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چکیده
از مهمترین مباحث حوزة مطالعات فرهنگی و ادبی ،شناخت شاکلۀ هویّت ملّی یک سرزمین ،در
البهالی آثار هنری و ادبی آنهاست .ورود دین اسالم به ایران سبب شد تا عناصر اصلی هویّت این
تمدّن ،بهآرامی تحت ت ثیر فضای تازة سیاسی و عقیدتی ،دچار دگرگونیهای عمیقی شود سپس
با سیطرة امویان و عبّاسیان ،فراز و فرودهایی در روابح ایرانیان با جهان فاتح عربی – اسالمی ،پیش
آمد .پارهای از سازة دیرسال هویّت ایرانی ،به کلّی محو شد و بخشهایی از آن نیز ،شاهد
دگردیسیهای وسیعی گردید .از آنجا که شعر ،ادب و تاریخ هر عصری ،تصویری از اوضاع آن
است این پژوهش با شیوهای توصیفی – تحلیلی ،ضمن واگویۀ برخی از تغییرات در مؤلّفههای
هویّت تاریخی ایران ،در سدههای نخست خالفت اسالمی و عصر عباسی ،با بهرهمندی از دو اثر
ارزشمند خدمات متقابل اسالم و ایران ،نوشتۀ مرتضی مطهری و نیز دو قرن سکوت به قلم
عبدالحسین زرینکوب ،مورد نقد و مقابله قرار گرفتهاست.
واژهها

کلید  :خالفت اسالمی ،عبدالحسین زرّینکوب ،هویّت ایرانی ،مرتضی مطهری.

 تاریخ دریافت مقاله1691/12/2 :
نشانی پست الکترونیک نویسنده مسئول:

تاریخ پهیرز نهایی مقاله1695/6/5 :
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 .5مقدّمم
مسلّمای از روزگاری که انسان شیوة زندگی اجتماعی را برگزیده ،آنچه موجب پیوند افراد
یک جامعه و تعلّق خاطر آنها ،به سرزمین مادریشان بودهاست ،شناسههای هویّتیای هستند
که «کیستی» آن مردمان و حوزة موجودیّت آنها را از «دیگری» جدا ساختهاند .هویّت هر
ملّتی ،سازهای اجتماعی است که مایملک جمعی آنها محسوبمیشود .باورها ،عقاید،
زبان ،دین ،رسوم ،خرافات ،نظام سیاسی ،نسبهای ژنتیکی همه و همه ،بخشهایی از یک
«کل» جمعی هستند که با هم و در کنار هم میتوانند ،تعریفی کامل و رسا از مردمانی باشد
که در سرزمینی واحد ،تاریخ مشترکی را سپرینمودهاند .این سازة درهمتنیده در گهر
اعصار ،سامانیافته ،شکل و رنگ و بوی ویژه و بومی گرفته و با هستی فرد فرد مردم
عجینشدهاست.
قلمرو ایران زمین ،مقارن با سالهای ظهور و گسترز اسالم ،با گهشت روزگاری دور و
دراز ،تمدّنی را شکلداده بود که نظامات حاکم بر آن ،در عصر خود شکل ممتاز و ویژهای
داشت .نشانه های متعدّدی که در میان مواریث تاریخی و فرهنگی ،از ایران قبل از اسالم بر
جای مانده ،مؤیّد پیشتازی مردمان این خطّه از جهان ،در بنیاد تمدّن و ساختارهای کارآمد
فرهنگی و سیاسی بوده و جایی برای هیچ گمانی نمیگهارند .ساختار منسجم سیاسی،
نهادههای اجتماعی و قوانین مالکیّت آب و زمین ،زبان و ادبیّات مستقل ،دیوانهای
حکومتی با کارکردهای معیّن و منظم ،مرزهای جغرافیایی تعریف شده ،هنرهای مختلف و
چشمنواز ،معماریهای شگرف ،و بسیاری دیگر از آثار برجایمانده از آن دوران ،گویای
این حقیقتند که ایرانیان ،در تاریخ دیرسال خود ،گامهای بلندی در مسیر انتظام یک هویّت
تاریخی و فرهنگی ویژه و مختدّ خویش ،برداشتهبودند.
به دنبال حملۀ اعراب و سقوط دولت ساسانی ،سرنوشت مردم این سرزمین ،با قومی همراه
و عجین گردید که شاید بتوان ادّعاکرد که کمترین قرابتی با شیوة زندگی آنها نداشت.
آوازة احکام مترقّی دینی که مساوات را برای همه اعالنداشتهبود و نیز ناکارآمدی سیاسی
حاکمان و طبقۀ روحانی زرتشتی ،شیوع همهگیر ستم و بیعدالتی و فقر گستردة طبقه عامّه،
از جمله دالیلی بود که سبب شد ،ایرانیان با آغوشی باز آیین جدید را پهیراشده ،ایران،
جزئی از حوزة حکومت خالفت اسالمی قرارگیرد .در سدههای نخستین و مقارن با سالهای
خلفای راشدین و حکومت امیرالمؤمنین علی (ع) ،ساکنان این خطّه ،کمتر تعارضی میان
باورهای دینی و عملکرد حاکمیّتی مییافتند ،امّا با به قدرت رسیدن حاکمان بنیامیّه،
اوضاع آرام آرام دگرگونشد ،آنها دوباره در نظام طبقاتی نوی گرفتارشدند که فقح با نام
موالی و با نشان بردگی ،ایشان را به رسمیّت میشناختند.
از آغاز همین عصر ،شاهد ظهور شخصیّتهای برجستۀ ایرانیای هستیم که کوشش
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میکنند ،تا فرّ ازدسترفته و هویّتی که برخی عناصر سازندة آن – ،از جمله جغرافیا و زبان
رسمی – از بین رفته و یا بسیار ناکارآمد شدهبودند ،به طریقی متفاوت بازیابی ،بازنمایی و
بازسازیکنند .نمود این تالزها ،عمدتای در البهالی آثار برجایمانده از دوران بنیعباس و
به زبان عربی یافتمیشوند.
 .5-5بیان مسئلم

در راستای کندوکاو پیرامون آنچه در طول سالهای نخست عصر اسالمی بر سرزمین
ایران ،به عنوان بخشی از حوزة حکومت عربی – اسالمی گهشتهاست این جستار
کوششنمودهاست تا به این پرسش بپردازد که تالز برای نوآفرینی مواریث هویّتی ،در
حوزة ادب عربی عصر عباسی چگونه انعکاسیافتهاست؟ برای رسیدن به پاسخ پرسش،
تالزشدهاست که با ارائۀ تعاریف متفاوت از عناصر و مؤلّفههای هویّتی به نقد دیدگاهها
در این باب پرداختهشود و عالوه بر این ،شواهدی از ادب آن روزگار که نشانی از هویّت
ایرانی را به مخاطب عرضهمیکند ،به جهت ایضاح موضوع و نیل به پاسخ صحیح،
ذکرگردد.
 .0-5پیشینة پژوهش

