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  هاي انقالب اسالمی هویت ملی و جریان
  اول جمهوري اسالمی) دهۀ هاي فکري ـ سیاسی  (نقش هویت ملی ایرانیان در فراز و فرود جریان

 *علیرضا جوادزاده

  چکيده
ـ  ريانج به دو مقطع قابل تقسيم است:، سياسي دهة اول انقالب، فکري هـاي  جريان الهاي فع 

 قبل از انقـالب  هاي مبارز که به نوعي ادامة همان جريان، در سه سال اول پيروزي انقالب
از سـال   و؛ »منتقـد مدرنيتـه  «و » التقاطي«، »چپ«، »ملي«، »اسالمي« عبارتند از:، باشند مي

 .ها به تدريج به انحالل يا انـزوا رفتنـد   جريان ساير، »اسالمي«به جز جريان ، به بعد ۱۳۶۰
يا تأثيرشان کـم شـد. در ايـن    ، تأثيرگذاري خود را در صحنة سياسي از دست داده قدرت
و ، علت اين فراز و فروددر اختيار جريان اسالمي قرار گرفت.  عرصة سياسي عمدتاً، دوره
ها با عناصر هويت ملي ايرانـي برقـرار کـرده     انزوا نسبتي بود که هر يک از جريان يا بقاء

ـ   ، هايي چون زبان فارسي (با مؤلفه» ايرانيت«بودند.  ويـژه  ه آداب و رسـوم ايرانـي و ... ب
پس از دورة تنيدة هويت ايراني  دو عنصر اساسي و درهم، »تشيع«در کنار  استقالل سياسي)

ها به ميزان ارتباط و حساسيت نسـبت بـه ايـن عناصـر      اند. هر يک از جريان صفويه بوده
  منزوي شدند. باقي يا حذف و، هويتي

  مدرنيته.، تشيع، استقالل، ايرانيت، هويت ملي، : جريانها كليد واژه
   

                                            
  دانشجوي دکتراي انقالب اسالمی و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی*. 
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  مقدمه
معاصـر ایـران ارزیـابی    اي بسـیار مهـم در تـاریخ     دوره، هاي اول انقالب اسالمی ایران سال
 هـاي  فعالیـت ، سیاسـی  ــ  فکـري  هاي مختلف و بلکه متضـاد  جریان، شود. در این دوره می

تـوان مـورد بررسـی قـرار داد.      هاي مذکور را از ابعاد مختلف مـی  اي داشتند. جریان گسترده
اینکـه چـرا   . علـت فـراز و فـرود آنهـا اسـت     ، هـا  یکی از مسائل مطرح دربارة ایـن جریـان  

هـاي قابـل    کـه در اوایـل پیـروزي انقـالب فعالیـت     ، »التقاطی«و » چپ«، »ملی« هاي جریان
در  حذف شده یا بـه انـزوا رفتنـد.   ، از صحنۀ سیاسی، پس از مدت کوتاهی، توجهی داشتند

  دست گیرد؟ه هاي سیاسی را ب چگونه جریان اسالمی توانست عمدة عرصه، لمتقاب
ین مسـأله پاسـخ   ه اب، عناصر هویتی ایرانیاننوشتار حاضر در پی آن است که با بررسی 

 در این مقطـع تـاریخی ـ   ، هاي سیاسی دهد. مدعاي مقاله این است که افول و صعود جریان
  اند. در نسبتی است که با عناصر هویت ملی برقرار کرده هاي تاریخی ـ و نه لزوما همۀ دوره

هـا و   بندي از جریـان  دسته نوآوري در ارائۀ، آنچه در این بخش مورد عنایت قرار گرفته
بـه تبیـین هویـت    ، باشد. در نهایت سیاسی آنها در دورة مذکور می، هاي فکري زیرمجموعه

  شود. پاسخ داده می، سؤال تحقیق، تاریخی ایرانیان از عصر صفویه به بعد پرداخته شده

  شناسي . مفهوم۱
  .جريانالف 

امـا در   1ده اسـت. آمـ   »یـافتن امـري   وقـوع «و   »روان شـدن  « در لغت به دو معناي » جریان«
، »حـزب « مفهومی نزدیـک بـه  ، کار رفته است. یکی از موارده در معانی مختلفی ب، اصطالح

بـا  ، شـود  برداشت مـی » جریان«معنایی که از ، است. اما باید توجه داشت» گروه«و » تشکّل«
» حـزب «مفهـوم از دو جهـت بـا   » جریان«مفهوم ، اینکهاین سه واژه متفاوت است؛ خالصه 

شـمولیت بیشـتري نسـبت    ، نوعاً، . مفهوم جریان در مقایسه با مفهوم حزب1 متفاوت است:
 .کند اي منظم و منسجم و نیز قانونی حکایت می از مجموعه، مفهوم حزب .2؛ 2به افراد دارد
نظم و انسـجام و نیـز قانونیـت أخـذ نشـده اسـت. مفهـوم        ، مفهوم جریان در، در حالی که

جـز آن کـه میـزان نظـم و قانونیـت آن کمتـر از       ، شباهت به مفهوم حزب دارد نیز» تشکل«
از ، از جهتی شباهت به حـزب دارد و از جهتـی بـه جریـان    ، »گروه«حزب است. اما مفهوم 

شمول بودن شبیه به حزب و از جهت نظـم و انسـجام و سـازمانمند نبـودن شـبیه       زاویۀ کم
  جریان است.
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مجموعـۀ  «را چنـین تعریـف کـرد:    » جریان سیاسـی «توان  می، شدبیان با توجه به آنچه 
در یـک  ، ها و احزابی که به خـاطر وجـود برخـی مشـترکات سیاسـی      تشکل، ها گروه، افراد

، طبق معناي فوق طبعاً» باشند. دنبال دستیابی به اهداف مشترك میه ب، عنوان عام قرار گرفته
جریـان  «دهنـدة یـک    اي تشـکیل هـ  الزم نیست وجه یا وجوه مشـترك میـان افـراد و گـروه    

،  »جریان فکـري ـ سیاسـی   »در توضیح اما  3اي باشد. هاي اعتقادي و اندیشه ویژگی، »سیاسی
اصـول و مبـانی فکـري مشـترك لحـاظ شـده و معیـار تفـاوت         ، ر بخش مشـترکات د دبای

  4هاي اعتقادي و فکري باشد. ویژگی، ها جریان
ها را از یکدیگر بـه صـورت کامـل و دقیـق      توان جریان . نمی1است:  الزمدو نکته بیان 

هـا و   ها وجود دارنـد کـه اشـتراك    طیفی از افراد در حد واسط جریان تفکیک کرد و معموالً
به لحاظ کمی داراي سطوح مختلفـی   » ها جریان. «2ها دارند؛  هایی با هر یک از جریان افتراق

هایی را شناسایی نمود و به آنها  جریان خرده، توان در داخل هر جریان می، روهستند. از این 
توان جریان اطالق کـرد و هـم ـ      هم می، ها جریان به خرده، نیز جریان اطالق کرد. در نتیجه

  تشکل و یا گروه.، بسته به میزان وجود نظم و سازمان در آن ـ عناوین دیگري چون حزب

  . هويت مليب 
اسخ از چیستی و کیستی شـیء و فـرد یـا    آن چیزي است که در پ، در اصطالح» هویت. «1

، هـا نـدارد   چنان که اختصاص بـه اشـیاء یـا انسـان     هم، در نتیجه .شود اشیاء و افراد ذکر می
ـ  دربـارة یـک شـیء و فـرد نیـز     ، استعمال آن منحصر در جمع و گروه نبوده کـار گرفتـه   ه ب

فرد از غیـر خـود    هاي اصلی را که متمایز کننده شیء یا آن دسته از ویژگی، شود. هویت می
باشد.  هنگام تبیین هویت می» غیر«اهمیت وجود بیانگر له ئاین مس، سازد مشخص می، است

امـا   .هـایی اسـت   داراي مشخصات و ویژگـی ، فارغ از مقایسه آن با غیر، گرچه هر وجودي
، شود. به عنوان نمونـه  با غیرسنجیده می، هرچند به صورت ناآگاهانه، هنگام بیان مشخصات

بـا مشخصـاتی   ، »ب«هنگام مقایسه آن با شـخص  » الف«شخص  شده براي بیانات مشخص
متفاوت اسـت. ایـن   ، کنیم بیان می» ج«هنگام مقایسه با شخص » الف«که براي همان شخص

 .شـود  ها در هر مـورد بیـان نمـی    أمر در واقع به دلیل آن است که همۀ مشخصات و ویژگی
دلیـل حضـور و   ه باشد و در موارد خاص باساساً ممکن است برخی از مشخصات مجهول 

 آگاهی حاصل گردد.، بروز آن ویژگی
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، تـا یـک ـ دو سـدة قبـل      واژه اي است عربی به معنـی راه و روش. ایـن   واژه  »ملت. «2
که یک رهبر الهی از طـرف خداونـد بـر مـردم عرضـه      ، بیشتر به معناي دین و راه و روشی

شـد. امـا در سـدة     در پیروان دین نیز استعمال مـی  البته به تناسب .رفت کار میه ب، نمود می
ملـت یـک   ، طبق مفهـوم جدیـد   5مفهوم مغایري با مفهوم اصلی خود پیدا کرده است.، اخیر

