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 مقدّمم. 5

چه موجب پیوند افراد ، آنمسلّمای از روزگاری که انسان شیوة زندگی اجتماعی را برگزیده   
ای هستند های هویّتیاست، شناسهیک جامعه و تعلّق خاطر آنها، به سرزمین مادریشان بوده

اند. هویّت هر جدا ساخته« دیگری»آن مردمان و حوزة موجودیّت آنها را از « کیستی»که 
شود. باورها، عقاید، میای اجتماعی است که مایملک جمعی آنها محسوبملّتی، سازه

هایی از یک های ژنتیکی همه و همه، بخشزبان، دین، رسوم، خرافات، نظام سیاسی، نسب
توانند، تعریفی کامل و رسا از مردمانی باشد تند که با هم و در کنار هم میجمعی هس« کل»

 گهر تنیده درهماند. این سازة درنمودهکه در سرزمینی واحد، تاریخ مشترکی را سپری
یافته، شکل و رنگ و بوی ویژه و بومی گرفته و با هستی فرد فرد مردم سامان ،اعصار
 است.شدهعجین

های ظهور و گسترز اسالم، با گهشت روزگاری دور و مین، مقارن با سالقلمرو ایران ز  
ای بود که نظامات حاکم بر آن، در عصر خود شکل ممتاز و ویژهدادهدراز، تمدّنی را شکل

های متعدّدی که در میان مواریث تاریخی و فرهنگی، از ایران قبل از اسالم بر داشت. نشانه
ردمان این خطّه از جهان، در بنیاد تمدّن و ساختارهای کارآمد جای مانده، مؤیّد پیشتازی م

گهارند. ساختار منسجم سیاسی، فرهنگی و سیاسی بوده و جایی برای هیچ گمانی نمی
 هاییوانهای اجتماعی و قوانین مالکیّت آب و زمین، زبان و ادبیّات مستقل، دنهاده

یایی تعریف شده، هنرهای مختلف و حکومتی با کارکردهای معیّن و منظم، مرزهای جغراف
مانده از آن دوران، گویای جایهای شگرف، و بسیاری دیگر از آثار برنواز، معماریچشم

های بلندی در مسیر انتظام یک هویّت این حقیقتند که ایرانیان، در تاریخ دیرسال خود، گام
 بودند.تاریخی و فرهنگی ویژه و مختدّ خویش، برداشته

حملۀ اعراب و سقوط دولت ساسانی، سرنوشت مردم این سرزمین، با قومی همراه  به دنبال  
کرد که کمترین قرابتی با شیوة زندگی آنها نداشت. بتوان ادّعاو عجین گردید که شاید 

بود و نیز ناکارآمدی سیاسی داشتهآوازة احکام مترقّی دینی که مساوات را برای همه اعالن
عدالتی و فقر گستردة طبقه عامّه، گیر ستم و بیزرتشتی، شیوع همهحاکمان و طبقۀ روحانی 

ایران،  ،شدهین جدید را پهیرایاز جمله دالیلی بود که سبب شد، ایرانیان با آغوشی باز آ
های نخستین و مقارن با سالهای گیرد. در سدهجزئی از حوزة حکومت خالفت اسالمی قرار

ن علی )ع(، ساکنان این خطّه، کمتر تعارضی میان خلفای راشدین و حکومت امیرالمؤمنی
امیّه، یافتند، امّا با به قدرت رسیدن حاکمان بنیباورهای دینی و عملکرد حاکمیّتی می

شدند که فقح با نام شد، آنها دوباره در نظام طبقاتی نوی گرفتاراوضاع آرام آرام دگرگون
 .ندشناختیمرسمیّت موالی و با نشان بردگی، ایشان را به 

 ای هستیم که کوششهای برجستۀ ایرانیاز آغاز همین عصر، شاهد ظهور شخصیّت  
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از جمله جغرافیا و زبان  –رفته و هویّتی که برخی عناصر سازندة آن، دستتا فرّ از کنند،می
بودند، به طریقی متفاوت بازیابی، بازنمایی و شده از بین رفته و یا بسیار ناکارآمد –رسمی 
عباس و مانده از دوران بنیالی آثار برجایهدر الب ها، عمدتایکنند. نمود این تالزبازسازی

 شوند. میبه زبان عربی یافت
 . بیان مسئلم 5-5
در راستای کندوکاو پیرامون آنچه در طول سالهای نخست عصر اسالمی بر سرزمین   

است  این جستار هشتهاسالمی گ –ایران، به عنوان بخشی از حوزة حکومت عربی 
است تا به این پرسش بپردازد که تالز برای نوآفرینی مواریث هویّتی، در نمودهکوشش

است؟ برای رسیدن به پاسخ پرسش، یافتهحوزة ادب عربی عصر عباسی چگونه انعکاس
ها های هویّتی به نقد دیدگاهاست که با ارائۀ تعاریف متفاوت از عناصر و مؤلّفهشدهتالز

شواهدی از ادب آن روزگار که نشانی از هویّت  ،شود و عالوه بر ایندر این باب پرداخته
به جهت ایضاح موضوع و نیل به پاسخ صحیح،  ،کندمیایرانی را به مخاطب عرضه

 ذکرگردد. 
 پیشینة پژوهش .5-0
های نخست زمامداری اسالمی اسالمی، در قرن–در خصوص شیوة برخورد حاکمان عربی  
است که هر یک، از منظر و شدهها و مقاالت متعدّدی نوشتههای فتح شده، کتابسرزمین با

های قابل اعتنایی که در این باب به کتاب از جمله  اندمشرب فکری خاصّی بدان پرداخته
طبع رسیده و در این گفتار مورد توجّه قرار خواهد گرفت، کتاب خدمات متقابل اسالم و 

کوب است. در اثر ری و نیز کتاب دو قرن سکوت عبدالحسین زرینایران مرتضی مطه
اسالمی با –سیاسی اسالم و حکّام عربی-است تا رابطۀ فرهنگینخست نویسنده کوشیده

دارد که کوب عقیدهدهد. در اثر دوّم، زرینستدی فرهنگی و سیاسی جلوهایرانیان را دادو
فکری و تاریخی  هاییراثشتر در جهت محو مبی ،استآنچه پس از فتح ایران اتّفاق افتاده

است. عالوه بر اینها، مقاالت این سرزمین و از همه بیشتر در جهت امحای زبان فارسی بوده
اند که ذکر همۀ آنها از حوصلۀ بحث شدهگوناگون دیگری نیز،  اخیرای در همین مجال ارائه

 .شودمیهایی بسندهبوده و فقح به ذکر نمونه خارج
  نوشتۀ سیّدمحمود «ها و مراحل دستیابی امویان به قدرت پس از اسالمبررسی زمینه» .الف 

ساسانی و سیّداحمدرضا خضری، فصلنامۀ تاریخ فرهنگ و تمدّن اسالمی، سال سوم، 
امیّه را در دو مقطع قبل از اسالم : نویسنده در این مقاله، وضعیّت بنی9، شماره 1691زمستان 

