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 42/6/6246 تاریخ تأیید:               61/6/6911تاریخ دریافت:
  1 یانرکاب یدرش 

  2 ییبابا یمرتض
 

بقا و تداوم زندگی اجتماعی است، از عناصری  ماننرد      هویت که الزمه

هرا و   دین و مذهب، حکومت و دولت، نژاد و قومیت، سرنتت  سیزمین، زبان،

تشکیل شده است. این تحقیر،،  ها و قهیمانان  ها، مییاث فکی ، اسطوره آیین

گیی  هویت اییانیران در   پیدازد که دین چه نقشی در شکل به این پیسش می

طول تاریخ داشته و تأثیی هویت دینی اییانیان بی تحوالت سیاسی اجتمراعی  

 اییان چگونه بوده است؟ 

گیری  از رو  وصر ی ر تحلیلری و برا گریدآور         مقاله حاضی، با بهیه

ا ، به این نتیجه رسیده است که بی پایه شواهد  همچرون   هاطالعات کتابخان

معنویت و خداگیایی، دین، جزء ذاتی هویت اییانی است و در رویردادهایی  

بویه، ص ویه و انقالب اسرالمی،   ها  علویان طبیستان، آل مثل  بیآمدن دولت

 نقشی غییقابل انکار داشته است.
 

                                              

: (مسووق   یسودده نق) بر جورد  ی،بر جورد  اهلل یو  دانشوااه    یا و  دانشکده حقوق    لووقس     یاردانش. 1
(ra.recabian@abru.ac.ir). 
 .(morteza.babaie88@gmail.com)   مدرس دانشااه:  بهشت یداز دانشااه شه  انقالب ا الم یدکترا. 2
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عواما    يااا،، ا يخاسام،، تار    خيتار   ينی،د يتهو ين،هويت، د :کلیدواژگان

 .هر حکومت یدايشپ

 طرح مسئله

کننرد  هگننری ه هگتگرتنی     تریی  ننارری ایدراد    از مهم ،شاید بتوان گفت، هویت دینی

اجتگانی در سطح جوامع است که طی فیایندی با ایداد تعلق خاطی به دیر  ه مربهد در   

 ،گییی هویت جگعی دارد ه به نتارتی بی  افیاد جامعه، نقش بگیار مهگی در ایداد ه شکل

ز آغراز تراکنون، هگروار  در    دهرد  ادیران ا   سازی ه تگایزبخشی را اندام می نگلیات تشابه

 ،هویرت دینری    انرد  بخشی مدنی ه اجتگانی به بشی، نقش مثترت ه مررییی داشرته    هویت

یرا هگران اجتگرانی دینری     « مای جگعی»متضگ  سطحی از هویت اجتگانی است که با 

تعهد به دی   ،ه هگچنی  ،دهند  احگاس تعلق به دی  ه جامعه دینی متناظی است ه نشان

های تایییگبار آن در طول تاریخ، نامل  هویت جگعی اییانیان ه مرلفه 1است  ه جامعه دینی

است  آنچه اغلد محققران   تشخص، معیفی ه بازشناسی جامعه اییانی از سایی جوامع بود  

 انرد از:   بی آن اتفاق نظی دارند، ای  است که سه رک  مهم ه نگد  هویت در اییان، نترارت 

    دی  3   زبان فارسی؛7  جغیافیا؛ 1

هلی در  ؛هاقعیت آن است که در گبشته اییان، دی  نقش مهگی در هویت اییانی داشته

ت ایریان بره   ساکنان فالاند  قتل از ظهور زردشت،  تحول تاریخی، ادیان دچار تحول شد 

دی  زردشت بره   ،ما پس از آنا 7؛ادیان دینیی هگچون میتیائیگم ه نظایی آن باهر داشتند

ویت اییانی تتدیل شد ه اییانیان نیازهای معنوی خود را از طییق نگرل  بخش مهگی از ه

ظهور اسالم، دی  زردشت موقعیرت پیشری  خرود را از    با  3کیدند  به احکام آن بیآهرد  می

                                              

 .34و21ص ،گسس  نسو  در ایران: افسانه یا  اقعی   از قم ، چی . 1

 .34ص ،های ایران با تان دینگرن، . 2

 .همان. 4
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گونه است که پبییش اسالم بره   دست داد ه اکثییت اییانیان به آیی  جدید گیهیدند  بدی 

تریی  فیهیختنران ادبری، فکریی ه      اد نشد ه بزرگهیچ هجه متضاد با هویت اییانی قلگد

سیاسی اییان که به رستاخیز ادبی، فیهننی ه سیاسی کشور هگت گگاشتند، از مگرلگانان  

تگام مییاث تاریخی،  ،باتعصد معتقد ه مرم  بودند  در هگان حال، هگی  مرمنان مگلگانِ

زمینه رستاخیز دهلت اییانی تگدنی، فیهننی ه سیاسی اییان باستان را زند  ننا  داشتند ه 

تریی  نامرل در    ننروان مهرم   بی ای  اساس، ای  تحقیق به نقش دی  به .دندنگورا فیاهم 

گییی هویت اییانیان در طول تاریخ اشار  دارد ه تحروتت سیاسری ایریان، هگاننرد:      شکل

الب هرهد اسالم به اییان ه پبییش آن ازسوی اییانیان، بیآمدن رفویه، بیهز ه ظهرور انقر  

 را باید بیآمد  از هویت دینی اییانیان دانگت  1332مشیهطه ه انقالب اسالمی 

 نظری  مفاهیم

 . هویت1

که ضگیی غاید مفید مبکی است « هو»ای است نیبی از  ، کلگه«الهویه»یا « هویت«  هاژ 

 1باشرد   اند که اسم میکد ه معیفه به ال می را ساخته« الهو هو»یا « هوهو»ه از آن، لفظ 

مشتق شد  ه معنای تداهم ه تگایز  Identitiasاست که از لغت  Identityمعادل تتی  آن، 

شناسان، اساساً هویت در مقابل غیی، قابل طیح است  اگری   را به هگیا  دارد  در ننا  جامعه

دهد  از ای  منظی، هویت، به معنرای   فضا یك دست باشد، ننصی هویت خود را نشان نگی

 7ت؛ چیزی که هسیله شناسائی فید باشد تا اه را از دینیان متگایز کند هگتی ه هجود اس

ای سیال ه چند هجهی، حارل فیآینرد   ننوان پدید  گفت هویت به توان  در مدگوع، می

مگتگی تاریخی است که تحت تاییی شیایط محیطی، هگوار  با تحوتت سیاسی ه اجتگانیِ 

                                              

 .141ص ،بحران هقی  ققم  در ایران الطائ ،. 1

 .13ص ،ر ای  غیری    هقی  در میان ایرانیانتاجیک، . 2
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  اتذهانی است طور تغیییناپبییی بی  به  ، هویتتعتیی دینی  گیید؛ به جوامع بشیی شکل می

 1شود  های فیهننی آمیخته شد  ه با آنها تفگیی می ه با مفاهیم اجتگانی ه سگتل

 . دین2

: حکم ه قضرا، رسرم ه نرادت،    ونچ کلگاتی با متیادف لغات، فیهنگ در «دی » هاژ 

  نیرز بره معرانی    قیآنری  در کاربیدهرای  7 است  آمد شییعت ه مبهد، هگتگتنی ه غییآن 

، انقیرراد ه تگررلیم ،بنرردگی ه طانررت، ییعتشرر، قررانون ،حگرراب ،جررزا:  جگلرره زیررادی از

 3 است آمد  خداپیستی ه توحید ،رهیه ه رهش ،اسالم

 در اصطالح، دین به معنای:

بریای   انگان است که بینی جهان های نگلی هگاهنگ با نونی ای از بینامه مدگونهر 

 4 پبیید کند ه یا از دینیان می خود، آن را هضع می سعادت رسیدن به

هگاهنرگ ه هگریا     را انگران  دنیروی  رالح ت های است که سعاد دی ، رهش هیژ ر 

ره، تزم اسرت شرییعت،    ازایر   کند  حقیقی جاهدانی اه تأمی  می حیات ه اخیهی کگال با

 3 انگان نیز پاسخ گوید اییدربیگییند  قوانینی باشد که به نیازهای دنی

 . هویت دینی و ابعاد آن3

چیاکه هویت  ؛ستا هتمتفا ینید هی با طتتادر ار ،آن یلنوه ا مبهتی هویت عموضو

 یرر یند درنقای عورنه  مبهتی یجنتشها یخرتا ن،یااد یخرتاه  ماهیت به تشد به مبهتی

 به باید ،صخا ی د هیدر  مبهتی هویت یگییاز نددر ا ،ی اابیررربن  دوررریشرررم طورررمیب

                                              

 .43ص ،های هقیت  در ایران هقی    گفتمانخانیک ، . 1

 .772ص ،نامه لغ  دهخدا،. 2

 .4۸1و4۸۳، ص2ج، قامقس قر ن قریش ،. 4

 .4و2ص، شیعه در ا الس ای ،بطباط. 3

 .14۳، ص2ج، تفسیر المیزان ،. همق4
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 توجه باید امهیکد مبهتی یها شننیه ها  شه ارز فیقهها یطتقهبند عنو ،ینید تتیجیحا

