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  چكيده
 تالش روشنفكران ايراني براي هويت يابي و شناخت هويت ايراني در طول يك

اما . قرن و نيم اخير به ظاهر پراكنده و گاه متضاد يا در تناقض با هم قرار مي گيرند
واقعيت اين است كه روشنفكران جامعه ي ما، هر يك اليه اي از اليه هاي مختلف 

انقالب مشروطه از جمله دوران هاي مهم تاريخ . هويت ايراني را بازگو كرده اند
ن روشنفكران مختلفي به دنبال يافتن كشور ما به شمار مي رود كه طي آ

راهكارهايي جهت پيشرفت و ترقي كشور و همچنين چاره جويي براي هويت 
از جمله اين روشنفكران حسين كاظم زاده ايرانشهر . يابي مردم ايران زمين بوده اند

مي باشد كه تحت تاثير پيشرفت غرب، ادبيات روشنگري و آشفتگي اوضاع ايران 
به طرح پرسش و پژوهش از چرايي انحطاط ايران به ويژه در قياس  دوره ي قاجار،

و » رويكرد اسكينري«در اين راستا، با استفاده از . با ايران دوران باستان پرداخت
تالش مي شود با مطالعه، برداشت و استنتاج از متون » تحليل اسنادي«روش 

انديشه ي حسين موجود، مساله ي هويت ملي و به ويژه نسبت مليت و دين در 
شيوه ي گردآوري مطالب و داده ها نيز . كاظم زاده ايرانشهر مورد بررسي قرار گيرد

  .مي باشد) اسنادي(كتابخانه اي 
زاده ايرانشـهر، مشـروطه، مليـت،     ايـران، ديـن، روشـنفكران، كـاظم    :هـا  كليدواژه

  .ملي هويت
  

                                                                                                 
     h.fazeli@ut.ac.ir. حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران تاديار گروه علوم سياسي دانشكدهاس ∗
 )مسـئول  نويسـنده  (حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهـران   ارشد علوم سياسي دانشكده  دانشجوي كارشناسي ∗∗

nozartahmasebi70@gmail.com .  
 5/5/1394: ، تاريخ پذيرش9/2/1394: تاريخ دريافت



 زادة ايرانشهر و مسالة هويت ملي حسين كاظم   106

  

  مقدمه . 1
كشور ما به شمار مي رود و انقالب مشروطيت يكي از تحوالت سرنوشت ساز تاريخ 

مانند هر انقالبي نقطه عطف و تحولي است كه نهادها و ساختارهاي اجتماعي را 
  .دگرگون كرده است

با اين كه ايران پيش از اسالم رويدادهاي مهم فراواني را پشت سر گذاشته و شاهد 
رين حوادث سنگين بسياري بوده است، اما بي گمان يكي از اثرگذارترين و بزرگ ت

رويداد هايي كه به خود ديده،انقالب مشروطه مي باشد، زيرا هيچ يك از رويدادهاي 
اجتماعي ايران را از بنياد و از همه سو دگرگون نكرد، تنها  -گذشته ساختار سياسي

انقالب مشروطه بود كه توانست ساختار سياسي، نظام حكومتي، روابط بين الملل، بينش 
و اوضاع ادبي و هنري ايران را به گونه اي آشكار هاي فكري، شيوه ي معيشتي 

اهميت انقالب مشروطه در آن است كه برخالف ). 93:1383گودرزي، (دگرگون سازد 
كوشش هاي پيشين در جهت نوسازي و اصالح كه بيشتر از درون و توسط نخبگان 
 -سياسي قاجار انجام پذيرفت، محدود به مصلحت گرايي سياسي و اصالحات اداري

اين سخن نه به معناي نفي اهميت آن اقدامات به عنوان فراهم كننده ي . ظامي نبودن
زمينه ي ظهور انقالب مشروطيت، بلكه تاكيد بر اين مسئله است كه مشروطيت، نقطه 
عزيمت مفصل بندي گفتمان هويتي جديد است كه به نحوي عميق در باورهاي سنتي 

طباطبايي، (خ شكاف ايجاد نموده است ايرانيان درباره ي سياست، جامعه و تاري
در دوران مشروطه براي نخستين بار مسائلي چون پيشرفت، رابطه ي دين ). 274:1384

و تاريخي، پذيرش يا  (Ntional Identity) ، هويت ملي   (Nationality)با دولت و مليت
بنابراين . رد تمدن غرب با جرئت و صراحت توسط روشنفكران مختلف مطرح شد

جنبش مشروطه خواهي از مهم ترين سرفصل هاي تاريخ ايران زمين است كه از جهات 
گوناگون درخور و شايسته ي شناخت علمي و دقيق به دور از پيش داوري هاي ذهني 

روشنفكران ايراني كه همراه و .و نگاه هاي تعصب آميز قومي، ديني و نژادي است
و پايه هاي بنيادي اين جنبش به حساب همزاد مشروطيت اند، يكي از حلقه هاي اصلي 

بنابراين تحقيق درباره ي جنبش مشروطه و بررسي آراء و افكار روشنفكران . مي آيند
  ).69:1383گودرزي، (آن بايد به طور همزمان صورت پذيرد 

نيز در زمره ي نخبگان ) شمسي 1262دي ماه  20متولد (حسين كاظم زاده ايرانشهر 
 Modern) ست كه همزمان با آغاز پروژه ي تاسيس دولت مدرنفكري جامعه ي ايران ا
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State)  در ايران، در رابطه با موضوعات مختلف مانند عقب ماندگي ايران، تجدد، رابطه
مهم ترين دغدغه ي .  با غرب، هويت ايراني و اركان آن انديشه ورزي كرده است

چاره جويي براي پيشرفت و فكري كاظم زاده ايرانشهر مانند ساير روشنفكران ايراني، 
به همين خاطر ايرانشهر از منظر تجدد و پيشرفت به مسائل و . آباداني كشور بود

و برساخته كردن هويت ملي، آن  "مليت"موضوعات ايران مي نگرد و با تاكيد بر عنصر 
ما مليت را يگانه وسيله ي « . را تنها عامل پيشرفت و ترقي ايران مي دانست) مليت(

يران مي دانيم و آن را كمال مطلوب و نمايه ي آمال نژاد جوان و نوزاد ايران مي ترقي ا
بنابراين مقاله ي حاضر به دنبال بررسي ). 39:1293كاظم زاده ايرانشهر، (» شناسيم 

انگيزه ها، اهداف، و راه حل هاي حسين كاظم زاده ايرانشهر مي باشد و با توجه به 
روشنفكران مشروطه، به دنبال پاسخگويي به اين  اهميت هويت ملي و دين در ميان

پرسش مي باشيم كه نسبت دين با مليت در انديشه ي كاظم زاده ايرانشهر چگونه مي 
ايرانشهر با ارائه ي تعبير عرفاني از دين، به "باشد؟ ايده ي حاكم بر مقاله اين است كه 
  ".برتري و تقدم مليت بر دين تاكيد داشت

