
 

 صلح جهانیموضوع هویّت های ملّی و مذهبی ایرانیان و 

 احمد رمضانی، فریده امیرفرهنگی

 

 چکیده

در  عنوان یکی از ارکان صلحاز نظر نویسندگان مقالۀ حاضر، ایجاد روابط مناسب با سایر ملل، به 

آسانی  کار ،و مذهبی این مردم ملّیدلیل غنای هروابط بین الملل بسیاری از کشورها با ایرانیان و ب

تبلیغ شده از  دلیل ایران هراسیِهاست. با این حال، این موضوع که ایرانیان در سطح بین الملل و ب

ها، و تحریف  ها، مبالغه آمیخته با داستان سازیهای اخیر که  های عمدتاً غربی در سال سوی رسانه

کند که به منظور  ای عمدتاً منفی پیدا کرده اند؛ این پرسش را مطرح می چهره ،ها است واقعیّت

حداقل  ،جهت هموار ساختن راه برای صلح بیشترهای مثبت، به دیدگاههای منفی  تغییر این دیدگاه

های ملّی و مذهبی  به بررسی اجمالی هویّت ،حاضر ۀلچه باید کرد؟ مقا ،خاورمیانه ۀدر منطق

ها را نشان دهد و نگاه جهانیان را نسبت به مردم طلبی آن پردازد تا صلح ایرانیان در طول تاریخ می

های  کند که ایرانیان با استفاده از رسانهرو پیشنهاد میِ پیش ۀبهبود بخشد. مقال ،این سرزمین

 بردارند. ،و گامی به سوی صلح جهانیکننداقدام  ،هراسیبرای کاهش ایران  ،اجتماعی

 اجتماعی.  ایرانی،هویّت ملّی، هویّت مذهبی، صلح جهانی، رسانۀ : احساسات ضدّواژگان کلیدی
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 مقدّمه

که آیا کند این سؤال را مطرح میملّی و مذهبی ایرانیان اشاره دارد و های مقالۀ حاضر به موضوع هویّت

های مذهبی و فرهنگی  رغم تفاوت توانند علی یا مردم دنیا می غیرقابل اجتناب است ،اندشمنی با ایرانی

نه از  ه،با این حال چشم انداز مقال .تعامل داشته باشند ،با مردم ایران ،مشکالت جدّی از خود و به دور

ای که در اینجا خواهد بود. نکته ،عد اجتماعیکه از بُبل ؛عد حوادث سیاسی درسطح کشوری و بین المللیبُ

از  رود متفاوتکار میهواژۀ ًایرانً که در متون مطبوعاتی ب که این است باشدمیحائز اهمیت 

که از سوی  نسبت داد ،های خارجی آنبه دولت و سیاسترا باید واژۀ ًایرانیانً است؛ واژۀ ایران 

به مردم باید ایرانیان  که واژۀشود؛ حال آناتخاذ می ،سیاسی ۀو در زمین نخبگان سیاسی کشور

ی جدایی مردم ااین به معن ،. با این وجودشته باشداشاره دا ،هاهای ملّی و مذهبی آن ایران و هویّت

پیروی از راه رهبر خود و دفاع از کشور در  ۀامّاد ،چرا که مردم همیشه ؛نیست ،ایران از دولت آن

ها، ، کردها، لرها، مردم شمال کشور، فارسمقابل هر گونه تهاجم بوده و هستند. در طول تاریخ نیز

 ،های ایران جنگیدند و در پیروزی و شکستشانه به شانه هم در جنگ ،ها و سایر اقوام ایرانیآذری

ها ایران و فرهنگ مقاومتی است که در طول قرن کهنتاریخ  ،هاپیوند مشترک آن -کنار هم بودند

پیروزی یا شکست، از آزمون  ت، سرباز ایرانی در پیِگسترش یافته است. در حقیق، در سراسر کشور

 1زمان سربلند بیرون آمده است.

به توصیف اجمالی  ،بررسی خواهد شد و دو بخش بعدی ،ایرانی های ضدّ ، دیدگاههدر بخش اوّل مقال

 ،کاری جهت رفع یا دست کمخواهد پرداخت. در نهایت، راه ،های ملّی و مذهبی ایرانیان هویّت

چرا که امروزه توجّه به  ؛شود ارائه می ،ت صلح جهانییزان ایران هراسی بر اساس اهمیّکاهش م

 2ت است.که مبتنی بر ضرورت و مسئولیّبل ،انتخاب یا دیدگاه موضوع صلح نه مبتنی بر

 ایرانی   احساسات ضدّ -5

احساسات الملل روی ایرانیان و در سطح بین های پیش  ترین چالشیکی از مهم ،در حال حاضر

ر، ایران هراسی است. واژۀ ًایران هراسیً به احساس و اظهار تنفّ ،(9776رم ) ۀایرانی یا به گفتضدّ

                                                
 4: 9722فرخ، - 1

 2: 2364زمانی و چورکه،  - 2
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اشاره دارد. احساسات  ،ها در طول تاریخب نسبت به ایرانیان و فرهنگ آنخصومت، تبعیض، یا تعصّ

( معتقد است 7: 9777) هویدا بود. کالوسون ،ایرانی حتّی در اوایل ظهور اسالم در ایران نیز ضدّ

برخاسته  ،که ازحکومت اشرافی عرب مده بودند، امویانآبه تنگ  ،حکومت امویان ۀایرانیان از سلط

