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 *هويت ايراني به سه روايت

  
تعريف و  هويت ايراني، مانند هر پديدار ديگر اجتماعي، به روايت هاي گوناگون

كه در پاسخ  دراين ميان، مي توان به سه روايت عمده اشاره كرد. تصوير شده است
» مي گردد؟ منشاء پيدايش ملت ها چيست و به چه دوراني باز«به اين پرسش كه 

، »ملت پرستانه» اين روايت ها به ترتيب زماني عبارت اند از روايت. ارائه شده اند
نخست، كه آن را  روايت. »نگر تاريخي«و روايت » مدرن و پست مدرن « روايت

طبيعي تاريخ بشر مي انگارد  نيز مي خوانند، ملت را پديدار» ناسيوناليزم رومانتيك«
برابر اين روايت، كه از مقولة  در. تاريخ مي رسدكه منشاء آن به دوران پيش از 
از نيمة قرن بيستم مطرح » پست مدرن مدرن و«ناسيوناليزم افراطي است، روايت 

داند كه ساخته و پرداختة  پديداري نوين مي اين روايت ملت را. شد و رواج گرفت
از . ودر عمر آن از قرن هيجدهم پيشتر نمي هاي ملي در عصر جديد است و دولت

هاي پيش از آن،  دوران نوين است، و هويت همين رو، ميان هويت ملي، كه ويژة
 .گسستي تاريخي وجود دارد

____________  
 دانشنامة ايرانيكا با اين مقاله برگرفته از فصل اول سلسله مقاالت چهارگانه ايست كه نخست در*

ح مفصل مطالبي كه در اين مقاله آمده براي آگاهي از شر. يافت  انتشار Iranian Identityعنوان
احمدي،  ها نيز كه به همت دكتر حميد نسخة فارسي اين مقاله. ها مراجعه كرد آن توان به است مي

 .انتشار است استاد دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ترجمه شده در دست
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 ادة دنياي، در اين كه هويت ملي ز»نگر تاريخي«روايت سوم، يا ديدگاه 

 آواز است، اما گسست بنيادين هم» مدرن و پست مدرن«جديد است با ديدگاه 
شواهد  هويت ملي همة كشورها، به ويژه ايران را، با هويت گذشتة آنان، به استناد

تمايز نهادن بين  توان، با اختالف بين اين دو روايت را مي. پذيرد تاريخي بسيار نمي
هويت «. كرد حل» هويت ملّي ايراني«و » ايرانيهويت تاريخي و فرهنگي «

پديدار گشته و  بر اساس شواهد بسيار در دوران ساساني» تاريخي و فرهنگي ايراني
قرن اخير به عنوان  به صور گوناگون تا قرن نوزدهم چند بار بازسازي شده و در دو

  .ساخته و پرداخته شده است» هويت ملي ايراني«
 
   هپرستان روايت ملت .1

پديدار شد و ميان روشنفكران  نخستين روايتي كه از هويت ايراني در عصر نوين
ديدگاه تخيلي و احساساتي  رواج گرفت بازسازي هويت ايراني بر مبناي

 رومانتيك به  روايت، كه از ديدگاه اين. پرستانه يا ناسيوناليزم رومانتيك بود ملت
در اروپا و آمريكا سر برآورد و  18 نگرد، از اواخر قرن منشاء پيدايش ملل مي

وحدت ملي در اروپا و امريكا در قرن  نيروي محرك جنبش هاي ناسيوناليستي و
در ايران نيز . قرن بيستم گرديد  و در كشورهاي آسيايي و آفريقايي در19

بودند و ناسيوناليزم رمانتيك را  روشنفكراني كه با كشورهاي اروپايي در تماس
پنداشتند، از اين منظر به آفرينش مفاهيم  مي ماندگي ايرانحل نهايي عقب  راه
» عشق به سرزمين پدري و مادري«، »پرستي وطن«، »ملت ايران«اي چون  تازه

ايراني در قالب هويت ملي را به مدد عناصري كه  آنان، بازسازي هويت. پرداختند
وطن «حساسات ا. فرهنگ ايراني داشت به انجام رساندند ها پيشينة تاريخي در قرن

توان ديد، از  را در آثار پيشگامان اين مكتب فكري مي «گرائي ملت«و » پرستانه
و ميرزا آقا ) پسر فتحعلي شاه(الدين ميرزا  آخوندزاده، جالل جمله ميرزا فتحعلي

آثار اين متفكران آكنده از احساس دلتنگي براي ميهن باستاني و  .خان كرماني
گداشت اساطير ايراني، دين زرتشت و تكريم زرتشتيان، اشتياق آنان به بزر نمودار
پرستي در معناي فداكاري و ازخودگذشتگي  شمردن مليت بر دين و وطن برتر

وحدت ملي و تماميت ارضي سرزمين پدري و مادري و بيزاري از  براي حفظ
ها  و تركان است كه، از اين ديدگاه، پايه و سرچشمة همة ناكامي تازيان و مغوالن

 .هاي ايران و ايراني بوده اند ماندگي  عقبو
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   :گويد به عنوان نمونه، آخوندزاده در وصف اصالت نژادي خويش مي
  
جنسان  برادران و هموطنان و هم زرتشتيان. . . . الظاهر تُركم، اما نژادم از پارسيان است رچه عليگ

يعني تعصب . . . يان فرض استو بر ما تعصب پارس ما فرزندان پارسيانيم. زبانان ما هستند و هم
فرض است، نه اين كه تعصب دين، بلكه چنان كه شعار فرنگيان  زبانان وطن و هم جنسان و هم

 .تعالمت غيرتمندي و باعث نيكنامي اس است، تعصب وطن
   

:  ت به ويژه دراين عبارات آشكار اسشيفتگي و تخيالت رمانتيك آخوندزاده
 مندي آخوندزاده از  گله».آن شوكت و سعادتجگرم كباب شده، اي ايران، كو «

ايرانيان و تشويق آنان به پرورش تعصب وطن، مرزهاي مفاهيم وطن و ملت و 
در معناي امروزي كالم را، كه كامًال مفهومي فرنگي است، با مفهوم وطن  مليت
 شمارة نمونة ديگر، سرمقالة نخستين. دهد ايرانيانِ آن دوره را به خوبي نشان مي نزد

روزنامه را  است كه سبب شد ناصرالدينشاه فرمان تعطيل» وطن«زبانه  روزنامه دو
  :صادر كند

 
آنجا كه  از. شعار ما ترقي و عدالت و مساوات است و جز اين مرامي نداريم

نيز نام  هاست، ما پرستي براي هر فرد از افراد يك ملت بزرگترين فضيلت وطن
پرستي  از وطن در ايران معموالً غرض. ايم اشتهگذ) الپاتري(» وطن«روزنامة خود را 

در معني جامع،  پرستي دانند، درصورتي كه وطن همان پرستش سرزمين مولودي را مي
از حكومت نيز  متضمن محبت به پادشاه و احترام به قوانين و مؤسسات و اطاعت

 .هست
جريان  رپرستانه كه از اواسط قرن نوزدهم پديد آمده بود، د اين احساسات ميهن

وسيعي اشاعه  ها به طور هاي درسي و روزنامه انقالب مشروطه شكوفا شد و با كتاب
احساسات ملي  .در معناي امروزي آن گرديد» هويت ملي«يافت و بن ماية 

اول، كه ايران  گسترده اي كه در اين دوران پديد آمده بود در جريان جنگ جهاني
شكل مقاومت در  گ قرار داده بود، بهرا در معرض اشغال نيروهاي درگير در جن

. آلمان متجلي شد برابر تجاوز همسايگان شمالي و جنوبي، با حمايت امپراتوري
گروهي از رجال  السلطنه مافي و سيدحسن مدرس و دولت مهاجرت به رهبري نظام

و سپس انتشار  ملي و نيز كميتة مليون ايراني در برلن به رهبري تقي زاده،
در تهران نماد  در برلن و آينده» ايرانشهر«و » كاوه«گراي  ملتهاي  فصلنامه
 .در معناي امروزي آن بود» هويت ملي«گيري  شكل
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ايرانيان وارد عصر پهلوي » هويت ملّي نوساختة«با اين مقدمات بود كه 

