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چکیده
دوره صفویــه  از  کــه  را  ایــران  ملــی جدیــد  پژوهش  گــران هویــت 
ــد.  ــی می  کنن ــه و بررس ــه مطالع ــت ک ــرن اس ــش از نیم ق ــه، بی تحقق یافت
ــی  ــی ایران ــت مل ــای هوی ــر و مؤلفه ه ــه عناص ــدا ب ــی ها ابت ــن بررس ای
ــگاه  ــورد جای ــاوت در م ــای متف ــه دیدگاه ه ــه، ب ــا در ادام ــت ام می پرداخ
ــرای  ــه، ب ــر دو مرحل ــی روی آورد. در ه ــت مل ــن هوی ــان در تکوی صفوی
ــده  ــه ش ــفرنامه ها توج ــژه س ــه وی ــه ب ــع اولی ــه مناب ــوع، ب ــی موض بررس
ــه  ــا عنایــت ب ــه ســفرنامه شــاردن، ب ــان، ب اســت. )تاریخچــه( در ایــن می
ــرار نشــده  ــات ایران شناســی دارد، توجــه جــدی ق ــاری کــه در مطالع اعتب
اســت. )مســأله( بــا وجــود ایــن، بــه جــز مقاله"بازتــاب هویــت فرهنگــی 
ــأله  ــن مس ــه ای ــار" ک ــوی و قاج ــر صف ــفرنامه های عص ــان در س ایرانی
ــش  ــواًل پژوه ــد، اص ــی می کن ــفرنامه ها بررس ــاص در س ــور خ ــه ط را ب
ــی  ــش اصل ــذا پرس ــینه( ل ــده )پیش ــام نش ــوزه انج ــن ح ــخصی در ای مش
پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه هویــت ملــی ایرانــی در ســفرنامه شــاردن 
ــه در  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن ب ــؤال( چنی ــه است؟)س ــاب یافت ــه بازت چگون
ایــن ســفرنامه، بــه مذهــب شــیعه بــه عنــوان مؤلفــه اصلــی هویــت ایرانــی 
ــای  ــه، بررســی مؤلفه ه ــن مقال ــه( ای ــژه ای شــده اســت. )فرضی ــد وی تأکی
ــی  ــن آن را پ ــی در ســفرنامه شــاردن و چگونگــی تبیی ــی ایران ــت مل هوی
می گیــرد. )هــدف( ایــن پژوهــش از نــوع مطالعــات تاریخــی و بــه ســبک 
ــات  ــن اثب ــش، ضم ــای پژوه ــت. )روش( یافته ه ــی اس ــی- تحلیل توصیف

فرضیــه، جنبه هــای دقیق تــری از موضــوع را نشــان می دهــد.
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مقدمه
تحقیــق دربــاره هویــت، از موضوعــات مورد توجــه در مطالعــات تاریخ و جامعه شناســی 
ــف،  ــورد تعری ــا را در م ــن دیدگاه  ه ــان بیش تری ــل، جامعه شناس ــن دلی ــه همی ــت؛ ب اس
ــم  ــای قدی ــت از زمان ه ــد. هوی ــه کرده  ان ــت ارائ ــای هوی ــر و مؤلفه ه ــا و عناص ویژگی ه
بــرای انســان مهــم بــوده، امــا در یکــی دو قــرن اخیــر کــه نظام هــای سیاســی مبتنــی بــر 
ملیت هــا شــکل گرفتــه، بیش تــر بــدان توجــه شــده، به گونــه ای کــه موضــوع »ملیــت«، 
ــات  ــمیت،1383: 18-25( مطالع ــرار دارد. )اس ــت ق ــف هوی ــم در تعری ــای مه از مؤلفه ه
ــی  ــوع جامعه شناس ــاح از ن ــخ و به اصط ــه تاری ــرد ب ــا رویک ــد ب ــی می توان جامعه شناس
ــای آن  ــت و عناصــر و مؤلفه ه ــی تاریخــی شــکل گیری هوی ــذا بررس ــد؛ ل تاریخــی باش
در ادوار تاریخــی، موضوعــی مشــترک در مطالعــات تاریــخ و جامعه شناســی اســت. ایــن 
ــام  ــی انج ــرد اروپای ــهورترین جهان گ ــاردن1 مش ــفرنامه ش ــتفاده از س ــا اس ــش ب پژوه
ــارف  ــوان دائره  المع ــه عن ــفرنامه او ب ــد و س ــران آم ــه ای ــه ب ــه در دوره صفوی ــده ک ش

ــه شــناخته شــده اســت. ایران شناســی دوره صفوی
 ســفرنامه شــاردن موضوعــات مختلفــی از جامعــه ایــران عصــر صفــوی را بــه تصویر 
ــا بررســی ایــن  کشــیده امــا در جهــت پاســخ گویی بــه ســؤال اصلــی ایــن پژوهــش و ب
ســفرنامه بــه شــیوه مطالعــات تاریخــی، بــه مســائلی همچــون مذهــب تشــیع، حاکمیــت 
سیاســی متمرکــز، آداب ورســوم و فرهنــگ عمومــی، گذشــته تاریخــی ایــران، ســرزمین 
ــه عنــوان شــاخصه ها و مؤلفه هــای  ــان فارســی ب ایــران، جمعیــت همگــن و متحــد و زب
ــاردن مباحــث  ــن، ش ــود ای ــا وج ــده اســت. ب ــه ش ــوی توج ــان عصــر صف ــت ایرانی هوی
ــای آن  ــران و پیامده ــن آن در ای ــمیت یافت ــیع و رس ــب تش ــوع مذه ــی در موض مفصل
ــه عنــوان  ــه ایــن مذهــب ب ــی دارد کــه نشــان می دهــد او ب در بازشناســی هویتــی ایران

مؤلفــه اصلــی در معرفــی ایرانیــان و هویــت ملــی آن  هــا توجــه داشــته اســت.

پیشینه
ــت  ــرن اس ــش از نیم ق ــی دارد، بی ــابقه ای طوالن ــه س ــی اگرچ ــت مل ــوع هوی موض

1.Chardin .
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ــا و  ــذا کتاب ه ــته  اند. ل ــه داش ــدان توج ــدی ب ــه صــورت ج ــی ب ــران ایران ــه پژوهش  گ ک
مقــاالت متعــددی در ایــن زمینــه نگاشــته شــده اســت. در ایــن مجموعــه آثــار، موضــوع 
هویــت ملــی و شــاخص های آن، بررســی و تحلیــل شــده اســت. پژوهش  گــران در ایــن 
ــه  ــه ب ــد. اگرچ ــتفاده کرده ان ــفرنامه ها اس ــه س ــف و از جمل ــع مختل ــات، از مناب تحقیق
ــده،  ــه ش ــر توج ــاص، کم ت ــفرنامه ای خ ــران در س ــد ای ــی جدی ــت مل ــاخصه های هوی ش
ــفرنامه ها  ــی از س ــتفاده فراوان ــی، اس ــت مل ــی هوی ــی های تاریخ ــگران در بررس پژوهش
ــور  ــه ط ــه، ب ــن مقال ــت. ای ــته اس ــن دس ــز از همی ــاردن نی ــفرنامه ش ــد. س نموده ان
مشــخص بــه بازتــاب شــاخصه های هویــت ملــی در ســفرنامه شــاردن پرداختــه اســت. 
ــه صــورت  ــا ب فریــر در کتــاب برگزیــده و شــرح ســفرنامه شــاردن، تــاش نمــوده ت
ــت  ــای هوی ــریح مؤلفه ه ــذا از تش ــد. ل ــه نمای ــفرنامه را عرض ــن س ــث ای ــه مباح خاص
ملــی در ایــن مجموعــه پرهیــز نمــوده، امــا اشــاراتی دارد. )فریــر،1384( کرویــس بــه طور 
ــد.  ــان مــورد تأکیــد شــاردن اشــاره می کن ــه شــاخصه ها و ویژگی هــای ایرانی مختصــر، ب
ــفرنامه های  ــی س ــه بررس ــا ب ــود، تنه ــه خ ــز در مقال ــه نی ــی مل ــس،1380( کریم )کروی
عصــر صفــوی و قاجــاری در موضــوع هویــت فرهنگــی پرداختــه، امــا از همیــن نوشــته، 
بــه خوبــی می تــوان دریافــت کــه ســفرنامه ها منبــع ارزشــمندی بــرای بررســی تاریخــی 
هویــت اســت، اگرچــه در ایــن مقالــه نیــز هیــچ مراجعــه ای بــه ســفرنامه شــاردن نشــده 
اســت. )کریمــی ملــه،1386( گــودرزی نیــز بــه رغــم آن کــه بــه صــورت مشــخص بــه 
موضــوع هویــت ملــی در ایــران بــا تأکیــد بــر دوره صفویــه می پــردازد، ولــی از ســفرنامه 
شــاردن اســتفاده بســیار کمــی نمــوده گرچــه خــود مدعــی اســت کــه از ایــن ســفرنامه 

بــه فراخــور موضــوع اســتفاده کــرده اســت. )گــودرزی،1387(

هویت1
بیــش از نیم قــرن اســت کــه مفهــوم هویــت ملــی بــرای ایرانیــان جلب توجــه نمــوده 
ــه  ــه اســت. نشــانه های اولی ــران راه یافت ــات سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی ای و در ادبی
ــه دارد. عــده ای در  ــز ادام ــون نی ــده می شــود و تاکن ــن شــناخت در دوره مشــروطه دی ای