ایجاد کنند تا تبعیض علیه ایرانیان را  ،بندی قومیتمایل داشتند با سایر اعراب ازدواج و طبقه ؛بودند

  1.درامّان نمانده بود ،گزند نفوذ اعراب از نیزایرانی  ۀت بخشند. حتّی ادبیات، زبان و فرهنگ جامعشدّ

شود. بررسی مطالعاتی که به در عصر حاضر نیز دیده می ،های منفی نسبت به ایرانیاندیدگاه

دهد که احساس منفی مردم نشان می ؛پردازندمی مریکا نسبت به یکدیگرآاحساس مردم ایران و 

ای مطالعه 2.مریکا استآمردم ایران نسبت به مردم مریکا نسبت به ایرانیان بیش از احساس منفی آ

ری دهد که ایرانیان تفکّنشان می، های ایرانیان و آمریکائیان نسبت به یکدیگر در مورد نگرش دیگر

 ،های غربی تبلیغات رسانه ۀواسطهها ب که آمریکاییحال آن ؛مثبت در مورد مردم آمریکا دارند

در نظرسنجی احساس خود مردم سایر کشورها نیز  3ایرانیان ندارند.مشابه در مورد  راعتقادی به تفکّ

 9775. به عنوان مثال، در نظرسنجی سالاندشتهمنفی دا یاحساسایرانیان، ایران و نسبت به 

کشورجهان شرکت کرده بودند، اکثر مردم معتقد  95نفراز 98777سرویس جهانی بی بی سی که 

 4.5در جهان داردرا بیشترین تأثیر منفی  ،ایی هستههادلیل برنامهه بودند که ایران ب

ایرانیان را مردمی ناسازگار  ،% مردم ترکیه57انجام شد،  9723براساس نظرسنجی دیگری که درسال 

های شود گروهگفته می 6.نسبت به ایرانیان دارند احساس مثبت ،از آنها 24که تنها % دانند در حالیمی

 8.کنندتشویق می ،ایرانی را ضدّ نیزاحساسات 7پان ترک

                                                
 33-39: 2358زرین کوب،  - 1

 2: 9722شاه قاسمی، هیسی، و میرانی، - 2

 9777احمد زاده و همکاران ، - 3
4 . https://www-tc.pbs.org/weta/crossroads/incl/bbcpoll.pdf. 

 9775سرویس جهانی بی بی سی، - 5

 9724پوشتر،  - 6

 امپراتوری از بخشی) آذربایجان ترک شنفکرانرو میان در 2887 دهه طی که است جنبشی ترکیسم . پان 7

 تمام سیاسی و فرهنگی اتّحاد آن هدف و شد ظاهر( ترکیه فعلی) عثمانی امپراطوری و( زمان آن در روسیه

 (.9722)فیشمن وگارسیا، بود ترک مردم

 53: 9777فرخ،  - 8
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ها کشور انجام دادند و از آن 47نفردر  47437ای با شرکت  مطالعه محقّقان مرکز تحقیقاتی پیونیز

دهد میزان محبوبیت ایرانیان  ها نشان می بندی کنند. یافتهت ایرانیان را رتبهخواستند تا میزان محبوبیّ

های  خاطر ضعف در رعایت اصول حقوق بشر و تنش بین گروه% بوده است. زیرا به زعم آنان، ایران به 78

  1عمدتاً منفی است. ،مورد سرزنش قرار گرفته است به طوری که تصویر جهانی آن ،شیعه و سنی

، 2657 ۀاشاره کرد. ده ،توان به روابط ایران و عراقمی ،ایرانی های احساسات ضدّاز دیگرنمونه

 ،هام جاسوسی برای ایرانها هزار نفر از ایرانیان را به اتّ ق، دهصدام حسین، رئیس جمهور معدوّم عرا

مورد حمله قرار  ،نیز ایران از سوی عراق 2687در دوران معاصر و در سال  2.بیرون کرد ،از عراق

هم به قتل خلیفه دوّم )عمر(، خلیفه سوّم )عثمان( و خلیفه گرفت. صدام همچنین ایرانیان را متّ

های بزرگ و کوچک در ابوموسی و تنب ۀبه سه جزیرم، حمله های صدر اسالچهارم )علی( در سال

  3.عرب نمودزبان و تمدّن  و تالش برای نابودیخلیج فارس 

غیر واقعی از ایران و ایرانیان  ۀهای غربی و ترسیم چهر ویژه رسانههها، ب تأثیررسانهدر این میان 

، هالیوود در برخی از تا کنون2667 ت. از دهه غیرقابل انکار بوده اس ،جهانی تا کنون ۀدرعرص

(، 9727(، سپتامبرشیراز)9724ظهورامپراتوری ) سیصد: (،9729آرگو )مانند ی خود ها فیلم

 . 4داشته است ،( سعی در بدنام ساختن ایرانیان9725(، و قیمت آزادی )9729زیرسایه )

بدنام ساختن ایرانیان وهویّت جمعی  دلیل اصرار صنعت فیلم سازی هالیوود درهمنتقدان معتقدند ب

برخی منتقدان  5هنوز راه طوالنی در پیش دارد تا فرو ریزد. ،های بلند تفرقه و تبعیض آنها، دیوار

بدون »غربی همچون کریین جیمز از نیویورک تایمز و راجر ایبرت از شیکاگو سان تایمز فیلم 