 هاي اصلي جنبش در معناي كامل آن، كه از آرمان» دولت ملي«و با تشكيل  شد
 گراي رمانتيك به تمام معني در هويت ايراني تبلور مليمشروطيت بود، روايت 

 شناسان غربي و به خصوص هم در اين دوره بود كه، زير تأثيرآثار شرق. يافت
ايرانيان  شناس دوران هخامنشي، تحولي بزرگ در حافظة تاريخي دانشمندان ايران

شد و تا  ز ميآغا بدين معناكه تاريخ سنتي ايران، كه از دوران پارتيان. پديد آمد
تاريخي، كه ازعهد  يافت، به ياري يك آگاهي تازه و منظم قرن نوزدهم تداوم مي

يافت، بازسازي و تدوين  مي مادها و هخامنشيان آغاز شده و تاعصر پهلوي تداوم
 .زاده شد» ناسيوناليزم هخامنشي « اي به نام بدين گونه بود كه پديده تازه. شد

آور آلماني، نقش مؤثري  شناس نام د، باستاندر اين ميان، ارنست هرتسفل
 وي، كه. ايفا كرد» ناسيوناليزم هخامنشي«گيري  اوائل عصر پهلوي در شكل در

 هاي دكترا و  به ايران آمده بود، رساله1906 و 1905هاي  نخستين بار در سال
 هاي كتيبه«و » پاسارگاد« در بارة 1909 و 1907هاي  استادي خود را در سال

به ) 1923 تأسيس ( به دعوت انجمن آثار ملّي 1925گذرانده بود، در سال » يايران
فهرستي  ايران آمد و به عنوان تنها عضو خارجي انجمن برگزيده شد و مأمور تهية

استادي   به1931 تا 1928هاي  هرتسفلد در سال. گرديدازآثار باستاني ايران 
و  سمت گروهي از استادانشناسي دانشگاه تهران نائل شد و در اين  باستان

را با  هاي باستاني ايران و محافل علمي و دانشگاهي دانشجويان ايراني را با زبان
 هايش در تخت جمشيد نيز او را در كار كاوش. دوران هخامنشي آشنا كرد
 .آموزش ايرانيان ياري رساند

در همين حال و هوا بود كه معماري هخامنشي در بناهاي دولتي مورد 
، سرودهاي ملّي )از جمله در بناي شهرباني كل كشور(واقع شد  توجه

) »ايران اي كشور داريوش«از جمله سرود (هخامنشي مايه گرفت  هاي  يادواره  از
از جمله (درسي زبان فارسي و تاريخ بر عصر هخامنشي تأكيد شد  هاي و در كتاب

  .)باستان، نوشتة مشيرالدوله پيرنيا در تاريخ ايران
 دوران نام كشور، كه در جوامع اروپايي از عهد هخامنشي به در همين

، كه ماية آريائي داشت، برگردانده شد و با »ايران«معروف بود، به  «پارس«
  كه خواهان پاكسازي زبان فارسي از فرهنگستان زبان، آرزوي روشنفكراني برپائي
هائي را  گام برخي از. هاي بيگانه و به ويژه واژگان تازي بودند برآورده گرديد واژه
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فرجام، براي  بي توان تالشي، هرچند نيز كه در اواخر اين دوران برداشته شد مي
آن جمله ملقّب  تثبيت و تحكيم هويت هخامنشي باستاني مردم ايران شمرد، از

برگذاري جشن هاي  ،)خورشيد نژاد آريا(ساختن محمدرضاشاه به لقب آريامهر 
   .هجري شمسي ن تاريخ شاهنشاهي به جاي تاريخ سالة پادشاهي و برگزيد2500

 
   هاي مدرن و پست مدرن روايت .2

. دانند مفهوم ملت را از پديدارهاي عصر جديد مي هاي مدرن و پست مدرن روايت
هاي نژادپرستي و   درواكنش به گرايش-قرن بيستم ها، كه از اواسط اين روايت

ا در فاصله ميان دو جنگ جهاني آلوده فضاي اروپا ر هاي ملي افراطي كه تعصب
ها  تفريط رفتند و به نفي و انكار گذشتة تاريخي ملت  از افراط به-كرده بود
پرستي رمانتيك آنست كه  و معقول روايت مدرن به ميهن انتقاد اساسي. پرداختند

عطف به «گذرد،  را، كه بيش از دو قرن از پيدايش آن نمي اين روايت مفهوم ملت
 معاصر بر گردانده، گوئي ملّت در معناي   دوران پيش از تاريخ كرده و به» ماسبق

 .دوران باستان هم وجود داشته است امروزي آن در
 از مفاهيم» ملت«هاي مدرن و پست مدرن، اما،  به نظر پيروان روايت

 تصوري و تخيلي«شده و يا از پديدارهاي » ابداع«ساختگي عصر جديد است كه يا 
مفهومي  «ملت«به نظر اريك هابسام مورخ نامدار و مترقي انگليسي، . ستنوظهور ا

- ساختگي است، كه در دو قرن اخير آگاهانه از سوي طبقات حاكم دركشور
نخستين  وي در. ابداع شده است (nation-state) هاي برآمده در دوران معاصر ملت

تاريخي  از خاطراتمي گويد بسياري » ابداع سنت«اثر خود در اين باب با عنوان 
امروز ديده  و يا بازنگري هاي تاريخي و آنچه به نام سنت هاي كهن در ميان ملل

به ويژه  مي شود بيشتر ساخته و پرداختة دولت هاي ملي در عصر جديد است،
وي  . در معناي امروزي كالم دارد» هويت ملي«سنت هايي كه حكايت از قدمت 

افسانه،  برنامه،: 1780 ناسيوناليزم از سال ملت ها و«در كتاب ديگري باعنوان 
به . مي آيد به درستي مي گويد ناسيوناليزم پيش از پيدايش ملت ها پديد» واقعيت

نمي آورند بلكه   را پديد» دولت هاي ملي و ايدة ناسيوناليزم«سخن ديگر، ملت ها 
 عصر ملت ها در دولت ملي با آرمان هاي ناسيوناليستي است كه سرچشمة پيدايش

هاي قديم آن را  ماركسيست چنان كه» مسئلة ملي«به اعتقاد هابسام . جديد مي شود
. تحول اجتماعي قرار دارد كنند، در محل تالقي سياست، تكنولوژي و عنوان مي
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ملت پرداخت، بلكه تنها در مرحلة  توان به دلخواه و ناگهان به آفرينش بنابراين نمي

توان آگاهانه به پيدايش و  كه مي قتصادي استخاصي از رشد تكنولوژي و نظام ا
زبان قابل فهم سراسري، كه در پيدايش   حتي زبان ملي يعني .تحكيم آن ياري داد

هاي گروهي،  جوامع به ياري رسانه و نضج ملت عاملي اساسي است، در بيشتر
عمومي و گسترش آموزش جديد قوام  هاي هاي سراسري و رسانه ها، نشريه كتاب

  .استگرفته 
بلكه  بنابراين، پيدايش ملت در واقع نه تنها پيامد نوسازي جامعه از باالست

انكار  اي است كه مردم نيز در رشد و تثبيت آن سهمي غيرقابل فرآيند دوسويه
نظر هابسام،  به. اما، آگاهي از افكار و باورهاي عمومي كاري دشوار است. دارند

ها و  دولت  كه ايدئولوژي رسميتوان گفت آن است آنچه در اين باب مي
افزون . نيست گذرد هاي سياسي همواره معرّف آن چه در انديشة مردم مي جنبش

ديگر نيست بلكه  هاي جمعي براين، براي غالب مردم هويت ملي نه تنها نافي هويت
سرانجام اين كه، هويت ملي  .كند الزاما واالتر از آنها نيز در نظرشان جلوه نمي

تناسبِ شرايط و اوضاع و احوال  در حال تحول و دگرگوني دائم و بهپديداريست 
ها  اي نامتعادل ميان قشرها و گروه گونه به» آگاهي ملي«به ديگر سخن، . گوناگون

