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چکیده
در جس��تجوی الگوی هویت در اندیشه روش��نفکران ایرانی ،ضرورت داشت به این پرسش
پرداخته ش��ود که چه عواملی نگاه روش��نفکران ایرانی به هویت را تحت تأثیر خود قرار داده
اس��ت؟ و آیا میتوان توضیحی از تنوع الگوها به دس��ت داد؟ با بهرهگیری از جامعهشناس��ی

معرفت «وبری» و جستار روشی توماس اسپریگنز ،تالش شده تا تحول و تنوع الگوها توضیح

و نش��ان داده ش��ود که چگونه نظریههای متعدد هویتیِ روشنفکران ایرانی ،تحت تأثیر بحران
زمانة روش��نفکران بوده اس��ت .چهار الگوی هویتی پدیدآم��ده در خالل بحرانهای مختلف

عبارتند از:
 .1الگوی هویتی باستانی بهدستآمده از بحران عقبماندگی؛
 .2الگوی هویتی اسالمی ناشی از بحران انحطاط و گسست معرفت از اندیشه قدسی؛
 .3الگوی هویتی چندگانه منتج از بحران ایدئولوژیگرایی و انعطافناپذیر دانستن فرهنگها
و تمدنها؛

ِ
ش��هری متولدشده از بحران فراموشی جدال قدما و متأخرین و غوطهور شدن
 .4الگوی ایران

در نزاع سنت و مدرنیته.
واژههای کلیدی :انحطاط ،بحران ،روشنفکری ،سنت و مدرنیته ،هویت.
1. khoramshad@ipis.ir
2. sarparastsadat@gmail.com

مقدمه و طرح مسئله

یکی از راههای فهم نس��بت روش��نفکری و هویت ،تبیین آن ذیل نظریة کالن فرهنگ اس��ت.
اساس�� ًا روشنفکری مقولهای فرهنگی است؛ چنانکه لیپست هم به این نکته اذعان کرده است.

او فرهنگ را مبنای روش��نفکری قلمداد کرده و خالقان فرهنگ و مجریان آن را روش��نفکران

دانسته است .از نظر او روشنفکران کسانی هستند که یا در زمینة فرهنگ جامعه فعالیت میکنند
ی��ا موجب پیدایش آن میش��وند یا فرهنگ را در متن جامعه ب��ه کار میگیرند و آن را توزیع

میکنند (لیپس��ت .)17 :1959 ،ماکس وبر هم ،هرچند منتقدانه ،روشنفکران را گروهی دانسته

که به علت ویژگیهایشان دسترسی خاصی به دستاوردهای معینی دارند که ارزشهای فرهنگی

تلقی میشوند و بنابراین رهبری یک جامعه فرهنگی را غصب میکنند (بروجردی)40 :1377 ،؛
اما روشنفکر همواره با ویژگی نقد برجسته شده است؛ چنانکه ادوارد سعید هستی روشنفکر را

به یک تش��خیص و تمیز انتقادی موکول دانسته (سعید .)55-56 :1377 ،دیدگاه سعید موجب
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میش��ود که همواره از روش��نفکر موضع انتقادی انتظار برود (پورفرد)1387 ،؛ ازاینرو برخی
روشنفکر را در برابر نقد سنت و آفریدن ارزشهای نوظهور انسانی و جهانی مسئول دانستهاند

(دهقانی .)28 :1386 ،روشنفکر همین آگاهی و نقد را به خدمت میگیرد و به تعبیر باختین از

موضع خویش درمیآید ،میتواند از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر سفر کند و تمام عناصری را

که از آن فرهنگ میخواهد گرفته و به درون جغرافیای هویتی خویش آورد (جهانبگلو:1384 ،
 .)216آلبرکامو نیز ویژگی روش��نفکری را آگاهی از خویشتن خود دانسته که این خویشتن را

مرتب مورد پرس��ش قرار میدهد و با آن همچنین جهان اطراف خود را مورد پرس��ش قرار

میدهد (جهانبگلو.)215 :1384 ،

نظام معرفتی روش��نفکر دربرگیرندة آگاهی ،نقد ،ش��ناخت خود ،شناخت فرهنگ خود و
نیز شناخت جهان است .اساس ًا روشنفکر در یک رابطة بههمتنیده محکوم به شناخت «جایگاه
طبقاتی ،ملی ،دینی ،فرهنگ و شخصیت ما(ی) خاص خود و ما(ی) انسانی» است (مطهری،

 )73 :1376چراک��ه بدون آن نمیتواند از جوهرة انتقادیاندیش��ی (جهانبگلو )268 :1384 ،و
بازاندیش��یِ الزمة روشنفکری بهره گیرد ،از اصول و مبانی اندیشه ِ
ای مورد توافق پرسش کند،

گفتگویی را در جهتهای جدید به جریان اندازد ،از خود فاصله بگیرد و در نهایت جغرافیای

ش��ناخت را توسعه بخش��د .از چنین منظری میتوان ادعا کرد که روشنفکر همچنین کاوشگر

هویت است.

اساس ًا هویت و تکوین آن برساختة چهارچوبهای معنایی و ایدههایی است که صاحبان

فکر و اندیش��ه یا ایدهپ��ردازان کنشهای اجتماعی مولد آنند؛ به بی��ان دیگر تولید هویت که

مقولهای جمعی ،انعکاس��ی و بیناالذهانی است ،پیامد انباشت سرمایههای کالمی روشنفکران
و انگارهپردازان در عرصة تحوالت اجتماعی و تالقی و تعاطی این سرمایههاس��ت (قیصری،
.)9 :1386

در بستر چنین نگاهی ،در این تحقیق تالش شده تا به مسئله روشنفکران ایرانی و هویت

پرداخته ش��ود .چهارچوب نظری این تحقیق دیدگاه ماکس وبر در مورد روشنفکران است که

میتواند از مطالعات جامعهشناسی وبر در تمدن هند ،چین ،یهودیت و غرب و مذاهب استنباط
ش��ود .وبر در مطالعات خود همواره این پرس��ش محوری را پیش میکشید که رابطة ایدهها با

واقعیت اجتماعی چیست؟ وبر در چنین بستری معتقد است که روشنفکران بر مسیر تاریخ تأثیر

میگذارند ،در برخی موارد حامالن اندیشهها بودهاند و روند توسعه تمدنها را تعیین کردهاند.
به باور او عقالییشد ِن حوزة اندیشهها از طریق روشنفکرانی انجام میگیرد که قابلیت ساخت
تصاویر بسیار منسجمتری از جهان را دارند (ر .ک :صدری.)1386 ،

وبر تأکید دارد که بدون نقطه ارشمیدسی یا عالیق ارزشی 1و علمی خاص ،مطالعة علمی

غیرممکن مینماید؛ بنابراین موضوع تحقیق باید برای دانشمند علوم اجتماعی دارای بار ارزشی

باش��د (صدری)40 :1386 ،؛ ازاینرو ،روش��نفکران مس��ائل و مقوالت فرهنگی را با توجه به

اولویتهای تمدنی و عالیق آرمانی و منافع مادی خود ،مورد بررسی و مطمح نظر قرار دادهاند
(صدری.)42 :1386 ،

وبر با نقد دیدگاه مه یر 2که عالیق ارزش��ی پژوهش��گر و مورخ را محدود به «تاریخ مؤثر»

میدانس��ت و تأکی��د میکرد که مورخ باید تنها به وقایعی توجه کند ک��ه بر رویدادهای زمان
حال تأثیر ع ّلی گذاش��تهاند (ر .ک :وبر ،1385 ،فصل س��وم) ،اع�لام نمود که حتی [به ظاهر]

بیاهمیتترین واقعیتهای تاریخی نیز میتواند هم به عنوان ابزارهای ذهنی برای شکلدهی

به مفاهیم نظری مناس��ب برای مطالعه فرهنگ به خودی خ��ود ،و هم به عنوان «موارد خاص
تاریخی» ِ مطالعهش��ده در رابطه با وابستگیش��ان به ارزشها ،مورد توجه قرار گیرد (صدری،
.)41 :1386

1. Value-Relevant
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شکوفایی جامعهشناسی مذهب و جامعهشناسی سیاسی وبر و البته شفافیت جامعهشناسی

روش��نفکران او ،همگی به دلیل موضع ش��فاف وی در مورد کنش متقابل ایدهها و عالیق در
حوزه جامعهشناسی معرفت هستند .فرض حوزههای نسبت ًا مستقل برای ایدهها و عالیق ،باعث
شد وبر با تالشهای ماتریالیستهای تاریخی جزمگرا که همة ایدهها را به زیربنای اقتصادی

برمیگرداندن��د ،مخالفت کند .بینش وبر ،اجازة اکتش��اف آزاد دیالکتیک ایدهها و عالیق را به
دست داد (صدری.)63 :1386 ،

در این مقاله ،جامعهشناسی معرفت (ایدهها) و حامالن آنها (روشنفکران) و عالیق ارزشی که

روش��نفکر را به گزینش در مقام فرمولبندی یک نظریه دربارة مسائل اجتماعی سوق داده ،حائز

اهمیت است .در تدوام بینش وبری ،چهارچوب روشی مقاله حاضر نیز از جستار نظری توماس
اس��پریگنز (اس��پریگنز :1377 ،گفتار دوم تا چهارم) استخراج ش��ده که نقطة کانونی آن توجه به

بحرانهای زمانة روشنفکران اعم از نظری و عملی است .نگرش اندیشهشناختی و روششناسانة
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اسپریگنز بر اساس الگوی چهاروجهی مشکلشناسی ،دلیلشناسی ،آرمانشناسی ،و راهحلشناسی

همسان با جامعهشناسی معرفت وبری ،محقق را در صورتبندی و الگوسازی رهنمون میگردد .در

چنین بستری است که در تحقیق حاضر ادعا میشود نوع نگاه روشنفکران ایرانی به مسئله هویت

تحت تأثیر بحرانهای زمانه (برایند واقعیتهای اجتماعی و برشهای تاریخی) متحول و دگرگون
شده است .به این ترتیب بررسی تأثیر بحرانهای زمانة روشنفکران بر نظریهپردازی ایشان مبنای
الگوسازی ما از نگاه و تحلیل روشنفکران ایرانی از هویت خواهد بود.

هویت به معنای چه کس��ی بودن ،از نیاز طبیعی انس��ان به شناخته شدن و معرفی شدن به

چیزی یا جایی نش��ئت میگیرد (میرمحم��دی .)320 :1383 ،برخی با تأکید بر اینکه هویت،
فرایند بازشناسی خود است آن را چونان تنفس کردن و هوا ،ضرورت زندگی جمعی دانستهاند

(هارپر )1 :2006 ،اگر بپذیریم که هویت در علوم مختلف فضای مفهومی خاصی دارد (معین،
 )37-43 :1371و اساس�� ًا مقولهای چندوجهی اس��ت و ازاینرو عرصة تنازع مفهومی وسیعی
را پدید میآورد ،ضرورت دارد که معنای مش��خصی از هویت ارائه ش��ود؛ ازاینرو معنایی از

هویت در این تحقیق مورد نظر است که در آن بر تمایز تأکید میشود ،چنانکه گرین فیلد در

مورد هویت ملی خاطرنشان میکند :هویت ملی حتی هویت سرزمینی یا زبانشناختی یا نوع

معینی از هویت سیاسی نیست ،آنچه مهم است در خاطر داشتن تمایز است (جوادی یگانه و

عزیزی.)189 :1387 ،

در اینجا همة عناصری که این تمایز را تحقق میبخش��ند ،مهم هستند :مجموعه ارزشها،

باورها ،س��مبلها ،سرزمین ،زبان ،تاریخ ،مناس��ک عام ،معماری ،اعیاد ،سنتها ،اسطورهها و

ه��ر آنچ��ه به نحوی خودآگاه یا ناخودآگاه ما را تحت تأثیر قرار میدهد و نوعی تش��خص و
تمایز پدید میآورد ،و این یعنی «هویت ش��خصی مردم ما در کنار هویتهای دیگر از جهان

پیرامونمان .در این تشخص بحث تفاوت ما با دیگران مطرح است و نه اختالفاتمان ،اینکه ما

به گونهای ش��ناخته میش��ویم و گروه دیگر به گونهای دیگر ،در واقع آن الیه از هویت من که
تفاوت من را با دیگران نش��ان میدهد و همبستگی مرا با گروه ویژهای از جامعه و جهانی که
در آن زندگی میکنم مینمایاند ،آن الیه معرف من و هویت من است .اهمیت هویت فرهنگی

