
 
 
 
 
 

 در جستجوي راز بقا
 مسئله رستاخيز فرهنگي خراسان

 احسان يارشاطر

 

 پرسشي در جستجوي پاسخ

دانشمند نامدار فرانسوو  در ارور   ((Xavier de Planholگزاويه دو پالنول 

 Les nations du Prophète. Manuel de geographie politiqueاساسو  ووود  

musulmane ما  جغرافياي  سياست مسلمانان( پرسشو  را ها  پيامبر: راهن)ملّت

مطرح نموده كه دير  است پژوهندگان تاريخ ايران را به وود مشوغول داتو،ه  و 

نزديك به هزار سال از سود  پون ت توا  1آن اينكه چرا در ايران كه  با يك اس،ثناء 

پانزدهت )يازدهت تا بيس،ت مويالد ( زيور فرموانرواي  امورا و پادتواهان تور  يوا 

 -سر برده و زيس،گاه قبايل گوناگون تر  و تركمن بوده  زبان تركو  زبان بهر ت

ايون »پرسود: زبان ملّ  نشد؟ آنگاه پالنوول م  -گونه كه در تركيه پا  گرفت آن

                                                           
  :اين نوت،ه ترجمة سخنران  دك،ر احسان يارتاطر به زبان انگليس  است بوا ننووانIn Search of the Secret 

of Survival. The Case of Cultural Resurgence in Khurasan   اضافات توسو  ملفو   كوه در   با برو

ها  نوروز  اس،ادان مم،از ايرانشناس  كه هر سال بوه دنووت مشو،ر  بنيواد در برنامة سخنران  1997مارس  24

  پواييز 60ناموه  تومار  )ايران تود ايراد تد.مطافعات ايران و دانشگاه جورج واتنگ،ن در اين دانشگاه برگزار م 

 (.568تا  539  صص 1376
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ويژه توان توجيه كرد  بهمقاومت فرهنگ ايران را در برابر ه وم تركان چگونه م 

يزانس در مساف،  دورتر در برابر آنان توا  هنگام  كه در نظر بياوريت كه تمدّن ب

 «مقاومت نياورد؟

طريق اوف  درمورد حكومت انرا  بر ايوران نيوز توان بهاين پرسش را م 

د   مطرح نمود. چه  پس از فروپات  تاهنشاه  ساسان  در نيمة قرن هف،ت ميال

ن ايوانرا  بيش از دويست سال م،واف  بالمنازع بر ايوران حكوموت راندنود. از 

  تنها سران ام اسالم آوردند و مذهب  را پذيرف،نود كوه آداگذت،ه  مردم ايران نه

نيوز  نيايش و ك،ا  مقدّسش به نرب  بود  بلكه در گس،رش و قوام تمدّن اسالم 

آيد كوه چورا ايرانيوان  هماننود سزا ايفا كردند. حال اين پرسش پيش م نقش  به

رف،وه نيوز بهوره ز تمودّن  كهون و پيشمردم نراق و سوريه و مصر كه هور سوه ا

 ؟ا  را برنگزيدنددات،ند  زبان نرب  را جانشين زبان وود نساو،ند و هويّت تازه

ويژه دربار  وراسان بزرگ )كه تامل مواوراءافنهر و اين هردو پرسش را به

بايد پاسخ گفت. چه  پس از ف،ح ايران  قبايل نر  بيش از  2تود(سيس،ان نيز م 

چنين  وراسان نخس،ين وطّة ايران ديگر در وراسان اقامت گزيدند. هت هر ايافت

همه و نشين و مأوا  سكونت مم،د آنان تد. با اينبود كه آماج ه وم تركان باديه

تر  تسولّ  پ  در پ  قبايل تر  آسيا  مركز  به وراسان و  مهته وم با وجود 

تنها زبان فارس  را رها نكرد نهاين سرزمين  زبان بر ايرانها  تر پا  سلسلهدير

ها  بوم  و مهد رسو،اويز ادبو  ايوران تود. بلكه سنگرگاه زبان فارس  و سنّت

كت زبان  كه قبايل تور  قزفبواش را دسوتح،ّ  در دوران پادتاه  صفويان تر 

برا  يك سده بر سراسر ايران مسلّ  كردند و ت اوز سياسو  ووود را بوه جاموة 

ند  زبوان تركو  بور فارسو  چيوره نشود و بور جوا  آن مشرونيت مذهب  آراس،
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،ان است  تنها رايج در تاجيكس،ان و بيش،ر نواح  افغانسننشست. امروز فارس  نه

بلكه تاحدود  در سمرقند و بخارا و نواح  اطراف آنها در ازبكس،ان نيز اسوت... 

ويّوت و اين با وجود فشار مم،دّ  است كه از طرف حاكمان محلّ  برا  تَور   ه

 كار برده تده است.تاجيك  و زبان فارس  به

دسوت اين ترتيب وضع وراسان با آناطوف   كه در زمان  كوتاه آن هت بهبه

تركو   تعداد  نسب،اً اند  از قبايل تر  كه در آن ا ساكن تدند زبوان و هوويّ، 

 نويسد:باره م يافت  تفاوت  آتكار دارد. پالنول در اين
 

 /464ان ديوژن  امپراطور بيزانس  در نبرد مالزگورت )در پ  تكست سپاهي

رو  ايالت تر  گشوده تد و مأوا  تمار كثيور  (  سرزمين آناطوف  به1071

هاي  كوه رربيوان دربوار  سوومين ا  نگذتت كه در نوتو،هاز آنان گرديد. سده

اند جا  گذاتو،هروسوا بوهيوك بابارها  صليب  بوه سوردار  فرددوره از جنگ

تود  نام  كه تا اموروز بور آن ووانده م « تركيه»نام (  آناطوف  به1189 /585)

 3مانده است.

 

 توانايي و پويايي مردم خراسان

جلو  ديگر  از نيرو  درون  و معنو  مردم وراسان را در قدرت هضوت 

تنها زبان و فرهنگ قبايل مهاجت توان يافت. وراسانيان نهو تحليل اقوام بيگانه م 

ان،ناء قرار ندادند  بلكه زبان و فرهنگ وود را نيوز بوه آنوان پذيراندنود.  را مورد

ا  كه دربار  مناقب تركان . ( در رسافه  ه254-160آور نر  )جاحظ  ملف  نام

ها  نژاد  وود گويد كه مردم وراسان آدا  و رسوم و ويژگ پرداو،ه است م 

سوان ميول كردنود و بدينرا بر ساكنان اين سرزمين  چه تور  و چوه تواز   تح



 156 22/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

رنگ ساو،ند. هت او دربار  تازيان  كوه در وراسوان سواكن مرزها  نژاد  را كت

 نويسد:تدند م 
نشوينان  كوه وراسوان را مسوكن ووود هنگام  كه به اوالد انرا  و باديه»

ن آنوان ساو،ند بنگريد و آنان را با مردم بوم  فررانه مقايسه كنيود تفواوت  بوي

 4«بينيد.نم 

 

اين اسوت كوه  (Jacob Lessner)آنچه در بيان جاحظ مس،،ر است  به گف،ة 

توان به مردمان  كه در آن رحول ها  ديرپا  فرهنگ  هر سرزمين  را م ويژگ »

 اند من،قل ساوت. از همين رو تازيان  كه در وراسان اقامت گزيدنداقامت افكنده

در  )Moshe Sharon (دن موتوه توار 5«وود به رنگ بوميان آن سرزمين درآمدند.

( بوه ها  سياه از جانوب تورقنَلَت) Black banners from the East نام ك،ابش به

،ر  تأرير وراسان در مهاجران و مهاجمان  كه در آن ساكن تدند با صراحت بيش

 كند:اتاره م 
 

ه رب  را ببودند زبان روزمرّه ن آمدهسل دوّم تازيان  كه در وراسان به دنيا ن

غوت ف»نرب  يا آنچه در برو  از منابع  و ريج فراموش كردند. گويش فارس تد

ه نوفسان اهل وراسان ناميده تده بر جا  نربو  نشسوت ..... »و « اهل وراسان

هوا ت  نه تنتنها زبان نرب  به ننوان وسيلة محاوره و ارتباط روزمرّه از يادها رف

سان  و م انراب  كه در ورااز ميراث آدا  و سنن تاز  در ميال نسل دوّم و سوّ

ا  تاز  بيش،ر از مادران ايران   زاده تده بود نشان  نماند  بلكه صورت و سيم

 6«نيز به تدريج ناپديد تد.

 

ت ت ل  اين تواناي  بر جذ  و تحليل اقوام بيگانه را در اين واقعيت مسولّ
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اندنود  از   تر  زبان كه بور وراسوان فرموان رهاتوان ديد كه همة سلسلهم نيز 

  يازده و دوازده ميالد  گرف،ه توا تيموريوان در هارزنويان و سل وقيان در سده

انزدهت و قاجاريان در سد  نوزده و اوائل سد  بيس،ت  هموه پ  چهاردهت و اهقرن

ب  اس،ثنا مسخّر و م ذو  فرهنگ ايران  تدند و به حمايت از فرهنوگ و هنور 

 همت گمات،ند.  ها  و تبليغ و ترويج آنايران   به ويژه زبان و اد  فارس 

افنهر مند  مردم وراسان و ماوراءننخس،ين نشان نمد  دوام پويندگ  و توا

تووان م و نيرو  درون  آنان را در جريان دو رويداد تاريخ  و بوه رايوت مهوت 

ديد. رويداد نخست تورش و جنبش انقال  وراسان  به رهبر  ابومسلت اسوت 

هيان توود. در ايون قيوام  پيروزمنود سوپام ووانوده «  اسوبّ  نانقال»كه به نام 

 هوتنموود موفوق تودند: فشوكر امويوان را  درم وراسان به ان ام آنچه ناتدن  

 -تكس،ند و نباسيان را برجا  سلسلة مق،در امو  بوه تخوت والفوت نشواندند

ژه يوسلسله ا  كه از پ  آمدها  مسلمان تدن بخش  بزرگ  از مردم ايران )به و

  تورق  و تومال تورق  آن(  و بوه هوت وووردن تووازن قووا در هادر سرزمين

  والفت اسالم  رفلت ورزيده بوود. هور چوه دربوار  اهميوت ايون هاسرزمين

اف   ژرف  كه در جهان اسالم به بار آو.رد گف،وه توود گوزهارويداد و دگرگون 

  در ژه ايرانيواننيست  چه در پ  اين رويداد بود كه مسلمانان رير نور   بوه ويو

 ادار  حكومت اسالم  و اس،وار ساو،ن و توسوعة تمودّن اسوالم  ماننود انورا 

 صاحب دست تدند.

از آن ا كه تمار  از سپاهيان وراسان  ابومسلت كه انقوال  نباسو  را در 

پيروز  رساندند از قبائل نر  ساكن آن وطّه بودند  برو  از ملففان معاصر كه 

زنگر  در نقايود دانشومندان سول  دارنود بوه توازگ  بوه دانية ت ديد نظر و با
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من درجا   7تفسير  نر  گرا از قيام نباس  و سپاهيان وراسان  دست زده اند.

در اين جا كواف  اسوت بوه ايون نك،وه  8ديگر  به نقد اين  تفسيرتازه پرداو،ه ام.