ای  ایرانی را به عنوان جامعه ۀمعرا فیلمی توصیف کردند که جا2662محصول « دخترم هرگز

شید. جین کمپبل نیزمعتقد است که این کبه تصویر می ،ب، نژادپرست و ناعادالنهافسرده، متعصّ

کند که  ای از ایرانیان به عنوان مردمی تروریست کمک می های رسانه فیلم تنها به تقویت کلّیشه

اقدام  ،گیری مسافران هواپیماهاگروگان گذاری درامّاکن عمومی یاطور مستقیم به بمبهاگرچه ب

                                                
 9727گندر،   - 1

 87: 9779؛ کاکبرن و کاکبرن، 248: 2005کافلین، - 2

 1998اتریسی،   - 3
4 . https://www.imdb.com. 

 9775مارس  15آسیا تایمز،   - 5
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عالوه بر این، فیلم  1.رحم و وحشی هستنداعتماد، غیرمنطقی، بیکنند، امّا مردمی غیر قابل نمی

 ؛ متّهم به ارائهتوسط کارگردان آمریکایی، الیوراستون، تولید شده بود 9774الکساندر که در سال 

به خاطر ارائه تصویری  377ًً فیلمِ 9779در سال همچنین  2.دشتصویری نادرست از ایرانیان 

 ،ها به عنوان مردمی بی رحم و شرورو معرفی آن  3ها در نبرد ترموپیلینژادپرستانه از ارتش پارس

 4مورد انتقاد قرار گرفت.

 ،های غربی سعی دارند تا جهان را با تصویری منفی از ایرانیان حال پرسش این نیست که چرا رسانه

 ۀایستاد. مطالع ،توان در برابراین تبلیغات منفیبلکه پرسش این است که چگونه می ؛سازند روهروب

مردم ایران را به  ،حاضر با بررسی برخی منابع فرهنگی و قرآنی که پیش از ظهور اسالم و پس از آن

 ،رانیان راالمللی نسبت به ایبین انداز منفیِتالش دارد تا چشم ؛کنندزندگی صلح طلبانه توصیه می

های مثبت را پر های منفی به دیدگاه های اجتماعی در تغییر این دیدگاه بهبود بخشد و نقش رسانه

رکسانی که به فرهنگ و تمدّن گامی برای صلح جهانی است. تصوّ ،خود ۀتر نماید که به نوبرنگ

احترام  ،ای اسالمیه اعتقاد دارند یا کسانی که به باور ایرانیان به آموزه ،غنی باستانی ایران

گیری تمدّن خود یا ایرانیان حتّی پس از گذشت چندین سال از شکل ،بر این است که گذارند می

زندگی کرده اند. امّا  ،تغییراعتقاد خود به دین اسالم، بر اساس صلح و تعامل متقابل با سایر ملل

شرکت  ،ایرانی های ضدّ رسنجیکه در نظبه ویژه از سوی افرادی خوانده شود هشایسته است این مقال

های خود را نه بر اساس مطالعات و اطّالعات قبلی در مورد این کشور، بلکه بر کنند و دیدگاه می

 کنند.  مطرح می ،دهند ها قرار میها در اختیار آن اساس آنچه رسانه

 هویّت ملّی ایرانیان -7

ای مجموعه ،هویّت روشن شود. ،م هویّتپیش از بحث در مورد هویّت ملّی ایرانیان، بهتر است مفهو

های دیگر و روانی است که فردی را از افراد دیگر، گروهی را از گروه ی، زیستی، فرهنگیمادّ از آثار

                                                
 287: 2665کمپبل، - 1

 9777اسفندیاری،  - 2

 9775گلسرخی،  - 3

 9775کریمی،   - 4
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ها دارای یک یا چند هویّت  تمام انسان 1سازد.متمایز می ،فرهنگ های دیگر یا فرهنگی را از

ها  ها، نقش بندیها، طبقه تها، موقعیّ ها، هنجار ی ارزشهویّت خود را با برخ ،هرفرد یا گروه 2هستند.

رسمی  هویّت براساس فرآیندهای یادگیریِ 3کند. مشخص می ،و سایر موارد در ارتباط با جامعه خود

امری فردی و شخصی است؛ در  ،شناسان، هویّتاکثر روان از نظر 4گیرد.شکل می، و غیر رسمی نیز

غیر  ایپدیده ،حتّی هویّت فردی ،اجتماعی شناسانِن و روانحالی که طبق نظر جامعه شناسا

 ،امّا به لحاظ فلسفی، هویّت 5گیرد.شکل می ،ط ارتباطات بین فردیشخصی یا اجتماعی است و توسّ

توجّه  ،واسالمی به این مفهوم مسیحی، عرفانی ۀیک مفهوم باستانی چند هزار ساله است و فلسف

دیدگاه جامعه شناختی، ًهویّتً مرز ًماً و ًدیگرانً است، یک مفهوم دارد. به طور خالصه و در یک 

 6.باشدمیها ها و تفاوتشامل شباهتزمان، به طور همنسبی که 

( هویّت ملّی را به 37: 9777تعاریف مختلفی دارد. اسمیت ) همانند تعریف هویّت، هویّت ملّی نیز

هایی که تها و سنّها، نمادها، خاطرات، اسطورهعنوان بازتولید و بازنگری مداوم از الگوی ارزش

