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پس از فتح ایتران بته دستت اعتراب و تاییتر نظتام سیاستی ایتن سترزمین، ایتران  چکیده:
تتوان متی را حفت  کنتد.د ة فرهنری و اصالت تاریخی، هنتری و ادبتی ختومایدرونتوانست 
هتای پذیری ایرانیان را نقطة عطفی در تاریخ این کشور دانست کته موجتب دگرگتونیاسالم

عمیقی در جامعه ایران شد، اما شکست از اعراب و گرویدن به اسالم به معنتای اتمتام قتدرت 
ن اسالمی های نخستیفرهنری ایران نبود؛ زیرا عناصر فرهنگ ایرانی و حضور ایرانیان در سده

چنان نیرومند بود که نه تنها هویتی نوین و ممتاز را در درون جهان استالم آفریتد، بلکته ملتل 
دهتد کته عتواملی چتون های این پژوهش نشتان متیجوار را نیز تحت تأ یر قرار داد. یافتههم

هتای محلتی، نهضتت شتعوبیه، تعامتل یابی عباسیان، ظهور سلستلهگرایی امویان، قدرتعرب
های پایداری و پیوستری فرهنری ایتران هنری زمینه-ة ایرانی و اسالمی و تحوالت ادبیجامع

اند علتل و های نخستین اسالمی فراهم ساخت. نرارنتدگان مقالته حاضتر کوشتیدهرا در سده
های پایداری فرهنگ ایرانی را پس از ورود اسالم بته ایتران بتا مطالعتة تتاریخی و روش زمینه
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Abstract: After the conquest of Iran by the Arabs and then the change of political 

system of the country, Iran was able to keep its own cultural content and historical, literary 

and artistic authenticity. Although, the Islamization of Iran can be considered as a turning 

point in the history of this country, which led to profound changes in Iranian society; 

however, military defeat of Iran by Arabs and conversion to Islam did not mean the end of 

Iran's cultural power. This is because the cultural elements of Iran and the presence of 

Iranians in the early Islamic centuries was so powerful that they not only created a new 

privileged identity within the Muslim world, but also influenced neighboring nations. The 

findings of this research shows that some factors such as Umayyad Arabism, Abbasid 

empowerment, the establishment of native dynasties, the movement of Sho'ubiyah, 

interaction of Iranian society with Islamic culture and literary artistic transitions provided 

the context for Iranian cultural resistance and continuity in the early Islamic centuries. This 

research paper, investigating the continuity of Iranian culture, is trying to explain the causes 

of such continuity after arrival of Islam in a historical study through descriptive-analytical 

method. 
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 مقدمه
شود و افدراد یدک های بعدی از راه فرهنگ امکانپذیر میانتقال هویت یک جامعه به نسل

توانند با حفظ دستاوردهای فرهنگی و تمدنی خود، هویت اجتماعی و سدرزمینی جامعه می
های نخستین اسالمی بسدیار خود را نیز حفظ کنند. این مسئله هنگام گستر  اسالم در سده

هدا بدر با وجود فروپاشی سلسلة ساسانی و سلطة سیاسی عدربکه چنان حائز اهمیت است؛
های ساختاری فرهنگ خود را حفظ کنند. این تجربة تاریخی ایران، ایرانیان توانستند ویژگی

شود، موجب پیوستگی فرهنگی ایران در طدول های مختلف تاریخ ایران دیده میکه در دوره
ری، تاریخ هیچ قومی همچون پارسیان پیوستگی ندارد که به گفتة طباعصار شده است؛ چنان

: 0366که پادشاهی آنان از زمان کیومر  تدا ظهدور اسدالم امتدداد داشدته اسدت )طبدری، 
توان آن را رویکرد پیوستگی فرهنگی ایدران نامیدد، تداریخ و (. در این دیدگاه که می0/236

استمرار داشدته  ان تا به امروزاز عصر باست ،مدتهای کوتاهگسستفرهنگ ایران، با وجود 
کند و با نگاهی است. در این رویکرد، وحدت و استمرار بیش از کثرت و فاصله معنا پیدا می

توان به یک وحدت ذاتی و تسلسل علت و گرایانه به توالی رویدادها در تاریخ ایران، میواق 
ان و تشکیل حکومت سلوکی و که با حملة یونانیان به ایرمعلولی در میان آنها پی برد؛ چنان

هدای فرهندگ و ها و ساقط شدن حکومت ساسانی، صفات و ویژگیهمچنین هجوم عرب
: 0363؛ یارشداطر، 306: 0312؛ همدو، 0/2: 0364کدوب، تمدن ایرانی از میان نرفت )زرین

اند که در برابر طوفان خدم (؛ به همین دلیل این فرهنگ را به درخت سرو مانند کرده3/01
 (.211: 0336؛ نصر، 03: 0311شکند )فرای، شود، اما نمیمی

هدای نخسدتین در سدده ایرانیتبیین دالیل پیوستگی فرهنگ  هدق اصلی پژوهش حاضر
اسدت. بده بعد از اسدالم اسالمی و واکاوی سهم هر یک از عوامل در حفظ فرهنگ ایران 

ساز تدداوم فرهنگدی مینهچه عواملی ز»نماید که: این منظور پاسخ به این پرسش ضروری می
 «.های نخستین اسالمی بوده است؟ایران در سده

 پیشینۀ پژوهش
تدوان ندام بدرد کده بده ها و مقاالت مختلفی را مدیاین پژوهش، کتاب در حوزه موردبحث

اندد، امدا در ایدن آثدار کمتدر چگونگی انتقال میرا  باستانی ایران به دورة اسالمی پرداخته
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تدوان بده آثدار داوم فرهنگ ایرانی بررسی شده است. از آن جملده مدیهای تدالیل و زمینه
محمدی مالیری اشاره کرد که درباره منشأ ساسانی بسدیاری از عناصدر فرهنگدی ایدران در 

چگونگی انتقال میرا  باستانی ایدران بده دوره دورة اسالمی بحث کرده است؛ آثاری مانند 
بنیادهدای هویدت ، حمید احمددی در یرانیهویت ا. همچنین احمد اشرق در کتاب اسالمی

 Persia the bridge ofدر، سید حسدین نصدر هویت ملی ایرانی در گستره تاریخو  ملی ایرانی

turquis  و  عصدر زریدن فرهندگ ایدران، ریچارد فدرای در گراییدر مسیر سنتوIran to 

persia, continuity of traditions ون بر اینها، یکدی از آثدار اند. افزبه این مسئله توجه داشته
 Continuity inکتدابنسبتاً جدیدی کده در زمیندة پایدداری هویدت ایراندی انتشدار یافتده، 

Iranian Identity Resilience of a cultural heritage ( کدده 2101از فرشددته داوران )
 برگرفته از رسالة دکترای نویسنده در دانشگاه برکلی است.

های گدردآوری اطالعدات شدیوه تحلیدل محتواسدت.ی و ریختحقیق اسنادی تااین رو  
تاریخی، جغرافیایی و ادبی فراهم آمدده اسدت    گوناگونمناب بررسیاست که با  ایکتابخانه

 شود.ها، موضوع بحث، تحلیل و تبیین میو با گزینش داده

 . دالیل سقوط دولت ساسانی1

ساسانی دچار آشدفتگی شدده و ایدن  همزمان با هجوم اعراب به ایران، اوضاع امپراتوری 
دولت که بیش از چهارصد سال در ایران دوام داشت، بده ضدعف و سسدتی گراییدد و بدا 

تدوان مدلثر دانسدت ورود اعراب دچار شکست شد. در این شکست عوامل زیادی را مدی
های فرسایشی با روم، برافتادن دولت لخمدی حیدره بده ترین آنها باید از جنگکه از مهم
های سنگین از مدردم و نارضدایتی اجتمداعی، اخدتالق خسروپرویز، گرفتن مالیاتدست 

هدای گونداگون در ایدران و عددم وحددت طبقاتی و عدم همکاری میان آنان، رواج فرقه
مذهبی، اعتقاد به نیروی سرنوشت و در نتیجه آمادگی ذهنی مردم بدرای قبدول شکسدت، 