1.identity.
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ــای  ــازنده آن دیدگاه  ه ــای س ــی و عناصــر و مؤلفه ه ــت مل ــف هوی ــیر، در تعری ــن مس ای
کامــًا متفــاوت و گاه متضــادی بــا مفهــوم واقعــی هویــت داشــته اند؛ امــا بزرگانــی ماننــد 
ســیدجمال الدین اســدآبادی،  جــال آل  احمــد، علــی شــریعتی، مرتضــی مطهــری و امــام 

خمینــی در بازنمایــی و احیــای هویــت واقعــی ایــران بســیار کوشــیده اند.
 هویــت از نظــر روان  شناســی، جامعه شناســی، فلســفی و عرفانــی تعریــف شــده اســت. 
در لغت نامــه دهخــدا، هویــت بــه معنــای تشــخص آمــده اســت. )دهخــدا، بی تــا: ذیــل 
ــی، هســتی، وجــود )مشــیری، 1376:  ــه ذات باری تعال ــت، ب ــن هوی ــت( هم چنی واژه هوی
1044( و یــا هــر چیــزی کــه موجــب شناســایی شــخصی یــا چیــزی بشــود، تعریــف شــده 
ــای چیســتی و کیســتی هــم هســت. وجــود احســاس مشــترک  ــه معن ــت ب اســت. هوی
در بیــن عــده ای از انســان ها، بــه معنــای هویــت جمعــی اســت. هویــت مجموعــه ای از 
عائــم، آثــار مــادی،  زیســتی، فرهنگــی و روانــی اســت کــه شناســایی فــرد از فــرد، گــروه 
از گــروه یــا اهلیتــی از اهلیــت دیگــر و فرهنگــی از فرهنــگ دیگــر را موجــب می شــود. 
ــران  ــرف دیگ ــه از ط ــی ک ــی ویژگی های ــی، یعن ــت اجتماع ــی، 1386: 66( هوی )محرم
ــیوه های  ــان دهنده ش ــی، نش ــت اجتماع ــن هوی ــود. هم چنی ــبت داده می ش ــرد نس ــه ف ب
همســانی افــراد بــا دیگــران اســت و هویــت شــخصی، مــا را بــه عنــوان افــرادی جــدا از 

ــز، 1389: 46( ــد. )گیدن ــز می کن ــر متمای یک  دیگ
از نظــر اغلــب روان  شناســان، هویــت امــری فــردی و شــخصی اســت؛ در حالــی کــه 
ــردی-  ــت ف ــی هوی ــت- حت ــی، هوی ــان اجتماع ــان و روان  شناس ــاد جامعه شناس ــه اعتق ب
ــرد  ــان ف ــل می ــات متقاب ــیله ارتباط ــه وس ــت و ب ــی اس ــا اجتماع ــخصی ی ــری غیرش ام
ــفی،  ــر فلس ــا از نظ ــی،1386: 316-317( ام ــی اردکان ــرد. )کمال ــکل می گی ــه ش و جامع
ــذا در فلســفه مســیحی و عرفانــی و  هویــت مفهومــی کهــن و چنــد هزارســاله اســت؛ ل

ــه میــان آمــده اســت. فلســفه اســامی، از هویــت ســخن ب
ــا و  ــرز م ــت" م ــناختی، "هوی ــر جامعه ش ــف و از منظ ــن تعاری ــدی ای ــا جمع بن ب
ــاوت را  ــم تف ــابه و ه ــم تش ــه ه ــود ک ــی می ش ــبی تلق ــی نس ــت و مفهوم ــران اس دیگ
ــه  ــت شــخصی ب ــی دیگــر، هوی ــه عبارت ــان در خــود دارد. )گــودرزی، 1387: 21( ب توأم
معنــای چیســتی و چــه کســی بــودن، نشــان دهنــده درک هــر شــخصی از خــودش اســت 
و او را بــه عنــوان فــردی جــدا از دیگــران متمایــز می کنــد. هویــت ملــی نیــز بــه معنــای 
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ــر،  ــن نظ ــد و از ای ــل بازمی شناس ــر مل ــت را از دیگ ــر مل ــه ه ــت ک ــاخصه هایی اس ش
ــم از  ــا را ه ــراد و ملت ه ــتراک اف ــابه و اش ــوه تش ــا وج ــد، ام ــان می ده ــا را نش تفاوت ه

ــخیص داد. ــوان تش ــا می ت ــن ویژگی ه ای

هویت	ملی	در	ایران
ــرای  ــی ب ــت دارد، ســطوح مختلف ــه مفهــوم هوی ــه گســتره وســیعی ک ــت ب ــا عنای ب
آن در نظــر گرفتــه شــده کــه عبارت انــد از: هویــت فــردی، هویــت اجتماعــی و هویــت 
ملــی. )گــودرزی، 1387: 21-25( از ایــن ســطوح، هویــت ملــی در ایــن پژوهــش مــورد 
نظــر اســت. هویــت ملــی نیــز ماننــد مفهــوم کلــی هویــت، بــا اختــاف معانــی متعــددی 
روبه روســت. در یــک تعریــف، هویــت ملــی را بازتولیــد و بازتفســیر دائــم الگــوی 
ــز  ــراث متمای ــه می ــا، اســطوره ها و ســنت هایی دانســته اند ک ــا، خاطره  ه ــا، نماده ارزش ه
ــی جامعه شــناختی، آگاهــی  ــا را تشــکیل می دهــد. )اســمیت، 1383: 30( در تعریف ملت ه
جمعــی و احســاس تعلــق و وفــاداری جمعــی اعضــای هــر جامعــه نســبت بــه ســرزمین 
تاریخــی خــود، فرهنــگ عمومــی مشــترک، مذهــب مشــترک، حکومــت و نظــام سیاســی 
مشــروع، زبــان فراگیــر و اقتصــاد ملــی مبنــای هویــت ملــی قــرار می  گیــرد. )گــودرزی، 
1387: 30( یکــی از مســائل مهــم در بررســی هویــت ملــی ایــران، بررســی ســیر تاریخــی 

و فرازوفــرود آن اســت.
ــا  ــخ، ب ــن کشــور در طــول تاری ــران، نشــان می دهــد ای بررســی تاریخــی پیشــینه ای
ــی اش  ــت مل ــن هوی ــوده کــه نقــش مهمــی در تکوی ــه  رو ب دگرگونی هــای مختلفــی روب
داشــته اســت. زمانــی بــا ســقوط هخامنشــیان، فرهنــگ هلنــی بــر ایــران مســلط شــد، 
امــا ایرانیــان توانســتند بــا حفــظ فرهنــگ خویــش، از زیــر ســلطه یونانی هــا بیــرون آینــد. 
)گریشــمن،1380: 234-228( مســلمانان در قــرن اول هجــری، ایــران را فتــح کردنــد و 
بــه تدریــج ایرانیــان دیــن اســام را پذیرفتنــد؛ زیــرا آنــان هیــچ گاه از پذیــرش عناصــر و 
ــاع و  ــن اوض ــد. در ای ــودداری نکرده ان ــت خ ــده هوی ــمند و تقویت کنن ــای ارزش مؤلفه ه
احــوال، ایــران بــه عنــوان یکــی از بخش هــای دولــت وســیع اســامی شــناخته شــد کــه 
مرکــز قــدرت آن ابتــدا در مدینــه، ســپس در دمشــق و ســرانجام در بغــداد بــود. )ســیوری، 

)100-101 :1381
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بــا ورود اســام بــه ایــران، اگرچــه تــا زمــان مغــول نــام ایــران بــه عنــوان کشــوری 
مســتقل در کتابــی آورده نشــده، بــه قــول شــهید مطهــری "ایرانــی روح خــود را بــا اســام 
ســازگار دیــد و گم گشــته خویــش را در اســام یافــت." )مطهــری، 1360: 136( گرایــش 
ایرانیــان بــه اســام و پذیــرش ایــن دیــن الهــی، منشــأ بــرکات و آثــار خیــر متعــددی در 
فرهنــگ ایرانــی شــد؛ به گونــه ای کــه تفکیــک بیــن ایرانــی و اســام ناممکــن شــده و در 
بســیاری از تعاریــف مربــوط بــه هویــت ملــی، بــر دیــن اســام بــه عنــوان عنصــری مهــم 
در هویــت ملــی تأکیــد شــده اســت. )رجایــی،1386: 3؛ رواســانی، 1383: 132( ایرانیــان 
نه  تنهــا مســلمان شــدند و ایرانــی باقــی ماندنــد، بلکــه تــاش بســیار گســترده ای هــم در 
راه پیشــرفت اســام بــه ویــژه فرهنــگ و تمــدن اســامی از خــود نشــان دادنــد. بنابرایــن، 
مســلمان بــودن و ایرانــی بــودن، هــر دو جزئــی از هویــت ملــی ایرانــی شــد. برخــی افــراد 
در دوران مختلــف بــه ویــژه در زمــان پهلــوی، بــرای حــذف اســام بــه عنــوان عنصــر 
مهــم هویــت ملــی ایرانــی تــاش بســیار کردنــد. آن هــا بــرای تقابــل بــا دیــن اســام، 
ــود  ــان هایی خ ــا و نش ــرح نماده ــا ط ــیدند ب ــد و کوش ــتان گرایی را رواج دادن ــی باس نوع
ســاخته از پادشــاهان و حاکمــان ایــران باســتان، اســام را عامــل رکــود و عقب افتادگــی 
ــه  ــود ک ــای موج ــی و گرایش ه ــلم تاریخ ــای مس ــا واقعیت ه ــد، ام ــان دهن ــران نش ای
ــامی  ــدن اس ــگ و تم ــای فرهن ــامی را در اعت ــی- اس ــر ایران ــگ عنص ــش پررن نق
ــان در  ــت. بســیاری از دانشــمندان و قهرمان ــا گرف ــه را از آن ه ــن حرب ــی داد، ای نشــان م
ایــن راه کوشــیدند، ولــی امــام خمینــی بــا طــرح اندیشــه های اســام نــاب مبتنــی بــر 
ــی  ــی غرب ــلفی  گری، تمدن  گرای ــون س ــی همچ ــل نظریات ــامی در مقاب ــی اس اصول گرای
ــد.  ــف نمودن ــی را تعری ــی ایران ــت مل ــدی از هوی ــف جدی ــره، الگــوی کامــل و تعری و غی
ــت  ــن مل ــخ و گذشــته ای ــت، ریشــه های محکمــی در تاری ــن هوی مؤلفه هــا و عناصــر ای
دارد کــه موجــب شناســایی و تعریــف دقیقــی از هویــت ملــی در ایــران می شــوند. بــر ایــن 
اســاس، هــر ایرانــی وقتــی هویتــش مطــرح می شــود، اعتقاداتــش موضوعیــت می یابــد، 
ــاری، 1386:  ــد. )افتخ ــدا می کن ــت پی ــم موضوعی ــودش ه ــت خ ــه فردی ــه ک همان گون
ــان از آن  ــی اســت کــه همــه ایرانی ــی، یــک هویــت مل ــت ایران ــذا منظــور از هوی 27( ل