خلفای راشدین مورد بررسی قرار داده و در خصوص شیوة حکومتی آنها به  و نیز مقارن با
 است.گفتهتفصیل سخن

نوشتۀ  «واکاوی نقش تاریخ )آگاهی تاریخی( در بازسازی هویّت ایرانی )دو قرن اوّل(» .ب



 33 سیمای هویّت ایرانی در آثار ادبی عصر اسالمی/ 

  1692، سال 12های تاریخی ایران و اسالم، شماره رضا شجری قاسم خیلی، مجلۀ پژوهش
وهشی، نویسنده ضمن بیان نمادهایی از هویّت، به بررسی تالز ایرانیان پس از در این اثر پژ

است. وی نگارانه پرداختهفتح اسالم، در بازنمایی اوضاع تاریخی خود و با رویکردی تاریخ
های ایرانی، خاطرات ایرانیان و ... به عنوان های تاریخی، روایات و افسانهبنادر این مقاله از 

 است.کردهز تاریخ گهشته باستانی ایران یادهایی اسمبل
نوشتۀ فهیمه فرهمندپور و محبوبه  «نقش دبیران ایرانی در تحوّل نظام اداری عبّاسیان» .ج

-نویسندة این مقاله سعی  1696زاده، مجلّۀ مطالعات تاریخ اسالم، سال ششم، فرخنده

دبیران ایرانی  های سیاسی عصر عباسی را محصول کوششاست تا دگرگونینموده
 است.نمودهدالیلی نیز در این خصوص ارائه ،دادهجلوه

نقش ایرانیان در تشکیالت مالی دولت »توان به مقالۀ های ارزشمند، میاز دیگر پژوهش
اسالمی، زمستان  تمدّن و فرهنگ فصلنامۀ تاریخ 5نوشتۀ محمد سپهری، شماره  ،«خلفا
طبرستانی در انتقال دانش عصر ساسانی به تمدّن  نقش دانشمندان»و همچنین مقالۀ،  1690
 1691زمستان  9نژاد در همین فصلنامه شمارة ، نوشتۀ مصطفی معلّمی و احد مهربان«اسالمی

 نمود.های متعدّد دیگر، اشارهو پژوهش
 . ضرورت و اهمیّت تيقیق5-9
اختالف نظرها ای ابهامات در خصوص نظر به اهمیّت موضوع و تالز در جهت رفع پاره    

ت تاریخی ایران مقارن با عصر های هویّفهدر مورد اوضاع حاکم بر فضای حاکم بر مؤلّ
است تا ضمن نقد و واکاوی مواضع اسالمی و عباسی  در جستار حاضر، کوشش بر آن بوده

هایی که از در کتاب –کوب مرتضی مطهری و عبدالحسین زرین –دو اندیشمند مسلمان 
و اجزای ساختار سازة هویّتی، تفاوت  ه شد، ضمن بیان تعریفی از عناصر برجستهآنها نام برد

هویّت ملّی ایرانی و هویّت تاریخی و فرهنگی ایران و فراز و فرود آن را در جزر و مدّ 
مورد  ،داده قرار الی ادب عصر عبّاسی مورد تحلیلهقرون نخست خالفت اسالمی، در الب

 گیرد.قرار مداقّه و واکاوی بیشتری
 

 بيث اصلی. 0

 آن دهندة شکل عناصر و . هويّت 0-5
 سیّال و پویا کارکردی، معیّن، هایمجموعه واقعیّت به ملّتی، و قوم هر چیستی یا هویّت   
 اختیاری تعامالت سبب اجتماعی، و فردی حوزة دو در که داردنظر ایتاریخی گهر در
 را عمومی وفاق ایگونه و شده جمعیشان پیرامون با ارتباط در انسانی، هایجمعیّت و افراد
 عناصر، و حدود تعیین در تواندمی بساطت عین در شناختی،جامعه مفهوم این. شودمیسبب
 هویّت. شود نیز جهانی و عقیدتی ملّی، هایالیه تبیین در هاییسردرگمی و تشتّت موجب
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 شدن،تقسیم طریق از و کندمیدمشخّ را انسانی مرزهای که است مفهومی کلّی، نگاه در
 .(50: 1613 تاجیک،) هست چه دیگری و هستم چه من که این تقسیم: کندمیپیدامعنا

 حیات طول در بلکه شود،داده کسی به همیشه  برای و یکباره که نیست چیزی هرگز هویّت
 آگاهیخود همین پایۀ بر همچنین .(21: 1612 معلوف،) کندمیتغییر و شودمیساخته
 در و اجتماعی تعامل جاری فرآیندهای عمرشان  طول در افراد که است تاریخی سالمند

  .(30: 1611 جیکنز،) کنندمیبازتعریف و تعریف را دیگران و خود آنها، چارچوب

 شوداعتنادرخور مبحثی ملّی، اشتراکات به تعلّق و هویّت موضوع که شودمیسبب آنچه  
 احساس و وفاق ایجاد انسانی، روابح شدنمعنادار موجب هویّت، که است مهم نکتۀ این

 وفاداری سبب نیز، و شده اجتماعی کلّ یک به الصاق از جامعه یک افراد رضایتمندی
 ۀهم بر عالوه ،شده وطنی سازة این شاکلۀ اجزای نسبت به اجتماعی مجموعۀ یک اعضای
 این عناصر مهمترین .دارددنبالبه را آن نبایدهای و بایدها ارزشها، پهیرز و تسلیم اینها،

 نظام و ادبیّات و زبان تاریخ، مناسک، و دین سرزمین، شامل بشری، جامعۀ کلی چارچوب
  .(11: 1610 یوسفی،) هستند دولت، و مردم
 یک تاریخی و ملّی مواریث در بنیادی تحوّالت که واقعیّتند این گویای تاریخی شواهد  

 برخی نمونه، عنوان به. است ممکنغیر نیز گاه و گیردیم صورت سختیبه ،ملّت
 و دینی باورهای و عقاید ایرانی، موالی که اندعقیده این بر گلدزیهر، مانند پژوهشگران

 در را، موروثیشان دین و دادندانتقال جدید و نوپا مراکز به اصلی محیح از را، خود سنّتی
 گونهاین که هرچند .(59: 1911گلدزیهر، ) دکردنعرضه مجددای اسالمی، اصطالحات قالب

 مدّعا این بر دلیلی تواند،می آنها طرح امّا هستند، افراطی و جانبدارانه شکبی ها،قضاوت
 همانند بشری فطرت بر منطبق و جامع مترقّی، ایدئولوژی عرضۀ یک از پس حتّی که باشد
 تفکّر سود به را اجتماعی حنۀص که حاضرند سختی به گاه کهن، باورهای و عقاید ،اسالم
 .نمایندخالی غالب، و برتر
 و های ایرانیملّیت جغرافیایی و نژادی اختالط عبّاسی، – اموی خالفت قرن چند طول در  