  
  رويكرد اسكينري در تحليل انديشه هاي ايرانشهر چهارچوب نظري؛. 2

اين . بحث هويت بيشتر در قرن بيستم وارد مباحث علوم اجتماعي شد و نه پيش از آن
 "idem"در حالي است كه واژه ي هويت داراي تاريخي طوالني است و از ريشه التين 

هويت انواع ). 39:1390احمدي، (به معناي همان بودن و تداوم گرفته مي شود 
گوناگوني دارد و مي توان از آن به عنوان پسوند پديده هايي مانند فرهنگ، قوميت، 

استفاده كرد اما در اين ميان برخي شناخته شده هستند و پيرامون آن ها ... مليت، دين و
از جمله مي توان به هويت ملي، هويت ديني و  .بحث هاي زيادي صورت گرفته است

  .هويت قومي اشاره كرد
منظور از هويت ملي، وجود احساس  (Anthony D. Smith)اسميت . از نظر آنتوني دي

يك اجتماع سياسي به نوبه ي خود نه تنها به وجود برخي . اجتماع سياسي است
. اجتماع اشاره مي كند نهادهاي مشترك و مجموعه ي واحدي از حقوق و وظايف براي

يك اجتماع سياسي همچنين به يك فضاي اجتماعي قطعي، يك سرزمين برخوردار از 
مرزهاي  شناخته شده نيز اشاره مي كند كه اعضا بدان وسيله خود را تعريف كرده و به 

منظور از هويت ديني نيز مجموعه اي از ). Smith,1991:98 (آن احساس تعلق مي كنند 
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عمال است كه فرد يا جامعه در رابطه با سنت ها و مراسم پيشين كه جنبه ي باورها و ا
در انديشه ي آنتوني اسميت دين ). 62:1390احمدي، (ايماني دارد به اجرا مي گذارد 

مي تواند به عنوان يك نهاد اجتماعي و عاملي براي سازماندهي ارتباطات اجتماعي 
 (Nationalism) با نسبت دين و ناسيوناليسمدر رابطه ). Smith,2003:14 (قلمداد شود 

نيز آنتوني اسميت معتقد است كه ملي گرايي در معناي واقعي خود مي تواند يك 
 مذهب باشد و يك ارتباطي عاطفي بين مذهب و احساسات ملي گرايانه وجود دارد

(Smith, 2003:45). من در رابطه با نسبت دين با هويت ملي كاظم زاده ايرانشهر نيز ض
. برقراري سازش و ارتباط بين اين مقوالت، بر برتري و مقدم بودن مليت تاكيد داشت

مجموع خصايص روحي يك ملت، كه آن « ازنظر ايرانشهر مليت عبارت است از
  ).198:1293كاظم زاده ايرانشهر، (» خصايص او را از ملت هاي ديگر جدا مي كند
ي ايرانشهر از طرح اين مسئله و تكيه بر بحث اصلي ما اين است كه داليل و انگيزه ها

همانطور كه . عنصر مليت چه مي باشد و كدامين عوامل بر افكار او تاثير داشته است
 كوئينتن اسكينر (Quentin Skinne) نيز بيان مي كند، در رابطه با مولفان بايد به سه

نخست اين كه، كلمات چه معنايي دارند : برداشت و مسئله ي مهم توجه داشته باشيم
يا اين كه برخي جمله هاي خاص چه معنايي مي دهند؟ دوم اين كه، معناي متن براي 

گويد، چه خواننده چيست؟ و سوم اين كه، نويسنده از آن چه در متن معيني مي 
بنابراين در هنگام تالش براي تفسير معناي ). 165-168: 1393اسكينر، (منظوري دارد؟ 

 (Motivation and Intention)» انگيزه و نيت«آثار نويسندگان، سنجيدن اين نكته كه 
مطابق روش تحقيق اسكينر، براي فهم انديشه . نويسندگان چه بوده، حائز اهميت است

ند، هم بايد گفتار سياسي مسلط بر جامعه و زمانه ي وي را ي سياسي يك انديشم
آن انديشمند را براي برقراري ارتباط در چنين گفتاري » قصد و نيت«شناخت و هم بايد 

» انگيزه و اهداف«از نظر اسكينر، آگاهي از ). 202-203: 1392منوچهري، (دريافت 
هر نويسنده با آنچه نوشته، برقرار مولفان، همانا شناختن نوع پيوند يا رابطه اي است كه 

مي كند و شناختن اين است كه چه امري آن كنش هاي گفتاري را موجب شده است 
مضمون اصلي رهيافت اسكينر اين است كه معناي هر متن يا ). 173: 1393اسكينر، (

انديشه اي را بايد در چهارچوب شرايط زماني و مكاني پيدايش آن و با توجه به 
: 1392منوچهري، (اي سياسي حاكم بر آن دوره ي زماني درك شود استدالل ه

بدين ترتيب ما بايد از اين زاويه و چهارچوب اقدام به بررسي افكار روشنفكراني ).208
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مانند كاظم زاده ايرانشهر كنيم و انگيزه ها و نيات آنان را مورد بررسي قرار دهيم و به 
گيري ايده و نظريه پردازي در روشنفكراني دنبال چرايي هايي باشيم كه موجبات شكل 

يك نوع » به دليل«همانطور كه گفته شد ايرانشهر نيز. مانند ايرانشهر را ايجاد كرده است
نگاه حسرت گرايانه به اوضاع ايران عصر مشروطه در قياس با ايران باستان  و آشنايي 

به عنوان يگانه عامل  -با پيشرفت و تجدد غرب، با تاكيد بر هويت ملي و روح ايرانيت
در . خود را پيشرفت و متمدن ساختن ايران بيان مي كرد» هدف و نيت«،  -ترقي كشور 

واقع تحوالت عصر مشروطه موجب شده بود تا ديدگاه كاظم زاده ايرانشهر نسبت به 
موضوع هويت ملي و ارتباط دين و مليت از زاويه ي پيشرفت، تجدد و ترقي ايران 

  .باشد
  
  ، هويت ملي و دينهويت. 3

هويت به معناي هستي و وجود است، چيزي كه وسيله ي « به بيان احمد اشرف 
شناسايي فرد باشد يعني مجموعه خصايص فردي و خصوصيات رفتاري كه از روي آن 

هويت . فرد به عنوان يك گروه اجتماعي شناخته مي شود و از ديگران متمايز مي گردد
اي جمعي است و به معناي احساس همبستگي بزرگ ملي و قومي از انواع هويت ه

هويت ملي و قومي در كشاكش . ملي و قومي و آگاهي از آن و فداكاري در راه آن است
ايران در برابر انيران، يونان در برابر بربرها، ايران در . تصور ما از ديگران شكل مي گيرد

هستي "نابراين خودآگاهي از ب. برابر توران، ترك در برابر تاجيك و عجم در برابر عرب
دو روي يك سكه اند  "بيگانگان"و  "ما". همراه است "هستي ديگران"با آگاهي از  "ما