برخوردارنــد.
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مؤلفه	های	هویت	ملی
پژوهش  گــران مؤلفه هــای مختلفــی بــرای هویــت ایرانــی شــمرده اند. گروهــی دیــن 
ــد.  را مکمــل هویــت ایرانــی می داننــد و گروهــی نظرهــای متفاوتــی در مــورد آن داده ان
ــان  ــان فارســی را از مؤلفه هــای مهــم هویــت ایرانــی می شناســند و برخــی زب برخــی زب
را محصــول ملیــت می داننــد. بعضــی تاریــخ و اســطوره ها را از مؤلفه هــای هویــت 
ــیار  ــت بس ــا اهمی ــد جغرافی ــی می گوین ــدد را و گروه ــی تج ــته اند و بعض ــی دانس ایران
ــن  ــی بی ــی و اجتماع ــی، اخاق ــری، دین ــتگی های فک ــی، هم  بس ــرانجام گروه دارد. س
عــده ای از مــردم را از مؤلفه هــای هویــت ایرانــی بیــان می کننــد. بعضــی چنــد مــورد از 
ــده  ــران ش ــار بح ــت دچ ــد هوی ــی می گوین ــد و گروه ــم می  آورن ــا ه ــا را ب ــن مؤلفه ه ای
ــادی، 1386؛  ــری، 1360؛ قب ــد. )مطه ــران می گردن ــل بح ــرای ح ــال راه  کار ب ــه دنب و ب
ســریع  القلم، 1373؛ طالشــانی، 1381؛ احمــدی، 1386؛ رجایــی، 1386؛ جعفریــان، 1381؛ 
محمــودی، 1386( از میــان نظرهــای بیــان شــده، عناصــر و مؤلفه هــای مشــترکی دیــده 

ــوند. ــی می ش ــه بررس ــه در ادام ــود ک می ش
1. جغرافیا

ــان و  ــی زب ــدوده جغرافیای ــه مح ــه ب ــد ک ــا می یاب ــش معن ــی نام ــران وقت ــور ای کش
فرهنــگ فارســی توجــه شــود. اگــر کشــوری محــدوده جغرافیایــی خاصــی نداشــته باشــد، 
نمی تــوان نامــی بــرای آن انتخــاب کــرد و موجودیتــی بــرای آن قائــل شــد. لــذا مفهــوم 

هویــت ملــی، مســتلزم جغرافیــا و ســرزمینی اســت کــه ایــن واژه در آن معنــا یابــد.
2. تاریخ

ــت  ــای هوی ــر، از مؤلفه ه ــای دیگ ــار مؤلفه ه ــور در کن ــر کش ــته ه ــخ و گذش تاری
ــه  ــا ب ــه عنــوان هویــت تاریخــی ی ــه پیشــینه مشــترک ب محســوب می شــود. در واقــع ب
بعــد تاریخــی هویــت ملــی بــه عنــوان یــک مؤلفــه هویتــی توجــه شــده اســت. بــر ایــن 
ــژه  ــه وی ــات اجتماعــی و ب ــه از پیشــینه حی ــی اعضــای هــر جامع اســاس، آگاهــی جمع
افتخــارات و موفقیت هــا، می توانــد عامــل مشــترکی باشــد کــه هــر ملــت را از دیگــران 

متمایــز ســازد.
3. جمعیت همگن با سرزمین متحد

یکــی از عناصــر مهــم در تعریــف هویــت ملــی، جمعیــت همگــن در یــک جغرافیــای 
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مشــخص اســت. در واقــع ایــن جمعیــت همگــن، شــرایط را بــرای تحقق"ملــت" فراهــم 
ــوان  ــی نمی ت ــت مل ــت و هوی ــن جمعی ــراً بی ــه ظاه ــل، اگرچ ــن دلی ــه همی ــد. ب می کن
ــد، در  ــکل می ده ــن ش ــت همگ ــا را جمعی ــه ملت ه ــه پای ــا ک ــد، از آن  ج ــی دی ارتباط
تشــریح مؤلفه هــای هویــت ملــی، بــه ایــن مؤلفــه نیــز تأکیــد می شــود. )اســمیت،1383: 

)186
4. حاکمیت سیاسی متمرکز

ــی  ــدوده جغرافیای ــک مح ــب ی ــود و در قال ــرو خ ــه در قلم ــادی ک ــا اتح ــا ب  دولت ه
ــش  ــای نق ــت ایف ــن هوی ــت و تکوی ــا تقوی ــاد ی ــد، در ایج ــاد می نماین ــی ایج حاکمیت

می  کننــد.
5. مذهب

ــای  ــن مؤلفه ه ــب، از مهم تری ــاص مذه ــور خ ــه ط ــن و ب ــوع دی ــک موض  بی ش
هویــت ایرانــی اســت. بیش  تــر پژوهش  گــران، دیــن و مذهــب را از عوامــل مهــم هویــت 
ــت  ــای هوی ــه مؤلفه ه ــت ک ــوان گف ــه می ت ــن مؤلف ــت ای ــد. در اهمی ــی می دانن ایران
ایرانــی بــه دو دســته تقســیم می شــوند: الــف( عناصــر نــژادی، جغرافیایــی و تاریخــی کــه 
بــه عنــوان شــکل و صــورت ملیــت مطــرح می  کردنــد. ب( عناصــر فکــری،  اعتقــادی و 
فرهنگــی کــه بــه عنــوان مــاده و محتــوای ملیــت شــناخته می شــوند. )طالشــانی،1381: 

ــران محســوب می شــود. ــی در ای ــوای هویــت مل ــذا دیــن، محت 154-155( ل
6. زبان مشترک

ــه همیــن دلیــل،  ــان مشــترک نوعــی حــس هم  بســتگی ملــی ایجــاد می کنــد؛ ب  زب
ــن  ــر ای ــه ذک ــود. البت ــوب نم ــوان محس ــی می ت ــت مل ــی هوی ــای اصل آن را از مؤلفه ه
نکتــه ضــروری اســت کــه ایجــاد زبــان رســمی و واحــد از طــرف حاکمیــت، از عوامــل 
ــخ معاصــر  ــل، در تاری ــن عام ــر ای ــاد ب ــد زی ــا تأکی ــی اســت ام ــت مل وحدت  بخــش هوی

ــته اســت. ــی داش ــت مل ــرای هوی ــم ب ــران آســیب هایی ه ای
7. استقالل

اســتقال نیــز شــالوده و ســنگ بنــای هویــت ملــی و هویــت ملــی، زاینــده و پدیدآورنده 
ــل از هــم،  ــز مل ــن اســاس، تمای ــر ای اســتقال واقعــی اســت. )محمــودی، 1386:  308( ب

مبتنــی بــر اســتقال و خودپایــی ملــی، از مؤلفه هــای اصلــی هویــت ملــی اســت.
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ژان	شاردن	و	سفر	به	ایران
ــد.  ــد ش ــس متول ــر 1643م/1053ق در پاری ــانزده نوامب ــاردن در ش ــرجان( ش ژان )س
ــت. آوازه او  ــد رف ــه هن ــاس ب ــارت الم ــردی و تج ــق جهان گ ــه عش ــال 1664 ب در س
بیش تــر بــه ســبب شــرح ســفرها و مشــاهداتش بــه ویــژه از ایــران در نیمــه دوم قــرن 
17 م/11 قمــری اســت. شــاردن توجــه ویــژه ای بــه دانش هــای زمــان خویــش داشــت؛ 
لــذا در نوشــتن مطالــب، همــواره دیــد علمــی خــود را حفــظ می کــرد و بــه همیــن جهــت، 
داوری هــای او نســبتًا منصفانــه و بی طرفانــه اســت. شــاردن آنچــه را کــه دیــده و گمــان 
ــه او  می کــرده حقیقــت دارد، نوشــته اســت. بــه همیــن جهــت، شرق شناســان همــواره ب