در خصوص شیوة برخورد حاکمان عربی–اسالمی ،در قرنهای نخست زمامداری اسالمی
با سرزمینهای فتح شده ،کتابها و مقاالت متعدّدی نوشتهشدهاست که هر یک ،از منظر و
مشرب فکری خاصّی بدان پرداختهاند از جمله کتابهای قابل اعتنایی که در این باب به
طبع رسیده و در این گفتار مورد توجّه قرار خواهد گرفت ،کتاب خدمات متقابل اسالم و
ایران مرتضی مطهری و نیز کتاب دو قرن سکوت عبدالحسین زرینکوب است .در اثر
نخست نویسنده کوشیدهاست تا رابطۀ فرهنگی-سیاسی اسالم و حکّام عربی–اسالمی با
ایرانیان را دادوستدی فرهنگی و سیاسی جلوهدهد .در اثر دوّم ،زرینکوب عقیدهدارد که
آنچه پس از فتح ایران اتّفاق افتادهاست ،بیشتر در جهت محو میراثهای فکری و تاریخی
این سرزمین و از همه بیشتر در جهت امحای زبان فارسی بودهاست .عالوه بر اینها ،مقاالت
گوناگون دیگری نیز ،اخیرای در همین مجال ارائهشدهاند که ذکر همۀ آنها از حوصلۀ بحث
خارج بوده و فقح به ذکر نمونههایی بسندهمیشود.
الف« .بررسی زمینهها و مراحل دستیابی امویان به قدرت پس از اسالم» نوشتۀ سیّدمحمود
ساسانی و سیّداحمدرضا خضری ،فصلنامۀ تاریخ فرهنگ و تمدّن اسالمی ،سال سوم،
زمستان  ،1691شماره  :9نویسنده در این مقاله ،وضعیّت بنیامیّه را در دو مقطع قبل از اسالم
و نیز مقارن با خلفای راشدین مورد بررسی قرار داده و در خصوص شیوة حکومتی آنها به
تفصیل سخنگفتهاست.
ب« .واکاوی نقش تاریخ (آگاهی تاریخی) در بازسازی هویّت ایرانی (دو قرن اوّل)» نوشتۀ
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رضا شجری قاسم خیلی ،مجلۀ پژوهشهای تاریخی ایران و اسالم ،شماره  ،12سال 1692
در این اثر پژوهشی ،نویسنده ضمن بیان نمادهایی از هویّت ،به بررسی تالز ایرانیان پس از
فتح اسالم ،در بازنمایی اوضاع تاریخی خود و با رویکردی تاریخنگارانه پرداختهاست .وی
در این مقاله از بناهای تاریخی ،روایات و افسانههای ایرانی ،خاطرات ایرانیان و  ...به عنوان
سمبلهایی از تاریخ گهشته باستانی ایران یادکردهاست.
ج« .نقش دبیران ایرانی در تحوّل نظام اداری عبّاسیان» نوشتۀ فهیمه فرهمندپور و محبوبه
فرخندهزاده ،مجلّۀ مطالعات تاریخ اسالم ،سال ششم 1696 ،نویسندة این مقاله سعی-
نمودهاست تا دگرگونیهای سیاسی عصر عباسی را محصول کوشش دبیران ایرانی
جلوهداده ،دالیلی نیز در این خصوص ارائهنمودهاست.
از دیگر پژوهشهای ارزشمند ،میتوان به مقالۀ «نقش ایرانیان در تشکیالت مالی دولت
خلفا» ،نوشتۀ محمد سپهری ،شماره  5فصلنامۀ تاریخ فرهنگ و تمدّن اسالمی ،زمستان
 1690و همچنین مقالۀ« ،نقش دانشمندان طبرستانی در انتقال دانش عصر ساسانی به تمدّن
اسالمی» ،نوشتۀ مصطفی معلّمی و احد مهرباننژاد در همین فصلنامه شمارة  9زمستان 1691
و پژوهشهای متعدّد دیگر ،اشارهنمود.
 .9-5ضرورت و اهمیّت تيقیق

نظر به اهمیّت موضوع و تالز در جهت رفع پارهای ابهامات در خصوص اختالف نظرها
در مورد اوضاع حاکم بر فضای حاکم بر مؤلّفههای هویّت تاریخی ایران مقارن با عصر
اسالمی و عباسی در جستار حاضر ،کوشش بر آن بودهاست تا ضمن نقد و واکاوی مواضع
دو اندیشمند مسلمان – مرتضی مطهری و عبدالحسین زرینکوب – در کتابهایی که از
آنها نام برده شد ،ضمن بیان تعریفی از عناصر برجسته و اجزای ساختار سازة هویّتی ،تفاوت
هویّت ملّی ایرانی و هویّت تاریخی و فرهنگی ایران و فراز و فرود آن را در جزر و مدّ
قرون نخست خالفت اسالمی ،در البهالی ادب عصر عبّاسی مورد تحلیل قرار داده ،مورد
مداقّه و واکاوی بیشتری قرارگیرد.
 .0بيث اصلی
 . 5-0هويّت و عناصر شکل دهندة آن