كند و در كل جامعه هم مرحله به مرحله  مي و مناطق گوناگون يك كشور رشد
برنامة «انجام به و سر» آگاهي سياسي« به »آگاهي فرهنگي«از : يابد تحول مي
ها مشهود  در ايران نيز توالي اين دوره. واحد براي انسجام و تثبيت ملت» مشخّص
آگاهي فرهنگي به مليت ايراني مطرح شد و آن گاه در  ابتدا در قرن نوزدهم: است

سياسي تحول پذيرفت و سرانجام درعصر پهلوي با  انقالب مشروطه به آگاهي
 .هويت ملي تكامل يافت برنامة مشخصي براي بازسازي

 با اين كه هابسام از منتقدان به نام ناسيوناليزم رمانتيك و تعصبات ملي
 است و اعتقاد دارد كه هويت ملي بسياري از ملل و اقوام امروزي پايه و اساس

نظر  تاريخي ندارد و چند صباحي از ساختن قباله ملي براي آنان نمي گذرد، براين
  كره، ويتنام، ايران و مصر كه داراي موجوديتاست كه جز كشورهاي چين،

را به  شدند آنها سياسي بالنسبه دايمي و قديمي بوده اند و اگر در اروپا واقع مي
هنگام استقالل  شناختند، بسياري از ملل ديگر، كه عمرشان مي» ملل تاريخي«عنوان 

غربي و يا معرّف هاي  امپراتوري رفته است، يا زائيدة فتوحات از چند دهه فراتر نمي
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 اند كه با معيارهاي نوين موجوديتي نداشته اند و بوده» مذهبي ـ فرهنگي«مناطق 
  .مليت بتوان برآنها نام ملت نهاد

براين، هابسام هنگام بحث در باب پديداري كه وي آن را  افزون
خواند كه از عوامل فرامحلي همچون زبان،  مي» پسند ابتدايي مردم ناسيوناليزم«

گيرد، بر اين نظر است كه هنگامي كه  مقدس، قوميت و مذهب ريشه مي مينسرز
درآيد، غالبا عامل عمده در پيدايش »  مذهبي  قومي ـ« صورت هويت  مذهب به
شود چنان كه در كشورهائي چون ايرلند،  طلبانه مي ملي و استقالل هاي جنبش

گويد   ايمان مذهبي مي وي در باب نقش .پاكستان و اسرائيل مشهود بود لهستان، و
هم در دوران پيش از اسالم و هم در دوران اسالمي عامل » قومي ـ مذهبي هويت«

 هويت«: در ايران بوده است» شبه ناسيوناليزم ابتدائي«براي پيدايش نوعي  مهمي
 از دوران صفوي» هويت ايراني شيعي«در دوران پيش از اسالم و » ايراني زرتشتي

اسالم  يران تنها كشور اسالمي در دوران پيشامدرن بوده كه ازبه نظر وي ا. به بعد
 .سود جسته بود» شبه ناسيوناليزم ابتدائي«براي ايجاد نوعي 

 جوامع«نظريه ديگري كه در دودهة اخير اقبالي قابل مالحظه يافته نظرية 
 1983درسال » جوامع تصوري«است كه بنديكت اندرسن آن را در كتاب » تخيلي

 برخي از پژوهندگان هويت ايراني از اين نظريه، بي آن كه آن را. آوردهميان  به
آيد كه  مي از همين رو، اشاره به اين نكته الزم. اند به درستي دريابند، بهره جسته

و  (community) ديدگاه اندرسن مبتني بر تقسيم دوگانة جوامع انساني به جامعه
. آيند به شمار مي شناسي ل در جامعهاست، كه از مفاهيم متداو (society) اجتماع

است كه در جوامع  جامعه گروهي واقعي است و اجتماع گروهي تصوري يا تخيلي
. تفاوت ماهوي دارد آيد، گرچه با آن در نظر مي» جامعه«بزرگ امروزي به عنوان 

داشتن در محلي  هاي كوچكي هستند كه به سبب جاي هاي واقعي گروه گروه
روابط رودر رو داشته  دهند كه با يكديگر د اين امكان را ميمحدود به اعضاي خو

ايلي، اصناف، يا واحدهاي  هاي كوچك باشند، از جمله خانواده، محله، ده، طايفه
تعدد اعضا و فراخي حيطة  اما، اعضاي اجتماعات بزرگتر به سبب. كوچك كار

از . مي شناسندرا ازنزديك ن اي ندارند و يكديگر زندگي از روابط رو دررو بهره
در آن عضويت دارند در ذهن  توانند تصويري از اجتماعي كه همين رو، تنها مي
 .خود پديد آورند
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 هاي ملي در ها و دولت تنها شامل ملت» جامعة تخيلي«بنابراين استدالل، 

 اي عصر جديد نيست، بلكه شامل تمام اقوام و طوايف پرجمعيت و اجتماعات منطقه
ها و  آذري شود، مانند اقوام كُرد و بلوچ و لر و يخ آنها نيز ميو محلي در طول تار

يا كُرد بودن تنها  به عنوان مثال تصور آذربايجاني بودن. حتّي ايالت و عشاير ايران
و يا تصور قشقائي بودن  تواند وجود داشته باشد ها و كردها مي در ذهن آذربايجاني

همين طور . لُر كوچك بودن لُر بزرگ وو يا بختياري بودن و يا افشار بودن و يا 
ها و  ها و شهرستان استان است تصور ذهني از اجتماعات محلي همچون مناطق و يا

جمعي در تمام اين اجتماعات،  بنابراين، هويت. ها حتي محالت بزرگ شهرها بخش
است كه در طول تاريخ آنها در  كنند، تصوري كه امروز با هويت ملي رقابت مي

 .اي اين اجتماعات وجود داشته استذهن اعض
امروزي ازراه » تصورجامعه هاي ملي«اندرسن به درستي مي گويد كه 

كتاب و روزنامه و راديو و تلويزيون و به خصوص آموزش درمدارس  چاپ
را » اجتماع شبه ملي اوليه«وي نيز مانند هابسام وجود نوعي . است گسترش يافته
در » قومي ـ ديني« اما، وي، به جاي اجتماعات .جديد نفي نمي كند پيش از عصر

هابسام، بر زبان رايج در دستگاه ديواني حكومت هاي سنتي تأكيد دارد كه  نظرية
 كه پيش از عصر جديد وجود داشته اند» هويت ابتدائي شبه ملي«پيدايش نوعي  در

 اينبا اين كه اندرسن از نظرية خود براي بررسي . نقشي اساسي ايفا كرده است
 گونه اجتماعات شبه ملي در ايران بهره نجسته است، اما با توجه به اين كه در

دوران اسالمي از زمان تشكيل حكومت هاي منطقه اي ايراني، و به خصوص از 
حكومت سالجقه، زبان فارسي به عنوان زبان رسمي دستگاه ديواني به كار  زمان
در عصر » هويت ملي«ايش است مي توان گفت كه در ايران پيش از پيد رفته

هويت «وجود داشته كه در دو قرن اخير به » هويت شبه ملي ابتدائي» جديد نوعي
   .معناي امروزي آن تحول پيدا كرده است در» ملي

كه در دو دهة گذشته به صورت » خيالي جوامع«اما تعبير استعاري    
ندرسن در مورد ايران توجه دقيق به نظرية ا پسند درآمده، غالباً بدون تعبيري مردم

كاربرد نادرست اين استعاره، كتاب مصطفي وزيري  نمونة. به كار برده شده است
.  انتشار يافت1993است كه در سال » يك ملت خيالي ايران به عنوان«زير عنوان 

سابقة تاريخي ندارد و از ابداعات » هويت ملي ايراني» به نظر نويسندة اين كتاب
 به خاطر مطامع استعماري 19رگران اروپايي است كه از قرن استعما شناسان و شرق
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. اند طبقة حاكم، رسوخ داده» تصور ذهني«ها انداخته و در  بر سر زبان خويش آن را
 زدة كاربرد واژة ايران در شماري محدود از فصل اين كتاب به بررسي شتاب چند

