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هویّت ملّى ایرانیان در اعصار اسالمى

دکتر ناصر تکمیل همایون 

 استاد پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى

درآمد

شـناخت هویـت ایرانیـان در آغـاز ورود اسـالم بـه ایران زمیـن و پذیـرش آن در مسـیر زمان، 

بى تردیـد بـا شـرایط تاریخـى و موقعیت جهانـى آن روزگار (جنگ هاى امپراتـورى روم و ایران) 

و عوامـل ریشـه دار اجتماعـى و مذهبـى عصـر ساسـانیان در پیوند بوده اسـت. به زبـان یکى از 

محققـان ایرانى: 

«اعـراب مسـلمان برخـالف مغـوالن در دوران بعـدى، بـه قصـد نابـودى غـارت منابع 

اقتصـادى و زیربنایـى و بـه غنیمت بـردن ثروت هاى موجـود در ایران به این سـرزمین 

یـورش نیـاورده بودنـد، بلکـه هـدف اصلـى آنهـا گسـترش دین نویـن اسـالم در حوزة 

فرهنگـى ایـران و از اینجـا به سراسـر جهـان بود. آنها به جز در موارد شـورش سـازمان 

یافتـه و حتـى در ایـن موارد هم، به کشـتار دسـت جمعى مردم شـهرهاى بـزرگ ایران 

در ابعـاد کشـتار مغـوالن دسـت نیازیدنـد. آنهـا بیشـتر خواسـتار پذیرش دین اسـالم از 



سـوى ایرانیـان بودنـد و شـعار و برنامه هاى کشورگشایى شـان این بود: اسـالم بیاورید 

و در پنـاه حکومـت اسـالمى بـه زندگى عادى و پیشـینتان ادامـه دهید»1 

     استاد گران مایه، روان شاد دکتر غالمحسین صدیقى اعتقاد داشت: 

«تشکیل دولت ساسانى در قرن سوم میالدى عکس العملى طبقاتى و دینى بود و نتیجۀ 

منطقى دخول فرهنگ خارجى، بروز اختالل این اساس طبقاتى و دینى و بالتبع ضعیف 

شدن اساس پادشاهى ساسانیان...»

آنگاه اضافه کرده است: 

نزدیک  و  دور  متعدد  و علل  اسباب  ایرانیان  بر  عرب  غلبۀ  و  ساسانى  دولت  «انقراض 

داشت. مخصوصًا خبط هاى سیاسى و اجتماعى و دینى خسرو دوم که پادشاهى مستبد 

و معجب و خودخواه و طماع و بى جرئت و موهوم پرست و عشرت طلب بود و براى ملت 
ایران خیلى گران تمام شد اما یکى از قوى ترین این اسباب همانا سبب دینى است.»2

     به هر حال ایرانیان که با آرامش نسبى دیانت جدید را پذیرا مى شدند، در سال هاى پس از 

فتوحات با معضالت متعددى رویارویى پیدا کردند. آیین نوین که در یگانگى با حکومت بر اساس 

ایرانیان عرضه شده بود، به  قرآن و سنت رسول اهللا (ص)، در عصر خلفاى راشدین به  احکام 

مرور از یکدیگر تفکیک شدند و با شکل گیرى حکومت بر شیوة امپراتورى روم در عصر امویان 

و فروریختگى صورى نظام و استمرار آن بر شیوة ساسانیان در عصر عباسیان، اسالم اعتقادى 

و اسالم حکومتى در دو مسیر متفاوت قرار گرفتند. حال آنکه روند عمومى در ایران بر اصل 

اعتقادات باورمندى دینى شکل مى گرفت. 

     استاد دکتر صدیقى در این باره اشاره دارد «هر چه زمان بر دین اسالم مى گذشت، خلوص 

نیت و شور و شوق دینى و سادگى عرب نقصان مى یافت و عجب و نخوت و جاه طلبى و طمع 

و شهوات دیگر غلبه مى نمود. حتى در زمانى که هنوز جمعى کثیر از یاران پیغمبر (ص) زنده 

بودند خلیفه راه و رسم پیشینیان خود را رها کرد و رویۀ او باعث شد که جمعى بسیار از عدل 

و مساوات منحرف شدند و البته فتح مملکت و تحصیل ثروت هاى هنگفت و ظهور نسل جدید 

در این امر بى اثر نبود. بار تسلط عرب کم کم بر ایرانیان سنگین تر مى شد و منظور دینى عرب 

با اغراض شخصى و حکومت قوم غالب بر مغلوب و تحقیر مردم غیر عرب و استفاده از نتیجه 

زحمات تابعان تبدیل مى گشت. در این وقت سه دسته مردم در ایران موجود بود: 

1. ثالثى محسن. جهان ایرانى و ایران جهانى (تهران، نشر مرکز 1379) ص 256
2. صدیقى، غالمحسین. جنبش هاى دینى ایرانى در قرن هاى دوم و سوم هجرى، (تهران، پاژنگ، 1372) ص 33.

160 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



دسته اى که به دلخواه و ایمان کامل تعالیم اسالمى را پذیرفته و به دین اسالم گرویده بودند و 

دستۀ دیگر که به سبب فرار از جزیه و خراج و تحصیل اعتبار و آسایش خود را مسلمان نشان 

مى دادند و در واقع نه به دین پیشین بودند و نه به دین تازه؛ و بخشى دیگر که عده ایشان در 

این دوره بسیار بود به دین نیاکان خود مانده بودند. دستۀ اول از عدم اجراى شرایع و تعالیم دین 

دلتنگ و ناخشنود بودند. دستۀ دوم بدان گونه که مى خواستند با ایشان معامله نمى شد. عرب 

با ایشان با سرورى و بزرگى رفتار مى کردند و از امتیازات اجتماعى آن طور که خود بهره مند 

