
 
 
 
 
 

 پيوستگى تاريخ ايران

 دكتر احسان يارشاطر   

 

 زاتاريخ ايران و به خصوص تاريخ ادبى آن را معمووً  بوه دو دورپ شو   

م ازاسال ها تاريخ و ادب ات و هنر ش  كنند. در دانشگاپاسالم و اسالمى تقس م مى

ايوران  مىرود و استادان آن اكثورا  بوه تمودن اسوالايران مقوله جدايى به شمار مى

چن ن هم چندان توجهى ندارند و بع د ن ست كه زبان فارسى را ن ز درست ندانند.

را  اسوالم شردازنود ايوران شو   ازكسانى كه به تاريخ ادب ات و تمدن اسالمى مى

و از شمارند. آغاز درس و بحث آنهوا از اسوالم اسوتب رون از مدار كار خود مى

هاى سلسله ز گسترش اسالم و تاريخ خلفا بهشبه جزيرپ عربستان. شس از بحث ا

ارسوى منثوور ف شردازند و طورى از نخست ن اشعار و اول ن آثارحاكم در ايران مى

مى ايوران اسوال كنند كه گويى ش   از آن ايرانى وجود  نداشته و دروگو مىگفت

 هواىآفورين  همه چ ز از نو آغاز شدپ و از عدم جوانه زدپ و اول بار اسوت كوه

 .دهدادبى و هنرى روى مى

 اين از آنجاست كه مسلمانان، از جمله خود ايران ان، اسالم را آغاز زندگى

 اند و آنچه را ش   از آن بودپ كفر انگاشته و نه تنهوا آن را در خوورنوينى شمردپ
                                                 

 .20-14شناسى، سال سوم، صص ايران. 
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 .انداند بلكه به نكوه  آن ن ز شرداختهاعتنا ندانسته

 .وص از نظر تازيان ناموّجوه ن سوتچن ن برداشتى از نظر اسالم و به خص

 ش ونودد وآيد و آنان را به هم مىاى در م ان مردم عربستان به وجود مىك   تازپ

 انگ وزد، وبخشد و به نبرد با كشورهاى مجاور و تبل غ آي ن خوي  برمىن رو مى

 هواى ب وزانس و ايوران،دهد كه دو ابرقودرت زموان، دولوتاين هنگامى روى مى

 هاند و ضعف و اختالل درون آنها را ساي دپ و شوك كوردپ اسوت. بوپفرسودپ شد

 اى بر اساس كو  شوند و دولت تازپانگ ز مغلوب سپاپ عرب مىسرعتى شگفت

  از اسپانشود، و زبان تازى به تدريج بر سراسر قلمرو اين دولت ااسالم استوار مى

 .يابدى رواج مىتا هندوستان و سرحد چ ن به عنوان زبان فرهنگى و ادار

 از نظر اين دولت و از نظر مسلمانان و مروّجانِ زبان تازى تمودن اسوالمى

 تمدنى نوين است و با گذشته ارتباط چندانى ندارد مگر با عربسوتان جواهلى كوه

 زبان  را اسالم در همه جا گستردپ است و برخى از آداب و رسوم  را همچنان

 ان ش   از اسالم هر چه بودپ از م ان رفته و رشتهداشته. از اين نظر اير برجا نگاپ

 اش بكلى بريدپ شدپ و ايران اسالمى چون طفل نوزاد ح اتى نو آغاز كردپزندگى

 توان ماجرا را به صورت ديگرى در نظوراست. اما از ديدگاپ ايران و تاريخ آن مى

طور كوه آورد. چه ايران در طى تاريخ خود دچار تحوًت گوناگون شدپ و همان

هاى ديگر تأث ر شذيرفتوه. گواهى هاى ديگر اثر گذاشته، از اقوام و جامعهجامعه بر

تأث ر چنان شديد بودپ است كوه گوويى ايوران در تمودن و فرهنگوى غ ور از  اين

تمدن خود غرق شدپ و هوّيت خود را از دست دادپ است. اما نادرست  فرهنگ و

ب ن م ايران شوس از چنودى از جوا كه مىشود تصور از آن جا آشكار مى بودن اين

كنود، بوه خصوص اتى كه فرهنگ آن را از فرهنگ ديگران ممتاز موى برخاسته و با
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برخى تغ  رات ادامه دادپ، و چون شهلوانى كوه در نبورد بور زمو ن  زندگى خود با