[طرز تفکر و اعتقادات ملی ،سنتی و مذهبی (گودرزی ])37 :1385 ،در علوم سیاسی از همین

طریق خود را نشان داده است» (میرمحمدی 154 :1383 ،و .)157

در چنین فضای مفهومی با گذر از نظریههای متعدد هویت «مثل جوهرگرایی یا ماهیتگرایی

در هوی��ت ،دیدگاهی که هویت را برس��اختهای اجتماعی میدان��د ،دیدگاهی که هویتها را
دس��تاورد گفتمانها میداند ،دیدگاهی چون کاغذ ملف��وف هگلی که رویکرد تاریخگرایانه را

برای هویت مورد تأکید قرار میدهد ،دیدگاهی که متأثر از مارکسیسم ،آن را اقتصادی و طبقاتی

میبیند و دیدگاه روانشناس��انه الکان» (میرمحمدی ،)319-320 :1383 ،در این نوشتار هویت

ایرانی در ذیل نظریه جامعهشناس��ی معرفت وبری و جس��تار بحران اسپریگنز و البته از منظر

روشنفکران ایرانی مورد بررسی و واکاوی قرار میگیرد.
محققان هویت غالب ًا بر این باورند که هویتها و ابزارهای فرهنگی آنها ،هم پاس��خ و هم
دربرگیرندة وضعیت نابسامانی است که در بحرانها ،کشمکشها و وضعیت اجتماعی پرورش

یافته و شکل میگیرد (آپیا )19 :2005 ،نکتة قابل توجه این است که هویت عالوه بر اینکه در
بستر اجتماعی و همبستر بحرانها تبدیل به یک مسئله میشود ،بستر تاریخمندی نیز دارد .اساس ًا
هویت در متون اجتماعی و صمیمی در یک پروس��ة زمانی طوالنی ش��کل میگیرد .این رون ِد

زمان ِ
بندی تاریخیِ شکلگیری هویت لزوم ًا بر زمینههای فرهنگی استوار است؛ ازاینرو کاربرد
اجتماعی هویتها منجر به برداشتهای متفاوت سیاسی میشود (هافمن و مکگینلی:2010 ،
 )115چنانکه جنلینک خاطرنشان میسازد هویتها و قوانین مربوط به آنها همیشه در ارتباط

با زمینههای خاص تاریخی در حال شکلگیری و اصالح هستند و این زمینههای خاص ،ماهیت ًا
سیاسی هستند (جنلینک.)65 :2009 ،
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روش��نفکران ایرانی به عنوان حامالن ایدهها و معرفت ،هرکدام در بستر عالیق ارزشی که

دارن��د از طریق تأمل در بحرانهای زمانه خویش (به عنوان برآیندهای واقعیتهای اجتماعی
و برشهای تاریخی زمانه روش��نفکر) در تالشند تا پاسخی به مسئله هویت دهند که به طور

مشخص میتوان از چهار الگو سخن به میان آورد:

الف ـ الگوی «هویت باس��تانی» که در ذیل«بحران عقبماندگی» و در فاصله زمانی دوره

منتهی به مشروطه تا دوره پهلوی اول مطرح میشود؛

ب ـ الگوی «هویت اسالمی» که در ذیل «بحران انحطاط و ریشهکن شدن درخت اصالتها و

نیز گسست معرفت از اندیشه قدسی» از دهه  1330تا انقالب اسالمی مورد تأکید قرار میگیرد؛

ج ـ الگوی «هویت چندگانه» که اواخر دهه انقالب اسالمی و در ذیل «بحران ایدئولوژیگرایی

و تحجر هویتی و انعطافناپذیر دانستن فرهنگها و تمدنها» مطرح میشود؛

د ـ باالخره الگوی چهارم که «ایرانشهری» را نماد هویت ایرانی میداند و در ذیل «بحران
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فراموش��ی جدال قدما و متأخرین و غوطهور ش��دن در نزاع س��نت و مدرنیته» و در دهه دوم
انقالب اسالمی مطرح میشود.
الف ـ هویت باستانی

جستجوی هویت در اندیشة روشنفکران دورههای منتهی به مشروطه ،ارتباط تنگاتنگی با بحران
ِ
پیشرفت تحققیافته در غرب
عقبماندگی ایران دارد؛ واقعیتی که از طریق آشنایی با توسعه و

به دس��ت آمد .آشنایی با غرب در دوره فتحعلیشاه قاجار ،به عنوان مهمترین پدیدة فرهنگی
تاریخ ایران ،بعد از برخورد ایران با اسالم (بهنام )14 :1383 ،از غرب توسعهیافتة صنعتی آینهای

میس��ازد که عقبماندگی دیگر جوامع را مینمایاند ،اما مجاری این آش��نایی هرچه بود از آن

جهت که میتوانست «تنبه و انفعالی» را برای بهتعطیلرفتگان تاریخ برانگیزد (به تعبیر شایگان

به نقل از بهنام ،همان ،)16 ،مغتنم به نظر میرسید .هرچند بزرگترین بیدارباش ،شکستهای
ایران از روس و حقارت عهدنامههای گلستان و ترکمنچای بوده؛ چنانچه عباس میرزا را به تأمل

واداش��ت «اجنبی حرف بزن بگو این قدرتی که شما اروپاییها را بر ما مسلط کرده چیست و

موجب ضعف ما و ترقی شما چیه» (زیباکالم .)109-110 :1377 ،احساس ناتوانی و حقارت

از مقابله با تمدن جدید و نیاز به فناوری و دستاوردهای علمی ،روشنفکران را نیز به فکر تبدیل

اوض��اع انحطاط و بربریت و تکمیل لوازم تمدن و تربیت انداخت؛ اما ازآنجاکه روش��نفکران

نیز مش��کل جامعة خود را از آیینه غرب درک و دریافته بودند ،چنین تصور کردند که اندیشة

روشنگری غرب که جامعة غربی را از عقبماندگی نجات داده بود ،میتواند الگوی بیبدیلی
در نجات ایران از عقبماندگی باشد.

پدید آمدن اندیش��ة تجدد در چنین بستری از الگوبرداری و تقلید موجب شد شناسایی و

پاس��خ به بحرانهای جامعه ایرانی از دریچه تقلید و نه توجه به ظرفیت داشتههای خود انجام

گیرد .به تقلید از س��نتهای کالس��یک پس از رنس��انس غرب در نفی مذهب و کلیسا ،منشأ
عقبماندگی ایران ،سنت و جامعه سنتی (به عنوان غیریت تجدد) قلمداد گردید و کنار نهاده

ش��دن سنتهای دینی راهحل بحران شناخته ش��د .همچنین به تقلید از رویکرد باستانگرایانة

اندیش��مندان رنس��انس و نیز در پی تحقیر و زبونی و انفعال و بالتکلیفی فرهنگی (در شرایط

نفی سنتهای دینی) ،پاسخ به مسئله هویت از دریچة نوعی ناسیونالیسم ایرانی داده شد که به

شکل گرایش به سنن قبل از اسالم ،تمایل شدید به احیا و رجعت به تمدن ایران باستان ،ایدة

کهن ایرانش��هر با دو مؤلفه رعیت و شاه و بازگشت به مفاهیم باستانی و اساطیر ایرانی ،خود

را بروز و ظهور داد .این باستانس��تایی که با نفی و طرد س��نت دینی همراه بود ،بعدها از منابع

مش��روعیت و تحکیم قدرت رضاخانی گردی��د .این تفکر حامل نوعی نگاه به خود در مقابل

اسالم و اعراب بود که در آن بر گفتار ملت ایران (باستانی) تأکید میشد .اندیشههای آخوندزاده
و آقاخان کرمانی ،این الگوی فکری را سامان نخستین بخشیدهاند.
 .1میرزا فتحعلی آخوندزاده

آخوندزاده ،بحران عقبماندگی در ایران را ناشی از فرهنگ اسالمی میدانست .او در این راستا
بر آن شد تا آثار اسالم را از فرهنگ ایرانی بزداید (پارسانیا .)207 :1378 ،آخوندزاده راه رسیدن

به قدرت و مکنت را «هدم اساس عقاید دینیه که پرده بصیرت مردم شده ،ایشان را از ترقیات
در امور دنیویه مانع میآید» دانسته است (آخوندزاده.)139 :1357 ،

به نظر میرسد آنچه آخوندزاده را در رسیدن به دو هدف یعنی رسیدن به «مسلک پروقره و

سیویلیزه شدن» از یک سو و به تعبیر خودش «رهایی از باورهای دینی و اسالمی» از دیگر سو
یاری میرساند ،مسئله اصالح خط و تغییر الفبا باشد (آخوندزاده .)139 :1357 ،او در نامهای

به ش��اهزاده جالل الدین میرزا مینویسد« :نواب اشرف ،ش��ما زبان ما را از تسلط زبان عربی
آزاد فرمایید .من نیز در تالش هس��تم که ملت خودمان را از دس��تخط عربها نجات دهم»

(آخوندزاده .)172 :1357 ،به عبارت دیگر اصالح خط و تغییر الفبا دو هدف او را طبق استدالل
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خود او برآورده میساخت؛ نخست نیل به تجدد« :غرض من از تغییر خط حاضر اسالم این بود

که ...مانند ملت پروس به تحصیل سواد و تعلیم علوم پایه دایره ترقی گذارند( »...آخوندزاده،
 ،)172 :1357و بعد جدا کردن ایران از گذشته اسالمی آن با هدف حصول به ایرانیت ناب .در
واقع «هدف اصلی آخوندزاده از تغییر الفبا سس��ت کردن پایهها و شأن فرهنگ عربی در ایران

بود تا به آرزوهای ناسیونالیستی خویش برسد» (امیراحمدی.)92 :1381 ،

«آرزوی من این است که ایرانیان بدانند ما فرزندان پارسیانیم و وطن ما ایران است» (آخوندزاده،

« )249 :1357و بر ما تعصب پارسیان فرض است ...یعنی تعصب وطن و همجنسان و همزبانان
فرض است نه اینکه تعصب دین ،چنانکه شعار فرنگیان است» (مددپور)252 :1372 ،

به نظر او رهایی از خط عربی ،ایران را از میراثهای فرهنگ عرب جدا میکند و تعصب به

نژاد و زبان فارسی را به جای آن مینشاند .از نگاه او پادشاهان ایران قبل از اسالم فرشتة خصال

بوده و دین زرتش��ت ،دینی است که باید آن را به عنوان مظهر قوم ایرانی ستایش کرد (قمری،
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 .)54 :1380آخوندزاده همچنین در تالش برای ساختن هویتی به نام ایران جدا از اسالم ،اقداماتی

را در راستای حذف عالئم و نشانههای اسالمی از ایران به انجام رساند (مددپور .)279 :1372 ،بنا

بر تحلیل آدمیت ،از جمله عواملی که آخوندزاده ،دوره پیش از اسالم را زمینه هویتخواهی قرار

ِ
غرب تسلطیافته از سویی و مقصر دانستن اقوام دیگر در تنزل
میدهد ،حرکتی انفعالی در مقابل
حال فعلیشان از دیگر سو بوده است (آدمیت .)119 :1349 ،آخوندزاده تربیت ملی را موجب
بیداری ملی دانسته و آن را زمینهساز بیزاری مردم از فرهنگ عربی و اسالمی و پدیدآورندة ملت

ایران��ی میدان��د؛ ملتی که نژاد واحد ،زبان خود و فرهنگ و تاریخ مش��ترک دارد .به خاطر این
اندیشهها او را مؤسس ناسیونالیسم ایرانی خواندهاند (آرینپور.)344 :1351 ،

بهطورکل��ی آخوندزاده ،با توجه به عناصری چون زبان ،نژاد پارس��ی (آخوندزاده:1357 ،

 ،)249تاریخ و فرهنگ مشترک ،وطن ،حاکمیت ملی و دین زرتشت و با غیر خواندن فرهنگ

عربی و اسالمی ،آن را در کنار نقص خط و الفبا و بیسوادی مردم از موانع اساسی شکلگیری

هویت ایرانی دانسته است .راهکارهای او برای شکلگیری ایرانی بیگانه از فرهنگ مهاجمان و

نیز توسعة ایران ،اصالح خط و تغییر الفبا ،فرهنگ و آموزش عمومی ،حذف اسالم ،احیای دین
زرتشت و هویت باستانی بوده است.

 .2میرزا آقاخان کرمانی

آقاخان ،یکی دیگر از چهرههای مطرح در الگوی روشنفکری مورد بحث است .کسروی مسئله

او را عقبماندگی ایران و آشفتگی و درماندگی شرقیان میداند (کسروی .)136 :1357 ،آنچه
آقاخان در رفع عقبماندگی و هوشیاری ملی و رستاخیز ایران ،بیش از همه به آن اهمیت داده،
پاس��خ به مسئله هویت اس��ت .او این هویت را در ایران پیش از اسالم و اعراب و در استمرار

روزگاران پیش��ین آن ،که در آن ایران ،دولت و مدنیت آن «روش��نیبخش گیتی بود» (آدمیت،
 1335الف )282 :جستجو میکرد.