مى شدند به ایشان نصیب نمى دادند و این امر سبب نارضایتى ایشان بود؛ اما دستۀ سوم پیوسته 
منتظر فرصت براى استخالص و رهایى از حکم غالبان بودند.1

     دیانت جدید در جامعۀ ایرانى گسترش یافت و ارزش هاى معنوى و آداب و مناسک نوین آن 

اندك اندك با روش هاى دیرین زندگى فردى و اجتماعى ایرانیان درآمیخت و آن سان یگانگى 

و همسویى یافت که نه تنها بر بسیارى از اختالفات و چندگانگى هاى درون جامعه اى (مفاسد و 

اجحافات) پایان بخشید، بلکه آسیب هاى ناشى از اغتشاشات چندساله برون جامعه اى (جنگ هاى 

گوناگون) را نیز براى همیشه ترمیم کرد و به تحقیق پدید آوردن چنین وضع نیاز چندانى به 

عملیات و اقدامات نظامى نداشته است. ناگفته نماند که به قول استاد دکتر صدیقى: «وضع دینى 

در تمام ایاالت ایران به یک منوال نبود و در بعضى ایاالت اسالم بیشتر نفوذ پیدا کرده بود و 

ایران چون آذربایجان و کردستان و خوزستان  مرکزى  در بعضى دیگر کمتر والیات غربى و 

دین اسالم شایع تر بود و در ایاالت فارس که محل حفظ روایات دینى و رسوم و آداب ایرانیان 

مزدایى بود، دین اسالم چندان قوت نداشت. در کرمان مسلمانى بى رونق نبود. خوارج در این 

والیت بسیار بودند. همچنین در سیستان که یکى از جاهایى بود که روایات قدیمى ایران حفظ 

مى شد. در خراسان اسالم نیرو داشت ولى در قسمت شمالى آن و در ماوراءالنهر دین مزدایى و 

بودایى به شدت با دین اسالم رقابت مى کرد.»2 

     به دیگر سخن، ورود اسالم به ایران یکپارچگى نسبى «ایرانشهرى» را دگرگون کرد و حکام 

ایران زمین  و والیان از سوى خلفاى جهان اسالم تعیین مى شدند؛ و در منطقه هاى گوناگون 

حاکمیت پیدا مى کردند و همین امر هویت هاى منطقه اى، قومى و اجتماعى را تقویت مى کرد. 

خلفا و حکام بنى امیه صدها هزار عرب تبار مناطق عرب نشین را به سرزمین هاى ایرانى مهاجرت 

دادند بدین امید که هویت ایرانیان را دگرگون سازند؛ اما مهاجران مزبور به مرور آداب و رسوم 

1. همان، ص 40-41
2. همان ص 69-70
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و زبان فارسى فراگرفتند و جذب فرهنگ ایرانى شدند و سیاست امویان با شکست روبه رو شد.1 

     یادآورى این نکته ضرورى است که اعراب به آسانى و سهولت در همه جاى ایران نتوانستند 

پیشروى نمایند. استاد ذبیح اهللا صفا به درستى آورده است: 

«البته بعد از جنگ نهاوند در غالب شهرها و والیات و قالع ایرانى مقاومت هاى کوتاه یا 

طوالنى شکل گرفت و سپاه عرب بدان آسانى که تصور مى رود به فتح همۀ ایران موفق 

نشد و فتح تمامى این کشور تا آن سوى جیحون تا اواسط عهد خالفت بنى امیه به طول 

انجامید و در برخى از نواحى طبرستان و دیلمان و گیالن و دماوند و بعضى از مواضع 

ماوراءالنهر نیز ایرانیان تا قسمتى از دورة خالفت بنى العباس مقاومت شدید کردند. لیکن 

هیچ یک از این مقاومت هاى منفرد هنگامى که مرکز شاهنشاهى ایران سقوط کرد و 
دولت از میان رفته بود. سودى نداشت و یکى پس از دیگرى از میان رفت.»2

     بدین سان بسیارى از آداب و سنن ایرانى در همۀ مناطق متعلق به گسترة ایرانى نشین، پایدار 

ماند و شیوه هاى حیات ملى که نشانۀ هویت ایرانیان بود، کارایى تاریخى خود را نگاه داشت و 

بخشى از عناصر فرهنگى و اعتقادى جامعه، سیماى اسالمى پیدا کرد و هویت اجتماعى مردم 

اقوام و ملل  برابر هویت هاى دیگر  پایۀ فرهنگ و تمدن جدید شکل مى یافت و در  ایران بر 

مشهود مى گردید. 

را  دامنه دارى  فرهنگى  و  اجتماعى  ناآرامى هاى  قرن  سه  تا  هم  روى  بر  جدید  شرایط       

سلطه گرى هاى  با  تعارض  در  اندك  اندك  ایرانیان،  و  آورد  وجود  به  کشور  پهنۀ  سراسر  در 

کانون هاى اعتراض و پدید آوردن نهضت هاى سیاسى  ایجاد  با  گوناگون خالفت مداران غرب 

استقالل طلبانه، کوشش مى کردند تا هویت هاى اصیل ایرانى خود (قومى و ملى و اجتماعى) را 

در هم جوشى هاى همگانى و فرهنگى پاسدارى کنند.

1. محورهاى هویتى ایرانیان

عوامل اجتماعى – سیاسى و فرهنگى حاکم بر سراسر ایران زمین تاریخى (به ویژه ایرانشهر 

ساسانى) از آغاز پیدایش دیانت اسالم، شرایط و زمینه هایى را پدید آورد تا این آیین جدید به 

آداب و  و ارزش هاى معنوى و  پیدا کند  بتواند در جامعه گسترش  از بیگانگى،  و دور  سهولت 

اجتماعى «ایرانیان» درآمیزد و آن سان  مناسک نوین آن با روش هاى دیرین زندگى فردى و 

1. الخطیب عبداهللا مهدى. ایران در روزگار اموى ترجمۀ محمودرضا افتخارزاده (تهران، رسالت قلم 1378) ص 76. 
2. صفا، ذبیح اهللا. تاریخ ادبیات در ایران، جلد اول، از آغاز عهد اسالمى تا دورة سلجوقى، (تهران، امیرکبیر 1356) ص 9. 
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جوشش هاى  و  فرهنگ  است  یافته  استمرار  دیرین  حیات  گویى  که  یابد  و همسویى  یگانگى 

این  آمیخته مى شدند  هویتى گاه کامل و پویا بودند و گاه در ایستایى و با فرهنگ هاى دیگر 

حالت در محورهاى زیر تجلى پیدا کرد. 