پاهيان او بودن قيام ابومسلت و سو« وراسان »اتاره كنت كه ملفّفان اسالم  نه تنها 

انود. را در اس،قرار والفوت نبّاسويان تأكيود كرده«» ايرانيان»بلكه بخصوص نقش 

« ايران  و وراسان »برا  نمونه  جاحظ  ملف  ضد  تعوب   حكومت نباس  را 

ووانود. همچنوين م « توام »و فشوكريان آنوان را « نور »اما والفت امويان را 

(   در ك،وا  افنوزاع و اف،خاصوت 15و  14  هوا)قرن مقريز  مورّخ مشهور نر 

سلب قدرت از امويان و به والفت رساندن نباسيان را كار ايرانيان و توس  مردم 

افزون بر اين  پ  آمدها  اين قيام و تركت ملرر و گس،رد   10تمارد.م وراسان 

دوران والفت نباسو   ن  نخس،ينايرانيان را در زندگ  ادار    اج،مان  و نقال

و ضع  ننصر نر  و ب  ان،ماد  ولفا  اوفيه نباس  به انرا  قبيله از سويي  

ا  و رو  آوردن آنان به مواف  را از سو  ديگور بوه هويو رو  نشوان پيوروز  

 توان تمرد. م ن« تاز »سپاهيان يا ننصر 

رون هارويداد مهت دوم مربوط به او،الف  اسوت كوه بوين اموين  جانشوين

رون واف  وراسان هااز مادر  ايران  و هنگام مرگ افرتيد و برادرش مأمون   كه 

بود پديدار تد چه امين كوتيد تا برادر را از ام،يازات  كه پدرش به او نطا كورده 

بود محروم كند. سپاهيان  كه از ميان مردم وراسان و مواوراء افنهور بسويج توده 

بهوه بور بودند به فرمانده  طاهر بن حسين  مشهور  بوه ووافيمينوين  در چنود ج

فشكريان امين تاو،ند و پس از پيروز  بر آنان مأمون را بوه والفوت نشواندند و 

آرازگر دوران  تدند كه هر چند به نلّت اصرار مأمون در تحميل نقايد مع،زف    

توان آنرا دور  آزاد انديشو  م بخصوص نقيده به ولق قرآن و قديت نبودن آن  ن
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ازار بحث و تحقيوق در مسوائل ديگور و تمرد  وف  ب  تك از حيث گرم بودن ب

 م،فاوت نظير  در دوران والفت نباس  نيافت.   بروورد آرا

 كامياب  وراسانيان در اين دو رويداد مهوت تواريخ  نشوان وجوود نيرويو 

 هاوطّوه هنوز پويا و طبع  چافشگر در مردم وراسان بود كه آنان را از مردم ساير

را  ز ديگر نواح  ايوران ماننود وراسوان پوذيكرد. هت چنين هيو يك  ام مم،از 

  و آراء و ان،قادات بديع و بدنت گرا نبود و اين نيوز ووود نشوان  از دل زدگو

 دور  از ومود فكر   و ركود ناطف  در مردم وراسان است. تصادف  نيست كه

ود كه بدر انقال  نبّاس  پيشوايان تيعه و سپس رهبران نبّاس  به مردم وراسان 

كه به  س،ند و آنان را پنهان  به ويزش نليه امويان و نليه رصب و كفر توسّل ج

ن را در دات،ند وواندند و از ميان همة مردم مسلمان  مردم وراسام آنان منسو  

سويان وور ان،ماد وود تمردند. اينكه برو  دفيل او،يار وراسان را از طورف نبا

يوان در وراسوان دور دور  وراسان از مركز والفت امو  و ضوع  قودرت امو

 دست دانس،ه اند  به دفيل  نارسا و سطح  توسّل جس،ه اند.

رج در اق،دار و نفوو امويان در وراسان  كه ند  كثير  از قبايل مضر و وز

 و  حملوه بوه سوغد و وووارزم و فررانوه هواآن توطّن گزيده بودنود و از پايگاه

ركز  مات امويان در آسيا  رفت  نيرومند بود و ف،وحم ن تركان به تمار يسرزم

  آمود. دفيول نمودم به يار  مقاتالن نر  و همرزمان وراسان  آنها بوه دسوت 

آمد. دفيل م پيروز  قيام را در نامل انسان  يعن  در مردم وراسان آنها به دست 

نوان نمد  پيروز  قيام را در نامل انسان  يعنو  در موردم وراسوان و ویلقيوات آ

 جس، و بايد كرد.

ان  هت كه نبّاسيان به ابومسلت ويانت ورزيدند و منصور وليفه او را به زم
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نيرنگ به ق،ل آورد  مردم وراسان همان واكنش  را از وود نشان دادند كه از آنان 

مذهب   و    سياس هارفت: پس از كش،ه تدن ابومسلت  تمار  جنبشم ان،ظار 

: 11اد در وراسوان ههوور يافوتآفريد  و سونبسيس  بهواز جمله جنبش مقنّع  اس،ا

« سورخ جامگوان»و « سوپيدجامگان»و هت جنبش  12پيش از آن نيز جنبش ابووافد

ي  نر  س،يز بودند و به كويش مزدكيوان  كوه هارو  داده بود كه همگ  جنبش

 ريشه ا  ديرينه در آن منطقه داتت  گرايش دات،ند.

د  اد  فارسو  مهم،ر   در وراسان بود كوه در سود  نهوت مويال هااز اين

ه كوتازه يافت و دوران تكوهمند تعر فارس  آراز گرديد. در آن وا بوود   توفد

   وود را سرود و در وراسوان بوودهاو قصيده هارودك   پدر تعر فارس   رزل

تعر فارسو   –ننصر  و فرّو  و منوچهر   –كه تانران بزرگ دوران رزنو  

 سوان بوودندند. باالتر از همه  در ورارا به اوج تازه ا  از فصاحت و تيوائ  رسا

  كهن ايرانو   هاو گردآور  داس،ان« تاريخ ملّ »برا  تدوين  هاكه نخس،ين گام

   ايون به نثر و نظت بردات،ه تد  و سر ان ام در وراسان بود كه تاهنامة فردوس

د رصة وجونارر تكوهمند زبان فارس  و اس،وار ترين هويّت مل ّ   ايرانيان  پا به 

 نهاد.

پهنة زبان و ادبيات نبوود  بلكوه به ن منحصر ااما پويندگ  و همت وراساني

  تواريخ وراسوان هوادر زمينة دانش و انديشه و تدبير میلك نيز جلوه كورد. برگ

آكنده از نام دانشمندان پرآوازه و دوف،مردان تواناست. در وراسان بود كه وزراء و 

حسن بن سهل پيودا تودند و در دوران دبيران دانشمند  چون فضل بن سهل و 

كشمكش امين و مأمون و سپس در والفت مأمون منشأ ودمات ارزنده گرديدند. 

ابونبداهلل جيهان    ابواففضل و ابونل  بلعمو   ابوافعبواس اسوفراين   احمود بون 
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حسن ميمند    حسنك وزير  ابوافحسن نی،ب  و نيوز تخصويت نامودار  چوون 

لة اين دوف،مردان بودند. وراسان هت چنين زادگاه تاريخ نظام افملك طوس  از جم

نگاران  چون گرديز  و ابواففضل بيهق  و ملف  ناتناو،ة تاريخ سيس،ان بود. از 

دانشمندان بنام  ابو جعفر محمد ابن  موس  ووارزم   رياض  دان و او،رتوناس 

زم   ملفّو  ابو نبداهلل محّمد بن احمد وووار 13و جغرافيدان و مخ،رع نلت جبر 

مف،اح افعلوم؛ ابومعشر بلخ   من ت  ابوافوفا بوزجان  و نمور ويّوام نيشوابور    

ابوريحان بيرون  جامع نلوم زمان ووود؛ فواراب   دان؛من ّت و فيلسوف و رياض 

ابوسليمان سَ س،ان    منطق تناس  كه در قورن  گذار واقع  فلسفة اسالم ؛بنيان

لم  و فلسف  بغداد چيره بود؛ ابن سينا  فيلسوف دهت ميالد  آرائش بر محافل ن

و پزتك تهير  ابوزيد بلخ   م،كلّت و فيلسووف؛ و  ابون قی،يبوة دينوور   اديوب 

مورخ و م،كلّت مشهور و م،فكران اسمانيل  چون ابويعقوو  س سو،ان  و ناصور 

 وسرو  همه از جمله فرزندان نامدار وراسان بزرگ اند.

بزرگان  چون رزّاف    زَمَخشور  و تهرسو،ان   در زمينة نلوم اسالم  نيز

)كه در تاريخ اديان نيز دست داتت( زاد  وراسان بودنود. در نرصوة تصووّف و 

نرفان اسالم  نيز كسان  چون ابويزيد بسطام   ابوسعيد ابو  افخيور  ابوافحسون 

ورقان   نبداهلل انصار   احمد رزاف   و ن ت افدين كبر  كه سر سلسلة بسيار  

رود  وراسان را پرآوازه كردند. به فهرسوت نوام ها  صوفيه به تمار م طريقهاز 

توان افزود اما همين بس كه در گس،ر  دانوش م بزرگان وراسان بيش از اين نيز 

و انديشه  به كسان  چون فاراب    ووارزم    ابون ق،يبوه  بيرونو    ابون سوينا و 

مسلت  طواهر بون حسوين  يعقوو    سياس  و نظام  به ابوهارزّاف  و در نرصه

فيث و اسمانيل ساسان  بينديشيت تا به همّت سازنده و نيرو  كوتنده ا  كه  در 
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  نخس،ين اسالم و در بحبوحة رس،اويز وراسان در ايون سورزمين فعوال هاسده

 بوده پ  ببريت.

  وراسانيان برا  بازياب  و احوراز هويوت ووود پوس از ه ووم هاتالش

ان   محل  و نيمه مس،قل تكل گرفت. طاهريهابا اي اد حكومتتازيان سران ام 

ي  هواومتبه نرم   صفّاريان به س،يز و سامانيان به مدارا به برپاساو،ن چنين حك

دست زدند و هر كدام به سهت وود به جنبش سياس  و فرهنگ  وراسوان  و بوه 

 تبع آن ايران  يار  رساندند.

ن  نبّاسيا «ديوان »ادار   بر گیرد  نظام  باز در وراسان بود كه نظام ماف  و

  هاهكه وود كمابيش اق،باس  از ساو،ار ادار  ساسانيان بود  تكل گرفت كه سد

. هيو ا  برجا  ماندو دس،كت تا حملة مغول و ح،ّ  پس از آن  بدون تغيير نمده

ت كوه ديقدر ديگر اياالت  به ويژه اياالت ماد  هايك از اين رويدادها و دگرگون 

 واس،گاه نخس،ين توهريار  ايرانيوان بوود و ايواالت جنووب  ايوران كوه زادگواه

تنها  تاهنشاه  هخامنش  و ساسان  و پايگاه اس،وار كيش زردت،  بود  رخ نداد.

ة ت وليفاس،ثنا قيام بابك ورّمدين در آورباي ان و تروان بود. و  در برابر حمال

از  ام در زمان موأمون بوه دسوت افشوينبغداد تانزده سال پايدار  كرد تا سران 

 يان بوودََسروتنه در ماوراء افنهر   كه سردار  ايران  در وودمت نباسوای نامداران

 تكست وورد و اسير تد و به تكن ه درگذتت.

ر والقيّوت د  نظوام   هواپايدار  و نيرومند  وراسانيان  كه در پيروز 

نيز در قبوول نقايود پیرتوور  گير نلم  و ادب    در سياست و تدبير میلك وچشت

  دين  ت لّ  يافت  برا   تاريخ جهوان اسوالم اهميّ،و  ويوژه هامذهب  و بدنت

  تورق  اسوالم از هادارد  چه رس،اويز فرهنگ  ايران  كه مآالً بر همة سورزمين
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جوان  توازه  هواكشور نثمان  تا هندوس،ان پرتوو افكنود و بوه فرهنوگ  و اد  آن

درونو  وراسوانيان نطفوه بسوت و ريشوه گرفوت. اموا  در همين نيورو   بخشيد

گس،رش و تأرير اين فرهنگ باز زاده را  كه فارس  زبان رسوم  و ادبو  آن بوود  

  اصيل اين فرهنگ نيس،يت  بلكه حمايت امرا و هاو تواناي  هاتنها مديون ويژگ 

ان ميانوه و هندوسو،ان فرمو ةسرداران ترك  كه بر ايران و آسيا  صوغير و آسويان

راندند و تيف،ه و پش،يبان اين فرهنوگ تودند نيوز در گسو،رش نفووو آن نقشو  

 اساس  داتت.

