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The Evolution of National Identity of Iran in Ancient Period 

 

Abstract  

 

The national identity of Iran is an ancient and historical identity that has gone 

through three ancient, Islamic and modern periods in the course of historical 

evolution and each of these periods has played a role in its formation; In this 

research, the evolution of this Identity is examined in ancient period. Accordingly, 

the question of the article is what changes did the national identity of Iran undergo 

in the process of its evolution in ancient period? In this research, this question is 

answered by using descriptive-analytical method and historical sociological 

approach. The article assumes that national identityof Iran is rooted first and 

foremost in the foundations created in ancient times. During this period, although 

the Median were the first to introduce Iranian identity, but it was the Achaemenids 

who breathed new life into the body of this identity and turned it into a stable 

element in ancient times. Subsequently, the Parthians upheld the Iranian identity 

and succeeded in placing it in a new context free of foreign imposed values. 

During this period, the word Iran was used in connection with the name of this 

territorial territory, and this issue helped to strengthen the national identity in the 

country. The Sasanid period is also a period when the concept of national identity 

was established in Iran. The Sasanid government of the Iranian tribes created a 

unified state and a common religion and land and gave this land the title of 

Iranshahr. With the emergence of this title, the concept of country emerged and as 

a result, the national identity of Iran was strengthened. The main point here is that 

in ancient times, the two elements of “Kingdom government” and “Zarathust 

religion” played an important role in the formation of national identity of Iran. 

 

Keywords: National identity of Iran, Ancient Iran, Ancient and historical identity, 

Kingdom government, Zarathust religion.  
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 ستان با سیر تکوین هویت ملی ایران در دوره
 

    1زاده مرزبالیمجید عباس
 

 چکیده

ی باسههتا،ی، اسههومی و ملی ایران، هویتی کهن و تاریخی است که در سیر تحول تاریخی از سههه دور   هویت     

میههان، وهه وهش  اهههر بههه ازایههن که ا،دگیری آن ،قش داشتهدر شکل هامدرن گذر کرد  و هرکدام از این دور 

ت ملی ایران هوی  است که  اساس سئوال مقاله اینوردازد. براینیت در دور  باستان میتکوین این هو   بررسی سیر

یههری از گ با بهههر   در این و وهش؟  بود  سر گذاشته  تحوالتی را وشت   خود در دور  باستان، چهتکوین    در فرایند

له بر ایههن فههر  مقاشود.  این ورسش واسخ داد  میبه    شناسی تاریخیجامعه  رهیافت تحلیلی و  -روش توصیفی

 در این دور   .باستان خلق شد  ای دارد که در دور مبا،یریشه در    چیزازهرویش  هویت ملی ایراناستوار است که  

را به عنصههری وایههدار این هخامنشیان بود،د که آن   اما  ،بود،دهویت ایرا،ی    بار معرفبرای ،خستین  مادها  هرچند

را در بسههتر  آنو موفههق شههد،د تهها  واس داشتندرا    یهویت ایرا،  کا،یاناشکرد،د. در ادامه،    باستان تبدیل  در عهد

بهها ،ههام ایههن قلمههرو واژ  ایههران در راب ههه    ،های تحمیلی خارجی قرار دهند. در این دور ای عاری از ارزشتاز 

 ساسهها،ی ،یههز مق عههی  . دور ودو همین مسئله به تقویت هویت ملی در کشور کمک ،م  کار برد  شدسرزمینی به

و  دیههن یکپارچههه ودولتههی  از اقههوام ایرا،ههی ساسهها،ی .  کومههت فهوم هویت ملی در ایران تثبیت شدست که ما

و با ویدایش این عنههوان ،یههز مفهههوم سرزمین لقب ایرا،شهر اع اء کرد  وجود آورد  و به این  بهمشترک    سرزمینی

 باسههتان  دور   در  اینجا این است کهههدر    ،کته اساسی  .،تیجه، هویت ملی ایران تحکیم یافت و در  کشور ودید آمد

 .ا،دداشته ایران  در تکوین هویت ملی یوادشاهی« و »دین زرتشت« ،قش مهم  » کومت دو عنصر 

  کومت وادشاهی، دین زرتشت. تاریخی،کهن و ملی ایران، ایران باستان، هویت    واژگان کلیدی: هویت 
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 و بیان مسئله  مقدمه

گران اکثههر و وهشهه   ،کننههدران را ا،کههار میهای غیرتاریخی که وجود هویت ملی در ایبا وجود برخی ،گرش     

همههه بههر ،ظر دار،د. بااینایران اشتراک  بر وجود ودید  هویت ملی در م العات ایرا،ی در داخل و خارج از کشور

،ظر وجههود ،ههدارد. چههه زمهها،ی روی داد  اسههت اتفهها   کشههوردر ایههن    ،کته کههه ویههدایش هویههت ملههی  سر این

های ،ظری در م العات ،اسیو،الیستی ویرامون ریشه ها و اختوفات دیدگا ،وعی به بحث دیگر این امر بهعبارتبه

که آیا هویت ملی ایههران ردد؛ اینگ گرا و ،وگرا برمیهای کهنویدایش هویت ملی ایران و ماهیت آن یعنی دیدگا 

دور  ،وین یعنی قرن که در گذشته وجود ،داشته و در ای بسیار کهن و مربوط به دوران باستان است یا اینودید 

بر ایههن بههاور  ،،خست  همسو با دیدگا ی  اهر مقاله ،ناین میادر  (.110:  1390)ا مدی،    ویدا شد  است   بیستم

تداوم و تکامل ویدا  از آن وس سیر تحوالت تاریخیِ دردور  باستان شکل گرفته و هویت ملی ایران در  که  است  

 .کرد

ی باسههتا،ی، از سههه دور   طههول تههاریخ،  خود در  گیریشکلیند  در فرا  ی ایرانهویت مل  ،به باور این و وهش     

باستان است که در   ، دوری تاریخیالیه،خستین   .اش در آمد  است اسومی و مدرن گذر کرد  و به شکل کنو،ی

ا،دیشه   با  برابر سایر کشورهاو تمایز قرارگرفتن ایران در  فرهنگی خاص  شدنهویت ایرا،ی با مشخصمبا،ی    آن،

وههس از ورود  ، دور تههاریخی ی دوم. الیهههت تشخص یاف  و آیین زرتشت    برخوردار از فر  ایزدی کمران عادلِ

و   سیاسههی  هایو سههاختار  رفتارههها  ریکردههها،و    ویت ملی ایرا،ههیکنون به هزمان تا  ازآناست که  اسوم به ایران  

 وی قاجههار اوایل دور از که است  و مدرن معاصر ،یز دور   تاریخی  ی سومالیه  جهت داد و  اجتماعی این کشور

 و تههاریر وذیرفتنههد از ایههن ودیههد  هویههت ایرا،ههی های سنتی تعلق بها،دیشهمدر،یته، آشنایی ایرا،یان با   یدر،تیجه

های فههو  بههه تناسههب هویت ملی ایران از الیههه»  توان گفت میطورکلی  به  یافت.  ی جدیدیجلو   مذکور  هویت 

هههای بهها غلظت  کههدامهرو  (98: 1387 )گههودرزی، «ورش یافتهههمند شد  و وههرهای مختلف بهر اهمیت در دور 

 یاز ایههن میههان، مقالههه  کههه  ا،ههدبودنِ خویش برجای گذاشههتهکسییف ایرا،یان از چهی در تعرتاریر اساس  تمتفاو

 وردازد.می  باستان عهد در هویت ملی ایران و تحوالت  تکوینبه چگو،گی     اهر

  دور  ایههن مسههئله را درو    ایههران اسههت ویدایش هویت ملههی در    منشاءیابی  ، ریشهاین تحقیق  در واقع هدف     

هویت ملههی ایههران در فراینههد   این است که  سئوال مقالهبر این اساس،    .کندکشور جستجو میاین   تاریخ  باستا،یِ

اهمیههت و هههرورت ،  به باور این وهه وهشتکوین خود در دور  باستان، چه تحوالتی را وشت سر گذاشته بود؟  

ورداختن به ،قش و جایگا  ایران باستان در هویت ملی ایران به این خاطر است که تکوین هویههت ملههی در دور  

بخش تاریخ ایران هموار  الگوسههاز و الهههام  ی و مدرن )معاصر(های اسومدور ایران باستان برای این هویت در  

 بود  است.