     البته نکته اى که ذکر آن را الزم به نظر مى رسد آن است که «نفوذ عرب و مسلمانان بیشتر 

در میان طبقۀ سوم یعنى طبقۀ ناراضى ایرانیان بوده است واال طبقات عالیه ایرانى و روحانیان و 

آزادان و دهقانان و گروهى بزرگ از کسانى که در حفظ آیین زرتشتى تعصب مى ورزیدند بدین 

پیشرفت به دیدة بغض و ناخشنودى مى نگریستند و همین گروه و بقایا و تبلیغات آنان است که 
دگرباره اسباب استقالل ملت ایران و شکست معنوى قوم عرب را یک قرن بعد میسر ساخت.»1

الف) گرایش هاى عدالت خواهانۀ تشیّع

ستمگرى هاى بنى امیه به مسلمانان غیر عرب و اجحاف و ظلم به خاندان رسول اسالم، نه تنها 

ایرانیان، بلکه بسیارى از اعراب مسلمان را علیه نظام خالفت به شورش درآورد اعراب مهاجر 

به ایران که در خراسان سکونت یافته بودند، و با ایرانیان وصلت کرده و همانند ایرانیان به زبان 

فارسى صحبت مى کردند با رغبت کامل در این شورش ها، از آن میان در قیام ابومسلم خراسانى، 

شرکت داشتند. 

اما به  به قدرت رساندند،  ابومسلم، خالفت جدید بنى عباس را  ایرانیان با نهضت  آنکه       با 

دلیل استمرار رفتارهاى خشونت آمیز و غیر آرمانى آنان، اعتراض ها همچنان باقى ماند و جنبش 

عدالت خواهى که شیعیان آل على از بانیان اصلى آن بودند، گسترش یافت و ایرانیان از هواداران 

این جنبش به شمار آمدند. 

     از آن روزگار و حتى زمان هایى پیش از آن، شیعیان در برابر هر نوع حکومت واکنش داشتند 

و در نتیجه هیچ گاه توافق کامل میان آنان و نهادهاى سیاسى جامعه حاصل نگردید. این امر 

جداى از جنبش هاى متعددى است که ایرانیان گاه در لواى شیعه و دوستى خاندان والیت و 

یا در پیوند با باورهاى فرهنگى ایران پیش از اسالم ظاهر ساخته و به عبارت دیگر هویت هاى 

فرهنگى عصر پیش از اسالم را در معرض نمایش قرار مى دادند. با آنکه مذهب اکثریت مردم 

این سرزمین تسنّن (خاصه مذاهب حنفى و شافعى) بوده و ادارة حکومت ها غالباً در دست سّنیان 

آنان فقیهان و قاضیان مذاهب اصل تسنن به فقاهت و  قرار داشته است و در پناه و حمایت 

1. همان جا
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قضاوت پرداخته اند، در نتیجه اعمال آنان، گاه ستمگرى و تعّصب نیز چهرة خوفناك و ضد دینى 

خود را به مظلومان جامعه و آزادگان و احرار نشان داده است؛ اما گویى در نهان دیانت ایرانیان 

به دور از دادخواهى و عدالت نبوده و تشیع (بى آنکه احکام مذهبى منظور باشد) در سراسر ایران 

حضور معنوى روحانى خود را نشان داده و در تاریخ فرهنگى جامعه به گونه نوعى هویت در برابر 

جهان اسالم انعکاس چشمگیرى یافته است. دکتر صفا به مسئلۀ دیگرى اشاره دارد که بیان آن 

رهگشایى دارد «غالب کسانى که بعد از فتوحات اسالمى به دین اسالم درآمدند از دیانات قدیم 

مانند ادیان یهودى و نصرانى و مانوى و زرتشتى و صابئى و غیره بوده و با تعالیم این دیانت 

تربیت یافته اند و بعد از قبول دین جدید به عادت قدیم متوجه مسائل مختلفى از اصول دیانت 

شده و به آنها لباس اسالمى پوشانیده اند به همین سبب است که در کتب بعضى از فرق اقوالى 

آنها را به انحاء مختلف رنگ اسالمى  از مقصود شارع بى نهایت دور است لیکن  مى یابیم که 
داده اند.»1

ب) اشراق ایرانى 

ساکنان منطقه هاى پراکندة ایران زمین اعم از شیعى (فرقۀ ناجیه) و پیروان امامان فقه اهل تسنن 

در فلسفه و کالم، از طریق منطق و استدالل و در عرفان و تصّوف با زبان محبت و عشق و 

کشف و شهود، حقانیت و درستى طریقت خود را آشکار ساخته اند و در هر دو مسیر معنوى و 

روحانى، باالتر از «قیل و قال مدرسه» و «یجوز و الیجوز» قرار داشته اند این تساهل و مداراى 

عقیدتى و ریشه دار در کمتر سرزمینى در جهان ظهور عملى یافته است. 