واحد بزرگ انسانی است که قلمرو جغرافیایی مشترك داشته و افراد آن نسبت به سـرزمین  
داراي حکـومتی  ، افـراد نسبت به یکدیگر احساس تعلق و دلبسـتگی دارنـد. ایـن     مذکور و

آداب و رسـوم یـا در   ، دیـن ، نژاد، زبان، تاریخی  اکثر آنها در اموري چون سابقۀ، واحد بوده
  داراي اشتراکاتی هستند.، برخی از این موارد

مجموعـه مشخصـات و   «را بـه  » هویـت ملـی  «تـوان   مـی ، شـد  بیان. با توجه به آنچه 3
هـاي محلـی و    قـۀ ارتبـاطی میـان هویـت    اي حل کـه بـه گونـه   ، هاي افراد یک ملـت  ویژگی
هـا   دهنده و متمایز کنندة آن از افراد دیگر ملـت  تشخص، هاي فراملی به شمار رفته و هویت

افراد هـر ملـت ماننـد ایـران     اکثر هایی که در  ویژگی، به عبارت دیگر .تفسیر نمود» شود می
دهـد کـه    ها را شکل میبخشی از هویت آن، ها فاقد آن هستند وجود دارد و افراد دیگر ملت

 .»هویت ملـی ایرانیـان  «شود:  هویت ملی افراد آن ملت تعبیر شده و به عنوان نمونه گفته می
ـ   ، البته اگر از زاویۀ مجموع افراد و به عنوان ملت در نظر گرفته شود ه تعبیر هویـت ملـت ب

 ».هویت ملت ایران«شود:  مثال گفته می، کار رفته
ابعاد مختلف و طبیعتاً رویکردهاي متفاوتی همچـون  اند تو می، بحث از هویت یک ملت

عدم توجـه بـه   ، اي داشته باشد سازانه و توصیه هویت رویکرد تاریخی ـ توصیفی و رویکرد 
ابهامـات و اشـکاالت   ، نکردن بعد مـورد بحـث از هویـت ملـی     روشنتفکیک این زوایا و 

  هاي صورت گرفته بوجود آورد. مهمی را ممکن است در بحث
با تأکیـد بـر   ، از منظر تاریخی و به صورت توصیفی، هویت ملی ایرانیان، این تحقیق در

  مورد بررسی قرار خواهد گرفت.، هاي انقالب اسالمی دورة صفویه تا سال

  ۱۳۵۷ـ۱۳۶۰هاي  . جريان۲
هـاي مبـارز از    به نوعی ادامۀ همان جریـان ، هاي فکري سیاسی اوائل پیروزي انقالب جریان

در ، از انقـالب پیش هاي مبارز  باشند. جریان می 1342بویژه پس از سال ، بعددهۀ بیست به 
امـا بـه نظـر     .انـد  قرار گرفتـه » چپ« و »  ملی«، » اسالمی«رایج در سه دستۀ   بندي یک تقسیم
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« بایـد عنـوان چهـارمی را اضـافه کـرد و آن جریـان       ، بنـدي  تر شـدن تقسـیم   براي دقیق، رسد می
که اساس و پایـۀ آن علمـی   ، اي بینابینی است. همچنین از جریانی کوچکه براي گرایش» التقاطی

  باید یاد کرد که پیامدهاي سیاسی داشته است.» منتقد غرب«به نام جریان ، و فکري بود
هـاي   هـا و تشـکل   گـروه ، و احـزاب  هـا  بندي جدید از این جریـان  با ارائۀ دسته، ذیلدر 

  6پردازیم: ختصر دربارة آنها میم به ذکر توضیحات بسیار، زیرمجموعۀ آنها

  اسالمي . جريانلفا
تعالیم اسالم بـود کـه در ایـران    ، هاي تحت جریان اسالمی مبنا و اساس فکري افراد و گروه

پـذیرش تفسـیر   ، در قالب مذهب تشیع تجلی یافته بود. آنچه در این راستا اهمیـت داشـت  
ترین دستۀ  ترین و محوري مهم .رسمی روحانیت و علماي شیعه از منابع دینی و مذهبی بود

ال غیرروحـانی نیـز   هاي فع طیف، در این گروه روحانیان بود. البته، دهندة این جریان تشکیل
  وجود داشت که تأثیرپذیري زیادي از روحانیت داشتند:

توان از  می .شدند جات مختلف تقسیم می روحانیت در داخل خود به دسته: أ) روحانیت
البته بـا پیـروزي    7 هاي مختلفی را شناسایی نمود. جریان خرده، این زاویه در خود روحانیت

هـاي کمتـر    انقالب تحول اساسی در رویکرد سیاسی روحانیت حاصل شـد و حتـی گـروه   
شـاید   توانستند خود را از امور سیاسـی جـدا نماینـد.    نمی، خواسته یا ناخواسته، سیاسی نیز
، کـه بـه صـورت طبیعـی    ، به دو گـروه ، هاي اولیۀ پس از انقالب انیان را در سالبتوان روح

  تقسیم کرد:، شدند شامل می، طیفی را از شدید تا ضعیف
ـ    اکثریتی که رهبري امام خمینی .1 االن را بر انقالب و نظام سیاسی پذیرفته بودنـد. فع

در سه تشکل و حزب جمع شدند: أ) جامعه مدرسین حـوزة علمیـۀ قـم؛     عمدتاً، این گروه
  ب) جامعه روحانیت مبارز تهران؛ ج) حزب جمهوري اسالمی.

اجتهادي یا بینشی از ابتـدا یـا در   ، شخصی، . اقلیتی که این رهبري را به دالیل مختلف2
  8 اهللا شریعتمداري بود. ترین فرد مخالف آیت ادامه نپذیرفتند. مهم

. سـازمان مجاهـدین   1دو تشکل مطـرح در ایـن زمینـه عبارتنـد از:     : غیرروحانیت ب)
  9. انجمن حجتیه.2انقالب اسالمی؛ 

  . جريان مليب 
 لیبرالـی  سیاسی، اهتمام به ناسیونالیسم و داشتن گرایش فکري، ترین ویژگی این جریان مهم
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هـایی از   فعالیـت  دامات واقـ ، در اوایل پیروزي انقالب به رغم آنکه خواهانه است. و آزادي
  قرار داشت. اما در حاشیه، سوي این جریان انجام گرفت

  . جريان چپج 
، پذیرش مکتب و نظام مارکسیسم است. پس از پیروزي انقالب اسـالمی ، این جریان ویژگی

سـازمان   .2. حـزب تـوده؛   1دهنـدة ایـن جریـان بودنـد:      تشکیل، عمدتاً دو تشکل و حزب
  هاي فدائی خلق. چریک

  . جريان بينابيني و التقاطيد 
، تأثیرگذارترین جریان بوده است. این جریـان ، گرا پس از جریان اسالم، شک این جریان بی

  شود: بندي می جریان دسته خود به سه خرده
نهضـت آزادي بـود کـه توسـط     ، جریان ترین تشکل در این خرده هم: مأ) ملی ـ اسالمی 

 1340در سـال  ، هـاي اسـالمی و مـذهبی داشـتند     که گـرایش ، جمعی از اعضاي جبهۀ ملی
دراختیار این گروه و برخی اعضـاي جبهـۀ    عمالً، دولت موقت، بوجود آمد. پس از انقالب

هاي خاصی که در پیش گرفت و در مقابل رویکردهاي  دلیل سیاسته ملی قرار گرفت. اما ب
  .از صحنه کنار رفتند به تدریج، و روحانیان مبارز بود امام خمینی

» فرقان«و   »آرمان مستضعفین«، »سازمان مجاهدین خلق«سه تشکلِ : چپ ـ اسالمی   ب)
هاي آنان التقاطی از مطالب اسـالمی بـا مارکسیسـتی     اندیشه .جریان قرار دارند در این خرده

حـائز  ، هـا  جریـان  ایـن خـرده   گیري یا توسعه و تداوم نقش دکتر علی شریعتی در شکل بود.
باشد که در سـال   ترین تشکل ذیل این جریان می مهم، خلق مجاهدین اهمیت است. سازمان

  به رویارویی نظامی با جمهوري اسالمی اقدام کرد. رسماً 1360
، گـردد  ج) ملی ـ چپ ـ اسالمی: این جریان کوچک که اساس آن به اوایل دهۀ بیست بـازمی   

متعلق به گـروه  ، جریان خرده  بود. این» جنبش مسلمانان مبارز«و » سازمان جاما«داراي دو تشکلِ 
  هاي چپ بود که میانۀ راه مجاهدین خلق و نهضت آزادي قرار داشت. ملی مذهبی

  . جريان منتقد غربهـ 
شد. ایـن جریـان    اما به عرصۀ سیاست نیز کشیده می، فکري و علمی بود، اساس این جریان

گرایـی را در   نوعی بـومی توان  می، و از این زاویه، پرداخت به نقد فرهنگ و تمدن غرب می
  ها و رویکرهاي آنان بدست آورد. اندیشه
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  ۱۳۶۰هاي تأثيرگذار پس از سال  . جريان۳
ملی و چپ به تـدریج بـه     دو جریان، که سال عبور از بحران بوده است، 1360پس از سال 

انزوا و انحالل رفت. جریان التقاطی نیز قدرت تأثیرگـذاري خـود را در صـحنۀ سیاسـی از     
نهضت آزادي و سازمان مجاهـدین خلـق بودنـد.    ، داد. دو گروه عمده در این جریان دست