 هههای ،ظههریدر میان رهیافههت   جا به آن اشار  داشت این است که از دیدگا  ،گار،د ،در این  بایدای که  ،کته     

در دور    یت ملی ایرانرسی هو تری جهت شناخت و برشناسی تاریخی از قابلیت من قیمختلف، رهیافت جامعه

 شود.بهر  برد  میاز این رویکرد  و به همین جهت در این مقاله  برخوردار است   باستان

 

 پژوهش   پیشینه 

 :گرددها اشار  میاز آن تعدادیجا به در این  ی و وهش  اهردر راب ه با ویشینه     

تاریخی هویت ایرا،ی از دوران باستان تهها به بررسی تحول    که  ،هویت ایرا،یکتاب    در(  1395ا مد اشرف )     

بهها ایههن وجههود، وردازد، اما  گیری هویت ایرا،ی در دور  باستان میبه چگو،گی شکل  بیستم اختصاص دارد،  قرن
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د به وجود هویت ملههی بههه معنههای معتق  ،ویسند    اهر در این است که در آن  و وهشبا    ررا  این  اوت اساسیتف

 دا،د.از دور  مشروطه می و ویدایش آن را در کشور تان ،یست آن در جامعه ایران باس ،وین

با جستجو در میان آرار کهههن و کوسههیک   ،هویت ایرا،ی در گستر  تاریخی  ( در مقاله1382 مید ا مدی )     

مورخان، جغرافیدا،ان و دا،شمندان غربی، یو،ا،ی، رومی، عربی و ایرا،ی به اربات وجود هویت ملههی در ایههران از 

-،مههیهویت ملی ایران در دور  باسههتان  و تحوالت  گیریوردازد، اما به چگو،گی شکلر  باستان تا امروز میدو

 باشد.ی  اهر متفاوت می، بنابراین به لحاظ محتوایی با مقالهوردازد

شناختی هویت ملههی در ایههران، بهها تاکیههد بههر تکوین جامعه( در بخش ابتدایی کتاب 1387)   سین گودرزی     

دارد. بنههابراین ایههن کتههاب از ی به سیر تاریخی تکوین این هویههت در دور  باسههتان  کوتاهی  اشار   ،ور  صفویهد

 ی  اهر برخوردار ،یست.جامعیت الزم در راب ه با موهوع مقاله

گیری این هویت تاریخ شکل ،بررسی تحوالت تاریخی هویت ملی در ایرانی  ( در مقاله1389)  کبیری  افشار     

ی کوتا  بههه تحههوالت هویههت ملههی ااشار   تنها  در این میان  بندی کرد  وتقسیمخی  به شش دور  تاری  تا امروز  را

برخههوردار   این وهه وهشاز جامعیت الزم در راب ه با موهوع    ی مذکورمقالهایران در دور  باستان دارد. بنابراین  

 ،یست.

گیههری و تثبیههت های وادشههاهی هخامنشههی در شههکلواکاوی سیاست ی  ( در مقاله1398میرزایی )  اصغرعلی     
در به بررسی جایگا  هویت ایرا،ههی  هویت ایرا،ی، ای کوتا  به ،قش مادها در ویدایشوس از اشار   ،هویت ایرا،ی

-مههیگیری هویت مذکور و ،قش این  کومت در شکلهای سیاسی، دینی و فرهنگی وادشاهی هخامنشی  بر،امه

بههه  توجههه داشههته ودور  هخامنشههی به  فقط با و وهش  اهر در این است که  ی مذکورمقاله  اما تفاوت  .وردازد

 وردازد.های اشکا،یان و ساسا،یان ،میور در دهویت ملی ایران تحوالت 

شجاع ا مدو،ههد و  تالیف  ،ا،دیشه سیاسی در ایران باستانب  از کتا  توانکنار منابع ذکر شد ، میدر  همچنین       

غایههت امههر سیاسههی، کیسههتی   :رغم ورداختن به موهوعاتی مهم از قبیلعلییاد کرد که    (1396)  اهلل اسومیروح

طههور بههه،  این دور   در  هویت ملیو توجه به برخی از عناصر    ایران باستان   اکم و ... در ساختار ا،دیشه سیاسی

بههه  ی  اهههرمقالههه سههاس،ا ایههن وردازد. بر،میباستان دور   آن در سیر تکوینو  مستقیم به موهوع هویت ملی

 .باشدمی کتاب مذکور  متفاوت با  لحاظ موهوعی،

در مههوارد و ههها  وهه وهش بهها آن، ایههن  مورد بحث ی موهوع  آمدن آراری در زمینهباوجود فراهم  رفتههمروی     

 .باشدمتفاوت می  هاییجنبه

 

 چارچوب مفهومی و نظری

 هویت ملیچیستی   (الف

معنی هستی، وجود، ماهیت و سرشت اسههت. ایههن مفهههوم واسههخی بههه ورسههش بهکلمه هویت از،ظر لغوی       

باشد. »هویت عبههارت اسههت از مجموعههه خصوصههیات و مشخصههات فههردی و بودن میبودن و چگو،هکسیچه

ها. فرد این خصوصیات را از طریق توا،ههایی کههنش متقابههل بهها های مربوط به آناجتماعی و ا ساسات و ا،دیشه

 )خههدایی و مبههارکی،  دهههد«آورد و به سوال »من کیسههتم؟« واسههخ میدست میوراتی از خود بهخود و یافتن تص

 گذشته از س ح فردی، هویت در س وح باالتر به مفهوم هویههت جمعههی ،یههز قابههل رویههت اسههت (.  121:  1387

ود هایی است کههه در تعههداد معینههی از افههراد وجهه مجموعه وی گیهویت جمعی، (.  196-197:  1379  ) اجیا،ی،

کنههد ههها« متمههایز میهههای دیگههر یهها »آنعنوان »مهها« را از گرو تحههت   شود و این گرو دارد، باعث ایجاد »ما« می
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و   تههرینهویت ملههی مهمهای جمعی،  هویت   میاندر    ،که  جا این است در اینمهم  ،کته  (.  25:  1388)ابوالحسنی،  

  (. woodward, 2000 ،Poole ;2003)  باشدها میآنترین عالی

 ؛تمایز قائههل شههد  «اعضای جامعه  باید میان »هویت ملی کشور« و »هویت ملی  هویت ملی  مفهومدر تعریف       

 هههای مههادی و غیرمههادیو ،شهها،ه  ها، مبا،ی و آرارای از ،شا،همعنای مجموعهبه  هویت ملی جامعه  کهترتیب بدین

معنای شههناخت به  اعضای جامعه ،یز  لیهویت مشود و  یکدیگر می  ازموجب تفاوت کشورها و جوامع  که  است  

خ مشترک، دین مشههترک، ازجمله تاری  آن  یدهند عناصر شکل،سبت به اجتماع ملی و    خاطر افراد جامعهتعلق  و

وت« و »ا ساس و شناسایی عنوان »آگاهی از تفابه  معنای اخیر آن  رباشد. »هویت ملی دو ... می  فرهنگ مشترک 

 (.6:  1398زاد ، اجرو س ر)ا مدوو   «شودها« شناخته میما از آن

کههه در دور    ایملههی  هههایهویت .  1  :با دو دسته کلی مواجه هستیم  ،کشورهاهویت ملی    تکوین  راب ه بادر       

 هههایسههد در ارووههای  ورستیهای ،اسیو،الیستی و میهنها و ا،دیشهملت -دولت  تاریرتحت  وا،د مدرن ایجاد شد 

-های ملی. هویت 2باشند.  می  نو،ی جهان دارای این هویت ملیکشورهای ک اکثر    ر،د.قرار دا  هجدهم و ،وزدهم

و  وویههایی ا،ههدموفههق شههد   سههیر تحههول تههاریخیو در    ایجاد شد   ویش از دوران مدرن  ،بود  و  که مصنوعی  ای

 اربرخههورد  ایچنههین هویههت ملههی  کنند. کشورهایی چون ایران، چین، مصههر و ... از  خویش را  فظ  موجودیت 

 باشند.  می

 ،هویههت ملههی مههدرن.  1:  یاد کههرد  معنای  س ملیبه  دو ،وع هویت ملیتوان از  می  تاریخ  طول  درهمچنین       