 اردرپای تتاًرنگای هرمدگونرا  ینید هویت ی،محگد گل ،مطلد ی از ا نظی فری ماا ؛دکی

 که فید از رابطه خود با دی  در ذه  دارد ند دامی هاریگتاااز  تریابه 

 :ستا نگتهدا یلذ اردمو شاملرا  ینید هویت عنوهی چهار 

 گیفت  ی از د بایدرهش را  همه  فهد هم: ارمد رهش ینید هویت -

  نهد به، سترهش در بنتخاا ماا ؛باشد ی از د کلی افهد: اارمد فهد ینید هویت -

 ست ا دفی

 سساا بی دفیه  نیگت ی از د ،رهش نهه  افهدا نه: ارمد قخالا ینیدهویت  -

  میکند ییرگی گیمرتص ینید هنبی تقتضائاا

 ه پربیید   تحقرق   مریدم   از انگرال   در بخشی  که  است  رهشی :ارمد فنی ینید هویت -

 1 نتاشد  طتیعی  از نامل  ناشی

از  رر ینی د یهاه گی ینید هویت نهه  ر  ادفیا ینید هویت کره ست ا د کی تصییحهی 

 ،اردمیگب نهاآ شخصیت بی ی د که یییه ا کننرد  میاریربیق  رید ارب هرکای هربطرا حیث

 7ست ا سیربی قابل

 ایریز ؛ستا اهانفی ملأت قابل ،نیاییا هویت صخصودر  یمطهی میتضی شهید  نقید

 3 ستا ییای گید ،ه آن ستا نی قائلاییا هویت ایبیای را   ژرررریه تررررماهیهی ذات ه 

 را مسالا ی هی د ن،میا ی ه در ا ستا متکی ان،ییاه  مسالا پایهده  بی ،نیاییا هویت

 هویت رلیای رررننص ،ترررنهای اه در 4میشناسد      ملی هویته  ملیت لفهؤم ترریی  مهررم

 ند دامی سالمیا تعالیمه  مسالا به یشاگیرا در  نیاییا
                                              

 .12ص ،هقی   فرهدگ ن جهان  شد محمدی، گل. 1

 .24ص ،. همان2

 .۸۳ص، های هقیت  در ایران تطقرات گفتمان کچقئیان،. 4

 .464ص ،ایران خدمات متقابل ا الس   مطهری،. 3
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 نایردر ا ینید هجوهرو  . ماهیت4

 ا،محتو به توجه ،ننیااییا ینید هویته درك  فهم ایبی مهم یهارمعیااز  یکی

 یتقگیمبندرا در  نهاآ انمیتو که ستا ننیااییا نمیادر  یجه را حمطیه  مهم مضامی 

ه  هانگفتگا یییأت تحت ،ینید هویت ع،مدگودر  که ا  معنرر یا هرر ب ؛دیرر ک  اهدرمش یلذ

در چهررار  ه شتهدا عمتنوه  ددرررمتع ،متکثی نمضگوذات ه  ان،ییدر ا غالد یفکی تجییانا

 :میباشد تفکیك قابل کلی جهه

 فعل به مکلف ،ادفیدر آن ا که فقه نلم بی متتنیحقوقی:  و شرعی ،فقهی هویت -

 هگتند   رید راتتورسد سارسا بی ینید

 سساا بیه  شتهدا کیدأت ارانیندد فراه اه خالقیایررررل بی فضا کهخالقی: ا هویت -

 هگتند  یبشی دتسعا مرفه لارنتد به ،حگنه یها سوا

 قرررررتحق لارررررنتد هرررررب ،د کی توجه نتایدهاه  باید به که یک:ژیدئولوا هویت -

ه  اتتعهد بی یرت، نها در را دارد ه اخد جانشینی یارر نه اد د ورر ب یدرر توحی یربیننارجه

  کند می کیدأت انینید بیابیدر  میدمی یمگئولیتها

 1 دارد توجه أمتده  كسلوهسیی ،لهیا نشق مثل: مفاهیگی بی که نی:عرفا هویت -

در  ینید یهویتها تعامل هگیدر  ،سالمیا نتگده  فیهنگ بگط گفت باید ،نهایت در

 7 ترسا [مالرسا نارجهه ] انییا

 یرر تذا یارر یهرر یژگه ه یرننار یرب تگلرمشرا  ننیااییا ینید هویت  جوهی ، ندرننا

 :نددال میریذ

 نیزه  نیاییا نیااد متگادر  ،دمعاه  أمتد به دنتقاه ا ینانه نداهخد دجوه ش  پبیی1

  ستا   شد پبییفته ننیااییا

                                              

 .هقی  دید  اعانقجقان ،  :ک.ر. 1

 .134و144ص. همان، 2
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 انبد ی ا ست ا نیاییا هویت ینید مهم یژگیه ،نیاییدر رهح ا دییزا  فیّ ندیشها  7

 ساساً  امییابند تحده ه سندرمی هم به لته ده ی د ،یاییآر یا نیاییدر رهح ا که ستامعن

ای ، به اتحاد  ه ستا مأتو یکی ییاپیشو با(، شاهیدپا) دییزا  فیّ ندیشها ،نیاییا ندیشهدر ا

 1اندامد  دهلت ه دیانت می

 هویت رلیا متانیاز  یکی ،سیاسته  ی د مغااد ،مبهتی  فیّ ندیشهاییی أت   تحت3

 ی ا ،یخرتا لطودر  ننیااییا بیجگته یگههار جگلرره از ه دررریآمی رشگا به انییدر ا ینید

 هویتدر  ینید هررای یررشاگیه  ی د رحضوه  خالتد  گگتی ،گفت باید  ستا  د بو مگئله

در  مهم ننصی كررری انورررنن هررربرا   رررید نارررنیاییه ا د بو د گگتیه  اخفی ربگیا ،نیاییا

  درنا د ورنگداد  ه هارد  ترخالد دییرف رارفتر نیزه  دخو جتگانیا تحیا دبعاا تگامی

ه  هانتگده  ها هنگفی با ردبیخو مهننادر  ینید یجوهی نناری به مگتگی گشتز  با4

 مثل هایی یددر ا که جگعیه  دیفی ندگیز نیرهدر  ی د دمدد تولیدزباه  جدید نیااد

  ستا یافته دنگو خویشت  به گشتزبا

 ،لحا نی ه در  دخو ینید هویت یمایهها ب ه  شاکله حفظ به ننیااییا یجد   تگایل3

 یها کیدتی اعنوا تولید طییقاز  یش،خو ینید ندگیز نناری توسعه هتقویت  ایبی شتال

در  ،ستا نیاییا هویته  فیهنگ در  رید یرننص یخیرارت اهمتد منزله به که میا ی   از تا

 هینیره ه در انیرمز عرمقط یرهدر  ننیاایی  استا  مشاهد قابل یخیرتا یهادهر  تگامی

 ی   اندا داد  توسعهه  کررید تقویت آن را  ،د بو دخو مبهتیرهح  حفظ درددر  ،ایمینهز یا

 فیهنگ با تعامل شیو  ی ا ،حقیقتدر   ستا شناسایی قابل ،سالمیدر دهر  ا  ژریه به ،میا

 یریادگیرتیکی سوی بهرا  نهاه آ ستا شتهدا ننیااییا ینید هویت تقواز  حاکی ،سالمیا

   تیکید اینها بانث:ترسا  انیدرکش یریند تگیرمگ

                                              

 .24۳ص ،ن (ایراموی    )مذهب  انیرس   ا الاافتخاری، . 1
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کره در   ارر سآ مانند ،سالمیدهران ا در تشتزر ی د خالقیا نناری شگگتی ر حفرظ ه 

 ،پاکی ،ستیه در ستیرا :نهگچو معانیدارای  ،ستا پاکیه  ستیراآیی  زرتشت به مفهوم 

 ال،نتده ا رهیمیانه ف،نصاداد ه ا دی،نگیاجو، ریکاادرررررف ،گبشتنی دخواز  ری،پیهیزکا

 شامل: ،تشتزر دیاررررنتقا لورررررا نیز  ستا نگانیا نیك ترفا کلیهه  طنضتاه ا نظم

 هررررب  دررر نقی(، بده  نیك) ی د رلا به دنتقاا ،نادا بخش هگتی به نیگاه ا مطلق توحید

رهز  به  نقید ،تشتزر شوا یپیامتی به نیگاه دهزخ، ا بهشت به  نقید رهح، ننیهداارررررج

1یا بازگشت انگان به خدا  ه دمونورهز  یا سوشیانت به  نقیده  پگی ها
 که ستا ضحهاپُی 

  ستا   شد حفظه  د بو هگاهنگ مسالا ی دبا  ها،دنتقاه ا تخالقیاا ی ا

 حتیه   سد جش  ا،یلد ن،مهیگا جش  رهز،نو نید مشخصاًه  دنیاا ،هرا  جش  ،یی هاآ حفظر 

 ،نیمدامی که نهگررو نهگا 7مرری سالدر دهران ا ،تشتیزر مبهتی سمامی انننو به ،ریسو شنتهرچها