احساس و شناخت ًماً  ،هویّت ملّی ،از نظر لی کند.دهند، تعریف میمیراث ممتاز ملل را تشکیل می

وجود هب ،ها یا افراد ها و تمایزاتی در ارتباط با سایر گروه ویژگی ،(. هویّت96: 9729و ًدیگرانً است )

 7.پارچگی و اتّحاد آن و عامل تمایز از دیگرملل باشدتواند عامل یکمی ،آورد. هویّت یک ملتمی

تواند می ،خان معتقدند سکونت و تمدّن بشری در فالت ایرانبرخی مورّ ،در مورد هویّت ملّی ایرانیان

های مختلف آریایی در فالت ایران به تدریج به دو  گروه 8.سال داشته باشد 27،777 قدمتی بیش از

 ،و در مناطق کوهستانی زاگرس ندنقل مکان کرد ،تقسیم شدند. گروهی به سمت غرب ،یگروه اصل

. گروه دیگر به جنوب فالت ایران، نزدیک به خلیج فارس ندو دولت ماد را تشکیل داد ندمستقر شد

                                                
 99: 9778محرمی،   - 1

 157:1993رامنس،   - 2

 9: 2017میجن،   - 3

 497: 9722هوار،  - 4

 329-325 :2387کمالی اردکانی،  - 5
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. نداوّلین کشور پارسی )هخامنشیان( را بنیان گذاشت ،سال پیش 9777حدود در و  ندعزیمت نمود

 1تبدیل شد. ،به تدریج گسترش یافت و در زمان خود به امپراتوری بزرگ ،این کشور

شود )دایره بر ایرانیان نیز شناخته می ط مسلمانان که با عنوان پیروزی اعرابایران توسّ تسخیرِ

از بین  میالدی و نهایتاً 972سال همنجر به پایان امپراتوری ساسانیان در ایران ب؛ (2المعارف ایرانیکا

مسلمانان  ۀهموار کرد. حمل ،راه را برای ظهور اسالم در ایران ،. این موضوعی شدآئین زرتشت رفتن

تفسیر شده است: بعضی آن را به عنوان برکت و ظهوردین  ،های گوناگونبه صورت ،عرب به ایران

به عنوان شکست تحقیر آمیز  ،دانند؛ برخی دیگرنیز از آنواقعی، پایان عصرجهالت و قیامت می

ایرانیان به  3کنند.یاد می ،آن توسط مهاجمان خارجی سوء استفاده از و مردم ایران، فتح کشور

به این  .امّا سرانجام اسالم را پذیرفتند ؛مدتی طوالنی و سرسختانه در برابر اعراب مهاجم جنگیدند

 ،فارسی خودرخ داد. بعدها، ایرانی ها با حفظ زبان و فرهنگ  ،ف به اسالم به تدریجترتیب، تشرّ

برکات و کارهای  تمایل آنان به اسالم و پذیرش این دین الهی، منبعِ؛ دوباره خود را احیا کردند

. ساختغیرممکن را تفکیک بین ایران و اسالم  تا بدانجا که ها بودخوب بسیاری در فرهنگ آن

مهم در هویّت ملّی  در بسیاری از تعاریف مربوط به هویّت ملّی، اسالم به عنوان یک عنصر بنابراین

بلکه تالش  ؛نه تنها مسلمان شدند و ایرانی باقی ماندند ،ایرانیان .گیردمورد تأکید قرارمی ،ایرانی

انجام دادند. اکنون مسلمان بودن  ،اسالم، بخصوص فرهنگ و تمدّن اسالمی ۀزیادی در جهت توسع

 4.بخشی از هویّت ملّی ایرانیان است ،و ایرانی بودن

 ،از جهات مختلف باشدمیها اسالمی آن-طلبی ایرانیان که ناشی از همان هویّت ایرانی موضوع صلح

یکی از مباحث مهم در انتقال مفاهیم دینی  ،در هر دین، آیین و فرهنگ معماریقابل بررسی است. 

شود. ها نیز دیده میصلح طلبی ایرانیان در معماری آنتوان گفت و فرهنگی است که در اینجا می

مهم  یدارای جایگاه ،های آسیایی، گل نیلوفرآبی نمادی از خلوص روح است. این گل ر اکثر کشورد

شود. دیده می ،های هخامنشی و طاق بوستان شاپور دوّم نیزدر ادیان ایران باستان است و در کتیبه

                                                
 98: ص.9725میجن،   - 1

2 . http://www.iranicaonline.org/articles/arab-ii. 

 2: 2666لوئیس،  - 3

 239: 2389 ؛ رواسانی،3: 9779رجایی،  - 4

http://www.iranicaonline.org/articles/arab-ii


 دوفصلنامه علمی ـ اختصاصی مطالعات تطبیقی حقوق بشر

 
24 

ستی، رفاه، کند و درایران باستان نماد باروری، دوجهان را به نور و زندگی دعوت می ،نیلوفر آبی

ی عشق،ریاضت، قدرت باروری زمین، حفاظت ازموجودات زنده، صلح جهانی، زیبایی، سالمت، تجلّ

 1پرستش، و مبادالت فرهنگی است.