آقاخان عناصر و مؤلفههای هویت ایرانی را در رساالت سه مکتوب ،آیینه سکندری ،کتاب

نامه باس��تان و یک مکتوب و صد خطابه آورده اس��ت .نخستین مؤلفه ،مفهوم «وطن» است که

آن را ب��ه معنای وس��یع ایران زمین (با پیوندهای تاریخی و مل��ی آن) و در توصیفی رمانتیک،

معبود ،عروس ،پدر و مادر خوانده است (آدمیت 1335 ،الف .)254 :مؤلفه دیگر ،اسطورههایی

اس��ت که پیشتر اساس ایرانیبودن ساسانیان واقع ش��ده بود .ساسانیان با همراهی موبدان ،در

مقابل اقوام مهاجم از اس��طورههای آفرینش و نخستین انسان و نخستین پادشاه و سلسلههای

اساطیری پیشدادی و کیانی کمک گرفته و همبستگی ملی و یکپارچگی ایران را فراهم آورده

بودند؛ افس��انههایی که در دورههای پایانی سلسله اشکانی رواج یافته و ریشه اوستایی داشت

و با سلس��له ساسانی گره خورده و هویتی جمعی برای ایرانی رقم زد .این تاریخسازی بعدها

در دوره اسالمی نیز وارد فرهنگ ایرانی شد و روح حاکم بر شاهنامه فردوسی گردید .آقاخان

یکی از جهات عظمت فردوس��ی را در این دانس��ته که آیین پارسی را زنده کرد (آزاد ارمکی،

 .)167 :1380دیگر مؤلفههای هویت ایرانی در نظر آقاخان ،زرتشت به عنوان یک نماد ایرانی و

قانون زند به عنوان مترقیترین کیش عهد باستان است .مؤلفه بعدی نژاد آریایی است .آقاخان

معتقد است:

«این ملت قدیم و جنس ش��ریف س��خت عناصر ،ادوار فترت پی در پی را گذراند اما

برخالف بس��یاری از ملل باس��تان که از صفحه روزگار ناپدید شدند به جای ماند و از

نو س��ر برافراشت ...ما خود نژاد و بزرگی خودی را فراموش کردهایم» (آدمیت1335 ،

ب.)256 :

زبان در این میان از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ او میگوید:

«قوام ملت به زبان اس��ت و مقصود از ملت ،امتی اس��ت که به یک زبان سخن گویند،

قوم��ی که زبانش نو گردد ،قومیت خود را بر باد میدهد ...زبان هر ملتی نماینده روح

آن است (آدمیت 1335 ،ب« )258 :اگر شاهنامه فردوسی نمیبود بعد از استیالی اقوام
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عربیه بر ایران تاکنون بالمره لغت و جنسیت ایران مبدل به عرب شده فارسیزبانان نیز
مانند اهل س��وریه و مصر و مراکش و تونس و الجزایر تبدیل ملیت و جنس��یت کرده
بودند و از جنس خود استنکاف عظیم داشتند» (امیر احمدی.)117 :1381 ،

او همچنین اس�لام ،استیالی فرهنگ عربی ،نقص الفبای فارسی و حوادث تاریخ ایران را

از عوامل تهدیدکننده هویت و خود ایرانی در طول تاریخ دانس��ته اس��ت .برای آقاخان بحران
اساس�� ًا اسالم و سنت آن اس��ت که موجبات عقبماندگی ایران را فراهم آورده است .آقاخان
ورود اس�لام به ایران را سرآغاز سقوط ایران دانسته است .وی رجعت به ایران باستان ،احیای
آن ،توجه به «تاریخ و فرهنگ مش��ترک (آدمیت 1335 ،الف »)260-261 :زنده کردن زرتشت

و جایگزین��ی آن با اس�لام و عربی��ت« ،اصالح الفبا و تاریخ» و آم��وزش عمومی را یگانه راه
برای رهروان فردوس��ی میدانست که با آن هویت باستانی ایرانی حیات خواهد یافت .طبری

بر گرایش ناسیونالیس��م آقاخان به شوونیسم تأکید کرده و او را زمینهساز پیدایی ناسیونالیسم
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شاهنشاهیِ رضاشاه و تئوریسین دستگاه استبداد او معرفی کرده است (طبری.)100 :1356 ،

این خط فکری با مؤلفههایی چون تأکید بر غرب ،توجه به مؤلفههای باستانی ایران و زبان

فارس��ی ،حذف و طرد اسالم و سنتهای آن بعدها نیز ادامه پیدا کرد .سید حسن تقیزاده (ر.

ک :تقیزاده 1372 ،و مرشدزاده ،)1380 ،حسین کاظمزاده ایرانشهر در مجله ایرانشهر (ر .ک:

معظمپور ،)1383 ،مجله فرنگستان (ر .ک :جمالزاده )1378 ،و صادق هدایت (ر .ک :جعفری،
 )1383با آثار خود ،در تکمیل خط فکری مورد بحث کوشیدند.

دلی��ل احیا و تقویت این گرایش (تجددخواهی با تالش برای یگانگی ملی با هویت ایران

بدون اس�لام) در دوره پس از مشروطه ریشه در اوضاع بحرانی آن دوره دارد (ر .ک :انتخابی،
 .)1371در این الگوی فکری دین اس�لام به عنوان آیین تحمیلی اعراب بر ایرانیان تلقی شده

و زبان ،خط و تاریخ آن غیربومی فرض ش��ده اس��ت .در این الگو نهتنها راه رهایی از بحران
عقبماندگی نس��خ آن است بلکه تنها راه رسیدن به ایرانیت ناب نیز هست .این باستانگرایی

و امید به تجدید عظمت آن هم پاسخی به بحران هویت و هم ابزاری برای اعتماد به نفس در
مقابل غربیان و حل احساس زبونی ایرانی است.
ب ـ هویت اسالمی

در این الگو که سرآغاز طرح آن دوره پهلوی دوم است« ،خود اصیل» یا «خود خودی» ،اسالم

و سنتهای اسالمی است .آنچه از عناصر هویت ایرانی در کانون توجه و بازاندیشی این دسته

از روشنفکران قرار میگیرد ،برخالف الگوی پیشین ،اسالم و سنت دینی است .به نظر میرسد

علی شریعتی و سید حسین نصر ،البته از دو جهت متفاوت و گاه متضاد ،شالودههای نظری این
الگوی فکری را سامان دادهاند:

 .1علی شریعتی

هویت ،شخص و خویش در آثار شریعتی ،غالب ًا در معانی مشابهی به کار برده شده و مجموعهای

از داشتههایی است که شخص آن را از تاریخ ،فرهنگ و مذهب خود الهام میگیرد (شریعتی،
 1379الف )37 :از نظر او هر انس��انی عبارت اس��ت از من فشردة تاریخ خود ،یعنی تاریخی

که او به آن وابس��ته اس��ت (اشکوری )56 :1378 ،انس��ان متعالی او همچنین خودآگاه ،دارای

قدرت انتخاب و توانایی آفرینندگی است (شریعتی 1379 ،الف )37 :که میبایست با بازیافتن

ش��خصیت انسانی ،اصالت تاریخی و فرهنگی خویش ،خود را در مقابل الیناسیون فرهنگی و
استعمار بیمه نماید .شریعتی دنیای کنونی را از این جهت هولناک دانسته که درخت هر اصالتی

را از ریشه بر میکند و هر هویتی را از چهره ملتها میزداید و عزیزترین دستاوردهای تاریخها

و گرانبهاترین مواریث فرهنگی و قدیمیترین ارزشهای انس��انی را میروبد و میبرد (1379
الف.)371 :

مس��ئله علی شریعتی نیز ،همچون روش��نفکرانی که پیشتر آمد ،انحطاط و عقبماندگی

اس��ت .اما انحطاط و عقبماندگی در نگاه شریعتی یعنی این وضعیت :استحاله شدن انسان با

از دس��ت رفتن خودآگاهی ،س��ازندگی و آفرینندگی او ( 1379الف )341 :و تسلیم شدن وی

در برابر طبیعت و تقدیر .بیمس��ئولیتی ،خودبیزاری ،تقلید ،غربزدگی و الیناسیون روشنفکران.
تعصبگرای��ی ،زهدگرایی ،جمود ،تحریف ،ریا و مرگ متولیان دین (توس��لی-102 ،1369 ،
)101؛ ناآگاهی ،مصرفگرایی و تقلیدگرایی مردم و تسلیم زر ،زور و تزویر شدن آنان ،پیشی

گرفت��ن تمدن غربی ،نس��یان معارف بنیادی و رواج خراف��ات و زوایدی به نام دین در جامعه
ِ
دوانگاری
(شریعتی1379 ،د ،)644-645 :غربت تاریخ و فرهنگ اصیل (شریعتی1379 ،ز،)53 :
دین و دنیا و پارهپاره شدن پیکر اسالم و....

شریعتی در شناسایی ریشة انحطاط با اشاره به برخی عوامل خارجی مانند استعمار فرهنگی

و فکری امت اسالمی 1379( ...الف ،)59 :عوامل داخلی را برجسته میکند که عبارتند از غلبه

دین شرکگرایی بر یکتاپرستی ،حاکمیت تشیع سیاه (سخنرانی :تشیع علوی و تشیع صفوی)،
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کلنگری ،ذهنگرایی (ش��ریعتی 1379 ،ر 1379 ،ح) ،آخرتگرایی و همگام نش��دن اسالم با
زمان (شریعتی1379 ،ب )283 :و....

پاسخ شریعتی برای غلبه بر وضعیت بحران عقبماندگی و انحطاط ،بازگشت به خویشتن

است اما نه هر بازگشتی و نه به هر خویشتنی ،بلکه به خویشتن اصیل یا خود حقیقی که همان

هویت حقیقی ایرانی (اسالمی) در انگارة شریعتی است .این خویشتنی که شریعتی در منظومة

فکری خود به آن دعوت میکند نه انگارة روشنفکران باستانستا در کشف دوبارة ایران پیش از

اسالم است و نه خویشتن موجود اسالمی:

«ممکن است بعضی از شما به این نتیجه برسید که ما ایرانیان باید به ریشههای آریایی خود

بازگردیم .من این نتیجهگیری را به طور قاطع رد میکنم .برای ما ،بازگش��ت به ریش��ههایمان

به معنای بازگش��ت به ریشههای اسالمی ماست» (آبراهامیان« )116 :1989 ،ناسیونالیسم یعنی

بازگش��ت به خویشتن انس��انی خودمان ...بازگشت به فرهنگ و معنویتی که به من شخصیت
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انسانی میدهد ،مرا از پوچی به انسان ،از وحشی به متمدن و از بیفرهنگ به دارای فرهنگ و
از مقلد به متکبر و از مشتبه به انسانی اصیل تبدیل میکند» (شریعتی 1379 ،ت.)73 ،
شریعتی اساس ًا تیپ فرهنگی ما را مذهبی و اسالمی دانسته و آن را در مقابل تیپ فرهنگی

یونان ،روم ،چین و هند قرار داده که به ترتیب تیپ فرهنگی فلسفی ،هنری و نظامی ،صوفیانه و
روحانی دارند (بروجردی .)171 :1377 ،از نظر او اسالم عنصر بنیادین هویت ایرانی ـ اسالمی

است:

«البته تا جایی که به انتخاب میان خویش��تنهای باس��تانی و اسالمی به طور خاص مربوط

است ،خویشتن اولی که اساطیری است به نفع خویشتن اسالمی رد میشود چون رابطة ما با
خویشتن اول به لحاظ تاریخی قطع شده و خویشتن موجودمان اسالمی شده است» (کچویان،

« )134 :1384طی چهارده قرن همراهی تاریخ ایران و اسالم ،فرهنگ غنی و گستردهای پدید

آمده که در آن نمیتوان هیچیک را از دیگری بازشناخت ،جستن فرهنگ ایرانی بدون جستن

اس�لام به همان اندازه محال و غیر قابل تصور اس��ت که دیدن فرهنگ اس�لامی بدون ایران»

(شریعتی.)72 :1362 ،

از نظر ش��ریعتی تعامل طبیعی ملیّت ایران با دیانت اسالم پس از انقطاع از دیانت باستانی

زرتشت چنان عمیق است که جداسازیشان کاری است نهتنها غیرممکن بلکه غیرمتصور ،از
این جهت هویت ایرانی چیزی جز مسلمان ایرانی نیست» (کچویان.)134-135 ،1384 ،