هویّت یا چیستی هر قوم و ملّتی ،به مجموعه واقعیّتهای معیّن ،کارکردی ،پویا و سیّال
در گهر تاریخیای نظردارد که در دو حوزة فردی و اجتماعی ،سبب تعامالت اختیاری
افراد و جمعیّتهای انسانی ،در ارتباط با پیرامون جمعیشان شده و گونهای وفاق عمومی را
سببمیشود .این مفهوم جامعهشناختی ،در عین بساطت میتواند در تعیین حدود و عناصر،
موجب تشتّت و سردرگمیهایی در تبیین الیههای ملّی ،عقیدتی و جهانی نیز شود .هویّت
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در نگاه کلّی ،مفهومی است که مرزهای انسانی را مشخّدمیکند و از طریق تقسیمشدن،
معناپیدامیکند :تقسیم این که من چه هستم و دیگری چه هست (تاجیک.)50 :1613 ،
هویّت هرگز چیزی نیست که یکباره و برای همیشه به کسی دادهشود ،بلکه در طول حیات
ساختهمیشود و تغییرمیکند (معلوف .)21 :1612 ،همچنین بر پایۀ همین خودآگاهی
سالمند تاریخی است که افراد در طول عمرشان فرآیندهای جاری تعامل اجتماعی و در
چارچوب آنها ،خود و دیگران را تعریف و بازتعریفمیکنند (جیکنز.)30 :1611 ،
آنچه سببمیشود که موضوع هویّت و تعلّق به اشتراکات ملّی ،مبحثی درخوراعتناشود
این نکتۀ مهم است که هویّت ،موجب معنادارشدن روابح انسانی ،ایجاد وفاق و احساس
رضایتمندی افراد یک جامعه از الصاق به یک کلّ اجتماعی شده و نیز ،سبب وفاداری
اعضای یک مجموعۀ اجتماعی نسبت به اجزای شاکلۀ این سازة وطنی شده ،عالوه بر همۀ
اینها ،تسلیم و پهیرز ارزشها ،بایدها و نبایدهای آن را بهدنبالدارد .مهمترین عناصر این
چارچوب کلی جامعۀ بشری ،شامل سرزمین ،دین و مناسک ،تاریخ ،زبان و ادبیّات و نظام
مردم و دولت ،هستند (یوسفی.)11 :1610 ،
شواهد تاریخی گویای این واقعیّتند که تحوّالت بنیادی در مواریث ملّی و تاریخی یک
ملّت ،بهسختی صورت میگیرد و گاه نیز غیرممکن است .به عنوان نمونه ،برخی
پژوهشگران مانند گلدزیهر ،بر این عقیدهاند که موالی ایرانی ،عقاید و باورهای دینی و
سنّتی خود را ،از محیح اصلی به مراکز نوپا و جدید انتقالدادند و دین موروثیشان را ،در
قالب اصطالحات اسالمی ،مجددای عرضهکردند (گلدزیهر .)59 :1911 ،هرچند که اینگونه
قضاوتها ،بیشک جانبدارانه و افراطی هستند ،امّا طرح آنها میتواند ،دلیلی بر این مدّعا
باشد که حتّی پس از عرضۀ یک ایدئولوژی مترقّی ،جامع و منطبق بر فطرت بشری همانند
اسالم ،عقاید و باورهای کهن ،گاه به سختی حاضرند که صحنۀ اجتماعی را به سود تفکّر
برتر و غالب ،خالینمایند.
در طول چند قرن خالفت اموی – عبّاسی ،اختالط نژادی و جغرافیایی ملّیتهای ایرانی و
عرب ،سببنشد تا آنها بتوانند در گسترة سدههای طوالنی همزیستی ،زبان قومی و اندیشۀ
مانای واحدی را شکلدهند و این بیشتر از هر چیزی مولود نبود تفاهمی دوسویه در میان
طرفین فاتح و مغلوب ،در شیوة گفتمان تاریخی و گهشتۀ هویّتی آنها بودهاست .ناهمگونی
اوضاع میان گهشته و حال ایرانیان در جامعۀ آن روزگار ،سببشد تا بسیاری از پارههای
هویّتی عنصر ایرانی ،در حوزة کارکردی دچار اختالل جدّی شود .سه عنصر نوظهور یعنی
سیستم حکومت خالفتی ،مرزهای جغرافیایی جدید و زبان رسمی ناشناخته ،هرگز نتوانستند
جایگزین مشابه تاریخی ،برای آنها شوند .این عامل یکی از عمده دالیلی است که سبب
گردید ،مردمان این خطّه در هر دو دورة اموی و عبّاسی ،در متن نارضایتیها و اغتشاشات
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فرقهای بیشماری باشند که هدفش سرنگونی نظام حاکم بود .نهضت شعوبیگری که
اندکی پس از قدرتیافتن امویان آرام آرام نمودیافت و در عصر عبّاسی نیز امتدادداشت،
یکی از همین گونههای ناخشنودی عمومی است که طرفداران فراوانی را در میان خاصّگان
و فرودستان ایرانی ،به خود جهبنمود .همۀ این نوسانات اجتماعی که گاه با صورتی
هیجانی و افراطی در میانه اجتماعات آن روزگار رخنمودهاست ،بر این باور صحّهمیگهارد
که حهف و تعدیل برخی از عناصر هویّتی ،عامل آن عصیانگریهای مدنی بودهاست.
 .0-0تأيید و ترديد در طرح هويت ملّی

مسلّمای عناصر هویّتی هر جامعه ،عامل اصلی پویایی آنها ،در مسیر تکوین و بقا میباشد .با
نگاهی به گهشتۀ هر ملّت ،نقش و اهمیّت شناخت اجزا و عناصر آن ،هویدا و مبرهن است
به عبارت دیگر ،در جهان واقع ،برای ماندگاری در مسیر سیّال زنجیرة روابح اجتماعی و
حرکت به سوی تعالی ،یکی از اصلیترین ملزومات ،همان بازشناخت ،تعریف و تحلیل
ساختار هویّتی مردمان است .در همین راستا ،چند پرسش ،اهمیّت ویژهای پیدا میکنند از
جمله طرح این مسئله که ،آیا مطالعۀ گهشتۀ تاریخی ملّتها ،ضروری و مفید است یا اینکه
عقبگردی تاریخی و بیفایده است؟ نیز این پرسش که ،آیا مطالعۀ گهشتۀ تاریخی یک
ملّت – همانند ایران – که تغییرات بنیادینی را در حوزة عقیدتی و ایدئولوژیک
پهیرفتهاست ،عامل وحدت است یا تفرقه؟
برخی از صاحبنظران اسالمی ،عقیدهدارند که طرح مفاهیمی همچون ملّت ،هویّت ملّی و
تاریخ گهشته ،م عادل با نژادپرستی بوده و به یکپارچگی گسترة جغرافیای اسالمی ،لطمه
خواهد زد .شهید مطهری ،از جملۀ این دسته اندیشمندان است .در باور ایشان ،مسئلۀ
ملّیتپرستی ،در عصر حاضر برای جهان اسالم مشکل بزرگی بهوجودآوردهاست .گهشته
از این ،فکر ملّیتپرستی بر خالف تعلیمات اسالمی است ،زیرا از نظر اسالم ،همۀ عنصرها
علی السوا هستند ،این فکر مانع بزرگی است برای وحدت مسلمانان (مطهری.)61 :1632 ،
همچنین ایشان عقیدهدارد که احساسات قومی و غرور ملّی ،در هر کجا مطلوب باشد در
جستجوهای علمی و فلسفی و دینی مطلوب نیست (همان.)61 :
در تبیین و نقد چنین باورهایی ،یادآوری چند نکته میتواند راهگشاباشد :نخست آنکه،
در برخی روایات ،حبالوطن را از ثمرات ایمان بهحسابآوردهاند و نیز ،ندّ صریح
قرآنی ،وحدت انسانی در عین کثرت را بهرسمیّتشناختهاست لها طرح این ادّعا ،منطبق بر
منطق دینی بهنظرمیرسد که مانایی هویتهای ملّی ،مادامی که در تعارض با اصول اسالم
نباشد هیچ منافاتی با مسلمانی ندارد و کوشش برای الصاق اجباری قومیّتهای مختلف به
فرهنگ عربی و با نام وحدت ،اندکی به دور از روح دینی است .دوم اینکه ،نقطۀ تعارض
و تصادم منطق علمی ،فلسفی و دینی با حفظ مواریث تاریخی یک ملّت و حتّی
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برانگیختگی احساس و غرور ملّی کجاست و محل این تعارض ،بر چه معیاری تعیین-
شدهاست؟
یکی دیگر از موارد اختالفی در اندیشۀ شهید مطهری ،تفکیک عناصر ساختاری هویّت
است .ایشان بر این باور است که اساس هویّت و مباحث آن ،یگانگی نژادی است در
حالی که در میان اجزای شاکلۀ هویّت ،موضوع نژاد ،کمترین بها دارد .افزون بر این ،نگاه
ناسیونالیستی تا زمانی که محصور در چارچوب جغرافیایی خاصّ باشد ،در منظر این متفکّر
اسالمی مردود است .وی اعالم میدارد که ناسیونالیسم مطابق بیان گهشته ،بر عواطف و
احساسات قومی و ملّی متّکیاست و نه بر عقل و منطق .در ایضاح این نظر ،قابل ذکر است
که مطالعه و ارائۀ شخصیّت تاریخی یک ملّت ،بازنمایی دورنمای تاریخی آنها بوده و
هرگز در صدد اثبات خود و نفی دیگری نیست تا در شیوة بیان ،ناگزیرباشد که از اسلوب
منطق صوری تبعیّتکند چراکه هر چه هست ،ارائهای توصیفی است و الغیر .اضافه بر
آنچه گفته شد ،افراط و تفریحهایی که از کنشگران اجتماعی ،با نام ناسیونالیسم سرمیزند
عمدتای نتیجۀ عکس العمل در برابر کوشش مهاجمان ،برای حهف گهشتۀ آنها بودهاست که
نمونۀ بارز آن ،برخورد ناصواب ملیّت عرب و حاکمان عربی در سدههای نخست فتح
ایران با بالد مفتوحه است که زیربنای اصلی قیامهای متعدّد و جریانات افراطی نظیر
شعوبیگری شد.
 .9-0مؤلّفمها