تأثیر خود ادامه داد تـا سـرانجام فعالیـت آن     فکري کم، هاي سیاسی نهضت آزادي به فعالیت
از سوي رهبر انقالب غیرقانونی اعالم شد. سازمان مجاهدین خلق نیز  1366در اواخر سال 

غیرقانونی شد ، بر علیه نظام جمهوري اسالمی 1360می در سال پس از انتخاب رویکرد نظا
و اعضاي آن تحت تعقیب قرار گرفتند. جریان منتقد غـرب نیـز بیشـتر توسـط سـیداحمد      

تنهـا  ، بـدین ترتیـب   اش چندان زیاد نبود. اما تأثیرگذاري، فردید و شاگردانش ادامه پیدا کرد
جریان اسالمی بود. این جریان با توجـه  ، 1360هاي پس از  ال و تأثیرگذار در سالجریان فع
. جریان اسـالم سـنتی   1 به دو گروه انشعاب پیدا کرد:، هایی که در آن وجود داشت به زمینه

گرا. . جریان اسالمی چپ2سیاسی)؛   ال(در دو بخش کمتر سیاسی و فع  
  شوند: به دو دسته تقسیم می 1360هاي پس از سال  جریاناما 

، نهضـت آزادي شـامل  ، وحانیـت مخـالف نظـام یـا رهبـري     ر اي: شـیه هاي حا . جریان1
  ؛گرایی فردید بومی، مجاهدین خلق

هاي متأثر  گروه . کمتر سیاسی:1 سنتی: جریان اسالم. الف هاي تأثیرگذار شامل: . جریان2
جامعـه  ، ال سیاسی: جامعـه مدرسـین  فع ..2اهللا خو نی و  مراجع مانند آیت برخی علما و از

  هاي همسو با جامعه روحانیت. گروه، روحانیت
هـاي همسـو از جملـه دفتـر      گـروه ، گرا: مجمع روحانیون مبـارز  جریان اسالم چپ. ب

  تحکیم وحدت

  ها بر مبناي هويت ملي .تبيين افول و صعود جريان۴
 1360و  1360ــ  1357هـاي   هاي سیاسی در دو مقطع سال پس از آشنایی اجمالی با جریان

هـاي سیاسـی دهـۀ اول انقـالب      باید به این سؤال پاسخ داد که فراز و فرود جریـان ، به بعد
و   »گـرا  ملـی «تـوان حـذف و انـزواي دو جریـان مهـم       چگونه قابل تبیین است؟ چگونه می

هـاي متعـدد در داخـل     د؟ گـروه تحلیل کـر هاي نخست انقالب  را در همان سال  »گرا چپ«
 1360  چگونه پس از سـال ، ي در ابتداي انقالب داشتندزیاد  که فعالیت، هاي التقاطی جریان
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به حاشیه رفتند؟ پاسخ این سؤال در گرو تحلیلی است که از هویت ملـی ایرانیـان از زمـان    
  شود: سقوط خالفت عباسی ارائه می

رود.  گیري هویت جدیـد ایرانـی بـه شـمار مـی      فصلی مهم در روند شکل، حملۀ مغول
هاي استقالل ایران را فراهم نمـود و   از یک سو زمینه، نسقوط خالفت عباسی توسط مغوال

اي کـه بـه نـام     فضا را براي رشد و گسترش تشیع. مناطق و شهرهاي منطقـه ، از سوي دیگر
به چند بخش تقسـیم شـده و هـر    ، تا زمان سرنگونی خالفت عباسی، شود ایران شناخته می

ایـران بـه   ، در نتیجه .شد حسوب میهاي جهان اسالم م یک به عنوان یکی از ایاالت و استان
ایـن   طبعـاً ، شد. سقوط بغداد به عنوان مرکز امپراطوري عباسـی  عنوان یک کل شناخته نمی

» مانع تجدید حیات ایـران بـه عنـوان یـک واحـد مسـتقل      «شد موجب روند را تغییر داد و 
هـاي اهـل    اندیشهکه مشروعیت خود را از ، برداشته شود. همچنان که از میان رفتن خالفت

گیري هویت مسـتقل شـیعه در درون جهـان اسـالم      مانع شکل سنت گرفته و قوام آن عمالً
له اگر در ئفراهم آورد. این دو مس تشیع در ایرانفضاي بسیار مناسبی براي گسترش ، شد می

، بـویژه اندیشـمند بـزرگ ایرانـی    ، هاي سیاسی ـ اجتماعی علما و بزرگان شیعه  کنار فعالیت
نزدیک او با هالکوخان مغـول در نظـر    ه نصیرالدین طوسی و همراهی و ارتباط نسبتاًخواج

گیري ایران مستقل با مذهب شیعه را نوید دهد. چنان  اي شکل تا اندازه تواند می، گرفته شود
احیاي ؛ لهئهاي این امر ظاهر شد. اما ناکامی در هر دو مس نشانه، که در اواسط دورة ایلخانی

هـا و حضـور    آن بود که هنوز نیـاز بـه فعالیـت    بیانگر ، ن و رسمیت مذهب شیعهعنوان ایرا
  عناصر فرهنگی بیشتري وجود دارد.

گیري هویت جدید در طول حـدود دو   سازي شکل دار کار خطیر زمینه عنصري که عهده
از حمـالت و   پـس کـه  ، تصوف و عرفان در کنار زبان و ادب فارسی بود. تصوف، قرن شد

داراي نـوعی تسـاهل   ، از یـک سـو  ، اي قوي براي مردم داشـت  جاذبه، ها مغوالن گري ویران
 سـوي از  .شد این امر به نفع شیعه تمام می، مذهبی بود که با توجه به جمعیت اکثري تسنن

طریقـه خـود را بـه ائمـه     ، ارادت ویژه به اهل بیـت داشـته  ، هاي تصوف عمدة طریقه، دیگر
رساندند که این امر نیز فضـا را بـراي تـرویج تشـیع      ـ می  ن ـ غالبا حضرت علی امعصوم

هاي شیعیان و  که البته همراه با فعالیت، هاي صوفی فعالیت جریان فرایندنمود. در  فراهم می
ـ    ، هاي شیعه مذهب بود علماي آنها و نیز اقدامات برخی سلسله ه به تـدریج تغییـر مـذهبی ب

» امـامی   تسـنن دوازده «بـه   ان از آنهـا وجود جریانی که برخی محققـ ، این رواز  .وجود آمد
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تصوف موجـب رشـد فرهنـگ تشـیع شـد و      ، قابل توجیه است. به هر حال، اند تعبیر کرده
ایرانیان ایجاد نماید. در ایـن میـان نیـاز بـه     ، مکتب تشیع نیز توانست هویتی جدید در میان

استقالل ایـران را  ، ین روا .رسمیت دهد، نظامی بود که به این هویت جدید، اقدامی سیاسی
پس از نُه قرن بدان بازگرداند. این کاري بود که شاه اسـماعیل صـفوي انجـام داد و پـس از     
حدود یک قرن در دورة شاه عباس تکمیل شـد؛ یعنـی هویـت جدیـدي بوجـود آمـد کـه        

و بـویژه  » سـلطنت «، »آداب و رسـوم ایرانـی  «، »زبان فارسی« هایی چون: با مؤلفه، »ایرانیت«
بـه عنـوان یـک واحـد سیاسـی مسـتقل       ، که پس از حدود نُه قرن» غرافیایی ایرانمنطقۀ ج«

آن بودنـد؛ دو عنصـري کـه      بخـش  دو عنصر اساسی و قوام» مذهب تشیع«شناخته گردید و 
  10تنیده بودند. بلکه ترکیبی مزجی و درهم، نه ترکیب تلفیقی و جداپذیر، ترکیب آنها

وحدت سیاسی ایران و رسمیت مـذهب  ، بمذه هاي سنی با سقوط صفویه توسط افغان
هویـت ملـی مـورد تهدیـد واقـع      ، در نتیجـه  .گیـرد  شیعه (هر دو) در معرض تغییر قرار می

اما زمـانی   .شود تهدید رفع می، ها توسط نادرقلی افشار شود. با سرکوبی و شکست افغان می
دست ، رسد اهی میکند و او به ش زمینه را براي سلطنت نادر مهیا می، هاي صفویان که خبط

رفتارهـایی از او نسـبت بـه    ، به تقلیل رسمیت مذهب شیعه در محـدودة تعـالیم فقهـی زده   
 .شـد  موجب تزلزل نسبی هویت ملی مـی ، این رویکرد طبعاً رسد. علماي شیعه به ظهور می

به عنوان مظهر حماسـه ملـی   ، زمانی که ملت را از تهدید نجات داد، شاهنادر، دلیلبه همین 
پــس از اقــداماتی بــر علیــه مــذهب شــیعه ـ در کنــار   ، ه شــد امــا در اواخــر عمــرخوانــد

  تبدیل به فاجعۀ ملی شد. هایش ـ خشونت
هـاي   جنگ قدرت در گرفـت و کشـور میـان ایـالت و قومیـت     ، شاه افشاربا مرگ نادر

خان زند توانست به صورت نسبی بر حریفان فـائق   مدتی را سپري کرد تا آنکه کریم، متعدد
، زنـد  خـان  و بـا مـرگ کـریم    وضعیت ملی بهبود یافت. اما دوام نداشـت ، در این دورهآید. 