طبق دیدگاه شریعتی مجموعه افکار ،عقاید ،ارزشها ،آداب و شعایری که اینک جهانبینی،

ایدئولوژی و سلوک اجتماعی ما ایرانیان را معین ساخته و در حقیقت شخصیت هویت انسانی
و اخالقی و عقیدتی و س��لوک اجتماعی ما را ساخته ،اس�لام و تشیع است (ر .ک :شریعتی،

 1379الف .)282 :از نظر شریعتی ،هویت ایرانی جدای از اسالم ،وجود خارجی ندارد و این

غیر از اهمیتی اس��ت که ش��ریعتی به اس�لام به عنوان دین وحیانی و حق و پذیرفتنی و عامل
آگاهی و آزادی قائل بوده است .شریعتی با باور به بنیاد دینی جامعه ایران ،درک هویت راستین

ایران را تنها از راه اسالم میسر دانسته است (شریعتی 1379 ،الف.)13 :

شریعتی در تقابل با روشنفکران باستانستا ،بیان داشت« :چگونه گاهی روشنفکران ما اساطیر

افس��انههای فراموشش��دهای را در راه بیداری ملی و خودآگاهی اجتماعی از زیر گرد و غبار

اعصار بیرون میکشند اما چشم بر بسیاری از واقعیتهای ملموس در این هزار سالة اسالمی و

پتانسیلهای غیر قابل انکار آن میبندند» (شریعتی 1379 ،پ .)96 :او با لحنی تمسخرآمیز و در
همان حال ناستیزهجویانه ،به روشنفکران غربگرای مخالف خود میگفت که واقعیت اجتماعی

ایران را با خیالبافیهای خود اشتباه نکنند ،او میگفت ازآنجاکه روشنفکران ما با دین مخالفند

فکر میکنند جامعه نیز با دین مخالف است (رهنما .)380 :1381 ،چنانكه بیان شد خویشتن
اسالمی شریعتی ،خویشتن موجود اسالمی نیست ،بلکه خویشتنِ اسالمیِ بازسازیشده در نگاه

خود اوس��ت .منظور شریعتی از اسالم ،دینی اس��ت که «هدفش از بین بردن دینی بوده که در

طول تاریخ بر جامعهها حکومت داش��ته و دینی که پیغمبرانش برای نابودی اشکال گوناگون
دینِ شرک قیام کردند» (شریعتی 1379 ،ج )28 :و مذهبی است که «از همان بدو شروع خود،

ایدئولوژی رهاسازی محرومان ،افتادگان و مظلومان بود و آن تشیّع راستین و علوی است و نه

تشیع صفوی که یک ایدئولوژی محافظهکار برای مشروعیت بخشیدن به استبداد سلطنتی و فلج
کردن اجتماع به کار گرفته میشد» (میالنی.)160 :1381 ،

جستجوی هویت اصیل ما ،به باور شریعتی مسئولیت اصلی ما هم هست و آن در یک کلمه

عبارت اس��ت از «تجدید بنای مکتبی و مسلکی اسالم با بینش شیعی ،بر اساس کتاب ،سنت،

علم و زمان» (ش��ریعتی ،1379 ،الف .)8 :با انقالب اس�لامی یعنی «انقالب در شکل فهمیدن

اس�لام» (شریعتی 1379 ،خ )348 :و تجدیدنظر در «بینش و فهم مذهب» (شریعتی 1379 ،ح:
 )470در جهت «بازگش��ت به اسالم راستین» و «شناخت حقیقی روح واقعی اسالم نخستین»

(همان) اس��ت که میتوان بدان رسید و این رنسانس «نه یک تجدید تمدن ،فرهنگ و قدرت
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اسالمی که تجدید قوای خود اسالم و بعثت دوبارة آن» است (شریعتی 1379 ،الف.)206 :
 .2سید حسین نصر

توجه نصر به اس�لام و س��نت ،توجه به آموزههای تمدنس��از و فرهنگساز آن برای حل

بحران است .نصر که بحران جامعه امروز را گسست معرفت از اندیشه قدسی و انسانگونگی
اندیش��ه مدرن میداند (نصر ،)242-244 :1378 ،ریش��ههای بحرانها را در گسست از سنت،

فراموش��ی علم واقعی به حقیقت الهی و انس��انی و طبیعی ،پش��ت کردن به عالم معنا و اعالم
استقالل انسان از خدا ارزیابی میکند (نصر 1385 ،الف .)16 :در واقع برای نصر ،خود تجد ْد
بحران اس��ت «تجددگرایی فقط به چیزهایی اطالق نمیش��ود که امروز رواج دارد ،بلکه آن را
شیوة نگرشی خاص به جهان میدانیم که در حقیقت دورة نوزایی نامیده میشود .حقیقت مطلق

و نهایی متعالی از سطح انسانها را انکار کرده و از نظام الهی به نظام انسانی فرو میافتد» (نصر،
1385ب )259 :روی دیگر بحران برای نصر ،نحوة برخورد مسلمانان با تجدد است« :گروهی از
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مسلمانان در پی پذیرش برتری مادی غرب و حتی سلطه نظامی و سیاسی افزونتر آن ،بهتدریج

ایمان به نهادها و تمدن خویش را از دست دادند و همهچیز را غربی کردند ،دستهای دیگر

از نوگرایان مس��لمان حتی درصدد نوسازی خود دین برآمدند .وجه مشترک هر دو گروه این

است که میراث تمدن اسالمی را قابل استفاده نمیدانند عدهای افراد خشک مقدس به صحنه

آمدند و در برابر غرب ایس��تادند ،اما نسبت به بخش بزرگی از تمدن اسالمی بیاعتنا شدند و

با آن مخالفت کردند درحالیکه تنها ُحسن آن ،دفاع از شریعت بود .آنها با قسمت اعظم بنای

معنوی و عقلی اسالم سر ناسازگاری داشتند ...درحالیکه اسالم سنتی از یک سو به مقاومت در

برابر حمله بیامان تمدن جدید میپردازد و از سوی دیگر از همه سطوح مادی و معنوی تمدن
اس�لامی حمایت میکند (نصر .)1386 ،س��نت در آثار نصر «به معنای حقایق یا اصولی است

دارای منش��أ الهی که از طریق شخصیتهای مختلفی معروف به رسوالن یا پیامبران ،اوتارهها،

لوگوس یا دیگر عوامل انتقال که برای ابنای بشر و در واقع برای یک بخش کامل کیهانی آشکار
شده و نقاب از چهرة آنها برگرفته شده است» (نصر .)135 :1381 ،تکیه بر سنت با منشأ قدسی

آن و توجه به دریای بیکران اندیشه ،فلسفه و معرفت از آغاز تا به امروز در ایران ،تنها راه ضامن

بقای فرهنگ ایرانی ـ اسالمی و حفظ هویت آن در اندیشه نصر است.

نصر با عنایت به تاریخ و نظام اندیشگی آن و هویت مستمر ایرانی ،تعریف ایرانی بودن در

عصر فعلی را در ارتباط مستقیم با همه عواملی دانسته که هویت ایرانی را ساخته است .برخی

از این عوامل که در انگارة او برجسته هستند عبارتند از:

الف ـ وجود یک جوهره هویتی که ارتباط مستقیمی با قدرت صورت نوعیِ فرهنگ ایران

دارد و توانسته خود را در مقابل تاریخ پُرتالطم و طوالنی ایران حفظ کند .پذیرفتن دین جدید

ازاینرو نهتنها فرهنگ ایران را از بین نبرد بلکه موجب شد ایران در عالمی وسیعتر به قلب یک

تمدن جهانی درآید و حیات جدیدی در زمینه اندیشه ،چه فلسفی و چه علمی ،در ایرانزمین

پدید آید (نصر .)455-456 :1382 ،نصر برخالف تفکر امثال آقاخان ،ورود اسالم به ایران را

به بارش باران بر یک زمین مستعد تشبیه کرده است:

«تمدن اسالمی به این دلیل در ایران رسوخ کرد که این سرزمین به آن نیاز داشت ...اگر دین

اسالم نمیتوانست نیاز عمیق معنوی ایرانیان را برآورده کند ایرانیان مسلمان نمیشدند» (همان،
نصر.)63 :1382 ،

پس ایرانی بودن امروز یعنی آگاهی به تمام مراحل تاریخ این مملکت نه به نحوی گسسته

و متناق��ض بلکه ب��ه صورت مراحل حیات یک موجود زنده و آگاه��ی کامل از این وحدت؛

ازاینرو داستان رستم و سهراب و فاجعه کربال یا پند و اندرزهای بزرگمهر و لقمان و حکمای
اسالمی ،متعلق به دو عالم متضاد نیست بلکه در فرهنگ اسالمی ایران ادغام شدهاند .نصر خود

برخی از مهمترین فصول متباین و مشخص تاریخ ایران و جنبههای اندیشگی آن را چنین در
پیوستگی میبیند:

« ...تاریخ این س��رزمین ...از آثار متعلق به پیش از تاریخ که در کاوشهای باستانشناس��ی

سیلک و مارلیک در لرستان و ایالم به دست آمده گرفته تا دوره کوچ و مهاجرت قبایل آریایی،

آغاز عصری نو در فالت ایران و سپس بنیاد نخستین آیین شاهنشاهی جهان به دست کوروش
بزرگ و پیدایی و گس��ترش دین زرتشتی در ایران و بعد حمله اسکندر و آنگاه احیای حیات
ملی در دوران اش��کانی و بازگشت به نهادهای عصر هخامنشی در دوران ساسانی و سرانجام

پذیرش اس�لام و آغاز عصر تابناک اس�لامی که در اندک مدت ،ای��ران را به صورت یکی از

واالترین و معتبرترین مراکز فرهنگی جهان درآورد و نش��یب و فرازهای س��دههای بعد مانند
یورشه��ای ت��رکان و حمله مغوالن و به دنبال آن احیای حکومت توس��ط خاندان صفوی و

نادرشاه افشار و آن گاه لحظات غمانگیز تضعیف قدرت سیاسی ایران در دوره قاجار و باالخره

گسترش نفوذ تمدن غرب در ایران ،با همه تحوالت ،هیچگاه رشتة استمرار حیات ملت ایران
گسس��ته نشده ،ملت ایران از استمرار برخوردار بوده و هویت ملی آن با اتکا به اصول اساسی
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خود همچنان پابرجا مانده و آوازة میراثهای معنوی آن در فضای تاریخ بشر چه در شرق و
چه در غرب طنین افکنده است» (نصر.)9 :1370 ،

ب ـ س��نت فکری و فلس��فی و جهانبینی آن ش��امل افکار افرادی نظیر ابن سینا ،موالنا،

س��هروردی و مالصدرا سازندة عمیقترین ابعاد اندیشه و عالم فکری و معنوی و تعیینکنندة
اصالت فرهنگی و هویتی ایرانی (نصر )456-457 :1370 ،است.

ج ـ زبان فارسی از ارکان اساسی هویت ایرانی به شمار میرود .نصر حفظ این زبان و پیوند

با ایران را یکی دانسته است (نصر.)496 :1370 ،

د ـ آمیختگی فکر با عمل و فلسفه با اخالق و سیالن اصول فکری و معنوی تمدن ما در

تمام شئون و حیات ،از دیگر مؤلفههای هویتی ایرانیان است.

ه�� ـ قدرت ترکی��ب و جذب در عین حفظ اصالت فرهنگی ای��ران همراه با حفظ اصول

معنوی حاکم بر آن (نصر )6 :1370 ،نیز از شاخصههای هویتی ایرانیان به شمار میرود.
فصلنامهعلمی-پژوهشی

42

دوره سوم
شماره 2
تابستان1389

و ـ ایجاد تعادل بین عالم صورت و معنی با جهان مادی و معنوی به عنوان هدف فرهنگ

ای��ران و تعادل بین درون و برون زمین و آس��مان به عنوان جل��وهای از ارتباط بین وحدت و
کثرت ،از ویژگیهای فرهنگ و هویت ایرانی محسوب شده است.