 اندیشۀ و قومی زبان همزیستی، طوالنی هایسده گسترة در بتوانند آنها تا نشدسبب عرب،
 میان در دوسویه تفاهمی نبود مولود چیزی هر از بیشتر این و دهندشکل را واحدی مانای
 ناهمگونی. استبوده آنها هویّتی گهشتۀ و تاریخی گفتمان شیوة در مغلوب، و فاتح طرفین
 هایپاره از بسیاری تا شدسبب روزگار، آن جامعۀ در ایرانیان حال و گهشته میان اوضاع
 یعنی نوظهور عنصر سه. شود جدّی اختالل دچار کارکردی حوزة در ایرانی، عنصر هویّتی
 نتوانستند هرگز ناشناخته، رسمی زبان و جدید جغرافیایی مرزهای خالفتی، حکومت سیستم

 سبب که است دالیلی عمده از یکی عامل این. شوند آنها برای تاریخی، مشابه جایگزین
 تشاشاتاغ و هانارضایتی متن در عبّاسی، و اموی دورة دو هر در خطّه این مردمان گردید،
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 که شعوبیگری نهضت. بود حاکم نظام سرنگونی هدفش که باشند شماریبی ایفرقه
 ،داشتامتداد نیز عبّاسی عصر در و یافتنمود آرام آرام امویان یافتنقدرت از پس اندکی
 خاصّگان میان در را فراوانی طرفداران که است عمومی ناخشنودی هایگونه همین از یکی
 صورتی با گاه که اجتماعی نوسانات این همۀ. نمودجهب خود به ،یایران فرودستان و

 گهاردمیصحّه باور این بر ،استنمودهرخ روزگار آن اجتماعات میانه در افراطی و هیجانی
 .استبوده مدنی هایعصیانگری آن عامل هویّتی، عناصر از برخی تعدیل و حهف که

 ملّی هويت طرح در ترديد و . تأيید0-0
باشد. با مسلّمای عناصر هویّتی هر جامعه، عامل اصلی پویایی آنها، در مسیر تکوین و بقا می    

  و عناصر آن، هویدا و مبرهن است ر ملّت، نقش و اهمیّت شناخت اجزانگاهی به گهشتۀ ه
به عبارت دیگر، در جهان واقع، برای ماندگاری در مسیر سیّال زنجیرة روابح اجتماعی و 

ترین ملزومات، همان بازشناخت، تعریف و تحلیل یکی از اصلی ،ی تعالیحرکت به سو
از   کنندای پیدا میساختار هویّتی مردمان است. در همین راستا، چند پرسش، اهمیّت ویژه

ها، ضروری و مفید است یا اینکه جمله طرح این مسئله که، آیا مطالعۀ گهشتۀ تاریخی ملّت
است؟ نیز این پرسش که، آیا مطالعۀ گهشتۀ تاریخی یک فایده گردی تاریخی و بیعقب
که تغییرات بنیادینی را در حوزة عقیدتی و ایدئولوژیک  –همانند ایران  –ملّت 
 عامل وحدت است یا تفرقه؟  ،استپهیرفته

دارند که طرح مفاهیمی همچون ملّت، هویّت ملّی و عقیده برخی از صاحبنظران اسالمی،   
 عادل با نژادپرستی بوده و به یکپارچگی گسترة جغرافیای اسالمی، لطمهتاریخ گهشته، م

زد. شهید مطهری، از جملۀ این دسته اندیشمندان است. در باور ایشان، مسئلۀ خواهد
است. گهشته آوردهوجودپرستی، در عصر حاضر برای جهان اسالم مشکل بزرگی بهملّیت

زیرا از نظر اسالم، همۀ عنصرها  ،ات اسالمی استپرستی بر خالف تعلیماز این، فکر ملّیت
(. 61: 1632السوا هستند، این فکر مانع بزرگی است برای وحدت مسلمانان )مطهری، علی

دارد که احساسات قومی و غرور ملّی، در هر کجا مطلوب باشد در همچنین ایشان عقیده
 (.61جستجوهای علمی و فلسفی و دینی مطلوب نیست )همان: 

باشد: نخست آنکه، تواند راهگشاتبیین و نقد چنین باورهایی، یادآوری چند نکته می در  
و نیز، ندّ صریح  اندآوردهحسابالوطن را از ثمرات ایمان بهدر برخی روایات، حب

 بر لها طرح این ادّعا، منطبق  استشناختهرسمیّتقرآنی، وحدت انسانی در عین کثرت را به
های ملّی، مادامی که در تعارض با اصول اسالم که مانایی هویت رسدمینظربه دینی منطق

های مختلف به نباشد  هیچ منافاتی با مسلمانی ندارد و کوشش برای الصاق اجباری قومیّت
که، نقطۀ تعارض م اینندکی به دور از روح دینی است. دوا ،فرهنگ عربی و با نام وحدت

ی با حفظ مواریث تاریخی یک ملّت و حتّی و تصادم منطق علمی، فلسفی و دین



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  

 

39 

-برانگیختگی احساس و غرور ملّی کجاست و محل این تعارض، بر چه معیاری تعیین

 است؟ شده
یکی دیگر از موارد اختالفی در اندیشۀ شهید مطهری، تفکیک عناصر ساختاری هویّت  

ادی است  در است. ایشان بر این باور است که اساس هویّت و مباحث آن، یگانگی نژ
. افزون بر این، نگاه داردحالی که در میان اجزای شاکلۀ هویّت، موضوع نژاد، کمترین بها 

در منظر این متفکّر ، ناسیونالیستی تا زمانی که محصور در چارچوب جغرافیایی خاصّ باشد
دارد که ناسیونالیسم مطابق بیان گهشته، بر عواطف و اسالمی مردود است. وی اعالم می

در ایضاح این نظر، قابل ذکر است  است و نه بر عقل و منطق.حساسات قومی و ملّی متّکیا
که مطالعه و ارائۀ شخصیّت تاریخی یک ملّت، بازنمایی دورنمای تاریخی آنها بوده و 

باشد که از اسلوب هرگز در صدد اثبات خود و نفی دیگری نیست تا در شیوة بیان، ناگزیر
ای توصیفی است و الغیر. اضافه بر که هر چه هست، ارائهد  چراکنمنطق صوری تبعیّت

زند میهایی که از کنشگران اجتماعی، با نام ناسیونالیسم سرآنچه گفته شد، افراط و تفریح
است که العمل در برابر کوشش مهاجمان، برای حهف گهشتۀ آنها بودهعمدتای نتیجۀ عکس

های نخست فتح عرب و حاکمان عربی در سدهنمونۀ بارز آن، برخورد ناصواب ملیّت 
های متعدّد و جریانات افراطی نظیر ایران  با بالد مفتوحه است که زیربنای اصلی قیام