ضرورت بحث از هويت در اين ).533:1378اشرف، (» و يكي بدون ديگري بي معناست
است كه داشتن تعريفي از خود، اولين قدم نه تنها در ايفاي نقش، بلكه از مقدمات 

بدون تحول هويت از يك سو به درجازدگي منجر مي شود و از . دن استانسان بو
رجايي، (سوي ديگر امكان ابتكار از نسل هايي كه خواهند آمد، گرفته مي شود 

67:1382 .(  
بنابراين بحث و بررسي در رابطه با هويت، هويت ملي و اركان آن در هر جامعه اي از 

توجه به اين مقوالت مي تواند بر عرصه  اهميت بسيار بااليي برخوردار است و عدم
هاي مختلف زندگي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي هرجامعه اي تاثيرات منفي 

مي توان گفت بي هويتي عين ظلم است و ظلم آن را تشديد مي كند و . داشته باشد
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فراگيرترين و در عين ). 6:1372داوري، (طلب هويت، طلب عدالت و آزادي است 
هم ترين سطح هويت در تمامي نظام هاي اجتماعي كنوني، هويت ملي مي باشد حال م

هويت . كه در مقايسه با ساير انواع هويت جمعي، بر كل نظام اجتماعي تاثير مي گذارد
ملي آرمان ها را تحقق مي بخشد، به حكومت مشروعيت مي دهد و بر ميزان نفوذ آن 

ديگر دين و مذهب نيز در شكل گيري از سوي ). 14:1383ميرمحمدي، (مي افزايد 
در واقع در ميان عناصري كه هويت يك جامعه را از جامعه . هويت نقش اساسي دارد

ي ديگر متمايز مي بخشند، دين يكي از مهم ترين عناصر است به گونه اي كه در طول 
  ).13:1379مالرب، (تاريخ، تمام تمدن هاي بشري داراي زيرساخت ديني بوده اند 

راين دين نقش بسيار ممتازي در شناخت هويت ملي ايفا مي كند و بررسي سهم بناب
دين در قوام هويت مي تواند در بررسي رفتارها و مواضع عيني اقوام و ملل بسيار 

دين و مذهب در ايران از اين لحاظ هم قابل توجه است كه الهام بخش . روشنگر باشد
ه نمي توان اسطوره ها، رسوم، هنرها و ساير مولفه هاي هويتي نيز هست، به طوري ك

). 19:1387نصري، (ميراث ادبي و زبان را جداي از مضمون ديني آن ها بررسي كرد 
بدين ترتيب هويت ديني مقوله اي است كه در سطح هويت اجتماعي قرار گرفته و 

هويت ديني ). 63:1390احمدي، (معموال در تقابل با هويت ملي ايراني قرار نمي گيرد 
چه پيش و چه پس از اسالم هيچ گاه در برابر هويت ملي و هم سطح آن و به ويژه نفي 

گرچه به لحاظ اعتقادي برتر دانستن هويت ديني بر هويت ملي . كننده ي آن نبوده است
هميشه در ميان مدافعان نهضت هاي ديني وجود داشته است، اما واقعيات موجود يعني 

قدرت هاي سياسي رقيب يا دشمن ايران، هميشه وجود ديگري سياسي، يعني وجود 
ضرورت وجود دولت ايراني و پشتيباني از آن را براي برقراري امنيت و نظم در ميان 

احمدي، (معتقدان به برتري دين بر مليت به لحاظ ارزشي توجيه كرده است 
نسبت دين و هويت ملي در ايران هميشه از اهميت بسيار زيادي ). 119:1390

ار بوده است و تقابل يا سازش اين مقوالت از جمله مسائل مهمي بوده كه ذهن برخورد
روشنفكران و متفكران علمي را به خود مشغول كرده است و تاثيرگذاري اين دو مقوله 

همانطور كه هابسبام نيز مي گويد با . بر هم همواره مورد توجه جدي قرار داشته است
سم در جلب وفاداري اقوام گوناگون است ولي در اين كه مذهب قاعدتا رقيب ناسيونالي

مواردي به عنوان مالطي شگفت انگيز در پيدايش ناسيوناليسم بدوي و به خصوص 
از مواردي كه هابسبام ذكر مي كند، ناسيوناليسم . ناسيوناليسم نوين به كار آمده است
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يعي در عصر بدوي در ايران زرتشتي در عصر ساساني و ناسيوناليسم نوين در ايران ش
در ايران پيدايش ). 155:1383هابسبام به نقل از احمدي، (صفوي تا به امروز است 

مفاهيم هويت، هويت ملي و ارتباط اين مقوالت با دين را به طور ويژه مي توان در 
اواخر دوران قاجار و به ويژه در اوان مشروطيت جست و جو كرد، زماني كه ايرانيان با 

نوذري، (ظهواهر تمدن غرب و لوازم و صناعات آن آشنا شدند نخستين رويه ها و 
36:1382.(  

در واقع دوران مشروطه دوراني بود كه شاهد شكل گيري چرايي هايي در اذهان 
روشنفكران ايران هستيم، چرايي عقب ماندگي ايران؟ چرايي پيشرفت غرب؟ و چرايي 

چرايي ها موجب ايجاد فاصله گرفتن كشور از عظمت و شكوه ايران باستان؟ اين 
انگيزه هايي براي روشنفكران شد تا اقدام به نظريه پردازي و ارائه ي راه حل براي 

بنابراين مسائل مختلفي را مدنظر قرار دادند كه يكي از مهم ترين . پيشرفت كشور كنند
اين موضوعات تفسير و نظريه پردازي در رابطه با نسبت دين و هويت ملي مي باشد 

فكران مختلفي در رابطه با اين موضوع نظريه پردازي كردند و از جمله مهم كه روشن
  .ترين آن ها حسين كاظم زاده ي ايرانشهر مي باشد

  
  و روح ايراني در انديشة  ايرانشهر مليت. 4

در آستانه ي ورود به قرن بيستم، انسان ايراني نوعي گذار معرفت شناختي و گفتماني را 
ان مشروطه نوعي نگرش به عنصر ملي هويت ايراني به وجود در دور. تجربه مي كند

ويژگي اين نوع نگرش، ذكر شكوه پيشين . آمد كه برخي آن را باستان گرايي دانسته اند
اين نوع ). 70:1383احمدي، (تاريخ ايران و ابراز نفرت نسبت به مهاجمان بيگانه بود 
آن؛ ) اعراب(مسببان انحطاط  نگرش اندوه گرايانه نسبت به گذشته ي ايران و شماتت

محصول رخدادهاي قرن بيستم و رقابت بازيگران محوري نظام جهاني بر سر كسب 
گسترش نفوذ اين بازيگران در ايران و به همراه آن تضعيف . نفوذ در ايران به وجود آمد