ز ـ اعتدال یعنی احتراز از افراط و تفریط در ارتباط انسان با جهان مادی و ارتباط با زیبایی

و هنر و همه عوامل جامعه انسانی (نصر ،)47 :1382 ،از دیگر خصوصیات فرهنگ و هویت
ایرانی است .از نظرگاه نصر «احسن التقویم» در مورد انسان همان نیکوتر اعتدال است (نصر،
.)27 :2002

ح ـ یکی دیگر از ارکان ایرانی مدرن به معنای اصیل آن ،رسیدن به یک نوع وحدت نظر

است که در آن تناقض بین عقل و ایمان یا استدالل و ذوق از میان برداشته میشود و «هریک از

گنبدهای خیرهکنندة مساجد ایلخانی یا صفوی حاکی از این وفاق است» (نصر.)458 :2002 ،

نص��ر ،توجه به این عوامل را در جهت حرکت آینده ایرانیان تعیینکننده دانس��ته و تأکید
میکند در آینده نیز یقین ًا ایرانی بودن مبتنی بر تحکیم همین اصول و به کار بردن آنها در فضای
دوران جدید حیات این ملت است (نصر.)458 :2002 ،

نصر با تأکید بر هویت معنوی ایرانیان که به صورت حقیقتی فرهنگی و معنوی و بهرغم تغییر

مرزها و تهاجم اقوام گوناگون آهنگ خالقیت فرهنگی و هویت ملی خود را حفظ کرده ،چنین

بیان میدارد که «ایران بیش از آنکه تنها یک واقعیت سیاسی و اجتماعی باشد یک حقیقت فرهنگی

و معنوی در قلب آسیاست که همچون حلقهای زنجیرة هستی معنوی و فرهنگی شرق و غرب
را به یکدیگر پیوند میدهد» (نصر .)8-9 :1370 ،نصر با نقد روشنفکران ایرانی که تأثیرپذیری از

غرب را با تبدیل هویت ،یکسان میانگارند ،در بحث سنت و مدرنیته کنونی ایران ،روشنفکران را

به خودشناسی و هم غربشناسی عمیق دعوت کرده است (کاویانی.)16 :1374 ،

برجستگی دین در هویت ایرانی در بررسیهای شریعتی و نصر ،ما را به الگویی از روشنفکری

ایرانی رهنمون ساخته که برخالف الگوی پیشین روشنفکری ایرانی ،دین را نقطة کانونی توجه

خویش قرار داده و بسترساز توجه به ابعاد مختلف و متعدد آن از مایههای انقالبی و جنبشساز
تا مایههای فرهنگی و تمدنساز آن شده است .هم شریعتی و هم نصر هر دو هویت ایرانی را به

معنا و حقیقت دین پیوند زدهاند و هویت ایرانی را منهای آن جوهره معنوی و سازنده فرهنگ

یا حرکت ،تبدیل هویت میدانند ،اما درحالیکه شریعتی در بحث هویت با تاریخ قبل از اسالم

زیاد میانهای ندارد ،نصر بین آن و ورود اسالم به ایران ،پیوستگی و تکامل و یگانگی میبیند.
درحالیکه زنده کردن هویت اصیل ایرانی در اندیشه شریعتی از دریچه آموزههای جنبشساز

مفاهیم اسالمی و شیعی است و ازاینرو خودآگاهی شریعتی ،انقالبی بود ،نصر هویت ایرانی
را در بستر تمدنی اسالم و ایران ،فلسفه و عرفان و جوهرة معنوی و قدسی سنت مورد توجه

قرار داده است؛ ازاینرو خودآگاهی نصر تمدنی ،فرهنگی و قدسی است.
ج ـ هویت چندگانه

در الگوهای پیش��ین ،به ترتیب هویت باستانی و هویت اسالمی ،مؤلفههای حیاتی هویت ایرانی

محسوب شدند ،در این الگو ،گفتاری از روشنفکری ایرانی به بحث گذارده میشود که هویت را

امری س��یال و هویت امروز ایرانی را چندگانه میداند؛ بهطوریکه غفلت یا تغافل از هریک این
مؤلفهها ،مسئله هویت در ایران را بدون پاسخ میگذارد ،سروش و شایگان ،هر دو هویت امروز
ایرانی را دارای بافتی از عناصر ملی ،دینی و غربی میدانند که فرهنگ امروز ایران حامل آن است:
 .1عبدالکریم سروش

تکثرگرایی از مفاهیم مبنایی اندیش��ه سروش است که انگارة او در مورد هویت نیز مرهون آن
است .بهطورکلی میتوان گفت که سروش:

الف ـ با نقد نگاه ایدئولوژیک به دین (که با وحدت و یکپارچگی تحقق مییابد) به عنوان

بحران زمانه خود ،با ارائه نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت ،با باور به عصری بودن معرفت
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دینی و از دریچه تکثرگرایی معرفتشناختی ،دین را چونان متنی دانسته که تکثر را برمیتابد و
امکان خوانشهای گوناگون در آن وجود دارد (ر .ک :سروش.)1379 ،

ب ـ سروش همچنین با تفکیک میان دو گونه دین یعنی دین هویت (برایند بحران) و دین

حقیقت ،با بیان اینکه بنیادگرایی غلبه هویت بر حقیقت است و نتیجه آن نه فقط رشد هویت

دینی بلکه رشد هویت دین به هزینه حقیقت آن است ،وظیفه روشنفکری دینی را دفاع از اسالم

حقیقت دانسته است (سروش.)17 :1385 ،

ج ـ این کثرتگرایی ،س��روش را به شناس��ایی صور مختلف دینداری رهنمون شده که

عبارتن��د از دینداری معیش��تاندیش (از نمودهای دیگر بحران) ،دی��نداری معرفتاندیش
[یا دینداری محققانه (س��روش ])712 :1384 ،و دینداری تجربتاندیش (س��روش:1381 ،

 .)129سروش با تأکید بر «معرفت به عنوان مؤلفه ممتاز مدرنیسم» ،دینداری معرفتاندیش را

تسهیلکنندة گفتگوی سنت و مدرنیته در ایران دانسته (پورسعید.)101 :1383 ،
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د ـ سروش این کثرتگرایی معرفتشناختی را مبنای کثرتگرایی اجتماعی قرار میدهد:

«اگر تفسیر واحدی از متن دینی وجود ندارد آنگاه در قلمرو اجتماعی باید به کثرت ارزشها

و هنجارها قائل شد» (پدرام.)125 :1382 ،

ه ـ همچنین س��روش در پرتو چنین کثرتگرایی ،مؤلفهه��ای هویتی ایرانیان را چندگانه

دانس��ته است (سروش )153 :1377 ،و از این منظر در مقابل دو نحلة روشنفکری پیشین قرار
گرفته که در آن روش��نفکران باس��تانگرا ،عنصر دینی هویت را برنمیتابیدند و روش��نفکران

دینگرا که غرب را یا به خاطر جاهطلبیها و بدکاریهای امپریالیستی یا استعماری (شریعتی)
یا به خاطر گناه تجدد در غرب (نصر) دگ ِر هویتی ایرانی میدانستند.
عناصر هویتی امروز ایرانی از دیدگاه سروش عبارتند از:

الف ـ فرهنگ ملی« :از فرهنگ ایرانی مؤلفههایی چون زبان پارسی (مهمترین رکن قومیت

ایرانی) ،تقویم شمس��ی و پارهای از آداب و رس��وم چون عید نوروز ،هنوز بر ذهن و ضمیر

ایرانیان تأثیرگذار است و محصوالت فرهنگی سترگی را به خاطره قومی آنان هدیه کرده است»

(س��روش)154-155 :1377 ،؛ ب ـ فرهنگ اسالمی :از نظر سروش از وقتی که ایرانیان با فکر

و فرهنگ اسالمی روبهرو شدند نهتنها دیگر هیچگاه با آن وداع نکردند ،بلکه عاشقانه به آن رو

آورده و آن را تکامل بخشیدند (سروش .)181 :1377 ،به باور سروش« :فقه ،کالم و تصوف،

میراث مهم فرهنگ اس�لامی است که در هویت ایرانی حضور دارد .میراث اسالمی و عناصر

آن «طرز تفکر س��نتی» (س��روش ،)94 :1386 ،امروز فرهنگ غالب قوم ایرانی را کم ًا و کیف ًا

تشکیل میدهد و آداب و رسوم ،هنر ،معماری ،ازدواج ،تعلیم و تربیت و ...همه رنگ و ماهیت
اسالمی به خود گرفته است» (سروش)165 :1385 ،؛ ج ـ فرهنگ غربی :دیگر فرهنگ موجود

در هویت امروز ایرانیان ،فرهنگ غربی اس��ت؛ فرهنگی که ایرانیان بیش از یک سده است که

با آن آشنا شدهاند .به نظر سروش« :علم و فلسفه و ارزشهای غربی همراه با نهادهای سیاسی

و محصوالت تکنولوژیک اینک در میان ما راه یافته و جابهجایی را در عین و ذهن سبب شده
است .نهادهای تمدنی جدید مثل بانک ،دانشگاه ،پارلمان و مطبوعات بدون اینکه لزوم ًا هویت
اصیل خود را داشته باشند موجود ،و منشأ آثارند» (سروش.)9 :1375 ،

سروش از جریان و سیالن این سه فرهنگ به هم گره خورده در زندگی ایرانیان خبر داده و

ازهمگشودن آنها را ناشدنی دانسته است (سروش .)181 :1377 ،سروش که هویت فرهنگی را

مقولهای متحول و سیال میداند و تصحیح هویت را هم عین هویتداری میداند ،بر آن است

که هویت فرهنگی سیال ما همواره از سه فرهنگ دینی ،ملی و غربی تغذیه میکند (سروش،

 )168 :1377و منتقد جدی تفکری است که میگوید یکی را باید گرفت و دوتای دیگر را در

پای او قربانی کرد .به نظر او این ذهنیت «خواه از سوی مدافع فرهنگ غربی باشد ،خواه دینی
و خواه ملی ،از بن در خطاست» (سروش.)177 :1377 ،

سروش معیار خودی شدن فرهنگ را مقبول افتادن آن در میان قومی و معیار بیگانگی آن

را مقبول نیفتادن آن دانس��ته .حفظ اصالتها را نه به معنای حفظ و احیا و ادامة آداب و آرای
خرافی و خردناپس��ند پیشینیان که به معنای شرک ورزیدن فعال در آفرینشهای فرهنگی ،در

لذت بردن از دستاوردهای نکوی فرهنگ قومی و بهتر کردن آنها و دادوستد آگاهانه و ناقدانه

دانسته است (سروش.)383-384 :1377 ،
 .2داریوش شایگان

مسئله ش��ایگان در هر سه چهره اندیشگی خود« ،هویت» است (ر .ک :سرپرست سادات ،در
دست انتشار).

 .2-1دفاع از هویت شرقی

ش��ایگان که فرهنگ و تمدن ایران��ی را در معارضه جدی با تفکر غربی میداند ،تحقق نیافتن

شناخت را از عوامل زوال خاطره قومی و هویتی دانسته است .ازاینرو نکتهای که برای شایگان

اهمیت مییابد شناخت هویت خودمان و بازشناسی مضامین و مؤلفههای خاطره قومی از یک
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سو و شناخت تفکر غربی و ماهیت آن به عنوان دگر هویتی ،در متن خود آن فرهنگ از دیگر

سو است (شایگان.)3-4 :1378 ،

شایگان ،متأثر از هایدگر ،با تشخیص بحران نیهلیسم در غرب که برآیند تکنیکی کردن تفکر،

دنیوی کردن عالم ،طبیعی کردن انسان و اسطورهزدایی است (شایگان )47-48 :1378 ،و با این

باور که آسیا روی به آرمانهای غربی دارد (شایگان ،)6 :1378 ،بر این نکته پای میفشرد که اگر

قرار باشد تمدنهای آسیایی امید واقعبینانهای به بازیابی سرزندگی و فضیلت پیشین خود داشته

باشند ،باید از آثار ویرانگر چهار حرکت نزولی تفکر غربی بپرهیزند (بروجردی،)232 :1377 ،
زیرا این مهمان هولناک (نیهلیسم) در خانه ما نیز آشیانه کرده است (شایگان.)89-90 :1378 ،

شایگان با حکم به ضرورت ارتباط و شناخت تمدنهای آسیایی با یکدیگر ،خود با نگارش

«آس��یا در براب��ر غرب» به چهار کانون بزرگ فرهنگ آس��یایی (ایران و اس�لام ،هند ،چین و

ژاپن) (شایگان )183-233 :1378 ،توجه نمود و با تأکید بر این عناصر هویتی شرقی (تعادل،
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ثبات ،عرفانی بودن ،فاصله گرفتن از امور ،جس��تجوی وحدت ،یگانگی و ،)...جوهر مشترک

تمدنهای آس��یایی را یک تجربه معنوی با هدف دست یازیدن به رستگاری و رهایی دانست

(ش��ایگان )227-228 :1378 ،و آن هویت و تجربه مش��ترک را یگانه سالحی معرفی کرد که
میبایست روشنفکران آسیایی در برابر تفکر رو به انحطاط غرب به کار گیرند .به نظر شایگان

خاطرة ازلی میتواند به ش��کوفایی میراث درخش��ان باستانی آسیا سرعت بخشد (بروجردی،

 .)234 :1377وی در تقابل با روشنفکران باستانستا ،اسالم و بهویژه مذهب شیعه را سرچشمة
اساسی خاطرة ازلی مشترک ایرانیان دانست .او معتقد بود:

«ناسیونالیس��تهای جدید کشور ما که منکر اسالم و این جنبه از تاریخ ایران هستند و به

س��بب انزجار از هر آنچه اسالمی است ،دست به سوی تاریخ باستان دراز میکنند و به نوعی
اس��طورهزدگی دچار میش��وند و به این نکته توجه ندارند که انکار اسالم ،انکار چهارده قرن
تمدن و تفکر ایرانی است» (شایگان.)189 :1378 ،

در انگاره شایگان پاسداری از هویت فرهنگی و خاطره ازلی و میراث در برابر هجوم تفکر

غربی فرض مسلمی بود که بر دوش روشنفکران و جامعه آمده است (شایگان .)1 :1378 ،حفظ
آن جوهره هویتی و بار امانت و وفاداری کامل به آن ،آسیا را در برابر غرب حفظ خواهد کرد.