گرایی شاهان و فسداد سیاسدی آنان، تجمل دخالت موبدان در سیاست و نارضایتی مردم از
تدبیری حاکمدان (. بی4/03: 0363کوب، ؛ زرین621: 0366سن(، دربار نام برد )کریستین

سیاسی در اواخر این دوره چنان بود که در طول سه یا چهار سال، یازده پادشاه یکدی پدس 
ه شددند. از ایدن ای از قدرت کنار گذاشدتاز دیگری بر تخت نشستند که همگی با دسیسه
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رو، علت فروپاشی دولت ساسانی را بیش از عوامل خارجی باید در درون دولدت ساسدانی 
وجو کرد. دولتی که از درون فرو ریخته و نیروی پایدداری خدود را از دسدت داده جست

 (.0/316: 0312بود )محمدی مالیری، 
ای ر اعدراب انگیدزهجزیرة عربستان کده داین ضعف همزمان بود با ظهور اسالم در شبه

هدای مدادی و معندوی قوی برای گستر  دین و جهانگشایی بده وجدود آورده بدود. انگیدزه
همچون نیازهای معیشتی، ایمان و اتحاد آنها در زیر پرچم اسالم در پیدروزی اعدراب نقدش 

جزیره هدای رده در شدبهداشت. سربازان مسلمان، پرتحرک، منظم و به دلیل انجدام جندگ
ماده بودند. با این همه، آنها نباید برای واحدهای نظامی ساسانی که از لحداظ تعدداد، کامالً آ

های نظامی و تجربه بر آندان برتدری داشدتند، تهدیددی جددی محسدوب تجهیزات، آموز 
(، اما انحطاط امپراتوری ساسانی در این هنگدام، امکدان 26-26: 0310شدند )چوکسی، می

گرفدت. ضدعف رهبدری و محاسدبات جانبه را از آنان مدیههرگونه ابتکار عمل و دفاع هم
اشتباه در تدابیر نظامی، شکست ایرانیان را تسری  کرد. با این حدال، نبایدد تصدور کدرد کده 

های ایران به دلیدل که پیداست مرزپیروزی به آسانی نصیب مسلمانان شده است؛ زیرا چنان
یی ایرانیان، مورد نفدرت شددید اعدراب دشواری جنگیدن و نیز اقتدار، قدرت نظامی و توانا

(. هرچند برخی نویسندگان معتقدند مدردم ایدران بده علدت فشدارهای 21بود )همو، همان، 
عدالتی حاکمیت ساسانی، در برابر مهاجمدان عدرب مقاومدت مدلثری از خدود مالیاتی و بی

و محلدی،  (، اما به گواهی کتب فتدوح و تدواریخ عمدومی202: 0311نشان ندادند )شوایترز، 
کده های مسدلمان مقاومدت کردندد؛ چنانبسیاری از شهرهای ایران در برابر حمالت عرب
شددند ایدن خاستند و اعراب نداگزیر مدیشهرهای زیادی پس از فتح، دوباره به شور  برمی

 : ت(.0336؛ دهقانپور، 12-10: 0313شهرها را دوباره فتح کنند )دریایی، 
و اجتمداعی اواخدر دورة ساسدانی،  ط ندامطلوب سیاسدیرسد عالوه بر شدرایبه نظر می

تدأثیر نبدوده اسدت؛ تسلط روحانیون زرتشتی بر امور مملکتی نیز در سقوط این سلسدله بدی
زیرا روحانیون زرتشتی در ادارة امور دولتی جایگداه مهمدی داشدتند و از ایدن قددرت بدرای 

میلدی در مردم نوعی احسداس بدی گونه فشارهاکردند. اینها استفاده میفشار بر دیگر گروه
نسبت به دین رسمی و خاندان سلطنتی به وجدود آورده بدود. از ایدن رو، فتوحدات اسدالمی 
برای بسیاری از ایرانیان به منزله نجات بدود؛ زیدرا بدا پرداخدت جزیده از حمایدت دولدت 
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بدرای تغییدر شدند. به بیان دیگر، این شرایط دشوار باید افکار مردم را اسالمی برخوردار می
(. بددین ترتیدب، ایدن خد  062-061: 0361گرایش فکری آنها آماده کرده باشد )آرنولد، 

وجوی راه حدل مناسدبی بدرای ای پدید آورد تدا ایرانیدان در جسدتروانی و اجتماعی زمینه
های داخلدی و نبردهدای خدارجی، فقدر و نظدام از هدم مشکالت خود باشند؛ زیرا درگیری

 (.46: 0336پور، یأس و خستگی مردم ایران شده بود )ساسان گسیختة کشور موجب

 . تسلط اعراب مسلمان بر ایران2

صدلح و  یعنی پدذیر  اسدالم،اعراب سه پیشنهاد ی در برابر ایدرانة جامع ،در چنین وضعیتی
امکدان نی، زیرا با فروپاشدی دولدت ساسدارا برگزید؛ صلح گزینة پرداخت جزیه و جنگ، 

تددریجی بدود کده بده  از بین رفته بدود و پذیدر  اسالم نیدز فراینددی مالًع ندظامیة مقابل
ة رفدت جامعدتنها راه برون مصالحه با اعراب رو،از اینتوانست محقق شود. مرور زمان می

 بازیدابی اسدتقاللبرای الزم  ةزمینجامعه،  موجودیتاین بحران بود تا ضمن حفظ ایرانی از 
ایدران  مرکزیبی و جنو نواحی سراسر سال دهطی سان، ید. بدینآفراهم ایران  ةاز دست رفدت

ق( 03-00ها که از زمان خالفدت ابدوبکر )این سلسله جنگد. ش بدون مقاومت جدی فتح
کده خالددبن ولیدد بده همدراه تدریج دامن بیشتر شهرهای ایران را گرفت؛ چنانآغاز شد، به

غلبه بر نیروهای ایرانی، شهرهای مدرزی  بن حارثه توانست طی چند جنگ محدود، بامثنی
(. پدس از آن، اعدراب در برخدورد بدا 36-34 :0346مانند حیره را تصرق کند )بدالذری، 
ق( بیشتر شدهرهای 23-03که در زمان خالفت عمر )ایرانیان جسارت بیشتری یافتند؛ چنان

در آن ایرانیدان  ق. اسدت کده06ترین این نبردها قادسدیه در سدال ایران فتح شد. یکی از مهم
؛ یعقدوبی، 64متحمل شکست شدند و درفش کاویان به دست اعراب افتاد )بدالذری، همدان، 

(. عواملی چند مانند اختالفات داخلی میان سپاه ایران و امان یدافتن دهقاندان و 2/26: 0360
توانستند امدالک خدود را حفدظ اهالی سواد به دستور عمر که به شرط پرداخت جزیه می

 (.46: 0336پور، شکست ایران را در قادسیه تسری  کرد )ساسان کنند،
چندی بعد، مسلمانان توانستند بدون برخورد مهمدی وارد تیسدفون شدوند و پایتخدت 

(. بدا ایدن 2/26: 0360؛ یعقوبی، 0101-6/0104: 0366ساسانیان را تصرق کنند )طبری، 
یران را گشدودند و باقیمانددة پیروزی، اعراب در تعقیب یزدگرد، نواحی مرکزی و شرقی ا
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ق. آخدرین 22-20سپاه ایران را نیز از پای در آوردند. نبرد نهاوند )فدتح الفتدوح( در سدال 
مقاومت متشکل ایرانیان در برابر اعدراب بدود کده بده شکسدت نهدایی نظامیدان ایراندی 

؛ 6/0330: 0366انجامید و شدهرهای باقیماندده نیدز بده دسدت مسدلمانان افتداد )طبدری، 
(. در ایددن میددان، همراهددی برخددی از مددردم 003 :0346؛ بددالذری، 061: 0314دینددوری، 