ــد. ــرام گذارده  ان احت
ســفرنامه شــاردن هــم صرفــًا یــک گــزارش خشــک نیســت، بلکــه تألیفــی اســت بــا 
ــان  ــات ایرانی ــه خلقی ــود ک ــیوه هایی آگاه ب ــه. وی از ش ــی دایره  المعارف  گون ــرح توصیف ش
ــی  ــانی متجل ــار انس ــی و رفت ــول مذهب ــی، اص ــات سیاس ــی، اقدام ــوم اجتماع را در رس
ــب،  ــر، 1384: 31؛ ثواق ــت. )فری ــاع داش ــز اط ــی نی ــص اجتماع ــاخت. او از نقای می س
1380: 284( شــاردن ده ســال از عمــرش را در آســیا و اغلــب در ایــران گذرانــد. او دوبــار 
ــار شــاه عباس دوم  بــه ایــران ســفر کــرد. در دومیــن ســفرش بــه ایــران، از مقربــان درب
شــد و ســمت تاجرباشــی یافــت. شــاردن در مــدت اقامــت در ایــران، بــه مطالعــة زندگــی 
و حکومــت در پایتخــت، دیــدار از محله هــای آن و افــزودن بــه اطاعاتــی پرداخــت کــه 
قبــًا کســب کــرده بــود. هم چنیــن زبــان فارســی را بــه خوبــی فــرا گرفــت. )فریــر، 1384: 
ــم  ــا، چش ــن ویژگی ه ــا ای ــاردن، 1372: 12-15( او ب ــژوه، 1385: 217؛ ش ــش پ 31؛ دان
تیزبینــی بــرای دیــدن جزئیــات داشــت؛ بــه همیــن دلیــل، ســفرنامه او در تبییــن مؤلفه هــا 
ــن  ــه مفصل تری ــفرنامه ای ک ــت؛ س ــه اس ــرد یافت ــران کارب ــی ای ــت مل ــر هوی و عناص
ــه  ــای تجرب ــون برمبن ــفرنامه چ ــن س ــت. ای ــه اس ــده از دوره صفوی ــفرنامه برجای  مان س
ــه  ــای جامع ــه ویژگی ه ــی ب ــارات نســبتًا دقیق ــده، اش ــته ش ــردم نوش ــن م ــی در بی زندگ

ایــران عصــر صفــوی دارد.
مؤلفه های هویت ایرانی در سفرنامه شاردن

ــا  ــده، ب ــه را دی ــه وی آنچ ــازد ک ــن می س ــأله را روش ــن مس ــاردن، ای ــفرنامه ش س
تحقیــق بیش تــر و توجــه بــه اطاعــات جنبــی کــه بــه دســت آورده، کوشــیده تــا حــد 
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ــز  ــی نی ــت ایران ــی هوی ــان شناس ــر جری ــد. از منظ ــق بنویس ــه و دقی ــادی بی طرفان زی
ــب اســت:  ــاب جال ــن کت ــه ای مطالع

شناســایی هنــر و سیاســت و طــرز حکومــت و آداب و عــادات ایرانیــان و بحــث عمیــق 
ــر و ســودهای سرشــار  ــان، بی گمــان متضمــن آگاهی هــای دلپذی ــاره هــر یــک از آن درب
ــات و  ــه خلقی ــن ب ــرای راه یافت ــی ب ــان ملت ــا دانســتن زب ــه تنه ــی اســت ک اســت. گفتن
تفکــرات و رازهــای زندگــی آن قــوم کفایــت نمی کنــد؛ بلکــه پژوهنــده بایــد دارای قــوه 
تمیــز و تشــخیص ژرف، و دیــده تیزبیــن و هــوش سرشــار باشــد تــا بتوانــد در اعمــاق روح 
ــل  ــری، نتیجــه کام ــه از کنجــکاوی و ســنجش های ظاه ــد وگرن ــوذ یاب ــت نف آن جماع

ــاردن، 1374، ج 6: 159(  ــردد. )ش ــل نمی گ حاص
ــردی در شــناخت ویژگی هــای اجتماعــی و فرهنگــی  ــن ســفرنامه کارب در نتیجــه، ای
ــی در  ــت ایران ــای هوی ــکات، مؤلفه ه ــن ن ــه ای ــه ب ــا توج ــوی دارد. ب ــر صف ــران عص ای

ــود. ــی می ش ــاردن بررس ــفرنامه ش س
الف( مذهب رسمی تشیع

 اولیــن و جدی تریــن مؤلفــه هویــت ایرانــی کــه در سراســر ســفرنامه شــاردن دیــده 
ــاردن  ــوی اســت. ش ــران عصــر صف ــب رســمی در ای ــن و مذه ــه دی ــه ب ــود، توج می ش
بــه ایــن موضــوع هــم در بــاب تحــوالت سیاســی- نظامــی ایــران توجــه کــرده و هــم 
ــأله  ــه مس ــه اســت. وی ب ــه آن پرداخت ــران ب ــردم ای ــای م ــی و ویژگی ه ــت معرف از جه
تشــیع و اعتقــاد مــردم ایــران بــه ایــن مذهــب و رســمی شــدن آن توســط شاه  اســماعیل 
ــرده  ــه ک ــیار توج ــج( بس ــام زمان)ع ــب ام ــوان نای ــه عن ــاه ب ــی ش ــران و لقب  یاب در ای
ــدل  ــاس مب ــا لب ــی ب ــن مذهــب، حت ــر از ویژگی هــای ای ــرای آگاهــی بیش ت اســت. او ب
ــا،  ــارت امام  زاده ه ــدن و زی ــاز خوان ــم نم ــد. مراس ــی می ش ــن مذهب ــاجد و اماک وارد مس
از جملــه موضوعاتــی بــوده کــه توجــه شــاردن را بــه خــود جلــب کــرده است.»شــاردن 
از اهمیــت زیــادی کــه ایرانیــان در زندگــی اجتماعــی و خصوصــی بــرای مذهــب قائــل 

ــی آگاهــی داشــت.«)فریر، 1384: 195( ــه خوب ــد ب بودن
ــه چــه کســانی شــیعه گفتــه  ــه تفصیــل شــرح می دهــد کــه تشــیع چیســت و ب او ب
می شــود. حتــی تأکیــد می نمایــد:» ایرانیــان اغلــب برآننــد کــه حــق حکومــت مخصــوص 
پیامبــران، نایبــان یــا جانشــینان بافصــل آن هاســت... ایرانیــان معتقدنــد کــه دوازدهمیــن 
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و آخریــن امــام یــا جانشــین حضــرت محمــد ناگهــان بــه ســال 296 هجــری ناپدیــد 
ــن برخــوردار  ــل اصــول دی ــق و کام ــت دقی ــه از رعای ــان و کســانی ک ــه مؤمن شــد. هم
می گردنــد، هــوادار ایــن نظریــه هســتند کــه در غیبــت امــام، مجتهــد معصــوم بایــد بــر 
مســند شــاهی مســتقر گــردد.« )شــاردن، 1345، ج 8: 137- 139( از آنچــه در ســفرنامه 

شــاردن در ایــن موضــوع وجــود دارد، می تــوان چنــد نکتــه مهــم را اســتنباط نمــود:
ــای  ــا و تحلیل ه ــل گزارش ه ــردان، در نق ــر جهان گ ــد دیگ ــز همانن ــاردن نی 1. ش

ــت. ــاخصی روبه روس ــرادات ش ــکاالت و ای ــا اش ــود ب خ
2. او ماهیــت شــیعی و گرایــش ایرانیــان بــه تشــیع، پیــش از تشــکیل دولــت صفویــه، 

را بــه صــورت ضمنــی تأییــد می نمایــد.
3. در مــورد دولــت صفــوی تأکیــد می کنــد کــه شــیخ صفــی، نخســتین فــرد دودمــان 
صفویــه، داعیــه ســلطنت داشــت. شــاردن متوجــه ایــن مســأله شــده بــود کــه شــیخ صفی 
شــیعه نبــوده امــا از تفکــر شــیعی مــردم ایــران آگاهــی داشــته و بــرای کســب قــدرت از 
ــا موقعیــت مذهبــی کــه بــرای خــود ســاخته بــود، زمینــه را بــرای  آن بهــره جســته و ب

ســلطنت موروثــی در فرزندانــش فراهــم کــرده بــود.
4. ایرانیــان معتقــد بودنــد کــه در غیبــت امــام زمان)عــج(، مجتهــد معصــوم بایــد بــر 
ــه اندیشــه سیاســی تشــیع و  ــی ب ــن نظــر، شــاردن حت ــد. از ای ــه زن مســند شــاهی تکی

ــد. ــاره می  کن ــه اش ــاور آن در دوره صفوی ــم و ب ــزان فه می
ــه در  ــت: آنچــه شــاردن از موضــوع مذهــب رســمی صفوی ــوان گف در مجمــوع می ت
ــع مذهــب تشــیع  ــوده اســت. در واق ــرد هویت  بخشــی آن ب ــش و کارک نظــر داشــته، نق
ــی  ــام سیاس ــه نظ ــی ب ــی در مشروعیت  بخش ــع مهم ــی، منب ــدت مذهب ــاد وح ــا ایج ب
ــه داشــته  ــد ایرانــی در دوره صفوی ــه، نقــش مؤثــری در تثبیــت هویــت ملــی جدی صفوی
)گــودرزی، 1387: 246-257( کــه از نــگاه شــاردن دور نمانــده اســت. بــه عبــارت دیگــر، 
او وقتــی می خواهــد ویژگی هــای ایرانیــان را وصــف کنــد، در صــدر آن هــا بــه باورهــای 
ــژه وقتــی می خواهــد  ــه وی دینــی و مذهبــی ایشــان اشــاره می کنــد. ایــن توصیــف او، ب
ــی دو  ــرز هویت ــب م ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــان کن ــا را بی ــان و عثمانی ه ــای ایرانی تفاوت ه