 .2  یش یافتنههد.ویههدابعد، در ،قاط مختلف کر  خههاکی  ملی که از دور  مدرن به  هاییعنی ا ساس تعلق به دولت 

وجههود  گذشههتهکه از دوران  هاییسرزمینی و هامت  کو به  تعلقا ساس   معنایکه به  کهن و قدیمیهویت ملی  

. بسههیاری از ،یههز بههه همههان ،ههام وجههود دار،ههد   اهردر الو    ا،ده و در سیر تحول تاریخی استمرار داشتهداشت

کشورهای جهان را که محصول دوران مدرن هستند می توان از ،وع ،خست دا،ست اما برخی کشههورهای دیگههر 

،ام آن ها به عنوان وا د سرزمینی از دور  های باستا،ی تا به امروز همچنههان  فههظ که ریشه بسیار کهن دار،د و 

 .(65 :1390  )ا مدی، ... از ،وع دوم می باشند یو،ان، چین، مصر وایران،  ،ظیر  شد  است 

یههت ،یاز از داشتن هو بی هیچ ملتی» ،کهاین  اولبایست به دو ،کته اساسی توجه داشت:  جا میدر اینهمچنین       

« اسههت  هههاوامههع و ملههت ج ربههات و دوامو  همبستگی ملههیدر ایجاد  اساسی عامل هویت ملی ونچ  ،ملی ،یست 

 هموار  بر ارر عوامههل مختلههف در معههر   ،یست و  رابت   ایهویت ملی ودید »  ،کهاین  دوم  (.89  :1381  )ربا،ی،

 .(33 :1383  ؛ اسمیت،21 :1395  )اشرف، «باشددگرگو،ی می تحول و

 

 شناسی تاریخی و مسئله هویت ملیجامعه ترهیاف (ب

های قرن بیستم و ویدایش ،سههل عنوان روش و وهش و معرفت علمی به میا،هشناسی تاریخی بهظهور جامعه     

گههردد کههه بهها شناسان تاریخی ما،ند برینگتون مور، تدا اسههکاچپول، چههارلز تیلههی و ... بههاز میجدیدی از جامعه

ل رایج در شمو های کون جهانگراییِ برخاسته از ،ظریههای تعمیمختارگرایا،ه و روشهای سااعترا  به دیدگا 

قههش کههارگزار های زما،ی و مکا،ی و ،بر لزوم کاربست تحلیل تاریخی، توجه به وی گی  ارووا و آمریکای شمالی

  (.61-62:  1394؛ ،وری، 25-26 :1390)ا مدی،   ا،سا،ی تاکید گذاشتند

توا،نههد بههر شههرایط ا،ههد و ،میناسی تاریخی بر این باور است که قوا،ین علههوم اجتمههاعی کلیشبینش جامعه     

که سههاختارهای اجتمههاعی متفههاوت وجههود طوراین رویکرد، همان شند. به باورخاص یک دور  تاریخی  اکم با

تحلیل مسائل یههک   ن تجزیه و(. بنابرای84:  1394)،وری،    دارد، اصول تغییرات تاریخی گو،اگو،ی ،یز وجود دارد

 هههای دقیههق باشههد.آوری داد ی و جمههعازهرچیز باید تاریخی و مبتنی بر م العه منههابع و اسههناد بههومبیشجامعه  
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های فرهنگی، جغرافیایی و زما،ی به بررسههی و شناسی تاریخی بر آن است که با تکیه بر واقعیت »رهیافت جامعه

هههای فهههم یکههی از را  طبق این بیههنش، بر(. Kent, 2000: 1195تحلیل چگو،گی تحول جامعه دست یابد« )

باشههد. دادهای تههاریخی میسههر میها و رویهه ازطریههق عناصههر، ودیههد   آنبههههای منتسب درست جامعه و یا ودید 

های گهها  تههاریخی بههه ودیههد ما،د  و بقایای وقایع تاریخی در جوامع معاصر وجود دارد، بنههابراین ،که تهجاازآن

ا،د، یههاری امروز در طی فرایند تاریخی جامعه استمرار یافتهها که تابهرا برای فهم بهتر آن ودید محقق    اجتماعی

-34:  1390)ا مدی،    ناخت اجتماعی کنار بکشدتوا،د خود را از این بخش مهم از شخواهد ،مود و محقق ،می

 (.    17-25: 1390؛ میرسندسی،  31

را در بستر تاریخی و اجتماعی جوامههع  نه هویت ملی توش دارد تا آنشناسی تاریخی در زمیرهیافت جامعه     

های تههاریخی مههورد بررسههی قههرار دهههد. ههها و یافتهههشناسا،ه وایههدار مبتنههی بههر داد و با تکیه بر بنیادهای هستی

 بررسههی و تبیههینهای عمیق تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی میان جوامههع  کایههت از آن دارد کههه  تفاوت

و توجههه بههه چههارچوب بسههتر  و گسترد  در مبا،ی هویتی آنعمیق    ی،یازمند م العه  ،یت ملی در هر کشوریهو 

-بههراین (.1387؛ گودرزی، 1390ر.ک: ا مدی، )است  هر جامعههای خاص اجتماعی و زمان و مکان و وی گی

ا و تحههوالت تههاریخی ههه گیری هویت ملی ایران در دور  باستان را بر اساس وویاییاساس و وهش  اهر شکل

های عمیق تاریخی، سیاسی، اجتماعی و ... میان ایران و کشههورهای دهد. تفاوتاین کشور مورد بررسی قرار می

 مدرن و ،وظهور،  کایت از آن دارد که م العه هویت ملی ایران ،یازمند م العه عمیق در تاریخ این کشور است.  

 

 تاریخیهویتی کهن و  ؛هویت ملی ایران

 هویههت  کههه اسههت  معتقههد دیدگا یک وجود دارد:  دیدگا  چند هویت ملی ایران منشاء ویدایشخصوص   در     

تههوان می در این طیف ؛است  د،یای غربدر  و مدرن های ملیو متارر از ظهور دولت   عاصرای مودید   ،ملی ایران

است   بر این باور  دیگردگا   دی  ،ام برد.   سین کچویان و داریوش آشوری  مص فی وزیری،  چون  از ،ویسندگا،ی

مشاهد  باستان    دور هایی از وجود هویت ملی را در  توان ،شا،هکشور ایران، می  کهنتاریخی    یسابقهدلیل  به  که

اشههار   سید جواد طباطبههایی و  مید ا مدی، ویروز مجتهدزاد   چون  و وهشگرا،یتوان به  می  طیفاین  در  کرد؛  

درک و تحلیل متفاوتی سعی می کند  که با اتخاذ یک را  میا،ه،    قرار داردی  گاهدید  در کنار دو دیدگا  فو ،  کرد.

 در اینجهها اشههار توان از ا مد اشرف یاد کرد. می به عنوان ،مو،ه ؛ در این طیفدهداز هویت ملی در ایران ارائه  

   گیرد:به دیدگا  هر یک از این افراد صورت می  یکوتاه

بلکههه امههری هویت ملی ایران مفهومی کهن و تاریخی ،ههدارد،    که  است   این باور  بر  وزیری،  از گرو  ،خست      

شناسان و استعمارگران ارووایی و محصول ظهور دولت ملی وهلههوی اول اسههت کههه از مدرن و از ابداعات شر 

. بههه م با ویدایش ودید  ،اسیو،الیسم در تصور ذهنی و روان جامعه ایرا،ی به تصویر کشید  شد  است هقرن ،وزد

و چنین تعمیمی غیرعلمههی، ی ویشامدرن ،یست  تعمیم به گذشتهمفاهیم مدر،ی چون هویت ملی قابلاعتقاد وی،  

تهها وههیش از   معتقههد اسههت   (1387)  کچویههان  (.158-160:  1399،واصری،  به ،قل از  )  باشدزا میبار و توهمزیان

وی، هویت ملی در ایران با آغههاز دور  تجههدد در   مفهوم هویت ملی آشنا ،بود،د. به باوربا    دوران تجدد، ایرا،یان

( 1391) آشههوری .با فرهنگ غربی در ایران م رح و تبدیل به یک مسئله شههد  دور  مشروطیت و آشنایی ایرا،یان

ایدئولوژی ،اسیو،الیسههم و تشههکیل ویدایش  در ایران را محصول تحوالت عصر مشروطه و  ودید  هویت ملی  ،یز