چندى برخ زد و نبرد را از سر بگ رد و ن روى خوود را آشوكار  ب فتد و باز شس از

 .هاى نوين از سر گرفته استهاى تازپ و آفرين ات خود را باآراي كند، ح 

 يكى از اين موارد تأث رى اسوت كوه قووم ايرانوى در دورپ مفورآ در آغواز

 يكى سكونت  در ايران از تمدن بابلى و آرامى و مصرى شذيرفته است. اثرات آن

 و ال و ماپاقتباس معلومات نجومى دربارپ آسمان و زم ن و ستارگان و گردش س

 ردست و ديگر اقتباس خط. اثر آموختن خط را از ب گانگوان محوتمال  گاهشمارى

 توان مونعكسافسانه تهمورث كه بنابر روايات كهن ديوان به او خط آموختند مى

 سال ش   از مس ح تشخ ص جوهر ملى ايران وان بوا آن هموه 800ديد. شايد در 

 آمد. امادست يافته بودند دشوار به نظر مىاقتباسات از مردمى كه زودتر به تمدن 

 و بابول سرسختى ايران ان در مبارزپ با آشوريان و سرانجام ش روزى بر مردم آشور

 ددهد جوهرى ن رومند و شويا در اين مردم وجووشام و مصر است كه نشان مى و

 زيسته و سپس، به موقو،، وجوودداشته كه در دورپ نوآموزى در حالت كمون مى

 اى درهاى مادى و هخامنشى و برشا داشتن اساس توازپافكندن دولترا با شىخود 

 .حكومت آشكار ساخته است

 مورد ديگرى از اين نوع تأث رشذيرى با غلبه اسكندر بور ايوران شو   آمود.

 شكستى كه از ضعف درونى دولت هخامنشى در مراحل نهاي   نت جه شد ايوران

 سوال بور غالو  150دون ان و يونان ان ب   از را در مدار تمدن هلنى درآورد. مق

 اى چون بلخ براى نوشتننقاط ايران حكم راندند. خط يونانى در ايالت دورافتادپ

 بوه)زبان محلى به كار رفت و تحص ل زبوان يونوانى و شورداختن بوه ادب وات آن 

 م ان طبقه ممتواز رواج گرفوت. (ب ن مصورتى كه امروز در مورد ادب ات غربى مى
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 را بور «دوسوتدار يونوان»تقل د از هنر يونان مرسوم شد و شاهان اشكانى عنووان 