  موقعیـت ، میـان ایـالت    هاي سیاسی در نتیجـۀ جنـگ   ها شروع شد. پراکندگی جنگ مجدداً
که ایل قاجـار بـه سـرداري آقامحمـدخان ـ       خطرناك تجزیۀ ایران را بوجود آورده بود تا آن

  طوایف برتري یابد. سایربر  ساله ـ توانست 75پس از فترت 
با ، و از سوي دیگر، با سرکوب رقیبان زندي و افشاري، آقا محمدخان قاجار از یک سو

توانست هویت ملی را ، اعالم رسمیت مذهب شیعه و ایجاد روابط محترمانه با علماي شیعه
فـراهم کنـد. امـا در حـالی کـه       هـا  از تهدید و خطر برهاند و زمینه را براي بازسازي آسیب
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کشـور را بـه لحـاظ    ، وضعیت نابسامان دورة فترت و وجـود شـرایط جنگـی در ایـن دوره    
پیامـدهاي وخیمـی را   ، هـاي ایـران و روس   جنـگ ، درونی دچار مشکالت زیادي کرده بود

از دست رفتن و ، دنبال آنه و ب  ها براي مردم ایران بوجود آورد. شکست ایران در این جنگ
دیـدن   موجـب آسـیب  ، شمال شرق و جنوب شرقی ایران، اشدن مناطق وسیعی از شرقجد

، سـو هاي مهم هویتی گردید. تبعات این آسیب از یک  استقالل کشور به عنوان یکی ازمؤلفه
در ایـران بـروز و ظهـور    ، بویژه در اواسط قاجـار  که، هاي تمدنی غرب جدید و ورود جلوه

، سیب دیدن پـارة دیگـر هـویتی یعنـی فرهنـگ اسـالمی      موجب آ، دیگر سوياز ، یافته بود
شیعی گردید. رشد فرهنگ مادي غرب و پدید آمدن انحرافـات و خرافـات مـذهبی چـون     

  بابیه از همین زاویه قابل بررسی است.  گیري فرقۀ شکل
 پـس . جریانی کـه  1دو تفکر براي اصالح وضعیت کشور شکل گرفت: ، در این شرایط

آشـنایی عمیقـی بـا    ، از یـک سـو   زیرا ؛به تدریج رشد کرده بود، روسهاي ایران و   از جنگ
دلیل مواجهه با مظاهر تمدن جدید ه ب، فرهنگ و هویت ملی ایرانی نداشت و از سوي دیگر

غرب (تکنولوژي) و عدم آگاهی از نسبت ایـن مظـاهر بـا مبـانی فکـري و سـیر تحـوالت        
شــکالت را پیــروي از غــرب رفــت از م راه بــرون، فریفتــۀ غــرب شــده، 11تــاریخی غــرب

به کنار گذاشتن برخی عناصـر و   منورالفکرانی چون آخوندزاده رسماً، این رودانست. از  می
خواستار آن بودند  و الخط فارسی نظر داده هاي هویت ملی چون تعالیم مذهبی و رسم مؤلفه

بـه محاسـن    . دیدگاهی که به رغم توجـه 2که عناصر مدرنیته به هویت ایرانی راه پیدا کند؛ 
مانـدگی و حرکـت بـه     اما با اتکا به فرهنگ و هویت خود در مقام رفع عقـب ، تمدن جدید

کـار موازنـۀ منفـی در سیاسـت      سـو بـا راه   از یک، سوي کمال و تعالی ملی بود. این جریان
ضـمن اسـتفاده از   ، تالش در جهت بازیابی استقالل کشور داشت از سـوي دیگـر  ، خارجی

توجه بـه   کرد. اساساً وجوهی از تمدن غرب را منفی ارزیابی می، برخی محاسن تمدن غرب
تـوان بـا    نمـی ، این نکته داشت که به فرض پذیرش مثبت بودن تمام مظـاهر غـرب جدیـد   

فکـري  ، پیروي و تقلید به آنها دست یافت؛ چرا که غـرب در شـرایط و وضـعیت تـاریخی    
تحصـیل آن شـرایط و   ، ها و ملتر کشورها سایبراي  طبعاً .خاص خود بدان دست یافته بود

  12ممکن است. وضعیت غیر
امـا   .هایی بر مبناي رویکـرد دوم انجـام شـد    حرکت، ناصري  در اوایل دورة، هر حالبه 

، بلکه به واقع، ناکام ماند و متوقف شد. البته این به معناي آن نیست که راه اول برگزیده شد
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و رویکرد به صـورت کامـل دنبـال شـد.     یکی از د، توان گفت که پس از امیرکبیر مشکل می
البتـه   .شـد  اداره مـی ، انداز روشنی داشـته باشـد   دهی و چشم کشور بدون آن که جهت امور

افـزود.   بیش از پیش بر مشکالت و ضعف کشـور مـی  ، هاي خارجی گذشت زمان و دخالت
 که مصـداق بـارز آن نهضـت تحـریم    ، هاي برخاسته از عناصر هویتی مقاومت، در این میان
هویـت ملـی را نشـانه رفتـه      روشنیکه به ،  در مقابل سیاست و فرهنگ مدرن، تنباکو است

  که مشروطه رخ داد: گرفت. تا آن صورت می، بود
هاي دو جریان و تفکر ذکـر شـده    محصولی التقاطی از فعالیت، نهضت و نظام مشروطه

از زاویـۀ بحـث    به صورت نسـبی غالـب شـد.   ، جریان تقلید از غرب، البته در نهایت 13بود
، نهضت مشروطه و پیامدهاي آن داراي اهمیت زیادي است. مشروطه در واقـع ، هویت ملی

تالقی و درگیري میان دو نگاه و رویکرد به هویتی بود که از زمان صفویه در ایرانیان شـکل  
تغییر مـاهوي دیـن و   ، گرفته بود: یک رویکرد به دنبال تغییر هویت بود و به صورت خاص

را در سـر   14پذیرش مظاهر و فرهنگ غـرب ، حذف ابعاد اجتماعی آن و در مقابل مذهب و
بایست عناصري از ذات هویت حذف و عناصر جدیدي به  می، پروراند. طبق این دیدگاه می

که از زمـان صـفویه شـکل     نه تنها خواستار حفظ هویتی بود، شود. رویکرد دیگر آن اضافه 
بلکـه تقویـت همـین    ، ا مقطع مشروطه حفظ شـده بـود  ت، گرفته و به رغم فراز و نشیب آن

در ایـن  ، بـه عبـارت دیگـر    .دانسـت  ماندگی کشور مـی  عقب هویت را راه حل مشکالت و
نه به معنـاي حـذف   ، اما تغییر به معناي تقویت و تکامل، دیدگاه نیز تغییر هویت مطرح بود

حمایت و تأییـد علمـاي   برخی عناصر و اضافه شدن برخی عناصر دیگر. این رویکرد مورد 
شـود یـا    موجب تقویت هویـت مـی  ، که آیا نهضت و نظام مشروطه گرچه در این، شیعه بود

از یک سو ایران ، نهضت مشروطه در مرحلۀ عمل، اختالف داشتند. به هر حال، تضعیف آن
 ،هـاي دینـی   توجهی بلکه مقابله با مظاهر و اندیشـه  با بی، تر نمود و از سوي دیگر را وابسته

از خود بیگـانگی را در دورة پهلـوي بـه    ، دار شدن بیشتر هویت شده موجب خدشه، مذهبی
  ارمغان آورد.

توسط بیگانگان سرکار آمد و در بقاي خود نیز متکـی بـه آنهـا    ، رژیم پهلوي از یک سو
یعنی » ایرانیت«اصلی عنصر   توانست حافظ مؤلفۀ به صورت طبیعی نمی، دلیلبه همین  .بود

بـه   .همراهی نسبی جریان روشنفکري را بـه همـراه داشـت   ، و از سوي دیگر اشداستقالل ب
پوشی بلکـه در   با چشم، سازگار نبود. رضاشاه» تشیع«با عنصردوم هویت یعنی ، دلیلهمین 
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بـا هـدف   ، در این راستا .سازي جدید نمود سعی در هویت، »شیعی ـ ایرانی «تضاد با هویت 
هـاي   هاي ایران باستان و تلفیق آنهـا بـا مؤلفـه    و آئین دار برخی آداب و رسوم احیاي جهت

هـاي جریـان    هـاي پهلـوي بـا حمایـت     هـا و اقـداماتی را سـامان داد. تـالش     تـالش ، مدرن
جـاي  ، دین و مذهب تشیع در هویـت ملـی   له بود که عنصرئمعطوف این مس، فکري روشن

یـران باسـتان و مظـاهر    ظـواهر فرهنگـی ا  ، البته در این میان .خود را به فرهنگ غربی بدهد
ـ ، دورة پهلـوي ، ایفا کننـد. در واقـع   اي در هویت نیز نقشی عرَضی و حاشیه تشیع دنبـال  ه ب

زدن دیـن و مـذهب از    تحقق و تثبیت تغییر هویت مورد نظر روشنفکران بود؛ یعنـی کنـار  
اضافه شدن فرهنگ غرب به هویـت ایرانـی. از   ، در مقابل .ذات هویت و به حاشیه بردن آن

خاستگاه چنین رویکردي جریان روشـنفکري وابسـته بـه سیاسـت و فرهنـگ       نجا که اوالًآ
بـه  ، هاي درونـی مـردم ایـران بـود     در تباین و تضاد با تمایالت و خواسته، ثانیاً و غرب بود