های ایرانی یافت. در ایران باستان، توان در طراحی باغاز دیگر نمادهای صلح در معماری ایران را می

 ،ش بسیاری داشت. به همین دلیل همواره در باغ ها ایرانیروشنایی و خلوص بود و ارز پیامّاورِ ،آب

های ایران عالوه بر این، باغ 2اشاره دارد. ،دی تعبیه شده است که به ثبات و صلحهای متعدّحوض

نماد باروری، زندگی، صلح و رفاه و  ،مملو از درختان میوه مانند انجیر و سیب است. انجیر ،باستان

طور که مرکز میراث همان 3.رودشمار میهت و دانش بهنگی، الوهیّنماد عشق، صلح، هما ،سیب

 ای انتخابهای ایرانی به گونهغدرختان با ؛کنداشاره می 4باغ های ایرانییونسکو در کتاب  ،جهانی

کنند و در از تبخیر آب جلوگیری  ؛دهندزمان دمای هوا را کاهش هم وجا سایه افکندهشوند که همه

اطر خ آرامش موجب است قرار کهای از بهشت وجود آورند )نمایش افسانههب باغیچهار نهایت 

 های تزئینی دارند زیرا مفید بودن باغ بیش ازتری به گلتوجّه کم ،. باغ های ایرانی5انسان شود(

نظر است. با این حال، در این باغ ها، گل لیلیوم به عنوان نمادی از خلوص، صلح، مدِّ، هرچیز

 6شود.کاشته می ،یز و باروری زمینرستاخ

کند. تأثیرات صلح و بشریت در نیز صلح دوستی ایرانیان را بیان می ات ایرانیان در نظم یا نثرادبیّ

 ،خورد. این واقعیّت که صدها سال پیش شعرای ایرانیبه چشم می ،اشعار رومی، سعدی و حافظ

ها تبلیغ کسانی را که دین دارد؛ زیرا آن ت زیادیاهمیّ ،منادی صلح، آزادی و حقوق بشر بودند

خنثی و بی اثر می سازند؛ در واقع اصول فکری وعقیدتی  ،دانندجنگ و خشونت می اسالم را دینِ

 7آن است. ۀدوستانهای انسانایرانی بر مبنای اسالم و آموزه -عرفانیاشعارِ

                                                
 329: 9722رضانیا، - 1

 6: 9724خسروجردی و محمودی،  - 2

 27همان:  - 3

 49ص.  - 4
5. https://whc.unesco.org/uploads/nominations/1372.pdf 

 22همان:  - 6

 9: 9727سلیمانی،  - 7
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و آشتی، در مورد پذیرش در بیان اثرات صلح و  دیوان شمس تبریزیو  مثنوی معنویرومی در 

ترین و ها با یکدیگر و با خدا به عنوان کاملکند و از صلح و مصالحه انسانبحث می ،اضداد در جهان

مردم را به نیکی با  ،کند. رومی برای ایجاد صلح و آشتی در یک جامعهیاد می ،بارزترین مثال

شود، ش سعدی به صلح و آشتی میچه موجب گرایآن 1.خواندفرا می ،دیگران، وفاداری و سخاوت

کمتر به افراد معطوف می شودو بیشتر به  ،بلکه در انسامنیّت دارد؛ توجّه او ،ریشه نه درعرفان

اندیشد و آنچه که این جامعه می ،آلاو به جامعه ایده ؛نگران جهان است ،پردازد. سعدیمی ،جامعه

زمینه و عامل امّا پیش 2ت و مهربانی است.ت، عشق، محبّعدالت، صلح، شفقّ ؛سازدایده آل را می

زیراعرفان ؛ عرفانی و شخصی استبلکه  ،اصلی توجّه حافظ به صلح و آشتی نه اجتماعی و آموزشی

الهام گرفته است که همانا وفاداری،  ،صلح د او به دین و اثرات مذهبیِتعهّو او از قرآن و افکار قرآنی 

 3بی آزاری و مدارا با مردم است.

 هویّت مذهبی ایرانیان -3

( و هنری 27: 9777سرزمین ادیان مختلف بوده است. الساندرو بوزانی ) ،در طول تاریخ، ایران

تأکید  ،زرتشت تا ورود اسالم به ایران ( بر تداوم ادیان از زمان ظهور297-294: 2655کوربین )

ظهور کردند و در  ،تلف ایرانهای مخهای مذهبی که در بخشدارند؛ در حالی که مجموعه ای از اندیشه

 قبل 4.اندداشته ،ای در ایرانماندگاری قابل مالحظه ،ت دو هزار سالبه مدّ؛ انداز بین رفته  ،طول زمان

 ،ئین مغانآمعتقد به آئینی موسوّم به  ،اریایی بومی و پادشاهی مادها، ایرانیان غیر از ظهور زرتشت

به معنای خادم است. مغان سرزمین خود را پس از  ،ایران بودند. کلمه مغ )مگوش( در زبان باستانی

یعنی ایمان به خدای خیر و خدای شر در دین  ؛پرستیتسلیم کردند. دوگانه ،هاورود آریایی

 5.به رستاخیز نیز اعتقاد داشتند ،. مغاناست آمده ،ایران قدیم مغان از ،زرتشتی

                                                
 3همان:  - 1

 9همان:  - 2

 27همان:  - 3

 vii: 9729کرون،  - 4

 35: 2387توفیقی،  - 5
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رسد در به نظر می هرچندمرسوّم بود؛  ،ایران، مزدایسم در مناطق غربی 1امّا در دوران هخامنشی