و انحطاط قدرت اقتصادي، نظامي و سياسي ايران، آن چنان روحيه ي نخبگان سياسي و 
ياد مي  "بحران هويت ايراني"ايران را در هم شكست كه برخي از آن به عنوان فكري 

نگاه حسرت گرايانه به هويت ايراني در پي برانگيختن احساس ). 86:1371كاتم، (كنند 
غرور و افتخار در نسل جوان ايراني و تقويت پشتكار آن براي كسب دانش جهت 

عالوه بر ). 167:1378احمدي، (ل بود تبديل ايران به يك كشور در حال رشد و تكام
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عامل انحطاط كشور و نفوذ و تاثير گذاري بيگانگان، آشنايي و تماس با غرب و 
پيشرفت آن و آشنايي با ادبيات روشنگري عواملي بودند تا برخي از روشنفكران ايران 
در جست و جوي علت عقب ماندگي ايران متوجه تاريخ گذشته و عنصر هويت ملي 

از جمله اين روشنفكران حسين كاظم زاده ايرانشهر بود كه ). 37:1380بيگدلو، (شوند 
با تاكيد بر عنصر مليت و هويت ملي، آن را يگانه عامل پيشرفت و ترقي ايران تلقي مي 

 "ايرانشهر"ميالدي مشغول چاپ مجله اي به نام  1927تا 1922كاظم زاده از سال . كرد
از نظر كاظم .شناخته مي شود) ايرانشهر(همين اسم مستعاربود كه از آن زمان به بعد، با 

انتشار مجله ي ايرانشهر براي نژاد ايران يك چراغ هدايت و يك منبع معرفت و «زاده 
اخالق و فضيلت است كه به وسيله ي آن در جاده ي ترقي و تجدد، اين چراغ را در 

مباحث بنيادين مجله ). 194:1350كاظم زاده ايرانشهر،(» دست بگيرند تا گمراه نشوند
ي ايرانشهر بر محور ايران پرستي، ايران دوستي و احياي تمدن ايراني مي چرخيد و 
هدف اصلي آن تالش در راستاي تقويت هويت ملي و سعي در ايجاد ملتي يكپارچه و 

ايرانشهر نگاه خود را بر احياي تمدن ايران متمركز ساخت و فرياد برآورد . متمدن بود
اين كشور امروز يگانه تكيه گاه ماست و . ا، عشق ما، ايران جوان و آزاد استمسلك م«

كاظم زاده (» سزاوار است در راه آن هر مرارتي را به جان و دل خريدار باشيم 
  ).45:1293ايرانشهر،

بايد براي بيدار كردن حس مليت در دل هاي افراد ايراني، به « ايرانشهر معتقد بود 
د ايران به هر گونه عملي اقدامي نمود كه در نظر ما نشر و خصوص در نژاد نوزا

گسترش تاريخ ايران و از ميان آن شرح تاريخ تمدن قديم اين كشور بهترين وسيله 
  ).3:1329كاظم زاده ايرانشهر، (» هاست 

بدين ترتيب ايران گرايي و تاكيد بر عنصر مليت و بسط و ترويج آن در كانون افكار 
رفت و به عنوان چاره ي نهايي دردهاي مزمن ايرانيان نگريسته شد و ايرانشهر قرار گ

ايرانشهر همه . هر انديشه يا حركت اصالحي ديگر مي بايست بر اين پايه استوار گردد
مليت ما ايرانيت است و ايرانيت همه «چيز ايرانيان را در مليت آنان خالصه مي كرد 

اگر ما . قدسيت ما، ناموس ما و حيات ماافتخار ما، شرافت ما، عظمت ما، . چيز ماست
مليت را محور آمال و اعمال خود قرار دهيم، از بي همه چيزي خالص شده و داراي 

ماها پيش از هرچيز بايد ايراني باشيم و ايراني ناميده شويم و . همه چيز خواهيم شد
را بدون ايرانيت يك كلمه ي مقدس و جامعي است كه تمام افراد ملت . ايراني بمانيم
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هر فردي كه . تفرقه ي زبان و مذهب در زير شهير شهامت گستر خود جاي مي دهد
خون آريايي در بدن دارد و خاك ايران را وطن خود مي داند، خواه كرد و بلوچ و خواه 

: 1320كاظم زاده ايرانشهر،(» زرتشتي و ارمني، بايد ايراني شمرده و ايراني ناميده شود 
75-74.(  

هدف آمال ايران جز مليت يعني زنده كردن ايرانيت با تمام شئون آن « در نگاه ايرانشهر 
هر حكمدار مطلق و . در دايره ي مقتضيات تمدن جديد چيز ديگري نمي تواند باشد

قادر كه زمام مقدرات ايران را در دست بگيرد، اگر اين هدف را غايت اعمال خود 
مليت ما يگانه وسيله . مملكت كامياب نخواهد شد نسازد، هرگز در اصالح خرابي هاي

ي ترقي ماست و آن را كمال مطلوب و نمايه ي آمال نژاد جوان و نوزاد ايران مي 
و ) ايرانشهر(كاظم زاده دو عنصر خاك ). 29:1293كاظم زاده ايرانشهر، (» شناسيم 

و ملت را ) 177:1379بهنام، (را عناصر سازنده ي ملت مي شناسد ) نژاد آريايي(خون 
مجموع خصايص روحي يك ملت كه آن خصايص، او را « : اين گونه تعريف مي كند

اين خصايص به شكل هاي مختلف در تمام شئون . از ملت هاي ديگر جدا مي سازد
. سياسي و اقتصادي و در صفحات زندگي فردي و اجتماعي آن ملت نمودار مي گردد

در شكل اداري مملكت، در دين و آداب به عبارت ديگر اثرات آن خصايص روحي، 
مذهبي، در زبان و ادبيات آن، در طرز فكر، اخالق و عادات و امور معيشت همواره 

در دستگاه فكري ايرانشهر ملت ). 199:1293كاظم زاده ايرانشهر، (» نمايان مي شود 
 روح االرواح مي باشد و معتقد است كه هر ملتي داراي پاره اي خصايص و اخالق و

از «او اعتقاد داشت . استعداد هايي است كه مجموع آن ها روح ملي را تشكيل ميدهند
بركت همين روح است كه ملت ايران پس از قبول دين اسالم و گذراندن چند قرن در 
اسارت معنوي، چنان رونق و بسطي به ديانت اسالم داده و آن را چنان به اخالق و 

اسالم مترقي متعالي ايراني به وجود آورده  روح وشعاير خود موافق ساخته كه يك
در نگاه حسين كاظم زاده ي ايرانشهر روح ). 9:1320كاظم زاده ايرانشهر، (» است 

روح ايراني علويت طلب و « ايراني را در يك جمله مي توان معرفي كرد و گفت كه 
انيدن از و همين روح ايراني سبب باقي ماندن استقالل ايران و ره» بلند پرواز است 