  15گرفت. استقالل کشور نیز در معرض تهدید قرار می، صورت طبیعی
هـویتی جدیـد   ، گونه که در دورة صـفویه  همان، آیا این امر تحقق یافت و هویت ایرانی

توان گفت مدرنیته به عنوان یک جزء اصـلی از عناصـر هـویتی     تغییرماهیت پیدا کرد؟ آیا می، شد
، گیري انقالب اسـالمی و پیـروزي آن   بلکه شکل، نه تنها چنین نشد، رسد ایرانیان شد؟ به نظر می

بیش و پیش از آنکه در پی برچیـدن نظـام   ، به این تغییر هویت بود. انقالب اسالمی واکنشی
خواسـت کـاري را کـه در     در مقام دفاع از هویت ایرانی ـ شـیعی بـود و مـی    ، سیاسی باشد

هاي تکامـل مـردم ایـران بـا      تحقق بخشد و آن برقراري زمینه، نهضت مشروطه حاصل نشد
  ی بود.و برقراري نسبتی صحیح میان عناصر هویت، در قالب نو، بازگشت به هویت اصیل

توان نسبت میان مدرنیته و هویت ایرانی را پس از مشروطه و در دورة پهلـوي   البته نمی
، بنیـاد اسـت   مدرنیتـه کـه جـوهرة آن عقالنیـت خـود      که اما سخن در این است .انکار کرد

تبـدیل بـه ویژگـی و عنصـر اصـلی هویـت       ، »تشیع«و » ایرانیت«کنار دو عنصر نتوانسته در
هـاي   هاي فرهنگ غرب به عنـوان ویژگـی   توان پذیرفت که برخی مؤلفه یایرانی شود. تنها م

  ن:ااند. به تعبیر یکی از محقق اي هویت ملی درآمده فرعی و حاشیه
امـا عـرض    .ثیراتی گذاشته استأهایی زده و هم ت هم آسیب، وارد شده به پیرامون ۀمدرنیت

، هویـت ایرانـی  ، شـد  ذات می غیرالزم بوده و نتوانسته است وارد ذات شود. اگر وارد این
پذیرفت و چون مدرنیته در ذات خود مادیتی را اشـعار   عنصري غیر از عناصر قبلی را می

، گرایـی اسـت   طلبی و معنویـت  عدالت، خواهی حقیقت رسد نظر می با ذاتی که به، دارد می
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، مانند مشـروطه ، هایی که مدرنیته وارد شده است اما اتفاقاً در قسمت .نمود منافات پیدا می
عـدالت   .خواهانه وارد شده اسـت  شود که این جنبش از زاویۀ نهضت عدالت مشاهده می

بـا  ، اینجا جزء ذات ایرانی است؛ یعنی وقتی خود را به پیرامون و عوارض نزدیـک کـرده  
  16طلبانه پیش آمده است. قالبی عدالت

سیاسـی در  ، ي فکـري هـا  یا حذف برخـی جریـان   در تحلیل انزوا، گذشتبا توجه به آنچه 
، پایگاه اجتماعی آنها توجه کرد. فقدان مقبولیت و پایگاه اجتماعی فقدانباید به ، مقطع دوم

و » ناسیونالیسـم ـ لیبرالیسـم   «گشـت.   هـا از هویـت ملـی بـازمی     به فاصلۀ این جریان عمدتاً
در ، شـد  محسوب مـی » چپ«و » ملی«ایدئولوژي دو جریان مهم ، که به ترتیب» مارکسیسم«

جـز طبقـه کـوچکی از مـردم از      اساساً .جایگاه و جذابیتی چندانی نداشت، میان تودة مردم
اکثریت ایرانیان آشنایی قابل توجهی با این دو گرایش فکـري نداشـتند.   ، کرده اقشار تحصیل
شـده بـود.    گـذاري  پایـه ، در قالب دین اسالم و مذهب تشیع، بر اساس دین، هویت ایرانیان

، لیبرالیســم و مارکسیســم کــه از مبــانی و اصــول تفکــر غربــی اســت ، لیســمناسیونا طبعــاً
  توانست مورد پذیرش مردم قرار گیرد. نمی

داراي پایگاه ، دهد هاي زیادي وجود دارد که نشان می اسناد و گزارش، دربارة جبهۀ ملی
در ، تـوان بـه اسـناد سـاواك     مـی ، به عنوان نمونه .و نفوذ اجتماعی بسیار ضعیفی بوده است

کـه رژیـم   ، اشاره کـرد. در ایـن دوره  ، 1357نیمۀ دوم سال ، گیري انقالب اسالمی زمان اوج
ین ینسبت به پـا ، گرایان در مقابل جریان اسالمی رسیده بود  شاه به ضرورت همکاري با ملی

در سـندي بـه تـاریخ    ، به عنـوان نمونـه   .بودن نفوذ اجتماعی این جریان اعتراف کرده است
  آمده است:، میان جبهه ملی با نهضت آزادي  گزارش اختالف ضمن، 3/8/1357

  بازاریـان و اعضـاي حـزب ملـت ایـران      فقـط  .... جبهه ملی داراي چنین نفوذي نیسـت 
ـ ، ها و تعدادي دانشـجو و گروهـی از وکـالي دادگسـتري     پان ایرانیست   داري جبهـه طرف

  17باشند... ملی می

بـه رغـم داشـتن عقایـد     ، عمدتاً، جبهۀ ملی اعضاي، در آستانۀ انقالب اسالمی، به طور کلی
هـا و رویکـرد فکـري ـ سیاسـی امـام        سکوالر (و حتی ضدمذهب) و عدم اعتقاد به دیدگاه

کردند که در ظاهر خود ر ا همراه امـام   اي تنظیم می هاي خود را به گونه اما برنامه،  خمینی
میزان نفوذ کم خـود را نیـز از    همان، در غیر این صورت .بیان کنند؛ چرا که آنها آگاه بودند

، دار بـود  که ریاست جبهۀ ملی را در این زمان عهده، دکتر کریم سنجابی .دست خواهند داد
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 هاي سیاسـی خـود شـد.    برنامه  در ارائۀ  مجبور به هماهنگی با امام خمینی، در موارد مکرر
بـه  ، ه ملـی ایـران  اي کـه از سـوي جبهـ    در اطالعیـه ، 14/8/1357در تاریخ ، به عنوان نمونه

  چنین آمده بود:، امضاي دکتر کریم سنجابی منتشر شد
مرجع عالیقدر شیعیان   اهللا العظمی خمینی زیر از آخرین دیدار از حضرت آیت اعالمیۀ ...

از طرف آقاي دکتر کریم سنجابی رهبر جبهه ملی ایران صادر  )له معظم(جهان و تودیع از 
اهللا العظمـی   مورد موافقـت حضـرت آیـت   ، قبل از صدور، متن این اعالمیه گردیده است.

  18قرار گرفته است ... خمینی
تأکیـد بـر جـدایی خـط     ، در گفتگوهاي پنهانی و غیرعلنـی ، این در حالی است که سنجابی

بـه عنـوان    .داشـته اسـت    فکري ـ سیاسی خود از جریان اسالمی به رهبري امـام خمینـی   
بـه  ، اواك در گفتگو بـا یکـی از مسـئوالن آمریکـایی    ریاست س، 8/9/1357در تاریخ ، نمونه

  گوید: مناسبت می
توانسـتیم در مقابـل    گفت: اگر می من با آقاي دکتر کریم سنجابی مالقات داشتم. ایشان می

ما براي استقرار یک حکومت ملی و دموکراتیـک    سالۀ 25زحمات ، مقاومت کنیم  خمینی
فه کرد امیدوارم حکومت نظامی بتواند امنیـت را  رسید. آقاي دکترسنجابی اضا به نتیجه می

  19در مملکت مستقر کند تا بعداّ ما بتوانیم روي کار بیاییم!
داراي پایگـاه  ، طبعا وقتی جبهه ملی در شرایطی که هنوز انقالب به پیروزي نرسـیده اسـت  

دار  پس از پیروزي انقالب که جریـان اسـالمی قـدرت اصـلی را عهـده      .اجتماعی ضعیفی است
توانست نفوذ اجتماعی باالیی داشته باشد. چنان که همین مسئله تحقـق یافـت     این جبهه نمی، شد

و جبهۀ ملی جز از طریق و وساطت (تشکّل بینابینی) نهضـت آزادي نتوانسـت تأثیرگـذار باشـد.     
زمانی نیز که تصـمیم گرفـت تحرکـی داشـته باشـد و در اعتـراض بـه الیحـۀ اسـالمی قصـاص           

. ایـن  ) مواجه شـد 1360خرداد  25(در  العمل قاطع امام خمینی با عکس، ب دهدراهپیمایی ترتی
  به سوي انزوا و انحالل گام بردارد. له موجب شد که جبهۀ ملی عمالًئمس

تـرین   از برجسـته ، هـاي احسـان طبـري    بـه اعتـراف  ، اما دربارة کمونیسم و حزب تـوده 
در اواخـر عمـر   ، کنیم. طبري سک میتم، پردازان مارکسیسم و از مسئوالن حزب توده نظریه
در بخشــی از تحلیــل خــود در زمینــۀ علــل عــدم موفقیــت ، 1366در حــدود ســال ، خــود