ــت. ــر مشــهود اس ــد، بیش ت ــیم نمای ــت را ترس مل
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ب( حاکمیت سیاسی قدرتمند و متمرکز
یکــی از ویژگی هــای دولــت صفویــه، اعمــال حاکمیــت قدرتمندانــه و متمرکــز بــود؛ 
ــود.  ــده نمی ش ــران دی ــت در ای ــن دول ــکیل ای ــل از تش ــده  های قب ــه در س ــی ک موضوع
ــانیان را  ــاالرانه ساس ــد و دین  س ــز و قدرتمن ــت متمرک ــی حکوم ــت، تداع ــن حاکمی ای
ــران از  ــت ای ــان و تفکیــک دول ــه همیــن دلیــل، شــاردن در توصیــف صفوی ــد. ب می نمای
عثمانــی، بــه ایــن ویژگــی از زوایــای مختلــف نــگاه کــرده اســت. بــر اســاس نوشــته های 
ــم  ــیار مه ــائل بس ــت، از مس ــی حکوم ــق اله ــدرت و ح ــوی، ق ــد صف ــران عه او، در ای
بــود. اعمــال قــدرت دنیــوی اساســًا بــر شــالوده پذیــرش معنویــت و مشــیت خداونــد در 
زندگــی انســان ها اســتوار بــود. )فریــر،155:1384( او حاکمیــت مقتــدر را عامــل اســتقال 
ــد:  ــد. او در توصیــف شاه  اســماعیل می گوی و اســتقال را علــت اســتحکام هویــت می دان
ــل نیــک او موجــب اســتقرار و  ــن پادشــاه کــه شــهامت و فضای ــان پیوســته از ای »ایرانی
ــچ  ــد: »بی هی ــد می نمای ــد.« ســپس تأکی ــاد می کنن ــه نیکــی ی اســتقال کشــور شــده، ب
ــمت  ــأن و حش ــه ش ــت را ب ــت، مملک ــان می یاف ــه از روزگار ام ــی ک ــان، در صورت گم

باســتانی خــود ارتقــا مــی داد.« )شــاردن،1345، ج 29:9(
ــر  ــه ب ــا تکی ــان ب ــد: »ایرانی ــه حاکمیــت می گوی ــان ب ــده ایرانی شــاردن در مــورد عقی
ــی را چــه از نظــر  ــد کــه حکومــت جهان ــام زمان)عــج( را شــاه می دانن ــب ام تشــیع، نای
روحانــی و چــه از نظــر مــادی اداره می کنــد.« وی تأکیــد کــرده البتــه تنهــا در غیــاب امــام 
ــد،  ــد و همیــن کــه امــام زمان)عــج( ظهــور کن زمان)عــج(، شــاه کشــور را اداره می نمای
شــاه بایــد حکومــت را بــه ایشــان واگــذارد. او در ســفرنامه اش تأکیــد می کنــد، ایرانیــان 
ــد امــا در مــورد این  کــه چــه کســی عهــده دار امــور دنیــوی  ــر تشــیع اتفــاق نظــر دارن ب
باشــد، اختاف نظــر دارنــد. شــاردن بــر اســاس باورهــای مــردم نســبت بــه پادشــاه تأکیــد 
می کنــد از نظــر آرمانــی، خداونــد بایــد توســط پیامبرانــی کــه هــم در امــور دنیــوی و هــم 
در امــور روحانــی از برتــری و حــق قضــاوت برخوردارنــد، بــر مؤمنــان حکومــت کنــد. وی 
بــه عقایــد مــردم راجــع بــه این  کــه شــاهان دارای موهبــت الهی انــد نیــز اشــاره کــرده، 
ــد و  ــه می دانن ــود را واجب  االطاع ــاه خ ــای پادش ــه فرمان ه ــان صادقان ــد: »ایرانی می گوی
بــه رضــا و رغبــت فرمــان می برنــد و بــه تحقیــق می تــوان بــاور کــرد کــه مــردم ایــران 

ــه پادشــاه خــود هســتند.« )شــاردن، 1374، ج 3: 1146( ــا نســبت ب ــن ملت ه مطیع تری
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ــه  ــرا آنچ ــد: »زی ــدر نمی دان ــران مقت ــاه ای ــدازه ش ــه ان ــلطانی را ب ــچ س ــاردن هی ش
ــن  ــر همی ــاردن، 1345، ج 8: 154( ب ــود.« )ش ــرا می ش ــًا اج ــد دقیق ــتور می ده وی دس
اســاس، شــاردن حاکمیــت اســتبدادی ایــران را بــرای از بیــن بــردن هرج ومــرج و ایجــاد 
امنیــت می پذیــرد. در تبییــن ایــن نظــر شــاردن، بایــد بــه ایــن مســأله اشــاره کــرد کــه 
ــدران و  ــن و قل ــان، خوانی ــی یاغی ــران » همیشــه از زورگوی ــه کشــور ای ــل این  ک ــه دلی ب
ــاهی و  ــله پادش ــک سلس ــن ی ــرای برانداخت ــی ب ــا آشــوب های داخل ــی ی ــات خارج حم
ــایی  ــی طاقت فرس ــی و جان ــای مال ــوده و هزینه ه ــذاب ب ــر در ع ــله ای دیگ ــای سلس بن
ــران را  ــان و باج  گی ــت زورگوی ــه می توانس ــی ک ــن عامل ــت، کارآمدتری ــرده اس ــل ک تحم
ــور  ــفاک و دیکتات ــاهان س ــوری و پادش ــد، دیکتات ــه را بخوابان ــاند و فتن ــان بنش سرجایش
بــود.« )علیخانــی، 1386: 16( شــاید بــه همیــن دلیــل باشــد کــه شــاردن مدعــی اســت 
ــاردن،1374،  ــند. )ش ــت دیگــری را نمی شناس ــتبدادی، حکوم ــت اس ــز حکوم ــان ج ایرانی
ــازی  ــان و بازس ــت صفوی ــاختار حاکمی ــا وی س ــده ت ــث ش ــر باع ــن ام ج 1184:3( همی
ــا  ــت در مقایســه ب ــن دول ــی ای ــارزی در معرف ــز را نشــانه ب ــد و متمرک ــت قدرتمن حاکمی

ــد. ــه بشناس ــل از صفوی ــای قب ــز دولت ه ــی و نی ــت عثمان دول
ــگاه  ــف جای ــه توصی ــر ب ــه تمام ت ــر چ ــت ه ــا دق ــاردن ب ــر ش ــاس، اگ ــن اس ــر ای ب
ــن  ــاز- تکوی ــای هویت س ــه کارکرده ــه، ب ــا ک ــدان معن ــردازد، ب ــران می پ ســلطنت در ای
هویــت ملــی- حاکمیــت سیاســی و دولــت صفویــه توجــه نمــوده اســت. در واقــع شــاردن، 
ــه ای داشــتند  ــد کــه حاکمیــت مقتدران ــی معرفــی می نمای ــوان خاندان ــه عن ــان را ب صفوی
و یــک دولــت ملــی تأســیس کردنــد و از ایــن نظــر، میــراث کهــن ایرانــی را بازســازی 
ــر،  ــد. به عبارت دیگ ــز ش ــا نی ــی مشــروعیتی آن ه ــی از مبان ــان، یک ــًا هم ــد و اتفاق نمودن
ــت آن هــا را یکــی از مؤلفه هــای تفکیــک  ــان و قــدرت و صاب شــاردن حکومــت صفوی

ــد. ــی می کن ــان معرف ــای هم جوارش ــان از دولت ه ــران و ایرانی ای
ج( گذشته تاریخی ایران

ــتان  ــران باس ــخ ای ــه تاری ــم ب ــد، وی ه ــر می آی ــاردن ب ــته های ش ــه از نوش چنان  ک
ــه  ــرده اســت. ب ــی ب ــران دوره اســامی پ ــخ ای ــت تاری ــه اهمی ــم ب ــته و ه ــه داش عاق
همیــن دلیــل، در طــول ســفرش در بازدیــد از شــهرها، وجــه تســمیه و گذشــته شــهرها را 
ذکــر کــرده اســت. او هرچنــد مطالعــات تاریخــی مختصــری داشــته، بــه اهمیــت تاریــخ 
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در هویــت ایرانــی آگاه بــوده اســت. او هخامنشــیان را پارســیان نامیــده، لــذا از ابتــدا تــا 
ــد:  ــرد. وی می نویس ــام می ب ــیان ن ــوان پارس ــا عن ــان را ب ــفرنامه اش، ایرانی ــای س انته
ــد و در حقیقــت از آن ســرزمین  ــوران آمده ان ــرکان، از ســرزمین ت ــد ت ــه مانن ــان ب »ایرانی
بــزرگ و وســیع وارد ایــران شــده اند و ســنن و رســوم باســتانی خویــش را در مناطــق نوین 
ــدار و اســتوار نگــه داشــته اند.« )شــاردن، 1338: ج 5: 196( از نوشــته های  ــان پای هم  چن
شــاردن برداشــت می شــود کــه او شــاهنامه را هــم مطالعــه کــرده و تاریخ  نــگاران ایــران 
ــران هــم  ــوم ای ــوده و از ســابقه عل ــار آن هــا آشــنا ب ــا آث ــا حــدودی می شــناخته و ب را ت
آگاهــی داشــته اســت. او حتــی بنا هــای باســتانی ایــران را هــم بــا دقــت بررســی کــرده 
اســت. ازایــن رو، اگــر وی در بخش هــای مختلفــی از ســفرنامه خــود از تاریــخ و پیشــینه 
ــران  ــی ای ــی و تمدن ــتاوردهای فرهنگ ــه دس ــد و ب ــخن می گوی ــان س ــان ایرانی درخش
اشــاره می  کنــد، در واقــع بــر ایــن بــاور اســت کــه تــداوم خاطــرات ایرانیــان از پیشــینه 
ــه شــکل گیری هویــت ملــی در دوره  تاریخــی مشــترک - دوران باســتان و اســامی- ب
ــه و  ــا دوره صفوی ــامی ت ــت اس ــده  های نخس ــی در س ــت قوم ــپس هوی ــتان و س باس
ســرانجام هویــت ملــی در دوره صفویــه منجــر شــده اســت. احیــای مراســمی هم  چــون 
شــاهنامه خوانی و شاهنامه  نویســی، تاج  نامه نویســی و قصه پــردازی در دوره صفویــه، 
بازآفرینــی نقــش تاریــخ مشــترک در هویت ســازی ملــی اســت کــه از نــگاه شــاردن دور 
ــودرزی، 1387: 344-343( ــد. )گ ــاره می  کن ــه آن اش ــود ب ــای خ ــده و در گزارش ه نمان