مليت و روح ). 202:1293كاظم زاده ايرانشهر، (چنگال استيالي بيگانگان گرديده است 
در زير نفوذ «: ايرانيت در انديشه ي ايرانشهر به گونه اي اهميت دارد كه او معتقد بود 

همين روح، ايراني بيشتر از ماديات به روحانيت و الهيات پرداخته و به مسائل مادي و 



 زادة ايرانشهر و مسالة هويت ملي حسين كاظم   114

  

در اثر تعليمات همين روح، ادبيات . ادي و طبيعي كم تر اهميت مي دهدعلوم اقتص
ايراني پر از قصايد و مدايح با مبالغه و رنگين و پر از تشبيهات خارق عادت و كنايات 
و استعارات و اصطالحات و مبالغات افسانه وار و افكار و امثال و حكميات فيلسوفانه 

  ).9:1320ايرانشهر، كاظم زاده (» و عارفانه گرديده است 
اما آن چه حسين كاظم زاده را از ساير روشنفكران متمايز مي سازد، نگاه متفاوت او به 

ايرانشهر برخالف . مقوله ي ترقي و تمدن و به ويژه نگرش خاص او به غرب است
اكثر روشنفكران نه به دنبال پذيرش بي قيد و بند غرب بود و نه به دنبال نفي و رد همه 

به عبارت . وردهاي آن بلكه نوعي نگرش شناختي و گزينشي به غرب داشتي دستا
و اين گونه اعتقاد داشت  "تمدن"مي داند نه  "ترقي"ديگر كاظم زاده غرب را سرمشق 

كه تمدن غرب با همه ي دل فريبي روح بخشي خود، ذمه دار سعادت بشر نيست 
ب با همه ي ظواهر فريباي خود از نظر ايرانشهر، تمدن امروزي غر). 170:1379بهنام، (

در « طاليه دار سعادت بشر نيست و داراي معايب و كاستي هايي است و اعتقاد داشت 
اين گلزار بسي خس و خاشاك هست كه از دور ديده نمي شود اما بايد از آن ها دوري 
جست و به سان زنبور عسل عمل كرد، يعني فقط آن گل هايي را برگزينيم كه عصاره 

ما مي . تلخ و مضر نباشد تا بتوانيم شهد شيرين و سالمي براي مذاق خود بسازيمي آن 
كاظم زاده (» گوييم ايراني نبايد روحا و جسما بالقيد و شرط فرنگي باشد

ايران « در حقيقت غايت تالش و آرزوي ايرانشهر اين بود كه ). 314:1293ايرانشهر،
نات و امتيازات تمدن شرق و غرب تمدن جديدي به وجود آورد كه جامع همه ي محس
  ).16:1335كاظم زاده ايرانشهر، (» و خالي از عناصر فاسد و زهرآلود اين دو تمدن باشد

ديدگاه هاي ايرانشهر در رابطه با غرب، تجدد و ترقي به صورت ويژه اي در راستاي 
از  درست است كه امروز ايران« عقايد ملي گرايي او دور مي زند، او اعتقاد داشت 

كاروان ترقي و تمدن خواهران آريايي خود عقب مانده و حتي آن درجه استعداد و 
قابليت را كه در ادوار تاريخ گذشته نشان داده، امروز نمي تواند اظهار نمايد ولي اين 

 "اين چراغي است كه نگردد هرگز خاموش". نمي رساند كه روح جاويد او مرده است
  ).91:1342كاظم زاده ايرانشهر، (» 

بنابراين ايرانشهر با تاكيد بر هويت ملي، مليت و روح ايراني از ترقي و پيشرفت سخن 
من با ايمان كامل به « مي گويد و به آينده ي ايران اميد دارد؛ به گونه اي كه مي گويد 
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ترقي و سعادت آينده ي ايران، نژاد نوزاد ايراني را با زبان حال و روح ايراني خطاب 
  :گويمكرده و مي 

  كنيد اين سخن بر جهان آشكار به پندار نيك و به گفتار و كار
  »روانش بود زنده و جاودان كه ايران بماند هماره جوان

  ). 85:1335كاظم زاده ايرانشهر،(
حسين كاظم زاده و مجله ي ايرانشهر از جمله مهم ترين كانون هايي بودند كه با 

لي، تجدد و پيشرفت ايران را منوط به محوريت قرار دادن روح ايراني و هويت م
تقويت عنصر ملي گرايي قلمداد مي كردند و با تكيه بر باستان گرايي و ذكر شكوه و 
عظمت تمدن باستاني ايران، هدف خود را ايجاد انگيزه و اميد در ايرانيان براي برون 

  .رفت از انحطاط و ضعف بيان مي كردند
  
  زاده  ايرانشهر انديشه كاظمدر ) ناسيوناليسم(دين و مليت . 5

رابطه ي دين و مليت، يا به عبارت دقيق تر رابطه ي ميان اسالم و ناسيوناليسم يكي از 
عمده ترين و ديرپاترين بحث هاي انديشه سياسي خاورميانه معاصر بوده است و چنين 
به نظر مي رسدكه در چند دهه ي نخستين قرن بيست و يكم نيز هم چنان جايگاه خود 

مشروطه، دوراني ). 53:1383احمدي، (را در انديشه ي سياسي جهان اسالم نگه دارد 
بود كه بحث دين و مليت در ميان روشنفكران از اهميت بسيار بااليي برخوردار بود چرا 
كه انحطاط ايران در قياس با دوران باستاني و شكوهمند خود از يك سو و پيشرفت 

بيات روشنگري از سوي ديگر، عواملي بودند تا غرب و آشنايي با انديشه ها و اد
حتي عده اي . روشنفكران از اين زاويه اقدام به بررسي نسبت دين با ناسيوناليسم كنند

از روشنفكران دين را عامل انحطاط و عقب ماندگي ايران دانسته و ورود اسالم به ايران 
  .را متقارن با شروع انحطاط ايران قلمداد مي كردند

ده ايرانشهر با انديشه ي كساني كه معتقدند الزمه ي ترقي و تمدن زير پا كاظم زا
جاهالن گمراه تصور مي « گذاشتن دين و ايمان است به مخالفت پرداخت و معتقد بود 

كنند كه ترقي و تمدن عبارت از پاره كردن رشته ي دين و ايمان و اعتقاد به مذهب 
ايرانشهر اعتقاد داشت كه پاكي روح و قلب و ). 715:1304كاظم زاده ايرانشهر، (» است 

دارا بودن ايمان، اساس فضيلت اخالقي را تشكيل مي دهد و بنيان حيات اجتماعي و 
  ).716:1304كاظم زاده ايرانشهر، (» نوعي را استوار مي سازد 
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بدين ترتيب ايرانشهر با ديدگاه روشنفكراني كه تنزل و بدبختي ايران را فقط از مذهب 
او در هنگام ترسيم اركان تمدن جديد از دين . تصور مي كنند، هم عقيده نيست اسالم