ندی هدای مختلدف ایراگروهها شکست ساسانیان را سرعت بخشدید. ایاالت ایران با عرب
چدون حفدظ ی هایبا انگیزهجامعه متوسط و فرودست و طبقات اشراق ، اعرابهمچون 
همکاری بدا اعدراب و غیره به ساز  و  جبر شرایط، ترسفشارهای خارجی، مال، ، جان
: ت(. به هر روی، غلبة اعراب مسدلمان بدر ایدران و زنددگیِ 0336پور، )دهقان تندپرداخ

ترین تحوالت تاریخ حیدات ایرانیدان دانسدت توان از مهمنوین برآمده از این رویداد را می
 الگوهدای رسددمدی نظدر بدههای مختلف زندگی آنان تأثیرگذار بوده است. که بر جنبه

 روند یک در و گرفته شکل اجتماعی و تاریخی فرایند یک در ایران در فرهنگی اسالمی

 (.Davaran, 2010: 136یافته است ) گستر  تدریجی

 های سیاسی. زمینه9

 های تبعیض نژادی امویان. سیاست9-1

مبندا  علدی)ع(حکومت در اصل مساوات که در سال چهلم قمری  امدویانیابی از قدرتپس 
ویدژه بدهملل دیگر تحقیر اقوام و  سایر جای خود را به برتری نژاد عرب بر ،قرار گرفته بود
کده اصوالً برخورد امویان با موالی مبنای غیردیندی و غیراخالقدی داشدت؛ چنان. ایرانیان داد

 گرفتندد. ازدانستند و حقدوق اجتمداعی آنهدا را نادیدده مدیآنان را شهروندان درجة دوم می
یلی بده بودندد، تمدا ختدهیرا در هدم آم یو مذهب یاسیکه اقتدار سی اموی خلفاسوی دیگر، 

به از دسدت دادن درآمدد توانست یامر م نیا رایز ؛نداشتندگرو  همگانی ایرانیان به اسالم 
-سدرزمیناز های گوناگونی استوار بود که چون بنیاد مالی دولت بر مالیاتشود؛ آنان منجر 

 (.Davaran, 2010: 139شد )رفته میهای مفتوحه گ
بدا های سیاسی به مبارزه با امویان برخاسته بودندد؛ زیدرا بنابراین ایرانیان عموماً با انگیزه

نگریسدتند وجود تفوق معنوی موالی در دورة اموی، اعراب آنان را بده چشدم حقدارت مدی
در برابدر عدرب  (. همین رو  تحقیر نسبت به موالی حس مقاومت61: 0312کوب، )زرین
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را در آنها تقویت کرد و آندان را بده فکدر تفداخر بده گذشدتة تداریخی خدویش اندداخت؛ 
بن عبددالملک شاعر ایراندی کده بدرای هشدام« بن یساراسماعیل»که نمونة آن در شعر چنان
 ق( خوانده بود، انعکاس یافته است:016-026)

 موضی بمهدوعند الحفاظ و ال حد  ور دددذی خدانی وجدک ما عودی ب
 مان کحد السیف مدسمودی لسددول   ریم و مجدی ال یدقاس بدهدلی کداص
 0مل قوم بتاج الملک معموددمدن ک  بددمی به مجد اقوام ذوی حدسداح

 (4/646: 0406)اصفهانی، 
هدای فکدری هدای تحقیرآمیدز، بدا جریدانبه هر روی، ایرانیان در پاسخ به این برخورد

عیان و عباسیان همکاری کردند و در نهایت به منظدور رهدایی متفاوت همچون خوارج، شی
ویژه از این ستم تاریخی به عباسدیان پیوسدتند. اسدتقرار طرفدداران ایدن گدروه در ایدران، بده

های ضد امدوی در ایدن ناحیده شدد کده در نهایدت بده گیری جنبشخراسان موجب شکل
 فروپاشی دولت اموی و تأسیس سلسلة عباسی انجامید.

 تأسیس دولت عباسی و حضور پررنگ ایرانیان .9-2

ق، اوضاع ایران رنگدی تدازه 032در نتیجة پیروزی آل عباس و تأسیس دولت عباسی در سال 
به خود گرفت. ایرانیان که در دعوت، نهضت و تأسیس دولت عباسی نقش حیداتی داشدتند، 

تدازی ایفدا کردندد در اجرای نظم نوینی که جایگزین سازمان عربی اموی شده بود، نقدش مم
خراسدانی  -که جاحظ حکومت عباسی را یک دولت ایراندی(؛ چنان0/66: 0363)اشپولر، 

: 2112شدد )جداحظ، دانست؛ برخالق حکومت اموی که از لشکر شامی تشدکیل مدیمی
(. با این همه، دولت جدید خیلی زود نقش حیاتی ایرانیان در ایدن انقدالب را نادیدده 3/236

بومسلم خراسانی که از مرحلة دعوت تدا تأسدیس بده عندوان فرمانددهی که اگرفت؛ چنان
ق( 061-036پرنفوذ عباسیان را همراهی کرده بود، قربانی بدگمانی منصور خلیفدة عباسدی )

؛ 4633-00/4631: 0366؛ طبددری، 422-420: 0314شددد و بدده قتددل رسددید )دینددوری، 
                                                 

ويران کاند. ناژاد من ناايکو قسم به نيايت، هنگام دفاع سست و زبون نيستم، کاسی قاادر نيست منزل و جايگاه مرا   1
که مانند لبه شمشاير زهارآگين اسات و باا  دارم و عاظمت قاوم من با مفاخر اقاوام ديگر قابل مقايسه نيست. زبانی

دار و نم و پادشااهانی را کااه هماه تااجکهمين زباان از عاظمت ملت خود که دارای مکارم بسياری اسات، دفاع می
 .مکنمی حفظ با زبانم ،نديکاشورگاشا
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دستگاه خالفدت تحدت تسدلط  (. با وجود این، در عصر اول عباسی2/231: 0364مسعودی، 
ثیر مهمدی در أتدهای ایراندی خاندان ةنفوذ گستردسیاسی، اداری و فرهنگی ایرانیان درآمد و 

هدای خلفدای تدوان بسدیاری از گدرایشکه مدی؛ چنانهای حکومت داشتهدایت سیاست
عباسی همچون تأکید بر الهی بودن ماهیت خالفت و تعیین القداب بدرای خدود را ناشدی از 

-(. یا نزدیکی دیدن و دولدت از اندیشده26: 0343های کهن ایرانی دانست )باسور ، یشهاند

 (Frye, 1976: 22های ایران باستان است که مورد توجه حاکمان مسدلمان قدرار گرفدت )
کردندد. کاتبان عصر عباسدی معمدوالً از اصدول و قواعدد ایراندی تقلیدد مدیدر نمونه دیگر، 

دالحمید کاتب برای کتابت شدرایطی تعیدین کدرده بودندد و بن سهل وزیر مأمون و عبحسن
-دانستند. برای مثدال، کاتدب مدیآموختن تاریخ و فرهنگ ایران را برای هر کاتبی الزم می

بایست اندرزهای بزرگمهر و اردشیر بابکدان، سدخنان انوشدیروان و شداپور، علدوم و سدنن 
 (.0/41: 0362کرد )صفا، استفاده میبود و از آنها هنگام نویسندگی ایرانیان را از بر می

بدین ترتیب، اعدراب کده ایدران را در دورة انحطداط سیاسدی و اداری آن فدتح کدرده 
بودند، اکنون برای استحکام حکومت خود و ادارة جامعده اسدالمی بده ایدن فرهندگ و 
تمدن نیاز داشتند. پس یک قرن بیش طول نکشید که ققندوس ایدران از خاکسدتر گذشدته 

برآورد؛ آن هم زمانی که عباسیان با تکیده بدر داندش و تجربدة ایرانیدان در راه  خود سر
تبدیل شدن به یک ساسانی جدید گام برداشتند و دانسته یا نادانسته ایرانیان را در مدرتبط 