 گری شد. شعوبی

 ايران رتح از بعد و قبل ايرانی هويّت ها مؤلّفم .0-9
ویّتی، هایی از اجزای سازندة پیکرة هپس از فتح ایران از سوی اعراب مسلمان، بخش  

کرد که در طی مدّتی کمتر از توان ادّعاهایی وسیع گردید تا جایی که میدچار دگرگونی
این پرسش که  بود.نمودهای بروز بحران در این حوزه، در میان مردم مشهود چند دهه،

عربیِ میهمان، تا چه اندازه توانست نقش خود را در باروری احساس –نوسازة هویّتی دینی
بینانه محلّ اختالف فراوان است. هر چند با نگاهی واقع ،نمایدین ایرانیان ایفاتعلّق در ب

ین توحیدی اسالم که منطبق بر فطرت بشری و فرامین وحی، یپهیرفت که آتوانمی
و تغییر باورهای قدسی  کارکردی مقبول در بین ایرانیان در طول اعصار متمادی داشته

های گرفته  لیکن در سایر حوزهقراراقبالمردم مورد ت، با تمام وجود از سوی اینهویّ
 نماید.کارکردی هویّت تازه، اوضاع به کلّی متفاوت می

رود و یا به میشمارهیچ تردیدی، زبان یکی از برترین نمادهای هویّتی هر ملّت بهبی  
ولت ترین صورت افتراق یک جمعیّت انسانی، از دیگران است. از آغاز دعبارتی، عینی

اموی، آرام آرام نقش زبان پارسی در پهنۀ حاکمیتی تمدّن نوظهور، به صورت رسمی 
عبّاس، این زبان به کلّی شود تا جایی که مقارن با خالفت نخستین حاکمان بنیرنگ میکم

گردد. برخی صاحبنظران عقیده شود و زبان تازی جایگزین آن میمیراندهاز صحنه، بیرون
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که زبان تازی توانست جایگزین مناسبی باشد  چراربی، برای مردم ایران ندارند که زبان ع
کوب، نداشت )زرّین شد و لطف و ظرافتیمیوحشی محسوبپیش از آن، زبان مردم نیمه

1611 :111.) 

توان کوششی دینی و یا عقیدتی امحای زبان پهلوی از سوی حاکمان عربی را نمی  
ای افراط، در مقابله و مواجهه با عنصر ایرانی است و نشان نهبلکه غالبای گواه گو ،کردفرض

اند که کردهمیای تلقّیاین واقعیّت است که اعراب، زبان و خحّ مردم ایران را به مثابه حربه
ممکن است بدان، با غالب درآویزد و به ستیز و پیکار برخیزد.  ،اگر در دست مغلوبی باشد

ب برای مبارزه با زبان و خحّ و فرهنگ ایران داشت، این ... و شاید بهانۀ دیگری که عر
-(  و این113شمرد )همان: نکته بود که خحّ و زبان مجوس را مانع نشر و رواج قرآن می

ها، زبان فارسی به میمنت حضور عنصر عربی و گونه است که پس از گهشت سال
نی در حوزة ادب پارسی آن افتد تا جایی که کمتر شاعرامیرونقحاکمیّت خلفای آنها، از

الی متون قدیم آن هباشند و تنها از البمانند که قصیده یا غزلی بدان سرودهمیروزگار باقی
 بادقیسی، و فیروزگرگانی، حنظلهمروزی، ابوسلیکروزگار، با نامهایی همچون عبّاسی

 است.اندهمهایی از آنها، به زبان مادری برجایشویم که تک بیترو میهمشرقی روب
با شکست از اعراب، به کلّی  –جغرافیا و نظام حاکمیّتی  –دو مقولۀ دیگر از هویّت ایرانی   

خورد و چرا که مرزهای جغرافیای ایران، با گسترة حاکمیّت عربی پیوند  شدندمحو و نابود
اندک گردید. داد و ناکارآمددستناگفته پیداست که این عنصر هویّتی، کارکرد خود را از
دهد که مقارن با سالهای گسترز ت مّلی در تاریخ سیاسی حکومت ساسانی، نشان می

ی اسالمی و جغرافیای عربی، نظام حکومتی ساسانیان، برای مردمان تحت حکومت اندیشه
اتّکاء بوده و شاید یکی از امیدهای ایرانیان به هنگام حملۀ اعراب، قابلآنها، نامشروع و غیر

ای بود تا در سایه آن، زخم کهنۀ هویّتی خود را سیاسی و حاکمیّتی تازه استقرار نظام
بخشند و همین موضوع، یکی از عمده دالیل شکست یزدگرد از اعراب است. التیام
های روحانیّت زرتشتی، اختصاص امتیازات متعدّد طبقۀ درباری و مههبی، فقر گیریسخت
 نظامکرد و همۀ اینها نظام دینی زرتشتی و عدالتی گسترده، عرصه را بر مردم تنگو بی

 بود.مردم را به تکاپوی جایگزین مناسب انداخته ،ساختهحکومتی ساسانی را ناکارآمد
دو عنصر مههب و سیاست، در عصر ساسانی تنگاتنگ و در کنار هم، امکانات زندگی   

نظام حاکمیّتی و کرد تا جایی که تفکیک اجتماعی را برای طبقاتی خاصّ، قبضه و محصور
که در تاریخ مردم ایران، دولت ساسانی نخستین دولت   چرااستدینی غیرممکن بوده

دین را نیز داشتند )بصیر  فائقۀمههبی در تاریخ ایران است که شاهانش در عین ریاست، 
(. ناکارآمدی این دو بخش از هویّت، منجر به بروز نارضایتی آشکار و 611: 1615مژدهی، 
ر سرزمین پارس شد. نمونۀ بارز این ناخرسندی ملّی در انقالب مانی و قیام مزدک پنهان د
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ین نوین اسالمی که با شعار عدالت یهای داخلی برای پهیرز آسان، زمینهبدین شد. مشهود
آمد و پس از فتح ایران نیز، تا زمانی کوتاه و قبل از در ایران فراهم ،در حال گسترز بود

یّه، بخش حاکمیّت دینی توانست تا حدود زیادی، نقش خود را در امآغاز سلطۀ بنی
امیّه، نماید. با پیدایی حاکمان بنیخوبی ایفابازآفرینی غرور فردی و اتّحاد اجتماعی، به

جویی عنصر تدریج دگرگون شد و شعارهای مساوات، جای خود را به برتریاوضاع به
عنصر جغرافیا و نظام سیاسی مستقل و تحقیر  عربی داد و موالی ایرانی دریافتند که خأل

پس از این مقطع تاریخی است که تالز برای  بنابراین  پهیرفتتواننژادی را به آسانی نمی
گرفت. در این میان ادیبان و بازسازی و بازنمایی چهرة ایرانی در تمدّن اسالمی، باال