بناي محتشم اين تمدن « به عنوان يكي از ستون هاي مهم ياد مي كند و معتقد بود كه 
جديد بر روي سه ركن يا ستون محكم استوار و بلند خواهد شد، اين سه ركن عبارت 

علم "صفتي به اين سه ركن عالوه كرد و بگوييم  اما بايد. علم و صنعت و دين: اند از 
علم حقيقي ما را به معرفت انسان و عالم و . "حقيقي و صنعت حقيقي و دين حقيقي

آفريدگار آشنا مي سازد و صنعت حقيقي ما را به جمال و كمال قدرت و حكمت خدا 
سعادت راهنمايي مي كند و دين حقيقي ما را به فضيلت اخالقي و فداكاري در راه 

ايرانشهر در مورد اهميت ). 363:1350كاظم زاده ايرانشهر،(» ديگران هدايت مي نمايد
دين و مذهب در ايران از زمان باستان يعني دين زرتشت تا زمان كنوني يعني تشيع 

در قلمرو دين و مذهب، دين ايرانيان قديم كه زرتشت « او اعتقاد داشت. بحث مي كند
فلسفه ي دين زرتشت آن قدر . طبيعي ترين مذهب ها بودبود يكي از ساده ترين و 

ساده و روشن بود كه به عقيده ي گروهي از علما و فالسفه، روزي خواهد آمد كه اين 
). 15:1320كاظم زاده ايرانشهر، (» دين از طرف همه ي ملت هاي دنيا قبول خواهد شد 

ن قدر عالي و حقيقي بوده فلسفه ي دين زرتشت آن قدر ساده و آ« از ديدگاه ايرانشهر 
» است كه اگر تمام افراد بشري از آن پيروي مي كردند، زمين بهشت برين مي شد

دين زرتشت دين پاكي و روشنايي بوده و « از نظر او ). 17:1320كاظم زاده ايرانشهر، (
» مردم را به داشتن اخالق پاك و روشن و جنگيدن بر ضد اخالق زشت امر مي كرد 

در نگاه ايرانشهر، دين محصول ايمان است و ايمان ). 19:1320ايرانشهر،  كاظم زاده(
يك امر وجداني و يك رابطه ي قلبي است كه ميان بشر و آفريدگار او حاصل مي شود 

  ).187:1379بهنام، (و هيچ فرد ديگري حق مداخله در آن را ندارد 
ع را براي سعادت ايران از جمله نكات مهم در انديشه ي ايرانشهر اين است كه او تشي

كافي مي داند و با ذكر دليل و تمثيل هايي بر تعامالت و تشابهات متقابل تشيع و مليت 
او اعتقاد دارد كه مذهب تشيع دو جنبه ي خاص دارد كه آن را . ايراني تاكيد مي كند

يكي از اين دو جنبه گشوده . قابل به قبول كردن همه ي عناصر تمدن و تجدد مي سازد
ودن باب اجتهاد است كه سرچشمه ي ترقي و تعالي و تمدن است و ديگري اين است ب

كه دين اسالم كه بيش از هزار سال است مال ايرانيان شده و در شكل تشيع تكامل پيدا 
بهنام، (كرده، نوعي دين ملي ايراني گشته؛ يعني روح ايراني مهر خود را بدان زده است 
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نين تشيع را از جمله مباني اساسي هويت اجتماعي در ايرانشهر هم چ).188:1379-187
اكثريت بزرگ اهل ايران فكرا و روحا و جسما در « ايران قلمداد مي كرد و معتقد بود 

  ).2:1293كاظم زاده ايرانشهر، (» زير نفوذ مذهب تشيع زندگي مي كنند 
مذهب  سالطين نامدار صفوي با تقويت كردن و رسمي نمودن« از ديدگاه ايرانشهر

نگاه مي كردند، حسيات ملي ايرانيان را  "ملي و نژادي"تشيع كه ايرانيان بدان با نظر 
ايرانيان استقالل سياسي خود را پس از هزار سال مجاهدت و . تمركز و قوام كردند

  ).78:1320كاظم زاده ايرانشهر،(» مبارزات از آن روز دارا شدند 
يرانشهر اين است كه از يك سو معتقد است بنابراين دو نكته ي مهم در انديشه ي ا

تشيع براي سعادت و تكامل ايران كافي است و از سوي ديگر معتقد است نگاه ايرانيان 
اين يك مسئله ي سياسي « از نظر ايرانشهر. به تشيع يك نگاه ملي و نژادي مي باشد

ي نمي است و جاي انكار ندارد كه در نظر ايرانيان غير از خاندان حضرت علي كس
تواند به طور مشروع تاج و تخت ايرانيان را تصاحب كند زيرا فقط اين خاندان از روي 
انتساب به شاهنشاهان ساساني از طرف مادر خودشان شهربانو و از طرف ديگر به 

كاظم زاده ايرانشهر، (» مناسبت انتساب به امامان حقيقي اليق اين مقام هستند 
حضرت امام حسين كه فرزند كوچك حضرت «هر در انديشه ي ايرانش). 45:1320

فاطمه و حضرت علي ابن ابي طالب بود در نظر ايرانيان شوهر شهربانو دختر يزدگرد 
سوم آخرين پادشاه ساساني شمرده مي شد و از آن رو همه ي امامان شيعه نه فقط حق 

ن ساساني و شرافت سالله ي پيغمبري را دارا بودند بلكه در همان وقت از نژاد خاندا
كه البته اين قسمت از ). 44:1320كاظم زاده ايرانشهر، (» نيز نسبت به هم مي رسانند 

افكار حسين كاظم زاده ي ايرانشهر علي رغم توجهات مناسبي كه نسبت به هويت ملي 
دارد؛ قابل نقد و تلطيف مي باشد چرا كه او صرف مبحث ايرانيت و مسايل هويتي را 

ايرانيان نسبت به ائمه ي اطهار مي داند كه موجب تفسيري  دليل پيروي و احترام
به عبارتي ديگر تكيه ي صرف بر اين مطلب كه . نژادپرستانه از انديشه هايش مي شود

علت پذيرش تشيع توسط ايرانيان مباحث مليتي و خوني و هويتي بوده نمي تواند 
  .صحيح باشد

ميان تشيع و مليت ايران مي بيند و  بدين ترتيب كاظم زاده ايرانشهر پيوندهاي عميقي
گرايش و عالقه ي ايرانيان به مذهب تشيع را ناشي از عوامل فرهنگي و سياسي قلمداد 

از نظر سياسي مردم ايران كه خود را داراي تمدني ديرپا و با شكوه مي «: مي كرد 
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ور و دانستند، هرگز نمي توانستند سلطه ي مشتي عرب پابرهنه و غارت خزاين اين كش
خلفا و حكام بني اميه ايرانيان را موالي مي . قتل هزاران نفوس بي گناه را فراموش كنند

خواندند و آن ها را تحقير مي كردند و همين امر كينه و نفرت مردم ايران را نسبت به 
در كنار عوامل سياسي، ايرانشهر بر ). 43:1320كاظم زاده ايرانشهر، (» آنان برانگيخت 