(. بغداد پایتخدت 316، 06: 0361ماندن با گذشتة خویش کمک کردند )اسالمی ندوشن، 
های تیسدفون بده ق. در نزدیک خرابه046صور در سال جدید خالفت اسالمی نیز که من
(، 0/463: 0336؛ یدداقوت حمددوی، 0/16: 0406، خطیددبشددکلی مدددوّر بنیدداد کددرد )ابن

هدای بالنددگی تمددن اسدالمی که در آن زمینهای از فرهنگ و نمادهای ایرانی بود آمیزه
تا پنجم قمدری  ای که سه قرن نخست خالفت عباسی، یعنی قرون سومبه گونهفراهم شد؛ 

اند که تحت تأثیر نفوذ تمدن ایراندی و را اوج شکوفایی تمدن قرون وسطایی اسالم دانسته
 (.26: 0343یونانی تحقق یافت )باسور ، 

همزمان با فعالیت ایرانیان در امور حکومتی، شمار زیادی از ناراضیان ایرانی در سراسدر 
هایشدان علیده کده تعدداد قیدام؛ چناندادنددقلمرو خالفت اقدامات ضد عباسدی انجدام مدی
های ضد امدوی آنهدا بدود و ایدن امدر بده دلیدل حکومت عباسی به مراتب بیشتر از حرکت
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هدای سدندباد، افتداد. خیدز برآورده نشدن انتظارات و نادیده انگاشتن حقوقشان اتفداق مدی
ی، تدوان دالیدل مختلدف سیاسداستادسیذ، اسحاق ترک، بابک خرمددین و مازیدار کده مدی

سدتیزی و داعیدة تشدکیل اجتماعی، دینی و ملی را برای آنها برشمرد، عموماً با ویژگدی عرب
(. در ایدن 461-461: 0363کدوب، ؛ زریدن36-33: 0330دولت ملی همراه بود )خضدری، 

مازیدار »بن طاهر قابدل تأمدل اسدت: اسفندیار از اعتراق مازیار نزد عبداهللزمینه روایت ابن
-و افشین خیذربن کاووس و بابک هر سه از دیرباز عهد و بیعت کدرده گفت بداند که من

داری با خاندان کسدرویان ایم و قرار داده بر آنکه دولت از عرب بازستانیم و م لک و جهان
 (.220: 0366اسفندیار، )ابن« نقل کنیم...

کیل درستی این گزار  قابل تردید است، اما آنچه اهمیت دارد این است که اندیشة تشد
داد، در های دینی، نژادی و زبانی، اعضدای آن را بده هدم پیوندد مدیکشوری واحد که رشته

ذهن برخی از ایرانیان مسلمان تکوین یافته بدود؛ بده همدین دلیدل عباسدیان از دورة مدأمون 
ق( به فکر جایگزین برای عنصر ایرانی افتادند. نتیجه این رویکرد، رکدود فکدری 031-201)

 (.16: 0330ة اسالمی و ضعف خالفت عباسی بود )خضری، و فرهنگی جامع

 مستقل ملیهای نیمه. تشکیل دولت9-9

های محلی را شاید بتوان نقطة آغاز روندی دانست که بده احیدای هویدت گیری دولتشکل
توانندد های اجتماعی ایرانیدان، نمدیدانستند که با وجود خیز ایرانی منجر شد. عباسیان می

یران را به صورت مستقل اداره کنند. پدس توافدق نانوشدتة آندان بدر حاکمیدت قلمرو وسی  ا
گیری نسبی عباسیان و استقالل نسبی ایرانیان مبتندی بدود. بددین ترتیدب، زمینده بدرای شدکل

های طاهریان، صفاریان، سامانیان، آل بویه، باوندیان، زیاریان و غیره فدراهم آمدد کده دولت
 های ایرانی داشتند.سنتهر یک نقش مهمی در استمرار 

در حقیقت، به دنبال ضعف دستگاه خالفت عباسی در قرن سدوم قمدری و عددم تواندایی 
های بومی فرصدت این دولت در برقراری نظم و امنیت در قلمرو خالفت اسالمی، حکومت

ظهور یافتند. قدرت خلفا به بغداد منحصر ماند و نفوذ آندان تنهدا شدکلی معندوی و نمدادین 
بخش بدرای عداملی انگیدزهتوانسدت (. همین ضعف سیاسدی مدی26: 0343باسور ، یافت )

 اندیشیدند. ایرانیانی باشد که به احیای قدرت از دست رفتة ساسانیان می
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از همان آغاز، خیال بازگشت به ایران کهن در سرتاسر جامعة ایراندی وجدود داشدت و 
شد. برای مثدال، رسدم ساسدانی هدیدة میبسیاری از رسوم باستانی ایران در دربار خلفا اجرا 

نوروزی و مهرگان در عصر اسالمی به قوت تمام باقی بود. محمدبن یحیی برمکی در جشدن 
روز مهرگان، تمام هددایایی را کده در آن روز بدرایش آورده بودندد، بده ابدراهیم موصدلی 

گرایدی، بده بن طاهر بدا وجدود عدرب(. عبداهلل6/046: 0406دان بخشید )اصفهانی، موسیقی
(. مرداویج زیداری در 61: 0332کرد )جاحظ، شیوة ساسانی جشن نوروز و مهرگان برپا می

کرد و در تدارک آن، وسدایل رود جشن سده را به شکلی باشکوه برگزار مینزدیک زاینده
سداخت و بدر آن بدود تدا شاهنشداهی ساسدانی را ها قبل فراهم مدیافروزی را از مدتآتش

(. همچندین کداربرد القدابی 420تا[: ؛ سیوطی، ]بی6/412: 0363کویه رازی، بازگرداند )مس
دهدد های محلی شمال ایران در سدة چهارم، نشان مدیچون اسپهبد و اِستندار توسط دودمان

که احساسات ملی ایرانی در کرانة جنوبی دریدای خدزر نیدز همچندان ادامده داشدته اسدت 
هدای ایدران ن، یکی از مسدائلی کده وجدود اندیشده(. افزون بر ای4/031: 0363)مادلونگ، 

دهد، به کارگیری اصدالت های نخستین اسالمی نشان میباستان را در ذهن حکام ایرانی سده
تبار و پیوند دادن دودمان خویش با پادشاهان ایران باستان است؛ آن هم تدا نخسدتین پادشداه 

-افکار عمدومی صدورت مدی ای که عمدتاً به دلیل کسب مشروعیت و جلب توجهاسطوره

الیمیندین طداهر ذوبدرای مثدال، . (022-020: 0363؛ هروی، 0/032: 0363گرفت )اشپولر، 
یعقوب لیددث (؛ Meisami, 1999: 24) ن ایرانیپهلوا رستمبه خود را ق( نسب 216-216)
بده بهدرام سدامانیان  (؛211: 0366)مجهدول المولدف، ساسانیان و از آن طریق به کیانیان به 
ق( بده 323-303ج زیداری )مدرداوی(؛ 041-046: 0346)گردیزی،  ساسانیشاهزادة  وبینچ
(؛ 364تدا[: )مجهول المولدف، ]بدیزمان کیخسرو کیانی پادشاه گیالن در « آغش و وهادان»

بده محمدود غزندوی و  (؛366)همان،  به بهرام گور و اردشیر ساسانیق( 446-334یه )آل بو
 (.313: 0333د )مستوفی، رساندنهای زابلی میخاندان

های ایرانی که اکنون حاکمیت سیاسی به دسدت آورده بودندد، بده بر این اساس، خاندان
تدوان کوشیدند. در این زمینه مدیهای ایرانی میهای مختلف در احیای فرهنگ و سنتشیوه

 های ادب فارسی در محدیطترین سرودهق( نام برد که برخی از کهن231-263از صفاریان )
به ادب فارسی در میدان صدفاریان از آنجدا پیداسدت فکری آنها پرور  یافته است. گرایش 
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پرداخدت، به ذکر تشویق یعقوب از ادب نو فارسدی می تاریخ سیستانکه هنگامی که مللف 
بدن آذرک خدارجی بودندد، مقایسده هًًْآن را با مدایح عربی شاعرانی که در خدمت حمدز