د( جغرافیای سرزمین ایران
ــخنان  ــه س ــه، ب ــران در دوره صفوی ــعت ای ــورد وس ــود، در م ــفرنامه خ ــاردن در س ش
ــوری روی  ــن امپرات ــران را بزرگ تری ــرده، ای ــتناد ک ــی اس ــان ایران ــزرگان و جغرافی دان ب
زمیــن معرفــی می نمایــد. او ســپس نظــر خــود را این گونــه بیــان می کنــد: »ایــران کشــور 
کوچکــی نیســت کــه بتــوان حــدود آن را بــا چنــد تخته ســنگ یــا تپــه حقیــر یــا رودخانــه 
کوچــک مشــخص کــرد. بلکــه چنــدان وســیع و گســترده دامــن اســت کــه درنوردیــدن 
کوتاه تریــن حــد آن، افــزون بــر چهــار مــاه مــدت می گیــرد.« )شــاردن،1374،ج2: 684( 
او هم چنیــن بــه اهمیــت ژئوپولیتیــک ایــران توجــه داشــته، می گویــد: »وضــع جغرافیــای 
ــه  ــو ب ــر س ــش از ه ــر مرزهای ــرا سراس ــدی اوســت؛ زی ــات توانمن ــی از موجب ــران یک ای
ــا کوه هــای  ــی از ســکنه و آبادانــی ب ــا بیابان هــای وســیع و بــی آب و خال ــا ی وســیله دری
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بلنــد محافظــت می شــود و عبــور ســپاهیان انبــوه دشــمن از ایــن موانــع آســان نیســت.« 
)شــاردن، 1374، ج 3: 1186( در حقیقــت، او بــا پرداختــن بــه موضــوع جغرافیــای ایــران، 
بــه ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه ایــن جغرافیــا، مفهــوم ایــران را بــه عنــوان بعــد ســرزمینی 
ــت  ــت. اهمی ــوده اس ــی نم ــوی، بازآفرین ــر صف ــران عص ــی ای ــت مل ــم هوی ــن مه و رک
گــزارش شــاردن در مباحــث جغرافیایــی، از آن روســت کــه فرامــوش نکنیــم نــام ایــران 
در مفهــوم سیاســی- اجتماعــی خــود، پــس از ســده  های متمــادی کــه فرامــوش شــده 
ــودرزی،  ــت. )گ ــه اس ــرار گرفت ــراوان ق ــرد ف ــه و کارب ــورد توج ــه م ــود، در دوره صفوی ب

)236-235 :1387
هـ( آداب و رسوم و فرهنگ عمومی

ــزرگ  ــاد، تاریــخ و ویژگی  هــای ملــی دولــت ب شــاردن، آداب و عــادات و رســوم، اعی
ــه دقــت تحلیــل کــرده اســت. او ســجایای اخاقــی، اجتماعــی و تاریخــی  صفــوی را ب
ــل و  ــر مل ــرکان و دیگ ــان، ت ــراب، افغان ــان، اع ــان، ارمنی ــتیان، گرجی ــلمانان، زرتش مس
ــه  ــار ب ــرای نخســتین ب ــرده اســت. وی ب ــز بررســی ک ــوی را نی ــران صف ــع ای ــوام تاب اق
ــق  ــروان تحقی ــه از پیش ــه ای ک ــرده، به گون ــی ب ــی پ ــانه های مل ــاطیر و افس ــت اس اهمی
ــن  ــش از ای ــه پی ــه ک ــد. همان گون ــه شــمار می آی ــران ب ــی ای در افســانه ها و اســاطیر مل
ــوان مــاده و محتــوای هویــت شــناخته می شــوند؛  ــه عن گفتــه شــد، عناصــر فرهنگــی ب
بــه همیــن دلیــل، توجــه بــه ایــن عناصــر در تفهیــم هویــت ملــی مؤثرتــر اســت. شــعر و 

ــد: ــورد می گوی ــن م ــاردن در ای ــت. ش ــگ اس ــای فرهن ــی از جنبه ه ــات، یک ادبی
ســرودن شــعر، از جملــه هنرهــای ذاتــی ایرانیــان اســت و همــه آنــان دارای ایــن 
خصوصیــت و اســتعداد ذهنــی و لطیــف می باشــند. ایرانی هــا در جشــن ها و 
گردهمایی  هــا و هــر زمــان فراغــت و فرصــت یابنــد، بــه شــنیدن شــعرهای نغــز و 
دلکشــی کــه حاصــل اندیشــه ها و تخیــات رؤیاآفریــن شــاعران بــزرگ آن هاســت، 
ــاعران،  ــه ش ــان هم ــن روزگاران می ــد. در ای ــت می کنن ــاد و سرمس ــش را ش خوی
ســعدی و حافــظ، از شــهرت و اعتبــار خاصــی برخوردارنــد.« )شــاردن، 1374، ج 3، 

 )1105-1110

شــاردن حتــی ورزش هــای رایــج در ایــران عصــر صفــوی را شــاخصی بــرای توصیــف 
ــان  ــه اســت. او ورزش ایرانی ــن ســرزمین در نظــر گرفت فرهنــگ عمومــی و ریشــه دار ای



سخن تاریخ/ شماره 21 ـ سال نهم ـ بهار و تابستان 621394 ₪

ــه  ــه ن ــد دارد ک ــه تأکی ــن نکت ــه ای ــد و ب ــکانیان می دان ــون اش ــه را همچ دوره صفوی
ــه  ــر و تحــول اساســی در این گون ــه تغیی ــن و مذهــب، هیچ گون ــه آیی ــان و ن گذشــت زم

ــاردن، 1345، ج 7: 109( ــت. )ش ــرده اس ــاد نک ــا ایج فعالیت ه
شــاردن بــا عنایــت بــه ویژگی هــای فرهنگــی و بــا توجــه بــه آداب و رســوم ایرانیــان 
ــع،  ــی ظریف  طب ــان را مردم ــت محیطی، ایرانی ــای زیس ــن تفاوت ه ــر گرفت ــا در نظ و ب
ــوه  ــاط و دارای ق ــم،  محت ــش، زودفه ــر، عاقبت اندی ــال مصلحت  نگ ــمند،  نازک  خی هوش

ــد: ــد. وی می گوی ــخیص می دان ــز و تش تمی
ــد  ــه مانن ــان ن ــت، ایرانی ــایه اس ــد همس ــی و هن ــا عثمان ــران ب ــه ای ــا این  ک  ب
عثمانی هــا درنده خــو و نــه ماننــد هندیــان، زودبــاور و کــم فکــر هســتند. او ایرانیــان 
ــری و  ــت تمدن  پذی ــه قابلی ــد ک ــی می  کن ــانی معرف ــم و کس ــن  طبع، مای را روش

ــاردن، 1374، ج 4: 1593( ــد. )ش ــینی دارن شهرنش

ــی  ــتقال مل ــر اس ــوروز، مظه ــن ن ــورد جش ــی در م ــرح جامع ــاردن ش ــن ش هم چنی
ایرانیــان آورده کــه نشــان می دهــد نقــش مؤثــر ایــن ســنت ایرانــی در تکویــن هویــت 
ملــی را بــه خوبــی درک نمــوده اســت. او هم چنیــن ایرانیــان را مردمــی معرفــی می کنــد 
ــد و دســت  یابی  ــگ می کنن ــش و فرهن ــن دان ــود را صــرف آموخت ــت خ ــر وق ــه بیش ت ک
بــه علــم و هنــر را برتریــن آرمان هــای خــود می داننــد. بــه گفتــه او، مــردم ایــران عصــر 
صفــوی، پزشــکان و اخترگــران را از لحــاظ شــأن و مقــام اجتماعــی در یــک ردیــف بــه 
ــد  ــن تأکی ــد. ای ــر می دانن ــل یک  دیگ ــری را مکم ــکی و اخترگ ــد و پزش ــمار می آورن ش
ــا  ــت. او ب ــی و سنت هاس ــائل فرهنگ ــه مس ــان ب ــه ایرانی ــای توج ــم گوی ــاردن، بازه ش
ــوگ  واری ها و  ــا س ــد ی ــن ها و موالی ــل جش ــی از قبی ــات فرهنگ ــه موضوع ــن ب پرداخت
عزاداری هــا و آداب  و رســوم، در واقــع بــر ایــن امــر تأکیــد دارد کــه در دوره صفویــه و بــه 
مــدد ایــن دولــت، مــا ارتقــای فرهنــگ قومــی بــه ســطح فرهنــگ ملی را شــاهد هســتیم. 
ــرهای  ــه قش ــه هم ــه و توج ــی در دوره صفوی ــک فرهنگ ــبت ها و مناس ــری مناس فراگی
جامعــه بــه ایــن مهــم، یــادآور ایــن نکتــه اســت کــه در دوره صفویــه بــا یــک فرهنــگ 
ملــی، در مقابــل فرهنــگ قومــی از قبــل موجــود، روبــه رو هســتیم کــه رکــن مهمــی در 