 

 مرحلۀ ايراني تمدن اسالمي

اين نك،ه را بايد بخصوص به واطر داتت كه فرهنوگ ايرانو  زموان  بوه 

تمدّن اسالم   كه از آراز نيمة سود  « مرحلة نرب »تكوفاي  و بارور  رسيد كه 

نش به بغداد ان،قال ياف،ه بود  پوياييش رو به كاس،ن گذاتت و هش،ت ميالد  كانو

در آس،ان ركود قرار گرفت  تا آنكه پس از حملة مغول در سد  سيزدهت و سقوط 

  والفت نبّاس  در امپراتور  نثمان   كه ووود نرصوة نفووو هابغداد  سرزمين

  هازمينفرهنگ ايران  بود  مس،حيل گرديد. بدين گونه كشورها  نربو  و سور

ررب  اسالم نيز از راه اندراج در امپراطوور  نثموان  در معورف نفووو فرهنوگ 

ايران  قرار گرف،ند و بسيار  از برگزيدگان آنها با تعر و اد  و نقّاتو  و ديگور 

صنايع ايران آتنا تدند. نسخ نفيس تاهنامه و گلس،ان و م مونوة ك،وب وطو ّ 

تاز  يادگار ايون دوره از آتوناي  بوا فارس  در قاهره و برو  ديگر از تهرها  

ديوده  Egyptآرار ايران  و تيف،گ  نسبت به آنهاست )ايرانيكا  جلد هش،ت  ويول 

تود.( دوره يا مرحلة دوّم تكوفاي  و بارور  تمدّن اسالم  كه پس از ضع  م 
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و انحطاط دور  نرب  پيش آمد و پ  آمد جنبش و رس،اويز وراسان بود مرحلوه 

تمودّن اسوالم  ناميود. آرنوفود تووين بو  « مرحلة ايرانو »ايد آنرا ا  است كه ب

(Arnold Toynbee)  گويد:م مورّخ نام    دربار  قلمرو اين دوران 

بوان در اين امپراطور  پهناور فرهنگ  ]از سواحل بسفر تا وليج بنگوال  ز

فارس  را بايد وامودار اسولحة سورداران و جنگواوران تور  زبوان دانسوت. ايون 

دند    ايران  پرورده تده و مسحور اد  فارس  بوهااران  كه در دامن سنّتسرد

 از يك سو امپراطور  نثمان  را در جا  كانون كليسا  ارتودكس پايوه گوذار 

. ايون كردند و از سو  ديگر سلسلة سالطين گوركان  را در هندوس،ان بنا نهادند

دوي  ر مسيحيت و آئوين هنودو امپراطور  كه با تافود  فرهنگ ايران  بر دو بس،

هوا را بنا تده بودند در همان مسير  اف،ادند كه گرايش فرهنگو  بنوا نهنودگان آن

هود داد و در فالت ايران و حوز  رودها  سيحون و جيحون  يعن  در مم نشان 

  هاپيوسو،ند. در اوج قودرت  سلسولهم زبان فارسو  و تمودّن ايرانو  بوه هوت 

م  و پهناور حا ة  حاكمان و نخبگان سياس  اين وطّگوركان  و صفويّه و نثمان 

هنوة پپش،يبان زبان فارس  به ننوان زبان همگان  اد  بودنود و در دو سووم ايون 

ن راندند  فارسو  زبوام گس،رده كه صفويان و سالطين گوركان  بر آن حكومت 

 14رسم  ادار  نيز بود.

 

 فرضیۀ دو پالنول 

كه در واكونش آسويا  صوغير و فوالت دو پالنول سبب او،الف بارز  را 

ايران در بروورد با ه وم تركان مشهود است  چنانكه گذتت  بيش،ر در نوامول 

بيند. به ان،قاد او ايرانيان در نخس،ين مراحل تاريخ وود به م كشاورز  و اقليم  
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  پيشرف،ه ا  در كشاورز  و آبيار  دست ياف،ند. و از آن ا كه سرزمين هاروش

 هار وشك و كت آ  بود  به ت ربه آموو،ند كه چگونوه از آ  رووانوهآنان بيش،

بهره ب ويند. مهم،ر اين كوه ايرانيوان  هاو تپه هابرا  آبيار  كش،زارها در كوه پايه

  زيرزمينو  را بوه موزارع ووود در هواتوانس،ند با حفر چاه  و نقوب قنوات آ 

د  ايران از اين نووع تويو  برسانند. با اس،ثناها  اند   همة تهرها  نم هادتت

جس،ند. اس،دالل پالنول اين است كه گرچه مهاجمان صوحرانورد م آبيار  بهره 

را از ميان بردند  اما به انهدام  هاو قنات هاتهرها را ويران كردند و بسيار  از چاه

  فرهنگ ايرانو   هاكامل نظام آبيار  در ايران موفق نشدند. از همين رو   ريشه

 والً فرهنگ  مبن  بر نظام كشاورز  بود  همچنان به قوّت وود باق  ماند.كه اص

بر نكس در آناطوف  كه از آ  و هواي  مساند برووردار است و ريوزش 

ميليم،وور نيسووت  كشوواورز  نموودتاً  200سوواالنة بوواران در آن هرگووز كووت توور از 

،ي ه و در نكشاورز  ديت است و  به آ  باران م،ّك  است  و نه چندان به قنات 

 كشاورزان آن دس،خوش قهر و آت،  طبيعت اند و اگر بهار  وشك يا زمسو،ان 

تووند. بوه م سخت  به سراغ آنان بيايد از نظائر وود در فالت ايران درمانده تر 

سخن ديگر  كشاورز  در آنواطوف  دسو،خوش هووس طبيعوت اسوت  گور چوه 

يون  اه،ر دارد. افوزون بور كشاورز آناطوف  از هم،ا  وويش در ايران سرنوت،  ب

هنگام  كه آناطوف  به تدريج  و بوه ويوژه پوس از دوران هلنسوت جوذ  حووز  

تر  مدي،رانه تد  توفيد محصوالت سر درو،  چون زي،وت و انگور و ان ير رايج

و  تد و كشت رلّات را به نوبة وود تضعي  كرد. به اين ترتيب   رلبوة فرهنوگ

ريشوه  تر  بر سرزمين  كه به سبب ندات،ن سونّت  مهاجت هاهتيو  زندگ  قبيل

 ديد آسان تر بود. م دار  در كشاورز  توان مقابله و پايدار  در وود ن
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ندانة آن چنان كه بايد حق نظرية بديع و هوتوم تتوانم در اين گف،ار من ن

تووان دو واكونش م پالنول را در جزئيات آن ادا كنت. با اين همه مع،قدم مشوكل 

 به   نمدتاًر برابر تسل  تركان را در فالت ايران و آناطوف  تنها و يا ح،ّمخ،ل  د

اد.   زيرزمينو  نسوبت دها  آبيار  و بهره جوي  از آ هانوامل اقليم  و تيوه

ن ورباي ا  كشاورز  ايرانيان  به ويژه نظام آبيار  و كشاورز  آنان  در آهاتيوه

داتوت. اموا آورباي وان   بوروالف و نواح  مركز  و جنووب  ايوران نيوز رواج 

  نشوان وراسان  نه چنانكه بايد در برابر نوامل فرهنگ  و نناصر بيگانه پايودار

ر سود  داد و نه در دوران رس،اويز فرهنگ  ايران پيشگام و پويا تد  چنان كوه د

هش،ت ه ر  )چهاردهت ميالد ( مردم تهرها  نمود  آورباي وان بيشو،ر تور  

د  از اگر هت اين وضع را بيش،ر ن،ي ة سكن  گرف،ن ند  زيوازبان تده بودند. و 

يت  ايالت تر  توس  مغوالن در سرزمين حاصلخيز و نلوفه زا  آورباي ان بودان

ر باز اين نك،ه باق  است كه مردم مغر  و تمال ررب  ايوران سوهت نموده ا  د

يون بوا ا  نهت و دهت ايران ندات،ند. هت چنين هارس،اويز فرهنگ  و سياس  سده

نوامل  كه قنات رايج ترين تيو  آبيار  در اياالت مركز  و جنوب  ايران هت بود

بوود و ديگر  كه وراسان را پرچمدار رس،اويز سياس  ايران كرد در آنها فراهت ن

. اين اياالت نقش تايس،ه  ا  در آرواز توكوفاي  ادبيوات فارسو  ايفوا نكردنود

رس و كرموان نقشو  مهوت در نرصوة   بعد  بود كوه آورباي وان و فواهادوران

 سياست و اد  ايران به نهده گرف،ند و فرهنگ ايران  را رونق بخشيدند.

فروپات  جامعة ساسان  در برابر يورش تازيان يا تكست هخامنشويان بوه 

دست يونانيان يا زوال ت،ابان سنن فرهنگو  ايوران در برابور نيورو  روز افوزون 

  هال بوه تويوهسوّ د را نيز مشكل ب،وان بوا توفرهنگ ررب  از قرن نوزدهت به بع
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آبيار  در ايران توجيه كرد. ناچار بايد گفت كه هت ضع  جامعة ايران ساسان  و 

تكس،ش از انرا  و هت سر بردات،ن ايرانيان پس از اين تكست كه با رس،اويز 

 فرهنگ  وراسان تروع تد هر دو همچنان نيازمند توضيح و سبب ياب  است. 

تواند ما م يح اينگونه رويدادها  جدا از رويدادها  مشابه  مشكل اما توض

ل ا ورا به ن،ي ة مطلو  برساند  زيرا با محدود ساو،ن وود به يك  دو موورد م

د را مقايسه و به محك زدن ن،ايج وود را نخواهيت يافت. وف   اگر افق ديود ووو

 ارد  ازو به ننوان موو را در منظر  وسيع تر قرار بدهيت هاهدبگس،ريت و اين پدي

نها نظر يابند.( در آم   مشابه توجيه  مشابه هايك نظام  كل  )كه در آن پديده

 نظمو  و كنيت  تايد ب،وانيت به افگوي  دست يابيت كه نياز وهن  موا را بوه يواف،ن

 ازد.سقانون  و منطق  در امور برآوَرَد و ارتباط ميان موارد مشابه را روتن 

نه جامعة ساسان  تنها جامعه ا  است كه پوس از تكسو،  در تاريخ بشر 

و  نظام  فرو پاتيده و نه وراسان تنها نمونة رس،اويز فرهنگو  اسوت . توضويح

  در وور ان،مواد كواف  وواهود بوود كوه از نظور كوردن در مسبب ياب  ما هنگا

دست  حوادث ايران به صورت وقايع  منفرد و يك،ا بپرهيزيت  تا اگر توضيح  به

 ورديت نه تنها تواف  تكست و رس،اويز وراسوان را روتون سوازد  بلكوه موثالًآ

 از آتوريان و سوپس رلبوة مادهوا بور اينوان در هاروتنگر تكست نهائ  نيالم 

تود. ق.م و يا تواف  تكست و قيام آفمان پس از دو جنگ جهان  اوير نيز با612

يش پوطبعواً ايون سولال د مشابه مح،اج مطافعة تاريخ است  و ردر نظر آوردن موا

گوهوا    كلّو  و افهواتواند ما را به طرحم آيد كه آيا مطافعة تاريخ نموم  م 

يوز نامّ  در توضيح وقايع رهنمون تود كه روتنگر رويدادها  تواريخ  ايوران ن

 باتد؟
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 هافرهنگزادن و فرسودن 

ريت ذياگراصل نليّت را حاكت بر رويدادها  تاريخ  بشمريت ناگزير بايد بپ

عن  بوه م  مشابه اند. حال اگر با توجه به اين ها  مشابه معلول نلّتهاكه پديده

وووريت كوه م تاريخ بشر در منظر  گس،رده بنگريت ب  درنگ به اين واقعيت بر 

  پيشورف،ه بشور  بوا يوك اسو،ثناء از ميوان رف،وه يوا بوه سسو،  هاهمة فرهنگ

گ نوشان سومر و مصر جز ياد  كمر  كهن و درهااند. امروز  از فرهنگگراييده

ل    مشوهور باسو،ان    فرهنوگ بابوهوانمانده. از ميان ديگر فرهنگ هادر واطره

ن  ة باسو،اآتور  هي،   نيالم  اورارتو  اوگاريت  فينيقيه  آناطوف  باسو،ان  سووري

ف،وه راقريطس )كرت(  ميسنه   مايا  آزتك   سلت   و روم باس،ان همگ  مرده و 

  هنود  و يونوان  و اسوالم   كوه دوام هوار برو  ديگر  چون فرهنگاند؛ و د

 آورده اند از پويندگ  و والقيت و تكوه گذت،ة آنان وبر  نيست. 