ه  دقاررررر جعفی مماا جگلهاز  ،رطهاا ئگها دنزه  یافته شیعیه  سالمیا نگر بعدها رهزنو

  شد تدلیل ق(1110سی )مدل محگدباقی نالمهه ق( 355) بشوآشهی ب ا مثل بیجگته ینلگا

 بهتیرم ترماهی ،تقویم ی ا یگنا( دستائی )مزاه تقویمه  نیاییا یهارشگا گاه  ر حفظ

 هتتفا ی ا با ؛گیفت ارقی محاسته یمتنا نهگچنرا  ،مسالهرهد ا از سرپ هرکدارد  یرینه د

 3به آن افزهد  شد  لورسر تیرحض تیرهد یریعن ،ینید مبهتی متنا یك که

ه  تشتیزر یرری در آ بشییت نالم مندی یا سوشیانس به ننیااییا ینید دنتقاا حفظررر 

 به دنتقاه ا یتهمهد رنتظاا ،آن نکااز ار یکی که تشیع هرررندیشآن در ا ددرررمد رورررظه

 4 ستا)نج( دمونو یمهده  محگد آل قائم رظهو

                                              

 .44و42ص ،انیرابا تان  ن بر پایه متق فرهدگ  ین دزاده،  صف . 1

 .636و614ص، معاصران یردر اناحق مسائو  ققم    حق بیات، . 2

 .11ص ،انیرایخ رند تادر ر ن  ایر  افرهدگ شیع  د  تعامل نبو ، . 4

 .همان. 3
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 هویت با باستانی ی د هویت تلفیق درددر که ننیااییا یندیشههاه ا تتعامال اعنواررر 

  شد «حیانیه تعقل»یا  «یری اخد دخی»مثل  مفاهیگیتولیرد   درر موجه  درنا  دبو سالمیا

 ه نتارباس انییا مبهتی یها ندیشهاز ا تلفیقی ماهیتاً که یفکی یها یشزا اعنوا یاه  1ستا 

 اندیشه اسالمی بودند؛ مثل:

 یهاز موآ نگرپُی رحضودر   یژه به ،مسالا با نیاییا فیهنگادب ه * پیونررررد برررری  

 مشاهد  است  لرقاب ،یرسرفادر ادب ه  ییراناشو

 انییدر ا مسالاز ا پس، یمانو ی در د  یژه به، مسالا پرریش از نیفانی اتتفکی ی* بقا

 7در فیهنگ اییان  المیرسا ننیفا یجد یییأت نیزه 

 هایبی گچ ،ا کتیتههارر ی طرخ  سالمیدر دهر  ا باستانیدهر   مبهتی ریمعگا ر* حضو

 یرحت ،نیاییا پُیسابقه ریمعگادر  یشهر که هگتند ریمعگا نناری هگنی ،هاریکا کاشیه 

 3ها دارند  ه هخامنشی یالمیهاادهران  در

 ندابتو ی د که ینحو به ،ی د با جدید ییندهاافیه  ها پدید تلفیق سوی به یشا* گی

را در  هرا  شتال ی ا سابقه  هدد مهادا دخو تحیا به دیفی ه انیرجتگا رحنهدر  نهگچنا

 تارا  نیاییا اننشگنده دا ق(333بی: رافا ق ه414سینا:  ب ا) نیفاه  فالسفه ،حکگا دنز

   یافت انمیتو نیز کنونی مقطع

  ل:رررررمث ،ترررررسا  رررررید به طمیبو نچهه آ ینید یهادنها مویی خالته د ر* حضو

  دنز در ینید هویت تقو یدؤم حانیت نیزره ه ددرررمگه  هررا یادارنز ،بهتیرررم دارررنیا

  ستا ننیااییا

                                              

 .2۳ص، ن ایر  افرهدگ شیع  د  تعامل ه ثمر ن ،حیا تعقل هاد ی تهران ، . 1

 .4۳1ص ،هقی  ایرانیان امر زمشکوه  رجای ،. 2

 .34ص ،در خرد رزی  یا     هقی  ما ایرانیان ها: بید  معرکه جهان ،. همق4
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 رابطه هویت دینی و تحوالت تاریخ ایران 

در مورد رابطه هویت دینی ه تحوتت تاریخ اییان از دهران باستان تا اسرالمی ه معارری،   

 شود: اختصار اشار  می به

 باستان  . دوره1

 رلیه ا تیذا نناریاز  یکی ،اریمد ی ه د یدار دیرررر  ،ننویگندگااز  ریبگیا نظی به

آن از  تفکیك نمکاا که ینحو به ؛یدآمی رگارشرر بررهیخ رارررت لورررطدر  یرررناییا هویت

  اردند دجوه ننیااییا هویت نناری ساییه  فیهنگ ،می زسی

 ، شد تشکیل انییا تفالدر  ارپایده  مگتقی یهرررررا لرررررتده نخگتی  که مانیزاز 

ابررررروالفتح  1 ستا ستدر د ننیااییا یرررررریند یاررررررههربااز  یقیقتید یهاارشگز

در دهران  انییا یهرا  کریش ه  هرا  یر  د ق(،345نتدالکییم شهیستانی )متوفرای   محگدب 

، ناررر)مانوی ناررریاگی هرررینوی ( هنتیارررتشزر ن،ارررنیرزها ن،)کیومیییا نمغا شامل:را  نباستا

پادشرراهان  7 ستا نگتهدا( نتناسخیا ه نریامیا ،نکنگیقیا ن،میفونیا ن،یصانیاد ن،کیادمز

به یاری موبردان زرتشرتی، از مرواد مصرالح مناسرد، یعنری اقروام         ق(431ر774ساسانی )

هگخوان اییانی که فیهنگ مشتیك ه دی  مشتیك ه زبان مشتیك دارند ه بیش از یرك  

کنند، دهلتی هاحد با نظام سیاسی ه دینی هاحرد پدیردار    هزار  در سیزمی  اییان زندگی می

انا انتقاد داشت  به میکزیت خدایی کره هگره جرا    باهری، یعنی هگ در هاقع، دی  3آهرند  می

بنابیای ، تأیییگباری دی  در اییان، 4است  حاضی است، هگیشه با فیهنگ اییانی هگیا  بود 

بینی اییانیران باسرتان نیرز دیر  ه      باشد؛ بلکه در جهان اسالمی نگی  محدهد به اییان دهر 

                                              

 .1ص ،نیان   ادنیاایرابکای ، . 1

 .۸7ص، نحل مول   شهر تان ،. 2

 .43ص ،نیان   ادنیاایرا بکای ،. 4

 .1۳1ص ،در خرد رزی  یا     هقی  ما ایرانیان ها: بید  معرکه جهان رجای ،. 3
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هویرت اییانری از     مایره  ایر  زمران، درهن  در  1اند  های دینی، نقش فیاهانی ایفا کید  اننار 

گیفت ه آن ننصی سازند   های دینی دهران تاریخی آنان نشئت می حکگت آریایی ه آموز 

هرای   از سروی دینری، آمروز     7دهد  ه هجود فی ّ است که بنیاد فلگفه آریایی را تشکیل می

داری از جتهره   ه جاندزرتشتی، انگان را در پیکار دایگی نور با ظلگت ه اهورا با اهییگ ، ب

ساخت تا در تالشی سخت، در مقابل چییگی ظلگرت   نور ه اهورا فیاخواند  ه اه را هادار می

پایدار بگاند  ای ، هگان پیکاری بود که در اسالم برا ننروان مترارز  حرق ه باطرل، بریای       

توان اذنان داشت کره تعرالیم زرتشرت، بری هویرت       مرمنان تکلیف گیدید  در مدگوع، می

 3هننی ه سیاسی اییانیان تأییی شنیفی داشت فی

 های میانه( . از ورود اسالم تا آغاز صفویه )سده2

ه  مسالا ی د با یگ در  ،اسرالم پیامتی تحیا نمادر ز رارر ب تی رنخگ ایبی ننیااییا

 شپبیی موجد ،ابنیاَ اررررب ناررررنیاییا تتداررررتت ه شدند شناآن آ یندیشههاه ا مفاهیم

 ،آن شگگتیه  انییا به مسالهرهد ا  شیو نکهآ خالره 4شد  ننیااییا توسط مسالا تی سهل

ه  نارر نیاییا یرر فیهنن تارخلقیه  هرحیره ی رب كتیرمش یاره هرمینز دجوه  هندد نارنش

بنرابیای ، هویرت اییانری در قریهن اهّلیره        ستا تهرر شدا یخرارت لورطدر  نارنآ ارید ی د

ای از ادبیات، فیهنگ ه  گبشته باستانی که آمیز اسالمی، از ده آیی  مایه گیفت: آیینی از 

ه رهح اییانی بود ه دی  جدید که دگیگونی ژرفی را در فکی ه هویت اییانی به هجود آهرد  

هرای معگراری بناهرای ساسرانی،      ها را به مگدد تتدیل کید؛ اما سرتك  ای  آیی ، آتشکد 