  نویسد: می، مارکسیسم به صورت عام و حزب توده به صورت خاص
ها [و در رأس آنها حزب توده] منجر  ... دلیل دیگري که به انفراد و مطرودیت مارکسیست

اعتنـایی   اعتقادي مارکسیسم نسبت به مذهب و از آن جمله دین حنیف اسالم و بی بی .شد
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که خود نشأت ، متکبرانۀ آنها به معارف اصیل و غنی اسالمی است. شیفتگی به مارکسیسم
خبـر و بیـزار    آنها را از شناخت عمیق نسبت بـه اسـالم بـی   ، گرفته از فرهنگ غربی است

  20نمود. می
بر فاصلۀ اندیشۀ مارکسیسم با مذهب و  گیري نهایی خود نیز مجدداً   یجهدر نت، احسان طبري

آن را عامل مهمی در عدم موفقیـت احـزاب مارکسیسـتی از    ، فرهنگ مردم ایران تأکید کرده
  کند: جمله حزب توده بیان می

نه تنها حاصلی از تقالي عبث ، رفتند که در راه او می، هاي ماقبل او توده و حزب ... حزب
بلکه در نزد مردم تا آخر افشاء و محکوم شدند ... حزب توده تصور ، ود بدست نیاوردندخ

به صـخرة صـماء   ، بینی و ایدئولوژي خود کرد که با انتخاب مارکسیسم به عنوان جهان می
مارکسیسم نتیجۀ تعمیم و تجرید محـض برخـی از واقعیـات     علم و عمل تکیه زده است.

ایـن قواعـد کلـی و     شکل گزینشی در نظر گرفته شده ... اجتماعی و تاریخی است که به
بر تاریخ و ، توده وسیلۀ حزب به، که به اصطالح منتجه از سیر تکامل بشري است، تجریدي

سقف ، له از پایه ویران استئو از آنجا که مس» یابد انطباق می«شود و  جامعۀ ایران پیاده می
محکوم به انهـدام اسـت. مارکسیسـم در    پی و  سست، شود و دیواري که بر آن ساخته می

، دوسـتی  وطـن ، موافق الحاد و نفی مذهب بود و به رسوم زندگی، تعیین مشی عملی خود
هاي اقتصادي در مالکیت و تولید و توزیع خصوصـی و   ضرورت، آداب و رسوم اجتماعی

و اجتمـاعی  اعتنا ماند. این نیروهاي مقتدر و مؤثر تاریخی  امثال این نوع مقوالت بنیادي بی
یک قلـم بـه عنـوان ضـدانقالبی     ، را که شیوة زندگی و فطرت انسان و عمل جوامع است

ولی در واقع با مردم وارد تضـاد  ، خواست از مردم حمایت کند خواست لغو کند. گویا می
  21ناپذیر شد. آشتی

ت؛ زیـرا  بینابینی و التقاطی نیز بر همین پایه قابل تحلیـل اسـ    موفقیت و نفوذ ابتدایی جریان
« هاي زیرمجموعـۀ ایـن جریـان نیـز داراي مبـانی و اصـول فکـري        ها و تشکل گروه گرچه

هاي مذهبی و اسـالمی   اما برخی رویکرد، بودند» سوسالیستی«و » لیبرالیستی ناسیونالیستی ـ 
هایی از هویت ملـی نزدیـک    موجب شد به بخش، آنها و تظاهرشان به مسائل دینی و شیعی

مرهون آن بود که آنها ، ها در اوایل انقالب موفقیت نسبی این جریان، یگرشوند. به عبارت د
که ثابت ، اما پس از گذشت مدت زمانی .و شیعی برجاي گذاردند اي اسالمی از خود چهره

کـه روحانیـت آن را   ، کم برخی اعتقادات و اصول فکري آنهـا بـا اسـالم اصـیل     شد دست
پایگاه و مقبولیت اجتماعی آنهـا بـه میـزان زیـادي از دسـت       .فاصله دارد، کرد نمایندگی می

  رفت.
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، شـد  بیـان چنان کـه   اساساً .مؤلفه استقالل نیز اهمیت دارد، درکنار عنصر دین و مذهب
استقالل و مذهب به شدت به هم تنیده و ترکیبی مزجـی میـان   ، در تاریخ پانصد سالۀ ایران

ها یا وابسته بـه بیگانگـان بودنـد     ز این گروهبرخی ا، این رواین دو صورت گرفته است. از 
هایی نشان دادند که مردم ایران  دولت یا به نوعی همراهی و همکاري با، (مانند حزب توده)

کـه بعـدها    کرد (مانند نهضت آزادي) و یا ایـن  آنها را به چشم دشمن و استعمارگر نگاه می
له ئسازمان مجاهـدین خلـق). ایـن مسـ    با آنها همراهی کردند(مانند  وابسته به بیگانه شده و

  هایی شود. ها وجریان توانست موجب افول جایگاه اجتماعی چنین گروه می طبعاً
 سـایر یکـی از دو علـت مهـم شکسـت حـزب تـوده و       ، احسان طبري، به عنوان نمونه

وابسـتگی بـه   ، تـوجهی بـه دیـن و مـذهب     در کنار بی، هاي مارکسیستی را احزاب و تشکل
  نویسد: وي می د.دان بیگانه می

اجـراي خـدمت بـه ابرقـدرت شـرق بـود.       ، ها در ایـران  عملکرد مارکسیست، در ماهیت
» المللی جبـنش کـارگري   قبول روش بین«تحت عنوان ، ها ... به طوع و رغبت مارکسیست

این انترناسیونالیسم بیعت » وطن«به عنوان ، در قبال منافع ابرقدرت شرق، (انترناسیونالیسم)
مصالح و منافع مردم کشورشان ، خانواده، پروائی نداشتند که در این کار، نتیجه در .کردند

یکی از دالیل منفـرد و منـزوي بـودن    ، را لگدمال کنند. این بیگانگی از مردم و میهن خود
کسب لطف حامیان بیگانه براي ایـن  ، و نفرت مردم .. در گریز از خشم.هاست مارکسیست
در ایـن  » انترناسیونالیسم«ود. ایدئولوژي مارکسیستی و اصل اي محتوم ب نتیجه، طردشدگان
شد که در ایران منافعی بـراي خـود قائـل     اي می هاي بیگانه دست دریچۀ رخنۀ، ایدئولوژي

  22کردند. پروري می جاسوس، نتیجه و در عملدر  بودند و
بینـابینی و  گـروه   بـه عنـوان یـک   ، توان یکی از علل مهم انزواي نهضت آزادي همچنین می

را همراهی و همکاري با استعمارگران و به نوعی نقض استقالل کشور دانسـت. در  ، التقاطی
کشـف  ، 1358که پس از تسخیر سفارت آمریکا در آبـان سـال   ، اسناد متعددي، همین زمینه

بـا مسـئوالن    هاي مخفیانۀ برخـی اعضـاي برجسـتۀ نهضـت آزادي     شد و حکایت از ارتباط
قابـل استشـهاد اسـت. نهضـت آزادي و     ، داشـت  ان جاسوسی این کشورآمریکایی و مأمور

تنها آمریکا را به عنـوان   نه، که ریاست آن بر عهدة مهندس مهدي بازرگان بود، دولت موقت
بایـد بـا ایـن    ، بلکه اعتقاد داشتند براي توسـعه و پیشـرفت ایـران   ، دانستند دشمن ایران نمی

، از نظر اکثریـت مـردم ایـران   ، ر کرد. در حالی کهروابط نزدیک برقرا، کشور همکاري نموده
در حفـظ و بقـاء رژیـم مسـتبد و فاسـد پهلـوي و       ، ترین کشور استعماري بوده آمریکا مهم
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 کرد. استعماري جستجو می ادامۀ روابط را نیز به گونۀ .ایران نقش اساسی داشت غارت منابع
همراهـی   وانستند شاهد همکـاري و ت نمی، مردمی که چنین نگاهی را به آمریکا داشتند طبعاً

بـا  ، یک گروه سیاسی و برخی اعضاي شاخصِ داراي مسئولیت اجرایی و نماینـدگی مـردم  
  در نامۀ مشهور خـود ـ در بهمـن    امام خمینی، اساساین  بر 23این کشور استعماري باشند.