تاريخي   نفي سابقةمنابع تاريخي اختصاص يافته تا نظرية نادرست نويسنده را در
در متون تاريخي  به باور نويسندة اين كتاب نه تنها. به اثبات رساند» هويت ايراني«

هايي  تاريخي به تداوم سلسله شود بلكه هيچ آگاهي ديده نمي» ايران«و ادبي نامي از 
اند كه از  شناسان استعمارگر بوده شرق شناسيم وجود نداشته است و اين كه امروز مي

اما، بررسي . اند ايران را مدون و منظم كرده  بار تاريخ وزدهم براي نخستينقرن ن
هاي  و واژه» واژه ايران«جغرافيايي در كاربرد گستردة منابع عمدة تاريخي و
هويت ايراني و تحوالت «كتاب در دست انتشار  وابسته به آن، كه به تفصيل در

سنّتي ايران، دوره به دوره، از است كه تاريخ  آمده است، دال بر آن» تاريخي آن
تاريخي به قلم مورخان هر دوره تنظيم و تدوين شده و  دوران اساطيري تا دوران

  .رواج يافته
   نگر  روايت تاريخي .3
روايت عمده از هويت ملي پديد  گونه كه اشاره شد در دو قرن اخير دو همان 

وناليزم رمانتيك و روايت روايت ناسي :اند  و در برابر يكديگر قرار گرفته  آمده
. ملي و ديگري معرّف تعصب ضد ملي مدرن و پست مدرن، يكي مبشر تعصب
ناسيوناليست و دست راستي و طبقة  هاي روايت نخست بيشتر باب طبع گروه
 ها و طلبان قوميت گرايان و يا جدايي چپ حاكم، و روايت دوم بيشتر مورد اقبال

به ويژه در دوران كنوني كه گفتگو دربارة . است «ها مسئلة مليت«مندان به  عالقه
است، برخي از نويسندگان ايراني بدون توجه به  هويت ملي رونقي تازه يافته
عنايت به نگرش تاريخي و تطبيقي،  هويت ملي و بي نوبنيادي مفهوم ملّت و معناي

اي چند  در معناي امروزي كالم سابقه» ملي ايراني هويت«پندارند كه  چنين مي
آنان، گوئي از ابتداي آفرينش و يا از آغاز فرمانروايي  به اعتقاد. هزارساله دارد

هاي اساطيري بدو  اي كه تاسيس كشور ايران در داستان افسانه نخستين پادشاه(ايرج 
اي، از  امروز همة مردم ايران زمين از هر قوم و قبيله و طايفه تا) منسوب است

 از عارف وعامي به آن آگاهي داشته و خود را در قالب روستايي و ايلي و شهري و
 از سوي ديگر، گروهي از پژوهشگران ايراني، كه از عواقب. شناخته اند مي آن

با  اند و اند، ناخودآگاه در دام تعصب ضد ملي افتاده تعصب ملي و قومي بيمناك
و  ون تاملنگاهي شتاب زده به مباحث هويت ملي در آثار پژوهشگران غربي، و بد
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هويت  اند كه هويت ايراني همچون ژرف بيني كافي در تاريخ ايران چنين پنداشته

استعمارگران  هاي بسياري از ملل امروز جهان از ابداعات قرن حاضر و يا از ساخته
 .شناسان است و شرق

 كنند و براي ها ايجاد مي شبهه مفهوم سياسي ملّت و هويت ملّي را دولت بي
  »ها ابداع سنت«بينند و به گفتة هابسام دست به  يخي تدارك ميآن قباله تار

كه هابسام و  گونه اما، همان. ايران نيز از اين قاعده كلي مستثني نبوده است. زنند مي
در مورد ايران  اند، احسان يارشاطر و گراردو نولي هريك به نوعي تأييد كرده

شبه ملي قومي « يس نوعي دولت ساسانيان به اين كار دست زدند و همگام با تأس
ايراني پرداختند و عهد  به تنظيم و تدوين و بازسازي تاريخ سنتي اقوام» ابتدايي

پادشاه تا حملة اسكندر به  اساطيري تاريخ ايران را از نخستين انسان و نخستين
ساسانيان براي نخستين بار در  ها تا آخر ايران، و عهد تاريخي را از دوران پارت

 .ها به ثبت رساندند ها يا شاهنامه امكخداين
 روايت تاريخي نگر، با پرهيز از افراط و تفريط اين دو روايت، راه حل

 برگزيده و برآن است كه هم از» هويت ايراني«ميانه اي براي بررسي و تحليل 
 و » هويت تاريخي و فرهنگي ايراني«نظر تحليلي و هم از لحاظ تاريخي بايد بين 

 »هويت ملي«اين روايت در عين حال كه . قائل به تمايز شد» يرانيهويت ملي ا«
 كردن آن را نمي» عطف به ماسبق« و  را مقوله اي متعلق به عصر جديد مي داند 

از  را مقوله اي تاريخي مي داند كه» هويت تاريخي و فرهنگي ايراني«پذيرد، اما 
  .سازي شده استدوران پيش از اسالم تا امروز به شكل هاي گوناگون باز

 به سخن ديگر، مفهوم تاريخي هويت ايراني، كه در دوران ساسانيان ابداع
 شده بود، در دوران اسالمي با نشيب و فرازهايي تحول پيدا كرد، در عصر صفوي

ساخته و » هويت ملي ايراني«تولدي ديگر يافت و درعصر جديد به صورت 
اي سه هزار  روزي ايراني عينا سابقهپس اين دعوي را كه هويت ملي ام. شد پرداخته

 يا دو هزار و پانصد ساله و يا دو هزار ساله دارد بايد سخني به گزاف شمرد، ساله
است و  اي كامالً تاريخي و متعلق به عصر جديد چه، اين تصور از هويت ملي مقوله

درست و سخني نا در مقابل، اين نيز. هاي ديگر ندارد اي در دوران به اين معنا سابقه
در عصر   »هويت ملي ايراني«خالف واقع است اگر گفته شود كه چون مفهوم 

تازه و  نيز امري» هويت تاريخي و فرهنگي ايراني«جديد پديد آمده پس مفهوم 
 .تقليدي از غرب و يا از شگردهاي استعماري غربيان است
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 از» هويت ملي«بينانه آن است كه به جاي مفهوم  بنابراين، مناسب و واقع
 و تحوالت تاريخي آن از زمان ساسانيان» هويت تاريخي و فرهنگي ايراني«مفهوم 

 و تحول آن در دو قرن گذشته سخن» هويت ملي«تا عصر مشروطه و از پيدايش 
و  رسد نويسندگاني كه اين تمايز تحليلي را بين هويت تاريخي به نظر مي. گوئيم

 پذيرند وزي، از سوي ديگر، ميفرهنگي ايراني، از يك سو، و هويت ملي امر
 حتي هابسام و تا حدي اندرسن. كمابيش به مكتب فكري تاريخي نگر تعلق دارند

 نظير آن لمبتون، كه از مورخان كم. توان متعلق به اين مكتب دانست را هم مي
 تاريخ اجتماعي ايران در دوران اسالمي است، نيز، ضمن رد وجود تعابير ملت و

 ايران پيش از قرن نوزدهم، از نوعي هويت فرهنگي ايراني درناسيوناليزم در 
 .گويد  هاي ميانه اسالمي سخن مي سده

 »  دانشنامة اسالم«در » قوميت در ايران«اي را كه زير عنوان  وي مقاله
 به عنوان يك» ملت «كند كه انديشة  منتشر كرده است با اين روايت آغاز مي

اعتقاد  يوناليزم قومي و سرزميني، و يا به عنوانمقولة سياسي، و يا به عنوان ناس
آرزوي قدرت و  ها به اين كه به ملتي تعلق دارند كه برايش آگاهانة افراد يا گروه

نوزدهم پديد  آزادي و سعادت دارند، جملگي براثر گسترش افكار غربيان در قرن
ج بوده وي آنگاه به بررسي مفاهيمي كه براي ملت و قوم و وطن راي .آمده است