او معتقد . گي و به ويژه شباهت هاي ميان تشيع و زرتشت نيز تاكيد مي كندعوامل فرهن
از لحاظ فرهنگي نيز زمينه هاي پذيرش تشيع، به ويژه از جهت شباهت هاي آن « بود 

به طور مثال بر اساس دين زرتشت، اهورامزدا . با دين زرتشت در ايران وجود داشت
ت و يزدان نام دارد و ديگري بدي و دو عنصر آفريده كه يكي نيكي و روشنايي اس

اين دو همواره با هم در حال كشمكش اند و . تاريكي كه اهريمن ناميده مي شود
سرانجام كار يزدان بر اهريمن غلبه مي كند و زمين را سراسر پاكي و روشنايي خواهد 

و  به همين ترتيب شيعيان نيز معتقدند امام دوازدهم در آخرالزمان ظهور مي كند. كرد
اين ). 16:1320كاظم زاده ايرانشهر، (» قسط و عدل را در سراسر دنيا حاكم مي كند 

تفسير ايرانشهر نيز مي تواند به دليل گرايشات نژادپرستانه اي كه دارد مورد نقد قرار 
اين تفاسير ملي گرايانه نسبت به دين اگرچه مي توانست در گرايش ايرانيان به . گيرد

اثير گذار بوده باشد ولي برخالف آن چه حسين كاظم زاده ي تشيع و دين اسالم ت
ايرانشهر اعتقاد دارد نمي تواند يگانه عامل قلمداد گردد؛ چرا كه امتيازات قابل توجهي 

، تاثيرات بسياري در گرايش و ...كه در دين اسالم وجود دارد همانند آزادگي، برابري و 
در حقيقت نگرش ايرانشهر به تشيع متاثر . پذيرش اسالم و تشيع توسط ايرانيان داشت

از شيفتگي بي حد و حصر به فرهنگ و تمدن ايران باستان مي باشدو برجستگي هويت 
ايران با وجود اينكه « از نظر ايرانشهر . ملي در انديشه هاي او به خوبي آشكار است

عرب زيسته،  دين اسالم را قبول كرد و آن را ترقي داده و چند قرن زير نفوذ و استيالي
باز زبان و حيات ملي و عادات و خصال اجتماعي خود را با استقالل سياسي خود، 

« او همچنين معتقد است ). 85:1320كاظم زاده ايرانشهر،(» محفوظ نگاه داشته است 
ايرنيان در رشد و شكوفايي فرهنگ و تمدن اسالمي سهم عظيمي داشته اند و از قرون 

شته هاي مختلف علوم الهي و طبيعي، انديشمندان بي شماري اول اسالمي تاكنون در ر
در ايران ظهور كردند مانند شيخ صدوق، شيخ مفيد، عالمه حلي، شيخ بهايي، ابو علي 

» كه در ترقي و تكامل علوم مختلف نقش بسيار مهمي داشتند ... سينا، مالصدرا و 
  ).17-19: 1293كاظم زاده ايرنشهر، (
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كر نقش دين در ايجاد تمدن، پيشرفت و تحكيم هويت ملي نبود ايرانشهر نه تنها من
بلكه بر نقش دين و مذهب در رابطه با ترقي و رشد ايران تاكيد مي كرد و حتي اعتقاد 

است و اين انقالب  "فكري و ديني"بيداري و ترقي ايران، مستلزم يك انقالب « داشت 
جدانمودن  -دوم. ن از خرافاتتميز دادن احكام و قواني -اول: سه ركن اساسي دارد

» موافقت دادن احكام دين با مقتضيات تمدن  -شئون روحاني از شئون جسماني و سوم
يكي از نكات قابل توجه در انديشه ي حسين كاظم ). 5:1293كاظم زاده ايرانشهر، (

زاده اين است كه با توجه به برتري مليت بر دين در انديشه ي او، ايده ي اتحاد اسالم 
كساني كه وحدت « از نظر او . ا نمي پذيرد و در مقابل بر وحدت ملي تاكيد مي كندر

اسالمي را يگانه چاره ي نجات ايران مي پندارند، به خطا مي روند و براي پي بردن به 
را در پيش  "سياست عثمانيت"خطاي خود كافي است به تاريخ عثماني بنگرند كه ابتدا 

روي آورد و از آن جا  "اتحاد اسالم"اي نداشت به  گرفت و چون اين سياست نتيجه
را به عنوان آخرين و موثرترين  "سياست مليت"كه اين رويه نيز بي ثمر بود سرانجام 

اين در حالي است ). 75:1342كاظم زاده ايرانشهر، (» وسيله ي نجات در پيش گرفت 
ين هدف حسين كه تالش براي برقراري وحدت ايراني و تحكيم روح ايراني مهم تر

كاظم زاده و مجله ي ايرانشهر بود و او خواهان وحدت بود و همه ي ايرانيان را از يك 
). 177:1379بهنام، (اصل مي داند و جدايي را حاصل اتفاقات تاريخي قلمداد مي كند 

در واقع هسته ي مركزي انديشه ي حسين كاظم زاده ايرانشهر را ايرانيت و روح ايراني 
نگاه او به ايرانيت . هيچ عامل ديگري نمي توانست جايگزين آن شود تشكيل داد و

نسبت به ساير مولفه ها نگاهي خاص است و به نظر مي رسد كه آن را نه فقط يك 
ديدگاه او . دغدغه ي فكري بلكه به عنوان يك ايدئولوژي مهم ملي به كار مي برد

هويت ملي و روح ايراني مي  نسبت به مذهب تشيع نيز متاثر از تاكيد و اهميت او بر
باشد و احترام و اهميت به تشيع بيش از هر عامل ديگري ناشي از طرز برداشت 
ايرانشهر از دين زرتشت و ايران باستان و وجود تشابهاتي بود كه كاظم زاده اعتقاد 

اهميت دادن ايرانشهر به روح ايراني و تكيه بر . داشت بين زرتشت و تشيع وجود دارد
روح ايراني يك اقيانوس موج خيز بي « ليت به گونه اي بود كه اعتقاد داشت عنصر م

كاظم زاده (» كراني است كه غواصي در آن كار هر بي بصيرت و هر بي جرئتي نيست 
ايرانشهر به دنبال برجسته نمودن نقش فرهنگ و آداب ايراني بر ). 82:1353ايرانشهر،

ا اين كه ايرانيان پايه هاي حيات اجتماعي و نشر و گسترش اسالم بود و اعتقاد داشت ب
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اعتقادي خويش را بر اساس اسالم ريختند اما نه تنها فرهنگ و آداب و رسوم خويش 
را به كنار ننهادند، بلكه آن را با فرهنگ اسالمي تلفيق كردند و در حيات اجتماعي 