گوی همچدون شداعران و ادیبدان فارسدی(. وجدود 201: 0366کرده است )مجهول المولف، 
محمدبن وصیف، بسطام ک رد، محمدبن مخلد، فیروز مشرقی و ابوسلیک گرگانی در دربدار 

ترین حاکمدان ایدن از شاخصدهد. نشان می راهای ایرانی به سنتامرای صفاری، تمایل آنان 
د یدک دولدت مسدتقل ایراندی و توان به یعقوب لیث اشاره کرد. وی به قصد ایجاسلسله می

برانداختن حکومت بغداد شروع به فعالیت کرد. از شعری که او برای معتمد خلیفه عباسدی 
خواست در سایة درفش کاویدان، بدر سدریر ملدوک آید که میفرستاده بود، به روشنی برمی

(. یعقدوب بدا احساسدات 0/44: 0362عجم بنشیند و رسدوم کهدن را تجدیدد کندد )صدفا، 
، تداریخ سیسدتانبه گفته مللف ناشناختة طلبانه به مخالفت با زبان عربی برخاست. اللاستق

پس از تسلط وی بر هرات، شداعران بده عربدی مددحش گفتندد، بده همدین دلیدل یعقدوب 
چیزی کده مدن »توانست این اشعار را فهم کند و به محمدبن وصیف دبیر رسائل گفت: نمی

(. ایدن نگداه یعقدوب موجدب 213: 0366المولدف،  )مجهدول« اندر نیابم چرا بایدد گفدت؟
 سرایی شد.سرا به فارسیجایگزینی زبان فارسی در دربار و اشتیاق شعرای مدیحه

های ساسدانی نقشدی مدلثر داشدتند. ایدن در تداوم سدنتنیز  سامانیانعالوه بر صفاریان، 
سدتر  اسدالم و در عدین گ، توانستند و ملیتاسالمیت ویژگی با در نظر گرفتن دو خاندان 

های ایراندی را جدذب فرهندگ اسدالمی ها و سنتجهانی کردن این دین، بسیاری از اندیشه
: 0363؛ همدو، 061: 0311)فدرای، کنند و بده فرهندگ خدود نیدز رندگ اسدالمی دهندد 

ملیت ایراندی و مکتدب اسدالمی از ایدن بعد از اسالم در تاریخ ایران ، دیگر(. به بیان 4/023
اهتمدام بده نشدر  سدامانیانزیدرا نشان داده اسدت؛ تمدنی خود را -فرهنگیدوره اشتراکات 

دانسدتند و هویدت نمدی میرا مستلزم اظهار مخالفت با فرهنگ اسدالباستان ایران گ فرهن
این برهده از تداریخ ایدران برخی از پژوهشگران  کردند.دینی معنا می درکرا در کنار ملی 
دانندد و معتقدندد می مدیاسال -هنر ایرانی خنگی تاریو فره مدعنوی ةترین پشتوانبدزرگ را

 ایدرانگ فرهند بنددی اصدلیهدم در اسدتخوان هددنوز این دورهفرهنگی عناصر  بسیاری از
 (.64: 0363؛ هروی، 401: 0361جریان دارد )آشتیانی، 

امیران آل بویه نیز با وجود تقویت آیین اسالم و پرداختن بده ادب عربدی بده جدای 
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های فرهنگی خود بده ایدران را حفدظ کردندد و خداطرة امپراتدوری بستگیفارسی، وا
های عضددالدوله تال  دهد کهگاه در بین آنها فرامو  نشد. اسناد نشان میساسانی هیچ

الدوله در احیای پادشاهی ایران با تأکید بدر امدور فرهنگدی همدراه بدوده اسدت و رکن
دار همچون شاهان ساسانی، یکی از اج(. ضرب سکه با نقش شاه ت4/244: 0363)بوسه، 

داد. همچنین اقدامات امرای بویهی بود که عالقة آنان را به تمدن باستانی ایران نشان می
ق( یکی از امرای دیلمی بود کده در همدین راسدتا عمدل 311-316عالءالدوله کاکویه )

سداله منطدق رسینا در مقدمة که ابنکرده و مشوق زبان و ادب فارسی بوده است؛ چنان
به این موضوع اشاره کرده و گفته است این کتاب را به فرمدان وی بده  دانشنامه عالئی

 (.2: 0313سینا، زبان فارسی نوشته است )ابن

 های فرهنگی. زمینه4

های سیاسی اوایل ورود اسدالم بده ایدران، در زمینده فرهنگدی نیدز در همزمان با دگرگونی
تدوان یران، تکاپوهایی صورت گرفت که از آن جمله میراستای حفظ دستاوردهای تمدنی ا

هدای باسدتانی مانندد ندوروز و به نهضت شعوبیه، احیدای زبدان فارسدی، بزرگداشدت آیدین
 مهرگان، شکوفایی ادبیات زرتشتی و موارد دیگر اشاره کرد.

 . نهضت شعوبیه4-1

حدت عمدومی خدود مبارزة فرهنگی همواره از بارزترین خصایص ملی ایرانیان برای بقای و
-گرفته اسدت. یکدی از نخسدتین حرکدتاز طریق زبان، اندیشه و کتابت انجام میبوده که 

آندان شدکل گرفدت،  جدوییمدوج برتدریهایی که پس از سلطة اعراب بر ایران و در برابر 
ی نیسدت و مختلف تفداوتملل اقوام و  نیباین نهضت  شگامانیپنهضت شعوبیه بود. به اعتقاد 

آندان بدا اسدتناد بده قدرآن، اسدتدالل خدود را مطدرح نددارد.  یبرتر گریر قوم دب یقوم چیه
مقابلده کنندد و  عباسیبن و هیامیبن یطلببا سلطهآیه،  نیاخواستند با اتکا به و می 0کردندمی
بدر  یراندیندژاد انیدز برتدری  هیاز شعوب یگروهباز یابند. در همین حال، خود را ملی  تیهو

                                                 
نّ اکارمکم عنادا  إو جعلناکم شعوبا  و قبائلَ لتعاارفوا،  یو اُنث ا خلقناکم من ذکرٍنّإالناس  هاأيّ اي: »ديفرمایخداوند م  1

 (.19)حجرات، آيه  «ريخب مين ا  علإ کم،ياتق
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گونه که پیشتر گفته شد، در عهدد (. همان66-66تا[: ردند )ضیف، ]بیرا طرح ک نژاد عرب
کده اصدل م به وجدود آمدد؛ چناندین اسالاصول فکری در دی زیاهای خالفت اموی بدعت

بن هًًْیدشد. این موضوع به روشنی در نامده معاوغیرعرب ر مردمان تحقیجایگزین مساوات 
   0ت.ابوسفیان به استاندار  زیادبن ابیه آمده اس

بر این اساس، ایرانیان که در صحنة نبرد نظامی شکست خورده و عظمدت گذشدته را از 
های گونداگونی را بدر ضدد ، تاب این فشارهای سنگین را نیاوردند و جنبشدست داده بودند
در مخالفدت بدا سیاسدت کده ة آنهاست نهضت شعوبیه از جملگرا شکل دادند. تفکر عرب

تاریخ دقیق پیدایش شدعوبیه بده عندوان یدک تشدکیالت فت. تبعی  نژادی امویان شکل گر
توان مشخص کرد، اما گویا از اوایل اشغال ایران توسدط اعدراب فعالیدت یافته را نمیسازمان

نمدود یافدت. از تدال  اسدرای  فکریهای مختلف آنان شروع شد و پس از مدتی در عرصه
خدوانی گرفتده تدا هجدو عثمدان ضدد شدور ایرانی مدینه در قتل خلیفة دوم و پیوستن بده 

کودکان بخارا و سمرقند، ایستادگی مردم در شهرهای مختلف ایران، سدرپیچی از دسدتورات 
بده تمایدل ، نفوذ در دسدتگاه خالفدت و های خدوارجشور خالفت عربی و مشارکت در 