 اي كه داللت بر مفهوم مليت داشته گويد با اين كه هيچ واژه پردازد و مي مي است
داشته  شود، اما در آن دوران مفهومي وجود هاي ميانه ايراني ديده نمي  باشد در سده

 كند كه است كه حكايت از آگاهي به هويت تاريخي و جغرافيائي مشخصي مي
لمبتون  به نظر. توصيف كرد» ايراني بودن«يا » ايرانيت « توان آن را با واژة مي

اين  گرچه. گرفت اين آگاهي از تجربة مشترك فرهنگي و ادبي مردم نشأت مي
سياسي  احساس همراه با خاطرة تاريخي امپراتوري ايران بود اما داللت بر مفهوم

نظر لمبتون  هب. كرد ملت، و يا ملتي كه مبتني بر قوميت وسرزمين معيني باشد، نمي
كرده بود،  نهضت شعوبيه و سنت ادبي آن دوران، كه احساس ايرانيت را بازسازي
كه پس از  در حفظ و انتقال اين فكر تاريخي و فرهنگي نقشي عمده داشت، چنان
نگاري آن  پايان گرفتن آن جنبش ادبي نيز همچنان در سنت شعراي ايران و تاريخ

هاي  در خاطره ان با چيره شدن افسانه بر تاريخدوران پايدار ماند و به مرور زم
شان تداوم  فرهنگي اساطيري مردم جاي گرفت و غرور مردم ايران را به ميرات

 .بخشيد
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 به نظر لمبتون، در دورة صفويه كه مذهب شيعي در ايران اشاعه پيدا كرد

رزهاي م براي نخستين بار پس از فروپاشي امپراتوري ساساني، ايران داراي دولتي با
به معناي  اما، گرچه اين تحول نيز عمدتاً. مشخص در برابر امپراتوري عثماني شد

نوزدهم فراهم  نبود، زمينه را براي رشد فكر ملي در ايران قرن» مليت«پيدايش 
 .ساخت

 از دهة» اسالم ايراني«روايت هويت ايراني براساس تداوم ميراث فرهنگي 
. است ن و روشنفكران ديني و اهل سياست داشتههواداراني در ميان دانشمندا 1970

اهميت ميراث  شناس ايتاليايي، با تأكيد بر از آن جمله، الساندرو بوزاني، ايران
هويت ملي «گيري  شكل هاي ميانة اسالمي آن را زمينة عمدة فرهنگي ايران در سده

ي بايد به گاه هويت ايران تكيه از ديدگاه بوزاني. داند در عصر جديد مي» ايراني
حاصل عطف به گذشته كردن مفاهيم  ، كه»ناسيوناليزم رمانتيك هخامنشي«جاي 

، كه در »اسالم ايراني«فرهنگي  امروزين مليت و هويت ملي است، به هويت
حميد احمدي نيز، كه رساله دكترا و  .هاي ميانه پديد آمده است معطوف گردد سده

ملي و قومي در ايران اختصاص داده،  هايش را به بررسي هويت بسياري از نوشته
تركيبي كاركردي از ميراث تاريخي  برآنست كه تداوم هويت ملي ايراني حاصل

ايراني يعني دين زرتشتي در دوران پيش  پادشاهي، زبان و ادبيات فارسي و مذاهب
 .از اسالم و تشيع در دوران اسالمي است

ايراني  هاي تداوم هويت ايهاين ديدگاه دربارة نقش اديان ايراني به عنوان پ
است، به  را هانري كُربن فرانسوي و سيد حسين نصر، كه مبشر آراء وي در ايران

گرايش  كربن و نصر با تفسير فلسفة اسالمي بر مبناي. اند تفصيل بررسي كرده
مذاهب ايران  هائي بس عميق در عرفاني تشيع بر اين باورند كه عقايد شيعي، ريشه

مورد توجه برخي از  هويت ايراني از ديدگاه فرهنگي اسالم ايراني. باستان دارد
مطهري، مهدي بازرگان،  انديشمندان ديني نيز قرار گرفته است، از جمله مرتضي

 .علي شريعتي و عبدالكريم سروش
* * * 

سير  اي تاريخي است كه در هويت جمعي، مانند ديگر پديدارهاي اجتماعي، مقوله
 شود و كند، دگرگون مي شود، رشد مي  تاريخي پديدار ميحوادث و مشي وقايع

تعريف  از اين رو از عوامل گوناگوني كه براي. يابد معاني گوناگون و متفاوت مي
نژاد و  قوم و ملت، قوميت و مليت، و هويت قومي و ملي در نظر آمده، همچون
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تاريخي، دين  هاي سرزمين، دولت و تابعيت، زبان و سنن مشترك فرهنگي و ريشه
مجموعه مشخصي از  هاي اجتماعي، اقتصاد و روابط توليد، هيچكدام با هيچ و ارزش

قوم و ملت و هويت  آنها را نمي توان به عنوان مالك عام براي تعريف و تميز
اي از چند  اي مجموعه دوره در مورد هر قوم يا ملت در هر. قومي و ملي به كار برد

. تاريخي آن را دگرگون مي كند  حوادث و مشي وقايعيابد و سير عامل اهميت مي
هاي مشخص و تغييرناپذير  پايه هويت قومي و ملي امري طبيعي و ثابت نيست كه
عناصر عيني و آفاقي ريشه در  داشته باشد بلكه پديداري است كه گذشته از

دارد، در دورة تاريخي  هاي مشترك و خاطرات و تصورات جمعي مردم تجربه
شود و يا خاطرات  مي يابد، خاطرات تاريخي براي آن ساخته يشه ميمعيني ر

شود و در  آن پرداخته مي گردد، قبالة تاريخي براي فراموش شده براي آن احياء مي
 .ماند سالگردها و سالروزها زنده مي

هاي  نگارنده در بررسي تحول تاريخي هويت ايراني و آگاهي از شيوه
و   در ادب فارسي، مفاهيم جغرافيائي و قومي واژة ايرانايدة ايران و تاريخ آن تجلي
قرار   ايران مورد بررسي  هاي مربوط به آن را در متون معتبر تاريخي و ادبي واژه

هاي   دوره ها را در هر يك از داده است تا فراواني و الگوهاي كاربرد اين واژه
بررسي با توجه به اين  اينالبتّه، . عمدة تاريخ ايران از ديدگاه هويت ايراني دريابد

تنها به يكي از عناصر تشكيل  »ايران«واقعيت انجام شده كه فراواني كاربرد واژة 
آثار مورد بررسي وجوه گوناگون  دهندة هويت ايراني اشاره دارد در حالي كه در

بررسي تحول تاريخي هويت  براساس اين. فرهنگ ايران در نظر آمده است
  .گرفته است مايز تاريخي مورد بررسي قرار در شش دورة مت ايراني

 
   دورة ساسانيان: عصر تدوين .1

. واحد با نظام سياسي و ديني واحد پديد آمد در اين دوره براي نخستين بار دولتي
به عنوان يك مفهوم سياسي به كار برده شد » ايران» هم در اين زمان بود كه واژة

ران، همراه القاب مقامات اداري و نظامي قلمرو پادشاهي اي يا» ايرانشهر«و مفهوم 
نيز در اواخر اين دوران . »ايران ارتشتار« يا » ايران دبيربد» شايع گرديد، همچون

ها تدوين شد و به »خداي نامك«سنتي ايران براي نخستين بار در  بود كه تاريخ
 »كشور ايران«نوعي هويت قومي و شبه ملي با بعد سياسي به عنوان  ثبت رسيد و

. هاي ماد و هخامنشي نيست در اين تصور تاريخي اثري از سلسله. ابداع شد براي آن
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 اين بود كه ايرانيان به نگارش وقايع تاريخي و آثار ادبي و اصول و مباني سبب

آثار بايد  باورهاي ديني و اساطيري اعتقاد نداشتند و براين باور بودند كه همة اين
منابع و مĤخذ زنده  ديگر سپرده شود تا در هر زمانسينه به سينه از نسلي به نسل 

بود كه با گذشت زمان  بنابراين، طبيعي. آنها را براي هم نسالن خود بازگو كنند
 .شود دوران ماد و هخامنشي از خاطرة تاريخي ايرانيان محو