 3متیهك نشد 

                                              

 .34ص ،گفتارهای  درباره هقی  مو  در ایرانمسجد جامع ، . 1

 .1۸ص ،تاریخ لقل در هال،. 2

 .14ص ،جمهقری ا الم    مسووه هقی زهیری، . 4

 .43۸ص ،همان. 3

 .123ص ،ایران خدمات متقابل ا الس   مطهری،. 4
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قیقاً به دلیل اینکه جامعره ساسرانی آن رهز   دانیم که قتل از آمدن اسالم به اییان، د می

ای نامنصف ه طتقاتی بی اساس رابطه قومی ه خونی تتردیل شرد  برود، مرزدك      به جامعه

بامدادان قیام کید  ه میدم را به ندالت ه تقوا دنوت کید  ای  اتفاق، دتلت بری ایر  دارد   

ه بی هگی  اساس، هقتی پیرام  بید  ندالتی رنج می که جامعه آن رهز اییان، از نابیابیی ه بی

گیمی پاسخ دادند  به تعتیی شرهید   اسالم دنوت به دادگیی ه بیابیی بود، اییانیان آن را به

زهر جهرش ه جنرتش ه    توان بره  توان مطیع کید، اما نگی زهر می یك ملت را به»مطهیی: 

شیی، تنها نشق ه ایگان در اه به هجود آهرد؛ قلگیه زهر ه زر، محدهد است  شاهکارهای ب

 1«ه تنها معلول نشق ه ایگان است 

با هرهد اسالم، هویت اییانیان تحت ننوان هویرت اییانری ر اسرالمی ه بری ده پایره ه       

 « اسالمیت»ه « اییانیت»اند از  گیید که نتارت شاخصه شکل می

اسالمیت نیز به هجوهی از هویت جگعی اییانیان اشار  دارد که پس از پبییفت  اسالم 

ننروان بخشری از    ی اییانیان ه مطابق با متانی ه ارول اسالمی شکل گیفرت ه بره  از سو

هرای مختلرف تراریخی، تحرت      شخصیت اییانیان در آمد  هویت اییانی ر اسالمی در دهر  

تأییی شیایط سیاسی ه اجتگرانی نصری قریار داشرت ه در مقراطع تراریخی برا توجره بره          

انیان بیشتی مرورد تأکیرد ه توجره قریار     های حاکم، یکی از هجو  هویت جگعی ایی سیاست

 گیفت  می

در ده قین نخگتی  اسالمی، سیزمی  اییان زیی فیمان خالفت بزرگ اسالمی است ه 

هرای   شدند  استقیار دهلت هالیان ه حکام آن، از مدینه ه کوفه ه دمشق ه بغداد منصوب می

( ه ق303 رر 221ق(، تیگوریران ) 234 رر 434ق(، ایلخانران ) 330رر 473بزرگ سلدوقیان )

نیز حاکی از تگلط سیاسی آن طوایرف بری سریزمی      م(1305ر1325قویونلو ) تیکگانان آق

اییان است ه بی تأسیس حکومت فیاگیی ه هحدت سیزمی  اییان دتلت ندارد  کشور اییان 

                                              

 .67ص همان،. 1

https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B4%DB%B2%DB%B9_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B5%DB%B9%DB%B0_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B6%DB%B5%DB%B4_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B7%DB%B3%DB%B6_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B7%DB%B3%DB%B6_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B7%DB%B7%DB%B1_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B9%DB%B0%DB%B3_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B9%DB%B0%DB%B3_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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از هحدت سیاسی ه قرومی   ق(،1145ر302حدهد نُه قین، یعنی تا زمان فیاز آمدن رفویه )

 اکگیرت سیاسری نگرود    در چرارچوب ح  محیهم است  در ای  دهران، هویرت دینری بیشرتی   

  1کند  پیدا می

 های تحوالت سیاسی ـ اجتماعی این دوره . ویژگی3

های مختلفی نگایان شد  در مدگوع، تحوتت سیاسی ر اجتگانی در ای  دهر ، به شکل

 توان به ای  موارد اشار  کید: که از جگله می

 های سیاسی و اجتماعی علیه امویان  ها و حرکت ـ ظهور نهضت

های ای  دهر ، به اَشکال مختلفی جییران یافرت کره ابتردا بایرد از       ا ه حیکته نهضت

ه سروم   ق(73رر 13های نژادپیستانه خلفرای دهم )  اییانیانی نام بید که به مقابله با سیاست

ق( است کره برا هروادارانش،    132خیاسانی ) تی، ابومگلم  پیداختند  از هگه مهم ق(33ر73)

نتاس نقش مهگی ایفا نگودنرد  نهضرت    قدرت رسانیدن آلجامنان، در به  معیهف به سیا 

خرواهی   شعوبیه، نلیه اَنیاب حاکم شکل گیفت ه یرا قیرام نلویران طتیسرتان، بره خرون      

هایی کره در   ق(، نلیه نتاسیان شکل گیفت ه هگچنی ، قیام173) نلی ب  زید ب  یحیی

ها، تحرت   های حاکگان شکل گیفتند  هگه ای  نهضت راستای حگایت از بینامه یا سیاست

به هگری     کید استفاد  می «محگد الیضا م  آل»اه از شعار تأییی هویت دینی اییانیان بود 

 7 با اه هگکاری کیدند شیعیان تعدادی از ،دلیل

 مستقل از خالفت عباسی  های مستقل و نیمه ولتـ تأسیس د

مگتقل هگچون دهلت: طاهییان، رفاریان، سامانیان،  های مگتقل ه نیگه تأسیس دهلت

هرای   ها دهلت دینی، از جگلره فعالیرت   زیار ه د  بویه، آل کیا، آل نلویان طتیستان، دهلت آل

                                              

 .76ص ،ایران دمات متقابل ا الس  خ ،. همق1

، 6، ج«ابقمسوووخ خرا ووان » ، موودخلدائوورا المعووارر بووزری ا ووالم  بهرامیووان    ووجادی،. 2

 .233و226ص

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%85%D9%86_%D8%A2%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
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هرا، تحرت ترأییی     دهلرت تشکیل ایر    1گیدد  اییانیان در حوز  تگدن اسالمی محگوب می

هرای هویرت دینری، مثرل: توحیردمحوری،       هویت دینی اییانیان بود  با توجره بره مرلفره   

انتقاد بره   ،انتقاد به کتاب آسگانی ،تگایل به حفظ ظاهی ه پوشش اسالمی محوری، امامت

چه سنّی، تحت ترأییی ایر     های شیعی ه ، دهلتباهر به رسالت پیامتی اکیم، ندل الهی

های نلویان به سروی   یکی از نخگتی  کوچکیدند؛ مثالً  ها میدم را با خود هگیا  می مرلفه

برود کره بره     ق(143) طالرد  ابری  بر   نلی ب  حگ  ب  حگ  ب  نتداهلل ب  دیلم، حیکت یحیی

در نهایرت، بره تشرکیل حکومرت مندری شرد         ه 7نخگتی  خیزش شیعی در دیلم اندامید

حکومتشان توسط میدم بهتی پبییفته شود، در ردد بیآمدنرد  بویه بیای اینکه  آلهگچنی ، 

حکومرت،   :یعنری الهری برودن    ،گییی از مفهوم سیاسی سلطنت در اییان باستان تا با بهی 

 3 به حکومت خود مشیهنیت بخشند ،هرایت ه ندالت

  بیت اظهار عالقه به اهل ترویج تشیّع و ـ

های مهم اییانیران برود     اریل، از نشانه مند بودن به ندالت ه پایتندی به اسالم نالقه

بیت نصرگت   است  در طول تاریخ اسالمی، ای  گیایش اییانیان در محتت ه ارادت به اهل 

تدلی کید ه بی ایی نفوذ تدریدی دی  اسالم در اییان در طول قیهن، مریدم   ه طهارت

نتیده اینکه حضرور ایر  تیره هرویتی، در تحروتت       4ای  سیزمی  به تشیع رهی آهردند 

                                              

ای مؤلفههب کتا، در خیرن اقررده چهادر  یا   ت کشاکش تحقالان در یراهقی  جعفریوووان، . 1

 .11۸، صانیردر ا  وهقی  مو

 .21۸ص ،تاریخ تشیع در ایران ،همق. 2

بقیوه: مشور لی   یا و        ه بازیواب  فرهدوگ ایوران با وتان در د ر     همکاران، پقر   ایمان. 4

 .43ص، حکقم 

 .1۳1ص، اماس خمید    هقی  مو  در ایران فقزی،. 3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86#CITEREF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%861388
http://ensani.ir/fa/article/367062/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9%D8%A2%D9%84%D9%90-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
http://ensani.ir/fa/article/367062/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9%D8%A2%D9%84%D9%90-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
http://ensani.ir/fa/article/367062/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9%D8%A2%D9%84%D9%90-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
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 مقاطع بعدی سریزمی  ایریان، بگریار تأیییگربار برود  اسرت کره در ادامره، مرورد اشرار            