     در این مورد سلیقه هاى گوناگون وجود داشته. لیکن اختالف هاى شدید و زحمت افزا پدید 

اروندرود  آن سوى  ایرانیان «اشراقى» و توحید ساکنان  توحید  بر روى هم  نیامده است، بلکه 

بیشتر «عددى» جلوه کرده است و بى تردید در یکدیگر نیز تأثیر و تأثر داشته اند؛ اما ایرانیان 

که با اشراق (حکمت خسروانى) آشنایى دیرینه داشتند، در برابر اندیشه ها و مکتب ها و شرایط 

گوناگون اجتماعى و سیاسى با حفظ هویت ایرانى بر پایۀ آداب و رسوم منطقه اى یا سراسرى 

به شعبه هاى چندگانه مذهبى سنى و شیعى و فرقه اى چون زیدى و اسماعیلى و اثنى عشرى 

یعنى سه فرقۀ مهم شیعى، تقسیم شدند و به مرور نیز در درون هر یک از آنها انشعاباتى پدید 

آمد، شیعۀ اثنى عشرى به جهت سازمان یافتگى فکرى (کالمى) و عملى (فقهى) و بر روى هم 

1 . همان، ص 82-83. 
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در  ویژه  به  ایران  در  که  بود  نظام یافته  شیعۀ  فرقه هاى  قوى ترین  نوشتارى  ویژه  به  فرهنگى 

بخش هاى مرکزى به گونۀ مکتبى با ساختارهاى همه جانبه مورد قبول اهل اندیشه قرار گرفت 

و کمابیش با عرفان و اندیشه هاى اشراقى مدغم شد و به علت شرایط تاریخى و اجتماعى، رشد 

و بالندگى پیدا کرد و براى مردم نیز پایگاه دفاعى گردید و به گونۀ رکنى پایدار بخش دیگرى 

از هویت ایرانیان را پدید آورد.

ج) زبان فارسى 

با تحول زبان پهلوى ساسانى و پدید آمدن زبان جدید فارسى و گرایش مردم در سراسر کشور به 

این زبان پویا و رشد یابنده و نگارش کتاب ها و رسائل گوناگون در زمینه هاى علمى و عقیدتى 

تاریخى  هویت  فرهنگى  ابعاد  ایرانى  یگانه ساز  و  و هنرى مستقل  ادبى  ذوقى خالقیت هاى  و 

زبان به علت ویژگى هاى ذاتى زبان شناختى و رشد در  این  ساکنان این سرزمین، فراهم آمد. 

محیط فرهنگى پویا و زایا، بستر بیان ها و خواست هاى عرفانى و اشراقى شد به گونه اى کم نظیر 

شعر فارسى را پدید آورد که خود چراغ عرفان و اشراق بود و در وراى چندگانگى هاى مذهبى و 

فقهى قرار داشت؛ و در همین روند معنوى و هنرى زبان نیز به غناى تاریخى کم نظیرى رسید 

و شعر زبان حال و بیان هویت و مکنونات قلبى و خواست هاى پنهان و آشکار جامعه گردید. 

و  سیستان  و  خراسان  مردم  فرهنگى  خاص  مسئلۀ  به  زرین کوب  دکتر  روان شاد  استاد       

گرگان (مناطق مهم حیات فرهنگى ایران) توجه کرده و چنین آورده است: «بیشترین عناصر 

و  آداب  و  فارسى  زبان  بودند.  ایران  فرهنگ  پروردة  ایرانى هاى  هم  جامعه  این  تشکیل دهندة 

بود به داستان ها و سرگذشت هاى پهلوانان  ایران  باستانى  مرده ریگ آداب و رسوم  رسومشان 

و فرمانروایان باستانى ایران دلبستگى داشتند. مراسم و جشن ها و حتى خرافات بازمانده از آن 

ایام را در حدى که با آیین جدیدشان مغایرت نداشت، همچون میراث نیاکان عزیز و بى بدل 

تدریجاً  اسالمى  نخستین  قرن هاى  ایران  قبل،  از مدت ها  و  ایام  این  در  واقع  در  مى انگاشتند 

هویت تزلزل یافته و تا حدى از یاد رفته خود را باز مى یافت شاهنامۀ فردوسى که این هویت را 

از ظلمت ابهام بیرون مى آورد و به عرصۀ شعور و شهود حس مى کشاند در طى همین ایام به 

وجود آمد جستجوى این هویت در عهد سامانیان تاریخ بلعمى را در بخارا و شاهنامه ابومنصورى 

را در طوس به وجود آورد. مسعودى مروزى را به نظم کردن «مزاوجه» خویش رهنمون آمد و 

دقیقى اقدام به نظم گشتاسب نامه و داستان ظهور زرتشت را وسیله اى براى پیدا کردن شعور 
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به این هویت در بین فارسى زبانان عصر یافت مرحلۀ نهایى این جستجو اتمام عظیم فردوسى 
انجام پذیرفت.»1

     دکتر کاتوزیان با آگاهى بر مطالب یاد شده، به درستى آورده است: 

«در حالى که فارسى در ایران زبان دیوانى و زبان فرهنگ فاخر بود. زبآنها و گویش هاى 

ایرانى و غیر ایرانى دیگرى هم در والیات رواج داشت. ادبیات ممتاز تقریباً بدون استثناء 

به فارسى بود و این زبان وسیلۀ اصلى ارتباط در سرزمین هاى بسیار دور از یکدیگر –از 

سمرقند و بخارا تا اصفهان و فارس، از قفقاز تا الهور- بود. فارسى به عنوان زبان دیوانى 

اقلیم  اقوام ساکن  «هویت جمعى» در  ایجاد  عامل  احتماًال قوى ترین  ادبیات ممتاز،  و 

فرهنگى ایران بود.»2 

د) خالفت و حکومت هاى ایران 

و  محلى  حکومت هاى  از  اعم  (ایرانشهر)  ساسانى  عصر  زمین  ایران  بر  حاکم  سلسله هاى 

ایرانى االصل (سامانى، صفارى و آل بویه و...) و فاتحان غیر ایرانى ترك تبار (غزنوى، سلجوقى، 