 عنايتي آن بود كه چون اما، به نظر احسان يارشاطر دليل ديگر چنين بي
 هاي شرقي ايران و در مناطق هم مرز با اقوام يشتر در سرزمينتصور اساطيري ب

مناطق  مهاجم رواج داشته است، ساسانيان تاريخ سنتي را براساس اساطير سنتي آن
يعني هياطله و  تدوين كردند تا غرور قومي آنان را در برابر هجوم قبايل تازه نفس

شرقي جايي براي  مناطقالبته طبيعي بود كه در اساطير . اقوام ترك برانگيزند
كه با همدستي  در اين زمان است. نگاري مناطق غربي وجود نداشته باشد وقايع

گيرد و براي  مي موبدان زرتشتي و خاندان شاهي مفهوم سياسي و ديني ايران پاي
و بن ماية احساس  شود هاي شرق ايران ساخته مي ه آن شناسنامة تاريخي در اسطور

  .گردد انيان ميايراني بودن براي اير
 
   صر دلتنگي و غرورع. 2
پس از بازيابي اعتماد به نفس  نخستين واكنش ايرانيان در برابر حملة عرب، كه 

قرن دوم پديد آمده بود،  هاي مستقل محلي از اواخر خويش با تأسيس سلسله
ساساني و يادآوري مفاخر  احساس دلتنگي براي دوران خوش گذشته و شكوه عصر

ادبيات نوين مكتوب فارسي  نگي ايران و ثبت آنها به نظم و نثر درقومي و فره
هاي اساطيري و تاريخي نبود  گذشته آمد جز يادآوري اما، آنچه به نام ايران مي. بود

در شاهنامه فردوسي، كه حماسة با  و غالبا ربطي به زمان حال نداشت، چنان كه
ي شعوبيه و آثار گوناگون نهضت ادب شكوه دلتنگي و غرور بود، و نيز در آثار
  .است تاريخي و ادبي آن دوران به خوبي نمايان

 اين پديده كه در دوران نخستين خالفت عباسي آغاز شده بود، در دورة
 هاي محلي ايراني، به خصوص در عهد ساماني قوت گرفت و بنيان حكومت دودمان

 از عناصر. ختهاي آتي استوار سا هويت تاريخي و فرهنگي ايران را براي قرن
 بنيادين رشد فرهنگي در اين دوران تحول و تكامل زبان دري بود كه از زبان

ديني  محاوره فراتر رفت و براي نخستين بار زبان نوشتاري تاريخ و ادب و تعاليم
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دوره به  از اين. اشاعة خط جديد فارسي نيز به گسترش زبان و سواد ياري داد. شد
خلق آثاري  شود، و با  زبان علمي و ادبي وديواني ميبعد است كه زبان فارسي دري

  .گردد ترين عنصر تداوم هويت ايراني مي ارزنده مهم
 
   هاي غزنوي و سلجوقي دورة دودمان:  عصر گرفتگي.3
اي برهويت بازسازي شده ايراني  ترك در جهان اسالم ضربة تازه با برآمدن قبايل 

عرب و عجم افزون گرديد و تعصب دوگانة ترك و تاجيك بر  وارد شد و هويت
حكومت تركان . هاي ترك احساسات قومي را به حاشيه راند دودمان گرايانة سني

بر هويت ايراني اثر گذاشتند، يكي دورة گذار غزنوي و ديگري دورة  در دو مرحله
 .سالجقه سلطة

اي است بين عصر دلتنگي و غرور كه دوران  دورة گذار غزنوي، دوره
يت ايراني در عهد ساماني بود، و دوران خسوف هويت ايراني و افول هو شكوفايي
 از آنجا كه نخستين پادشاهان. ايراني در برابر تعصب ديني در عهد سالجقه تعصب

ساماني  غزنوي به عنوان غالم يا سربازان برده در دستگاه نظامي و دربار و ديوان
و حتي براي  ماني را ادامه دادندپرورش يافته بودند زندگي فرهنگي و سنت ادبي سا

پدري به  اي ترتيب دادند كه بر اساس آن سبكتكين از شش نسل خود تبارنامه
قلم و شمشير، كه  با اين همه، از اين دوران به بعد بين. رسيد دختر يزدگرد سوم مي

. دوباره جدايي افتاد هاي محلي در دست ايرانيان قرار گرفته بود، در دوران حكومت
اجتماعي جاي گرفتند و وزيران و  ان، كه از تركان بودند، در ردة باالي مراتبامير

  .رت بودند، در ردة پائين )ايرانيان(دبيران اهل قلم، كه از تازيكان 
از يك  بدين معنا كه. اي شد در دوران سلجوقيان، هويت ايراني وارد مرحلة دوگانه

افتاد و از  نگاري از رونق و تاريخسو حماسة ايراني و كاربرد واژة ايران در شعر 
گسترش يافت و  سوي ديگر زبان و ادبيات فارسي شكوفا شد و در جوامع اسالمي

 .زبان دربار و ديوان گرديد
سبب عمدة كم رونق شدن كاربرد واژة ايران آن بود كه سلجوقيان، كه 

 اي را ستردهدانستند، بنياد نظام سياسي ـ ديني گ وارث امپراطوري اسالمي مي خود را
اين  معمار. اي نبود گذارده بودند كه در آن جايي براي خودنمايي قومي و منطقه

كندري  نهاد تازة سياسي، كه خالفت بغداد را هم زير لواي خود داشت، عبدالملك
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فرمان  سالطين سلجوقي، كه از خليفه. الملك بودند و به خصوص خواجه نظام

تمايلي به  ن و دولت را قرين كرده بودند،پادشاهي شرق و غرب را داشتند و دي
ممالك و «بيشتر  احراز هويت ايراني نداشتند و از اين رو قلمرو پادشاهي خود را

 .خواندند مي» اياالت و بالد اسالم
 نخست دستگاه: به اين ترتيب، سه ميراث از دوران سلجوقيان برجاي ماند

براي  رار شد و به عنوان نمونهحكومتي منظم، كه به همت وزيران بزرگ ايراني برق
عنوان زبان  دو ديگر، گسترش زبان فارسي به. ايران و جهان اسالم به يادگار ماند

كاربرد واژة ايران  اعتنائي به و سه ديگر، بي. هاي اسالمي ادبي و ديواني در دولت
در ايران رواج  گرايش اخير در دوران بعد، كه تصوف. در شعر و ادب فارسي

شهر يا ده يا  يعني(فهوم وطن و عشق به وطن افزون بر زادگاه مردم گرفت و م
چنان . تداوم يافت به عرضة ملكوت نيز معطوف شد، به ويژه در شعر فارسي) ايالت

موالنا كامالً مشهود  كه در آثار شاعران بزرگ قرن هفتم يعني حافظ و سعدي و
زاد «بر تلقي سنّتي » مياسال وطن«بنابراين، از دوران سلطة تركان سلجوقي . است
ملكوتي نيز برآن دو افزون  افزوده شد و در دورة مغول وطن عرفاني و» بوم

  .كردند داللت نمي» وطني ايران«اما، هيچ يك از اين تعابير به . گرديد
 
   دوران مغول و تيموري:  عصر بازسازي.4

ان اسالم به شمار جه» دارالسالم«محور و استوانة  برچيدن دستگاه خالفت بغداد، كه
سالجقه بود، با نمدمال كردن آخرين خليفة عباسي به فرمان  آمد و مورد احترام مي

گراي سلجوقيان و آغاز دوران تساهل نسبي  دوران تعصب سنّي هالكوخان، پايان
گسترش قلمرو پادشاهي ايلخانان به مرزهاي قديم ايران و . كرد اعالم مي ايلخانان را

 مناطق ديگر جهان به پيدايش تاريخ و جغرافياي جهاني و در نتيجهبه تاريخ  عالقه
مشخص شدن موقعيت تاريخي و جغرافيايي ايران در ميان ديگر كشورها و به 