اس،ثناي  كه نام بردن تمدّن و فرهنگ كنون  رر  است كوه جووان تورين 

تمدّن پيشرف،ة بشر  است و به ررت پيشگوي  بدبينان  چون ایزوافد اتپنگلر هنوز 

تازد و آنها را به زير سولطه يوا نفووو م  هاوتنده و پوياست و بر ديگر فرهنگك

را موال  داور  ووود قورار  هاآورد. اگر  ههور و زوال ديگر فرهنگم وود در 

رسيت كه فرهنگ ررب  نيز سران ام از نفوس م دهيت ناگزير به اين ن،ي ة مح،وم 

فنيقو  و يونوان  و رومو     بوابل  و مصور  وهواوواهد اف،اد و چوون فرهنگ

محكوم به ضع  و زوال وواهد تد. به اين نك،ه نيز بايد اتاره كرد كوه فرهنوگ 

اي،افيا رخ نمود « رنسانس»ررب  كه آراز تكوفاييش در قرن چهاردهت مسيح  در 

قبول در مسوير  هاهنگام  رو به بافيدن گذاتت كه فرهنگ نرب   اسوالم  مودت
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ايران  اسالم  نيوز كوه ريشوه در نهضوت فرهنگو   انحطاط اف،اده بود و فرهنگ

وراسان داتت فاصلة چندان  با دوران  ركود  و فرسودگ  نداتت و اينك تمدّن 

در واورميانه و تمال افريقا و اسپانيا تمدّن فوائق و تازنوده بوه  هااسالم  كه قرن

سوپرد. در يوك سوخن  م رفت  كت كت جا  به تمدّن نوواس،ة رربو  م تمار 

تووند  در طوول زموان م نيز مانند هور موجوود زنوده ا  روز  زاده  هاهنگفر

رسود و  بوه م توند  اموا سوران ام نيورو  آنهوا بوه پايوان م بافند و تكوفا م 

رونود و يوا در م اف،ند و آنگاه يا مثل نيالم وكارتاژ از ميان م سراتيب انحطاط 

ر و حيات فرسود  وود اداموه ساية تمدّن جوان تر  فنگ فنگان به زندگ  كت نو

و در ميووان بوميووان كانووادا و بوميووان « جنوووب »دهنوود  چنانكووه در كشووورها  م 

 آمريكا  جنوب  مشهود است.

 

 عامل جغرافیايي يا عامل انساني

و توضيح و تفسير وصوصيات آنها  هادر بررس  زايش و فرسايش فرهنگ

تود. م و اقليم  آنها معطوف  نخست به اوضاع و احوال جغرافياي  هاطبعاً ديده

   فرهنگ  هر جامعه و محي  طبيع  و جغرافيوا  آن توجوههاپيوند بين ويژگ 

به  مردم تناسان و دانشمندان نلوم اج،مان  را دير  است به وود جلب كرده و

  گوناگون ان اميوده اسوت. از جملوه نظريوه ا  اسوت كوه نامول هانظريه ةارائ

 تمارد. م فرهنگ و كيفيت آن نامل قطع  و اساس  جغرافياي  را در تكوين 

ديگر نظريه ا  است كه بر نكس نامل انسان  و رف،ار آدم  را در واكنش 

داند. افب،وه مشوكل م به طبيعت و ساير نوامل اصل و اساس وصوصيات جامعه 

ب،وان انكار كرد كه تيوه و نحو  زندگ   به ويژه در مراحل آرازين هر فرهنگ    
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رر از اوضاع و احوال جغرافياي  و اقليم  محي  آن است. آرنوفود تووين بو  مو،أ

دانود كوه حود مع،ودف  از م   برتر هااقليم  را مساند رتد و تكوفاي  فرهنگ

 (golden mean)«ميانگين زرّيون»حدّ  كه و  آنرا  -دتوار  را در بر دات،ه باتد

ارزه با آن نبايد چنان دتوار باتد وواند. به ان،قاد او اس،فاده از طبيعت و يا مبم 

كه كوتش مردم يكسره صرف برآوردن نيازهوا  نخسو،ين توود )ماننود نوواح  

قطب ( و نه چنان آسان كه زندگ  روزمره با انود  تالتو  ميسور گوردد )ماننود 

سواحل آمازون(. مثالً و  بين افنهرين و يونان و مسير رود يانگ تسه در چين را 

اند   كه برا  رتد فرهنگ بشر  از ميانگين زرّين بهره دات،هيهادر زمره سرزمين

 (Kulturkreis)« محوي  فرهنگو »تمارد. هت چنين بر اساس نظرية هوواداران م 

  مغر  آسويا و مشورق هانناصر اصل  فرهنگ هند و اروپاي  در آراز در دتت

وه ا  نشأت گرفت و از آن رنگ پذيرفت و اساس توي (Eurasian steppes)اروپا 

از زندگ  مب،ن  بر كوچ و صحرا گرد  گرديد كه به تدريج به ساير نقواط اروپوا 

  پيش از تهرنشين  در ايون قواره مرسووم تود. توأرير  هاسرايت كرد و در دوره

توان ديد. مثالً تيو  زندگ  م محي  زيست را در برو  نقاط ديگر نيز به آسان  

ر قلب آفريقا را بوا محوي  طبيعو  آنهوا د هااسكيموها در نواح  قطب  و بوتمَن

توان توضيح داد. هت چنين زندگ  در سواحل دريا  اژه طبعاً با آنچه در تبّت م 

 گذرد تفاوت  اساس  دارد.م يا مغوفس،ان 

با اين همه بايد گفت كه پوس از آن كوه فرهنگو  ريشوه گرفوت رتود و 

 رف،وار و م،أَرر از تالش وتكاملش بيش از آن كه تابع  از نوامل جغرافياي  باتد 

ف   مردم آن است. در واقع  دربار  ارر نوامول طبيعو  ارلوب راه گوزاهاويژگ 

 ده اند.گرف،ه اند و به گمان من از توجّه كاف  به وصوصيات نامل انسان  بازمان
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كاف  است توجه كنويت كوه طبيعوت و محوي  جغرافيوا  يونوان از دوران 

ان يش از ميالد  يعن  هنگام  كه فرهنوگ يونوپريكلس و قيدياس در سد  پن ت پ

ونوان در اوج ان،ال  وود بود  تاكنون تغيير  نياف،ه است  اموا فرهنوگ جامعوة ي

 امروز به فرهنگ جوامع كنون  واورميانه توباهت بيشو،ر  دارد توا بوه فرهنوگ

دهود م باس،ان  آن كشور. نك،ة مشهود ديگر  كه اصافت نامل  انسان  را نشان 

ر آمده   جغرافياي  مخ،ل  به باهابا آنكه در اقليت هاكه  برو  فرهنگ اين است

يار  اند در بسيار  وجوه با  يكديگر همسانند  مثل تباه،  كه ميان فرهنگ بسو

ز از كشورها  امريكا  التوين و واورميانوه و پرتغوال و جزيور  سيسويل و قفقوا

فياي  و قوم كه محي  جغرا  فاحش  ميان دهابينيت. از سو  ديگر گاه  تفاوتم 

نودگ  زكنيت  مانند تفاوت  كه ميان فرهنگ و تيو  م واحد  دات،ه اند مشاهده 

رتيوب  تتود. به اين م بوميان امريكا  تماف  و تمدّن كنون  اين سرزمين ديده 

بوه جسو، و   هوابايد برا  پ  بردن به دالئل او،الف يا توباهت ميوان فرهنگ

 جغرافياي  برآمد.نوامل  رير از نوامل 

برا  پ  بردن به دالئل او،الف   مثالً ميان فرهنگ باس،ان  و امروز  مردم 

يونان يا مصر  در باد  امر نوام گوناگون  از جمله ه وم بيگانگان يا تن دادن به 

تود كه ه وم بيگانوه م آيد. اما چون نيك بنگريت آتكار م كيش  تازه به وهن 

به ويوژه اگور  -تودم كند و يا مانع بافيدن آن نم ابود نهميشه فرهنگ بوم  را ن

بلكه ح،ّو  ممكون اسوت  -توش و توان فرهنگ بوم  يكسره از ميان نرف،ه باتد

 به سو  مراحل برتر تود. ه وم بيگانه نامل  تازه در حركت جامعه ا  

  تكسوت كامول ووود در هادر دنيا  معاصر  آفمان و ژاپن كه از ويرانه

دسوت  اق،صاد   تاز  صنع،  و هاجنگ دوم جهان  سر بر كشيدند و به پيروز 
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  فرهنگو    بارز امكان تأرير مثبت تهاجت اند. نمونة ديگر بافندگهاياف،ند  نمونه

وراسان در دوران سامان  است. اما هنگام  كه جامعه ا  بوه سراتويب انحطواط 

اف،اد يا توان وويش را يكسره از دست داد  ه ووم ووارج  بور تو،ا  زوافوش 

افزايد  همان گونه كه آتور بانيپال نيالم را م،الت  كرد  و كوروش بابل را از م 

تمودّن روم را  هوامضمحل نمودنود وگیت نيرو انداوت و روميان تمدّن اتروريا را

و  هاند و تازيان هويت مصر و سوريه را دگرگون كردند و اسپانياي يددرهت نورد

   بوم  امريكا  مركز  و جنوب  را محو نمودند.هاتمدّن هاپرتغاف 

ين در مورد تحميل يا پذيرف،ن كيش  تازه نيز دفيل  در دست نيست كه چن

رسد  م. برنكس  چنين به نظر بين امدطاط و زوال فرهنگ  تغيير  فزوماً به انح

ان بت تود. اسالم آوردن تازيم كه تغيير كيش و آئين ارلب موجب تحرّك  تازه 

پرست  بودائ  تدن سَكاها  و،ن  يهود  تدن تركوان ووزر و مسويح  تودن 

ن وراتوان تمرد. اگر گس،رش مسيحيت به سو  رر  دم ارامنه  را از موارد آن 

زموان  تاريك قرون وسطا را با وود به اروپا آورد  بايد به وواطر آورد كوه دريون

ووود نقصوان گرفوت بوود و  هانيرو  درون  روميان و م،صرفات س لت نشين آن

م. )بطوريكه گيبون مورخ انگليس  نيز يادآور تده است هنگوام  كوه كنسو،ان،ين 

دوفوت روم را بوه هوت  ( به كيش مسيح  گرويد و كوتيد تا دين مسيح  و337

قووام بپيوندد  فرهنگ روم  وود به مرحلة انحطاط رسيده بود  و بايد گفت كوه ا

 ژرمن  هت هنوز آماد  جنبش فرهنگ  نبودند.

ضوع  و  ناملبه هر حال اگر به پرسش نخس،ين باز گرديت و بپرسيت كه 

فرهنوگ ف،ور فرهنگ  در بين افنهرين و مصر و يونان و روم و ايوران چوه بوود و 

چين و هند و مايا و اينكا و آزتك و س لت را چه نامل  از نيرو انداوت و طعموة 
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  جوان تر و مهاجت ساوت  به تگف،  در وواهيت يافت كه از تودّت هافرهنگ

سادگ  است كوه پاسوخ از نظور موا دور مانوده اسوت. و ايون نامول جوز نامول 

 سافخوردگ  نيست.