خوارزمشاهى) و دست نشاندگان آنان (اتابکان آذربایجان و فارس و ...) و بسیارى از حکام مناطق 

پراکنده، هیچ کدام زیر سلطۀ کامل خلفاى عباسى قرار نگرفتند و بعضاً علیه خالفت و حتى مقام 

صورى خلیفه اقدامات سیاسى و نظامى انجام دادند و همزمان در پیوند با جنبش هاى فرهنگى 

شعوبیه همانند جبهه اى گسترده که گرایش هاى گوناگونى را در برداشت (امرهاى سیاسى و 

بقاى تاریخى جامعۀ  ایران را در  اقدامات اقتصادى) اصالت و توانمندى هاى مردم  اجتماعى و 

بزرگ خود حفاظت کرد. ایرانیان آن روزگار، از حرکت هاى ضد ستم در لواى تشیع و دوستى آل 

على (ع)، که پیکار گران راستین اسالم شناخته شده بودند، به گونۀ نماد دینى غیر حکومتى و 

گاه در پیوند با اندیشه هاى ریشه دار تاریخى پیش از اسالم، (ایرانشهرى، آرمان خواهى سیاسى) 

و از محور دلبستگى و انگیزش «ظهور» ها و «خروج» هاى جماعت گسترده اى از ایرانیان در 

فرهنگ خودى و «هویت طلبى» آشنا براى رسیدن به «عدالت»، مى توان تبیین جامعه شناختى 

به دست آورد که در آن «اشراق» و توحید اشراقى به گونۀ «زبان حال» و «مهربانى و مدارا» و 

زبان فارسى و «شعر» دل انگیز آن چون هنر مبارزه و حیات تاریخ ساخته ساکنان ایران زمین 

1. زرین کوب، عبدالحسین، روزگاران، تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوى (تهران، انتشارات سخن 1381) ص 
 .423

2. دولت و جامعه در ایران، ترجمۀ حسن افشار (تهران، نشر مرکز 1379) ص 111. 
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در هم آمیختگى یافته و هر جریان اجتماعى و سیاسى را به میزان تعلق به آن «عناصر» یاد 

شده «فرهنگى» و «ملى» قلمداد کرده است. بدین سان این دوره را که سراسر شورش و آشوب 

فرهنگى  تبلور  است عصر  ایران زمین  گوناگون  مناطق  فرهنگى ساکنان  موجودیت  تجلّیات  و 

هویت هاى نوین ایرانى در جغرافیاى پراکنده و قلمروهاى حکومتى گوناگون به شمار آورد.

     پیتر آورى1 با تحلیل تاریخى آن روزگاران، دربارة شیوه و سیماى پایدار ایرانیان و وحدت 

ملى در ایران آورده است: «از زمانى که داریوش کتیبۀ بیستون را در فاصلۀ سال هاى 486-521 

پیش از میالد بر کوه بیستون حک کرد تا دوران معاصر ایرانیان به دلیل اعتقاد به اهورامزدا و 

فره ایزدى [تفضل الهى] و سپس اهللا همواره از مذهب در جهت تحکیم موجودیت کشور یارى 

مى گرفتند این اعتقاد سبب مى شد تا ایجاد ارتباط بین مردم که در سرزمین گسترده و با جمعیتى 

ناهمگن زندگى مى کردند، حفظ شود» وى اضافه مى کند: 

وجود  به رغم  لیکن  ایرانیان مى گردید،  مانع وحدت  داشت که  وجود  «عوامل بسیارى 

عوامل نامساعد جغرافیایى، اعتقادات دینى ایرانیان در شمار عواملى بود که به آنان قدرت 

مى داد تا وحدت ملى خویش را حفظ نمایند با این حال وجود عوامل متضاد [جغرافیایى و 

تمایل به وحدت] در قلمروى ایران موجد نوعى تعادل گردیده است همواره زمینۀ ایجاد 
بحران را در وحدت ملى امکان پذیر مى سازد.»2

محور  در  مغوالن،  تا حملۀ  اسالمى  فتوحات  آغاز  از  را  ایرانى  جامعۀ  بدین سان مى توان       

اسالم باورى در پیوند با کانون هاى اعتراض و انگیزه هاى عدالت خواهى دانست که در ژرفاى 

تشیع جنبه هاى ضد قدرت پیدا کرد و هماهنگ با مذهب هاى دیگر گاه در بعد سیاسى- نظامى 

و گاه در عرفان و اشراق و عشق به توحید و توّحد در راستاى «فرامذهبى» قرار گرفت و این 

خصلت را از طریق آسیاى مرکزى به چین و ماچین، از طرف شرق ایران زمین (پامیر و سند) 

به هند و مناطق آسیاى جنوب شرقى، از سوى آذربایجان و آران به آن سوى جبال قفقاز و از 

مسیر آسیاى صغیر تا بالکان و سواحل شرقى آدریاتیک انتقال داد و در همۀ این سرزمین ها با 

زبان فارسى و نوشتارهاى فارسى، محاورات علمى و فقهى و زمزمه هاى عشق و محبت فراتر از 

«نطق و ایما و سجل» تحقق پیدا کرد. 

1. Piter Avery
2. آورى، پیتر. تاریخ معاصر ایران، از تأسیس تا انقراض سلسلۀ قاجاریه، ترجمۀ محمد رفیعى مهرآبادى (تهران، عطایى 

1363) ص 62-63.
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2. یورش مغوالن و پیامدهاى آن

حملۀ مغول بر نهادهاى اقتصادى و فرهنگى ایران و سرزمین هاى همجوار آسیب هاى فراوان 

وارد ساخت و پاره اى از رشته هاى وحدت دینى و فرهنگى ممالک اسالمى را از هم گسست. 

