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  هویت ایرانی (فرهنگی)درس سیزدهم: 
 

 هویت ایرانی بعد از ظهور اسالم هویت ایرانی قبل از ظهور اسالم
 هویتی دینی و آمیخته با اساطیر 

به دلیل: آمیخته  وجود هویت فرهنگی واحد
با  زرتشتهاي آیین  عقاید و ارزشبودن 
با وجود حضور اقوام مختلف  اساطیريهاي  آموزه

 هاي اجتماعی متفاوتایرانی با هویت

دست یافتن ایرانیان با پذیرش اسالم 
از هویت خود  تفسیري توحیديبه 

به دلیل: برنتافتن عناصر مشرکانۀ 
 اساطیري هویت ایرانی توسط اسالم

 
 زبان دوم فرهنگی جهان اسالم

از دیرباز به عنوان زبان سیاسی دربار ایران + زبان رسمی مشترك اقوام مختلف در فارسی دري: 
 سرزمین پهناور ایران

این زبان از محدودة زبان سیاسی مشترك وضعیت زبان فارسی دري بعد از ظهور اسالم: عبور 
اقوام ایرانی به دلیل مشارکت فعال ایرانیانی چون مولوي، سعدي و حافظ در حیات فکري 

+ درنوردیدن مرزهاي  زبان فرهنگی دوم جهان اسالمعنوان + گسترش آن به جهان اسالم
مختلف امپراتوري گورکانی و عثمانی + گسترش در مناطق مختلف اسالم از هندوستان و تبت 

 تا آسیاي صغیر و شبه جزیرة بالکان
 

 هاي مختلف در مواجهه با مخالفان: فرهنگ اسالمی و از جمله فرهنگ ایرانی در طی سده
 یب* دفع مهاجمان در جنگهاي صلی

 مهاجمان در درون خود در حملۀ مغوالن* جذب و هضم 
 
 
 

هویت ایرانی در 
مواجهه با 

 فرهنگ غرب

جهان غرب با جهان اسالم+ عدم به پایان رسیدن آن در حال تجربۀ جدید بودن  -
 حاضر

هایی از  ها با جهان اسالم، بخش قدرت سیاسی و نظامی غرب در نخستین رویارویی -
ذهنیت مسلمانان را به خودباختگی فرهنگی دچار ساخت و این امر سبب: القا هویت 

و  غربی نگاران تاریخجدیدي به جوامع اسالمی و از جمله جامعۀ ایران توسط 
 مستشرقان

 ن غربی در جوامع اسالمی رواج پیدا کرد:نگارا هویت فرهنگی که توسط تاریخ -
عدم توحیدي و اساطیري بودن آن + سکوالر و دنیوي بودن آن + محدود شدن بـه   -1

 ابعاد تاریخی و جغرافیایی
امت و ملت اسالمی به اقوام مختلف، نظیـر تـرك، عـرب و فـارس در قالـب      تقسیم  -2

 ناسیونالیستیو  گرایانه  قومعناوین 
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دي به فرهنگ غرب و رویکرد تقلی نقدآثاري در * تدوین 
متفکرین هاي کاذب ساخته شده از این طریق توسط  هویت

 :ایرانی از دهۀ سی
 
 
 

هجوم سیاسی و اقتصادي غرب به مدت یک سده ادامه * 
 ایران سیاسی رجالو  نخبگان فرهنگی خودباختگی ←در ایران حاصل

 رابطۀ انقالب اسالمی با هویت جامعۀ ایرانی
سیاسی و  هجومهویت اسالمی جامعۀ ایران در برابر  مقاومت ←انقالب اسالمی ایران حاصل 

 اقتصادي غرب
بازگشت به خویشتن الهی و توحیدي نه بازگشت به یک خویشتن  ←بازگشت ایران به اسالم 

 شد. هاي دنیوي غربی تفسیر می صرفاً تاریخی و جغرافیایی که با اندیشه
(ع) + با  هاي قرآن و اهل بیتآموزه از استفاده با) + ره( خمینی امام رهبري ← جامعۀ ایران

: خود در ذیل آسمان معنوي توحید قرار دادن تاریخ و جغرافیاي بازگشت به هویت اسالمی +
 .در برابر جهانی که در مقابل او صف کشیده بود مرزهاي جامعۀ ایمانی خوددفاع از 

 تأثیر انقالب اسالمی ایران بر احیاي هویت جهان اسالم
مستقل، فعال و که هویتی  جامعۀ ایران با انقالب اسالمی و بازگشت به هویت اسالمی خود

 اسالمی درآمد.بیداري اثرگذار است، به صورت قلب تپندة 
هویت خود بیرون از تصاویري که جستجوي انقالب اسالمی ایران،  ← از الهامجهان اسالم با 

اسالم به عنوان ظاهر شدن  ←سبب  دنیاي غرب براي آن ترسیم کرده بود و به این ترتیب 
 .قطب فرهنگی جدید

 انقالب اسالمی بر روي اندیشمندان جهان غربثیر أت
 هاي جدیدي را بر روي اندیشمندان جهان غرب توسط: حیات معنوي اسالم افقگستردن 

عنوان را به دنیوي شدنو  سکوالریسمپردازان غربی که طی قرن بیستم،  نظریهفراخواندن 
 نظرات پیشین بازبینی به تأمل و دانستند سرنوشت مشترك و حتمی بشریت می

 حجاب؛ نماد هویت جهان اسالمی در صد سال اخیر 
 عنوان نماد هویت جهان اسالم در صد سالۀ اخیروجود فراز و فرودهاي حجاب به

عنوان مسئلۀ درون جامعه ایران + عدم اجازة رعایت ضوابط دینی حجاب در دوران رضاخان به
به دلیل افزایش گرایش به اسالم در  ←حجاب؛ نماد هویت جهان اسالمی  به زنان مسلمان

کشورهاي اروپایی +  مسئله ساز شدن آن + ممانعت از ورود زنان با حجاب در مراکز آموزشی 
 در برخی از کشورهاي اروپایی

 

 نویسنده کتاب
 زدگی غرب

 بازگشت به خویشتن
خدمات متقابل اسالم و 

 ایران
 فطرت

 خویشتن الهی انسان

 احمد جالل آل
 علی شریعتی

 مرتضی مطهري
 مرتضی مطهري

 مطهريمرتضی 