 اند.گیری داشتهشاعران، تالز و مساعی چشم

 ؟«ررهنگی –هويّت تاريخی »يا « ت ملّی ايرانیهويّ» . 0-8
است: بررسیساز در ایران، از سه منظر قابلبحث در مورد اشتراکات قومی و هویّت  

مشهور است که در آن، با نگرشی  ،نخست نگاهی است که با نام ناسیونالیسم رمانتیکی
، ل با این اندیشه استدارد. نظرگاه دوم که در تقابتاریخی به پیدایش مقولۀ ملّت، نظر

روایتی است جدید و متّکی بر مدرنیسم. هویّت ملّیِ حاضر در این منظرگاه فکری، بیش از 
گرا در قرن بیستم است. ها و جریانات اجتماعی نوظهور ملّیتهر چیزی، محصول دولت

د که انای نمودهگرایانهنمایی نمودهای ملّیآنها بیشترین کوشش خود را، مصروف برجسته
ترین و دیگران باشد و سبب وفاق و همراهی عمومی گردد. از عمده« خود»وجه تمایز میان 

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 

پهیرد و در مقام قیاس با دو دیدگاه دیگر، تا حدّ زیادتری قرین ی را نمیآن گسست تاریخ
 بینی است. با واقع
هویّت »توجّه به تمایز میان  ،نمودی هویّت باید بدان اهتمامای که در مطالعهمهمترین نکته   

سال، است. مفهوم اوّل، به سازوکاری کهن« هویّت ملّی ایرانی»و « تاریخی و فرهنگی ایرانی
که –یافته در اعصار نظر دارد که با تغییرات در شرایح زیست نگر و تداومدار، کلّیریشه

است. این کردهدر محیح تاریخی و اجتماعی سازگاری پیدا –استشدهگاه بر آن تحمیل
دارد که هویّت تاریخی و فرهنگی ایران و هر ملّتی، هرگز در جزر و مدّ نگرز، باور

های اجتماعی بیرونی از این قبیل، ها و پدیدهظامات سیاسی، شکستحوادث، تغییر ن
است که هویّت تاریخی و فرهنگی، گردد. عالوه بر این معتقددستخوز فنا و نابودی نمی

شوند و مفهوم تر از ریزعناصری است که موجب وحدت و انسجام میمفهومی بسیار وسیع
نگ ملّی، دینی و انسانی است و ویژگی آن، فرهتاریخی هویّت، دارای ابعاد مختلف خرده

فر، رزازین. ک: باشد )و بومی بودن ابعاد تشکیل دهندة آن می قابلیّت انعطاف اجزا
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بنابراین باید چنین انگاشت که هر گاه هویّت را از منظر تاریخی و فرهنگی مورد   (1619
اصلی و خاصّ آن،  الزمۀ آن پهیرز این اصل است که، ساختار ،دهیممیمطالعه قرار
 بلکه شاید در طول دوران و گهار از مراحل تاریخی دچار تغییر و ،رودنمیمیانهرگز از
شدن را در ماجرای فتح ایران توسح تازیان عرب، به هایی شود. نمونۀ این نودگردیسی

خوبی نمایان و آشکار است. پویایی فرهنگ ایرانی پس از شکست، تا جایی است که 
ین باورند که دولت عبّاسی ادامۀ حکومت ساسانیان بود و برخی معاصران آن برخی بر ا
 (.   21: 1651خواندند )نصر، می« ساسانیان مسلمان»دولت را 

طرح هویّت ملّی از سوی طرفداران نگاه دوم، با این که در نوع خود، جهّاب، نو و تا   
وران در شناسایی ین سنخ از اندیشهرسد  لیکن از آنجا که عمدتای امینظرحدّی راهگشا به

به بزرگنمایی برخی از عناصر این  و شاکلۀ فرهنگی و اجزای آن، دچار افراط و تفریح بوده
اند تا با طرح مفاهیم نمودهو شتابزده کوشش اریخی همچون زبان و نژاد پرداختهساختمان ت

زمین مادری و خانۀ عشق به سر»و « وطن دوستی»، «ملّت ایران»و مصطلحاتی از قبیل 
نظر از گهشتۀ تاریخی و صرف پرداختن به اجزایی خرد از انبوه شاکلۀ ، و صرف«پدری

مساعی بسیاری از آنان به  ،نیافتهتاریخی و مواریث ملّی، به خودآگاهی تاریخی دست
است. به اعتقاد برخی صاحبنظران همچون احمد اشرف، این درکجایی ناشناخته انجامیدهبی

تازه از هویّت ملّی ایرانی، به جای مفهوم کاراکتر ملّی، از نیمۀ دوم قرن اخیر رواج  مفهوم
 (. 522: 1611های علوم اجتماعی است )اشرف، یافته و از ساخته

پرستانه، در طرفداران مفهوم نوین هویّت ملّی ایرانی، با طرح مقدّماتی از احساسات میهن  
ملّی و با طرح روایتی کامالی رمانتیک از هویّت  جریان انقالب مشروطه و تشکیل دولت

گیری در خصوص حوادث تاریخی و از جمله فتح ایران به دست مسلمانان ایرانی، به موضع
داده و باورمندان تازی، پرداختند و همین جریان فکری، تاکنون نیز به حیات خود ادامه

رسد مینظرای که بهین باب، نکتهاند. صرف نظر از داوری در ابسیاری نیز، بر همان عقیده
این مهم است که هرچند در  ،استماندهاز تیررس نگاه این اندیشمندان به دور و مغفول

، ای شدگونی تازهجریان فتح ایران، بسیاری از اجزای سازة تاریخی و فرهنگی دچار گونه
دیشۀ ایرانی همگام با ان ،استشدهگونه که در متون تاریخی عرب نیز بدان اذعانلیکن همان

 نهاد.ای گامشرایح جدید، به رهسپاری در وادی تازه
 اسالمی –عناصر تاريخی هويّت ايرانی در ميیم نوين عربی   .0-1

علیرغم باور بسیاری از تحلیلگران حوزة مطالعات هویّتی، عناصر نهادینه شدة فرهنگی و 
نشد، بلکه در اسالمی، حهف –بی مواریث تاریخی ایران، هرگز پس از شکست از سپاه عر

 .نمودین آسمانی اسالم، با شمایلی تازه رخیای نو و در قالبی جدید و تحت حمایت آپوسته
عدم توجّه به وسعت دامنۀ هویّت  ،چه این عدّه از پژوهشگران را به این باور خطا کشاندهآن
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ارکان و اجزای  تریناصلی و یا حتّیاست. اگر بپهیریم که تمام تاریخی ملّت ایران بوده
آنگاه  ،هویّت ملّیّت ایرانی و یا دیگر ملل، منحصر در زبان، جغرافیا، سیاست و دین است

 است. پهیرز های این هویّت، نزدیک به ذهن و قابل فرض نابودی بنیان
ر انکار دیگری که در مطالعۀ هویّت نباید از نظر دور بداریم این است که دقابلنکتۀ غیر  