 

 هااصل اول: عمر محدود  فرهنگ

نگو  ر راهنماي  تاريخ را بپذيريت  ازين ن،ي ه گريز نيست كه هويو فرهاگ

ه  نمر  نيز  مانند همة موجودات زند هاماند. فرهنگم پيوس،ه در اوج بافندگ  ن

رين قمحدود دارند كه در ط  آن از دوران تبا   كه با تور و نيروي  وروتنده 

طواط  ام به تودريج راه انحرسند و سرانم است  به دوران ميانساف  و تكف،گ  

ومواً گذارند و سپس ووود نمم  اپيمايند و جا  وويش را به فرهنگ  تازه  وم 

توند. نه م آيند و يا در آن مس،حيل م به صورت پيرو و تابع  از تمدّن تازه در 

و  و نهادهوا نيوز راه پيور  هاو سلسوله هاتنها فرهنگ جوامع بشر   بلكه دوفت

ت ند و بوا نبوور از دوران نيرومنود  و بافنودگ  و ركوود فرتووسپرم كهنساف  

ناسوت. كاهند. تاريخ بين افنهرين گواه بارز  بور ايون مدّم توند و از درون م 

يان    سومريان  اك،يوان  كاسويان  آتووريان  بابليوان  پارسوهاو سلسله هافرهنگ

بور  نوبوت دوره ا هر يك بوه  هاسلوكيان  اتكانيان  ساسانيان  انرا  و نثمان 

ت اين وطّه مسل  تدند و حكت راندند  اما هيچيك ابد مدت نبودند و جوز نوبو

 پنج روزه ا  ندات،ند و آور منزل به ديگر  پرداو،ند. 

اين كه سافخوردگ  نامل اساس  در فروماندگ  جواموع بشور  اسوت بوا 

ن تووام توود. بوه ننووان نمونوه م نگاه  بر ديگر نوواح  جهوان روتون تور 

تووان م ي  را كه در يونان و اي،افيا ههور كردند در نظر آورد. در يونان هافرهنگ
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به ترتيب از فرهنگ مينووآ در ك ورت   فرهنوگ ميسونه )پاي،خوت آگواممنون( در 

پلوپونز و سپس فرهنگ كالسيك يونان نام برد كه يكو  پوس از ديگور  بوارور 

تروريا و فرهنگ روم  و سوپس تدند. در سرزمين اي،افيا از فرهنگ اتروسك در ا

زاده تودند  بوه مرحلوة  هاتوان كرد. هر يك از اين تمدّنم فرهنگ رنسانس ياد 

بلوغ و بارور  رسيدند و سران ام راه زوال گرف،ند  مگر تمدّن رنسانس كه هنوز 

 به صورت تمدّن ررب  پوياست.

 نيورو افب،ه اين اصل كه جوامع نيز چون موجوود زنوده ا  ديور يوا زود از

ز جملوه اروند اصل تازه ا  نيست. برو  از فالسفة تواريخ م اف،ند و از ميان م 

(  1665-1744تيس،ا ريكر )م( جانبا1333-1406ابن ولدون )قرن هش،ت ه ر   

 ها( به سير تمودّن1889-1975فد توين ب  )( و آرنو1880-1936ازوافد اتپنگلر )

خ مع،قدنود تواري« نظرية ادوار »نيز كه به  اتاره كرده اند. همة آنان   هاو جامعه

ن نظريوه توند. آنچه در ان،قاد صاحبان ايم تلويحاً از مع،قدان اين اصل تمرده 

توان بوه م ت اينست كه با پژوهش در تاريخ و مطافعة گذت،ه بشر  ومس،،ر سا

يدن افگوئ  و قانده ا  از بروز حوادث تاريخ  دست يافت كه به نوبة وود فهم

هوم ناو،ن رويدادها  منفرد را كه به هاهر ريور نواد  و بو  ارتبواط و نوامفو ت

 سازد.م نمايند ممكن است م 

بر ننوان ارر مشهور گيبون   تاريخ انحطاط و سقوط امپراطور  روم  وود 

كند  همانگونوه كوه طعنوة طنزآميوز و معوروف م دالفت   هانظرية ادوار  تمدّن

آمريكا از مرحلة توحّش به مرحلوة انحطواط رسويده »: اسكار وايلد بر آمريكائيان

اما واضوع نظريوة ادوار  قودرت « است ب  آن كه از مراحل ميان  گذت،ه  باتد.

همان مورخ نام  سد  هشو،ت ه ور  ايون ولودون اسوت كوه پيودايش و زوال 



 175 در جستجوي راز بقا

قودرت در  أرا به تفصيل بر رسيده اسوت. بوه نظور و  منشو هاو سلسله هادوفت

ناميده و آن همبس،گ  و پش،يبان  « نصبيّت»ر  چيز  است كه او   بشهاجامعه

س گروه اسوت  مثول همبسو،گ  كوه در قبايول ديوده ياس،وار از يكديگر و از رئ

تشكيل دوفت ماد و هخامنش  و اتكان  و سول وق  و  أتود و در  ايران منشم 

نوون   رربو  اكها  ديگر گرديد و در جامعوههاصفو  و قاجار و برو  سلسله

نصبيّت حزب  جانشين آن تده است. ابن ولودون مراحلو  را كوه وانودان  يوا 

تواند از وام  و وشونت و جنگ آرمان   م يابد و م قوم  كه به قدرت دست 

كه مخصوص اقوام بدو  يا صحرا گرد است  بگذرد و بوه مرحلوة سوازندگ  و 

گذرانود. م اً از نظر تمدّن برسد و توجّه به حرفه و صنعت و دانش پيدا كند دقيق

مرحلة اوير كه با پيشرفت اق،صاد  و كسوب روروت مالزموه دارد سوران ام بوه 

ان امود و م   طبقة حاكت و نشرت جوي  و رفلت از مصافح زيردس،ان يآساتن

اين وضع به ان،قاد ابون ولودون بوه سسوت تودن موالط همبسو،گ  اج،موان  

وشونت برا  سركو  مخاففان و  ل حاكمان به زور و)نصبيّت( از سوي   و توسّ

تود؛ قدرت پايوه و جووهر بواطن  ووود را از م معاندان  از سو  ديگر  من،ه  

مند اسوت بهره« نصبيّت»دهد و سران ام دوفت و سلسلة تازه ا  كه از م دست 

از ميوان مورّووان  15توود.م جانشين قدرت  كه درون ماية وود را باو،وه اسوت 

از آرنوفد توين ب  نوارف و پو  آمودها  فرسوودگ  و معاصر تايد كس  به،ر 

 16فروپات  جوامع را بررس  و تشريح نكرده باتد.

و نهادهوا  هواتگفت آور اين است كه گر چه نظرية فرسوده تدن فرهنگ

ست كه مطرح و معلووم توده  بواز هنگوام بحوث دربوار  احووال جواموع هاقرن

توان داتوت كم،ور سوخن از مرحلوة م سافخورد  امروز  و ان،ظار  كه از آنان 
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ي  از هور نوامل  و سوبب   از اوضواع هاآيد. در چنين بحثم سنّ  آنها به ميان 

اقليم  و جغرافياي  گرف،ه تا وضع آموزت  و تركيب نژاد  و نوامل موورور  و 

  اسو،عمار  سوخن هاژن،يك تا رويدادها  ناسازگار تاريخ  و مطامع و توطئوه

از همه ملرر تر و اساس  تر است: نامل طول نمر فرهنگ .  رود جز نامل  كهم 

  هاو كشومكش« هانبورد تمودّن»ن،ينگ،ون در نظرية وود دربوار  هاح،  ساموئل

  پیرتور  را برانگيخ،ه اسوت  بوه ها  اوير بحثهاآينده ميان ملل  كه در سال

  موذهب هوامتوجه  نشان نداده است. به ان،قاد او نبرد مرا هامسئله نمر تمدن

مانند سياس  و اق،صاد  كه تا چند  پويش در رويواروي  ميوان اتحواد جمواهير 

تورو  و كشورها  نضو ناتو منعكس بود  حال به پايان رسيده و از اين پوس   

  آينده ريشة او،الف و س،يز نه سياس  و اق،صواد  بلكوه فرهنگو  هاو در دهه

سياست جهوان  ميوان كشوورهاي  وواهد بود. به گمان او تضاد اصل  در نرصة 

جبهوة »ي  م،فاوت و ناسازگار دارند. بوه گف،وة او. هازبانه وواهد كشيد كه تمدّن

ن،ينگ،ون هوا17«تكل وواهد گرفوت. هانبردها  آينده در ام،داد تكاف ميان تمدّن

  گوناگون رربو   چينو   اسوالم    هنود   آمريكوا  هادر اين نظريه به تمدّن

ارتدوكس و افريقاي  چنان نگريس،ه كه گوي  همه نمر  برابر و التين   مسيح  

توان  يكسان دارند.  به ان،قاد من در اين مورد او از توجّوه بوه نك،وه ا  اساسو  

ي  هاگويد ميان گروهم رفلت كرده است. نبردها  سد  آينده اگر هت چنانكه  او 

ان يوا چينيوان يوا رو  دهد كه فرهنگ  مشو،ر  دارنود )مثول مسولمان هااز ملت

  هت قوّه نخواهد بوود  بلكوه ميوان هااروپائيان( چنين نبرد  ب  تك ميان گروه

يي  از ملل وواهد بود كه طول نمر فرهنگ  آنها م،فاوت است. ن،ي ة اين هادس،ه

  م،خاصوت تعيوين هوانبردها  اح،ماف  را به گمان نگارنوده ميوانگين نمور ملّت
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 وواهد كرد.

وان تومع  كه پيش،ر از ديگران به مرحلة برتر فرهنگ  يوا به طور كل   جوا

و بوه رسياس  و اج،مان  وود رسيده اند زودتر از ديگران نيز از نفوس اف،واده و 

نگو  اند ) هرچند اين سخن افب،ه به اين معنا نيست كه نمور فرهانحطاط گذات،ه

ان يوك به ننوتوان جامعة سومر را  م جوامع گوناگون برابر است.( برا  نمونه  

 تناسود  در نظورم واحد سياس  مس،قل و كهن ترين جامعة م،مدن  كه تواريخ 

قودرت  پيش از ميال ده نشين  را آراز كرده بوود. بوا 5.000 دآورد. سومر از حدو

.م بوه ق 2340ياف،ن ساميان اكّد  كه به پيشواي  سارگن همة بين افنهورين را در 

سوومر نموالً بوه پايوان رسويد و پوس از  زير سيطر  وود درآوردند نمر سياس 

ت ديد حيات كوتاه  اقوام نمور  و گوت  مقاوموت آن را در هوت تكسو،ند و 

 ق.م. پس از حدود دو هزار سال تالش فرهنگ  1950سران ام جامعة سور  در 

اتحان در فرهنگ ف هاو سياس  از تا  و توان اف،اد  هر چند تمدن پيش،از آن قرن

يونوان  چنانكه تمدّن يونان نيز در دل تمدّن روميان كه دوفت سومر ت لّ  داتت 

و  ه مانود را برانداو،ه بودند تا فرا رسيدن اقوام ژرمن  و آراز قرون وسط  پاينود

اقالن نوهمانطور كه تمدّن  ايران  و تمدّن هلن  )اين يك  به وسويلة م،رجموان و 

 د.سريان ( در بطن تمدّن اسالم  به حيات وود ادامه دادن

نيالم نيز هنگام  كه ديگر توان  برايش نمانده بود در سد  هفو،ت پويش از 

ميالد در حملة آتور بان  پال ويران تد و ديگر برنخاسوت و ديور  نپائيود كوه 

ق.م وارد بابل تود جامعوة  539منقاد  قوم پارس گرديد. هنگام  كه كوروش در 

اف،اده بود و ديگور هرگوز بوه  بارور  از توان هاسام  بين افنهرين نيز پس از قرن

ننوان يك واحد مشخص و مس،قل سياس  كمور راسوت نكورد و سوران ام نيوز 
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جذ  جامعة نر  تد و هويّت تاز  به وود گرفت. بور سور مصور نيوز هموين 