  نوشت:، ـ دربارة غیرقانونی بودن فعالیت نهضت آزادي 1366
در ایـن   .طرفدار جدي وابستگی کشور ایران به آمریکاست، آزادي... نهضت به اصطالح 

آن است که ، باره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است و حمل به صحت اگر داشته باشد
هاي تحت  خوار را ـ که هر چه بدبختی ملت مظلوم ایران و سایر ملت  شاید آمریکاي جهان

ایـن از اشـتباهات    .داننـد  وي ملحد میـ بهتر از شور کاري اوست از ستم، سلطۀ او دارند
هاي مکـرر اعضـاي    هاي قطور و نیز مالقات به حسب این پرونده، آنهاست. به هر صورت

چه در منازل خودشان و چه در سفارت آمریکا و به حسب آنچه من مشاهده کردم ، نهضت
بـاقی  اگر خداي متعال عنایت نفرموده بود و مدتی در حکومت موقـت  ، از انحرافات آنها

اکنـون در زیـر چنگـال آمریکـا و     ، به ویژه ملت عزیـز مـا  ، هاي مظلوم ملت، مانده بودند
خورد کـه   کاران می زدند و اسالم عزیز چنان سیلی از این ستم مستشاران او دست و پا می

  24کرد. ها سربلند نمی قرن

هـا و   تشـکل ، ها و احـزاب  ت: علت اصلی افول جریانگفتوان  می، گذشتاز مجموع آنچه 
گشـت و   به فقدان یا از دست رفتن پایگاه اجتماعی آنهـا بـازمی  ، آنها  هاي زیرمجموعۀ گروه

در قالب مذهب و استقالل ملـی  ، ها از هویت ملی له نیز تابعی از فاصلۀ این جریانئاین مس
بـا حرکـت در   ، هـاي فـوق   عکس جریان گرا در موضعی دقیقاً اسالم جریان، بود. درحالی که

  پایگاه و جایگاه اجتماعی بهتر و بیشتري برخوردار گردید.، از مقبولیت، ملی مسیر هویت

  »شناسي سياسي در ايران جريان«بررسي انتقادي کتاب  ضميمه:

  [مربوط به اوايل بخش دوم مقاله]
هـاي   جریـان ، توانسته اسـت در یـک بررسـی تـاریخی    » شناسی سیاسی ایران جریان«کتاب 

را معرفی نمایـد.  ، از ابتداي انقالب تا اواسط دهۀ هشتاد، اسالمیجمهوري  سالۀ سیاسی سی
آشـنایی  ، هـا  ها و جریان با برخی از گروه کتاب خود از فعاالن سیاسی بوده و طبعاً نویسندة

با اسـتفاده از منـابع مختلـف و نیـز انجـام      ، نزدیکی داشته است. ایشان در کنار این آشنایی
  مفیدي را منتشر کند. سبتاًکتاب ن، ها توانسته است مصاحبه
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نقدهاي مهمی به این کتاب مطرح اسـت. اگـر از عـدم تناسـب عنـوان عـام       ، بااین حال
و ، هاي اسالمی از یـک سـو   که در واقع تمرکز بر جریان، کتاب با مطالب مطرح شده در آن

و ژرونال بـودن    صرف نظر کنیم و نیز اگر سطحی، مقطع پس از انقالب از سوي دیگر دارد
  :بر این کتاب وارد است دو ایراد اساسی، برخی مطالب نادیده گرفته شود

هـاي پـس از انقـالب را بـه      عدم چینش صحیح و دقیق ساختار کتاب: نویسنده جریـان 
. جریان 3طلب)؛  . چپ (اصالح2گرا)؛  . راست (اصول1چهار دستۀ کلی تقسیم کرده است. 

  اندیشان. . دین4سوم؛ 
بـه شـدت قابـل    ، ها و احزابی که براي دو جریان اخیر ذکـر شـده   تشکل، ها گروه، افراد

  خدشه است:
بندي شـده   تقسیم» مخالف نظام«و » موافق نظام«معیار جریان سوم که در دو بخش کلی 

جریانی کـه بـر   «نویسد:  این جریان می روشن نیست. نویسنده در مقدمه کتاب دربارة، است
یـدي ادارة امـور را بـر    خاتمه یافته و باید جریـان جد  این باور بود که دوران چپ و راست

آمـده اسـت:   ، در توضـیح کوتـاهی  ، همچنین در شروع بحث از جریان سـوم  25 عهده گیرد.
هایی است کـه در یـک اصـل همـه      ها و تشکل گروه، احزاب، عنوان اشخاص، جریان سوم«

ه سر آمده است و آنها مشترك هستند و آن اینکه: دوران حاکمیت دو جناح چپ و راست ب
نقـدهاي متعـددي   ، طبق این تعریف 26 »کشور باید از حاکمیت دو جناح عمده خارج شود.

که ، مصباح یزدي استادالف) چرا گروهی تحت عنوان مدرسه حقانی (!) و  رسد: به نظر می
گـرا   اصـول  و به صورت کلـی ذیـل جریـان راسـت و      چندان ادعاي مذکور را مطرح نکرده

هاي  گیري اند؟ اگر مراد این است که برخی تصمیم در این جریان ذکر شده، شوند معرفی می
چـرا افـراد    ؛مورد قبول این گروه قرار نگرفت است، گرا هاي منتسب به جریان اصول تشکل
نژاد که این ویژگی به صـورت روشـنی در آنهـا      هاي بارز دیگري بویژه آقاي احمدي وگروه

نگرفته است؛ ب) اینکه آقاي محسن رضایی را بـه عنـوان   در این جریان قرار ، وجود داشته
سومین دسته از گروه موافقان نظام جریان سوم (در کنار مدرسۀ حقانی و جمعیت دفـاع از  

صرفا ادعاي عبـور از جریـان   ، اگر مالك بسیار عجیب است؛، هاي انقالب) قرار گیرد ارزش
ــه، راســت و چــپ اســت ــن صــورت گــروه ک ــ  در ای ــراد متع ــا و اف ــاي  ددي در دورهه ه

اند که ادعـاي عبـور از جریـان راسـت و چـپ       بوده مختلف(همچون حزب مردم ساالري)
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استفادة همزمان از نیروهاي راست و چپ و عدم وابستگی به یکـی از  ، اند. اگر مالك داشته
این ویژگی به صورت بارزي در افرادي چون آقاي هاشـمی رفسـنجانی   ، این دو طیف باشد

ظـاهرا   در حالی که ایشان به عنوان جریان سوم ذکر نشـده اسـت؟ ج)  ، داردوجود داشته و 
ذکـر  ، ها و افرادي که به عنوان مخالف و منتقد نظام در جریان سـوم  یک از گروه دربارة هیچ
توان تعریف و معیار ذکر شده براي جریان سوم را پذیرفت: گـروه نهضـت    نمی، شده است

بندي کرده ـ اساسا ذیل جریان التقاطی قـرار    دوم دستهنویسنده در فصل  که آزادي ـ همچان 
قبل از آن کـه جریـان راسـت و چـپ بـه      ، گرا؛ آقاي شریعتمداري اسالم نه جریان، گیرد می

وفات نمود؛ آقاي منتظري و افرادي که ذیل نام  1365در اوایل ، صورت روشن شکل بگیرد
جـزء  ، نـوري) از منطـر کلـی   ، ورکـدی ، ا ند(همچون آقایان طاهري اصفهانی ایشان ذکر شده

در واقع چه تفاوتی میـان ایـن افـراد بـا سـازمان       گیرند. طلب قرا ر می جریان چپ واصالح
  مجاهدین انقالب اسالمی و حزب مشارکت ایران اسالمی وجود دارد؟

اندیشـان (کـه در سـه دسـتۀ کلـی       همچنین افراد ذکر شده در جریان چهارم یعنی دیـن 
هـم جـامع نیسـتند و    ، اند) تنظیم شده» تجددگرایان«، »ان سنت و تجددناقد«، »گرایان سنت«

هـاي دیگـري همچـون     چون طیف، هم برخی افراد باید خارج شوند. جامعیت وجود ندارد
طیف دکتر احمد فردید و دکتر رضا داوري ذکر نشده است. افـراد خـارج از موضـوع ذکـر     

ـ که دین در مباحث او محوریت ندارد زیرا کسانی چون دکتر سید جواد طباطبائی را  ، شده
تواند گنجاند. از سوي دیگر اینکه آقایان طباطبایی و مصـطفی ملکیـان    ـ در این جریان نمی

و در مقابل کسانی چـون دکتـر عبـدالکریم سـروش و آقـاي       در گروه ناقدان سنت و تجدد
 بسیار عجیب است!، گرایان قرار گیرند محمد مجتهد شبستري در گروه تجدد

اشتباهات زیاد در جزئیات: متأسفانه در جزئیات مطالب ذکر شده ـ که بسیار مهم اسـت   
توان بـه   نمی تأمین همین مسأله است ـ ، هایی هاي مهم نگارش چنین کتاب و یکی از فلسفه

مباحـث کلـی دربـارة هـر     ، اسـت  از کتـاب  این کتاب اعتماد کرد؛ بلکه آنچه قابل اسـتفاده 
باشد (چنان که نگارنده در ایـن نوشـتار ایـن رویکـرد را در      می ..گروه و تشکل و .، جریان

اشـکاالت و  ، استفاده از این کتاب داشـته اسـت). دلیـل عـدم تمسـک بـه جزئیـات کتـاب        
، اسـت؛ بـه عنـوان نمونـه     هـا  هاي جریـان  اشتباهات متعدد و فاحش در معرفی زیرمجموعه

ــی       ــه معرف ــوط ب ــش مرب ــا در بخ ــتباهات را تنه ــواردي از ا ش ــین (از  م ــه مدرس جامع
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، 212و  207، 205ایشان به صـورت مکـرر در صـفحات     .1کنیم:  ) ذکر می217ـ205صفحه
جامعه مدرسـین در سـال    نویسد: می، در مقام معرفی جامعه مدرسین و سوابق درخشان آن

مرجعیت امام خمینی را اعـالم کـرد. در حـالی کـه     ، اهللا بروجردي پس از وفات آیت 1340
در ، نفري در ایـن زمینـه   12امام خمینی از سوي جامعه مدرسین و اعالمیۀ اعالم مرجعیت 

، 1ج، اهللا حکیم بود. (ر.ك: جامعه مدرسین حـوزه علمیـه قـم    بعد از وفات آیت 1348سال 
ذکـر شـده   ، هایی نویسنده که بدنبال آن تـاریخِ اشـتباه   ) در نتیجه برخی تحلیل267ـ257ص

جمعـی از   1342در فـروردین مـاه   «آمده است: ، 208. در ص 2 قابل پذیرش نیست.، است
این مطلب اشتباه اسـت و  » اعضاي جامعه مدرسین به وسیلۀ رژیم دستگیر و زندانی شدند.