ــودرزی، 1387: 304-303( ــود. )گ ــی محســوب می ش ــت مل ــن هوی تکوی
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و( جمعیت همگن و متحد
ــس در  ــود. پ ــوب می ش ــت محس ــر دول ــدی ه ــل قدرتمن ــت از عوام ــزان جمعی می
تبییــن هویــت ملــی و داشــتن شــاخص هویتــی "قــدرت" در مقایســه بــا دیگــران، میــزان 
ــی و  ــد از ویژگــی همگن ــت بای ــن جمعی ــا ای ــز مــاک محاســبات اســت؛ ام ــت نی جمعی
اتحــاد برخــوردار باشــند تــا از آن بتــوان بــه عنــوان عنصــری در تبییــن قــدرت بــه عنــوان 

مؤلفــه هویــت اســتفاده کــرد. 
ــران و  ــت ای ــه موضــوع جمعی ــود، ب ــفرنامه خ ــی از س ــای مختلف ــاردن در بخش ه ش
ویژگی هایــش توجــه کــرده اســت. زمــان حضــور او در ایــران، ســاکنان اصفهــان شــامل 
ــا وجــود ایــن  ــد. ب پیــروان ادیــان مختلــف اســام، مســیحیت، یهــود، و زرتشــتی بوده  ان
ــفرنامه اش آورده،  ــم در س ــه او ه ــور ک ــه، همان ط ــف در دوره صفوی ــای مختل اقلیت ه
اصفهــان از رونــق و یک  پارچگــی برخــوردار بــود. شــاردن دربــاره کمــی جمعیــت در ایــران 
می  نویســد: »هیــچ کشــوری وجــود نــدارد کــه کوه هایــش چنــان زیــاد و رودخانه هایــش 
ــن  ــی بی ــاط آب ــاد ارتب ــه ایج ــادر ب ــا ق ــن رودخانه ه ــدام از ای ــد. هیچ ک ــم باش ــن ک چنی
ــه خصــوص  ــود و ب ــوس ب ــزرع و کم  نف ــران کشــوری خشــک و لم  ی ــد. ای ــات نبودن والی
جمعیــت مناطــق مرکــزی کــه بیابان هــای خشــک در آن واقــع شــده، بســیار کــم بــود.« 
)فریــر، 1384: 54( بــه واقــع ایــن اشــاره او، بــه موضــوع قدرتمنــدی دولــت ایــران بــاز 
ــت  ــای خــاک خــود، جمعی ــه پهن ــان نســبت ب ــد: »ایرانی ــد می نمای ــرا تأکی ــردد؛ زی می گ
ندارنــد و ایــن ســرزمین، فاقــد چیــزی اســت کــه عمده تریــن قــوای دولت هــا را تشــکیل 
ــد  ــدرت می دان ــه ق ــن پای ــت را مهم تری می دهــد.« )شــاردن، 1345، ج8: 202( وی جمعی
ــود  ــا وج ــدار اســت. ب ــوازم اقت ــل و ل ــن عوام ــد یکــی از مؤثرتری ــران فاق ــد: ای و می گوی
ــرده، آن را از اســباب  ــت محــدود، اشــاره ک ــن جمعی ــی ای ــه یک  دســتی و همگن ــن، ب ای
ــی  ــوع قوم ــه تن ــاره ب ــا اش ــر، او ب ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــه می دان ــت صفوی ــدی دول قدرتمن
ــه  ــد دارد ک ــه تأکی ــن نکت ــه ای ــی ب ــه طــور ضمن ــی برخــی شــهرها، ب ــرت جمعیت و کث
صفویــان توانســتند از ایــن جمعیــت بــه ظاهــر متنــوع، یــک "مــای" مشــترک بــه نــام 
ملــت ایــران آن هــم در ســرزمینی کــه مهــد نــژاد آریایی هاســت، ایجــاد نماینــد و ایــن 

موفقیــت آن هــا در تکویــن هویــت ملــی ایرانــی بســیار مؤثــر بــوده اســت.
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ز( زبان:
زبــان مشــترک یکــی از مؤلفه هــای مهــم هویــت ملــی بــه شــمار می  آیــد. اهمیــت 
ایــن مؤلفــه زمانــی بیش تــر اهمیــت دارد کــه فرامــوش نکنیــم در هــر جغرافیــای هویتــی، 
ــا،  ــان اصلــی و مشــترک ایــن جغرافی ــد زبان هــای متعــددی رایــج اســت امــا زب بی  تردی
مــرز اصلــی تفکیــک هویتــی آن هــا بــا دیگــر ملــل اســت. ایــن مســأله در دوره صفویــه 

ــده می شــود. ــی دی ــه خوب ب
ــی،  ــان فارس ــه زب ــه را س ــر صفوی ــان عص ــان ایرانی ــج در می ــای رای ــاردن زبان ه ش
ــی را  ــان عرب ــات، زب ــعر و ادبی ــان ش ــی را زب ــان فارس ــد. او زب ــی می  دان ــی و عرب ترک
ــی  ــد: »فارس ــد می کن ــد و تأکی ــار می دان ــپاهیان و درب ــان س ــی را زب ــی و ترک مذهب
ــد  ــه تأکی ــت.« اگرچ ــت اس ــی قباح ــت، باق ــی سیاس ــت و ترک ــی فصاح ــت، عرب باغ
می کنــد کــه ایرانیــان، زبــان فارســی را زبــان طبیعــی و قومــی خــود می داننــد. )شــاردن، 
1374، ج 3، 947-946( »در امپراتــوری ایــران، از ســرحدات عربــی و جنوبــی تــا قســمت 
ــه می شــود و در  ــر از فارســی ســخن گفت ــه ترکــی بیش ت ــارت عــراق عجــم، ب اعظــم پ
بقیــه مناطــق فارســی رواج دارد.«)شــاردن، 1338، ج 5: 56( او از ایــن نظــر کــه تغییــرات 
ــت  ــرق  زمین را خوش  بخ ــردم مش ــت، م ــدک اس ــیار ان ــی بس ــان فارس ــکاالت زب و اش
ــوع  ــن موض ــل مهم تری ــر و تبدی ــی تغیی ــم یعن ــکاالت عظی ــن اش ــون از ای ــد؛ چ می دان
ــی  ــان اســت، خــود را آزاد ســاخته اند. شــاردن احســاس خوش  حال تمــدن بشــری کــه زب
می کنــد کــه کلماتــی بی شــمار از زبــان فارســی در زبان  هــای اروپایــی از قبیــل آلمانــی 
ــه  ــد ک ــرق  زمین می دان ــان مش ــه زب ــی را یگان ــت. او فارس ــده اس ــی وارد ش و انگلیس
ــخت و  ــای س ــر آهنگ ه ــب دارد و کم ت ــی تناس ــای اروپای ــا زبان ه ــه ب ــر از هم بیش ت

ــود. ــده می  ش ــن در آن دی خش
او در مورد زبان عربی می گوید:

بــا این  کــه بیش تــر کتــب و آثــار معتبــر تــازی را بــه فارســی برگردانده انــد، زبــان 
ــرا  ــار و اهمیــت بســیار دارد؛ زی ــه زمینه هــای علمــی و مذهبــی اعتب ــی در کلی عرب
ــد  ــن، ناچارن ــن دی ــان ای ــز مبلغ ــان اســت و نی ــن زب ــا ای ــه دانش ه سرچشــمه هم
قــرآن را کــه کام خداســت و بزرگ تریــن معجــزات پیغمبــر اســام اســت و کتــب 

حدیــث را بــه زبــان عربــی بخواننــد. )شــاردن، 1374، ج 3: 921( 
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ــه  ــأله غبط ــن مس ــه ای ــد. او ب ــرق  زمین می دان ــی مش ــان علم ــی را زب ــاردن عرب ش
ــاب  ــامی و الق ــان، دارای اس ــژه ایرانی ــه وی ــرق  زمین ب ــلمانان مش ــه مس ــورد ک می خ
ــان عربــی اســت، در  ــا زب ــان خودشــان و ی ــًا برگرفتــه از زب باشــکوهی هســتند کــه غالب
ــت  ــه و دق ــن توج ــد معناســت. از ای ــه فاق ــی هســتند ک ــان دارای القاب ــه غربی ــی ک حال
شــاردن در بیــان تنــوع زبانــی در ایــران عصــر صفــوی و تأکیــدی کــه بــر زبــان فارســی 
ــان فارســی یکــی از  ــوده کــه زب ــل نب ــه غاف ــن نکت ــت کــه او از ای ــوان دریاف دارد، می ت
ارکان هویــت ملــی ایــران محســوب می شــود. اهمیــت ایــن مســأله آن  جاســت کــه بــه 
ــچ گاه آن  ــار، هی ــی در درب ــان ترک ــژه زب ــه وی ــر و ب ــای دیگ ــودن زبان ه ــج ب ــم رای رغ
ــه  ــان هویت بخــش ب ــوان زب ــه عن ــان فارســی ب ــری زب ــع گســترش و فراگی زبان هــا مان