 ،ترین شخصیت الهیشرق ایران، میترا خدای مهمتری باشد. بعدها در دوران هخامنشی، محبوب

مذهب رسمی دولتی  فاقد هرگونه ،شرق شمالِ ایرانیانِ 3،هادر دوران سلسله پارت 2آناهیتا بود. ۀاله

 4عمدتاً میترائی بودند. ،ها در شرق ایرانت آنت جمعیّحاکم و اکثریّ ،با این حال، نخبگان بودند؛

شکوه پادشاهان هخامنشی و مدافع دین  خود را وارث برحقّ 5ساسانیان ۀزرتشتیان در سلسل

 6.دانستندمی ،زرتشتی مزدایی

 ،لشکر امپراطوری بیزانس در دمشق را شکست دادند و پس از آن ،بعد از میالد 937اعراب در سال 

آن را را )که بعدها  -پایتخت ساسانی -تیسفون ،، اعراب935ن را آغاز کردند. در سال فتح ایرا

شکست دادند. مشکالت  ،ارتش ساسانی را در نهاوند 942-9های نامیدند( اشغال کردند و در سال ،مداین

 ،ادنچیزی برای از دست د ،این پیروزی اسالمی بود؛ مردم بومی ی و اجتماعی ساسانیان عاملی برمادّ

 7ای داشتند.رفتار منصفانه ؛اسالم را پذیرفتند ،نداشتند و مسلمانان با کسانی که بدون مقاومت

 پا به ایران گذاشت و ،های اوّل ظهور اسالمدر سال ؛میخته بودآشیعه که با هویّت ملّی ایران در

، 2772ند. سال دوازده امامی در مراحل مختلف تاریخ بود ۀعلمای برجسته در ایران، پیروان شیع

-معرفی کرد. پس از آن، سلسله ،دوازده امامی را به عنوان دین رسمی کشور ۀصفوی، شیع ۀسلسل

 از ٪68دین  ،ت شناختند. اکنون اسالمبه رسمیّ ،شیعه را به عنوان دین رسمی ایران ،های متوالی

 گروه دوّمین ی،سنّ مسلمانان  8.هستند عشری اثنی شیعه آنها ٪86 که تقریباً است ایران مردم

 یعنی میالدی؛ 657 سال از و غزنویان دورۀ در سنّی اسالم اساساً،. روندمی شماربه ایران، در مذهبی

                                                
 قبل از میالد 337تا  777 - 1

 22: 9723فولتز،  - 2

 میالدی 945قبل از میالد تا  994 - 3

 29همان:  - 4

 میالدی 994-949 - 5

 38: 2669ویلیامز،   - 6

 23: 9778کورتیس و هوگلند،   - 7
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 بزرگ امپراطوری سوی از سپس و گذاشت وجود، عرصه به پا سنّی، از شیعه مذهب جدایی عصر

 1پذیرفته شد. ،کشور رسمیِ به عنوان مذهبِ ،مغول به ایران ۀسلسله خوارزمشاهیان تا حمل و سلجوقی

 احسان. سه مفهوم کجا است ،های ایرانی و اسالمیتاین است که جایگاه صلح در سنّ ،حال سؤال

که زیر  ادب؛ و 2که بر اساس عدالت است عدلگیرد؛ که معانی فضیلت، زیبایی و نیکی را در بر می

ها را برای راه 3دانش است ق کسبِکاری از طریدرست ی از احسان و به معنی توانایی و هنرِاشاخه

 ۀدرک مصالح ،در واقع؛ 4های صلح اسالمی دارندتسازند و ریشه در سنّهموار می، تکامل بشر

  5ریشه در درک روابط سالم با یکدیگر و با خداوند دارد. ،اسالمی

خود را به  پیروان ،داند. اسالمدفاع از خود را مجاز می ،اگرچه قرآن کریم ؛دین صلح است ،اسالم

های با توجّه به آموزه 6عدالت است. مستلزمِ ،خواند و صلحفرا می ،یابی به صلحتالش برای دست

ًصلحً، در  ۀحالت ترجیحی و اصلی روابط انسانی است. کلم ،ت امامان معصوم، صلحقرآن کریم و سنّ

ًجنگً، با تمام  ۀذکر شده است؛ در حالی که کلم ،همه اشکال آن، صد و چهل بار در قران کریم

نگرش خود را نسبت به  ،بر این اساس، اسالم 7شده است. آورده ،ات خود، تنها شش بارمشتقّ

 :8خواندفرا می ،کند و پیروان خود را به دارالسالمبیان می ،اصالت

 9.وَاللَّهُ یَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَیَهْدِی مَنْ یَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ

 کند.هدایت مى  ،خواند و هر که را بخواهد به راه راست خدا ]شما را[ به سراى سالمت فرا مى و

 10 مُبِین یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ کَافَّۀً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ

                                                
 9همان:  - 1

 5-6: 9727کالین،  - 2

 viii: 2012دباشی،  - 3

 9: 9729بیگناه،  - 4

 xviii: 2010هدا،  - 5
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هاى شیطان را دنبال مکنید که ى به اطاعت ]خدا[ درآیید و گامید همگا اى کسانى که ایمان آورده

 دشمنى آشکار است. ،او براى شما

 1.وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ

 شنواى داناست. اگر به صلح گراییدند تو ]نیز[ بدان گراى و بر خدا توکل نما که او

فرماید می نیز و2امری رواست ،هافرماید صلح بین انسانکلّی می ۀبه عنوان یک قاعد مبراکرم )ص( نیزپیا

