیتوص

همنشاین باا است، از اماری مادرن و غیر های متااوتی روبرو بودهایران تاکنون با ادرا 
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ی ایرانای پاس از مشاروطه و در دین تا بازتعریای بومی در کالبد ایران اسالمی. جامعاه
از الگوهای جدید هاویتی  سیزده شمسی با سیلی سده دوران افول تمدنی ایران در اواین

کان باا روبرو شد و هویت ملی رویش را در الگویی ت لیدی و تحمیلی تعریف کارد. ل
گذر ایام و ررداد تحو ا سیاسی و اجتماعی متعدد در این سده، از نهضات ناات تاا 

است رار نظام جمهوری اسالمی ایاران، توانسات از زیار باار  تیدرنهاان الب اسالمی و 
و هویات راویش را در منظاری باومی  شادهرارجتمدن فرهنگ غربی تا بد بسیاری 

ری از تکامن هویتی ایرانیان است در تعادل ساه ساله، سی صدکتعریف کند. این مسیر ی
 ی هویتی اسالم، ان الب و ایران. یه

ی باومی در تعریاف هویات ملای، نظارگیاری از چاارچوب پژوهش باضر با بهره
ای، سیر تکامن هویات ایرانیاان را در نسابت باا ساه رامنه اهللتینی برگرفته از اندیشه

ام ن ست یعنای در دوران پهلاوی اول، ایرانیاان ی هویتی مذکور بررسی کرد. در گ یه
ناسیونالیسمی را تجربه کردند که از سویی در ستیزه با فرهنگ بومی و از ساویی دیگار 
ت لیدی سطحی بود. در گام دوم و همراه با نهضت ملی نات با بازگشت به رویشتن به 

ها تداوم یافت و مگرایی بومی پردارتند لکن از ضلع اسالمی نن غافن شدند. این گاملی
با ان الب اسالمی بعدی دیگر بر هویت ایرانی و اسالمی افزوده شد و نن هویت ان البی 

ان الب این سه  یاه درنهایات در شاهادا و تشاییع بود. در چهار دهه پس از پیروزی 
نشینی متعادل را نشان داد. هویت ایرانی در ابتدا مغلوب ماهوم مادرن شهید سلیمانی ه 

های گرایی را متااوا از داشاتهنالیس  شد و با طرد دیگر ابعاد هویتی رویش، ملیناسیو
مرور و با برگزیادن مشای باومی و بازگشات باه رویشاتن و اما به؛ هویتی رویش دید

 فیباازتعرگرایی را از درون متحاول و رصوص پس از پیروزی ان الب اسالمی، ملیبه
 رویش مست ر کرد. های هویتیکرده و در تعادلی میان  یه

ای در عرا  و ایاران، صاحنه رزمانشه نن تشییع او و  تبعبهشهادا شهید سلیمانی و 
ی مصاداقی باومی و اساالمی از و ارائاه الاذکرفو ی تعادل هاویتی کنندهقیتصدشد که 

هاای ساکو ر در نظام افتاهیقوامناسیونالیس  است، ناسیونالیسمی که با تعاریف وارداتی و 
های اساالم، ایاران و ان االب اساالمی یافات. ی فاصله دارد و تلای ی ب ی ی با ارزشغرب

ایرانی است که بر هویات امات اساالمی و  ناسیونالیس  در این منظر ب شی از هویت ملی
های ع یدتی و ایدئولو یکی، دگر و تحمیلی بار هویت ان البی نیز استوار است و مرزبندی

 ب شی درونی و معنا ب ش بدان است. گرایی نیست، بلکهاین ملی
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هااا و را تشااییع کاارده و امت رزمااانشه ب شاای از اماات اسااالمی در عاارا  او و 
ها برگزار کردند. بسیاری ها و یادوارههای دیگر اسالمی نیز در شهادا او سوگوارهملت

 از مسلمان او را سردار مدافع جهان اسالم در برابر جهاان کاار دانساتند و بار شاهادا
دانند که برای منافع ملی سردار گریستند. از سویی دیگر ایرانیان نیز او را سرباز وطن می

و بان تمامیت ارضی ایران به شهادا رسیده است. در تشییع شهید سالیمانی ایرانیاان 
ای بر وی گریستند و ملیات و هویات مشاتر  راویش را در وی از هر طیف و سلی ه

قاس  نمادی شد از ساربازی ان البای کاه در پای تح اق  گر یافتند. درنهایت باججلوه
های بلند ان الب اسالمی، یعنی بمایت از مستضاعاان عاال  و دفاای از فلساطین نرمان

برنمد. باج قاس  یک سرباز مسلمان ایرانی ان البی بود و اسالم، ایاران و ان االب او را 
 تشییع کردند.
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