 .هاى خود نق  كردندسكه

 شوذيرد وب ن م كه شس از چند قرن اين تأث رات تخف وف موىبا اين همه مى

 هبوگوان را كند و اثر ب گانايران منشىِ ايران ان به تدريج ن روى خود را آشكار مى

 نموودن ن كه در زمان ساسان ان با اعالم دولتى ملى و بوا رسومىزند، تا آكنار مى

 ودگ رد و ب   از چهار قرن خومذهبى ملى ايران زندگى اص ل خود را از سر مى

 .شودمنشأ تأث رات فرهنگى و ادارى و س اسى در اقوام ديگر مى

آيد. بواز ايوران نمونه ديگرى از كسوف هوّيت ملى با غلبه تازيان ش   مى

سال حكوموت ساسوانى خسوته و نواتوان شودپ اسوت، شكسوت  400شس از  كه

آيد و در اين م وان از جملوه موذه  و و تحت تسلط قومى ديگر درمى خوردمى

 .شذيردگذارد و ك شى تازپ مىطبقات اجتماعى خود را فرو مى خط و

 بندد و آن را با انديشوه وب   از دويست سال كمر به تقويت آي ن تازپ مى

كوه دهد، چنانهاى خود توسعه مىبخشد و با تجارب و سنّتخود رونق مىذوق 

يابد،بزرگانى در ساختن و شرداختن تمدن اسالمى سهم عمدپ به وى اختصاص مى

مقفو، و ابون درخشد، از ابنكه نامشان در سر لوحه افتخارات فرهنگ اسالمى مى

بخشود. اگركسوى بوه م موىس نا به عالم اسوالقت به گرفته تا رازى و ب رونى و ابن

كه كت  طومار دراز اسامى اين بزرگان نگاپ كند  مثال  به جا ب اورد كه از ش  تنى

هرشو  ايرانوى  (صح ح بخارى و غ رپ)شان براى اهل سنّت سند است احاديث

هاى علوم دينى، و علوم ادبى وغ ر آنها به گفتوه اند، و ش شوايى در تمام رشتهبودپ

ايران ان خوود را از قريبا  انحصار به آنان داشته، گمان خواهد برد كهت (1)خلدونابن

ايون نظور را در انود. اموا خوالفياد بردپ و در تمدن ديگرى مستح ل شودپ بوودپ
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موذهبى و هواىقرارى و تالطم درونى ايران ان كه منجر به يك سلسوله طغ وانبى

محلوى شود  تقلهاى مسس اسى و ن ز نهضت شعوبى و سرانجام تشك ل حكومت

 .كن مآشكارا مشاهدپ مى

 نشا عمدپ شايدارى هوّيت ايرانى در درجه اول حفظ زبان ملوى بوا وجوود

 ست كه با آن كوه جمع وت كث ورى از قبايول عورب درتسلط تازيان است. گفتنى

نشدند،  خراسان سكنى گرفتند، خراسان ان به خالف مردم مصر و شام، عرب زبان

آنها كوه  به خالف)شهرها و دهات خراسان ساكن شدند  بر عكس تازيانى كه در

ملوه ح و در (2)فارسى زبوان گرديدنود (زيستندجدا از ايران ان به صورت قب له مى

 (3)ابومسلم به عراق در زمرپ سپاه ان او درآمدند.

هاى تمدنالبته بايد گفت كه تأث رى كه اسالم بر ايران بخش دپ است با تأث ر

اسالم مانند ى دارد و آن قبول ك شى تازپ است، به خصوص كهديگر تفاوتى اساس

ار و شرودرگوساير اديان خاورم انه تنها ناظر به مسائل روحانى و ارتباط م ان بنودپ

عبارت ديگور ن ست، بلكه روابط اخالقى و اجتماعى و مسائل مالى و قضايى و به

فاريان صاى كه اززمان پگ رد. از اين رو فرهنگ تازكل ه شئون زندگى را در بر مى

پ آي ن و سامان ان و مقارن فتور دولت عباسى در ايران شكفتن آغاز كرددر محدود

 ...اسالم روى داد

 اهم ت اين فرهنگ در خور توجه است. اگر به كشور ايوران محودود بوود

توردارد. داشت، اما اين فرهنگ قلمروى بس ار وس ،فقط اهم ت ملى و محلى مى

موضووع  هواى مختلوف دن وا رامورخ نامدار اين قرن كه تمدن Toynbee بىتوين

داشوته  تحق ق خود قرار دادپ و به تمودن ايوران و اسوالم توجوه خواص مبوذول

اموروز را  م گويد: اگر به عق  برگرديم و بخواه م ريشه و منشأ جامعه اسوالمى
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دريواى  خوريم كه حوزپ جغراف وايى آن از شورقاى برمىجستجو كن م به جامعه