 گیید  قیار می

 تشیع )از آغـاز صـفویه    مذهب و ایرانی ملیت بر تمرکز با جدید هویت گیری شکل

 (تا نهضت مشروطیت

ه  دررررررررنا د بو مریی انییدر ا شیعه فیهنگ شددر ر هگنی که شیعی یلتهاده نمیادر 

 نیلخاا ق(،544رر 377)بویه آل لتده ،(ق314 رر 730) نتارر طتیس یعیرر ش ترلده امل:رش

ه ( (ق142) بنرد  اخد محگد نسلطا نهگا )یا نخا زانغا صخصرو  (، بره ق234 ر434) لمغو

 هگره  از ق(،1145رر 302رفویه ) ترلده شرنقشود،  ق( می214ر212) اناریبدرس اییرما

 هویترا از  شیعی هویت تفکیك قصد قعدر ها که یفورررر سگانیلا  شا  ستا ترری مهررم

 یهانبنیا تقویت اییرررب ،ترررشدا دخو قیدر ترریی  مهررم انننو به نثگانیدر  سنّی مسالا

 هرر ب نتارر نیبگ یقیرر ش لگارشه  یی ربح ت،شامارا از  شیعه مامیدهازد  ا ینلگا ،شیعه

 نظیدر  برا  1 د( بوق340-520کیکی ) محقق نهاآ ی تی مهمجگله از  که دکی تنود انیریا

خانرردان  ،ندا د بو مبهد سنّی یهدی نهم نقی زغاآ در انیررریا دممی کثییتا ینکها گیفت 

را  انییا نگتاتو ،ننیااییا ایبی شیعی هویت حطی با ،دخو حکومت لسا730رفوی طری  

 7به هجودآهرد  تقلرمگ هویت با ریکشو رترو به

اهج  بهق( 1035ررر353) لاهّ سنتا  شادر دهر   صخصو به ،نصی ی در ا شیعه تثتیت

  شادرنا نیز نهااز آ پسه  شدند حاکم انییا بی سنّی یهانفغاا ،رفویه طسقو باه  سیدر

بود؛  انییا در شیعه حفظ پیدر  دی،فی دنتقاا مند با هجود نیزاه  که سیدر رتقد به رفشاا

 اما توانایی اه در حد اقتدار رفویه نتود 

                                              

 .113ص ،یخرتاارش گزدر ن  ایراهقی  زی  ازبا، ی  را انیردازی   ایخپررتاتقکو ، . 1

 .۸1ص، خیرن اقررده چهادر  یا   ت کشاکش تحقالان در یراهقی  جعفریان، . 2

https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B8%DB%B7%DB%B0_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B9%DB%B4%DB%B0_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B9%DB%B4%DB%B0_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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های شیعی ر اییانی، هویت اییانی را در قالرد یرك     رفویان توانگتند با تکیه بی ارزش

قدرتگند بازتولید کنند  در ای  دهر ، با استقیار دهلت میکزی، اتحاد سیاسی ه مداری  دهلت

گونه، مفهوم اییان پرس از نهصرد سرال فتریت، تعریّ  ه تشرخص        مبهتی بازگشت ه ای 

شرود    کند ه شالود  تحول ه تکامل هویت ملی در نصی جدید مری  سیاسی ه دینی پیدا می

ننوان ننصی اررلی هحردت    ی، بی رهی تشیع بهساز ها در فیآیند هویت نقطه یقل سیاست

 رورت تتعی متگیکز شد  ملی ه نامل اییانی به

تیی  مگئله در نصی رفوی، حضور دی  در نیره سیاست ه تعامل دی  با دهلت  مهم

 در خصوص به ه اسالم ردر از پس که است شیایطی در موضوع، نوپای رفوی است  ای 

 تریی   مهرم  از  نداشرتند  را سیاسرت  در حضرور  نگلری  تدیبره  شریعه  نلگای غیتت، نصی

 است که نیفی امور ه شینی امور حیطه در هظایف میان تفکیك دهر ، ای های  مشخصه

 اداری سرازمان  ه شرا   ه بودنرد  شرینی  امرور  حیطره  در مگئولیت دار نهد  نلگا مشخصاً

  امور نیفی را بی نهد  داشت حکومت، تدبیی

هرا مواجره برود؛ امرا در      هرا ه پیتغرالی   ها، ازبك نثگانیدهلت رفویه، از آغاز با چالش 

های فیهننی ه تاریخی ه در  گییی از بگتیها ه ظیفیت مدگوع، ای  دهلت توانگت با بهی 

پیتو تشیع، امنیت پویرا ه توسرعه اقتصرادی ه رفرا  نگرومی را در کشرور ایدراد نگایرد ه         

قرق بخشرد ه در نتیدره،    بخرش اسرت، تح   یك دهلت ملی ه هحدت  انگدامی را که تزمه

هویت اییانی ه هحدت فیهننی هگیا  با هحدت جغیافیایی، سیاسی ه اجتگرانی در ایریان   

 محقق شد 

ننوان مبهد رسگی اییان بیگزیدند،  در آغاز قین یازدهم قگیی که رفویه، تشیع را به

ا کره مربهد بر    فصل جدیدی هم در تاریخ تشیع ه هم در تاریخ اییان به هجود آمد؛ چنان

منزله زاد ه بوم مبهد تشیع بره شرگار رفرت  در نتیدره،      اییان پیوند یافت ه ای  کشور به

 سابقه رهنق گیفت  ای بی های مبهتی شیعه به گونه نظام
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های خود )تشریع ه اییانیرت(، بره     رفویه هگچون ساسانیان بیای نهادینه کیدن ارزش

زهای ملی ه دینی، مانند نورهز ه رهی آهردند ه از طییق یکگیی نگادها، ره« ابداع سنّت»

هرا در سرطح قلگریه     هرای خراص، بره تریهیج ارزش     اندازی میاسم ه آیی  ایام محیم ه را 

سیزمینی پیداختند که در نهایت، توانگت به ارائه یك رهایت رهزآمد ه کاربیدی از هویرت  

م شیعی ه تدریج فیهننی نگومی ه مشتیك بی پایه اسال اییانی مندی شود ه بدی  سان، به

فیهنگ اییانی بازآفیینی شد  ای  حکومت متگیکز، مگرتقل ه فیاگیری کره بره تگرامی در      

تیی  ننصی هویت ملری در آن نصری برود  در کنرار آن،      هویت شیعی متدلی گیدید، مهم

 مبهد شریعه نیرز برا کارکیدهرای مختلرف، در تکروی  هویرت اییانری ایر  دهر  نقرش           

 اساسی داشت 

گییی هویتی متگایز برا دینری مگرلگانان فریاهم آهرد؛      ا بیای شکلای  پدید ، زمینه ر

نظیان، دهلرت ررفوی ه مربهد شریعه را در کنرار فیهنرگ        که بیخی از راحد ای گونه به

بخش حیات ملی اییانیان در پنج قین  مشتیك، ده ننصی مهم پیونددهند ، آغازگی ه تداهم

 1اند  گبشته دانگته

 ایرانی و هویت شیعیهای  . آموزه1

آید که ریشره آن را   کالمی ه فقهی، از مباهد اسالمی به شگار مینیره شیعه در ده 

گییی خالفت نیبی، با تأکید بی حقانیت ه پییهی  باید در مخالفت با جییان سقیفه ه شکل

 هجو کید   اه جگت بیت ه اهل نلی از حضیت 

از سرایی مرباهد اسرالمی    التته ای  مبهد بیش از آنکه با نظی فقهی هرویتی متگرایز   

شود  ریشه ایر    ، از سایی مگلگانان جدا میبیت ه ائگه باشد، در اندیشه امامت در اهل

هجو کید  اییانیان از ای  زمان برا ده   باید جگت اختالفات را پس ازحیات رسول گیامی

، یعنری  شوند: اسالم خالفت ه اسالم امامت  در ای  میان، شیعه ره می رهایت از اسالم رهبه

                                              

 .47ص ،انقالب ا الم    هقی  دین، بخش مذهب شیعه در لصر صفقی در: کارکرد هقی  گقدرزی،. 1
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اسالم امامت، با رهح اییانی سازگارتی بود؛ چیاکه در منابع تاریخی بره مروارد متعرددی بری     

هایی که دسرتنا  خالفرت در    مهیی ها ه بی ها، تتعیض ندالتی خوریم که اییانیان از بی می

 انخاند هربارادت جهت  به ننیااییا ،لحاهی  ب 1کیدند  داشت، شکایت می مورد آنان رها می

 به ،شتدا نهاآ مسالاز ا پیش گبشتهدر  یشهر که نیاخاند یرالتهاا به لتگتنیه د متیپیا

 تررریی  مهرررم ،تشیع به ننیااییا یشاگیدر  یخیرتا نامل چند ،عمدگودر  7یدند هگی شیعه