هويّت ايرانی قبل و بعد از رتح ايران

پس از فتح ایران از سوی اعراب مسلمان ،بخشهایی از اجزای سازندة پیکرة هویّتی،
دچار دگرگونیهایی وسیع گردید تا جایی که میتوان ادّعاکرد که در طی مدّتی کمتر از
چند دهه ،نمودهای بروز بحران در این حوزه ،در میان مردم مشهودبود .این پرسش که
نوسازة هویّتی دینی–عربیِ میهمان ،تا چه اندازه توانست نقش خود را در باروری احساس
تعلّق در بین ایرانیان ایفانماید ،محلّ اختالف فراوان است .هر چند با نگاهی واقعبینانه
میتوانپهیرفت که آی ین توحیدی اسالم که منطبق بر فطرت بشری و فرامین وحی،
کارکردی مقبول در بین ایرانیان در طول اعصار متمادی داشته و تغییر باورهای قدسی
هویّت ،با تمام وجود از سوی این مردم مورداقبالقرارگرفته لیکن در سایر حوزههای
کارکردی هویّت تازه ،اوضاع به کلّی متفاوت مینماید.
بیهیچ تردیدی ،زبان یکی از برترین نمادهای هویّتی هر ملّت بهشمارمیرود و یا به
عبارتی ،عینیترین صورت افتراق یک جمعیّت انسانی ،از دیگران است .از آغاز دولت
اموی ،آرام آرام نقش زبان پارسی در پهنۀ حاکمیتی تمدّن نوظهور ،به صورت رسمی
کمرنگ میشود تا جایی که مقارن با خالفت نخستین حاکمان بنیعبّاس ،این زبان به کلّی
از صحنه ،بیرونراندهمیشود و زبان تازی جایگزین آن میگردد .برخی صاحبنظران عقیده
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دارند که زبان عربی ،برای مردم ایران نتوانست جایگزین مناسبی باشد چراکه زبان تازی
پیش از آن ،زبان مردم نیمهوحشی محسوبمیشد و لطف و ظرافتی نداشت (زرّینکوب،
.)111 :1611
امحای زبان پهلوی از سوی حاکمان عربی را نمیتوان کوششی دینی و یا عقیدتی
فرضکرد ،بلکه غالبای گواه گونهای افراط ،در مقابله و مواجهه با عنصر ایرانی است و نشان
این واقعیّت است که اعراب ،زبان و خحّ مردم ایران را به مثابه حربهای تلقّیمیکردهاند که
اگر در دست مغلوبی باشد ،ممکن است بدان ،با غالب درآویزد و به ستیز و پیکار برخیزد.
 ...و شاید بهانۀ دیگری که عرب برای مبارزه با زبان و خحّ و فرهنگ ایران داشت ،این
نکته بود که خحّ و زبان مجوس را مانع نشر و رواج قرآن میشمرد (همان )113 :و این-
گونه است که پس از گهشت سالها ،زبان فارسی به میمنت حضور عنصر عربی و
حاکمیّت خلفای آنها ،ازرونقمیافتد تا جایی که کمتر شاعرانی در حوزة ادب پارسی آن
روزگار باقیمیمانند که قصیده یا غزلی بدان سرودهباشند و تنها از البهالی متون قدیم آن
روزگار ،با نامهایی همچون عبّاسیمروزی ،ابوسلیکگرگانی ،حنظلهبادقیسی ،و فیروز
مشرقی روبهرو میشویم که تک بیتهایی از آنها ،به زبان مادری برجایماندهاست.
دو مقولۀ دیگر از هویّت ایرانی – جغرافیا و نظام حاکمیّتی – با شکست از اعراب ،به کلّی
محو و نابودشدند چرا که مرزهای جغرافیای ایران ،با گسترة حاکمیّت عربی پیوندخورد و
ناگفته پیداست که این عنصر هویّتی ،کارکرد خود را ازدستداد و ناکارآمدگردید .اندک
ت مّلی در تاریخ سیاسی حکومت ساسانی ،نشان میدهد که مقارن با سالهای گسترز
اندیشهی اسالمی و جغرافیای عربی ،نظام حکومتی ساسانیان ،برای مردمان تحت حکومت
آنها ،نامشروع و غیرقابل اتّکاء بوده و شاید یکی از امیدهای ایرانیان به هنگام حملۀ اعراب،
استقرار نظام سیاسی و حاکمیّتی تازهای بود تا در سایه آن ،زخم کهنۀ هویّتی خود را
التیام بخشند و همین موضوع ،یکی از عمده دالیل شکست یزدگرد از اعراب است.
سختگیری های روحانیّت زرتشتی ،اختصاص امتیازات متعدّد طبقۀ درباری و مههبی ،فقر
و بیعدالتی گسترده ،عرصه را بر مردم تنگکرد و همۀ اینها نظام دینی زرتشتی و نظام
حکومتی ساسانی را ناکارآمدساخته ،مردم را به تکاپوی جایگزین مناسب انداختهبود.
دو عنصر مههب و سیاست ،در عصر ساسانی تنگاتنگ و در کنار هم ،امکانات زندگی
اجتماعی را برای طبقاتی خاصّ ،قبضه و محصورکرد تا جایی که تفکیک نظام حاکمیّتی و
دینی غیرممکن بودهاست چراکه در تاریخ مردم ایران ،دولت ساسانی نخستین دولت
مههبی در تاریخ ایران است که شاهانش در عین ریاست ،فائقۀ دین را نیز داشتند (بصیر
مژدهی .)611 :1615 ،ناکارآمدی این دو بخش از هویّت ،منجر به بروز نارضایتی آشکار و
پنهان د ر سرزمین پارس شد .نمونۀ بارز این ناخرسندی ملّی در انقالب مانی و قیام مزدک
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مشهودشد .بدینسان ،زمینههای داخلی برای پهیرز آیین نوین اسالمی که با شعار عدالت
در حال گسترز بود ،در ایران فراهم آمد و پس از فتح ایران نیز ،تا زمانی کوتاه و قبل از
آغاز سلطۀ بنیامیّه ،بخش حاکمیّت دینی توانست تا حدود زیادی ،نقش خود را در
بازآفرینی غرور فردی و اتّحاد اجتماعی ،بهخوبی ایفانماید .با پیدایی حاکمان بنیامیّه،
اوضاع بهتدریج دگرگون شد و شعارهای مساوات ،جای خود را به برتریجویی عنصر
عربی داد و موالی ایرانی دریافتند که خأل عنصر جغرافیا و نظام سیاسی مستقل و تحقیر
نژادی را به آسانی نمیتوانپهیرفت بنابراین پس از این مقطع تاریخی است که تالز برای
بازسازی و بازنمایی چهرة ایرانی در تمدّن اسالمی ،باالگرفت .در این میان ادیبان و
شاعران ،تالز و مساعی چشمگیری داشتهاند.
« .8-0هويّت ملّی ايرانی» يا «هويّت تاريخی – ررهنگی»؟