چارچوب  در  مرور  به  را  نوین  اجتماعى  زندگى  لکن  برد  میان  از  را  عباسیان  عربى  خالفت 

هویت هاى سیاسى مستقل تر قرار داد و در یگانگى هاى تاریخى-فرهنگى ساکنان ایران زمین 

که در ابعاد دیانت و مذهب و اشراق و هنر و زبان فارسى جلوه هاى جهان گسترى یافته بود 

خدشه ایجاد کرد. بى تردید زمینه هاى «درون جامعه اى» گسست هاى اجتماعى و فرهنگى را، 

هیچ گاه نباید از نظر دور داشت. حکومت هاى اولیۀ مغول در بخش هایى از ایران و به مرور تسلط 

ایلخانیان (626-756 ق) و سرانجام یورش تیمور و حکومت تیموریان (771-906 ق) هیچ یک 

نتوانستند پیوندهاى یاد شده ایرانیان را نسبت به اسالم و ارزش هایى که خاندان رسالت و امانت 

بیانگر آن بودند، و نیز دیگر خصلت هاى فرهنگى و ذوقى و عقیدتى ساکنان این سرزمین را، 

را در  خود  استمرار و پایدارى  «ایرانشهرى»  بلکه نظم  سازند.  ناتوان  تجلیات هویتى  به گونۀ 

حکومت هاى جدید غیر ایرانى نشان داد و حاکمیت هاى ایلخانان و وابستگى آنان اندك اندك 

صبغۀ اسالمى پیدا کرد. 

     سلسله هاى آل مظفر (713-795 ق)، ایلخانان کوچک (736-756 ق) آل جالیر (814-736 

ق) در نظام ملوك الطوایف پا گرفتند. قیام هاى مردمى با ارزش هاى شیعى، حکومت هایى نظیر 

سربداران (737-784 ق) با گرایش شیعى، ترکمانان آق قویونلو (872-920) با تمایالت سنى 

همزمان با حاکمیت بازماندگان تیمور در بخش شرقى ایران زمین و دیگر قدرت هاى محلى در 

سیستان و مناطق مرکز و خراسان و ماوراءالنهر و درگیرى هاى آنان با یکدیگر، گویى شرایطى 

را در نظام تاریخى حکومت در ایران ملوك الطوایفى به وجود آورد، که جامعۀ گستردة ایرانى در 

برابر امپراتورى نوپاى عثمانى خاصه از سال 857 ق/1453 م پس از فتح قسطنطنیه که به نوعى 

یادآور حکومت بیزانس و خالفت امویان و عباسیان بود، خواستار وحدت اجتماعى و سیاسى بر 

مبناى آرمان و فرهنگ تاریخى باشد. 

     گذشته هاى پیش از حملۀ مغول و سده هاى پس از آن نشان داد که ایرانیان با گرایش هاى 

مختلف نسبت به مذهب تشیع هر چند به صورت «اقلیت» همه گاه چشم به راه رفع تجاوزها 

و اجحاف ها و برکنارى «ظلمه» و استقرار «سلطنت عدل» بر روى زمین بوده اند. بسیارى از 

و  آل بویه  از جمله  از ظهور سلسلۀ صفوى  پیش  ایران  شیعیان  اجتماعى-سیاسى  جنبش هاى 
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سربداران، ریشه در این اعتقاد عمیق مذهبى داشته است. در بسیارى از این حرکت ها، با هر 

نوع اندیشه اعم از فلسفى یا سیاسى، «تصوف اسالمى-ایرانى» اثرات زیاد باقى گذاشته است 

به دیگر سخن، جامعه در انتظار پاسخ پرمعنا و با اقتدارى بوده تا بتواند به جنبش هاى نافرجام 

سامان دهد. صفویان اردبیل، با پذیرش تشیع به شیوه اى که خود مى اندیشیدند، بر پایۀ قدرت 

قزلباش یکى از پیشگامان این دگرگونى تاریخى در ایران شدند؛ و نوع جدید «هویت باورمندانه» 

اى را به ارمغان آوردند که بحث خاصى را طلب مى کند.1 

     پطروشفسکى با اعتقاد به اینکه در بسیارى از نقاط کشور سنیان شافعى و حنفى اکثریت 

داشتند، نوشته است: «رنگ عقیدتى نهضت هایى که در عین حال علیه فاتحان مغول و بهره کشى 

فئودالى [اصطالح از پطروشفسکى] برپا شده بود، همانا تشیع شمرده مى شد و بس، حتى اگر 

فرض کنیم که در قرن هاى هشتم و نهم هجرى شیعیان ایران در اقلیت بوده اند، هم باید اذعان 

کرد که این اقلیت به هر تقدیر مهم و فعال و از حسن توجه روستاییان و الیه هاى پایین شهرى 

برخوردار بوده است» همو افزوده است که در این زمان ها [زمان زیر سلطه رفتن جامعه و فشار 

بود  باستانى  آرمانى  که  ایران  در  مهدى  انتظار ظهور  گاه «موضوع  همه  قدرتمندان]،  و ستم 

(سوشیانت) شدت داشته» و «عامه ناس ظهور او را انقالبى اجتماعى در قالب دین مى دانستند 
که قرن ها پیش زمینۀ آن آماده مى شد.»2

     این دگرگونى یک باره صورت نگرفت و در زمآنهاى مورد بحث نیز هیچ گاه به طور کامل 

تحقق نیافت اما صفویان و عملکرد سلطنت خواهانۀ قزلباش که عناصرى از هویت ایرانى (به 

ویژه مذهبى) آغازگر نوعى درخشش از امیدهاى اجتماعى ایرانیان در سراسر مناطق ایرانى نشین 

که به صورت هاى قومى و خاندانى زیسته بودند و تاریخ پراکندگى ها و آسیب هاى تهاجمى آنان 

را براى پذیرش آرمانى جدید در مقاومت تقابلى با کانون هاى ستم داخلى و سلطۀ خارجى و 

برقرارى عدالت به معناى محدودتر، بشارت دهندة راه و روشى ساخت که در نظام هاى گذشته به 

ویژه در نظام هاى ملوك الطوایف، جلوه و شکوهمندى چشم گیرى نداشت و به همین دلیل این 

دوره تاریخ ایران را، تاریخ جدید ایران نام نهاده اند. به همان سان که اروپاییان این دوره را در 

تاریخ خود L, époque modern نامیده اند. 