آذربايجان  شود و به خل ج بنگال منتهى م گردد و شامل آناتولى ومرمرپ شروع مى

شهنوه (هندوسوتان  و خراسان و حوزپ رودهاى ج حون و س حون و افغانسوتان و

جامعه يوا فرهنوگ را  اين (4)است. )شمالى هند از شنجاب تا مص  رودخانه گنگ

سراسور قلمورو آن  خوانود، زيورا درىم «(Iranic Society) جامعه ايرانى»بى توين

رفوت. شومار موىفرهنگ ايرانى فرمانروا بود و زبانِ فارسى زبانِ فرهنگوى آن بوه

هاى عثمانى وصوفوى و گوركوانى هم ن شهنه است كه مآً  به صورت شاهنشاهى

زم ن شا در صوحنه تشكل يافت. در قلمرو اين سه دولت تا زمانى كه تمدن مغرب

فرهنگى را به دست گرفت، زبان و ادب ات وكه هنور و انديشوه  گذاشت و رهبرى

 .رفتشمار مىهاى محل بهايران ش شوايى داشت و سرمشق و اساس فرهنگ

 گذرانود،در زمانى كه فرهنگ ايرانى دورپ شكوفايى و گسترش خود را مى

 «جامعوه عربوى»بوى آن را اى كه در مغرب عالم اسالم قرار داشت و تووينجامعه

 ندپ است و زبوان رايوج آن زبوان توازى بوود، روزگوار ضوعف و انح واط راخوا

 نىگذراند و بزودى از مغرب فرات و سوريه تا الجزاير به تصرف دولت عثموامى

 ومدرآمد. از شكوپ و شوكت دولت عباسى و اعتالى علم و ادب در سدپ اول و د

 دپشنوشته  وسط ايران انآن، و از آن همه آثار گرانقدر كه به زبان عربى و ب شتر ت

 اى در ايون جامعوه كوه وارث آن بوه شوماراى و سايه رنگ رفتوهبود جز خاطرپ

 .رفت به جا نماندپ بودمى

 حق قت امر اين است كه تمودن اسوالمى دو مرحلوه يوا دوران اساسوى را

 كه در طى آن زبان تازى، زبان ادارى و فرهنگى «دوران تازى»ش مودپ است. يكى 

رسد و شوس از آن دچوار ركوود و ست و در قرن سوم و چهارم به اوج مىو ادبى
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كه از قرن چهارم بلكه كمى زودتر شروع به  «دوران ايرانى»شود. و ديگر مى تنزل

 شود و استقالل خود را در دايرپ تمدنكند و با سرودن شاهنامه شكوفا مىمى نمو

شود. مى ر شعر حافظ متجلىسازد. كمال بارورى اين فرهنگ داسالمى آشكار مى

افتوادن  اين فرهنگ است كه از قرن شنجم و به خصوص شس از سوقوط بغوداد و

اسوت. حتوى  خالفت عباسى به دست مغوًن فرهنگ زايندپ و شوياى عالم اسالم

بوه علوت  قسمت غربى عالم اسالم هم كه در آن به زبان عربوى سوخن م گوينود

نفووذ  بى از دهه دوم قرن دهم بوه تبو، تحوتتسلط عثمان ان بر آن به گفته توين

 (5)گ رد.فرهنگ ايرانى قرار مى

 اين حق قت متأسفانه چنان كه بايد مشوهود ن سوت و بوا آن كوه برخوى از

 اند،پبه درستى به آن توجه كرد (6)مورخان و مؤلفانى مثل گ   و براون و هاجسن

 حق قواتعمدپ اين است كه تاند. علت بس ارى ديگر از تقرير و تأك د آن بازماندپ

است  هاى آغازين اسالم و دورپ شكفتگى تمدن عباسىاسالمى ب شتر متوجه سدپ

 اى كه زبان توازى رواج و غلبوه داشوت. و هوم از ايون جهوت اسوت كوهدورپ و

 ىهاى استعمارى نسبت به كشورهاى اسالمى سواحل مديترانه كه همه توازعالقه

 ر وقرن نوزدهم را متوجه اين كشوورها، خاصوه مصو زبانند عمال  تتبعات اسالمى

 هًزم بو ست كه در قرن ب ستم ن ز ادامه يافته و مان، توجوهشام، كرد و اين سنّتى

 بارور تر داشته و مدت زمانى درازترفرهنگ ايرانىِ شرقِ اسالم كه قلمروى وس ،

 .بودپ است گرديدپ

 را كه در درجه اول هاجسن حتى اين نظر را ش   كش دپ كه تمدن عباسى

 شوود بوه جواى آن كوهاى از كوش  فرهنگوى ايران وان محسووب موىجلوپ تازپ

 اى از تمدن عربى بخوان م كوه ايران وان يوا سوريان ان در تكووين آن موؤثرمرحله
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 اى از تمودن ايرانوى يوا سوريانى خوانود كوه دراى و مرحلهتوان جلوپاند مىبودپ