بحث در مورد اشتراکات قومی و هویّتساز در ایران ،از سه منظر قابلبررسیاست:
نخست نگاهی است که با نام ناسیونالیسم رمانتیکی ،مشهور است که در آن ،با نگرشی
تاریخی به پیدایش مقولۀ ملّت ،نظردارد .نظرگاه دوم که در تقابل با این اندیشه است،
روایتی است جدید و متّکی بر مدرنیسم .هویّت ملّیِ حاضر در این منظرگاه فکری ،بیش از
هر چیزی ،محصول دولتها و جریانات اجتماعی نوظهور ملّیتگرا در قرن بیستم است.
آنها بیشترین کوشش خود را ،مصروف برجستهنمایی نمودهای ملّیگرایانهای نمودهاند که
وجه تمایز میان «خود» و دیگران باشد و سبب وفاق و همراهی عمومی گردد .از عمدهترین
مشکالت این تلقّی ،گسستی تاریخی میان ساختار هویّتی اکنون با گهشتۀ آن است .نگاه
سوم ،دیدگاهی است که هرچند با نظریۀ دوم (هویّت ملی ایرانی) ،همساز است امّا هرگز
آن گسست تاریخی را نمی پهیرد و در مقام قیاس با دو دیدگاه دیگر ،تا حدّ زیادتری قرین
با واقعبینی است.
مهمترین نکتهای که در مطالعهی هویّت باید بدان اهتمامنمود ،توجّه به تمایز میان «هویّت
تاریخی و فرهنگی ایرانی» و «هویّت ملّی ایرانی» است .مفهوم اوّل ،به سازوکاری کهنسال،
ریشهدار ،کلّینگر و تداومیافته در اعصار نظر دارد که با تغییرات در شرایح زیست –که
گاه بر آن تحمیلشدهاست– در محیح تاریخی و اجتماعی سازگاری پیداکردهاست .این
نگرز ،باور دارد که هویّت تاریخی و فرهنگی ایران و هر ملّتی ،هرگز در جزر و مدّ
حوادث ،تغییر نظامات سیاسی ،شکستها و پدیدههای اجتماعی بیرونی از این قبیل،
دستخوز فنا و نابودی نمیگردد .عالوه بر این معتقداست که هویّت تاریخی و فرهنگی،
مفهومی بسیار وسیعتر از ریزعناصری است که موجب وحدت و انسجام میشوند و مفهوم
تاریخی هویّت ،دارای ابعاد مختلف خردهفرهنگ ملّی ،دینی و انسانی است و ویژگی آن،
قابلیّت انعطاف اجزا و بومی بودن ابعاد تشکیل دهندة آن میباشد (ن .ک :رزازیفر،
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 )1619بنابراین باید چنین انگاشت که هر گاه هویّت را از منظر تاریخی و فرهنگی مورد
مطالعه قرارمیدهیم ،الزمۀ آن پهیرز این اصل است که ،ساختار اصلی و خاصّ آن،
هرگز ازمیاننمیرود ،بلکه شاید در طول دوران و گهار از مراحل تاریخی دچار تغییر و
دگردیسیهایی شود .نمونۀ این نوشدن را در ماجرای فتح ایران توسح تازیان عرب ،به
خوبی نمایان و آشکار است .پویایی فرهنگ ایرانی پس از شکست ،تا جایی است که
برخی بر ا ین باورند که دولت عبّاسی ادامۀ حکومت ساسانیان بود و برخی معاصران آن
دولت را «ساسانیان مسلمان» میخواندند (نصر.)21 :1651 ،
طرح هویّت ملّی از سوی طرفداران نگاه دوم ،با این که در نوع خود ،جهّاب ،نو و تا
حدّی راهگشا بهنظرمیرسد لیکن از آنجا که عمدتای این سنخ از اندیشهوران در شناسایی
شاکلۀ فرهنگی و اجزای آن ،دچار افراط و تفریح بوده و به بزرگنمایی برخی از عناصر این
ساختمان تاریخی همچون زبان و نژاد پرداخته و شتابزده کوششنمودهاند تا با طرح مفاهیم
و مصطلحاتی از قبیل «ملّت ایران»« ،وطن دوستی» و «عشق به سرزمین مادری و خانۀ
پدری» ،و صرف نظر از گهشتۀ تاریخی و صرف پرداختن به اجزایی خرد از انبوه شاکلۀ
تاریخی و مواریث ملّی ،به خودآگاهی تاریخی دستنیافته ،مساعی بسیاری از آنان به
بیدرکجایی ناشناخته انجامیدهاست .به اعتقاد برخی صاحبنظران همچون احمد اشرف ،این
مفهوم تازه از هویّت ملّی ایرانی ،به جای مفهوم کاراکتر ملّی ،از نیمۀ دوم قرن اخیر رواج
یافته و از ساختههای علوم اجتماعی است (اشرف.)522 :1611 ،
طرفداران مفهوم نوین هویّت ملّی ایرانی ،با طرح مقدّماتی از احساسات میهنپرستانه ،در
جریان انقالب مشروطه و تشکیل دولت ملّی و با طرح روایتی کامالی رمانتیک از هویّت
ایرانی ،به موضع گیری در خصوص حوادث تاریخی و از جمله فتح ایران به دست مسلمانان
تازی ،پرداختند و همین جریان فکری ،تاکنون نیز به حیات خود ادامهداده و باورمندان
بسیاری نیز ،بر همان عقیدهاند .صرف نظر از داوری در این باب ،نکتهای که بهنظرمیرسد
از تیررس نگاه این اندیشمندان به دور و مغفولماندهاست ،این مهم است که هرچند در
جریان فتح ایران ،بسیاری از اجزای سازة تاریخی و فرهنگی دچار گونهگونی تازهای شد،
لیکن همانگونه که در متون تاریخی عرب نیز بدان اذعانشدهاست ،اندیشۀ ایرانی همگام با
شرایح جدید ،به رهسپاری در وادی تازهای گامنهاد.
 .1-0عناصر تاريخی هويّت ايرانی در ميیم نوين عربی – اسالمی