. (66-64: 0360افتخدارزاده، )یه بوده است شعوب، همگی در راستای تحقق اهداق نظم و نثر
تمدن باستانی و تفداخر بده پادشداهان قددیم ایدران بدا شدعرخوانی از  علنیبا این همه، دفاع 

، بدا همراهدی ابومسدلم بدرای شدد آغدازبدن عبددالملک در حدضور هشامبن یسار اسماعیل
سرنگونی امویان ادامه پیدا کدرد و بدا تأسدیس دولدت عباسدی و تسدلط ایرانیدان بدر امدور 

از . رسدیدخدود بده اوج سدة سدوم  درافت؛ چنانکه این جریان حکومتی گستر  بیشتری ی
 ؛66تدا[: کرد )ضدیف، ]بدیطراحی و معین عربی را  اعمال ضدشعوبیه، زمان بود که همین 

Gibb, 1962: 66 ،فرهندگ شعوبیه کوشید به یداری ادبیدات، بدرای بازیدابی (. در حقیقت
                                                 

هاای مسالمان حاق ازدواج باا . عجام2بايد مسلمانان غيرعرب يعنی عجم را به شدت خوار و ذليل و تحقير )کنند(.   1
هاا باشاند و بيگااری و ها به عناوان ساپر دفااعی عاربها بايد در خط مقدم جنگعجم 9ها و حق ارث ندارند. عرب

ها حق ها را ندارند.. عجمها حق اقتدا بر عجم. عرب5های مسلمان حق امامت در نماز را ندارند. . عجم2نوکری کنند. 
(. 271-271و نظاامی از قبيال اساتانداری، مرزباانی و غياره را ندارناد..... )الهاللای، های مهم سياسای تصدی پست

گاه از آنها با کنيه که نشانه حرمت باود هيچ»کوب درباره حقوق تضييع شدۀ موالی نوشته است: همچنين دکتر زرين
ها اجازه سوار شدن نداشاتند، گنشستند، در جنرفتند و بر يک خوان نمیکردند، با آنها در يک صف راه نمیياد نمی

« گماشاتندطور کلای آناان را باه مشااغل پسات مایشد و بهدر محاکم قضايی، شهادت و گواهی آنان پ يرفته نمی
 (.288: 1919کوب، )زرين
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ای بود کده بده ند؛ یعنی این نهضت مبارزهدوستی ایرانیان را برانگیزا، حس میهنباستانی ایران
گرفت و نتایج آن از جنگ با شمشیر کمتر نبود )ابراهیم حسدن، وسیله زبان و قلم انجام می

(. به عقیده شوقی ضیف، احساسات شعوبیه چنان آتشین بدود کده موجدب شدد 431: 0311
یفتندد )ضدیف، زبان فارسی و بازگردانددن حکومدت گذشدته ب داشتننگهآنان به فکر زنده 

جامعده اثدر نخبگدان از  یعیدر قشدر وسدتوانست  ینهضت فکر(. در نتیجه، این 66تا[: ]بی
 سازد. متأثر بردند،یاز مردم را که از ظلم رنج م یاریبس یهابگذارد و توده

 . زبان فارسی4-2

، کشددبده رخ مدیکه آشکارا پیوستگی فرهنگی ایدران را هایی مللفه ترینیکی از مهم
وصدل ایدران باسدتان بده ایدران  ةعامل حفظ هویت ایرانی و حلقت که ن فارسی اسزبا

-ایران نیز موجب تقویت حدس اسدتقالل به تهاجم اعرابو پس از  دوران اسالمی بود

ای تمام اقوام سداکن در ایدران فارسی زبان محاوره. شدخواهی ایرانیان در برابر اعراب 
(. 666: 0316ب، حافظ فرهنگ ایرانی شدد )نصدر، نبود، اما به عنوان زبان اندیشه و اد

؛ زبان فارسی بیش از هر چیز در برخورد با اقوام مهداجم دارای اهمیدت اسدتبنابراین 
ت بیگانگدان ایرانیان هویت ملی خود را با وجود پراکندگی جغرافیایی و حاکمید زیرا

ر، اهمیدت از سدوی دیگد (.01: 0316حفظ کرده بودند )مسکوب، در پناه زبان فارسی 
ای برای بازگفتن تاریخ، اسطوره و ادبیات هر قوم اسدت، زبان را از آن جهت که وسیله

ة زبان با تاریخ و فرهنگ خود در ارتباط ماندد واسطبهکم گرفت. ایران توان دستنمی
های فتح شده، تنها کشوری بدود کده توانسدت هدویتی جداگانده در و در میان سرزمین
شد که بیش از هر چیز در زبان فارسدی آشدکار اسدت )یارشداطر، جهان اسالم داشته با

توان ادعا کرد اگر زبان فارسی نبود، ایران نه تنها اسالمی بلکه همچون می(. 01: 0333
شد، اما فارسی چنان جایگزین زبان عربی شد کده حتدی برخدی زبان هم میمصر عرب

هدایی عربی، توانستند به قالب سرای چون رودکی با اقتباس از اوزان شعرشاعران فارسی
که برای گو  ایرانیان موزون بود، شعر بسرایند و زبان فارسدی را بده عندوان یکدی از 

زبان به عندوان (. از نظر ایرانیان، 666: 0316های دنیا مطرح کنند )نصر، شیواترین زبان
نظدامی بده  ةشکسدت در عرصد کدهساخت ابزار فرهنگی این امکان را فراهم مییک 



 ۲4۱۱بهار ، 48شمارۀ ، سیزدهمسال ، مطالعات تاریخ اسالم ۱2

توضیح این نکته ضدروری اسدت کده از سددة دوم نینجامد.  فرهنگی ةکست در عرصش
قمری زبان اصلی فرهنگی ایران عربی بود و اشدرافیت نومسدلمان ایراندی، عربدی را بده 
-عنوان زبان فرهنگی پذیرفته بودند. امرای برخی والیات بده زبدان فارسدی سدخن مدی

گرفدت. گسدتر  مندان ایرانی قدرار مدیگفتند، اما زبان فارسی کمتر مورد توجه اندیش
زبان عربی در ایران تنها به دالیل دینی نبود، بلکه بدان علت بود که این زبدان گنجیندة 

رفت. بسیاری از مناب  قددیم بده متدون عربدی ترجمده شدده سنن ایرانی نیز به شمار می
ین سدخن بددین معندا ها آشنایی داشتند. البته اخوانده با این ترجمهبودند و ایرانیانِ درس

نیست که ایرانیان هویت خود را از دست داده بودند. مباحثة شعوبیه دلیل آشکاری بدر 
میزان آگاهی ایرانیان از هویت خود و همبستگی قومی آنها بود، اما همین مباحثات بده 

(. بدا ایدن حدال، بیشدتر ایرانیدان 601-4/606: 0363)الزار،  گرفدتعربی صورت مدی
نتوانست جدای فارسدی نوشتند؛ یعنی عربی گفتند و مین فارسی سخن میهمچنان به زبا
-شعر که تجلیگداه روح و احسداس انسدانبرای مثال، نظم و نثر بگیرد. ، را در محاوره

 ةشد. دوبیتی یدا شدعر عامیاندگوناگون سروده میهای گویشهاست، در زبان فارسی به 
  رباعیدات فارسدی در دوره اسدالمی ها پیش در ایران وجود داشت و منبفارسی از قرن
شد و در بسیاری شهرها بدر از نسلی به نسل دیگر منتقل میسینه به سینه بود. این اشعار 

بده گفتده الزار، سدندی در دسدت  (.013-011: 0311د )فدرای، مانها باقی میسر زبان
اه بقدای گونه اشعار اشاره کرده باشد، بلکه همه چیدز گدونیست که به از بین رفتن این

تر جامعه است. بنابراین نباید انتظار داشت کده ایدن شدعر در میدان آن در سطوح پایین
تودة مردم که زبان عرب برایشان زبانی بیگانه بود و نیز در میان دهقانان که وابستگی 