اين تحوالت فرصت تازه اي به تاريخ نگاران . كشورهاي اسالمي انجاميد خصوص
در  ن معاصر راجغرافيا دانان و اهل قلم داد تا هويت تاريخي و جغرافيايي ايرا و

به  مشخص كنند و) براي نخستين بار پس از سقوط ساسانيان(ميان ديگر كشورها 
. يازند اي از تاريخ سنتي ايران از آغاز افرينش تا عهد مغول دست بندي تازه دوره

هايي كه به  ه اشار راندند، همة اگر در دورة ساماني، كه تنها بر خراسان حكم مي
اوايل دورة غزنوي، كه  گشت و در پيش از اسالم باز ميشد به دوران  ايران مي
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به ايران در شعرهاي آن  قلمرو آنان تا نواحي مركزي ايران گسترده بود، اشاره
محمود اشاره داشت، درعهد  اي مجازي به قلمرو پادشاهي سلطان دوران به گونه
اش  ة جغرافياييپادشاهي ايران، كه پهن به عنوان قلمرو» ايران زمين«ايلخانان مفهوم 

. آثار تاريخي و جغرافيايي آن دوران راه يافت رسيد، به به دوران پيش از اسالم مي
به ممالك و اياالت و واليات كشور، كه در عهد  اين تحوالت سبب شد تا اشاره

شد، در عهد مغول به  تصور مي» يا اياالت اسالم ممالك«سالجقه غالبا به عنوان 
  .شناخته شود» ايران تممالك يا اياال«معناي 

 اعتنايي به مفاهيم تاريخي و جغرافيايي ها سبب شد تا بي اين دگرگوني
 اما،. ايران، كه در عهد سلطة تركان سلجوقي پديد آمده بود، كنار نهاده شود

 نگاري و جغرافياي تاريخي اين دوران محدود به استفاده مكرر از اهميت تاريخ
  آن و حتي تأكيد دوباره بر واژة ايران زمين وو واژه هاي مربوط به» ايران»

اي  مرحله بندي چهار  اهميت اين دوره را بايد در بازسازي دوره. بازيابي آن نبود
از آفرينش تا  تاريخ قومي و شبه ملي پيشامدرن ايران برحسب تداوم تاريخ دودماني

 .دوران مغول دانست
، مؤلف كتاب كوچك پيشگام اين روايت تازه قاضي ناصرالدين بيضاوي

 وي از. ، بود»التواريخ نظام«اما بسيار پراهميت و تأثيرگذار ) اي صفحه 95حدود (
 القضات فارس در شد كه به عنوان قاضي هاي برجسته علماي دين شناخته مي چهره

به  كرد و از اساتيد بزرگ زبان عربي و فقه اسالمي اوايل دوره ايلخاني خدمت مي
فقه  ضاوي آثار مشهوري به زبان عربي در زمينة حكمت الهي،از بي. آمد شمار مي

نگارش  تفسير مشهور بيضاوي نيز. اسالمي، و دستور زبان عربي برجاي مانده است
هم از   كه-هدف وي. تنها اثر بيضاوي به فارسي همين كتاب تاريخ اوست. اوست

حجم هر  ي وبندي تاريخ نام كتاب و هم از مطالب مقدمة آن و هم از شيوة دوره
آن است  -آيد ها و هم از نحوة بيان مطالب و تعريف هر دوره برمي يك از دوره

جغرافيا به اختصار  هاي تاريخ و هاي پادشاهي ايران را در عرصه  كه تاريخ دودمان
آفرينش حضرت آدم تا  تدوين و تنظيم و تبويب كند تا تداوم و تحول آن را از

همين روست كه بيضاوي  از. اي بي وقفه نشان دهد هظهور مغول و ايلخانان به گون
داده است، از كيومرث،  چهار پنجم مطالب كتاب را به پادشاهان ايران اختصاص
نخستين ايلخانان يعني  نخستين پادشاه اساطيري كه درجهان پادشاهي آورد، تا

 به عهد اساطيري تاريخ سنتي ايران اما، براي پيوند دادن عهد. هالكوخان و آباقاخان
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را، پس از يك مقدمه، تنها در چهار  اساطيري در اديان ابراهيمي، وي فصل اول

در فصل دوم است كه وي . پردازد حكما مي درصد كتاب به شرح انبياء و اوصياء و
ذكر ملوك فرس و مشاهير انبياء و اكابر و  «  در صد كتاب، به36به تفصيل، در 

وي آن گاه براي تسجيل تداوم تاريخ . مي پردازد» اند، بوده علماء كه در ايام ايشان
 درصد كتاب، به شرح 18قرن فترت، فصل سوم كتاب را، در  رغم دو ايران علي

 درصد 35فصل چهارم، در . دهد عباس اختصاص مي اميه و بني بني خلفاي راشدين و
اخبار سالطين عظام و ملوك كرام كه در ممالك ايران به استقالل » كتاب، به

 صفاريه،: اند عباس نه طايفه درخالفت بني“گويد  پردازد و مي مي» كردند ادشاهيپ
 ».مغول سامانيه، غزنويه، غوريه، ديالمه، سلجوقيه، مالحده، سلغريه، خوارزميه و

 شيوة تازه بيضاوي در تدوين تاريخ ايران را حمداهللا مستوفي در كتاب
كار  ، به تفصيل به»القلوب نزهت«و كتاب جغرافياي خود، » تاريخ گزيده«پرتاثير 

 اين سه كتاب، كه بيش از هر كتاب ديگر تاريخي نسخ خطي آنها. برده است
رواج  برجاي مانده است، شيوة تازة تدوين تاريخ و جغرافياي ايران را بين اهل قلم

 .گذاشتند نگاري ايران تا اواخر قاجاريه تأثيري به سزا دادند و بر تاريخ
  
   دوران صفوي: ت عصر بازگش.5

صوفيان قزلباش و شاهنشاه ايران، تشيع را به » كامل مرشد«شاه اسماعيل در مقام 
امپراتوري خود برگزيد و آن را به ياري شمشير آختة قبايل  عنوان مذهب رسمي
بدين گونه، اگر در دوران ايلخانان براي نخستين . ايران رواج داد تركمان در سراسر

احياء شد، در عصر صفوي براي » ايران زمين«ني مفهوم دورة ساسا بار پس از
هاي پنجگانة تاريخي، جغرافيايي، سياسي،  از افول ساسانيان پايه نخستين بار پس

ديني نيز، كه در عصر ساسانيان تدوين و ثبت شده بود، براي آن فراهم  فرهنگي، و
شد انتخاب تشيع به عنوان مذهب رسمي ايران ، كه همزمان با ر .آمد

اسالمي سنّي در غرب و شرق و جنوب شرقي ايران بود، سبب شد تا  هاي امپراتوري
مشخّص . عوامل مشخصة هويت ايراني در جهان اسالم شناخته شود مذهب شيعه از
در غرب و اوزبك و ) روم(هاي صفوي، عثماني  امپراتوري شدن مرزهاي

 سبب شد تا -طق مرزيبا همة دست به دست گشتن منا -گوركانيان هند در شرق
هاي ديگر  عنوان حركت از يك امپراتوري به امپراتوري رفت و آمد ميان آنها به

كرد اشاعة زبان  ها را تسهيل مي و آمدها و ارتباط آنچه اين رفت. تصور شود
 .ها بود  امپراتوري هاي ديواني در اين دستگاه فارسي به عنوان زبان رسمي
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 تر اقامت گروه بزرگي از شعراي ايراني در تدر اين ميان، از همه پراهمي
هند بود كه از يك سو موجب تمايز ميان دوكشور و تشخّص هويت ايراني شد و، 

سوي ديگر، به سبب دلتنگي گروهي از آنان به خاطر دوري از ايران سبب  از
هاي  آثار اين دوري و دلتنگي در سروده. اشعار وطني براي ايران گرديد پيدايش
از جمله، نوعي .  از شاعراني كه به هند مهاجرت كردند نمايان استتن بيست

مخفي » .برد اشكم به خاك شوئي ايران كه مي«: گويد است كه مي خبوشاني
خواهم كه زنم /اي ديده سرشكي كه به ياد وطن امشب«: سرايد مي خراساني چنين