 دا،د.در ایران میملت   –دولت 

ادبههی تههاریخی بههه ایههن   و آرار  با بررسی آرار کوسیک مربوط به ایران  (1390و1382)  ا مدیدوم،    از گرو      

تمههد،ی و سیاسههی  ای سرزمین، تاریخ، میراث فرهنگی،عنوان جامعه دارکه تصور از هویت ایرا،ی به  رسید،تیجه  
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ی ا ساس داشتن ملیتی وی   با هویت وی    (1387)  مجتهدزاد از ،ظر    .خاص از دور  باستان به وجود آمد  بود

های ویشههرفت  ساسهها،ی را دور  دور  کهههطههوری، بهوبیش از دور  هخامنشی تا ساسا،ی وجود داشته است آن کم

ربات وجود ( با تدوین ا،دیشه ایرا،شهری به ا1395)  طباطبایی  .دا،دملی میکنند  در مفاهیم ملیت و هویت  خیر 

طههور تههاریخی تان بهههوردازد. وی بر این باور است که ایران از دور  باسهه ایران باستان میدر    لیملیت و هویت م

  ،دارد.   ،الیسم،اسیو  مدرن ، ،یازی به ایدئولوژیهادیگر ملت برای فهم جایگا  خود در میان  ملت بود  و

ی از هویههت و تحلیل متفههاوت  درک   ،را  میا،هیک    اتخاذبا  د  نک سعی می  (1395و1372)  رفاشاز گرو  سوم،       

هویت ایرا،ی همچون یک ودید  تاریخی و سیاسههی محصههول   وی بر این باور است که  .ملی در ایران ارائه دهد

شههامدرن، زمینههه تحههول، باشد و وجود همین هویههت ویبلکه محصول دور  ایران باستان می  ،دوران مدرن ،یست 

در  ی مهههماما ،کتههه جار به بعد هموار ساخت؛اواخر دور  قاگیری هویت ملی مدرن ایرا،ی را در  تکامل و شکل

عنههوان شود و اولههی را بهههو هویت ملی ایرا،ی تمایز قائل میاین است که وی میان هویت ایرا،ی    اشرفدیدگا   

و ظهور دولت ملههی   شروطهممثابه محصول دور   بهو دومی را  و کهن و مربوط به دور  باستان  ای تاریخی  مقوله

 دا،د.میران در ای

هویههت ملههی  بودنکه معتقد به کهن و وهشگرا،ی با دیدگا ی  اهر مقالهتر ،یز بیان شد، گو،ه که ویشهمان     

در دور  باسههتان شههکل  بههاربرای ،خسههتین  است که هویت ملی ایران  بر این باوربود  و    ،ظرهمدر ایران هستند،  

لههی از وجود هویههت م عوئم و آراریتوان می ،ایران طوال،یاریخی ت سابقهدلیل بهاین و وهش،  گرفت. به اعتقاد

تاسههیس ارووههایی و ایران برخوف کشورهای تاز کشور  »  .کرد  و مشاهد   جستجو   ی این کشورباستا،  دور را در  

و   ت دارای موجودیهه   و از دور  باستان  ها ویشبعد ویدا شد،د، از قرنبه  میودی  که از قرن وا،زدهم  ایغیرارووایی

: 1390)ا مههدی، و ،هههاد دولههت بههود  اسههت« خاص خود و هویت ملی فرهنگ   ا،سجام سیاسی، مرزها، تاریخ،

134.)  

کههه   اهیدیههدگ   تههوان گفههت ها در ایران میدر یک گزار  کلی ویرامون مفاهیم ملت و هویت ملی ویدایش آن     

، بلکههه ایههن ،یسههت  ههها در ایههرانآنتبیههین  قادر به ،دده،سبت می  تحوالت دور  مدرنرا به    ویدایش این مفاهیم

، ها وههیش از دوران مههدرن بههاور دار،ههدای از ملت ،گر که به وجود گو،هکرد تاریخیبراساس روی  موهوع را باید

برخوردار هایی  وی گی  ازاز دور  باستان  که این کشور    گر آن است ایران ،شانسابقه تاریخی و تجربه    تبیین کرد.

چههه آن عبارتیبه (.1390ا مدی، ر.ک: )  دا،ست   و هویت ملی  ملت   هایودید   از  برخوردار  است که بتوان آن را

 ینههدهایو در فرا  شکل گرفتهههدر دور  باستان  برای ،خستین بار  شود،  عنوان هویت ملی ایران یاد میاز آن تحت 

 .ندرا  فظ ک   دوایداری خو   ی توا،ست تاریخ

خاطر به سههرزمین و کشههوری خههاص و به معنای آگاهی و تعلق  هویت ملی  این درست است کهطورکلی  به     

بههه مشههاهد  کههرد.  توان وجود آن را در جامعه ایههران باسههتانمی لمفهومی جدید است، اما با این  ا  عناصر آن،

،وعی هویت ملی ،زدیک به مفهوم مدرن آن یهها آگههاهی تههاریخی،  ،باستان توان گفت در میان ایرا،یانمی  ،عبارتی

سرزمین ایران خود را ایرا،ههی   انساکن  ا که در آن دورانمعنبدین؛  و سرزمینی از ایران وجود داشته است فرهنگی  

زمین دا،سههته و ،سههبت بههه منههابع و عناصههر و متعلق به جغرافیای سرزمینی به ،ام ایران یا ایرا،شهههر و یهها ایههران

تههوان گفههت جامعههه ایرا،ههی در دور  کههه می  ا،د. با توجه به این مسئله است ی آن دارای آگاهی بود دهند شکل

بههه دوران   باسههتان  آگاهی ملی از دور   این»،کته این که،  است.    باستان از ،وعی هویت وا د ملی برخوردار بود 

تههوان مههیرا  ملههی ایههران هویت  با توجه به آ،چه بیان شد، .(223: 1395)اشرف،    ا،تقال یافت«  ی تاریخ ایرانبعد

 .  دا،ست  و تاریخی  کهن  هویتی
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 هویت ملی ایران  باستان و ایران  دوره

 گربیههان است. این تاریخ درواقههع هویت ملی این کشور  یدهند ترین عناصر شکلان یکی از عمد تاریخ ایر     

(. سرزمین 383:  1390  )ا مدی،  باشدایران می  در  گیری روح جمعی و دیرینگی هویت ملیشکل  دوران آغازین

که بههر   هنگی و اجتماعی و  وادث تاریخیهای فردلیل شرایط و وی گیبا سابقه تمد،ی چندهزارساله و بهایران  

توان ا،کههار کههرد ها را ،میهای تاریخ بشر است و تاریر آن بر سایر تمدنترین تمدنآن گذشته، برخوردار از کهن

کهن اسههت کههه  ههداقل از   ی تداوم تاریخییران دارا(. کشور ا158:  1390؛ میرمحمدی،  113:  1393زاد ،  )ملک

 (.127و124:  1390)ا مدی، دولت و مرزهای خاص است  ی قرن ،خست ویش از میود دارای ،یمه

که، ویش از ورود اقوام آریایی به سرزمین اول این»توجه داشت:    اریخ ایران باید به دو ،کته مهمت  در راب ه با     

های شهر سوخته سیستان، عیوم، توان از تمدنوجود داشتند. برای ،مو،ه میهای کهنی در این خ ه  ایران، تمدن

که، معموالً تههاریخ ایههران را بههه دو دور  کلههی وههیش از سیلک کاشان، اورارتوی آذربایجان، و... ،ام برد. دوم این

ارد: یکههی روایههت کنند. از تاریخ ایران ویش از اسوم دو روایت مختلف وجود داسوم و وس از اسوم تقسیم می

وی   شاهنامه فردوسی( اسههت کههه از ،خسههتین وادشهها  گیههومرث ها )بهسنتی مبتنی بر تواریخ سنتی ،ظیر شاهنامه

گههردد. روایههت دیگههر، مبتنههی بههر های ویشدادیان، کیا،یان، اشکا،یان و ساسهها،یان را شههامل میآغاز شد  و سلسله

های وادشههاهی ایههران رن و علمی است که بر اساس آن، خا،دانو...( و روایتی مد )یو،ا،ی، رومیتواریخ خارجی  

 قیقههت باشههند. امهها درمجمههوع  ساسهها،یان میویش از اسوم عبارت از: مادها، هخامنشیان، سلوکیان، اشکا،یان و  