پيش از مويالد بور آن چيوره  525ماجرا گذتت  زيرا هنگام  كه ايرانيان در سال 

ن پس مصر نيز هرگز به ان،اليو  كوه در تدند جامعه ا  فرسوده بيش نبود. از آ

وور تمدّن دروشان ديرينه اش  بود دست نيافت و پس از دورانو  كوه بطافسوه 

فرهنگ هلن  را بر آن پيروز كردند اسالم آورد و هويّت تاز  پذيرفت. تكسوت 

  بوم  در امريكا  مركز  و جنوب  به دست مش،  مهاجموان هاو سقوط دوفت

آن كه ن،ي ة اس،فاد  مهاجمان از معدود  اسب و تفنگ باتود اسپانيا نيز بيش از 

اميودوارم  هوان،ي ة از رمق اف،ادن اين جوامع و ف،ور فرهنگ  آنان بود. ازيون مثال

انودرين سوپنج سورا  و « دول»اين قانده روتن تده باتد كه اوالً به نوبت انود 

 گويند.م د ديگر اينكه نموماً آنان كه زودتر رسيده اند زودتر نيز بدرو

برا  اربات اين نك،ه كفايت نكند كه تالش مس،مرّ سياس   هااگر اين نمونه

و اج،مان  و فرهنگ  پس از چند  سران ام نيرو  ولّاقه و توان وهن  جواموع 

كشواند  توايد بررسوو  م سوايد و آنووان را بوه ف،وور سووافخوردگ  م پيشورو را 

ديگر  از نهد  ايون مقصوود برآيود.   معاصر واورميانه به ننوان مثال هاجامعه

وورد آن است كه ايون جواموع از م نخس،ين نك،ه ا  كه دراين بررس  به چشت 

آن جمله جوامع بين افنهرين و مصر )كه از نظور فرهنگو  م،علوق بوه واورميانوه 

است( و آناطوف  و سوريه و ايران همه كمابيش كهنسال اند. تايد توك  نباتود 

  دروشان هاامع كهنسال كه همه در گذت،ه صاحب تمدّنكه هيو يك از اين جو

  بارور بوده اند ن،وانسو،ه انود ووود را دوبواره بوه سوطح والقيوت  هاهنگرو ف

فرهنگ  و ح،  وودكفائ  اق،صاد  ديرينه برسانند. امروز اينان بوا هموة انكارهوا 

  انرا  پيش هبرا  بقا  وويش نيازمند فرهنگ پويا و چير  ررب  اند. پانزده سد
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  واورميانه دميدند. جامعة اسالم   كه در هاا  در كافبد جامعهو اسالم جان تازه

ط  تاريخ وود مسير  طبيع  پيموده اسوت  در دوران والفوت امويوان و آرواز 

حكومت نبّاسيان در سد  دوم ه ر  )قرن هشو،ت مويالد ( بوه  بواالترين حود 

و پن ت )دهت و يازدهت ميالد ( با   چهارم هااق،دار سياس  دست يافت  در سده

ووارزم  و فاراب  و راز  و ابن ق،يبه و بيرونو  و ابون سوينا در زمينوة دانوش و 

ا حافظ  بو در پهنة اد  در قرن هش،ت )چهاردهت ميالد (  18انديشه به اوج رسيد

و در نرصة هنر در سد  نهت )پانزدهت ميالد ( با بهزاد  به برترين درجوه ارتقواء 

  نحال اگر اوضاع امروز واورميانوه را  در مقايسوه بوا سوابقة دروشوان آ يافت.

يابيت  سبب را بايد در ضع  نيرو  درون  م چندان ررور آفرين و اميد بخش ن

و ركود قوا  ولّاقه ا  بدانيت كه با طول نمر نارف جوامع واورميانه تده و نه 

ه كويش اسوالم و يوا در آنچنان كه برو  من،قدان گمان بورده انود در گرويودن بو

  پنهان  رربيان. سخن برو  نقّادان ترق  را كه در فورار از هاو دسيسه هاتوطئه

ص « ديگور »  فرد  و مل  و انداو،ن هر تقصير  به گردن هامسوؤفيت تخصوّ

رور  موانع پيشورفت و موجوب ركوود  ةياف،ه اند و مدّن  توده انود كوه توطئو

جدّ  گرفت. اگر اين جوامع ووود فرسووده توان م   واورميانه تده نهاجامعه

ديدند. نا موجّه تر م نشده بودند در بروورد با رر  و دول اس،عمار  تكست ن

از اين تكو  واه  و سخن فريبنده اما ب  اساس ديگر  اسوت كوه ايون ايوام بوا 

)ترق تناس ( ادوارد سعيد رواج ياف،ه و حربه ا  بوه  Orientalismان،شار ك،ا  

گيرنود و م گرايوان  داده اسوت  كوه هويو تقصوير  را بوه گوردن ندست ملّت 

ي  هاو كوتاه  هارا كه رر  باتد مسئول همة مصائب و نقب ماندگ « ديگر »

تمارند. در ديد آنوان  ايون هموه جیورم تورق م كه محصول سافخوردگ  است 
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 تناسان ررب  است كه با تحقيقات وود در آگاه  از احوال و سابقة ملل تورق 

و مذاهب آنان كوتيده اند و آنگاه نلت وود را وسيلة تضوعي  و بهوره  هاو زبان

بردار  ازين ملل كرده اند. بيش از يك قرن است كه مردم واورميانه در مودارس 

و نيز نلت ررب  مشغوفند  اما ايون نلوت و  هابه فراگرف،ن تاريخ و جغرافيا و زبان

   واورميانه نشده است.اهآگاه  از رر  موجب تفوق  برا  جامعه

نه تنها احوال واورميانه   بلكه تاريخ تمدّن و فرهنگ در آفريقا و اروپا نيز 

كند. بنا بر نظرية م   ديگر  الزم باتد  تأييد هاا  را كه گذتت  اگر مثالنظريه

-L.S.B.Leakey (1973تناس مشهور تناسان به پيشوائ  باس،انگروه  از باس،ان

ا  در تانزانيا كه  امروز قبول ناموة ياف،وه رافدو    آرار باس،ان  درّم.( كات1903

را در راه تمدّن كوه سواو،ن ابوزار و اتوياء سواده از  هابشر نخس،ين گام 19است 

-Cavilli)اس،خوان و چو  و سنگ بود  در افريقا بردات،ه است. كاويل  اسوفرزا 

Sforza)    نيوز در ك،واHistory and Geography of Human Genes   تواريخ و(

كند كه آفريقا زادگاه نخس،ين م جغرافيا  ژن بشر( در تأييد نظرية فيك  اس،دالل 

جامعة انسان  بوده است. اگر اين نظريه را بپذيبريت ) و دفيل  بر رد آن در دسوت 

نيست( بايد در برابر تالش سازنده و نيرو  ولّاقه آفريقاييوان   ايون كهون تورين 

  جهان   سرتحسين فرود آوريت كه با او،رانوات ووود راه را بورا  جامعة انسان

  انسان  گشودند و اج،مانات بشور  را وامودار هاپيشرفت و ترقّ  ساير جامعه

 وود كردند.

نظريوة ان،بوار  و اما تايد اروپاست كه بارزترين دالئل درس،  اين نظريوه

تووان ديود كوه م را دهد. ح،ّو  در مورور  گوذم را به دست  و هاسنّ  فرهنگ

جوان ترين نناصر  و كه تمدّن چير  دوران ماست و تواناترين نناصر تمدّن رر 
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اين تمدّن اند  يعن  آن گروه از مردم اروپا كه ديرتر از ساكنان ديگر  اين قارّه در 

  جديدتر بوه ترتيوب سون هانرصة اين تمدّن فعّال تدند. مردم اروپا در دوران

 هوا  اي،افيكهاال تدنشان در صحنة تمدّن نبارت اند از س لتفرهنگيشان يعن  فعّ

كه كمابيش با طبقه بند  ديگر  از مردم اروپا  يعن  تقسويت آنهوا بوه  هاو ژرمن

 اف،د.م آفپ    مدي،رانه ا  و تماف  )نورديك( برابر 

آنهوا    مخ،ل  اند  اموا تركيوبهاا  از اليهمردم بيش،ر نواح  اروپا آميزه

دگ  و ن نيست. از اينرو رف،ار  م،فاوت دارند و در نيرو  بواطن  و آفريينويكسا

بينيت كوه ايون مو   اج،مان  يكسان نيس،ند. چون درست دقّوت كنويت هاواكنش

اين  س،ه بهببيش،ر  و مثالً تفاوت رف،ار ميان مردم پرتغال و دانمار  و تفاوت رف،ار

تو،ه   جووان،ر دربور داهاو  اليوه  كهن تر هااست كه هر يك تا چه حدّ از اليه

جامعه    كهن بيش،ر باتد مردم آنها  جوان به اليههاباتد. هر چه نسبت به اليه

ا را بوا توان مردم سيسيل و جنوو  اي،افيوم كوتاتر و سازنده ترند. برا  نمونه  

نو  ساكنان نواح  تماف  اين كشور  كه بيش،ر در معرف ه وم قبائل جووان،ر يع

 ت دارنودمن  بوده اند و بيش،ر امور صنع،  و اق،صاد  اي،افيوا را در دسوقبائل ژر

ر مردم مقايسه كرد. تفاوت مشابه  بين ايرفند  كه بخش بزرگ  از جمعي،ش از تبا

مو  سلت اند و انگلس،ان كه در آن ننصر تماف  )نورديك( بر ننصر س ل،  و رو

   يوا ميوان پرتغوال وچربد  محسوس است. در مقايسة ميان اطوريش و آفموانم 

   در آنكاتافونيا در تمال اسپانيا نيز كه ند  بيش،ر  از قبايول توازه نفوس ژرمنو

اواريا وورد. ح،  تفاوت ميان مردم بم سكن  گرف،ند باز چنين تفاوت  به چشت  

،  در جنو  آفمان  كه الية س ل،  در آن مثل اطريش قو  است  بوا ناحيوة صونع

 توان بر اين اساس توضيح داد.م   راين در تمال آفمان را
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 تويت كه مذهب رافب جوامع  كوه ميوانگين سونّ م در اروپا باز م،وجه 

سوت تان بيش،ر است  يعن  كت و بيش اروپا  جنوب  و ايرفند  مذهب كاتوفيك ا

 كه وف ّ و مرجع معصوم و بر  از وطائ  چون پاپ دارد؛ تصميت ويور و تور و

ووار از وار توكّل بر او و تكيه بر دس،گاه كليسا ملمنوان روا و ناروا با اوست و با

خووش.   فرد  فارغ اند و به تكوه بارگاه كليسا دفهاانديشه و فزوم اوذ تصميت

برنكس   در تمال اروپا مذهب رافب يك  از مذاهب پروتس،ان است كه مرجوع 

 ،ور بواوركمتقليد و اتّكاي  ندارد و ملمنان آن نموماً به واسطة ميان ولق و وودا 

 هاه آئيندارند و به هواهر و زرق و برق كليسا چندان پا  بند نيس،ند و مصرّند ك

كم،ور   هاسو ادنية مذهب  به زبان رايج آنها باتد تا معن  آنرا دريابند؛ به قودّي

را در طلب ان،راف و بخشودن گناه و تخصويص قسوم،  از  هامع،قدند و كشيش

 دانند.م ن او،يارات وداوند به وود م از

  جنووب  اروپوا و ايرفنود هاتويت كوه جامعوهم با اند  دقّ،  باز م،وجه 

بيش،ر اهل تعر و موسيق  و دفداد  سرووت  و اهل احسواس انود و در ابوراز و 

 ها  سوگوار  و نروس  و جشونهادهند و آيينم تاد  كم،ر ووددار  نشان 

تووان بوه تفاوتهوا  م رد. طبعواً   مذهب  ميان آنان رواج  بسزا داهاو نزادار 

ديگر  نيز از قبيل تفاوت در مرانات مصافح جامعه در برابر مصافح فورد  و يوا 

دقّت و وقت تناس  و تشكيل نهادها  مدن  و تيو  تربيت فرزندان و رف،وار بوا 

بينيت كه هر چه مردم اين جوامع كهن تر باتند م م رمين اتاره كرد. در حقيقت 

  و رف،ار بيش،ر تبيه مردم واورميانه و موردم امريكوا  مركوز  و در تيو  زندگ

جنوب  اند. در جزير  ك رت كه اليوه ا  از موردم بسويار كهون دارد بروو  ازيون 

وصوصيات پیررنگ تر از نقاط ديگر اروپاسوت. مقايسوة ميوان ايرفنود توماف  و 
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 جنوب  نيز آموزنده است.