 .2-2فرهنگ مدرن در هویت ایرانی

شایگان با تجربه وقوع انقالب اسالمی ،خود را متعلق به نسلی میداند که برخورد فرهنگها

را با گوش��ت و پوست خود تجربه کرد (شایگان)141 :1372 ،؛ روندی که او را به بازیافت و

توجه به عناصر هویتی جدید ،شناختی نو و غیرمنفی از غرب و بازتأملی در تعامل فرهنگها
و تمدنها دعوت میکرد.

تحول مهم در اندیش��ه ش��ایگان این بود که در انگارة جدید او ،این بار دیگر آسیا در برابر

غرب نیس��ت .او ب��ا احتراز از اینکه تمدنه��ا را در دو جهان مختلف ببین��د و آنها را از دید

جغرافیای��ی در برابر هم قرار دهد یا از دید فرهنگی ،آنها را قطبهای متقابل هم س��ازد ،این

بار آنها را در کهکش��انی میبیند که س��تارگانش همواره در هم فرو میروند ،یکی در دیگری
وارد میشود و مفهومهایی ترکیبی و نامتعین زاده میشود (بروجردی .)235 :1377 ،شایگان با

تصدیق انعطافپذیری فرهنگها و تمدنها و باور به همزیستی جهانها ،غرب را نیز به عنوان
یکی دیگر از عناصر هویتی ایرانیان ،بازشناسی کرد .او با به چالش خواندن مقاومتهایی که در

برابر غرب صورت میگیرد ،غرب را بخشی از ما و ما را هم بخشی از وجود غرب و مشکالت
ایشان را مشکالت ما دانست (شایگان .)303-371 :1376 ،شایگان در مسیر سازگاری و آشتی

با فرهنگ مدرن همچنین دو امر را برجسته کرد :اول غرب را در خانه جای دهیم (نه راه دهیم

چون که او خود آمده است) اما با تأمل در بنیادهای واقعی و این بار نه منفی آن ،و دوم رسیدن
به خودآگاهی و دریافت خود آنگونه که شایسته است (شایگان .)150 :1376 ،شایگان اما در
عین حال ،جامعه روشنفکری را با ویژگی دوپارگی شخصیتی و اسکیزوفرنی فرهنگی (شایگان،
 )9-16 :1997نقد و نسبت به التقاط بیوقفة نظریههای ماهیت ًا متضاد در این مقام ،هشدار داد.

 .2-3چهلتکهگی هویت

در جهانی که شایگان با نگارش کتاب افسون زدگی جدید ـ هویت چهلتکه و تفکر سیار ترسیم

کرده است ،شاهد فرو ریختن هستیشناسیهای کالن ،فراگیر و یکپارچه ،پیدایی صحنه تکثر،

دنیای متداخل و چندصدایی ،حوزههای ترکیب ،اختالط فرهنگی ،هس��تیِ در هم شکسته ...و
چهلتکهگی هویت هستیم (شایگان 8-15 :1381 ،و عبدالکریمی .)17-24 :1383 ،چندگانگی

فرهنگی و همزیس��تی س��طوح مختلف آگاهی در دنیای مجازی شده ،هویت انسانی را دچار

تالطم کرده و آن هویت یکپارچه و ثابت س��نتی را به چالش کش��یده و چهلتکه کرده است
(حقدار .)37 :1382 ،در شرایط هویت چهلتکه و تفکر شبکهای« ،هویت همگون اوالً به دلیل
درهم پاشی جهانهای پایهگذارش دیگر وجود خارجی ندارد و ثانی ًا هنگامی که در قید فرهنگی

به اصطالح ناب و خالص محبوس ش��ود ،اغلب به تحجر هویت منتهی میگردد» (ش��ایگان،
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 .)155 :1381پراکندگی و گس��تردگی هویتهای چندگانه که مش��خصة آنها در کنار هم قرار

گرفتن و روی هم افتادن آگاهیهای گوناگون است به گونهای است که دیگر هیچ فرهنگی به

تنهایی یارای آن را ندارد که پاسخگوی گسترة آگاهیِ وسعتیافتة بشر باشد (شایگان:1381 ،

 .)15شایگان در چنین بستری ،با پذیرش «تعلق سهگانه» هویتی ایرانی به مؤلفههای باستانی،

اس�لامی و غربی ،آن را با انگارة «هویت سیارهای» یک گام به پیش برده است« :سفر انسان به
ماه ...که طی آن انسان برای نخستین بار بند ناف سیارهای خود را پاره کرد و از دور کره زمین

را دید ...آن لحظه احساس کرد که وی دیگر نه به این قاره یا آن کشور بلکه به کل این زمین
تعلق دارد» (عبدالکریمی 155 :1383 ،و شایگان.)8 :1381 ،

بهطورکلی در انگاره هر دوی این روشنفکران ،هویت امری متکثر و پارهپاره است ،هر دو

خلوص هویتی و وحدت هویتی را نوعی تحجر هویتی دانسته و بر تکثر هویتی تأکید میکنند

و از این جهت در تقابل با دو نحله پیشین روشنفکری ایرانی قرار میگیرند که در جستجوی
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هویت به دنبال هویتی خالص میگشتند .بنابراین در انگاره ایشان ،خود ایرانی صرف یا خود
اس�لامی به تنهایی معنا ندارد هرچند ش��ایگان در چهره او ِل اندیشگی خود ،در ایجاد گفتمان
ِ
ستیزی نسل شریعتی سهم داشته است.
بازگشت به خویشتن و غرب

در ذیل بحث چگونگی حلوفصل تضاد هویتهای س��هگانه ،س��روش و شایگان در این

جهت اش��تراک نظر دارند که مس��ئله امروز هویت ایرانی ،نحوه جذب هویت تجدد اس��ت؛

چنانچه ش��ایگان میگوید« :هویتهای ایرانی و اس�لامی به اعتب��ار تعلق جهانها یا نظامات
وجودی واحد با هم س��ازگارند ،درحالیکه این وض��ع در مورد هویت تجدد مصداق ندارد»

(ش��ایگان .)166-169 :1371 ،آنچه به نظر میرس��د باز در آن اش��تراک دیدگاه داشته باشند،

تقابل این تجدد با هویت دینی (و نه هویت ایرانی) است؛ درحالیکه «سروش تجدد و منطق

آن را اصل قرار میدهد و با ارائه قرائتی تجددمآبانه از اس�لام ،هویت آن را متناس��ب با جهان

جدید متبدل میس��ازد .وی بدون تالش برای ادغام این جهانها ،آنها را همچون چهلتکهای

در کنار یکدیگر به صورت وصله و پینه نگاه میدارد» (کچویان .)239 :1384 ،به تعبیری «در

هویت چهلتکه ،منطق هویت تجدد ،مبنای حلوفصل مشکالت هویتی نیست ،...ما در اینجا

با هویتی روبهرو هستیم که بر پایه خودبنیادی ذاتیاش تحدید به هویت تجدد را نیز مانعی بر
سر تظاهرات خویش میبیند و به دنبال وضعی است که در آن از امکانهای گستردهای برای

انتخاب برخوردار باشد» (کچویان.)239 :1384 ،

د ـ هویت ایرانشهری

«تفکر درباره ایران با مفاهیم جدید» (جهانبگلو )56-57 :1381 ،از ویژگیهای اندیش��ه جواد
طباطبایی «مدرنیس��ت سکوالر صریحاللهجه» (میرسپاس��ی )308 :1384 ،است .او در تقابل با
چهار گروه از اندیشمندان ایرانی که مسئله آنها در ذیل نظریه «سنت و مدرنیته» در ایران مطرح

ش��ده ،الگوی جدید و راه پنجمی پیش گرفته که آبش��خور آن نظریه جدال قدیم و جدید در

اندیشه غربی ،توجه به مبانی ،توجه به تاریخ و مکان تکوین آگاهی ملی ،نقد و پرسش از سنت

و تنها راهی است که به نظر طباطبایی میتواند سرانجام آن خودآگاهی ایرانی و پاسخ به مسئله

هویت در ایران باشد ،آن چهار گروه عبارتند از:

الف ـ هواداران س��نت «که تجدد را یکس��ره نفی و در مقام غفلت یا تغافل در برابر آن

برآمدهاند و در تکرار بیتذکر س��نت ،در این توهم اس��یر شدهاند که گویا مشعل سنت ،ابدی
است» (طباطبایی 1382 ،الف.)8 :

ب ـ متجددین ایرانی که به عکس گروه اول دچار این توهم شدهاند که گویا تصلب سنت

به معنای مرگ سنت است (طباطبایی 1382 ،الف )11 :و با نفی و رد و غفلت از آن ،به تقلید
از تجدد غربی برخاستهاند (طباطبایی.)360 :1379 ،

ج ـ گ��روه س��وم که در واکنش به همین گروه دوم و ه��م در مقام انتقاد از گروه اول پیدا

ش��دند با آموزشهای ضد تجدد خود ،هرکدام به بیانی همراه با نفی غرب و اندیش��ه غربی یا

تقلید و گزینش برخی از آرای ایشان با غفلت از مبانی آن ،به سنت برگشتهاند که طباطبایی از

آن به «ایدئولوژیهای جامعهشناس��انه» (طباطبایی )149 :1380 ،یا روشنگری روزنامه نگارانه

(طباطبایی 1382 ،ب )167 :تعبیر کرده است.

د ـ گروه چهارم س��نتمداران (مثل نصر در ایران) هس��تند که در واکنش به همین گروه

سوم پیدا شدند ،اما به نظر طباطبایی ،دفاع ایشان از سنت هم سرشتی همسان با ایدئولوژیهای

سیاسی داشته است (طباطبایی 1382 ،ب .)120 :جوهره نقدهای طباطبایی از این چهار گروه،

غفلت از مبانی سنت و فقدان نقد و پرسش از آن از یک سو و بیتوجهی به مبانی اندیشههای

غربی از دیگر سو است.

طباطبایی در آثار خود ،به دنبال مبانی اندیش��ه ایرانی و نیز اندیش��ههای غربی میگردد تا

همچنی��ن این باور خ��ود را بنماید که مدرنیته ایرانی ـ خود جدید ایران��ی ـ از جدال قدما و
متأخرین متولد میش��ود .یافتن پاسخ به مس��ئله هویت و کیستیِ امروزین ایرانی نیز در چنین
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بس��تری و هم از دریچه تأمالت فلس��فی ،آشنایی با چرایی و چگونگی پیدایش مسئله هویت
در فلسفه غربی و تقلید تأسیس به دست میآید .طباطبایی مسئله هویت را در حوزه غربی از

دی��دگاه هگلی مطرح میکند (طباطبایی .)361 :1379 ،به باور وی ،هگل این امر را درمییابد
که از طرفی انس��ان غربی با گذر از قرون وس��طی از سنت بیرون آمده و هویت دینی را پشت

س��ر گذاش��ته و به آن واکنش نش��ان داده و از طرف دیگر با روشنگری از این سنت ،پرسش
دقیقی نکرده است .هگل با طرح مفهوم خودآگاهی و پرسش از آگاهی غربی ـ که اینک دچار

بحران هویت اس��ت ـ با فلسفه خود شالودة جدید مدرنیته را پی میریزد .طباطبایی وضعیت
ما را خروج ناآگاهانه و بدون تأمل از سنت میداند و نشانة آن را هم همین وجود دغدغهها و

وسوسهها در مورد هویت گرفته که چون ارتباط ما با سنت قطع شده ،توان تأسیس جدید را
نیز از دست دادهایم.