سههنگی و ،وسههنگی آرههار ا،سهها،ی ارائههه سنگی، میا،همسلم آن است که سرزمین ایران جایی است که از دور  کهن

دم تههاریخ تمههدن )هههزار  وههنجم طور ویوسته و مستند تا سپید هزار سال ویش به  35 یات ا،سا،ی را از  کرد   و  

 (.204-205: 1390  )سلیم،  « .م( ،شان داد  است 

ها در ایران در اواسط هزار  دوم قبههل از مههیود ها( و سکو،ت آنها و وارت)مادها، وارس  ورود اقوام آریایی     

یابی بههه خاطر ا،گیههز  اقتصههادی، دسههت شههمار آورد کههه بهههاریخ سیاسههی و فرهنگههی ایههران بهتوان آغاز ترا می

( و رهههایی از دسههت دشههمنان همسههایه و ا یا،ههاً اقههوام 105: 1389راد، تههر و مراتههع )کاویهها،یهای گرمسرزمین

، خوا  ازطریق فهههم و ها به آن وارد شد،دزردووست ا،جام گرفته بود. درمقابل، ساکنان بومی سرزمینی که آریایی

گرفتن شیو  سازش، به سل ه درک درست از موقعیت ،یروهای جدید و خوا  از را  شکست در ،بردها و درویش

 (.34: 1386، )شعبا،یها گردن ،هاد،د آریایی

و  ،وعی ،خستین  کومههت آریههایی را در ایههران بنیههاد ،هاد،ههدمادها اقوامی بود،د که در دور  ایران باستان به     

هخامنشههیان،  کومت کرد،ههد عبههارت ازای که در این دور  تاریخی بر این سرزمین  بعدی  های وادشاهیخا،دان

شههدن با مشخص یایرا،ملی مایه هویت در دور  باستان، بند. »باش،ی(، اشکا،یان و ساسا،یان میسلوکیان )غیرایرا

 دیههن، ن در برابر توران، یو،ان و روم با  کومت مشخص و تمایز و قرارگرفتن ایراهای  و اس ور   آداب و رسوم

مقههدو،ی   -غیههر از سههلوکیان کههه ریشههه یو،هها،ی. در این مق ع  ه و شکل گرفت فرهنگ مشخص تشخص یافت  و

-و دستاورد  کمرا،ی آن  ،تیجههخامنشیان، اشکا،یان و ساسا،یان  اکمیت داشتند که  های مادها،  داشتند، سلسله

 (.75-77: 1389  )کبیری،  «بود در ،زد ساکنان سرزمین ایرانا ساس هویت ملی  ویدایش ، ها

شههور و ساختن عنصر ایرا،ی بر من قه خاورمیا،ه، رهبری شههورش علیههه آطورکلی دستاورد مادها در چیر به     

گیری بستر هویت ایرا،ی و بنیادهای آن داشت. مادههها بهها سزایی در شکل،قش به  گسترش مرزهای قلمرو ایرا،ی

این هخامنشیان بود،د کههه  وجوداینی هویت ایرا،ی به مردمان من قه بود،د. اما باادشاهی ماد، شناسا،ند تشکیل و

 در جان و کالبد هویت ایرا،ی رو ی تاز  دمیههد  و آن را بههه عنصههری وایههدار در د،یههای باسههتان تبههدیل کرد،ههد

ایههن دور  اتخههاذ گردیههد موجههب ایجههاد اعتقاد بسیاری از مورخههان، تههدبیری کههه در  به(.  162:  1398)میرزایی،  
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عنوان وا ههد هههای مختلههف تحههت سر،وشتی بین اقوام و گرو هویتی و همیکپارچگی ملی و تقویت ا ساس هم

توان گفت کههه ایههران شود زاد  شد. میچه هویت ایرا،ی خوا،د  میهویت ایرا،ی گردید. در عصر هخامنشیان آن

متمایز در دور  هخامنشیان وا بههه عرصههه وجههود ،هههاد. آ،ههان ،خسههتین   عنوان یک جامعه یگا،ه و واجد هویت به

ایرا،ی   شد  از ، اد ایرا،ی )آریایی(، زبان ایرا،ی )وارسی(، خط ایرا،ی )وارسی باستان( و دینبندی شناختهصورت

سیاسههی، دست داد،د. ،خستین اتحاد میان مردمان فوت ایران در تمههام سهه وح ( را به)اهورامزدا و آیین زرتشت 

 (.121و119:  1390آبادی، )قاسمی و ابراهیم اقتصادی، ،ظامی و فرهنگی در این دوران ودید آمد

وجود و ... ارائه کرد،د، هویتی ایرا،ی را به  های سیاسی، اجتماعی، علمیر عرصههخامنشیان با خدماتی که د     

کههومتی بهها تعیههین سههازمان اداری مرکههب از های بعدی استمرار و رشد یافت. »این سلسله  آورد،د که در دور 

ههها، بازرسههان اداری و همچنههین بهها آور،دگان مالیاتها، فرما،دهان ،یروهای سوار ، ویاد  و دریایی، جمعساتراپ

گستردن ارتباطات زمینی و دریایی، مفهومی سیاسی ویدا کرد، مشابه مفهوم کشور در دوران مههدرن. همچنههین بهها 

های گو،اگون، مفهومی جغرافیایی به ودید  سیاسی  کومت در آن دوران داد  شد. تراویها به ساتقسیم سرزمین

های گرفتن ایههن ودیههد المنافعی از اقوام گو،اگون بود  است. گسترش و قواماین ،ظام  کومتی مجموعه مشترک 

این ا ساس داشتن ملیتههی  محی ی، گسترش ا ساس هویتی وی   را در ایران عصر هخامنشی یاری داد.-سیاسی

ای همچنین ،کته  (.125:  1387)مجتهدزاد ،    وبیش تا دور  ساسا،ی وجود داشته است«وی   با هویت وی   آن کم

گهها  درصههدد کنند این است که  کومههت هخامنشههی هیچگران بر آن تاکید میکه بسیاری از مورخان و و وهش

های مختلف تحت قلمرو سرزمین خههود بر،یامههد  شار و گرو تحمیل عقید  مذهبی و باور فرهنگی خاصی بر اق

 (.1387؛ مجتهدزاد ،  84: 1386منش، )الهی  بود

عنوان شههاخص گذاری شد، مبنای اساسی در بافت هویتی ایران گردیههد و بهههچه در دوران هخامنشی وایهآن     

از آن در ایههران بههه قههدرت  ،حوی که هر  کومتی کههه وههسبرجسته و دت ملی درطول تاریخ ،مودار گشت به

،اچههار بههه در،ظرگههرفتن   مبستگی ملههی در درون سههرزمین ایههرانرسید، برای بقای خویش و تداوم و دت و ه

گیری هویت ملی دار و مسبو  به شکل،وعی وامترتیب و دت ملی در ایران بههای آن  کومت شد. بدینرویه

های هویت ملههی ایههران بههه از هخامنشیان با تاکید بر مؤلفهطور که اشکا،یان  دود یک قرن بعد  ایران شد؛ همان

سههال بههر ایههران   400 ههدود  داری هخامنشیان  از آداب و  کومت  کومت سلوکیان خاتمه بخشید  و با ویروی  

 (.122: 1390آبادی، )قاسمی و ابراهیم  کومت کرد،د

ی شههد  ایههران در،تیجهههلزلای درجهههت اعههاد  و ههدت و هویههت متزبا ظهههور اشههکا،یان  رکههت گسههترد      

فتو ههات ی های اسکندر و جا،شینان او آغاز گردید. اشکا،یان و ههدت و هویههت ایههران را کههه در،تیجهههویروزی

(. در دور  اشکا،یان مظاهر 133: 1384)تاجیک،   اسکندر و جا،شینا،ش سخت به مخاطر  افتاد  بود، واس داشتند

های آ،ان، ،قههش رسههتم که »بر روی سکهطوریادامه ویدا کرد، به تههنگ ایرا،ی مربوط به دوران گذشهویت و فر

 به دست که در برابر آتشگا  ایستاد  و در کنار آتشگا  ورچم ملی ایران یا علم کاو  آهنگر  ک شد  است«کمان

 (.370-373: 1380)فههرای،  های مهرورستی و ... ،یههز وجههود داشههتند( و دین زرتشت و آیین111:  1363)هوار،  