نورزیم. تجسّم باوری هویّتی از عامل مؤلّفۀ تاریخ، غفلت ،کنار اصطالح مرسوم هویّت ملّی
-دورضمن آنکه تردید حهف را از اذهان به ،استگرفتهکه در طول تاریخی سالمند پا

دهد که به جای مویه بر فقدان، به میروی همگان قرارای از کاوز را فرا افق تازه ،کندمی
 ملّی باشند. –های استمرار هویّت تاریخی فتن نشانهدنبال یا

 ،استماندهجایالی متون عربی برههای دور و نزدیک و پیدا و پنهانی که در الباشاره  
همگی حکایت از آن دارند که اجزای سازة ملّی و تاریخی فرهنگ ایرانی، آرام و استوار 

داده و محیح می، به رهسپاری ادامههای پس از فتح ایراندر فضای نوین اجتماعیِ سال
است. نخستین گام در این وادی، شاید از حیث تقدّمِ نمودهمیعربی پیرامون خود را مت ثّر

ورود فرهنگ ایرانی به محیح خام و نوپای امپراطوری عربی، در انتقال شیوة حکومتی و 
 است:هو نظامات سیاسی ساسانی، به حوزة خالفت اسالمی بود هایواننقل د

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 

لَ زادان فروخ صالحاً بِالحجّاجِ وَ خَف الفارسیّۀِ وَ کانَ أبو صالح مِن سبیِّ سجستانَ فَوَصَ
 (.291: 1991)بالذری،  « عَلی قلبِهِ...

رسید  حکومتو همچنان دیوان خراج عراق و دیگر نقاط آن به فارسی بود و زمانی که حجّاج، به»
عبدالرحمن از موالی ابنبیری خواست که دواوین را )به عربی( بنویسد. او صالحابنفروخاز زادان

بنویسد و این در حالی بود که پدر توانستداشت که به فارسی و عربی میهمراهنی تمیم را بهب
 ...«   نمود فروخ او را به دستگاه حجاج متّصلصالح از اسرای سیستانی بود و زادان

نظام سیاسی دهی و تنظیم و تنسیق شوقی ضیف، در جایی ورود و حضور ایرانی را در شکل
 است:نمودهچنین ذکر –مدارانهاندکی نگاه عرببا -عباسیان، 

وَ لَعَلَّنا النَغلو بعدَ ذلکَ کلّهُ اذا قُلنا أنّ النُّظُم السّیاسیّۀَ وَ اإلداریّۀَ فی الدّولۀِ العبّاسیّۀِ طُبِعَت »
دِ وَ القَهرِ وَ بِطوابعِ فارسیّۀٍ قویّۀً، تَحوّلَت فی أثنائِها الخالفۀُ مُلکاً کسرویّاً یَقومُ عَلَی اإلستبدا

 (.62-62: 1341ضیف، )شوقی« ناً.البطشِ الّذی الیعرفُ رفقاً و ال لیّ
باشیم، اگر بگوییم که سیستم سیاسی و اداری، در حکومت نکردهو شاید پس از آن همه، غلو»

ی اآن، خالفت به صورت فرمانروایی یشد که در اثناهای ایرانی مت ثّرعبّاس، به شدّت از شیوهبنی
 آمد که بر پایۀ استبداد و ستمی استوار بود که هیچ مدارا و نرمخوییبه شکل حکومت ساسانیان در

 «شناخت.نمی
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این انتقال اندوختۀ فرهنگی ایران زمین، فقح منحصر به شیوة زمامداری نشد، بلکه به شیوة 
 نمود:زیست و عادات زندگی اعراب نیز، نفوذ و سرایت

الفارسیّۀُ فی المُجتمعِ فی هذا العَصرِ بِسببِ االختالطِ الَّذی صَوَّرناهُ وَ ذلکَ إنتشرَت العاداتُ »  
اإلمتزاجُ الَّذی شَرَحناهُ سواءً فی الطَّعامِ أو الشَّرابِ أو السُّکنی أو اللَّهوِ و الغناءِ. فَذاعَ اللَّعبُ 

احۀِ أو الصّیدِ وَ اصطحابُ االخوانِ للنُزهۀِ بینَ بِالشَّطرنجِ وَ النَّردِ وَ الخروجُ الی البوادی وَ القُری لِلَّر
الرّیاضِ وَ الودیانِ وَ أخذَ العربُ یُحاکونَ الفُرسَ فی العنایۀِ بِموائدِهم وَ وضعِ الزُّهورِ وَ الریاحینِ 

. وَ مِن عَلَیها وَ فی تَنسیقِ البیوتِ وَ إعدادِ الحجراتِ و فی اإلحتفاءِ باالعیادِ الفارسیّۀِ احتفاءً شدیداً
بینها عیدُ النیروزِ وَ المهرجانِ، حیثُ حَرَصوا عَلَی أن یَتلَقوا فیها التهانی و الهدایا. وَ ذاعَت االزیاءُ 

 (44: 1316)خفاجی، «  سواها... الفارسیّۀُ مِن قالنسَ وَ أقبیۀِ و عمائمَ وَ
دادیم، اعراب که شرح نمودیم و نیز آمیختگی باعادات ایرانی، به دلیل همین اختالطی که ذکر» 

یافت. چه در آداب خوردن و آشامیدن یا در سکونت یا سرگرمی و موسیقی. شیوع و گسترز
ها با دوستان بازی شطرنج و نرد و بیرون رفتن به بادیه و روستاها به قصد نزهت یا شکار و همنشینی

از ایرانیان نمودند  در توجّه یافت و اعراب به شدّت، شروع به تقلید ها گسترزدر بین باغها و وادی
ها و برگزاری ها و تهیۀ اتاقهایشان و قرار دادن گل و ریحان بر سفره و چیدمان خانهآراییبه سفره

اعیاد ایرانی. از میان آنها عید نوروز و جشن مهرگان است تا جایی که به گرفتن هدایا در آن 
 «یافت...قباها و عمّامه و غیر آن، رواج های ایرانی مانند کاله وشدند. پوششروزها، مشتاق

های سنجیدة اخالقی از فرهنگ عالوه بر اینها، انبوه سخنان حکیمانه و اندرزها و نکته
دبیران و  لباسع و دیگر ایرانیانی که بعد از او در مقفّایرانی، از طریق مترجمانی چون ابن

نمود تا جایی که مکانر عربی نقلبه فضای فک ،وزیران به سیستم خالفت عباسی راه یافتند
مقفع، ایرانی است، آنچه که او به زبان عربی ابن»است: عاکوب در تایید این مدّعا گفته

است و مسیر را برای ورود جریان نموده بیش از آن چیزی است که از آن برگرفتهوارد
)عاکوب، « ببریمنمود تا همیشه از آن لهّت و بهرهفرهنگی ایرانی به فرهنگ عربی هموار