«اگر هگل توانست تأسیس نویی در فلسفه بکند به خاطر این بود که به دنبال سنت افالطون
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و ارس��طو بود ،اما حتی در س��نتیترین مراکز فکری ما ارتباط با س��نت به نحوی جدی قطع
شده ،ازاینرو آگاهی به سنت و به تعبیر هگلی خودآگاه شدن و به تعبیر دقیقتر آگاهی به این
ناآگاهی ،مسئله اصلی ما در هویت است» (طباطبایی و دیگران 23-25 :1372 ،و .)12-16

هویت ایرانی از نظر طباطبایی از دل پرس��ش در برابر سنت ،توجه به ویژگیهای آن مثل

تعیّن چندوجهی آن (طباطبایی ،)52 :1380 ،توجه به وحدت در تنوع زبانی ،آیینی و فرهنگی

مردم و توجه به تجربه نوزایش ایرانی دوره اسالمی ،به دست میآید.

در اندیشة طباطبایی ،با توجه به تأکید بر پویاییای که از دل مدارای فرهنگی ایرانیان به دست

میآید ،میتوان چنین برداشت کرد که همان پویایی موجب شد تا عنصر هویتی به نام ایران در

طول تاریخ و بهرغم هجمه مهاجمان حفظ شود و نهتنها از عناصر هویتی تخلیه نشود که با ترمیم
و ج��ذب فرآوردههای فرهنگی دیگران ،بر غنای فرهنگی خود نیز بیافزاید .چنانکه از مجرای

چنی��ن تعاملی در عصر نوزایش ایرانی ،هویت ایرانی متکثر و غنی ش��د و «تعیّن چندوجهی»
(طباطبایی )52 :1380 ،یافت؛ عصری که با تثبیت مبنای بوعلی عناصر متنوع فرهنگی توانست

موسع سنت را ایجاد کند و با تکیه بر مبنای خردگرایی یونانی ـ ایرانشهری دریافتی عقلی
مفهوم ّ

از شرع امکانپذیر گردد (طباطبایی .)50-51 :1380 ،در اندیشه طباطبایی در چنین بستری و در

عصر نوزایش ایرانی ،تجدید اندیشه ایرانشهری نماد هویت ایرانی دانسته میشود که نهتنها از
بین نرفت که اساس ًا در هویت اسالمی نیز تأثیر گذارد:

«اکنون که ما از چیزی به نام ایران سخن میگوییم ناشی از همین تجدید اندیشة ایرانشهری

در دوره اسالمی است .اهمیت این اندیشه آن بود که ایران را که از نظر جغرافیایی در نزدیکترین

مکان به مرکز ثقل اس�لام قرار داش��ت ،از حل ش��دن در اسالم خالفت نجات داد و برخالف

کشورهایی که از بین رفتند ایران به واسطه همین اندیشه باقی ماند .وقتی سهروردی در حدود

س��ال  550برمیخیزد و میگوید که کار من عبارت است از احیای حکمت باستانی فرزانگان

ایران و چندین رساله مهم فلسفی مینویسد و حتی اشارهای هم به اسالم نمیکند ،بسیار قابل

تأمل است» (طباطبایی.)71 :2003 ،

در تحلیل طباطبایی ،تجدید اندیش��ة ایرانشهری از زبان فارسی نیز در تداوم هویتی ایران

اهمیت بیشتری دارد:

«نباید فراموش کنیم که تنها بخشی از این اندیشه (ایرانشهری) به زبان فارسی تدوین شده

است .معیار ایرانی بودن ،تعلق خاطر به اندیشه ایرانشهری است» (همان)« .شاهنشاهی ایرانیان،

ش��یوه فرمانروایی بر سرزمین گستردهای با اقوامی با زبانها و آداب و رسوم گوناگون بود که
بهتدریج ،با حفظ تنوع و کثرت خود« ،ملت» 1واحدی را تش��کیل دادند ...پادش��اه در اندیشة

ایرانش��هری رمزی از وحدت در تنوع همه اقوام ملت به ش��مار میآمد و هم او با فرمانروایی
دادگرانه ،تعادل پایدار آن اقوام را به پایداری ملت تبدیل میکرد» (طباطبایی.)143 :1383 ،

به نظر طباطبایی این اندیش��ه همچنین توانس��ت دو دورة ب��زرگ تاریخ قدیم ایران زمین

از دوره باس��تانی تا فراهم آمدن مقدمات جنبش مش��روطهخواهی را ب��ه یکدیگر پیوند بزند

(طباطبایی)86-100 :1375 ،؛ اما این نماد برجسته هویت ایرانی هنوز تاریخی نانوشته است و

به همین دلیل معنای آن برای درک تداوم ایران زمین روشن نیست (طباطبایی.)84 :1375 ،

بهطورکلی ،طباطبایی با نگاهی خوشبینانه به دورههای پویایی فرهنگ و س��نت ،ثمرة آن را

خالقیت هویتی ایرانیان دانس��ته است ،چنانكه چالش اندیشههای ایرانشهری و اندیشه باستانی
ایران با فرهنگ عقالنی یونانی باعث شکوفایی آن شد و هم چالش ایرانیان در نخستین سدههای

دورههای اسالمی با اندیشة یونانی موجب شد تا در پرتو آن اندیشة فلسفی ایرانی در دوره اسالمی
تدوین گردد (منصورنژاد)21-22 ،1383 ،؛ اما با تصلب سنت یعنی با از بین رفتن پویش درونی

سنت که سیطرة تفسیر قشری دیانت بر همه وجوه خردورزی از مهمترین عوامل آن بود (طباطبایی،
 )53-54 :1380و با به هم خوردن تعادل میان عناصر فرهنگی ایران ،پیوندهای نظام سنتی اندیشیدن
1. Nation
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ایرانی با واقعیتهای تاریخی نیز گسس��ت (طباطبایی 1382 ،الف .)30 ،آنچه از چنین مزرعهای
برداشت میشد قطع ًا هویت زنده ایرانی نبود ،چنانكه برخی از روشنفکران ایرانی در این شرایط از

غربی شدن از فرق سر تا نوک پا سخن به میان آوردند (طباطبایی.)360 ،1379 ،

طباطبایی بحران هویت را برآیند عصر تصلب سنت میداند که هنوز هم ادامه دارد .در این

وضعیت بحران مزمن ،تنها طرح بحران به عنوان مفهومی بنیادین میتواند سودی برای فراهم

آمدن ش��رایط امکان حصول آگاهی باشد (طباطبایی .)361 ،1379 ،طرح بحران و پرداختن به
آن در حوزه نظر ،بازگشت به سنت ،پرسش از سنت (طباطبایی )1372 ،و توجه به پرسشهای
خودمان راهی به خودآگاهی ایرانی و جستجوی هویت ایرانی است.

در این الگو ،جامعه امروز ایرانی ،با بحران هویت دس��ت و پنجه نرم میکند و فقط با تولد

خود جدید ایرانی از جدال قدیم و جدید اس��ت که پاس��خی درخور خواهد یافت؛ اما به نظر

میرسد طباطبایی با تأکید محوری بر اندیشه تجدد غربی از یک سو «که حتی طرح پرسش ما
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در مورد سنت را هم بدون اندیشه تجدد غیرممکن میداند» (آشوری )270-271 :1376 ،و «نقد
سنت با ابزارهای سنت و از طریق سنت را ناشدنی میداند» (طباطبایی )8-50 :1382 ،و انگارة
تصلب سنت از دیگر سو ،راه را بر هر کوششی با وصف جدال قدما و متأخرین بسته است.

بر اساس نظریه امتناع و انحطاط طباطبایی «امکان بر هرگونه طرح احیاگرانه و اصالحگرایانه

بسته میشود و سنت برای همیشه به تاریخ سپرده میشود و بیآینده میگردد .تنها امکانی که در

این گفتمان برای س��نت بازگذاشته شده ،این است که به صورت ماده خامی درآمده و موضوع

تعقل و دستکاریهای عقل ابزاری تجدد قرار میگیرد تا شاید به این طریق راهی به مشارکت
در هویت پساسنتی ایرانیان بیابد» (کچویان .)224 :1384 ،ازاینرو به نظر میرسد نفی سنت در
الگوی اول با توجه به س��نت در این الگو نتیجه همس��انی دارد و آن بیاعتنایی به سنت و گذر

از آن و در نهایت دست یازیدن به تجدد (نوسازی یا فلسفه تجدد) است ،هرچند ادعا بر ایجاد
خودآگاهی رفته باشد؛ ِ
سنت بدون عقالنیت برای طباطبایی همان سنت بدون شریعت ،عرفان و
تصوف است که در انگارة مدرنیستهای نسل اول روشنفکری نیز کنار نهاده شده است.

نتیجهگیری

بهطورکلی «هویت ایرانی» حضور غیر قابل انکاری در اندیش��ه روش��نفکری ایران داش��ته و

توصیف و تحلیل آن ،با کاربست چهارچوب نظری جامعهشناسی معرفت وبری و چهارچوب

روششناسانة اسپریگنز ،ما را به چهار الگو رهنمون شد:

هویت ایرانی در الگوی نسل اول روشنفکری ایرانی ،هویت باستانی است ،این ایرانیتی که

ِ
غرب رسته از سنت و میراث (در تلقی ایشان) و نفی سنت دینی ،برای رهایی
به دنبال توجه به

از بحران کیستی ایرانی در شرایط عقبماندگی ایران جستجو میشد ،هستیای بود که توسط
آیین تحمیلی اعراب بر ایرانیان تهدید شده بود .دین در چنین محملی هم در برابر هویت ملی

قرار داش��ت و هم س��دی برای رسیدن به تجددی بود که در انگاره ایشان معنایی جز نوسازی

نداشت.

در این الگو ،آنچه اهمیت دارد ،جس��تجوی ش��کوه ایران باستان و تجدد و نوسازی غربی
اس��ت؛ این هر دو ،اتفاق ًا دشمن مش��ترکی به نام دین دارند که هم مانع جدی فکری و عملی

حضور و بلوغ غرب توسعهیافته در ایران است و هم ایرانیت را از ایرانی گرفته و عرصه را برای
شکوه و جاللت آن در جریان زندگی ایرانی محدود ساخته است .بازگشت به هویت ایرانی در

این الگو به معنی بازگش��ت به ایران پیش از اسالم و زدودن آثار هویتی اسالمیت و عربیت از

فرهنگ ایرانی است .هرچند این باستانستایی در دوره پهلوی اول نیز ادامه یافت اما به معنای
موفقیت آن در جذب افکار نبوده است .ازآنجاکه این الگو محصول تداوم و بسط آرای عملی

و فلسفی و فرهنگی جامعه ایرانی نبوده و آموزههای اساسی خود را وامدار اندیشههای غربی

بوده است ،پیش از آن که توضیحی در تاریخ اندیشه جامعه ایرانی باشد ،بیشتر باید جزء تاریخ
مدرنیته در کشورهای درحالتوسعه قلمداد شود.

با به چالش کشیده شدن آموزههای این نسل و در پرتو شرایط جدیدی که در محافل فکری
و مذهبی ایران به راه افتاده بود ،در دوره پهلوی دوم خصوص ًا از دهه  1330به بعد شاهد توجه
روشنفکری به دین و سنتهای آن هستیم .بهطورکلی در پرتو ظهور روشنفکران منتقد غرب و

متوجه به خود ،عرصه برای توجه به دین و آموزههای آن فراهم آمد و نقد مبانی مدرنیته و اتخاذ
اندیشه انتقادی در قبال آن ،دین را چونان چهرهای احیاگر از یک سو و مصلح انحرافات مدرن

از دیگر سو ،به عرصه توجهات روشنفکرانه کشید .در این الگو ،دین همان گمشدهای است که

فقدان و انحراف آن ،اسباب انحرافات بشری و عقبماندگی جوامع اسالمی است .در این الگو،

هم از بُعد جامعهشناختی و هم از بُعد فلسفی ـ عرفانی ،دین در محاق توجه روشنفکری قرار

گرفته تا مفاهیم اصیل و بنیادین آن که س��ازنده هویت اصیل ایرانی نیز هس��تند ،زنده و زاینده
ظاهر شود .گزارههای این الگوی فکری در ارائه چهرهای از هویت اسالمی و تعمیق مباحث آن
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و کشیده شدن آن به عرصه اجتماع و سیاست و نوعی تغلیظ فرهنگی ،گامی به پیش بوده و از
این جهت که به نظریهپردازی و تأمل دربارة داشتههای خودی ،توجه به آن و پویایی و تعمیق

آن همت کرده است ،توضیح تاریخ اندیشه جامعه ایرانی نیز محسوب میشود.

ای��ن الگوی فکری که داش��تههای خود را غنی و بازگش��ت به هویت اس�لامی را درمان

بحرانهای عصر جدید میدانست ،ازآنجاکه راه را بر جذب و هضم ایدههای جدید و معارض،
خصوص ًا فراوردههای اندیش��گی تجدد غربی بسته اس��ت ،در عین تأکید بر سنت دینی برای
پویایی از درون ،نوعی بسته بودن مرزهای اندیشگی را نیز مینماید.