)ما،نههد گیههو و   های ایرا،ههیها و اس ور مهد داستان  ان از شر  ایران برخاستند که خوداشکا،ی»  که،کته دیگر این

دلیل است که بسیاری معتقد،د اشکا،یان  ماسه ملههی را بنهها ،هاد،ههد و همینگودرز و بی ن و فرهاد و ...( بود. به

ه در ادبیات فاسی برجای ما،د ، منظومه  ماسههی »ویههس و هایی ک سپس ساسا،یان آن را ،گاشتند. از میان داستان

رامین« اصلی وارتی دارد. همچنین از وهلوا،ان، امیههران و جنگجویههان دور  اشههکا،ی ،یههز یادگارهههایی در خههاطر 

آبههادی، )خلعتبری و ل ف «های قدیم را  یافته و هیئت وهلوا،ی و  ماسی یافتندایرا،یان برجای ما،د و در داستان

1393: 72  .) 
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سههاختن فرهنههگ منظور یو،ا،یمند بهههدر راب ه با اختوط دو فرهنگ یو،ا،ی و ایرا،ی که توش ،ظام  اشکا،یان     

هههای تحمیلههی ای عههاری از ارزشموفق شد،د فرهنگ و هویت ایرا،ی را در بسههتر تههاز   ایران در جریان بود ،یز

ای گو،هههومههت اشههکا،یان وابسههتگی بههه یو،ا،یههان بهههبا تثبیت  ک(.  133-134:  1384)تاجیک،    خارجی بینداز،د

شههمن، ر)گی مآبی شدهنگ یو،ا،یرا،ی جایگزین فرهنگ ایرهای آیین و فیج ،شا،هرتدمحسوس کاهش یافت و به

ام ایههن سههرزمین در دور  اشکا،یان بود که واژ  ایران در راب ه با ،همچنین  (.  1399  رآذ  25یمی،  ر؛ ک 347:  1379

هویت ملی در کشههور کمههک   که همین موهوع به تقویت   (1395؛ ،یولی،  1395شهبازی،  ر.ک:  )  ویدا کرد  کاربرد

 کرد  بود.

رسید تا قدمی در را  تحکیم و تثبیت هویت ملههی ایههران بههردارد.   ساسا،یان  ،وبت به سلسله  اشکا،یانبعد از       

وی   ساسا،یان قههوام یافتههه و یان و بهیل ایرا،ی در دور  اشکا،که هویت اصطورکلی »بعد از سلوکیان و هنگامیبه

(. 136:  1384)تاجیههک،    گری از ذهن و ا،دیشههه ایرا،ههی بیههرون رفههت«تری به خود گرفت، یو،ا،یشکل منسجم

دینی مشترک و -یرا،ی، دولتی وا د با ،ظام سیاسیخوان ااز اقوام هم  به یاری موبدان زرتشتی  وادشاهان ساسا،ی

کننههد  در های خیر دوران ساسهها،ی، دوران ویشههرفت   .(1372)اشههرف،    ورد،ههدوا د و جغرافیای مشترک ودید آ

ی این دوران بههرای ،امیههدن سههرزمین مفاهیم ملیت و هویت ملی بود. با ویدایش عنوان سیاسی ایرا،شهر در میا،ه

ن در ایههن (. مفهههوم ایههرا175:  1387)مجتهدزاد ،    ایران، ایرا،یان مفهوم سرزمین سیاسی یا کشور را ودید آورد،د

از اشکال مذهبی و جغرافیایی به س ح یک مفهوم ،اظر بر هویت ملی تغییر یافتههه و ،ههام کشههور ایههران بهها   دور 

شد  آن در ادبیات سیاسی فرهنگی و اجتماعی آن روزگار ،مود کامل و آشههکار مذهب رسمی و مرزهای شناخته

عنوان سازی به تشههکیل ملههت ایههران بهههورت ملت ساسا،یان با ا ساس ،یاز و آگاهی از هر  عوو داشته است. به

(. وادشههاهان ایههن سلسههله، 36: 1387)گههودرزی،  ای ورداختنههدیک ملت وا د با ساختار سیاسی و ،ظام اس ور 

،خستین کسا،ی بود،د که با هدف یکپارچگی سیاسی ایران و برا،گیختن غرور ملههی بههرای دفههاع از آن در برابههر 

های اسههاطیری ویشههدادی، کیهها،ی و ی آفرینش ،خستین ا،سان و ،خستین وادشا  و سد هامهاجمان بیگا،ه، افسا،ه

های تاریخی اشکا،ی و ساسا،ی ویو،د زد،د و قباله تههاریخی های اوستایی داشت به سد ویدایش ایران را که ریشه

 (.1372)اشرف،  برای دولت ساسا،ی ودید آورد،د

ای ،ام مئن و تایید وفاداری ویما،ی در قبال آیند ال همبستگی و هم هویت ایرا،یِ عصر ساسا،ی که درعین     

سههاخت کههه از عنوان ا ساس تعلق به یک مجموعه ا،سهها،ی، ،یههروی گردهمههایی را فههراهم میبه گذشته بود، به

ا کردن با یکههدیگر ررفت تا جایی که زمینه اصلی اراد  آگا  خواست به ز،دگیهای عینی فراتر میتمامی واقعیت 

هویت ایرا،ی بهها آیههین زرتشههت، فلسههفه  کمههران   ساسا،یدور     در»  کل،در    (.114:  1394)،ورائی،    ودید آورد

 (. 1372)اشرف،   «عادل، هنر و معماری و آداب و رسوم سنتی که تارووود فرهنگ ایرا،ی بود،د شکل گرفت 

تشتی در اواسط  کومههت ساسهها،یان یافتن دین زرویدایش عنوان جغرافیای سیاسی ایرا،شهر درکنار رسمیت      

اش بههود، بههه فرمان این دولت و معادل کشور بههه مفهههوم امههروزیصورت ائتوفی تحت هایی که بهبرای سرزمین

گیههری از زبههان شد بهها وامتحکیم هویت ملی ایران ا،جامید. زبان فارسی ،یز که در این دوران، وهلوی خوا،د  می

(. در 9-10:  1389سههروی،  )خواجه  درخدمت تحکیم این هویت قههرار گرفههت   ها، زبان ملی ایرا،یان شد ووارت

معنی معنی خههودی و »ا،یههر« بهههجریان این تحوالت، ا،فکاک میان خههودی و غیرخههودی ایجههاد شههد و »ایههر« بههه

،مههادی -سازی میان ایرا،ی و ا،یرا،ی، ازلحاظ قومیبندی و غیریت غیرخودی و بیگا،ه قرار گرفت. درواقع تقسیم

(. 106:  1387جعفههری و دیگههران،  )مقههدس    مبنای اولیه و دت سرزمینی و هویت ایرا،یان تبدیل شههد  بههود  به

شد  از کلمههه آریهها باشههد و گیریکه یک شکل ،تیجهطورکلی کاربرد مفهوم ایران در دور  ساسا،یان بیش از آنبه

تبلیغی زرتشههتی و مفهههومی مربههوط بههه -یهای سیاسداللت بر مفهومی ، ادی داشته باشد، تاکید بیشتر بر بر،امه
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(. بعد از این تحوالت، مرزهای سیاسههی هویههت ایرا،ههی 1395؛ ،یولی،  1395)شهبازی،    سرزمین ایران بود  است 

که ،ظم سیاسی دچار آشفتگی ،شد  بود، ایرا،یان خههود را متعلههق بههه ایههن وا ههد سیاسههی معین گشت و تا وقتی

 (.194:  1379)زهیری،  گذاشتندعی را به ،مایش میونداشته و ،وعی وفا  سیاسی و اجتما

و  شههد گری خود و ،یههز مههذهب سیاسییاری رویکرد ایرا،یاست که ساسا،یان به جا این،کته اساسی در این     

،تیجههه م لههوبی دروههی  ران داشتند که ایههن مسههئله در،هایههت ا،حصارجوی زرتشتی سعی در تثبیت هویت ملی ای

دیگههر و هرگو،ههه   م لق آیین زرتشت بود و با هههر دیههن اکمیت    ،کلی  کومت ساسا،ی  ،داشته است. رویکرد

کردن مذهب زرتشههت، کرد. »برخوف هخامنشیان و اشکا،یان، دولت ساسا،ی با رسمیاصوح دینی مخالفت می