علیرغم باور بسیاری از تحلیلگران حوزة مطالعات هویّتی ،عناصر نهادینه شدة فرهنگی و
مواریث تاریخی ایران ،هرگز پس از شکست از سپاه عربی – اسالمی ،حهفنشد ،بلکه در
پوستهای نو و در قالبی جدید و تحت حمایت آیین آسمانی اسالم ،با شمایلی تازه رخنمود.
آنچه این عدّه از پژوهشگران را به این باور خطا کشانده ،عدم توجّه به وسعت دامنۀ هویّت
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تاریخی ملّت ایران بودهاست .اگر بپهیریم که تمام و یا حتّی اصلیترین ارکان و اجزای
هویّت ملّیّت ایرانی و یا دیگر ملل ،منحصر در زبان ،جغرافیا ،سیاست و دین است ،آنگاه
فرض نابودی بنیانهای این هویّت ،نزدیک به ذهن و قابل پهیرز است.
نکتۀ غیرقابلانکار دیگری که در مطالعۀ هویّت نباید از نظر دور بداریم این است که در
کنار اصطالح مرسوم هویّت ملّی ،از عامل مؤلّفۀ تاریخ ،غفلتنورزیم .تجسّم باوری هویّتی
که در طول تاریخی سالمند پاگرفتهاست ،ضمن آنکه تردید حهف را از اذهان بهدور-
میکند ،افق تازهای از کاوز را فرا روی همگان قرارمیدهد که به جای مویه بر فقدان ،به
دنبال یافتن نشانههای استمرار هویّت تاریخی – ملّی باشند.
اشارههای دور و نزدیک و پیدا و پنهانی که در البهالی متون عربی برجایماندهاست،
همگی حکایت از آن دارند که اجزای سازة ملّی و تاریخی فرهنگ ایرانی ،آرام و استوار
در فضای نوین اجتماعیِ سالهای پس از فتح ایران ،به رهسپاری ادامهمیداده و محیح
عربی پیرامون خود را مت ثّرمینمودهاست .نخستین گام در این وادی ،شاید از حیث تقدّمِ
ورود فرهنگ ایرانی به محیح خام و نوپای امپراطوری عربی ،در انتقال شیوة حکومتی و
نقل دیوانها و نظامات سیاسی ساسانی ،به حوزة خالفت اسالمی بودهاست:
« لَم یَزل دیوانُ الخراجِ وَ سائرِ العراقِ بالفارسیّۀِ ،فَلَمّا وَلَی الحجّاجّ العراقَ إستَکَتبَ زادان
فروخ بن بیری وَ کانَ مَعَهُ صالح بن عبدالرّحمنِ مولی بنی تمیم یَخُطُّ بینَ یدیهِ بالعربیّۀِ وَ
الفارسیّۀِ وَ کانَ أبو صالح مِن سبیِّ سجستانَ فَوَصَلَ زادان فروخ صالحاً بِالحجّاجِ وَ خَف
عَلی قلبِهِ( »...بالذری.)291 :1991 ،
« و همچنان دیوان خراج عراق و دیگر نقاط آن به فارسی بود و زمانی که حجّاج ،بهحکومترسید
از زادانفروخابنبیری خواست که دواوین را (به عربی) بنویسد .او صالحابنعبدالرحمن از موالی
بنی تمیم را بههمراهداشت که به فارسی و عربی میتوانستبنویسد و این در حالی بود که پدر
صالح از اسرای سیستانی بود و زادانفروخ او را به دستگاه حجاج متّصلنمود »...

شوقی ضیف ،در جایی ورود و حضور ایرانی را در شکلدهی و تنظیم و تنسیق نظام سیاسی
عباسیان- ،با اندکی نگاه عربمدارانه– چنین ذکرنمودهاست:
« وَ لَعَلَّنا النَغلو بعدَ ذلکَ کلّهُ اذا قُلنا أنّ النُّظُم السّیاسیّۀَ وَ اإلداریّۀَ فی الدّولۀِ العبّاسیّۀِ طُبِعَت
بِطوابعِ فارسیّۀٍ قویّۀً ،تَحوّلَت فی أثنائِها الخالفۀُ مُلکاً کسرویّاً یَقومُ عَلَی اإلستبدادِ وَ القَهرِ وَ
البطشِ الّذی الیعرفُ رفقاً و ال لیّناً( ».شوقیضیف.)62-62 :1341 ،
«و شاید پس از آن همه ،غلونکردهباشیم ،اگر بگوییم که سیستم سیاسی و اداری ،در حکومت
بنیعبّاس ،به شدّت از شیوههای ایرانی مت ثّرشد که در اثنای آن ،خالفت به صورت فرمانرواییای
به شکل حکومت ساسانیان درآمد که بر پایۀ استبداد و ستمی استوار بود که هیچ مدارا و نرمخویی
نمیشناخت».
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این انتقال اندوختۀ فرهنگی ایران زمین ،فقح منحصر به شیوة زمامداری نشد ،بلکه به شیوة
زیست و عادات زندگی اعراب نیز ،نفوذ و سرایتنمود:
«إنتشرَت العاداتُ الفارسیّۀُ فی المُجتمعِ فی هذا العَصرِ بِسببِ االختالطِ الَّذی صَوَّرناهُ وَ ذل َ
ک
اإلمتزاجُ الَّذی شَرَحناهُ سواءً فی الطَّعامِ أو الشَّرابِ أو السُّکنی أو اللَّهوِ و الغناءِ .فَذاعَ اللَّعبُ
بِالشَّطرنجِ وَ النَّردِ وَ الخروجُ الی البوادی وَ القُری لِلَّراحۀِ أو الصّیدِ وَ اصطحابُ االخوانِ للنُزهۀِ بینَ
الرّیاضِ وَ الودیانِ وَ أخذَ العربُ یُحاکونَ الفُرسَ فی العنایۀِ بِموائدِهم وَ وضعِ الزُّهورِ وَ الریاحینِ
عَلَیها وَ فی تَنسیقِ البیوتِ وَ إعدادِ الحجراتِ و فی اإلحتفاءِ باالعیادِ الفارسیّۀِ احتفاءً شدیداً .وَ مِن
بینها عیدُ النیروزِ وَ المهرجانِ ،حیثُ حَرَصوا عَلَی أن یَتلَقوا فیها التهانی و الهدایا .وَ ذاعَت االزیاءُ
الفارسیّۀُ مِن قالنسَ وَ أقبیۀِ و عمائمَ وَ سواها( »...خفاجی)44 :1316 ،
«عادات ایرانی ،به دلیل همین اختالطی که ذکرنمودیم و نیز آمیختگی با اعراب که شرحدادیم،
شیوع و گسترزیافت .چه در آداب خوردن و آشامیدن یا در سکونت یا سرگرمی و موسیقی.
بازی شطرنج و نرد و بیرون رفتن به بادیه و روستاها به قصد نزهت یا شکار و همنشینیها با دوستان
در بین باغها و وادیها گسترزیافت و اعراب به شدّت ،شروع به تقلید از ایرانیان نمودند در توجّه
به سفرهآراییهایشان و قرار دادن گل و ریحان بر سفره و چیدمان خانهها و تهیۀ اتاقها و برگزاری
اعیاد ایرانی .از میان آنها عید نوروز و جشن مهرگان است تا جایی که به گرفتن هدایا در آن
روزها ،مشتاقشدند .پوششهای ایرانی مانند کاله و قباها و عمّامه و غیر آن ،رواجیافت»...