1. تکمیل همایون، ناصر. «آغاز تکّون جدید در هویت تاریخى ایرانیان» نقد و بررسى کتاب تهران، تهران، تابستان و 
پاییز 1391، شمارة 36 و 37. 

2. پطروشفسکى. اسالم در ایران، ترجمۀ کریم کشاورز (تهران، پیام 1350) ص 373. 
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3. ویژگى ها و دستاوردهاى هویتى

در تغییر سلسله هاى حکومتى ایرانیان عامل هاى متعددى در پیوند با جامعه و مناسبات گوناگون 

آن و نیز کارایى هاى برون جامعه اى بازشناسى شده اند. ناتوانى هاى حاکمیت هاى درون جامعه اى 

و از میان رفتن «حقانیت» هاى اجتماعى و سیاسى، جامعه را در مسیر فروریختگى و پذیرش 

نیروهاى جدید «حّقانیت یافته» یا در فراگرد دستیابى به «حّقانیت» قرار داده است که بى تردید 

در این امر تاریخى-سیاسى، پاسدارى از هویت هاى ایرانى نقش عمده داشته اند حاکمیت هاى 

چندگانه (ملوك الطوایف یا دودمان ساالرى) در سرزمین هاى پیوندیافته با فرهنگ مشترك و 

سراسرى در شرایط نابهنجار نفى استقالل و سلب «هویت» تمکین بر حاکمیت واحد و مقتدر را 

در برابر چندگانگى ناتوان و تشتت حکومتى پذیرا مى شدند. 

     این امرهاى اجتماعى-تاریخى در دوره هاى پیش صفوى، در ایران مشهود بوده و هر منطقه اى 

از کشور زیر سلطۀ دودمانى قرار داشته است و با آنکه همۀ آنها در بستر فرهنگ ایرانى بودند 

و اثرات حکومت ایران باستان در آنها دیده مى شد اما هیچ یک از آنها توان حاکمیت سراسرى 

را نداشتند، بلکه منازعات و کشمکش هاى نوع ملوك الطوایفى میان آنها در مسیر حکومت گرى 

زبان  به  وارد مى ساخت.  نیز آسیب  ریشه دار گذشته  و  توانمندى هاى سنتى  به  زیاده خواهى،  و 

دیگر هویت اجتماعى به معناى «ملى» همواره مستمر و متوالى نبود و در دوره هاى تاریخى 

(با  تاریخى  گسست هاى  در  مى کرد.  پیدا  فراز  و  نشیب  ساالران  دودمان  متعدد  حکومت هاى 

یورش هاى برون جامعه اى و درون جامعه اى شکل گیرى هاى آن متفاوت به نظر رسیده است و 

به طورى که مشهود گردیده، در دورة صفویه که جوهرة فرهنگ و هویت بیش و کم همگونى 

نسبى فراهم مى آورند. 

     گسترش نظام حکومتى ملوك الطوایفى (دودمان ساالر) در ایران پیش از صفوى و چندپارچگى 

عرصه هاى فرمانروایى منطقه اى و قومى و گاه مذهبى، همزمان بود با پیدایش قدرت هاى بزرگ 

در جهان اسالم چون عثمانیان در روم شرقى، گورکانیان در هندوستان، ازبکان و شیبانیان 

رکین  رکن  و  بود  واقع  تهاجم  مورد  سو  هر  از  ایران  چندگانۀ  حکومت هاى  و  ماوراءالنهر  در 

استوارى مجموعه هاى حکومتى ایران در معرض اضمحالل و ادغام در حکومت هاى روبه رشد 

هم جوار قرار داشت و این رویداد محتمل در زمانى اتفاق مى افتاد که اروپاى بیدار شده در پى 

رنسانس و چشم داشت هاى آغازین خود را نسبت به آسیا به ویژه آسیاى غربى و ایران آشکار 

کرده بود، بى تردید ایران در مرکز قدرت هاى نوظهور آسیایى و تهدید حکومت هاى آن سوى 
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و حفظ «هویت  بقا  در  نظامى  و حکومتى و  فرهنگى  از میراث هاى  برخوردارى  با  قسطنطنیه 

تاریخى»، خود، تحوالت جدیدى بر پایۀ سازوکارهاى درون جامعه اى و برون جامعه اى پدید 

آورد تا وحـدت و اسـتقالل ریشه دار جامعه فراهم گردد و بى آنکه ایرانیان زیر سلطۀ عثمانیان 

بروند با پایان دادن به نظام ملوك الطوایفى گسترده زیانمند، یگانگى و تمرکز سیاسى و حکومتى 

قابل پذیرش را در بخـش بزرگى از «ایران زمین» به وجود آوردند و تاریخ سیاسى و فرهنگى 

جدید خود را آغاز کنند. 

برآیند

نهادهاى حکومتى عصر ساسانیان یکى  با ورود اسالم به ایران زندگى مردم دگرگونى یافت، 

پس از دیگرى فرو ریخته شد، اما جامعه تا زمان هایى بر پاره اى از اعتقادات کهن پایدار ماند؛ و 

به مرور با اندیشه ها و باورهاى اسالمى (جداى از عربیت بنى امیه) پیوند پیدا کرد و اندك اندك 

نفوذ معنوى و جهانى خود را آشکار ساخت و مردم با حفظ هویت هاى گوناگون خود به سوى 

اسالم و تمدن جدید گرایش پیدا کردند. 

     در چگونگى این امر استاد دکتر صدیقى نوشته است: 

«تشکیالت جامعۀ ایرانى با تشکیالتى که در دین اسالم و عرب ها داشتند، تباین داشت. 