ن ايران به كه شد زگلش«: گويد مسيح كاشاني نيز مي» .تن امشب چاك گريبان به
و » .رود ناالن كليم از شوق همراهان به ايران مي«: كليم همداني و» .هند راهبرم

اسفرايني  و ازصالئي» .ام به ايران مشتاق در هند نشسته«: سرايد مازندراني مي صوفي
كشور  خدا نصيب كند سير/عطاي هند و لقايش را به يكديگر هشتم«: است كه

 :سرايد  در اندوه ايران چنين ميمير سنجر كاشاني هم» .ايران
 علي رغم زاغان هندوستان  توئي بلبل مست اين بوستان
 نواي وطن آشنائي بزن          به آهنگ ايران نوائي بزن

ز  /جنونم مگر سوي جانان برد«: عبدالنبي فخرالزماني نيز سوز دل چنين گويد
چند  زهجر وطن/ ينكه اي آرزومند ايران زم«و نيز » .هندوستانم به ايران برد

در  ترين شاعران عهد صفوي نيز و سرانجام صائب تبريزي، از بزرگ» .باشي حزين
از ايران،  داشتم شكوه«: هائي چند به ايران دارد اشعار وطنيه در بارة اصفهان اشاره

 گر  سوختگي صائب از«و يا » .در فراموشكدة هند رها كرد مرا/ به تالفي گردون
 ». مشت خاك سيه هند به ايران ندهي/به سرت دردي هست 

 هاي اروپائي نيز روابط ايران در دورة صفويه براي نخستين بار با دولت
 هاي تجاري كشورهاي هند، سفرا و هيئت. سياسي و اقتصادي مستمر برقرار كرد

اصفهان  هاي آلمان غالباً در انگلستان، روسيه، هلند، پرتقال؛ فرانسه و دوك نشين
هويت متمايز  اين روابط و رفت و آمدها نيز به نوبه خود به تبلور. ندكرد اقامت مي

كه تا » وطن« مجموع اين عوامل سبب شد تا تلقي قدما از . رساند ايراني مدد مي
يك ايالت  اين دوران يا به زادگاه مشخص انسان در يك شهر، يا يك ده و يا

داللت داشت، به  «ملكوتيدنياي «و يا به » جهان اسالم،«شد، و يا به  اطالق مي
ايران به «بود كه مفهوم  بدين گونه. اطالق شود» كشور ايران«اي تازه به نام  پديده
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وطن «و » زاد بوم«معناي  در كنار تلقي سه گانة قدما از وطن به» عنوان وطن

 .تثبيت شد» جهان وطني عرفاني«و » اسالمي
 و فرهنگي ايران هاي آگاهي تاريخي در همين دوران كوشش شد تا پايه

يكي مطلوب شناخته . چهار جهت با سنن و احاديث شيعي مرتبط و توجيه شوند از
هاي نوروزي در احاديث شيعي؛ دو ديگر رواج اين افسانه يا واقعيت كه  جشن شدن
 العابدين، و در نتيجه كلية امامان از امام چهارم تا امام مادري امام زين نسب

 رسد؛ سه ديگر تداوم آخرين پادشاه ساساني، ميدوازدهم، به يزدگرد سوم، 
برگذاري سوگ سياوش در مراسم دهة عاشورا؛ و سرانجام رواج حديث نبوي 

»يعني شهر (و معطوف ساختن آن، افزون بر زادگاه فرد » الوطن من االيمان، حب
  .به كشور ايران» جهان ملكوتي،«و يا » جهان اسالم«و يا ) ده يا

ت مذهبي اغلب در برابر عواطف قومي و احساسات ملي  آن كه اعتقادااب
 مي گيرد، چنان كه در عهد سالجقه قرار گرفت، اما در موارد بسيار، چه در قرار

 دوران قديم و چه در دوران معاصر، نقش مؤثري در پيدايش هويت قومي و ملي در
و  چون وطنبا اين همه، در مورد كاربرد مفاهيمي . اديان گوناگون ايفا كرده است

احتياط را  ملت و مليت در معناي امروزي آنها حتّي براي اين دوره نيز بايد جانب
راه را براي  رعايت كرد ولي درعين حال بايد توجه داشت كه تحوالت اين دوران

  .كامالً هموار ساخت ايرانيان در قرن هاي نوزدهم و بيستم» هويت ملي«بازسازي 
  
   دوران معاصر:  عصر مليت.6

وطن و «و» ملت و مليت«مفاهيمي چون  از اواخر قرن نوزدهم به بعد بود كه
آن در ايران پديد آمد و براي نخستين  در معناي امروزين» ميهن پرستي«و» كشور

ها از جمله هويت مذهبي متمايز  هويت بار هويت ملي و قومي از انواع ديگر
هاي ناسيوناليزم مردمي و  نديشها. قرار گيرد گرديد، بدون آنكه الزاماً در برابر آن

در قرن نوزدهم پديدار شد، در جريان انقالب  اي پراكنده ليبرال، كه به گونه
مقبوليت يافت و بعدها در دوران پهلوي با تأسيس  مشروطه در ايران نيز رواج و

 ساله 2500و ستايش تاريخ » ناسيوناليزم هخامنشي» بر پاية» دولت ملي«
نشيب و فرازهايي تا اوايل هزاره سوم ميالدي تداوم   وباشاهنشاهي قوت گرفت

  .يافت
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   تأملي در دو نكته
 هاي نخستين آن كه واژه. توان مطرح كرد پرسش اصلي درباب اين نوشتار مي دو

آثار  ايران و ايران زمين و ملك ايران و كشور ايران و پادشاهان ايران را كه در
ظن . كرد توان تعبير و تفسير آمده است چگونه ميادبي و تاريخي و اخالقي بسيار 

باشد،  ها براساس معاني امروزين آنها غالب آن است كه درك ما از اين واژه
ها در دوران  واژه دانيم نويسندگان آن آثار و معاصران آنان از اين درحالي كه نمي

معاني امروزي مفاهيم با  در اين كه تصور آنان از اين. اند گذشته چه تصوري داشته
ها و با  اما با تأمل در متن. داشت توان هاي اساسي داشته ترديدي نمي ها تفاوت آن

دوران و با آگاهي از تمايز بين دنياي  توجه به نظام اجتماعي و روابط سياسي آن
تفسيري دست يافت كه كمابيش به تصور  توان به تعبير و مدرن و پيشامدرن مي

 .ايران زمين و مانند آنها نزديك باشد ك و ايران وقدما از وطن و كشور و مل
پرسش دوم آن كه اگر تاريخ و ادب ايران براي نخستين بار از اواخر 

بايست به  ساساني به نگارش درآمده باشد پس تصور تاريخي ايرانيان مي دورة
اهل قلم و طبقة حاكم كه سواد خواندن و نوشتن داشتند، درآيد و تودة  انحصار
مكتوب  اما از آن جا كه ايرانيان اعتقاد به تاريخ و ادبيات. آن بيگانه مانند ازمردم 

استواري  نداشتند، تاريخ و ادب شفاهي را گسترش دادند و به گونة نهاد فرهنگي
ها و  نقّال ها و ساسانيان و ها درعهد پارت درآوردند، كه به وسيلة گوسان

روستايي و ايلي  هاي مردم شهري و دهها در دوران اسالمي ميان تو خوان شاهنامه
كه تاريخ و ادب  بدين سان سنت تاريخ و ادب شفاهي در دوراني. رونق گرفته بود

شفاهي در آن بود كه  اهميت تاريخ. نوشته نيز رواج گرفت همچنان پابرجا ماند
و نوع اساطيري آن را در  آورد آگاهي تاريخي را از انحصار اهل قلم و سواد در مي

هاي تاريخي و  جمعي از انواع آگاهي اما اين آگاهي. داد ار تودة مردم قرار مياختي
شد و از  اساطيريِ شبه ملّي متجلي مي رفت كه در نوعي هويت فرهنگي به شمار مي

  .هويت ملّي در معناي امروزين آن مشتبه كرد اين رو نبايد آن را با آگاهي ملّي و
_________  

 
 

  