 (.4/603: 0363های قدیمی ایران داشتند، استمرار نیافته باشد )الزار، عمیقی به سنت
طی که زبان عربی به عنوان زبان علم بر جامعة ایرانی غلبه داشت، احیدای در چنین شرای

هدای محلدی گیری دولترفت که همزمان با شدکلزبان فارسی یک تحول مهم به شمار می
هایی نیز برای احیای زبان فارسی صدورت گرفدت. گویدا های ایرانی، حرکتو احیای سنت

ربار یعقوب لیث صفاری کلید خدورد کده پیشدتر جایگزینی زبان فارسی با عربی، ابتدا در د
طور به آن اشاره شد. این روند در عصر سامانی گستر  یافت و فارسی برای نخستین بدار بده

بده  کلیلده و دمندهدوسدتی سدامانیان و ترجمدة رسمی جایگزین عربی شد. فردوسی به ادب
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-(. سنت فارسدی0/0310: 0363)فردوسی،  0فارسی در دربار نصربن احمد اشاره کرده است

کده دیدوان سدالطین غزنده سرایی در زمان غزنویان نیدز ادامده یافدت؛ چناننویسی و فارسی
-حکومدتحمایدت بندابراین گو مورد توجه آنان قرار داشتند. فارسی بود و شاعران فارسی

 ت ایرانی شد.هویساز بازیابی هزمین، فارسیهای محلی ایرانی از ادب 
 شداهنامههدای متعددد مانندد ن فارسی و تدألیف شداهنامهانگیزة اصلی گستر  زبا

فردوسی را شاید بتوان زاییدة عواطف ملی، میل به پاسداری از فرهنگ کهدن و مبدارزه 
ه نبدود و حفظ میرا  گذشدتعامل  تنهای پرستوطنهای عربی دانست، اما حس با سنت

ام در کندار خدمت به حاکمان، کسب مدال و مقدضی چون متناق گاهو  عوامل متفاوت
در ایدن زمینده  ،دوستی و عشدق بده حقیقدت و نیداز قدوم مغلدوب بده مانددنفرهنگ

از دیددگاه آذرتدا  آذرندو ، ندوعی وجددان (. 1: 0316تأثیرگذار بودند )مسدکوب، 
-ای تاریخی و اسطورهتوانست در سطح خاطرهعمومی در سراسر ایران فعال بود که می

گداه یرانی را به هم پیوند دهد، اما این خاطره هیچهای جامعة اای بخش بزرگی از اندام
یافدت. در ایدن خدوانیم، تطدابق نمیبا آنچه که ما در مفاهیم امروزی هویت ایرانی مدی

هدای کرد، نیاز روزافدزون تدودهزمان، آنچه بیش از عواطف میهنی در جامعه بروز می
قشر خاصی در آن مهدارت  دانستند و تنهامردم به دانش بود؛ زیرا عامة مردم عربی نمی
طور کلی میرا  ها و بههای محلی، آیینداشتند. بنابراین زبان فارسی وظیفة حفظ سنت

باستانی ایران را برعهده داشت و با دین جدید مردم نیدز همسداز شدده بدود )آذرندو ، 
شدد. (. این زبان در برخی نقاط ایران زبان پرکاربرد مردم قلمداد مدی261-260: 0316
دان سدة چهارم به سه زبان رایج در استان فارس یعنی فارسی، پهلدوی خری جغرافیاصط

-هایی دانسته است که همگان به آن سخن مدیو عربی اشاره کرده و فارسی را از زبان

 (.036تا[: )اصطخری، ]بی 2یابندگویند و آن را درمی
                                                 

 ی بشنویابدينسان که اکنون هم ازی شد از پهلوی ااکليله به ت    1
 در جهان شاه نصر دانگه که شداب ی بود تا گاه نصرابه تازی هم      

 د داوری...ااااه شاد و کوتاگفتناب ارسی و دریااا پااود تابفرم
گفتناد و آن را کردند. نخست فارسی، زبانی که همگان به آن سخن مایدر استان فارس مردم به سه زبان تکلم می»  2

ار به آن زبان نوشاته شاده باود و های زرتشتی آن روزگهای ايران باستان و کتابيافتند. دوم پهلوی که داستانمیدر
هاای اداری باه آن کردند؛ و سوم عربی که مکاتبات سالطين و ديوانمردم عادی آن را بدون شرح و تفسير درک نمی

 بردند.شد و برخی از مردم عادی نيز آن را به کار میزبان انجام می
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 . قرابت فرهنگی و تعامل میان ایران و اسالم4-9

هدای نخسدتین های تداوم فرهندگ ایراندی را در سددهوامل مهمی که زمینهیکی دیگر از ع
های ایرانی و اسالمی بدود؛ بددین معندی های مشترک اندیشهمایهاسالمی فراهم آورد، درون

عباسدی  ةدر نهضت ترجمه، فرهنگ ایرانی از غربال فرهنگ اسالمی حاکم بدر جامعدکه 
بدده  شدد؛بده فرهندگ عدرب منتقدل  ،می بدوداسالهای ا اندیشهعبور کرد و آنچه همسو ب

بلکده در تضاد نبدود، اسدالمی در ای ه ، نه تنها بدا ارزه بودکه باقی ماند دلیل آنچه همدین
فکدری مددشترک در  یهداانیدجر ،. درواقد رفدتینی نیز به کار میدت مبانی یتقو جهت
ایدن اشدتراک . شدد موجب جذب ایرانیان به فرهنگ اسالمی یهای ایراندی و اسالماندیشه

پیونددهای  وم اسدت ک و فهدرخدردورزی قابدل دی و نگربا معیارهایی چون تجربه، واق 
منداب  (. در 31: 0332پدور، دهد )سدبزیانرا نشان می خی، فرهنگدی و اعتقدادی دو ملتیتار
از کده  شودایرانی در کنار آیات قرآن در موضوعات مختلف دیده میپند و اندرزهای  عربی
نشدان  ،و از دیگدر سدوکند را بیان می فرهنگ ایرانی در ادب عربی ةتأثیر گسترد ،ویک س
اخالقیدات به عقیدة تفضلی، اسالمی است.  ایههشیرانیان باستان با اندیاقرابت فکری دهندة 
و ه ماندددربارة آن به این زبدان بدر جدای  است که آثار کمیترین بخش ادبیات پهلوی مهم

 (.011: 0366)تفضلی،  دجو کروهای دوران اسالمی جستابباید آنها را در کت
طور هدای ایرانیدان در طدول تداریخ بدوده کده بدهترین ویژگیپذیری نیز از مهمانعطاق

مستقیم در استمرار فرهنگی ایران نقش داشته است؛ بدین معنا که هجوم اقوام گونداگون بده 
ستقرار آنان در ایدن قلمدرو، موجدب غلبدة ایران مانند یونانیان، اعراب، ترکان و مغوالن و ا

فرهنگی آنها و گسست فرهنگ ایرانی نشده است. این اقوام توانسدتند از طریدق اخدتالط و 
همزیستی، بر زندگی مردم ایران تأثیر بگذارند، اما در نهایت در جهان فرهنگدی آن جدذب 

اسدت روندد شدناس انگلیسدی معتقدد ایران« هیدو کنددی(. »Nasr,1975: 24و حل شدند )
پذیر  اسالم و سازگار ساختن آن با فرهندگ ایراندی کده توسدط نخبگدان ایراندی انجدام 
گرفت، در تداوم میرا  فرهنگی ایران تأثیر قابل توجهی داشت؛ زیرا ایرانیدان دریافتندد بدا 

آنکده خدود را در ها و میرا  باسدتانی خدود را حفدظ کنندد، بدیتوانند سنتاین رو  می
چون شرک و کفر و در پدی آن جهداد بدا مسدلمانان قدرار دهندد )کنددی، معر  اتهاماتی 

برابدر  حفظ دسدتاوردهای تمددنی خدود در برای کوشید جامعة ایرانی(. بنابراین 01: 0333
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فرهنگی پدید آورد و بدا  استحاله آن کند، در جدید زیست پدیدة هجوم و اشغال، با شرایط
 بازگردد. خود فرهنگی عناصر به نوآوری
آمیز، در زمیندة هندر نیدز در های خردورزانده و حکمدتوه بر اشتراک در اندیشهعال