عالوه بر اینها ،انبوه سخنان حکیمانه و اندرزها و نکتههای سنجیدة اخالقی از فرهنگ
ایرانی ،از طریق مترجمانی چون ابنمقفّع و دیگر ایرانیانی که بعد از او در لباس دبیران و
وزیران به سیستم خالفت عباسی راه یافتند ،به فضای فکر عربی نقلمکاننمود تا جایی که
عاکوب در تایید این مدّعا گفتهاست« :ابنمقفع ،ایرانی است ،آنچه که او به زبان عربی
واردنموده بیش از آن چیزی است که از آن برگرفتهاست و مسیر را برای ورود جریان
فرهنگی ایرانی به فرهنگ عربی هموارنمود تا همیشه از آن لهّت و بهرهببریم» (عاکوب،
.)291 :1919
به هر حال ،بسح و توسیع مبحث تاریخی انتقال فرهنگ ایرانی به جامعۀ عربی ،در سدههای
نخستین عصر اسالمی – ،ضمن آنکه هدف غایی این بررسی نیست – مقالی است آشکار و
بسیار گسترده که اسناد و پژوهشهای بسیاری بر آن صحهگهاشتهاند .این موضوع تا حدّی
گسترز دارد که شاید ذکر فهرستی اجمالی از آن ،از حوصلۀ چنین جستاری خارج باشد
فلها آنچه در اینجا ذکر شد ،فقح ارائهای کوتاه در جهت ایضاح بود .آنچه بیشتر از همه
نیاز به نازک بینی دارد ،عنایت به این نکته است که علیرغم ادّعاهای فراوانی که از سوی
برخی اندیشه وران حوزة تاریخ ایران و اسالم ،در خصوص حهف هویّت ایرانی در جریان
سقوط ساسانیان بیانشدهاست بهنظرمیرسد جریان فرهنگی – تاریخی مقولهای نیست که
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تحت ت ثیر عوامل پیرامونی متوقّف و یا دچار امحا و نابودی شدهباشد ،بلکه واقعیّت
موضوع فقح تغییر مسیری ناگزیر ،در بستر تاریخ بودهاست.
 .6-0نگاه بم هويّت ايرانی بعد از اسالم از ارراط تا تفريم

همانگونه که پیشتر اشارهشد ،دو اثر خدمات متقابل اسالم و ایران ،اثر مرتضی مطهری
و دو قرن سکوت ،نوشتۀ عبدالحسین زریّنکوب ،هریک از دیدگاهی خاص ،هویّت ایرانی
را در روزگار پس از اسالم ،موردتوجّهقراردادهاند .در اثر شهید مطهری ،موضع جانبدارانۀ
نویسنده ،بیش از هر چیز خودنماییمیکند و به نظر میرسد که کوشششدهاست تا در
سایۀ فضای قدسی اسالم ،هر گونه تعامل عنصر عربی با ایرانیان ،موجّه و دینی جلوهنموده و
از سوی دیگر از همان نخستین صفحات کتاب زریّنکوب ،موج عربستیزی و روح
جانبدارانه ،موجمیزند که شاید زیبندة یک اثر وزین علمی نباشد.
با عنایت به مقدّماتی که در مباحت قبل آمد ،بهنظرمیرسد که بنیان یکسویهنگری
زریّنکوب ،از انتخاب نامناسب مبادی و مبانی داوری حاصلشدهاست چراکه ناخشنودی
ایشان ،بیشتر از حس تضعیف یا محو هویّت ملّی ایرانی ،در طول سدههای نخست عصر
اسالمی ناشیمیشود و همان گونه که در مباحث پیشین به بسح ،بدان پرداختهشد ،غالب
پژوهشگران و مدّعیان هویّت ملّی ایرانی ،به ناصواب ،زبان و نژاد را جایگزین مجموعۀ
مواریث تاریخی قرارداده و بهقضاوتنشستهاند ،نه یک مجموعۀ مانا و توانمندی را که در
گهار تاریخ قادر به بازسازی خویش است.
شاید دیدگاه شهید مطهری نیز ،در پارهای از مفروضات ،خالی از اشکال نباشد به عنوان
نمونه ،ایشان در مبحث «مقیاس ملّیّت» ،چنین آوردهاست:
در ابتدا چنین بهنظرمیرسد که الزمۀ ناسیونالیسم و احساسات ملّی ،این است که هر چیزی که
محصول یک سرزمین معیّن و یا نتیجۀ ابداع و فکر مردم آن سرزمین است ،آن چیز از نظر مردم،
باید ملّی به حساب آید و احساسات ملّی و ناسیونالیستی ،آن را دربربگیرد و هر چیزی که از مرز و
بوم دیگری آمدهاست ،باید برای مردم این سرزمین ،بیگانه و اجنبی بهشمارآید( .مطهری:1632 ،
)15

بیتردید ،با فرض چنین مقدّمهای ،هرگونه حرکت ملّیگرایانهای ،از نظر عقل سلیم
محکوماست ،ولی آیا مبنای تمام اندیشههای ملّیگرایانه ،بر چنین فرض سخیفی بنیاننهاده-
شدهاست؟ مبرهناست که حتّی تندروترینِ پژوهشگران حوزة مطالعات ملّی ،چنین باوری
را که به نفی اندوختۀ بشری منتهیمیشود ،باورندارند و شاید ،آنچه بیش از همه مطهری
را به این مدّعا کشانده ،مشاهدة پارهای کنشهای افراطی ملّیگرایان بودهاست و مسلمای
مطالعات تاریخ ملّی ،هرگز در جهت انکار دستاوردهای ملل دیگر نبودهاست .یکی دیگر
از نکات قابل ت مّل ،در بحث مطالعۀ هویّت ایرانی در کتاب ایشان ،همان اشکال مکرّری
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است که در مورد زرّینکوب ،بدان پرداختهشد و آن انتخاب نادرست جزء ،به جای کلّ
است .آنچه از قرائن و شواهد پیداست این نکته است که ایشان نیز ،نژاد و زبان را
جایگزین هویّتی تاریخی و فرهنگی نموده و به قضاوت نشستهاست و این در حالی است
که همانگونه که گفته شد ،اینها فقح جزئی از رشتههای پیوند دهندة تاریخی ملّت
بهشمارمیآیند .شهید مطهری در این خصوص چنین باوردارد:
بسیاری از مردم امروز ایران که امروز ایرانی و فارسی زبانند و داعیۀ ایرانیگری دارند ،یا عربند یا
ترک یا مغول ،همچنانکه بسیاری از اعراب که با حماسۀ زیادی دم از عربیّت میزنند از نژاد
ایرانی یا ترک یا مغول میباشند ...پس آنچه به نام ملّت فعالی وجود دارد این است که ما فعالی
مردمی هستیم که در یک سرزمین و زیر یک پرچم و با یک رژیم حکومتی و قوانین خاصی
زندگیمیکنیم ،اما اینکه نیاکان و اجداد ما حتمای ایرانی بودهاند یا یونانی یا عرب یا مغول یا چیز
دیگر ،نمیدانیم( .همان)16 :