 قلمرو سههرزمین خههود برقههرارهای مختلف تحت محدودیت خاصی را از،ظر عقیدتی و فرهنگی بر اقشار و گرو 

های اعتراهی و تزلزل هویت ملههی ایههران را فههراهم ها و جنبشساخت که این اقدامات موجبات رشد ،ارهایتی

(. در دور  ساسا،ی اعتقاد به آیین زرتشت برای توجیه ،ظام طبقاتی و تمرکز 84-85:  1386منش،  )الهی  ساخت«

شههدن (. در این دور  بهها تبدیل83: 1389)زهیری،  رفت کار میداران بزرگ بهو زمینقدرت و  مایت از اشراف 

رو هها،یون   (. در دور  مههذکور103:  1386جههایی،  )ر  دین به ابزار قدرت، ایرا،یان صا ب دینِ  کههومتی شههد،د

-مراتب اجتماعی قرار گرفته و برای تحکیم اقتدار سیاسههیدر صدر سلسله  زرتشتی با  مایت وادشاهان ساسا،ی

موجههب   گو،ه کههه بیههان شههداین وهعیت همان  (.77:  1389)زهیری،    داجتماعی خود به تصلب دینی دست زد،

ای چههون قیههام ما،ویههان و مزدکیههان در های مذهبی و اجتمههاعیگیری جنبشهای عمومی و شکلبروز ،ارهایتی

 کشور شد که البته با سرکوب  کومت مواجه شد،د.

ی و تمرکههز و و ههدت مکهها،یکی و از د امپراتوری ساسهها،ی بههر ا،حصههارگری مههذهبتاکید بیش  درمجموع     

سههازی آ،ههان از سههوی مههردم، های غیریت توجه به وجو  متنوع فرهنگ ایرا،ی و ،یز ،یازهای جامعههه، زمینهههعدم

( و 124:  1390آبههادی،  )قاسههمی و ابراهیم  بیشتر  اکمان از جامعههای مقاومت، جداشدن هرچهویداشدن هویت 

های این  کومت کمههک ،مههود و در،هایههت ،یههز ایههن م به تضعیف وایهمردم از  اکمان را فراهم کرد که سرا،جا

رد  و سرزمین ایران تهها ی  مله اعراب مسلمان به ایران، سقوط ک هجری و در،تیجه 31سلسله  کومتی در سال 

: 1387)،صری،   ایران آغاز گشت   ترتیب دوران اسومیِ تاریخجزو قلمرو خوفت اسومی شد. بدین  چندین قرن

36.) 

 در اساسههی کههه ،قههش «دیههن زرتشههت »و  «وادشههاهی یعنی » کومت به دو عنصر مهم ایران باستان    ادامهدر       

 د:گردمی  اشار  ،ا،دداشته تکوین هویت ملی در این دور 

هویههت  ویدایش و دوام ا،د وسرزمینی این کشور بود   عامل اصلی تداوم،  دور  باستان  های ایران در کومت      

 ودیههد   همههوار  خههود را بهها  باسههتان  ایرا،یههان  عبههارتیها قرار داشته است. بهآناقدامات  تاریر  تحت   ،یز  انملی ایر

الگویی خاص از »  و  های مستقلدولت   ترینیکی از قدیمی  توا،ستند  آ،انطورکلی  به  .ا،دکرد معرفی می   کومت 

 (.118:  1390  )ا،صههاری،  «شدعصر شناخته    ،ام »شاهنشاهی ایرا،ی« در آنگذاری کنند که به،ظام سیاسی را بنیان

ودن ب، اسههتبدادیدر دور  باسههتان ایههران هههایی اصلی تمههامی  کومت است که وی گ   جا این،کته اساسی در این

کتیبههه ی داریوش اول وادشا  هخامنشی در . این گفتها،دهای مردم ،قشی در ادار  کشور ،داشتهو تود   ها است آن
: »به خواست اهورامزدا آ،چه ا،دیشه کههردم ایران باستان است   در   کومت   بودنِ  استبدادی  یدهند ، ،شانبیستون

»اص وح شاهنشا    (  215:  1387آبادی،  ا،جام بود« )به ،قل از مرادی غیاثبه جای آوردم، همه آن برای من ،یک

دارد.  میتههرا و دیههن مههزدادارای دو جنبه سیاسی و ملکوتی است که ریشه در آیین کهههن    ایرانباستا،ی  تمدن    در

عنوان شاهنشا  از آنِ کسی بود  که بر شاهان محلی شاهی داشته است. در   دیگر در تاریخ سیاسی باستان،ازسوی

 شا  به معنی برترمردان است و شاهنشهها  برتههرینِ برتههران اسههت«  [ ،سیاسی  اکم بر این دور   و ا،دیشه  فرهنگ] 
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 «شا  شههاهان و شهها  بههزرگ»، خود را  کتیبه بیستوندر    اولداریوش  ،  اطارتبهمین  در    (.203:  1387)مجتهدزاد ،  

شههد،  که در شوش یافت  ایکند. داریوش دوم ،یز در کتیبهمعرفی می( 224: 1387آبادی، مرادی غیاثبه ،قل از  )

بههه ،قههل از ) گوید: »اهورامزدا شهریاری به من ارزا،ی داشت، یگا،ه شا  از بسیاری، یگا،ه فرما،روا از بسیاری«می

نشا  بود و او بههر شاهها در اختیار قدرت یتمام باستان،  ایران  در ،ظام وادشاهی(.  224:  1387آبادی،  مرادی غیاث

 ،کتههه مهههم در اینجهها،امهها    .داشههت   سی ر   ها و عناصر ز،دگی ایرا،یان اعم از کارگزاران و تود  مردمتمامی جنبه

دور  بخش الهی به وادشاهان ایرا،ههی در عنصر مشروعیت  عنوانبه وجود »فر  ایزدی«بودن مبا،ی  کومت و دینی

فر ، فروغی ایزدی است که ازسوی اهورامزدا به وادشا  بخشههید    .(1398)ر.ک: ا مدو،د و بردبار،    است   باستان

د  خدا و ،ماین  خداگو،ه  یعنوان ا،سا،به  دیشه سیاسی ایرا،شهری، شا ِ برخوردار از فر  ایزدی،درا،شد  است.  می

، در همههین راب ههه (.14: 1387 گاررویههت،؛ 94: 1398ا مدو،ههد و بردبههار، )  گههرددبر روی زمین محسههوب مههی

گوید: »به بخشش اهورامزدا من شا  هستم ... این کشور به بخشایش اهورامزدا می  کتیبه بیستوندر  اول    داریوش

آبههادی، به دسههت آورم« )بههه ،قههل از مههرادی غیههاثبه من داد  شد ... اهورامزدا مرا یاری داد تا این وادشاهی را  

توا،سههت قههدرت متمرکههزی درجهههت اساس این دیدگا ، شا  بهها داشههتن فههر  ایههزدی می  بر  (.194-195:  1387

فههر   بسههت،می از او رخههت بههرعدالت    و هرگا  وی گی(  597:  1394)استوار،    برقراری ،ظم و عدالت ایجاد کند

،یههک تههو »ای مههزدا شهههریاری مینههوی  اسههت:    اشار  شد   اوستااین موهوع در    بهداد.  ایزدی را ،یز از دست می

 ترین بخشش آرما،ی در ورتو اشه از آنِ کسی خواهد شد که با شور دل بهترین کردارها را بههه جههای آورد«شایان

کسههی  »بههه راسههتی شهههریاری را از آنِآمد  است:    ،یز  در جای دیگر این کتاب  (؛51یسنه، هات،  :  1371)اوستا،  

. (35یسههنه، هههات، : 1371)اوسههتا، خواستاریم که بهتر شهریاری کند« شمردیم و از آنِ کسی دا،یم و برای کسی 

هرچه ،ظام  کومتی بیشتر با ا،دیشه شهریاری آرما،ی و ریشه مردمی یران باستان،  در ا،دیشه سیاسی اطورکلی  به

)ا مههدی،  تر خواهههد بههودتر و مسههتحکمیههران آسههانو دادگری آن ت ابق یابد، تداوم تاریخ، سرزمین و هویت ا

 (.  386و378: 1390

 ایرا،یههانبخش برای  و عنصری هویت داشته    جایگا  مهمی در جامعه ایراندر دور  باستان  ،یز  دین و مذهب       

ا دیههن ه بهه را کهه چیزهههایی  و آن ا با دیههن ت بیههق داد شان رو میهنی  عناصر اصلی ملی  باستان  ایرا،یانبود  است.  