1919 :291.) 
های عربی، در سدهبه هر حال، بسح و توسیع مبحث تاریخی انتقال فرهنگ ایرانی به جامعۀ 

مقالی است آشکار و  –ضمن آنکه هدف غایی این بررسی نیست  –نخستین عصر اسالمی، 
تا حدّی  اند. این موضوعگهاشتههای بسیاری بر آن صحهبسیار گسترده که اسناد و پژوهش

  دارد که شاید ذکر فهرستی اجمالی از آن، از حوصلۀ چنین جستاری خارج باشدگسترز
چه بیشتر از همه ای کوتاه در جهت ایضاح بود. آنفقح ارائه ،چه در اینجا ذکر شدفلها آن

بینی دارد، عنایت به این نکته است که علیرغم ادّعاهای فراوانی که از سوی نیاز به نازک
وران حوزة تاریخ ایران و اسالم، در خصوص حهف هویّت ایرانی در جریان اندیشه برخی

ای نیست که تاریخی مقوله –رسد جریان فرهنگی مینظراست  بهشدهسقوط ساسانیان بیان
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بلکه واقعیّت  ،باشدثیر عوامل پیرامونی متوقّف و یا دچار امحا و نابودی شده تحت ت
 است.اگزیر، در بستر تاریخ بودهموضوع فقح تغییر مسیری ن

 . نگاه بم هويّت ايرانی بعد از اسالم از ارراط تا تفريم0-6
دو اثر خدمات متقابل اسالم و ایران، اثر مرتضی مطهری  ،شدتر اشارهگونه که پیشهمان  

کوب، هریک از دیدگاهی خاص، هویّت ایرانی و دو قرن سکوت، نوشتۀ عبدالحسین زریّن
اند. در اثر شهید مطهری، موضع جانبدارانۀ دادهقرارتوجّهگار پس از اسالم، موردرا در روز

است تا در شدهرسد که کوششکند و به نظر میمینویسنده، بیش از هر چیز خودنمایی
نموده و سایۀ فضای قدسی اسالم، هر گونه تعامل عنصر عربی با ایرانیان، موجّه و دینی جلوه

ستیزی و روح کوب، موج عربمان نخستین صفحات کتاب زریّناز سوی دیگر از ه
 زند که شاید زیبندة یک اثر وزین علمی نباشد. میجانبدارانه، موج

نگری رسد که بنیان یکسویهمینظربه ،با عنایت به مقدّماتی که در مباحت قبل آمد  
که ناخشنودی   چرااستشدهکوب، از انتخاب نامناسب مبادی و مبانی داوری حاصلزریّن

های نخست عصر ایشان، بیشتر از حس تضعیف یا محو هویّت ملّی ایرانی، در طول سده
غالب  ،شدگونه که در مباحث پیشین به بسح، بدان پرداختهشود و همانمیاسالمی ناشی

زبان و نژاد را جایگزین مجموعۀ  ،ت ملّی ایرانی، به ناصوابعیان هویّپژوهشگران و مدّ
اند، نه یک مجموعۀ مانا و توانمندی را که در نشستهقضاوتداده و بهث تاریخی قرارمواری

 گهار تاریخ قادر به بازسازی خویش است.
به عنوان   ای از مفروضات، خالی از اشکال نباشدشاید دیدگاه شهید مطهری نیز، در پاره  

 است:، چنین آورده«مقیاس ملّیّت»نمونه، ایشان در مبحث 
رسد که الزمۀ ناسیونالیسم و احساسات ملّی، این است که هر چیزی که مینظرابتدا چنین به در  

محصول یک سرزمین معیّن و یا نتیجۀ ابداع و فکر مردم آن سرزمین است، آن چیز از نظر مردم، 
مرز و  بگیرد و هر چیزی که ازبرباید ملّی به حساب آید و احساسات ملّی و ناسیونالیستی، آن را در

: 1632)مطهری،  .آیدشماراست،  باید برای مردم این سرزمین، بیگانه و اجنبی بهبوم دیگری آمده
15 ) 
ای، از نظر عقل سلیم گرایانهگونه حرکت ملّیای، هرردید، با فرض چنین مقدّمهتبی

-نهادهانگرایانه، بر چنین فرض سخیفی بنیهای ملّیولی آیا مبنای تمام اندیشه ،استمحکوم

پژوهشگران حوزة مطالعات ملّی، چنین باوری حتّی تندروترینِ است که است؟ مبرهنشده
چه بیش از همه مطهری ندارند و شاید، آنباور ،شودمیرا که به نفی اندوختۀ بشری منتهی

است و مسلمای گرایان بودههای افراطی ملّیای کنشمشاهدة پاره ،را به این مدّعا کشانده
است. یکی دیگر العات تاریخ ملّی، هرگز در جهت انکار دستاوردهای ملل دیگر نبودهمط

از نکات قابل ت مّل، در بحث مطالعۀ هویّت ایرانی در کتاب ایشان، همان اشکال مکرّری 
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شد و آن انتخاب نادرست جزء، به جای کلّ کوب، بدان پرداختهاست که در مورد زرّین
واهد پیداست  این نکته است که ایشان نیز، نژاد و زبان را چه از قرائن و شاست. آن

است و این در حالی است جایگزین هویّتی تاریخی و فرهنگی نموده و به قضاوت نشسته
های پیوند دهندة تاریخی ملّت اینها فقح جزئی از رشته ،گونه که گفته شدکه همان

 : داردآیند. شهید مطهری در این خصوص چنین باورمیشماربه
گری دارند، یا عربند یا بسیاری از مردم امروز ایران که امروز ایرانی و فارسی زبانند و داعیۀ ایرانی

زنند از نژاد ت میکه بسیاری از اعراب که با حماسۀ زیادی دم از عربیّترک یا مغول، همچنان
 ست که ما فعالیا ارد اینباشند... پس آنچه به نام ملّت فعالی وجود دایرانی یا ترک یا مغول می

مردمی هستیم که در یک سرزمین و زیر یک پرچم و با یک رژیم حکومتی و قوانین خاصی 
اند یا یونانی یا عرب یا مغول یا چیز کنیم، اما اینکه نیاکان و اجداد ما حتمای ایرانی بودهمیزندگی

 (16)همان:  .دانیمدیگر، نمی
به همان اندازه که دلیلی بر اثبات هویّتی ملّی نیست،  ناگفته پیداست که چنین استداللی 

 شود. تواند دلیلی بر نفی آن نیز محسوبنمی
توان نگاه جانبدارانۀ به وضوح می کوب،با نگاهی اجمالی به کتاب دو قرن سکوت زرّین  

توان دستیابی به طرف، نمیای که از دیدگاه مخاطبی بیگونهنمود  بهنویسنده را رؤیت
داشت. از همان  تحلیلی منطقی و به دور از فضایی عاطفی و احساسی در آن، امیدی

صفحات نخست، انتخاب عناوین مباحث، نشان از تفکّری بنیادگرایانه و یکسویه دارد: 
گیری نویسنده و و حتّی عنوان کتاب، نشان از جبهه« طوفان ریگ»، «فرمانروایان صحرا»