تمدن خويش اين آداب و رسوم را حفظ كردند و حتي مي توان گفت كه فرهنگ و 
ايراني در اسالم و ساختن تمدن اسالمي تاثير غير قابل انكاري داشت 

  ).22-23:1380بيگدلو،(
بنابراين مليت نقش مهمي در تفكرات ايرانشهر ايفا مي كرد؛ به گونه اي كه او بر 

كاظم زاده و . اهميت اين عنصر در رابطه با پيشرفت، تجدد و تحكيم دين تاكيد مي كند
ر از مهم ترين كانون هايي بودند كه باستان گرايي را در سطح وسيع و مجله ي ايرانشه

عامه پسند و فراگير تبليغ مي كردند؛ به گونه اي كه عده اي معتقدند حسين كاظم زاده 
و مجله ايرانشهر با تكيه ي زياد بر ناسيوناليسم افراطي، تمركز قدرت و وحدت ملي راه 

بيگدلو، (زمينه را براي حكومت او فراهم ساختند  را براي آمدن رضاشاه هموار كردند و
در واقع برداشت كاظم زاده ايرانشهر در رابطه با مسائل مختلف ايران به ). 187:1380

ويژه انديشه هاي او در رابطه با مسئله ي مذهب متاثر از تالش او براي يافتن راه حل 
كاظم زاده از زاويه ي تجدد به عبارت ديگر . هايي براي جلوگيري از انحطاط ايران بود

و پيشرفت به دين و ساير موضوعات مي نگريست و با توجه به اينكه اعتقاد داشت 
مليت و روح ايراني عواملي اند كه مي توانند زمينه را براي پيشرفت كشور فراهم كنند؛ 
لذا با توجه به اينكه پيشرفت و ترقي كشور را منوط به تقويت ملي گرايي مي دانست، 

  .ر رجحان و مقدم بودن مليت بر دين و ساير مولفه ها تاكيد داشتب
  
  گيري نتيجه. 6

انقالب مشروطه از رويدادهاي مهم كشور ما محسوب مي شود كه موجبات شكل 
گيري تحوالت ساختاري و رشد و گسترش افكار، انديشه ها و جهت گيري هاي 

در رابطه با تحوالت عصر  از جمله نكات مهم. جديدي را در كشور ايجاد كرده بود
مشروطه، ظهور روشنفكراني بود كه تحت تاثير شرايط نامساعد كشور، ادبيات 
روشنگري و به ويژه قياس اوضاع نامناسب ايران عصر قاجار نسبت به ايران باستان، به 

يكي از نكات مهم . دنبال چاره جويي براي برون رفت از اوضاع نامساعد كشور برآمدند
مشروطه تاكيد روشنفكران بر هويت ملي، تاريخ باستاني و شكوهمند ايران و در دوران 

دين و هويت ملي از جمله مباحث مهمي بود كه . موضوعات مرتبط با آن بوده است
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روشنفكران مختلف از زاويه ي پيشرفت و تجدد و شرايط ايران عصر مشروطه به آن 
سبت دين و هويت ملي را تفسير نگاه مي كردند و به اشكال مختلف سعي مي كردند ن

از جمله مهم ترين روشنفكران دوران مشروطه حسين كاظم زاده بود كه به دليل . كنند
مهم ترين دغدغه ي . نشر روزنامه ي ايرانشهر با نام مستعار ايرانشهر شناخته مي شود

فكري كاظم زاده ي ايرانشهر همانند ساير روشنفكران ايراني، چاره جويي براي 
رفت و آباداني ايران زمين بود و به همين خاطر او از زاويه ي پيشرفت و ترقي به پيش

موضوعات مختلف نگاه مي كرد و مليت را يگانه عامل ترقي و پيشرفت كشور بيان مي 
در واقع هسته ي مركزي انديشه ي كاظم زاده ايرانشهر را ايرانيت و بازسازي روح . كرد

به مثابه ي يگانه اكسير حيات بخش و تضمين كننده ي ايراني شكل مي داد و اين امر 
سعادت و عامل اصلي پيشرفت و اعتالي دوباره ي تمدن ايران نگريسته مي شد كه 

ايرانشهر ملي گرايي و ايرانيت را نه . هيچ عامل ديگري نمي توانست جايگزين آن شود
تبليغ مي كرد كه تنها به عنوان يك دغدغه ي فكري بلكه در مقام يك ايدئولوژي ملي 

در راه آن مي بايست تاريخ و افتخارات باستاني به عنوان دوران مشعشع تمدن ايراني 
در رابطه با تجدد و ارتباط با غرب نيز غايت آرزوي ايرانشهر اين بود كه .تبليغ گردد

ايران تمدن جديدي به وجود آورد كه جامع همه ي محسنات و امتيازات تمدن غرب و 
صر فاسد و زهرآلود آن تمدن باشد و نوعي برداشت گزينشي و شناختي خالي از عنا

  . نسبت به تمدن غرب داشت
در حقيقت دغدغه ي اصلي و دل مشغولي بزرگ ايرانشهر، زايش ملتي يكپارچه، 
توانمند، خودآگاه و سربلند از درون تمدن فرتوت و انحطاط يافته ي ايران بود؛ تمدني 

ويايي و زايندگي اش در پي تسلط مهاجمان بيگانه، هنوز از كه با وجود از دست رفتن پ
نگرش . چنان مايه و توان ذاتي برخوردار بود كه بتواند آغازگر خيزشي دوباره باشد

كاظم زاده ايرانشهر نسبت به دين و مذهب نيز متاثر از شيفتگي بي حد و حصر او به 
تعبيري عرفاني از دين  او ضمن ارائه ي. فرهنگ و تمدن ايران باستان بوده است

زرتشت و تاكيد بر اهميت و ارزشمندي دين زرتشت، معتقد به وجود تشابهاتي ميان 
ايرانشهر تشيع را براي سعادت مردم ايران كافي قلمداد . دين زرتشت و تشيع مي باشد

مي كرد و بر نقش فرهنگ و آداب و رسوم ايراني بر تحكيم و گسترش دين اسالم و 
ايرانشهر با انديشه ي كساني كه دين را عامل . ذهب تشيع تاكيد داشتبه طور خاص م

گمراهي و انحطاط قلمداد مي كردند به مخالفت برخاست و بر نقش دين در ايجاد 
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نكته حائز اهميت در انديشه ي حسين كاظم زاده ايرانشهر اين . تمدن تاكيد مي كرد
اثر از عالقه و شيفتگي اش به است كه از آن جايي كه ديدگاه او نسبت به تشيع، مت

زرتشت و ايران باستان مي باشد، بر تقدم و برتري مليت و هويت ايراني بر دين تاكيد 
به عبارت ديگر در دستگاه فكري كاظم زاده ايرانشهر تنها يك عامل براي  . مي كرد

ترقي، پيشرفت و تكامل ايران وجود دارد كه كمال مطلوب و همه چيز ايرانيان تصور 
  ."مليت"مي شد، آن عامل و وسيله چيزي نبود جز 
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