. در ص 3.) 235ــ 223ص ، اسـت. (ر.ك: همـان   1345این واقعه مربوط به فـروردین مـاه   
اند. ایـن   ر شدهآقایان وحید خراسانی و حائري شیرازي از اعضاي جامعه مدرسین ذک، 212

انـد.   از اعضـا نبـوده  ، مطلب اشتباه است و این دو به رغم ارتباط به برخی اعضاي مدرسین
اي که عجیب است اشتباه نویسنده کتـاب در مسـائل    نکته .4فصل اول کتاب) ، (ر.ك: همان

، اهللا اراکـی  از جمله علمایی که پس از وفات آیت، 213متأخر جامعه مدرسین است: در ص 
اهللا صافی گلپایگانی و  نام آیت، عنوان مراجع تقلید از سوي جامعه مدرسین معرفی شدندبه 

اهللا نوري همدانی ذکر شده است. در حالی که ایـن مطلـب نادرسـت اسـت. از سـوي       آیت
به عنوان یکی از هفت عالم به عنوان مرجع معرفی شده  اهللا شبیري زنجانی دیگربا آنکه آیت

از حمایـت  ، 216. در ص 5 )213ص، 7ج، شـده اسـت. (ر.ك: همـان   نام ایشان ذکـر ن ، بود
سخن ، جامعه مدرسین از آقاي هاشمی رفسنجانی در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوري

جامعـه مدرسـین از هـیچ نـامزدي     ، به میان آمده است؛ در حالی کـه در انتخابـات مـذکور   
، اي جامعه در ایـن دوره ) اعض335ـ332و  328ـ327ص ، 8ج ، حمایت نکرد.( ر.ك: همان

نفر از اعضاي جامعـه   22از افراد مختلفی حمایت کردند. در این میان ، بنا به تشخیص خود
  اي در حمایت از آقاي هاشمی صادر کردند. با نام خود و نه جامعه مدرسین ـ بیانیه ـ
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
  . 485ـ484، ص 1، ج فرهنگ عمیدحسن عمید،   ؛1226، ص 1(متوسط)، جفرهنگ فارسی محمد معین، . 1
تواند یک جریان را تشکیل دهد، اما معموالً چنین نیست که چند جریان جمع شده و یک  دو یا چند حزب می. 2

که یک حزب، خود یک جریـان را تشـکیل    حزب را تشکیل دهند، گرچه ممتنع نیست. البته جمع این دو به این
 پذیر است. ا بالعکس، کامالً ممکن و تحققدهد ی

یک جریان سیاسی شامل «کند:  این مطلب، برخالف دیدگاهی است که در تعریف جریان سیاسی چنین ذکر می. 3
هـاي   چندین گروه، حزب، جناح و تشکل است که از نظر اعتقادي، فکري، سیاسی، ایدئولوژي، ا هداف و روش

شناسی سیاسی  . ر.ك: علی دارابی، جریان ...»باشند و در مواقع انتخابات  کاتی میمبارزه سیاسی با هم داراي اشترا
  . 41در ایران، ص 

  . 43ـ42ر.ك: همان، ص. 4
  .60، خدمات متقابل اسالم و ایران، ص 14ر.ك: مرتضی مطهري، مجموعه آثار استاد شهید مطهري، ج. 5
حاضر آمده، به   »ی فرهنگی بعد از انقالب اسالمی ایرانجریان شناس«. در خور ذکر است، کتاب دیگري با عنوان 6

صورت مختصر، به بررسی انتقادي دربارة این کتاب پرداخته شده است که بیشتر بر بعد فرهنگی تأکیـد دارد تـا   
دار و سطحی است. (براي اطالع از گزارشـی انتقـادي دربـارة کتـاب      سیاسی. این کتاب به نحوي آشکار، جهت

، ص 1386، تابستان 12خرداد (فصلنامه)، دوره سوم، ش  15، در: »گفتارهاي پریشان«حمد رهدار، مذکور، ر.ك: ا
  .). 216ـ  193

) در برخـورد بـا   1342هاي پس از  برخی نویسندگان غربی، نهاد روحانیت را در قبل ا زانقالب اسالمی (سال. 7
اهللا  گروه اول علمایی چـون آیـت    نماینده». تندرو«و » رو میانه«، »غیرسیاسی«اند:  سیاست به سه دسته تقسیم کرده

اهللا گلپایگانی و آقاي شریعتمداري و گروه سوم  اهللا مرعشی نجفی (در قم)، گروه دوم آیت خویی (درنجف) و آیت
ذکر شده است. از نظر این نویسندگان، گروه سوم به لحاظ تعـداد و موقعیـت    شاگردان و اطرافیان امام خمینی

؛ نیکـی کـدي،   438ــ  436به سوم قرار داشتند (ر.ك: یرواند آبراهامیان، ایران بـین دو انقـالب، ص   علمی در رت
  .). 578و  568، 560، 544؛ جان فوران، مقاومت شکننده، ص 359ـ352هاي انقالب ایران،  ریشه

توان هر عالم شاخص  یمحور، م محور بوده است نه سازمان هاي علمیه تا این اواخر، فرد   با توجه به آنکه حوزه. 8
 و بانفوذ را یک گروه و دسته و حتی جریان معرفی نمود. 

این تشکل، که بدنۀ آن غیرروحانی بود، در دهۀ سی فعالیت خود را با هدف مقابله با بهائیت آغاز کرد. جهت . 9
 هبـري امـام خمینـی   کرد. در آستانۀ انقالب، از انقالب اسـالمی بـه ر   برد امور، با رژیم پهلوي همکاري می  پیش

 ، به دنبال مسائلی که پیش آمد، رسماً تعطیل گردید.1362حمایت کرد. اما در سال 
. تحلیل فوق بر پایۀ آثار تاریخی مختلف مربوط به دورة حملۀ مغول تا دورة صفویه است. به صورت خاص، 10

هاي مختلف  ظهور صفویه. بخش ر.ك: محسن الویري، زندگی فرهنگی و اندیشه سیاسی شیعیان از سقوط بغداد تا
 ، فصول ششم و هفتم؛. 2بویژه فصل پنجم؛ شیرین بیانی، دین و دولت در ایران عهد مغول، ج

بدانیم، آشنایی ایرانیان ابتدا با شأن ابزاري » فلسفه« و» سیاست«، »تکنیک«اگر تمدن غرب را داراي سه سطح . 11
سفۀ غرب صورت گرفت. مشکل روشنفکران ایرانی تا حدودي بعد با فل و تکنیک، سپس نظام سیاسی و در مرحلۀ
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  گشت که آشنایی ابتدایی آنها عمیق نبود بلکه سطحی و ظاهري بود. به همین مسئله برمی

مطالب ذکر شده، بدین معنا نیست که افراد این دو جریان کامالً جدا و مشخص از یکدیگر بودنـد. اصـوالً،   . 12
ها را از یکدیگر به صورت کامل و دقیق تفکیـک   توان جریان ن ذکر شد، نمیچنان که در تعریف و توضیح جریا

ها  هایی با هر یک از جریان ها و افتراق ها وجود دارند که اشتراك کرد. معموالً طیفی از افراد در حد واسط جریان
، در مـواردي  دارند. این افراد، در برخی موارد، در مقایسه به سر هر دو طیف، غالب هسـتند. بـه همـین جهـت    

  یک از جریان منتسب کرد. هاي اتخاذ شده را به صورت کامل به هیچ توان اقدامات و رویکرد نمی
 . 88ـ13ها، بخش اول، ص  ها و پاسخ اهللا نوري، پرسش شیخ فضل . کارنامۀ13
 . 200ـ 155هاي جدید غرب، ص  کریم مجتهدي، آشنایی ایرانیان با فلسفه.14
هاي فرهنگی ـ هـویتی دورة پهلـوي، ر.ك: رسـول جعفریـان،       براي اطالع از تحلیل تفصیلی دربارة سیاست. 15

، ص 1379، سال 5، در: مطالعات ملی، شماره »سیر تحول تاریخی هویت ملی در ایران از اسالم تا امروز«میزگرد 
 . 55ـ51
  . 33موسی نجفی، تکوین و تکون هویت ملی ایرانیان، ص . 16
  .275ـ274، ص 1هه ملی به روایت اسناد ساواك، ججب. 17
 .278همان، ص. 18
 .298ـ288، 284ـ 279، 277. ر.ك: همان، ص297همان، ص . 19
 .21ـ20. همچنین ر.ك: همان، ص 14احسان طبري، کژ ر اهه: خاطراتی از تاریخ حزب توده، ص. 20
 . 315ـ314همان، ص . 21
  .15ـ14همان، ص. 22
هاي مفید در این زمینـه، خـط    هاي متعددي وجود دارد. یکی از کتاب دربارة نهضت آزادي، مقاالت و کتاب. 23

  سازش، نوشتۀ مجتبی سلطانی است. 
  . 481، ص 20صحیفۀ امام: مجموعه آثار امام خمینی (س)، ج. 24
  . 22ص  .25
  . 387ص  .26
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