 از: اند ترنتا نهاآ تیی  بیجگته که نداشتهرا دا نقش

 ؛ننیااییا ییاگی شیعهه  ییاگی مسالدر ا نیما بن یفةحبه  سیرفا نسلگا نقشر 

 ه ئ امد نشیعیا به مماا میزآمهی توجه ه کوفه در نلی تحضی مامتا -

 ؛انییا به کوفه یکیدنز

 ؛رمختا مقیادر  لیایا مو ننیااییا فیینیآ نقشه  حگی  مماا نهضتر 

 ،انییدر ا دقرا مماا یندیشههاا شگگتیه  دقرا مماا فیهننی نهضت -

 ؛مامیدهازد  ا یعهرش ندرش هریندنها  ژریه به

 ؛یشعیا انخاند یفعالیتهاه  یهدیل اهّ نقیدهم  نیگهدر  قم به نشیعیا تمهاجیر 

 ؛نسااخی به مدینهاز  ضار مماا حیکتر 

 ؛انییدر ا رطهاا ئگها دانشاگیه  نگازاد مماا کندگیاپیر 

 3؛نوبختی انخانده  دنتا ب  راحد ،هقرد شیخ مانند: ،ترلا نیاییا ینلگار 

 ؛ ه     بنداخد  شا ،بویه آل نشاهادپا تشیعر 

 4ق( 1114ر525) 11ر10 نقیدر  رفویه رظهو ر ه در نهایت،

                                              

 .2۳7، صخیرن اقررده چهادر  یا   ت تحقالکشاکش ان در یراهقی  فریان، . جع1

 .264، صهمان. 2

 .114ص ،برر   مدابع هقی  ایران  حاجیان ،. 4

، لرب ت بیا  اد الم  ن اتمدر  ن در ثاس     الاز ان  پیش ایرافرهدگ محموودی اشووتهاردی، . 3

 .476و264ص
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  شیعه مذهب ساز هویت . کارکرد2

ننروان یکری از    اسالمی تا رهی کار آمدن رفویان، اییانیان از هویت دینی به  در دهر 

شیعه از یك نییهی اجتگانی به  رفوی، مبهد  نناری هویت بیخوردار بودند؛ اما در دهر 

بردیل خرود را در تکروی      بخش در اییان متدل گشت ه نقرش بری   یك نهاد رسگی هویت

بخشی بره   تیی  کارکیدهای مبهد در هویت هویت اییانیان بی نهد  گیفت  بنابیای ، مهم

 اند از: جامعه نصی رفوی نتارت

 ر ایداد هحدت مبهتی در سیاسی کشور؛

 بخش؛ ننوان یك ننصی هویت تگایزبخشی بهسازی ه  ر تشابه

 ر بی نهد  گیفت  نقش ناسیونالیگم مبهتی بیای حفظ کیان کشور ه ملت؛

مربهد   ر بی نهد  گیفت  نقش اساسی در حفظ استقالل ملی در بیابی ده قدرت سرنّی 

 نثگانی ه تورانی؛

بخش بیای حکومرت ررفوی ه ایدراد نظرام حقروقی بریای        ر ایفای نقش مشیهنیت

 1ومت رفوی حک

ساز هحدت ارضی کشور شد، بلکه موجد  بنابیای ، ظهور رفویه در اییان، نه تنها زمینه

ای تحت حگایت دهلرت برود  در ایر      نونی بازتولید هویت جدید اییانی گشت که تا انداز 

تریی  دگیهرای    دهی ه تگایز هویتی در بیابری مهرم   ای در شکل دستنا ، تشیع نقش نگد 

گانیان ه ازبکان داشت ه ای  اتحاد کره تقییتراً در سیاسری ایریان شرکل      خارجی، یعنی نث

سازی جامعه را در پری داشرت؛ چیاکره ایر       بخش از طییق هگنون گیفت، کارکید هویت

دهلت توانگت با تکیه بی تشیع از یك سو، ه هویت اییانی از دینی سو، ای  ده مقوله را به 

 ناپبییی یکپارچه نگاید   طیز تفکیك

                                              

 ،ا الم    هقیو  انقالب  دین، بخش مذهب شیعه در لصر صفقی در: کارکرد هقی  گقدرزی،. 1

 .44ص
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 شروطیت تا انقالب اسالمیاز م

از دهر  مشریهطه بره بعرد،    معاری  انییدر ا ینید هویت حیاه ا تکوی  یمینههاه ز ملانو

بیشتی رتغه سیاسی پیداکید ه هویت دینی در تحوتت سیاسی اییان، هگاننرد: مترارز  برا    

وامل، تیی  ای  ن ستیزی پهلوی، پییهزی انقالب اسالمی ه    ، تایییاساسی داشت  مهم دی 

 اند از: نتارت

 های اجتماعی متکی بر دین . نهضت1

 ینشانههاه  هادنگااز  یکی ینکها بی ه نال ،معاری انییدر ا مهم جتگانیا یها جنتش

 نیزرا  ی د ارییییگبأت منهدا ،دخو دیخو به ،ستا انیرررریا هررررجامعدر  ی د رحضو مهم

 یررریاملیگی ،طههمشی ،تنتاکو نهضت: شامل هاجنررتش ه ایرر  ند ا  بخشید تعگیقه  توسعه

ساله  هشت تحگیلی جنگه  1332 سالمیا بنقالاه در نهایرت،   دادخی13نفرت،   نعترر ر

 ست ا  د بو

  ینید هویت یحیادر ا انشنفکرو رو ننخبگا فرینیآ . نقش2

از  پیسشدر ، گیفتاهج  رقاجادر دهر   که غیبی فیهنگ با طتتاه ار تعامل زغااز آ پس

 شد حمطی انشنفکیره یسواز  مهم پاسخ چند ان،ییا ماندگی درنق لرنله  یرناییا هویت

 بیگیفت  ،یینید ه دبررو (مالرررسازا لرررقت انیررریا )یا نباستا انییا به گشتزبا ،یکی که

 موردی  ا ه دبو سالمیه ا ینید فیهنگ یحیاا ،ینید پاسخه  نشد غیبیه  بغی فیهنگ

ه  شد حپاسخ مطیه  جههامو چندی ه در آن  دبو مختلفی یهرا  یترها متضگ  دورخ ،یرخآ

 که شد موجد د،بو ا هگی مبهد به گشتزبا ونیرن ارب ها سخپاه ها  سیربی ی ا کثیا نچو

 1دسرررت بزننرررد  دخو مبهتی هویت زیسازباه  تولیدزباه  حیاا ،کشف به یجرتد به ننیااییا

 هویت یحیاادر تقل رمگ متغیی یك انننو به یدبارا  انشنفکیه ره انمتفکی نقش ،ی ابنابی

  نگتدا نیاییا هویت شاکلهدر  سالمیا

                                              

 .11ص ،بنقالاز انیته پس رمد  ید  ان دشدفکرر پدراس، . 1
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  انیردر ا ینید انشنفکررو. ظهور 3

 جدید یهرا  نجییا شدر موجد ،یپهلو حکومت  یژه بهه  اگی بغی های نجییا دنگلکی

 سطح در ینید هویت تولیدزباه  حیاا به ،غیبی نیتهرمد گ  نقدرض هرک شد انییدر ا یفکی

 یندادر ا نکته ی ا به ر شاا  اندندرر سر ریارانی( یرجتگانگومی ) سطحدر  نیزه  ندیشنیا

 رندرررم یارررههرررندیشا یییأرررت تحت یتا حد ،جدید یفکی تجییانا ی ا که ستا زمت

 لدی ا لسید جگا ،نهاآ ی تری  مهم جگلهاز  که ندا د بو ینید سالمیا یهارکشو در المیرسا

 لعالابوه ا م(1343لتنا )ا  رحگ ،م(1535) یدرهن نحگدخااید رسیس ،(ش1723) دیباآسدا

 ینید هویت یحیادر ا ییؤم بیجگته لیهاهّ یشخصیتهااز  1باشند مررری م(1323) دهدیمو

را  سوسیالیگتن تارر پیساخد ترر نهض هرک 7ش(1333د )رنخش محگد هرب یدبا ،انییدر ا

                                              

 .4۸و41ص ،همان. 1

در  ،در تهران چشخ به جهان گشقد. نخستین بخوش زنودگان  ا    14۳2محمد نخشب، در  ا  . 2

به دانشااه تهران راه یافو    در   ،1422زمانه خقدکاما  رضاشاه  پری گردید. نخشب در  ا  

رشته حقق  قضای  در دانشکده حقق    لوقس  یا   دانشااه تهران به  مقختن پرداخو . ا  بوا   

نهضو   »، نخسو   حوزب توقده   الهاس گرفتن از مبان  اجتمال     یا   ا الس   در مخالفو  بوا  

ا الس در این نهض ، ا الس  را تشکیل داد.« حزب مردس ایران»   پس « خداپر تان  ق یالیس 

 ،ا الم  که نمواد  ن  ؛صدر ا الس بقد ،انقالب  معطقر به کدش ا  ؛ ا الم  که الاقی  رمان   ن

ای از  رای  موغموه  ، ق یالیسخ در این نهضو   ،لصیان ابقذر   لدال  لوقی ا  . از  قی دیار

برقراری لدال    برابری  ،ترین  یژگ   ن  ق یالیسخ تخیو  بقد که مهخمارکس جقان، لدیدیسخ   

 در جامعه بقد.