رد و همین موارد، روح پژوهش و تحلیل علمی را از نگاه او، جویی قومی او داداعیۀ برتری
در »است: برداشتهاست. وی، در جایی به وضوح از همین حقیقت و عقیده، پردهنمودهدور

 است، بیهودهافکندهاین خموشی و تاریکی وحشی، سکوت دو قرن بر تاریخ ایران سایه
 (.120: 1611کوب، )زرّین« سی برآیدهایی از شعر فاراست که محقّق، در پی یافتن رگه

تکیۀ  ،خوردمیچشمکوب بهتاریخی زرّین –اشکال دیگری که به وضوح در نقد هویّتی    
لیکن  ،مفرط او، بر عنصر زبان است. شاید در نظر ایشان، زبان نماد کامل هویّت ایرانی باشد

شگر را به گمراهی از های تاریخی و مباحث انسانی، پژوهتکیه بر یک عنصر، در تحلیل
کشاند. الزم به یادآوری است که گرچه زبان فارسی برای چندین دهه پس مسیر صواب می

نکشید که از اما طولی ،رفتاز استقرار خالفت اسالمی، از صحنۀ رسمی اجتماعی کنار
مضامین ارزشمند آن به  ،اوایل قرن دوم و پس از استنساخ و ترجمۀ متون پهلوی به عربی

ای نمود و این خود نشان از گونهر جاری جریان زندگی اجتماعی، بازگشتمسی
است که شدهخودآگاهی تاریخی فرهیختگان پارسی در آن دوران دارد، تا جایی که گفته

های ساسانی، به جامعۀ ین و سنّتیدبیران، حامالن آداب و رسوم ایران پیش از اسالم و آ
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ت ثیر بسیار در فرهنگ  ،مت دولت اسالمی درآمدنداسالمی شدند و این طبقه چون به خد
 (. 110: 1691یافت  )معلّمی، های کهن ایرانی، به دولت اسالمی راهآن دوره داشتند و سنّت

کوب، اندکی در معرض تردید است و ها از سوی زرّینادّعای سکوت قرنبا این وجود، 
ود که از خرد و دانش و فرهنگ و ادب زبان این قوم )ایرانیان(، زبان قومی ب»این گفتار که 

اثر داشت... و در سراسر این دو قرن، چون زبان گنگان، ناشناس و بیبه قدر کفایت بهره
 جای بحث بسیار دارد.   ،(111: 1611کوب، )زرّین« استمانده
ت ثیر زبان فارسی در غنای ادب  ،چه امروزه به یقین نزد همۀ اهل قلم محلّ تردید نیستآن  

ین اسالمی است و در این رهگهر ضمن آنکه این زبان به ادب یعربی و خدمت آن، به آ
اما از دیگر سوی، به فراوانی وامدار این زبان و  ،کردهعربی از حیث محتوا، غنای بسیار عطا

 دین مبین اسالم است.
 
 گیر نتیجم. 9

ای هویّت هر ملّت، مجموعهبیانگر این مهم است که  ،چه در این مقال آمدطور کلّی، آنهب   
 ،است. هویّت ملّیگرفتههای معیّن و کارکردی هستند که در طول تاریخ ، شکلاز واقعیّت

عامل وفاق، تعریف و تمایز مردمان از دیگری، انگیزندة حسّ همدلی و غرور و وفاداری 
دارند که آن مجموعۀ انسانی نسبت به دیگر اعضاست. پژوهشگران معاصر، عقیده

ترین عناصر هویّتی، شامل زبان و جغرافیای مشترک، دین و باورها و نظام سیاسی اخدش
 معیّن و پهیرفته هستند.

های نخست عصر اسالمی، بسیاری از عناصر مهکور، درسرزمین سدهبه دنبال فتح ایران در  
 رفت.داد. زبان فارسی نیز، از صحنۀ رسمی کناردستایران کارکرد حقیقی خود را از

هایی اجتماعی، در بین تازیان و گیری کنشبرخوردهای نژادپرستانۀ اعراب، سبب شکل
است. های شعوبیگری از سوی مردم ایران بودهایرانیان گردید که نمونۀ بارز آن، نهضت

بسیاری از تحلیلگرانِ امروزی تاریخ گهشتۀ ایران، که با هدف بازسازی هویّت ملّی ایرانی، 
دارند که با سقوط ساسانیان، سالهای مدیدی اند  عقیدهگهشته پرداخته به کاوز در وقایع

ترین اشکال بر این باور آن است که است. عمدههویّت ایرانی، عمالی دچار خاموشی شده
که حالی، دراندکردهنموده و بررسیآنها هویّت را از متن تاریخی و بستر زایای آن، جدا

از دیگر سوی باید   ل جریانی سیّال در گهار تاریخ هستندهویّت و عناصر آن، در درجۀ اوّ
شواهد  هستند. ذکرشدهتر از عوامل ای بسیار وسیعگفت که عناصر شاکلۀ هویّتی، مجموعه

چه پس از فتح ایران، در حوزة هویّتی تاریخی، گواه این حقیقت هستند که آن
یعنی فرهنگ ایرانی همچنان در   تغییر در تعبیر و نوع گفتمان زبانی است ،استدادهرخ

سیاسی و فضای  –شبکۀ اجتماعی  کهحدّی، تااستپیمودهی راه ،مسیر تکاملی خویش
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 است.شدهنموده و در متن زندگی آنها، جایگزینذهنی فاتحان تازی را تسخیر
کوب، در دو اثر خدمات متقابل اسالم و ایران و دو مرتضی مطهری و عبدالحسین زرّین  

، حوادث آن روزگار تا امروز را اند تا از هر یک زاویۀ ویژهنمودهسکوت کوششقرن 
زنند. در نگاهی کلّی، ت ویالت تاریخی شهید مطهری، مبتنی بر پیوند همبه  ،کردهبررسی

دارد که ایران بالفاصله است. او عقیدهبه قضایا معطوف گراییملینفی پهیرز هرگونه نگاه 
ن اسالم، هویّتی اشتراکی با جهان اسالم و عرب یافته و هر گونه نقد و پس از پهیرز آئی

دارد که مبنای اصلی بررسی تاریخ گهشته، موجب تشتّت و نفاق است. وی همچنین عقیده
است که پهیرز هر دو نکته، اندکی در محلّ تردید هویّت، زبان و نژاد است که مبرهن

گرایانۀ معطوف به کوب با دیدگاهی افراطن زرّیناز دیگر سوی، عبدالحسی رسد.مینظربه
نموده و عالوه بر آن، گری، حافظۀ دیرسال فرهنگ ایرانی را در عنصر زبان محدودایرانی

 است.  نمودهستیزانۀ حاکم بر اثر ایشان، اندکی آن را از روح نقّادی دورنگاه عرب
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