آن ا،ههداز  بههود کههه در آن دور   اهمیت ،قش دین در جامعه باسههتا،ی ایههران بههه  کرد،د. فظ می  تعار  ،داشت 

از   دیگههر  ا،د. یکههیکه مایه و وایه مههذهبی داشههته  شد،دمیمردم    های،ظر تود یی موفق به جلب هاجنبشمعموالً  

در ای با  کومت  گو،هاین است که هموار  به  -شد  هما،گو،ه که ویشتر اشار   –باستان    های دین در دور وی گی

»ملک و دین هر دو به یک شکم زاد،د و این دو هرگز  :آمد  است  ،امه تنسردر    ،در این راب ه  ارتباط بود  است.

ها به مذهب وا دی اعتقاد ،داشتند و عقاید اولیه آریایی(.  53:  1354)،امه تنسر به گشنسب،    از هم جدا ،شو،د«

ورستش مظاهر طبیعت بود. در کنار این، مهرورستی ،یز در ایران متجلی گردید. اما ایههن دو آیههین وههس از   آ،ان بر

 های دین یکتاورستی در ایران بنیان ،هاد  شدگر شد و وایهچندی در قالب مزداورستی و اعتقاد به اهورامزدا جلو 

 بود  است. غالب کشور ایران در دور  باستان  دین  و  ، آیین یکتاورستی(. دین زرتشت 32:  1390  محبوب،  )زما،ی

هههای اجتماع وُرمعنا و ترکیب باظرافت همه باورها، مذاهب و اس ور  هایی بود کههه از تلفیههق فرهنگ  این دین،»

اعتقههاد  (. آئههین مههذکور82: 1381زاد ، قیههب )، «مدیترا،ه شکل گرفتههه بههودای از هند تا بومی و آریایی در من قه

زرتشت، موجودات در یک صف   دین  »در  ایرا،یان را اصوح و آ،ان را به یکتاورستی دعوت کرد.رنویت در میان  

گرفتند که هرچه به اهورامزدا ،زدیکتر بود،د، از واکی و ،ورا،یههت بیشههتری مراتب الهی قرار میکبریایی و سلسله

از جمله ا کام اساسی این دیههن  ی »وندار ،یک، کردار ،یک و گفتار ،یک«همچنین سه مقوله  .شد،دبرخوردار می

بههر  تعههالیم آن د وبههو ای مههذهبی  زرتشت، جامعههه  آیینمیراث  طورکلی  به  (.83-82:  1381زاد ،  « )،قیب دنباشمی
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 ،در دور  باسههتانالبتههه   (.196:  1379  )زهیههری،  فرهنگی و سیاسی ایرا،یان تاریر شگرفی داشههت   و ،گرش  هویت 

اهمیههت و  طههورکلیبههه کههه، وجود داشههتند وی، مزدکی و ...، ما،، زورا،یسممیترائیسم ما،ند ،یز های دیگریآیین

 د.را ،داشتنزرتشت در س ح کشور  دین   شمولیت 
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 گیرینتیجه

است  تاریخ توا،سته طول و در شکل گرفته  ها ویشقرناز  است که    ملی ایران، هویتی کهن و تاریخی  هویت      

ی باسههتا،ی، در سیر تحههول تههاریخی از سههه دور  این هویت  .ندخویش را  فظ ک   و موجودیت   وایداری  ویایی،و

از   ا،ههد.گیری آن ،قش داشههتههای متفاوت در شکلها با غلظت اسومی و مدرن گذر کرد  و هرکدام از این دور 

هویههت ملههی   دیگههرعبارتیبهباشد.  یم  ی تاریرگذار بر هویت ملی ایران،خستین الیه  ایران باستاناین میان، دور   

در   طورمسههتمر ادامههه یافههت.ی ایران باستان خلق شد  و بهای دارد که در دور ها و مبا،یایران ریشه در اس ور 

هخامنشیان، اشکا،یان و ساسهها،یان مادها،  هایسلسلهمقدو،ی داشتند،  -غیر از سلوکیان که ریشه یو،ا،ی  دور این  

 در ،زد ساکنان سرزمین ایران ساس هویت ملی  اویدایش  ،  هاو دستاورد  کمرا،ی آن  ،تیجه اکمیت داشتند که  

بار معرف هویت ایرا،ی بود،د اما این هخامنشیان بود،د که هرچند مادها برای ،خستیندر دور  ایران باستان    بود.

تبدیل کرد،د. در ادامه، اشکا،یان در کالبد این هویت رو ی تاز  دمید  و آن را به عنصری وایدار در عهد باستان  

های تحمیلی خههارجی قههرار ای عاری از ارزشهویت ایرا،ی را واس داشتند و موفق شد،د تا آن را در بستر تاز 

بههرد  شههد و همههین مسههئله بههه تقویههت کار سرزمینی بهدهند. در این دور ، واژ  ایران در راب ه با ،ام این قلمرو 

دور  ساسا،ی ،یز مق عی است که مفهوم هویت ملی در ایران تثبیت شد. ایههن .  هویت ملی در کشور کمک ،مود

وجود آورد  و به این سرزمین لقب بهمشترک    و سرزمینی  دین  یکپارچه واز اقوام ایرا،ی دولتی    سلسله  کومتی

ران تحکههیم ایرا،شهر اع اء کرد و با ویدایش این عنوان ،یز مفهوم کشور ودید آمد و در ،تیجههه، هویههت ملههی ایهه 

ی هی« و »دین زرتشت« ،قش مهم» کومت وادشا  دو عنصر  باستان  دور   دردر اینجا این که،    ،کته اساسییافت.  

ا،دیشههه بهها بههیش از هههر چیههز   ایرانملی  ، هویت  دور  باستاندر    عبارتیبها،د.  داشته  ایران  در تکوین هویت ملی

تشههخص یافتههه و که تار و وود فرهنگ ایرا،ههی بود،ههد   ،آیین زرتشت   و برخوردار از فر  ایزدی و   کمران عادل

در  ایههن هویههت باسههتان، بههرای  ایران در دور  که تکوین هویت ملیتوان گفت  رفته میهمرویه بود.  شکل گرفت

 بخش بود  است.تاریخ ایران هموار  الگوساز و الهامهای اسومی و مدرن )معاصر( دور 
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 کتابنامه

 ، تهران: ،شر آگه.هاها و پرسشپرسه(.  1391ریوش )آشوری، دا .1

فصلنامه ها در فرهنگ ایرا،ی )م العه موردی: شهرو،دان تهرا،ی(«،  (. »سازگاری هویت 1388ابوالحسنی، ر یم ) .2

 .49-23، صص 2، شمار   39، دور  سیاست

-هههای علمههیتیک مقالههه(. »هویت ملی در ایران: مرور سیستما1398زاد ، سید سین )ا مدوور، خسرو و سراج .3

 .3-24، صص 78، شمار   فصلنامه مطالعات ملی(«،  1390-1395و وهشی )

 ، تهران: سمت. اندیشه سیاسی در ایران باستان(.  1396اهلل )ا مدو،د، شجاع و اسومی، روح .4

دولههت از دور  اسههاطیری تهها   ا،ی دینی دولت در ایران باسههتان(. »مب1398بار، ا مدرها )دا مدو،د، شجاع و بر .5

 .81-106، صص 19، شمار  پژوهیفصلنامه دولتهخامنشی«، 

 .9-45، صص 15  مار ، شفصلنامه مطالعات ملی»هویت ایرا،ی در گستر  تاریخ«،    .(1382) ا مدی،  مید .6

، تهههران: بنیادهای هویت ملی ایرانی: چارچوب نظری هویتتت ملتتی شتتهروندم ور  .(1390)  ا مدی،  میههد .7

 .  و اجتماعیو وهشکد  م العات فرهنگی 

، 45، دور   فصلنامه سیاستتت(. »بررسی تاریر ابعاد ،مادین جهان ایرا،ی بر ذهنیت ایرا،یان«،  1394استوار، مجید ) .8

 .591-613، صص 3شمار   
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 .228-193ص ص ،16شمار   ،المللیبین
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