در الگوی هویت چندگانه ،مرزهای فکری و جغرافیای هویتی برای جذب و هضم ایدههای

جدید و هم کاربس��ت آن در نظریهپردازی و فهم فرهنگ ،باز گذارده شده است .در این الگو

برخ�لاف الگوی اول ،دین حضوری ضروری در هویت ایرانی اس��ت؛ همچنین این حضور،

نوعی همزیس��تی با آموزههای غربی و نوعی تلفیق را تجربه میکند که برخالف الگوی دوم،
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سنت و مدرنیته را در جهانی به هم میرساند تا با هم به سازش برسند .همچنین در این الگو،

حضور غرب در کنار عناصر هویتی ملی و اس�لامی ،نشان از تبدیل هویت متصلب به هویت
پویا دارد و پاسخی است به بحرانهایی که ریشة برخی از آنها در جذب تجدد و ستیزهجوییها

با فرهنگ غربی است.

در کن��ار این الگوها ،توجه به الگویی از روش��نفکری ایرانی که هویت ایرانی را از دریچه

پویایی سنت جستجو میکند و به خاطر شرایط تصلب سنت ،ایران امروز را در بحران هویت
میبیند ،ضروری به نظر میرس��ید .طرح بحران در ذیل تأمالت فلس��فی و اندیشگی ،فاصله

از خود ،طرح پرس��ش ،شناخت مسئله خود ،توجه به س��نت و نقد مبانی آن ،توجه به دوران
و گسس��ت تاریخی از مفاهیم اساسیِ الگویی اس��ت که هویت ایرانی را برآیند جدال قدما و
متأخری��ن میدان��د .انگارة جدال قدیم و جدید ک��ه در آن ،بهطورکلی توجه توأمانی به مبانی

اندیشه قدیم و جدید از یک سو ،و لوازم و الزامات دورههای تاریخی از دیگر سو شده است،

در غیریت با بحثهای متداول «س��نت و مدرنیته» گامی را برای توجه روش��نفکری به مبانی

برداشته است.

س��نت که در عصر طالیی فرهنگ ایرانی ،چندوجهی متکثر و سرشار از عقالنیت بود ،در

بستر تحوالتی چند ـ بهخصوص در حوزة فهم دین ـ تکیه خود را بر خرد و عقالنیت از دست
داد ،از زمانه به دور افتاد ،فاقد توانایی برای طرح پرسشهای جدید شد و بحران هویت را پیش

آورد .اما محوریت عقالنیت در سنت ،داشتههای غیرفلسفی ـ عقالنی سنت را بیرون از دایرة

توجه روشنفکری قرار میدهد؛ فقه ،عرفان ،تصوف ...هرکدام در مواجهه با عقالنیت ملهم از
تجدد غربی موقعیت خود را در دایره هویتی ایرانی از دس��ت میدهد و آن را محدود میکند؛

ضمن اینکه تأکید بر ایدئالهای هویتی ایرانی با تأکید بر اندیش��ه ایرانشهری نیز عرصه را بر
دیگر مؤلفههای هویتی ایرانی تنگتر میسازد.

انگارههای این روشنفکران که برآیند عالیق ارزشی ،آرمانی و اولویتهای تمدنی و تحت

تأثیر بحرانها ،واقعیتها و رخدادهای عینی و ذهنی اجتماعی و برشهای تاریخی زمانه بوده

است ،تنها بخشی از کوششهای فکری روشنفکران ایرانی در زمینه هویت است که با کاربست

آموزههای نظری و روشی وبر و اسپریگنز از آن الگوپردازی شد .بازخوانی اندیشه روشنفکرانی

که این الگوها را سامان بخشیدهاند همچنین ما را به عناصر و مؤلفههای هویتیای رهنمون شد
که بدون در نظر داشتن بحران زمانة روشنفکران و نیز دورههایی که در آن اثبات یا نفی شدهاند،

بخشی از عناصر هویت ایرانی را مینمایانند .ضرورت دارد در گام بعدی ،دیگر عناصر هویتی
ایرانی از دیدگاه دیگر روشنفکران ایرانی جستجو و در صورت امکان الگوپردازی شوند.
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ــــــــــــ ( )1377رازدانی و روشنفکری و دینداری ،تهران :صراط.
ــــــــــــ ( )1379بسط تجربه نبوی ،تهران :صراط.
ــــــــــــ ( )1380اخالق خدایان ،تهران :طرح نو.

ــــــــــــ ( )1381سنت و سکوالریسم ،تهران :صراط.
ــــــــــــ ( )1384آیین در آیینه ،تهران :صراط.

ــــــــــــ (« )1385از اسالم هویت تا سیاست عرفی» ،ویژهنامه همایش دین و مدرنیته ،روزنامه شرق،
شماره .835

ــــــــــــ ( )1386ادب قدرت ،ادب دولت ،تهران :صراط.

شایگان ،د )1371( .بتهای ذهنی و خاطره ازلی ،تهران :امیرکبیر.

ــــــــــــ ( )1376زیر آسمانهای جهان (گفتگوی رامین جهانبگلو با داریوش شایگان) ،مترجم :نازی
عظیما ،تهران :نشر و پژوهش فرزان روز.
ــــــــــــ ( )1378آسیا در برابر غرب ،چاپ سوم ،تهران :امیرکبیر.

ــــــــــــ ( )1381افسونزدگی جدید (هویت چهلتکه و تفکر سیار) ،مترجم :فاطمه ولیانی ،چاپ
سوم ،تهران :نشر و پژوهش فرزان روز.
شریعتی ،ع 1379( .الف) مجموعه آثار ،جلد اول ،تهران :انتشارات چاپخش.

ــــــــــــ ( 1379ب) مجموعه آثار ،جلد چهارم ،تهران :انتشارات چاپخش.
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ــــــــــــ ( 1379پ) مجموعه آثار ،جلد پنجم ،تهران :انتشارات چاپخش.

ــــــــــــ ( 1379ت) مجموعه آثار ،جلد بیستم ،تهران :انتشارات چاپخش.

ــــــــــــ ( 1379ج) مجموعه آثار ،جلد دوازدهم ،تهران :انتشارات چاپخش.

ــــــــــــ ( 1379ح) مجموعه آثار ،جلد بیستوششم ،تهران :انتشارات چاپخش.
ــــــــــــ ( 1379خ) مجموعه آثار ،جلد بیستونهم ،تهران :انتشارات چاپخش.
ــــــــــــ ( 1379د) مجموعه آثار ،جلد سیام ،تهران :انتشارات چاپخش.

ــــــــــــ ( 1379ر) مجموعه آثار ،جلد سیویکم ،تهران :انتشارات چاپخش.

ــــــــــــ ( 1379ز) مجموعه آثار ،جلد سیوسوم ،تهران :انتشارات چاپخش.
ــــــــــــ (سخنرانی)؛ تشیع علوی و صفوی.

ــــــــــــ ( )1361بازشناسی هویت ایرانی ـ اسالمی ،تهران :دفتر نشر آثار دکتر علی شریعتی.

صدری ،الف )1386( .جامعهشناسی روشنفکران ماکس وبر ،مترجم :دکتر حسین آبنیکی ،نهران :کویر.
طباطبایی ،ج« )1372( .ایران امروز ،سنت و مدرنیته و پست مدرن» ،کیان ،شماره .15

ــــــــــــ و دیگران (« )1372بحران هویت باطن بحرانهای معاصر» ،نامه فرهنگ ،شماره  ،9بهار،
فصلنامهعلمی-پژوهشی
صص .8-27

58

دوره سوم
شماره 2
تابستان1389

ــــــــــــ ( )1375خواجه نظامالملک ،تهران :انتشارات طرح نو.

ــــــــــــ ( )1379ابن خلدون و علوم اجتماعی :وضعیت علوم اجتماعی در تمدن اسالمی ،تهران :طرح
نو.

ــــــــــــ ( )1380مفهوم والیت مطلقه در اندیشههای سیاسی دوره میانه ،تهران :انتشارات نگاه
معاصر.

ــــــــــــ ( 1382الف) تاریخ اندیشه جدید در اروپا (جلد اول) ،از نوزایش تا انقالب فرانسه ،بخش
نخست :جدال قدیم و جدید ،تهران :نشر نگاه معاصر.

ــــــــــــ ( 1382ب) درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران ،تهران :کویر.

ــــــــــــ ( )1383زوال اندیشه سیاسی در ایران :گفتار در مبانی نظری انحطاط ایران ،تهران :کویر.

ــــــــــــ ( )2003سمینار تأملی درباره ایران ،معرفی ،نقد و بررسی کتاب دیباچهای بر نظریه انحطاط
ایران ،برلین  18ژانویه.
طبری ،الف )1356( .اوضاع ایران در دوران معاصر ،تهران :بینا.

عبدالکریمی ،ب )1383( .مونیسم یا پلورالیسم :واکاوی انتولوژی یک نظریه اجتماعی :نقد و بررسی نگاه
شایگان در افسونزدگی جدید ،تهران :یادآوران.

قمری ،د )1380( .تحول ناسیونالیسم در ایران ،تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.

کاظمزاده ایرانشهر ،ح )1363( .آثار و احوال کاظمزاده ایرانشهر ،چاپ  ،2تهران :انتشارات اقبال.
کاویانی ،ش )1374( .دیدارها (گفتگو با سید حسین نصر و دیگران) ،تهران :انتشارات فکر روز.

کچویان ،ح )1384( .تطورات گفتمانهای هویتی ایران :ایرانی در کشاکش با تجدد و مابعد تجدد ،تهران:
نشر نی.
کسروی ،الف )1357( .تاریخ مشروطه ایران ،چاپ چهاردهم ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
گودرزی ،ح )1385( .مفاهیم بنیادین مطالعات قومی ،تهران :انتشارات تمدن ایرانی.
مددپور ،م )1372( .سیر تفکر معاصر ،جلد چهارم ،تهران :تربیت.

مرشدزاده ،ع )1385( .روشنفکران آذری و هویت ملی و قومی ،تهران :انتشارات مرکز.
معظمپور ،الف« )1383( .ملیت و هویت :تأملی در نسبیت ملیت و هویت ایرانی در افکار کاظمزاده
ایرانشهر» ،فصلنامه مطالعات ملی ،سال پنجم ،شماره  ،4صص .87-109
معین ،م )1371( .فرهنگ معین ،جلد چهارم ،چاپ هشتم ،تهران :امیرکبیر.

منصورنژاد ،م « )1383( .تأملي در نگاه دكتر جواد طباطبايي به هويت ايراني در تعامل با هويت اسالمي و
غربي » ،فصلنامه مطالعات ملی ،شماره  ،4صص .9-30
مطهری ،م )1376( .انسان در قرآن ،قم :انتشارات صدرا.

میرسپاسی ،ع )1384( .تأملی در مدرنیته ایرانی (بحثی درباره گفتمانهای روشنفکری و سیاست مدرنیزاسیون
در ایران) ،مترجم :جالل توکالن ،تهران :طرح نو.
میرمحمدی ،د )1383( .گفتارهایی درباره هویت ملی ایران ،تهران :مؤسسه مطالعات ملی تمدن ایرانی.
میالنی ،م )1381( .شکلگیری انقالب اسالمی ،مترجم :مجتبی عطارزاده ،تهران :گام نو.

نصر ،ح« )1370( .ایران و فرهنگ جاوید آن» ،مجله رهآورد ،شماره .28

ـــــــــ (« )1378تأملی درباره اسالم و اندیشه مدرن» ،مترجم :منصور انصاری ،پژوهشنامه متین ،سال
اول ،شماره  ،2صص .239-255
ـــــــــ ( )1381معرفت و معنویت ،مترجم :انشاءاهلل رحمتی ،تهران :دفتر نشر و پژوهش سهروردی.

ـــــــــ ( )1382جاودان خرد (مجموعه مقاالت سید حسین نصر) ،به اهتمام دکتر سید حسن حسینی،
تهران :سروش.
ـــــــــ ( 1385الف) «تجدد دین را تضعیف کرده است» ،ویژهنامه همایش دین و مدرنیته ،روزنامه شرق،
شماره .835

ـــــــــ ( 1385ب) در جستجوی امر قدسی (گفتگوی رامین جهانبگلو با سید حسین نصر) مترجم:
مصطفی شهرآیینی ،تهران :نشر نی.

ـــــــــ (« )1386تأمالتی در انسان و آینده تمدن ،نقد دنیای تجدد» مترجم :مرتضی فتحیزاده ،فصلنامه
پژوهش علوم انسانی ،شماره  ،5دوره ، -صص.
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