ــی نشــده اســت. عنصــر ایران

نتیجه
ــرد  ــاردن، جهان گ ــای ش ــاق گزارش ه ــدود انطب ــا ح ــد ت ــاش ش ــه ت ــن مقال در ای
ــا مؤلفه هــای هویــت ملــی واکاوی شــود. در ایــن  فرانســوی در ایــران عصــر صفــوی، ب
ــه مصادیــق مرتبــط  ــوم شــد شــاردن در ســفرنامه اش، اشــارات متعــددی ب بررســی، معل
ــی  ــه مســائل مذهب ــن ب ــن، او در پرداخت ــا وجــود ای ــی دارد. ب ــت مل ــا مؤلفه هــای هوی ب
ــری دارد.  ــد بیش ت ــم تأکی ــاخص مه ــک ش ــوان ی ــه عن ــیع ب ــب تش ــمیت مذه و رس
نکتــه قابل توجــه در بررســی ســفرنامه شــاردن، ایــن اســت کــه اگرچــه او از واژگانــی 
هم  چون"هویــت"، "هویــت ایرانــی" و"هویــت ملــی" اســتفاده نمی کنــد، مصادیقــی کــه 
ــد، نشــان می  دهــد کــه  ــان می کن ــا هویــت بی در مــورد هریــک از مؤلفه هــای مرتبــط ب
او در مــواردی بــه ایجــاد، بازســازی و تکویــن هویــت ملــی در دوره صفویــه اشــاره کــرده 
ــا تأکیــد دوچنــدان، مســأله مذهــب و رســمیت آن  کــه در رأس ایــن نمونه هــا و البتــه ب
ــان فارســی،  ــه زب ــردازد ک ــی می پ ــت مل ــم هوی ــن وتتمی ــه تکوی ــواردی ب اســت و در م
پیشــینه تاریخــی مشــترک، نظــام سیاســی و جمعیــت همگــن بــا ســرزمین، نمونه هــای 
مشــخص ایــن امــر اســت. از ایــن رو، حتــی بــا فــرض این  کــه او از مفهــوم هویــت ملــی 
ــد  ــه می توان ــری ک ــه عناص ــه ب ــته، از توج ــی نداش ــوی درک دقیق ــر صف ــران عص در ای

چنیــن جایگاهــی داشــته باشــد، غافــل نبــوده اســت.
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کتابنامه
ــر  ــام علی اکب ــه اهتم ــران، ب ــت در ای ــت و قومی ــد )1386(. هوی ــدی، حمی - احم
علیخانــی، هویــت در ایــران، تهــران، پژوهشــگاه علــوم انســانی فرهنــگ و مطالعــات 

ــگاهی، ص 187-165. ــاد دانش ــی، جه اجتماع
- اســمیت، دی آنتونــی )1383(. ناسیونالیســم، نظریــه، ایدئولــوژی تاریــخ، 

ــی. ــدن ایران ــر تم ــران، نش ــاری، ته ــور انص ــه منص ترجم
- افتخــاری، اصغــر )1386(. کالبدشــکافی هویــت، مبانــی، بحران هــا، راه  کارهــا، 
بــه اهتمــام علی اکبــر علیخانــی، هویــت در ایــران، تهــران، پژوهشــگاه علــوم انســانی 

فرهنگــی و مطالعــات اجتماعــی جهــاد دانشــگاهی، ص 37-23.
- ثواقــب، جهانبخــش )1380(. تاریخ نــگاری عصــر صفــوی و شــناخت منابــع و 

ماخــذ، شــیراز، انتشــارات نویــد شــیراز.
ــی  ــولات سیاس ــاکش تح ــی در کش ــت ایران ــول )1381(. هوی ــان، رس - جعفری
ایــران در چهــار قــرن اخیــر، بــه اهتمــام گــروه تحقیقــات سیاســی اســام )پژوهشــگاه 
ــران،  ــران، ته ــی در ای ــت مل ــای هوی ــی(، مؤلفه ه ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس عل

ــارف، ص 27-5. ــگ و مع ــگاه فرهن پژوهش
ــژوه، منوچهــر )1385(. بررســی ســفرنامه های دوره صفــوی، اصفهــان،  - دانش پ

دانشــگاه اصفهــان، فرهنگســتان هنــر.
- رجایی، فرهنگ )1386(. مشکل هویت ایرانیان امروز، تهران، غزل.

ــام داوود  ــه اهتم ــی، ب ــت مل ــگ و هوی ــل فرهن ــاپور )1383(. تعام ــانی، ش - رواس
ــی. ــدن ایران ــر تم ــران، نش ــدی، ته میرمحم

ــل لیبرالیســم  ــران تقاب ــت در ای - ســریع  القلم، محمــود )1386(. پارادوکــس هوی
و اســلام، بــه اهتمــام علی اکبــر علیخانــی، هویــت در ایــران، تهــران، پژوهشــگاه علــوم 

انســانی فرهنــگ و مطالعــات اجتماعــی جهــاد دانشــگاهی، ص 50-41.
- سیووری، راجر )1381(. ایران عصر صفوی، ترجمه کامبیز عزیزی، بی جا، مرکز.

ــاد،  ــا،  اتح ــی، بی ج ــد عباس ــه محم ــیاحت  نامه، ترجم ــاردن، ژان )1338(. س - ش
ــن، ج 5 و 6. ــروز و نگی پی

- _________________ )1345(. ســیاحت  نامه شــاردن، ترجمــه محمــد عباســی، 
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تهــران، امیرکبیــر، ج 1، 7، 8 و 9.
ــی،  ــال یغمای ــه اقب ــاردن، ترجم ــیاحت  نامه ش - ________________ )1372(. س

تهــران، تــوس، ج 1.
اقبــال  مترجــم:  شــاردن،  ســیاحت  نامه   .)1374(  ___________________  -

یغمایــی، تهــران،  تــوس، ج 2،3، 4 و 6.
- طالشــانی، مظفــر نامــدار )1381(. غرب گرایــی و اســتحاله هویــت ملــی 
ایرانیــان، بــه اهتمــام گــروه تحقیقــات سیاســی اســامی )پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
ــارف، ص 187  ــران، تهــران، مع ــی در ای ــت مل ــات فرهنگــی(،  مؤلفه هــای هوی مطالع

و 149.
ــه  ــی، ب ــان و عقب ماندگ ــی ایرانی ــت فرهنگ ــر )1386(. هوی ــی، علی اکب - علیخان
ــانی  ــوم انس ــگاه عل ــران، پژوهش ــران، ته ــت در ای ــی،  هوی ــر علیخان ــام علی اکب اهتم

ــاد دانشــگاهی، ص 141-95. ــی جه ــات اجتماع ــگ و مطالع فرهن
- فریــر، رانددبلیــو )1384(. برگزیــده و شــرح ســفرنامه شــاردن، ترجمــه حســین 

هژیریــان و حســن اســدی، تهــران، نشــر پژوهــش فــروزان روز.
ــن، )1386(. ظرفیت هــای ادبیــات فارســی  ــژه غیاث الدی ــادی، حســینعلی؛ منی - قب
ــران،  ــت در ای ــی، هوی ــر علیخان ــام علی اکب ــه اهتم ــی، ب ــت ایران ــی هوی در بازیاب
تهــران، پژوهشــگاه علــوم انســانی فرهنــگ و مطالعــات اجتماعــی جهــاد دانشــگاهی، ص 

.163 -143
- کرویــس، دریــک وان در )1380(. شــاردن و ایــران، ترجمــه حمــزه اخــوان تقــوی،  

تهــران، نشــر و پژوهــش فــروزان روز.
- کریمــی ملــه، علــی )1386(. بازتاب هویــت فرهنگــی ایرانیان در ســفرنامه های 
عصــر صفــوی و قاجــاری، فصلنامــه مطالعــات ملــی، ســال هشــتم، شــماره 29، ص 

.62-31
ــدید آن در  ــل تش ــت و عوام ــران هوی ــر )1386(. بح ــی، علی اکب ــی اردکان - کمال
ایــران، بــه اهتمــام علی اکبــر علیخانــی، هویــت در ایــران،  تهــران، پژوهشــگاه علــوم 

انســانی فرهنــگ و مطالعــات اجتماعــی جهــاد دانشــگاهی، ص 331-315.
- گریشــمن، ر )1380(. ایــران از آغــاز تــا اســلام،  ترجمــه، محمــد معیــن، تهــران، 
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شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
- گــودرزی، حســین )1387(. تکویــن جامعه شــناختی هویــت ملــی در ایــران بــا 

تأکیــد بــر دوره صفویــه، تهــران، انتشــارات تمــدن ایرانــی.
- گیدنز، آنتونی )1386(. جامعه شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، نی.

- محرمــی، توحیــد )1386(. هویــت ایرانــی اســلامی، بــه اهتمــام علی اکبــر 
ــوم انســانی فرهنــگ و مطالعــات  ــی، هویــت در ایــران،  تهــران، پژوهشــگاه عل علیخان

ــگاهی، ص 94-65. ــاد دانش ــی جه اجتماع
- محمــودی، علــی )1386(. بحــران هویــت در ایــران امــروز، بــه اهتمــام علی اکبر 
علیخانــی، هویــت در ایــران، تهــران، پژوهشــگاه علــوم انســانی فرهنــگ و مطالعــات 

اجتماعــی جهــاد دانشــگاهی، ص 314-291.
- مشیری، مهشید )1376(. فرهنگ فشرده زبان فارسی، تهران، البرز.

- مطهری، مرتضی )1360(. خدمات متقابل اسلام و ایران، تهران، صدرا.