 توود  فرسوودگ  و ركوود وم همانگونه كه در مورد افراد آدم  مشاهده 

ز ارا بايود توابع   هاو فرهنگ ها  ملّتها  دوفتهاسپس انحطاط تدري   سلسله

 بنابراين جا  تگف،  نيست اگر جامعوة ايرانو  پوس از 20دانست هاطول نمر آن

ام اقالً هزار و پانصد سال كوتش سياس  و تالش فرهنگ   كه پس از آمودن اقوو

ده رسوده تمان كهن تر اين سرزمين آراز تد  فدبة آنها بر مرآرياي  به ايران و رل

ر ووود باتد و تا  و توان مقاومت در برابر موج ويزند  تازيان نو مسولمان را د

  ة مق،ودرنياف،ه باتد. درين هزار و پانصدسال ايرانيان به تشكيل اقالً پونج سلسول

ة ان  و چند سلسل  ماد  و هخامنش  و اتكان  و ساسان  و كوتهايعن  سلسله

  سوكائ  در هاميالد ( و وانودان 334ا ق.م ت350وچك،ر مثل سلسلة پارس  )ك

 مشرق و تمال هند كاميا  تدند  و مهت تر آنكه كيش جامع  مش،مل بر اصوول

 هوا  نباد  در جامة كيش زردت،  به جهوان آوردنود كوه قرنهائينآاوالق  و 

وابو  قضائ  و اصول تربي،  و ضابطة رس،ون اس،وار حيات معنو  و پاية قوانين 

ز ااج،مان  ايرانيان بود. ايون كوتوش مسو،مر در ادار  كشوور  پهنواور و دفواع 

ا بومرزها  آن و نبرد با اقوام مهاجت و م اهدت در حفوظ م،صورّفات و مبوارزه 

  بيگانوة طبعواً هوا  مذهب  و منوع گورايش بوه كيشهامدّنيان داول  و بدنت

 گرايد.م درون  است كه در طول زمان به كند  و ناتوان   مس،لزم صرف نيروي 

 

 ي موقّتهااصل دوم: فرسودگي

حال پرسش اينست كه آيا سسو،  و ضوعف  كوه در سود  هفو،ت مويالد  

موجب سقوط دوفت ساسان  و زوال قدرت كيش زردت،  تود ف،وور  گوذرا و 
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دوفت هخامنش   نالج ناپذير بود  مثل تكست ايرانيان از اسكندر و فروپاتيدن 

و يا ناتوان  و ماندگ  پايدار  چون سقوط بابل و مصر در روياروي  با سوپاهيان 

 ايران و پريشيدگ  جوامع اينكا و مايا به دست مهاجمان اسپانيوف ؟

پاسخ اين پرسش را بايد در پو  آمود مصواف بوا انورا  جسو، و كورد. 

 ونپاييد  تهاجت تازيان ديرهمانگونه كه اتاره تد فروماندگ  جامعة ايران  پس از 

هنگام  كه دهشت و آتف،گ  نخس،ين  كه از تكست حاصل تده بوود از ميوان 

رفت ايران چون سمندر از درون واكس،ر تكست سر برآورد و در جهان نوپوا  

 اسالم  هويّ،  تازه برا  وويش رقوت زد. رسو،اويز فرهنگو  و سياسو  ايوران 

دهاي   اساس  در بر داتت زيورا سونگ چنانكه گذتت برا  جهان اسالم پ  آم

دّن را ايون تمو« دوران ايرانو »بنا  دوّمين دوران تكوفاي  تمدّن اسالم   يعنو  

توازه  آن نيرويو  و حيوات « دوران نربو »فراهت آورد و نافت اسالم را در پايوان 

 بخشيد و از وطر ادامة ركود و ف،ور فرهنگ  رهانيد.

ردن م ودد ايوران پوس از تكسوت از آنچه دربار  برواس،ن و قد نلت كو

تد و در مورد تكست از مغوول نيوز مصوداق دارد اصول  هيونانيان و تازيان گف،

سازد. و آن اينكه هر فروپات  و م را روتن  هادوّم  از نظرية بقا و زوال فرهنگ

تكس،  دفيل ضع  كلّ  و نهاي  و نشان به پايان رسيدن نيرو  پويندگ  جامعه 

دهود كوه ن،ي وة م ي  رو  هازندگ  هور ملّ،و  گواه  تكسوت نيست. بلكه در

وس،گ  و ف،ور دوف،  يا سلسله ا  يا نحوه ا  از حكومت يا حيات دين  است  

وف  گذرنده است و پايدار نيست  بلكه جامعه پس از مدّت    مانند رهنورد  كوه 

رد و گيوم نشونيد و نفوس م از طول راه و دتوار  آن فرسوده تده و به زمين 

ويزد و چون هنووز م پس از مدت  اس،راحت و وس،گ  از تن به در كردن به پا 
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دهد )هور م اف،د  به مسير وود ادامه م نيرو  جوان  در او باق  است باز به راه 

 چند با ارر  از فرسودگ  پيشين(.

له ا  اينگونه تواف  فروپات  و باز پيوس،گ   يعن  برواس،ن دوف،  يا سلس

 و  و رونق كار آن و آباد  قلمروش  و سپس رواج تون پورور  و فسواد يا آيين

ع را رفلت از حال مردم  و آنگاه طغيان داول  و يا حملة اقووام م واوز كوه موقو

  يابنود  در زنودگ  طووالنم برا  ه وم و رلبه و تشكيل دوف،  توازه مناسوب 

ر تومال هخامنشيان ب تود. مثالً در هند   پس از اس،يال م ديده  هابيش،ر جامعه

سولة ررب  اين سرزمين و سپس رلبة اسكندر بر آن  چاندراگوپ،ا بنيوان گوذار سل

  بسيار دروشان  را در تواريخ هنود آرواز ق.م ( دور225-172) Mauryaمائوريا 

ن  كرد كه در پادتاه  نواده اش آتوكا به اوج رسيد. پس از سوقوط ايون وانودا

 هااقوام آسيا  مركز  مثل سكاها و اتكان هند نزديك دو قرن دس،خوش ه وم 

اهان آن م.(  كه ت325-550و مغلو  آنان بود تا آنكه واندان گوتيا ) هاو كوتان 

معاصر ساسانيان بودنود  برواسوت و دور  توكوفا و دروشوان ديگور  در ايوام 

لمو  حكومت آنان برا  هند پيش آمد كه به آرار مهت هنر  و ادب  و فلسف  و ن

در رياضيات و ن وم( مم،از اسوت و نصور زريون تمودّن هنود بوه تومار  )بويژه

بور قسومت  هوارود  و باز پس از آنكه واندان گوتيا دچار سس،  تود و هونم 

وره دنمد  تمال هند مس،وف  تدند  اين  جامعه توانست در نيمة اول قرن هف،ت 

 ا  از رونق فرهنگ  را ت ديد نمايد.

و فوراز و نشويب   دنهواي  نيسو،ن هاهمة تكسوتآيد كه م از اين همه بر 

تاريخ را با تحليل رف،ن تدري   نيرو  اج،مان  و فرهنگو  نبايود اتو،باه كورد. 

دهد. از بوارزترين م   روتن  از اين ایفت و ويزها به دست هاتاريخ ايران نمونه
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 150آنها فروپات  تاهنشاه  هخامنشس  به دست اسوكندر مقودون  اسوت كوه 

مت سلوكيان را در پ  داتت. اما با برواس،ن اتوكانيان توازه نفوس در سال حكو

سد  سوم پيش از ميالد و گس،رش فروپات  آنان به سو  رر   تا حدود فورات 

و سوريه  حكومت بيگانه از ايران روت بر بسوت و دوف،و  مق،ودر در ايوران پوا 

در وواور  آزماي  وود توسعة دوفت توانا  روم راگرفت كه با سرسخ،  و جنگ

نمالً محدود و م،وقّ  ساوت. اين دوفت نيز پس از چند قرن دچار سس،  تود 

و چند بار از روميان تكست وورد و آتف،گ  در كشور پديد آمد و نارضاي  باال 

گرفت و ناتوان  در اركان حكوموت اف،واد و ووان ووان  رواج يافوت. اموا اگور 

نيرو دات،ند. اردتير بابكوان در اوايول اتكانيان از نفس اف،اده بودند ايرانيان هنوز 

م.  224سد  سوم ميالد  از فارس بپا وواست و آورين تاهنشاه اتوكان  را در 

برانداوت و به پنچة قدرت و تدبير همة ايران را مسخّر و م،ّحد ساوت و دوباره 

ا  نيرومند پ  افكند و مدّن  ميراث پدران وود از روميان تد و فرزندش سلسله

اول روميان را تكست داد و بين افنهرين و قسم،  از سوريه را از آنان باز تاپور 

 گرفت.

پس از چهار  قرن  حكومت ساسان  نيز بوه سراتويب ضوع  و انحطواط 

اف،اد و ت مّل پرس،  و تن آسائ  و مال انودوز  و رنيّوت آزار  بواال گرفوت و 

ون كاس،ه بود به كشور آتف،ه و مهيّا  تكست تد و تاهنشاه  ساسان  كه از در

دست معدود  از تازيان تهيدست و پيكارجو كه همّ،شوان از نيورو  كيشو  نوو 

واس،ه و اميد رنائم  ناتنيده افهام گرف،ه بو فورو ريخوت و كشوور  بوار ديگور 

ووار  تكست و كوتاهدس،  را آزمون كرد. اموا ايون تكسوت نميوق نيوز  بوه 

ايت از پايان نيرو  درونو  والف آنچه در برو  كشورها  ديگر رو  داد  حك
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كرد. جنبش تازه ا  از وراسان آراز تد و دوران پرفرور  از فرهنگ م ن ناايراني

و اد  و هنور پويش آورد. ايوون نيورو توا قوورن هفودهت و زموان توواه نبواس بووه 

ي  كوه در هوا  سخت  بخصوص بحرانها  مخ،ل  و با وجود بحرانهاصورت

 تيمور  رو  داد  جلوه گر بود.  هان،ي ة ه وم مغوالن و تاتار 

از وفات تاه نباس به بعود اسوت كوه ضوع  واقعو  ايوران  نخسوت بوا 

حكومت آورين تاهان صفو  و تكست از افغانان  سپس در حكومت قاجاريان 

وان  و تكست از روسيه و انگليس و مداوالت اينان در امور داول  ايران و نوات

نلوت و  م،ر سپر انداو،ن ايوران در برابورايران در رفع اين مداوالت و از همه مه

 تود.م صنعت رر  و تقليد و اق،باس هواهر آن آتكار 

مخ،صر  آن كه تمودّن و فرهنوگ ايرانو  ديرتور از تمودّن و فرهنوگ بوين 

ر تد و افنهرين و مصر و آناطوف  و فينقيه و فلسطين باس،ان در صحنة تاريخ هاه

ه هموان بوالش تاريخ  وود را آراز كردند و ت هاتر از مردم آن جامعهرايرانيان دي

 ه هويّوتترتيب تمدّن آنان نيز ديرتر زيست و هنگام  كه آنان  رير از آناطوف  ك

ت ود هويّوترك  يافت  همه هويّت تاز  پذيرف،ند  ايران كه نيرويش پايان نياف،ه ب

 و فرهنگو  زاينوده أو  زبان وود را به پيشواي  وراسوانيان نگواه داتوت و منشو

 فروزان تد.

 

 اصل سوم: اثر پیوند نو بر ساق کهن

تووانيت بوه م آيد م   ديگر به دست هاحال با بينش  كه از مطافعة جامعه

مسئله وراسان بازگرديت و سبب پيشواي  آنرا جويا بشويت. در اين ا اصول سووّم 

 تود و آن اينكه وارد تدن وونم نظريه ا  كه در اين گف،ار مطرح تده كارساز 
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بخشود و موجوب تحورّ  و پوينودگ  را نيورو م  ا  كهن آنتازه در بدن جامعه

تود. به نبارت ديگر پيوند قوم تازه نفس تر و جوان،ر  با قووم م ا  در آن تازه

تواند از فحاظ فرهنگ  ارر  مثبت و سازنده دات،ه باتد و قووم  را م كهن تر  

 كه نيرويش نقصان گرف،ه تقويت نمايد.