شوقد. ا  در   لدقان نخستین ایران  فعا  در راه توفیق تشیع با  ق یالیسوخ، شوداخته مو     به ،نخشب

نتیجوه حوقاد     شود   در  جبهه مو  گرای  جذب نا یقنالیسخ مو  ،1442تا  144۳های  مهر مقس

مودت  در  وازمان    .ر انه  مریکا شود  ،به زندان افتاد. پس از  زادی ،مرداد 2۸مربقط به کقدتای 

 

http://www.iichs.ir/s/7880
http://www.iichs.ir/s/3904
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 ،ترررسا د بو نماأتو رترو به سوسیالیگتیه  مبهتی هررای یرش اگیه دارای  شتهاگب نبنیا

 ی در ا سیربی ردمو مقطعدر مبهتی  ر  یفکی هرای  نجییا مدگونه ،رامپد 1 دیرک ر ارشا

 7دانگته است  دینتقاا  مساله ا سالمیا نیگمرمد ،سنّتی :ه یرگ سه شاملرا  بخش

 ینید هویت یحیادر ا خمینی مماا. نقش 4

 ایبی مبهتی انشنفکیه ره ننختنا نمیادر نقش  ی تری  مهرم  ،گفت انمیتو تئجی به

  ستا  د بو (ر خگینی) مماا تحضی  نهد بهمعاررری،  انیررریدر ا بهتیرررم هویت یحیاا

 سطحدر  نیشاا 3 دوررررمیش میتتط «اخد بندگی» به ،مماا ندیشهدر ا دیفی هویت ممفهو

را  ملی هویت ،سیاسی مالرر سا درقالدر  یرقعها مالرسا یرمعیف ارب د کی سعی نیز جگعی

رر  ی ریند ترهوی رورمح لورحرا  نمگلگا ملل ،نالیتی سطحه در  کند تعییفآن  یلدر ذ

 خویشت  به گشتزبا»نظییرره بی را  دخو رلیا کیدأت خگینی مما  ابخشد تحده اسررالمی

ه  رتبیقدا مقابلرا در  سالمیا هویتاه است   مالرسا ،از آن رمنظو که 4شتاگب «خویش

 شت دا کیدأتآن  لستقالا بیه  شتهاگب بغی

                                                                                                          

زمان با دریاف  درجه دکترا در رشوته مودیری  د لتو  از دانشوااه نیقیوقرک،       مول کار کرد   هخ

ان ایران  شواخه  مریکوا را بور لهوده     مسوقلی  نمایددگ  جبهه مو   قس در کدفدرا یقن دانشجقی

هوای ا والم  اندیشوه خوقد بازگشو          ، د بواره بوه ریشوه   143۳گرف . نخشب، در میانه دهه 

کدفدرا یقن را ترک کرده، به تأ یس انجمن ا والم  دانشوجقیان همو  گماشو . ا  کوه بیشوتر       

در   وتانه انقوالب   های زندگ  خقد را در راه توفیق  ق یالیسخ با ا والس  قوک کورده بوقد،       ا 

 در نیقیقرک درگذش . ش(1444ا الم  )

 .63ص ،بنقالاز انیته پس رمد  ید  ان دشدفکرر پدراس، . 1

 .46ص همان،. 2

 .14، صمققله هقی    الم  ب انقالاصالح ، . 4

 .234، ص4، جصحیفه اماس اهلل مق قی خمید ،  ید ر ح. 3
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  مذهبی هویتو  سالمیا بنقالا. 5

 بهدر آن،  میلیونی یهاد تو ه گی رحضو لیلد به، 1332 لسادر  سالمیا بنقالا عقوه

 سالمیا بنقالا ست ا د بو دفی منحصیبه بیگتم نیرق مارتگدر  1م(7010ی )هالید دفی نظی

ه  تقویت موجد ،شتدا ننیااییا ینید هویتدنورب  درنای از زانهرنش دورخ ینکها بی ه نال

 نجییادر   درررش بارررنتخا یهررا کتیرركتاه  هارعارررش  درررش انییدر ا ینید هویت منگداا

ه  مگاجده  تکایا مهم نقش ،نقالبیا یهادنگاه  یهتیر ه شتدا مبهتی ماهیت ،بنقالا

 7شت دا سالمیا بنقالدر ا مبهد هگیتا از حاکی هگنی ،حانیتره

                                              

چشخ به جهوان   ایرلدد در داندالک در شهر 1136فقریه  22در  (،Fred Halliday) فرد هالیدی. 1

خقد را در  ا   کارشدا   شد   مدرک دانشااه  کسفقرد  ارد ،گشقد. برای تحصیالت دانشااه 

  مدر ه مطالعات شورق     فریقوای   را از یشخق کارشدا   ارشد دریاف  کرد. ا  مدرک 1167

ر ابوو   در زمیدووه دکتوورا مقفووق در دریافوو  درجووه   س،11۸4گرفوو    در  ووا   س( 1161)

 .شد مدر ه اقتصاد لددن از یمن خارج 

دانس      ازی بسیار مهخ م  را در درک جهان  زبان شداس، پدیده لدقان یک زبان به ،فرد هالیدی

 ر  و   ،ا پانیای  ، لمان  ،فرانسقی ،یقنان  ،التین ،لرب  ،فار   :از جموه زبان ،زبان دنیا 12 با

 . شدای  داش  پرتغال   

: ایوران » لدقان با( 1447و1446) میالدی 117۸  ا  در ایراندرباره  ،نخستین کتاب فرد هالیدی

 گوران،  تحویول  اتفوا   بوه  قریوب  اکثری  مثل ا  خقدش، گفته به. شد نقشته «تق عه   دیکتاتقری

بوا  ن   حکقمو  پهووقی   کوه  را مشکالت  اما بایرد؛ صقرت انقالب  ایران در که کرد نم  بید  پیش

پیر ز شد    انقالب ایران دید. کمتر از یک  ا  پس از چاپ این کتاب، مقاجه بقد، بسیار لمده م 

  قوایع  به مرتب  های  یرایش از پس هالیدی فرد کتاب شد بالث کشقر، اینلطش دانستن درباره 

 .شقد چاپ تجدید بار د  «ایران انقالب بر ای مقدمه» لدقان تح  انقالب،

 .374ص ،یخرتاارش گزدر ن  ایراهقی  زی  ازبا، ی  را انیردازی   ایخپررتاتقکو ، . 2

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%DA%A9%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C_%D9%88_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C_%D9%88_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
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با پییهزی انقرالب   1 دبو  شد گیفته ملهاا مسالاز ا ،بنقالا یهتیه ر ژییدئولوا ساساًا

ه  راتمقی، اد خانو ه نقانو ،مبهتی یهادنها لکنتی مینهدر ز دیبنیا اتتغییی ،سالمیا

از  سرر پ یهرا  لرت ه ده 7درر مآ دورجه به یزشموآ منظا یی هقضادستنا  در  جریرا نی اقو
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 3 آهرد دجوه به دیقتصاا یتا حده  فیهننی

 نایردر ا مذهبی هویت منسجاا برآن  ثیرأتو  نشد . جهانی6
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 که ندیشها ی ا لتته  استا شتهاگب جا به ننیااییا ینید هویته  یرر یا گیرید یرب  درینافز

 یسواز   ،شدآن  تشدید موجد ه تهرر شاگب یریا ی د به یشاگی بی نیتهرمده  نشد جهانی

 اًخییه ا م(7012) 3پیتیبیگیم(، 7071)4رتیننلهاا جگلرررررررره:از  ؛ستا  شد ییدأت یربگیا

 هویتها اعنوا ،دتدد ییندهاافی یییأت تحت ،لهیحا به 2ن تأکید دارند ، بی آ4یرتین نارجانات
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 سیربیرا  نهاآ یلذ لشکادر اَ انمیتو که ستاه ریافت رظهو انییدر ا ینید [یندیشههاا ]یا

 :دکی

 ندیشیانو  3 (؛نیااگی سنّت ه تفکیك مکتد ،سنّتی حانیتره) سنّتی تفکی  7 ؛ییاگیدبنیا  1

ه  شییعتی، نگازربا سمهندل: دینررری، مثررر ییانوگی  4؛ خگینی مماا مانند ،فقهی دبعادر ا

 1   ه   رکدیو ی،شتگتی مدتهد هش،سی ، هگچون:ینید ندیشیانو  3؛ درنخش

 نتیجه

ه معتقدات دینى ه مربهتى   چه قتل ه چه بعد از اسالم ،میان حیات سیاسى اییان ،یقی  به

هری ده بره گگرتی     ارتتاطى متقابل بیقیار بود  است  ده حوز  دیر  ه دهلرت کره     ،جامعه

ها ه منافع مادى ه معنوى خویش در مروارد   نگومى جامعه تعلق داشتند، در تأمی  خواسته

 ها بی بنیادهاى مبهتى ه دینى استوار بود  ه پادشاهان اند  حکومت پوشانى یافته بگیار، هم

تى، نظری دسرتنا  مربه    سعى داشتند با ابیاز نالقه به انتقادات رایج جامعه ه جلد ه حکّام

بی  ده گیه ،  ،ها خویش را مگتحکم ننه دارند  التته در بیخى دهر  هاى قدرت سیاسى پایه