فرشتگان تا بازگشت او  ؛داردبر می ،که گامی برای صلح بین دو شخص یا دو گروه از مردم فردی

  3.داده خواهد شد ،ار اوپاداش ک ،در شب قدر واو سالم خواهند فرستاد بر ،نزد پروردگار

صلح براساس تعالیم دینی  ءِچه اقدامّاتی جهت ارتقا ،بعد از ظهور آنامّا ایرانیان پیش از اسالم و 

دهد که قبل از نشان می ،انجام دادند. بررسی اجمالی در تاریخ به عنوان بخشی از هویّت ملّی ،خود

بوده است که عمدتاً برای تسخیر  ،شورهاهای بسیاری با دیگر کشاهد جنگ ،ایران ،ظهور اسالم

، 4ش کبیروشاهد صلح جویی ایرانیان نیز هست. کور ،امّا تاریخشد. انجام می ،کشورهای دیگر

اصول حقوق بشر،  ۀپادشاه ایران و بنیانگذار سلسله هخامنشیان در ایران، به خاطر سخاوت، ارائ

 ،زادی بردگان و ایمان و احترام به ادیان مختلفایجاد اوّلین امپراتوری چند ملّیتی و بزرگ جهان، آ

در حالی که  ؛همه جا تحسین می شد ،ها پس از آنمشهوراست. کوروش در عصر خود و قرن

همه جا  ؛های سابق مشرق زمین که توسط آشوریان، بابلیان و مصریان ایجاد شده بودند امپراتوری

ها هرجا که حمله کردند، مردم را  پراتورو موجب نارضایتی مردم عصرخود بودند. این ام منفور

دین و ایمان را در میان  ،ها را تخریب کردند؛ امّا کوروشهای آن ها را غارت و خانهکشتند، اموال آن

ل به اصل هخامنشیان با توسّ 5عادل سازد. ،یکدیگر اترغیب نمود و تالش کرد تا مردم را ب ،مردم

زیستی صلح آمیز و احترام متقابل نسبت به ملل و همهای شکست خورده  تصبر و مدارا با ملّ

                                                
 92انفال:  - 1

 28/443ه:  2424حرعاملّی،  - 2

 28/442ه: 2424حرعاملّی،  - 3

 پیش از میالد 759-796 - 4

 99: 9723رجبی،  - 5
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 ۀقبل از دور 1.ایجاد کردند ،المللی سیاستبین ۀد، انقالب بزرگی در عرصمختلف و مذاهب متعدّ

مورد  ،ها، قبایل مختلف ساکن در فالت ایران سال بعد از حکومت پارت 777ساسانی و در حدود 

 ،تبه دور از هر گونه آزار و اذیّو آزادی و زندگی آرام از ، و مؤمنان ادیان مختلفبودنداحترام 

 .برخوردار بودند

های  یکی از کار ؛ به طوری کهبودند ،گام در گسترش صلح و دوستی میان ادیانساسانیان نیز پیش

های پراکنده اوستا و کتاب مقدس  جمع آوری و تدوین بخش ،ساسانی ۀنیکوی پادشاهان سلسل

دولت از طریق تقویت فرهنگ ملّی و احیای مذهب ایران بود، سیاستی برای زرتشتیان برای تقویت 

 2رفت. شمارمیهب ،تکمیل وحدت ملّی ایران که گامی به سوی صلح داخلی

ایرانیان دارای هویّتی متمایز و میراثی مشترک  ، آمده است کهدر متون کهن و روایات حماسی

تا آنجا که  ؛سازدمتمایز می ،جوارا از سایر ملل همنیست و آنان ر ،هستند که قابل انتقال به غیر

 ،بلکه همواره ًانیرانً یعنی غیر ایرانی ،هرگز ًایرانً نام نگرفتهای فتح شده توسط ایران، سرزمین

نشانه هایی از مهرورزی آنها نسبت به سایر ملل و غیر  ،باقی ماندند. در تاریخ واقعی مردم ایران

 3نوازی ایرانیان است.گر روح بزرگ و میهمانه بیانشود کیافت می ان،ایرانی

میالد حضرت  ۀطورکه در آستانهمان ،هاخواه بودند. گروهى از آنجو و عدالتمردمانى حق ،ایرانیان

، 4پیروی کنند ،بودند و به بیت لحم رفتند تا او را بیابند و از وى ،مسیح )ع( در انتظار ظهور آن حضرت

خان، اگر بسیارى از مورّ ۀبه عقید 5.بر اسالم )ص( نیز در انتظار یک منجى بودندظهور پیام ۀدر آستان

شکست  ،ایران را فرا می گرفت. بنابراین حکومت ساسانیان از اسالم ،مسیحیت؛ آمداسالم به ایران نمی

 6.آمد، ساسانیان روند زوال و اضمحالل خود را می پیمودندنخورد. اگر اسالم هم نمی

گسترش تدریجی اسالم و گرایش بیشتر ساکنان  ،الت مهم پس از ورود اعراب به ایرانیکی از تحوّ

حال، در بسیاری از مناطق ایران مانند فارس، بسیاری از ایران به دین اسالم بود. با این  فالتِ