تووان ديود. م ن  را در تاريخ اروپا و آمريكوا  التوين بوه روتون  اين مع

ه در ه وم اقوام جوان،ر ژرمن  به واليات رم و سكونت جس،ن در آنها وون  تاز

ويو    نخس،ين مآالً موجوب نيرها  آنها وارد كرد و با وجود ويرانگر هاجامعه

  طانيا در انگليس و اسپتازه در آنها تد كه در كشورهاي  مثل اي،افيا و فرانسه و 

شوين توان تصوّر كرد كه اگر سرزمين گیل  س لت نم رنسانس فرصت بروز يافت. 

)فرانسة بعد ( نخست موورد ه ووم روميوان و سوپس اقووام ژرمنو  فرانوك و 

 امعه ا جويزيگیت و بورگند  قرار نگرف،ه و از آنها كسب نيرو نكرده بود  امروز 

يزبوان ميست  و يا اگر اسپانيا  هر چنود بوه اكوراه  زم فرسوده و ب  رمق در آن 

ارق م. از جبول طو711واندافها  ژمرن  و سپس پذيرا  اقوام نر  و بربر كه در 

 گذت،ند و جنو  اسپانيا را م،صرف گرديدن نشوده بوود اموروز ارور  از نيورو 

نگوريت م   اروپواي  هاتد. امروز كوه بوه جامعوهم زاينده در ساكنان آن ديده ن

ر بينيت كه هر كدام كه بيش،ر در معرف ه ووم اقووام توماف  )نورديوك( قورام 

ازندگ  دات،ه و بيش،ر با آنها او،الط ياف،ه اند به همان نسوبت از پوينودگ  و سو

بيش،ر  برووردارند و هر كدام كم،ر به اين آميوزش دسوت ياف،وه انود نووارف 

  بافندگ  تمدّن رور كهوفت و فرسودگ  در زندگيشان نمايان تر و سهمشان در

 كم،ر بوده است.

در آمريكا  التوين نيوز آنچوه از تحورّ  و پويواي  در كشوورهاي  چوون 
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وورد بيش،ر از آن كه دس،اورد ساكنان بووم  م آرژان،ين  تيل  و برزيل به چشت 

آنها باتد ارمغان جمعيت نسب،اً جوان تر اروپاي  )به ويژه اسپانيوف ( اس،ه كوه بوه 

 وچ كرده اند.اين كشورها ك

حال اگر به پرسش نخس،ين باز گرديت و در صودد توضويح تفواوت ميوان 

 رربو  و وراسان و ايران ررب  برآييت  بايد به ياد آوريت كوه آورباي وان و ايوران

ر ه اق،دابمركز  جزئ  از سرزمين مادها بودند و مادها پيش از ديگر اقوام ايران  

 به نرصة تواريخ گوام نهادنود و دورانسياس  و تشخّص فرهنگ  دست ياف،ند و 

دراز  توان وود را صرف مقابله و كشمكش با آتور و ديگور همسوايگان ووود 

قاموت كردند و در ن،ي ه زودتر از ديگر اقوام  كه در سواير نقواط فوالت ايوران ا

يوران  گزيده بودند فرسوده تدند. اگر مردم اين نواح  در نهضت ادب  و سياس  ا

 ير  دات،ند و اگر زبان مردم تمال ررب  ايوران بوه تودريجكم،ر تركت چشت گ

   سوازند  آنوانهاجا  به زبان ترك  سپردن بايد گفت اين ن،ي ة قدمت كوتش

ايوران  بود كه زودتر نيز آنها را نيازمند اس،راحت و سهل گير  نمود. اموا جنوو 

ن كوانو هوانيز  كوه زادگواه دو سلسولة بوزرگ هخامنشو  و ساسوان  بوود و قرن

ازير رفت  هنگام  كه سپاهيان اسالم به ايران سورم   سازنده به تمار هاكوتش

تدند چندان توش و توان  برا  مقاوموت و والقيوت نداتوت. از سوو  ديگور 

 وراسان نقش رهبر  سياس  و مسئوفيت تأسيس دوفت و دفاع از مرزها  ايوران

ام نو  بوه 21نا  از ايرانيوا را تا سد  سوّم پيش از ميالد  يعن  تا هنگام  كه قبيلوه

ه زيس،ند وارد صوحنم  23  كه در نواح  مرز  تمال ترق تهريار  ايران22داهه

 تدند و حكومت اتكانيان را تأسيس كردند  بر دوش نگرف،ه بود.

اما تأوير نسب  ورود اتكانيان به صحنة فعّافيت تواريخ  و جووان  نسوب  
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  نخس،ين اسوالم  تومرد. هاان در سدهتوان تنها نامل پوياي  وراسم آنان را ن

نامل مهت تر را بايد در اصل سوّم نظريه ا  كه در اين ا مطرح تده  يعن  پيونود 

نناصر تازه نفس با اقوام كهن تر جس، و كرد  چه وراسوان پيوسو،ه در معورف 

ه وم اقوام صحراگرد قرار داتت و امواج  م،واف  مهاجمان كه از آسيا  مركز  

گرف،نود و م تودند و در آن سوكن  م اط به طرف وراسان سورازير و  ديگر نق

تودند هور بوار موردم وراسوان را نيورو و تووان توازه م سپس در آن مسو،حيل 

بخشيدند. از آن جمله  نخست يونانيان و مقدونيان بودند كه  در پو  پيوروز  م 

س از آن   چند بنا نهادند و چند  پوهااسكندر  در تمال ترق  ايران اسكندريه

ايران  باو،ر را برپا كردند  سوپس اقووام گونواگون  چوون و   ننيز پادتاه  يونا

كوه  24هوا  و سوران ام تاز ها  هياطله  كيدرها  تر ها  هونها  تخار هاسكان 

پس از پيروز  اسالم تمار  انبوه از آنان در وراسان اقامت گزيدند به اين وطّه 

. به اين ترتيوب وراسوان 25  آن وارد نمودندهاگرو  آوردند و وون  تازه در ر

مكرّر به منبع  سرتار از نيرو  انسان   كه تا اين حد در دس،رس ساكنان ديگور 

گرفت و جان تازه ا  م ياف،ه و از آن نيرو م   فالت ايران نبود  دست هابخش

ن وطّوه د سر چشمة نيرو  فزايند  ايميدم كه از اين رهگذر به كافبد وراسانيان 

گرديد. پس جا  تگف،  نيست اگر م تد و به جذ  و حلّ نناصر تازه توانا م 

  هااس  را بر نهده گرفت و جايگاه نخس،ين سلسولهبّوراسان رهبر  انقال  ن

ايران  پس از ف،ح انرا  و مهد ت ديد حيات ادبو  و هنور  و نلمو  ايوران در 

   تد.  نهت و دهت و اوائل سد  يازدهت ميالدهاسده

هر چنود توازه نيسوت.  هاو جامعه هانظر ية زادن و بافيدن و فرسودن تمدّن

  ئتود  بخصوص در نقد احوال ملل  كه روزگار برنام ن،اي   كه از آن حاصل 



 191 در جستجوي راز بقا

آنان سپر  تده  كم،ر مورد توجه قرار گرف،ه  و در توضيح وجوه تاريخ ايران در 

افب،وه فرصوت پورداو،ن بوه هموة    اوير به كوار نرف،وه اسوت. در اين واهاسده

انگيزد نيست. با اين همه ب است كه اقالً به م ي  كه طرح اين نظريه بر هاپرسش

يك پرسش نمده پاسخ داده تود. يك  دو مورد قوم اوس،ائ  اسوت و آن اينكوه 

اين قوم كه كيش زردت،  از ميان آنان برواست در وراسان و به اح،مال قو  در 

زيس،ند. سابقة كهن آنان با جوان  نسب  م ع مرو يا بلخ يا هرات ناحيه ا  از تواب

تواند بود؟ در جوا  بايد گفت كه آئين زردتت م مردم وراسان چگونه سازگار 

و « بود دينوان»در ميان قوم  رو  نمود كه همة نيرو  وود را در كشومكش بوا 

افت اين آئين بوه مبارزه با مخاففان و اس،وار كردن كيش تازه صرف كرد. آنگاه رس

اقوام ديگر سياس  آنان رواج گرفت. قوم اوس،اي  از تحر  اف،اد  چنانكه زبان آن 

هت به تدريج م،رو  تد و ح،  بوه دوران ساسوان  نكشويد. آنچوه در وراسوان 

بعدها رو  داد در حقيقت دس،اورد اقوام تازه نفس  بود  بخصوص سوكاها  كوه 

آوردند و در آن ساكن تدند و مآالً كويش  پس از دور  اوس،اي  به وراسان رو 

 اوس،اي  را نيز پذيرف،ند. 

اينكه كيش  در ميان قوم  ههور كند و سپس رسافت دين به دست قووم  

ر و وارج از حيطة اصل  آن بيف،د نظائر تاريخ  دارد. مثالً اسالم در ح از و گدي

ا توسوعه و تورويج در ميان مردم  نسب،اً بدو  )نظير قوم اوس،اي ؟( برواست  ام

و  هاآن پس از اند  زمان  به دست مردم نراق و سوريه و ايران اف،اد و مآالً تر 

  تازه نفس بودند كه آنرا در آسياي  صغير و قار  هندوس،ان و تركس،ان هاتاتار 

چين و برو  نقاط ديگر پراكندند. هت چنين آيين بوداي  كه در هندوسو،ان آرواز 

روت بر بس،ه و رساف،ش آور در چين و ژاپن و هندوچين و تد از ميان هندوان 
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طين سوتبّت بود كه فرصت گسو،رش يافوت. موذهب مسويح نيوز هور چنود از فل

گرفت و در اروپا من،شر تود و در فلسوطين جوز  ميان قوامبرواست در دست رو

ساية كوتاه  از آن  نماند. ح،  تايد ب،وان ايون معنو  را در موورد كويش يهوود 

ت كه در مصر و به تأرير مذهب مصر  آراز تود اموا در فلسوطين و سار  دانس

ميان اقوام آن پا گرفت. كيش زردتت نيز كانون قدرت و توسعه اش هواهراً ديور 

زمان  در زادگاه آن نپاييد و مثل اسالم كه زادگاهش  ح از  جز نيت قرن  كوانون 

 افكند. اصل  اسالم نماند. در تمال ررب  و مغر  و جنو  ايران بار 

و اين طنزها  توگفت تواريخ اسوت كوه وراسوان  كوه  پوس از اسوالم  

ويز پرچمدار نهضت ادب  و سياس  ايران و به همّت و نيرو   وود پيشوا  رس،ا

كست تفرهنگ  ايران گرديد اين نيرو را به بركت ه وم اقوام وود  و بيگانه و 

،ه بيش ه   وراسان پيوساز آنان و جا  دادن آنها در دامان وود به دست آورد. چ

توان از ديگر نواح  ايران در معرف ه وم و حمله و اتغال مردم تازه نفس و پر

صو   بيگانه بوده و در هر موج تهاجم  كه از آسيا  ميانه برواسو،ه هموواره در

نان  اول آتش قرار دات،ه است. اين مهاجمان در وراسان اقامت گزيدنود  بوا سواك

او،ند ش جان و نيرو  تازه بخشيدند  و چنان توانايش سدر آميخ،ند  به زندگ  ا

 .26كه توانست در تاريخ جهان اسالم سهم  اساس  بر دوش گيرد
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برو  از محققان را به وود معطوف كرده نقش وراسان در قيام    اوير نظرها. موضون  كه در سال26

به سنن فرهنگ  و صفات وهن  و نيرو  درون  وراسانيان  هانباسيان است. م،أسفانه در اين بحث
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تووان از يواد بورد. بوه م كم،ر توجه تده و اين گرچه نين  و قابل اربات نيست وف  قرائن آن را ن

نقوش وراسوان را در گسو،ر   هواو پژوهش هوار در اين گونه بحثحقيقت نزديك،ر وواهيت تد اگ

 وسيع تر  بررس  نماييت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