 میدان آن نصی بود کره بری   آمد که یا ناشى از سیاست مبهتى دهلت هایى پدید مى تعارض

)در دهر  تگاهل ه تگامح تکیه داشت ه یا ناشى از دخالت بیش از حد متولیان نهراد دیر    

  خویش را مگتحکم ننه دارندبود تا  حکومتدر باستان( 

هیژ  انقالب اسالمی، بیاننی رابطه  بیرسی تحوتت سیاسی ر اجتگانی اییان معاری، به 

نگیق ای  تحوتت با نامل هویت ه تأییی ه تأیی ای  ده بری یکردینی اسرت  ایر  رابطره،      

: قیام تنتاکو، نهضت شود که نقاط نطف تاریخ معاری اییان، هگچونای ارزیابی میگونه به

 ملی شدن نفت، نهضت مشیهطیت ه    بدهن نظی گیفت  ای  مگئله، قابل تحلیل نیگت 

                                              

 .24ص ،های انقالب برر     نقد توقری رهدار،. 1
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های هرویتی ه  بی اساس آنچه در ای  پژههش مورد اشار  قیار گیفت، چنانچه سیاست

بومی ه شیایط فیهننی ه اجتگانی هی جامعه،  النوهای نوسازی ه توسعه متناسد با زیگت

ه اجیا ننیدد، ای  رهند موجد از هم گگیختنی ه نردم تعرادل در آن جامعره     ریزی بینامه

گیدد  ای  فیآیند، در جوامعی که قصرد تقلیرد نوسرازی از سرایی جوامرع را دارنرد، بره        می

اندامد ه بی هرم خروردن تیکیرد بری      تعارضات اساسی سیاسی، فیهننی ه اجتگانی می

نییههای مخالف از طیف دینی، بی شردت   های حکومت از طیفی، ه منافعمشی انگال خط

افزاید  بی هگی  متنا، تحوتت سیاسی اییان مثل مشیهطه رفویه ای  تعارض ه تقابل می

 در هویرت  بایرد  را ایریان  کشرور  در( م1323)ش 1332 سرال  در اسرالمی  انقالب ه هقوع

 های موجود تغییی از که ارزشی ها ه نظام سیاست چیاکه نگود؛ یابی ریشه اییانیان فیهننی

 شریایط  بره  توجره  بردهن  آنهرا  ه ریخت هم در را اییانی جامعه هندارهای شد، می تیهیج

 هرای بینامره  ههرا   رهش ه نگردتاً  اییان جامعه اجتگانی مقتضیات ه بومی زیگت، فیهننی

ه  نداشرت  جایناهی ه مبهد، دی  آن در که کیدندمی هجوی جگت ه تقلیدی را تحگیلی

در هاقع، اسالمِ شیعی با تکیه بی   بود فیآیندی چنی  یگی  هویت، بحیانه  فیهننی انقطاع

هرای برا    به هجود آمردن حکومرت   ساز شیعه، زمینهارول انتقادی ه متانی فیهنگ هویت

ش انقالب کیدند، هگان 1332ره، یکی از دتیلی که میدم در سال  رتغه دینی بود  ازای 

تیده اینکه برا توجره بره سرابقه تگردنی ایریان،       های ضدّ مبهتی شا  بود  است  ن سیاست

ساز است ه انقالب اسالمی هرم برا تکیره بری دیر  اسرالم،        توان گفت که دی ، تگدن می

 تواند احیاگی تگدن نوی  اسالمی باشد  می
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  .دانشااه اجتمال  جهاد 

، رهیاف  انقالب ا الم ، نشریه «های هقیت  در ایران مدیری  بحران»، 14۸۳درخشه، جال ،  .24

 . 1۳شماره 

، تهران، ها: در خرد رزی  یا     هقی  ما ایرانیان بید  معرکه جهان، 14۸2رجای ، فرهدگ،  .23

 احیاء کتاب.

 تهران، ن . ،امر ز ایرانیان هقی  مشکوه، 14۸1ووووو ،  .24

 ، قخ، دفتر نشر معارر.های انقالب برر     نقد توقری، 1412رهدار، احمد،  .26

، قخ، پژ هشوااه لووقس   فرهدوگ    جمهقری ا الم    مسووه هقی ، 14۸1زهیری، لویرضا،  .27

 ا الم .

 .ررمعاقخ،  ،س ال ن در ا شگستر ند  ر  تشیع، 14۸2، لو  ،شیرخان  .2۸

، شدا   ایوران  جامعه ،«نداری در ایرا دینمدل  برای  دجش »، 14۸3رضا،  لو زند،  شجال  .21

 .66و 43 :1 ماره، ش6د ره 

 ی،محمد لمادی حائر  ید: گرد  رنده، المول  الدحل، 1477، لبدالکریخ حمدبنم ،شهر تان  .4۳

 .مرکز نشر میرا  مکتقب

 .انیرا با تان  نمتق پایه بر فرهدگ   یند ،14۸3، ر فا زاده،صف  .41
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 .هقی  مققله    الم ا بنقالا ،14۸4، محمدلو  ،صالح  .42

 ، قخ، دفتر تبویغات ا الم .شیعه در ا الس، 1474طباطبائ ،  ید محمدحسین،  .44

 ، مترجخ:  ید محمدباقر مق قی، قخ، دفتر تبویغات ا الم .تفسیر المیزان، 1476ووووو ،  .43

نشور مرکوز ا وداد انقوالب      ،، تهوران اماس خمید    هقی  مو  در ایران، 14۸4فقزی، یحی ،  .44

 .ا الم 

، ترجمه: افشین جهاندیده   نیکق  رخقش، ر ح ایران ر ح یک جهان ب ، 14۸1فقکق، میشل،  .46

 تهران، ن .

 ة.الکتب اال المی دار ،تهران، قامقس قر ن، 1476اکبر،  قرش ،  ید لو  .47

های هقیت  در ایران: در کشاکش بوا تجودد   مابعود     تطقرات گفتمان، 14۸3کچقیان، حسین،  .4۸

 ، تهران، ن .تجدد

 ،(«1471وووو1444) انیردر ا مذهب  یهارفتا  ر ها ربا، 14۸2، لمحمدالبد ر،کاظم پق .41

 ا الم . داوش  ار فرهدگ زارت  مو  یهاحطرتهران، 

بخش مذهب شیعه در لصر صفقی در: دیون، انقوالب    کارکرد هقی ، 1411گقدرزی، حسین،  .3۳

 ، تهران، انتشارات تمدن ایران .ا الم    هقی 

 ن . تهران، ،هقی    فرهدگ نشد جهان ، 14۸1 ،حمدا ،محمدی گل .31

انتشوارات   ،مدوقچهر فرهدوگ، تهوران    :، ترجمههای ایران با تان دین، 1477 گرن، گوق  یدن، .32

 . گاهان دیده

  سوه تدظویخ   نشور  ثوار     ؤ، تهوران، م 4، جصحیفه اماس ،147۸، اهلل مق قی خمید ،  ید ر ح .34

  .اماس خمید 

، بوه اهتمواس: دا د   هقیو  موو  در ایوران   گفتارهوای  دربواره   ، 14۸4مسجد جامع ، احمود،   .33

 میرمحمدی، تهران، مؤ سه مطالعات مو .

 ، قخ، مؤ سه پژ هش  اماس خمید .2و1، ج مقزش لقاید، 1473مصباح یزدی، محمدتق ،  .34

 ، قخ، انتشارات صدرا. خدمات متقابل ا الس   ایران، 14۸1مطهری، مرتض ،  .36

 انتشارات صدرا.، قخ، پیرامقن انقالب ا الم ، 1462ووووو ،  .37
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 تبیا  اد  الم ا نتمد ن در  رثا    س الاز ا پیش ن ایرا فرهدگ، 1473، محمد ،محموووودی .3۸

 .ستق ان،تهر ،لرب 

 یری  ؛زرتش ، مسیحی    ا الس :لقل در  ه دین بزری   مان  ،14۸4حمد، مدصقرنژاد، م .31

 .نشر جقان پقیا ،، تهراندر تعاریک    ابقه مفهقس لقل   ارتباط  ن با ادیان

محمووودجقاد  ،انیرا یخرتا نددر ر  ن ایر  ا شیع  فرهدگد   تعامل، 14۸3، لفضلابقانبوووو ،  .4۳

 درصاحب .

 ، مترجخ: حمید لدای ، چاپ هفتخ، تهران، شفیع .لقل در تاریخ، 141۸هال، فریدریش،  .41

هوای   مؤلفوه تاریخ تحقالت  یا   ایران؛ برر   ، 1412نجف ، مق     فقیه حقان ، مق  ،  .42

، تهوران، مؤ سوه   دین، حاکمی  مدنی    تکقین د ل  و موو  در گسوتره هقیو  موو  ایوران      

 مطالعات تاریخ معاصر ایران.

 ،ن ایرا   شیع  فرهدگ د  تعامل هثمر ، نحیا  تعقل ،14۸3 ،یمهد ،ن اتهر د یها .44

 درصاحب . حمدجقادم

 