                                                
 97: 9724نظرقلی،  - 1

 384: 9779محمدی مالیری،  - 2

 792: 2364یار شاطر، - 3

 .9و  2 هٔیل متى، باب دوّم، آین.ک: انج - 4

 77و  42: 2362رسولی محالتی،  - 5

 .140ــ 5صص  ،2هشام، السیرۀ النبویه، ج  ن.ک: ابن - 6
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کردند. را سپری میی آمیزارام و مسالمت ی نسبتاًگزند ،زرتشتیان بدون تمایز خاص با مسلمانان

است حکومت تساهل و تسامح و اهتمام به حمایت و حفظ حقوق غیرمسلمانان و رعایت حقوق سی

مباحث علمى و زادی بیان و آ ۀکاهش یافت و زمین ،بات؛ تعص1ّمبتنی بر دستورات دینی بود ،هانآ

خ ى، فراهم شد. نگاهی اجمالی به تاریگوناگون اسالمى، اعم از شیعه و سنّ مذاهبِ پیروانِ فرهنگىِ

نقش خود را در  ،های حاکم بر ایران، مردمن است که در تمام دوران حکومت سلسلهآگویای  ،ایران

 ایفا نمودند.    ،های فتح شدهگسترش اسالم و زبان وفرهنگ فارسی در سرتاسرکشور و سرزمین

 ،ه خودنسبت بدنیا  وری و جهت تغییر احساسات منفیآدر عصر فن بایستمیایرانیان که امّا آنچه 

های اجتماعی برای ترویج صلح، عشق، هتوانند از فضای مجازی و رسانها میانجام دهند چیست؟ آن

ارائه اطّالعات نادرست، و نیز  ،چراکه فقدان اطّالعات ؛کمک بگیرندنوعان خود، همو سعادت  شادی

تحت  ،ازد و به آسانیتواند مردمی را ناراحت، خشمگین و بی قرار سمی ،تعبیر اطّالعات موجودءِ سو

های فرهنگی، ملّی و مذهبی وانند اطّالعات مربوط به هویّتتبنابراین، ایرانیان می 2.تأثیر قرار دهد

توانند مردم جهان را با ها میمنتشر کنند؛ آن ،های اجتماعیهو رسانفضای مجازی خود را در 

وهای خود با ئاشتراک گذاشتن وید آشنا کنند؛ حتّی با به ،خود غنیِ پیشینه تاریخی و فرهنگیِ

ها خته شوند. مخاطبان این تالشاشن ،کمک کنند تا ادیان و مذاهب موجود در ایران ،مردم جهان

 ،خود ۀانتقال خواهند داد که به نوب ،های مربوط به ایرانیان را به سایر مردم جهاننیز اطاّلعات و داستان

وانند یک تهای اجتماعی میهد شد. به طور کلّی رساندر سطح بین المللی خواهو دوستی باعث صلح 

های جدید و هبه معنای استفاده از رادیو، تلویزیون، رسان ،صلح صلح باشند؛ اصطالح رسانۀ رسانۀ

تواند های متناظر است که میگاری جهت ترویج صلح، انتشار اطّالعات واقعی ویا دیدگاهنروزنامه

باید  ،های صلحهرسان چرا که ترغیب کند ،آمیز مناقشاتسالمتاحساسات عمومی را نسبت به حل م

متعادل و بی طرف باشند و درانعکاس  ؛شوندمی ،در توصیف مسائلی که موجب تعارض و تناقض

کار هب ،طرف و منفعالنههای صلح آمیز به عنوان تنها راه قابل قبول برای حل اختالفات، بیروش

 3.بسته شوند

                                                
 2: 2369اروجی و رضایی،  - 1

 5: 2014راوات،  - 2

 5: 9724راوات،  - 3
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 گیرینتیجه

حانه ، به رغم اجتناب از درگیری مسلّجویی، علیصلحکند بیان می( 9723ونه که واعظ )گهمان

سازد؛ پذیر میهای خشونت فردی و جمعی را امکانهایی است که حذف علّتحلمعنای یافتن راه

 مستلزمجویی عدالتی، ظلم و ستم، جهل و تهیدستی، عدم تسامح و تبعیض. صلحهایی چون بیعلّت

یا  مرداندولتهای شاخص اجتماعی باشند، خواه ت از سوی همگان است؛ خواه چهرهولیّئمس قبول

می توانند از طریق  ،ایرانیان؛ بستگی دارد ،گراییجانبهجویی به همکاری و همه. صلحشهروندان

یتر، های غالب اجتماعی مانند تلگرام، فیس بوک، توئهها، رسانها، وبالگارتباطات بین فردی، ایمیل

ارتباط برقرار کنند و از تمام این  ،با سایر نقاط جهان ،تلفن همراه های کاربردیِیوتیوب و برنامه

استفاده  ،درازمدت نه تنها در سطح ملّی، بلکه در سطح بین المللی و برای روابط پایدار ،امکانات

راک گذاشتن اطّالعات موجب ایجاد ارتباطات و برقراری دوستی برای به اشت ،اجتماعی کنند. رسانۀ

های مختلف را برای همزیستی صلح آمیز در ها افراد و گروههای ایجاد صلح خواهند شد؛ آنو ایده

 دعوت خواهند کرد. ،سرتاسر جهان
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(. آموزش مدرن، کتاب های درسی و تصویر ملت: سیاست، مدرنیزاسیون، و 9729لی، یی. ) -34
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