تعالیم اسالمى اصًال با اصول دموکراسى موافق بود ولى نظام اجتماعى ایران نظام مراتب 

بود. هر چند اصل دموکراسى در میان مسلمانان عرب درست مراعات نشد و  طبقاتى 

امتیازات در کار آمد» استاد به درستى افزوده است: «پس از آنکه عرب ها در ایران به 

حکمرانى پرداختند نه تنها نتوانستند که رسم طبقات و مراتب از میان بردارند، بلکه خود 

در برابر ملت مغلوب، طبقه اى تشکیل دادند و در استفاده از دست رنج ایرانیان، مخصوصاً 

طبقۀ سوم، با طبقات اول و دوم ایرانى سازگارى کردند.»1 

     با آنکه دو سلسله خلیفگى اموى و عباسى، شیوه هاى حکومتى بیزانس و ایران را سرمشق 

و  شیفتگى  زمین  ایران  گستردة  منطقه هاى  و  بخش ها  ساکنان  اما  دادند،  قرار  خود  حاکمیت 

عالقمندى خود را به صورت گوناگون نسبت به دیانت جدید حفظ کردند و در مسیر فرهنگى 

اسالم در زمان هاى بعد، خدمات شایانى نشان دادند به گونه اى که علوم و معارف اسالم با ایران 

و ایرانیان پیوند ناگسستى پیدا کرد و خالفت ایرانى زیربناى تمدن اسالم به شمار آمد. 

1. جنبش هاى دینى ایرانى در قرن هاى دوم و سوم هجرى، ص 329

هویّت ملّى ایرانیان در اعصار اسالمى ❖ 171



     با آنکه حکومت هاى اموى و بیش و کم کارگزاران خالفت عباسى، با پیوند دادن حاکمیت 

دمشق و بغداد با منطقه هاى متعدد ایران به طور جداگانه و کوشش در متالشى کردن وحدت 

حکومتى در ایران زمین، و گسیل هزاران عرب به منطقه هاى ایرانى نشین، به امید تغییر هویت 

ایرانیان جالى  تظاهر هویتى  در  نوعى  به  بلکه  نیاوردند،  به دست  توفیقى  تنها  نه  اما  ایرانى، 

بیشترى پدید آمد و جنبش هاى سیاسى و فرهنگى جامعه گسترش بیشتر یافت. 

ایرانى، زبان  عدالت خواهانۀ تشیع، اشراق  بنیادى  در چهار محور  ایرانى  هویت جدید       

فارسى و حکومتگرى به شیوة ایرانى، (ایرانشهرى) شکل گرفت و قرن ها تا یورش مغوالن 

استمرار پیدا کرد. 

فرهنگى سرزمین هاى  و  از رشته هاى وحدت حکومتى  بسیارى  تهاجم مغوالن  و  تجاوز       

مسلمانان را از هم گسست و در ایران زمین آشفتگى هایى در عهد «بحران در هویت ها» پدید 

آنان تیموریان و حتى پدید آمدن فرمانروایى هاى دودمانى و  آورد. حاکمیت ایلخانان و در پى 

ایجاد  نابهنجارى  نتوانست گسستگى  اما  کرد،  آن چنان تر  را  چنان  آن  آنکه  با  ملوك الطوایف، 

کند، جامعه چند قطعه شده ایران، با آنکه از یک سو مذاهب اهل سنت و دیگر فرقه هاى تشیع 

قدرت نمایى داشتند و همزمان زبآنها و قومیت هاى چندگانه سر برآورده بودند و از سوى دیگر 

پس از فتح قسطنطنیه، امپراتورى جدید عثمانى در مسیر شرق حرکت کشورگشایى خود را نظم 

مى داد و از نیروهاى سنى مذهب شرق ایران مدد مى گرفت، اما ایرانیان آسیب دیده، همچنان 

پایدارى نشان مى دادند و «هستى» و «هویت» بازماندة خود را پاسدارى مى کردند و با اعتقاد به 

نجات دهنده آرمانى هیچ گاه ناامیدى به خود راه نمى دادند و پیکار براى رهایى و حفظ «هویت» 

در مصادیق گوناگون را ادامه مى دادند پیتر آورى این امر تاریخى را چنین تبیین کرده است: 

«نیروى منسجم افسانۀ ایرانى به قوت خود باقى ماند. کمال مطلوب و مطلق آنچه که ایرانى 

این نیرو در شکل زبان و  بقا برخوردار گردید و تجلى خارجى  از  به شمار مى آید [=فرهنگ] 

اینکه زبان و ادبیات  ادبیات و حفظ سیماى جدید عادات و اعیاد باستانى نمایان گردید. دلیل 

فارسى از اهمیتى برخوردار است که در مقایسه با دستاورد کلى با اهمیت ذاتى مردم ایران ممکن 

است بى تناسب به نظر آید تا حدودى ناشى از تجلى خارجى این نیرو مى باشد: ایرانیان با اثبات 

شایستگى خود در غلبه بر بالیا و صیانت فرهنگ نیرومند خاص خود که در هنرها تجلى یافت 

و آوازة آن به خارج از ایران نیز سرایت کرد، نشان دادند که مى توانند به کمال مطلوب مطلق 

خود همواره پاسخ مثبت دهند و نیز به ثبوت رساندند که چگونه چنین پاسخى همراه به نبوغى 
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که طبیعت راستین این سرزمین در خمیره شان نهاده است، به آنان توانایى مى بخشد تا از میان 

آزمون هاى دشوار کامیاب و سربلند بیرون آیند.»1 از این زمان است که تمامیت ارضى ایران 

زمین و وحدت سراسرى آن بر بنیاد استقالل ملى، چشمگیرى تاریخى خود را فراهم مى آورد. 

 

1. تاریخ معاصر ایران، ص 55. 
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