ناگفته پیداست که چنین استداللی به همان اندازه که دلیلی بر اثبات هویّتی ملّی نیست،
نمیتواند دلیلی بر نفی آن نیز محسوبشود.
با نگاهی اجمالی به کتاب دو قرن سکوت زرّینکوب ،به وضوح میتوان نگاه جانبدارانۀ
نویسنده را رؤیتنمود بهگونهای که از دیدگاه مخاطبی بیطرف ،نمیتوان دستیابی به
تحلیلی منطقی و به دور از فضایی عاطفی و احساسی در آن ،امیدی داشت .از همان
صفحات نخست ،انتخاب عناوین مباحث ،نشان از تفکّری بنیادگرایانه و یکسویه دارد:
«فرمانروایان صحرا»« ،طوفان ریگ» و حتّی عنوان کتاب ،نشان از جبههگیری نویسنده و
داعیۀ برتریجویی قومی او دارد و همین موارد ،روح پژوهش و تحلیل علمی را از نگاه او،
دورنمودهاست .وی ،در جایی به وضوح از همین حقیقت و عقیده ،پردهبرداشتهاست« :در
این خموشی و تاریکی وحشی ،سکوت دو قرن بر تاریخ ایران سایهافکندهاست ،بیهوده
است که محقّق ،در پی یافتن رگههایی از شعر فارسی برآید» (زرّینکوب.)120 :1611 ،
اشکال دیگری که به وضوح در نقد هویّتی – تاریخی زرّینکوب بهچشممیخورد ،تکیۀ
مفرط او ،بر عنصر زبان است .شاید در نظر ایشان ،زبان نماد کامل هویّت ایرانی باشد ،لیکن
تکیه بر یک عنصر ،در تحلیلهای تاریخی و مباحث انسانی ،پژوهشگر را به گمراهی از
مسیر صواب میکشاند .الزم به یادآوری است که گرچه زبان فارسی برای چندین دهه پس
از استقرار خالفت اسالمی ،از صحنۀ رسمی اجتماعی کناررفت ،اما طولینکشید که از
اوایل قرن دوم و پس از استنساخ و ترجمۀ متون پهلوی به عربی ،مضامین ارزشمند آن به
مسیر جاری جریان زندگی اجتماعی ،بازگشتنمود و این خود نشان از گونهای
خودآگاهی تاریخی فرهیختگان پارسی در آن دوران دارد ،تا جایی که گفتهشدهاست که
دبیران ،حامالن آداب و رسوم ایران پیش از اسالم و آیین و سنّتهای ساسانی ،به جامعۀ
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اسالمی شدند و این طبقه چون به خدمت دولت اسالمی درآمدند ،ت ثیر بسیار در فرهنگ
آن دوره داشتند و سنّتهای کهن ایرانی ،به دولت اسالمی راهیافت (معلّمی.)110 :1691 ،
با این وجود ،ادّعای سکوت قرنها از سوی زرّینکوب ،اندکی در معرض تردید است و
این گفتار که «زبان این قوم (ایرانیان) ،زبان قومی بود که از خرد و دانش و فرهنگ و ادب
به قدر کفایت بهرهداشت ...و در سراسر این دو قرن ،چون زبان گنگان ،ناشناس و بیاثر
ماندهاست» (زرّینکوب ،)111 :1611 ،جای بحث بسیار دارد.
آنچه امروزه به یقین نزد همۀ اهل قلم محلّ تردید نیست ،ت ثیر زبان فارسی در غنای ادب
عربی و خدمت آن ،به آیین اسالمی است و در این رهگهر ضمن آنکه این زبان به ادب
عربی از حیث محتوا ،غنای بسیار عطاکرده ،اما از دیگر سوی ،به فراوانی وامدار این زبان و
دین مبین اسالم است.
 .9نتیجمگیر
بهطور کلّی ،آنچه در این مقال آمد ،بیانگر این مهم است که هویّت هر ملّت ،مجموعهای
از واقعیّتهای معیّن و کارکردی هستند که در طول تاریخ  ،شکلگرفتهاست .هویّت ملّی،
عامل وفاق ،تعریف و تمایز مردمان از دیگری ،انگیزندة حسّ همدلی و غرور و وفاداری
آن مجموعۀ انسانی نسبت به دیگر اعضاست .پژوهشگران معاصر ،عقیدهدارند که
شاخد ترین عناصر هویّتی ،شامل زبان و جغرافیای مشترک ،دین و باورها و نظام سیاسی
معیّن و پهیرفته هستند.
به دنبال فتح ایران درسدههای نخست عصر اسالمی ،بسیاری از عناصر مهکور ،درسرزمین
ایران کارکرد حقیقی خود را ازدستداد .زبان فارسی نیز ،از صحنۀ رسمی کناررفت.
برخوردهای نژادپرستانۀ اعراب ،سبب شکلگیری کنشهایی اجتماعی ،در بین تازیان و
ایرانیان گردید که نمونۀ بارز آن ،نهضتهای شعوبیگری از سوی مردم ایران بودهاست.
بسیاری از تحلیلگرانِ امروزی تاریخ گهشتۀ ایران ،که با هدف بازسازی هویّت ملّی ایرانی،
به کاوز در وقایع گهشته پرداختهاند عقیدهدارند که با سقوط ساسانیان ،سالهای مدیدی
هویّت ایرانی ،عمالی دچار خاموشی شدهاست .عمدهترین اشکال بر این باور آن است که
آنها هویّت را از متن تاریخی و بستر زایای آن ،جدانموده و بررسیکردهاند ،درحالیکه
هویّت و عناصر آن ،در درجۀ اوّل جریانی سیّال در گهار تاریخ هستند از دیگر سوی باید
گفت که عناصر شاکلۀ هویّتی ،مجموعهای بسیار وسیعتر از عوامل ذکرشده هستند .شواهد
تاریخی ،گواه این حقیقت هستند که آنچه پس از فتح ایران ،در حوزة هویّتی
رخدادهاست ،تغییر در تعبیر و نوع گفتمان زبانی است یعنی فرهنگ ایرانی همچنان در
مسیر تکاملی خویش ،راهی پیمودهاست ،تاحدّیکه شبکۀ اجتماعی – سیاسی و فضای
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ذهنی فاتحان تازی را تسخیرنموده و در متن زندگی آنها ،جایگزینشدهاست.
مرتضی مطهری و عبدالحسین زرّینکوب ،در دو اثر خدمات متقابل اسالم و ایران و دو
قرن سکوت کوششنمودهاند تا از هر یک زاویۀ ویژه ،حوادث آن روزگار تا امروز را
بررسیکرده ،به هم پیوندزنند .در نگاهی کلّی ،ت ویالت تاریخی شهید مطهری ،مبتنی بر
نفی پهیرز هرگونه نگاه ملیگرایی به قضایا معطوفاست .او عقیدهدارد که ایران بالفاصله
پس از پهیرز آئین اسالم ،هویّتی اشتراکی با جهان اسالم و عرب یافته و هر گونه نقد و
بررسی تاریخ گهشته ،موجب تشتّت و نفاق است .وی همچنین عقیدهدارد که مبنای اصلی
هویّت ،زبان و نژاد است که مبرهناست که پهیرز هر دو نکته ،اندکی در محلّ تردید
بهنظرمیرسد .از دیگر سوی ،عبدالحسین زرّینکوب با دیدگاهی افراطگرایانۀ معطوف به
ایرانیگری ،حافظۀ دیرسال فرهنگ ایرانی را در عنصر زبان محدودنموده و عالوه بر آن،
نگاه عربستیزانۀ حاکم بر اثر ایشان ،اندکی آن را از روح نقّادی دورنمودهاست.
يادداشتها
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