 بر اين اساس ايران در طى سرگذشوت فرهنگوى (7)د.انتكوين آن تازيان اثر داشته

 خود يك دورپ اسالمى ن ز گذراندپ است كه در آن زبان علم و ادب ايران توازى،

 ولى سنّت و سابقه و ن روى فرهنگى آن ايرانى بودپ است. اگر هوم چنو ن نظورى

 (به خصووص كوه زبوان جوانِ فرهنوگ اسوت)آم ز به نظر برسد انقالبى و مبالغه

 .سازداى در سنج  و ارزيابى تمدن ايران متوجه مىكم ما را به نگرش تازپدست

 ااز اين همه ممكن است رايحه مباهات يا تعصّ  ملى به مشام برسود و يو

 رىاند. چن ن نظتصور شود كه ايران ان در هوش و ذكا برتر از ديگران به قلم رفته

 ىن، در طو انوه  از جملوه ايران واالبته معقول ن ست، زيرا كه اوً  نژادهواى خاورم

 توانود اسواسگونه ادعاى امت از نوژادى نموىاند كه ه چتاريخ چنان آم زش يافته

 گور،علمى داشته باشد، و اگر جز اين هم بود اثبات برترى مردمى بور مردموى دي

 ان رادرشذير ن ست. به گمان نگارندپ آنچه ايران هاى گذشته، امكانخاصه در زمان

و  امشوكند سنّ آنهاست. موردم شان از معاصران آنها ممتاز مىهايى از تاريخدورپ

 ما بوار تاريخ شدند و زودتر ازترند. زودتر از ما وارد صحنهمصر مردمانى كهنسال

 بان وزتمدن خود را به دوش كش دند. زودتر از ما ن ز فرسودپ شدند و در نت جه 

 ق قتبى به آسانى از دست دادند. در حفرهنگ خود را در قبال زبان و فرهنگ عر

 رتووتو بر آنها غلبه كردند ف مصر و بابل حتى هنگامى كه هخامنش ان برخاستند

 مشدپ بودند و با وجود سابقه تمدنى چنان شرشكوپ و درخشان به سهولت در هو

 شكستند. شس از آن هم تا ايام اخ ور هرگوز روى اسوتقالل س اسوى يوا فرهنگوى

 .سته از تسلط غالبى به تسلط غال  ديگرى دچار شدندنديدند و ش و

 اى مغلووبايران ان ديرتر به صحنه تاريخ شا گذاشتند و گرچوه در مرحلوه
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 اعراب شدند ولى هنوز ن روى جوانى و همّت درونى در آنها به آخر نرس دپ بود.

 هنه تنها زبان خود را با وجود تسلط تازيان نگاپ داشتند، بلكوه شوس از چنودى بو

 اى ن ز كام اب شدند كه چند قرن بور جهوان اسوالمتأس س و توسعه فرهنگ تازپ

گستر بود. ش رى و ناتوانى آن از اواخر دولوت صوفوى آغواز شود و در ايون سايه

رو است كه با تمدن جسور و نافذ غرب ان و مقاصد اسوتعمارى آنوان روبوه مرحله

معركه ن ز ش روز ب رون خواهد آمود اين كه آيا ن روى فرهنگى ما از اين  گرديدند.

 .اش در دل زمان نهفته استاست كه شاسخ شرسشى

 ستآنچه شايسته تأك د است، اين است كه تاريخ ايران و تمدن  با همه ش

 اوريم وگونه در نظر ب و بلند آن تاريخى و تمدنى ش وسته است و اگر آن را بدين

 يواب م. يكوى از مزايواىموى تورى در سونج  آن دسوتب اموزيم به ب ون  ررف

 گرسرايى در ايران جلوپگوناگون آثار استاد صفا كه به خصوص در كتاب حماسه

 .است تأك د اين ش وستگى در فرهنگ كهنسال ايرانى است
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