 از نظدر ساسدانیان هندر کدامالًبدرای نمونده، اسدت.  شدهمشاهدهموارد بسیاری این تجانس 
نند آیین زرتشت بدود. از ایدن در این زمینه هماکه موض  دین اسالم نیز ی بود؛ همچنانانتزاع
آنکه با عقاید اسالمی برخدورد د اشکال و مفاهیم هنر ساسانی را بیتوانستنمسلمانان میرو، 
هدای هندری گیدری از اندیشده. به عبارت دیگر، بدرای مسدلمانان وامند، اقتباس کنندپیدا ک

-تر از اقتباس از هنر مسیحیان عراق و شام بود؛ زیدرا در هندر مسدیحی شدمایلایرانیان آسان

همچندین هندر  .کردها زنده میپرستی را در ذهنتدوران ب ةنگاری وجود داشت که خاطر
یندات معمداری و قطعدات ئها و جانوران نبود و در تزساسانی در پی تصویرگری نقش انسان

 (.033-031: 0311ت )فرای، داشگرایش گیاهی و  های هندسیپارچه به طرح

 های ادبی و هنری. زمینه5

 . تدوین متون مذهبی زرتشتیان5-1

عواملی که در حیات فرهنگی ایرانیان پس از اسالم تأثیر زیادی داشته، تدال  یکی دیگر از 
زرتشتی کده در جامعدة ایدران  موبدانزرتشتیان برای حفظ میرا  باستانی ایران بوده است. 

، مرجعیت علمی، تعلیم و تربیدت تدبیر امور کشورای گوناگونی مانند هنقشپیش از اسالم 
ن نیز نقش خدود را هدم ایرااز تسلط اعراب بر تند، پس داشبرعهده را  دیندی و اجرای امدور

دینی و احتجاج بدا  مناب  آوریبه جم راه این در ایفا کردند و  نگهبان دین زرتشتی انوبه عن
تداریخی ایراندی، در تدرویج میدرا  ر فرهنگ به عنوان پاسداخود پرداختند و هم مخالفان 
ت ایرانی شددند )شدجری، تداوم هویی موجب های بعدنسلآن به کوشیدند و با انتقال ایران 
بده دلیدل ساسدانی، فروپاشدی دولدت قددرت موبددان بدا به بیان دیگر، اگرچه (. 16: 0334

و بسدیاری از ایرانیدان بده اسدالم  یافدت وابستگی دستگاه دینی به دولت به شددت کداهش
تقادات پیشدین خدود بداقی گرویدند، اما در برخی مناطق همچنان شمار زیادی از مردم بر اع

نیز همچنان باقی بود. گویا موبدان آگداهی و اعتبار و نفوذ معنوی موبدان بودند و به تب  آن، 
ویژه تداریخ و آداب و رسدوم ایراندی داشدتند. در تأییدد ایدن بهدر امور مختلف، ش باالیی دان
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طدرق شدتی توان به گزار  ابوریحان بیروندی اسدتناد کدرد کده گویدا موبدد زرتسخن می
زمدان  بدرای آگداهی ازقرار گرفته بود. خلیفده  (246-232متوکل خلیفة عباسی ) مشورت

یان، از موبدد سدلال ساسدانل در زمان برداشت محصوو دلیل دریافت آن پیش از خراج  خذأ
 .(60: 0366 بیرونی،کرد و موبد نیز علت را توضیح داد )

فضدای فکدری مناسدبی بدرای فعالیدت افزون بر این، چون در دو قرن نخسدتین اسدالمی 
های فرهنگی حضور یابندد، امدا بدا زرتشتیان وجود نداشت، آنان نتوانستند چندان در عرصه

هدای الزم بدرای هدای محلدی، زمیندهگیری ایرانیان در عصر عباسی و تشدکیل دولتقدرت
آن بده  و ترجمدة اوسدتافعالیت زرتشتیان و گردآوری متون قدیمی ایجاد شد. پس از تدوین 

-پهلوی، آثاری در موضوعات گوناگون به زبان پهلوی تألیف شد که تاریخ نهایی آنهدا سدده

(. درواقد ، 021: 0366های نخستین اسالمی )سدده سدوم وچهدارم قمدری( اسدت )تفضدلی، 
های اول و دوم قمری و کاهش تددریجی شرایط نامطلوب ایجاد شده برای زرتشتیان در قرن

به علت مهاجرت و تغییر مذهب، موبدان زرتشتی را بر آن داشدت تدا شمار پیروان این دین 
های شدفاهی خدود را ثبدت کنندد. از سدوی دیگدر، های سوم تا ششم قمدری سدنتدر قرن

های مذهبی برای مقابله با تهدید اعتقادات دیگدر، از دالیدل شدکوفایی ضرورت تبیین آموزه
(. از بزرگدان زرتشدتی کده 4/466: 0363های بعدی بود )دومندا ، ادبیات زرتشتی در سده

رئدیس « آذرفرنبدغ»تدوان بده در زمینة گردآوری متون اوستایی و مزدایی نقش داشدتند، مدی
از اعقداب فرنبدغ و موبدد بدزرگ فدارس و کرمدان، « جدممنوچهر گشن»زرتشتیان فارس، 

دْ داد فدرّخ پسدرِ اورمدز موبد بزرگ جنوب ایران، آذربداد ایمیددان موبدد و مدردانْ« ایمید»
 (.061: 0366؛ تفضلی، 410-466: 0363اشاره کرد )همان،  شکند گمانیگ وزارمللف 

 . حضور الگوهای ایرانی در هنر دورۀ اسالمی5-2

های نخسدتین اسدالمی شدد، ساز تداوم فرهنگی ایران در سدهیکی دیگر از عواملی که زمینه
طور چشدمگیری در اندواع به ها و تزئینات هنر ساسانی است کهها، تکنیکطرحتوجه به 

 ر،شدکاهدای مثدل صدحنهساسدانی ن محتوای هنر در حقیقت، هماهنرها قابل مشاهده بود. 
ی اسدالم ة، ماه و ستاره و غیدره در دوردربار میگساری،های گیاهی و هندسی، مجالس طرح

ر که ایدن هند(؛ چنان033: 0311مورد توجه هنرمندان و مخاطبان آنها قرار گرفت )فرای، 
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سراسدر قلمدرو هدای هدا و کداخو نیز در نگارههای اموی در شام های دیواری کاخدر نقاشی
های ملدی داشدت و های ساسانی انگیزهبه عقیدة اشپولر، عالقه به موتیفبود. عباسی مشهود 

هدای حماسدی پیوندد در محافل ادبی خراسان این اشتیاق شدید بود که پس از مدتی با داستان
یافتند و آثاری کده در های هنری ایران در این محافل حضور مین حقیقی سنتیافت. حافظا

(. بده اعتقداد 2/01: 0363کدرد )اشدپولر، شد، متقاضیان زیدادی پیددا مدیاین راستا تولید می
گرابار، در سراسر ایران آگاهانه نقوشی از ایران باستان برگزیده شد که متناسب با نیازهدای 

موجب پدید آمدن فقر مضامین تزئینی شد؛ زیدرا بسدیاری از مضدامین جدید بودند. این امر 
: 0363پیش از اسالم با نیازهای جدید فرهنگ اسالمی ایدران مطابقدت نداشدت )گرابدار، 

(، اما این تعدیل و تطبیق هنر ساسانی بدا مدوازین اسدالمی، در راسدتای حفدظ 4/303-304
قیدت هنرمنددان ایراندی در آن نقدش گرفت و ذوق و خالهای ملی ایرانیان صورت میسنت

هدای مشدابه ها بدا بافدت و طدرحپررنگی داشته است. برای نمونه، در عصر آل بویه پارچه
هدای ساسدانی بددون های برنزی نیز سدنتساختهدورة ساسانی رواج یافت و در زمینة دست

سدالم را از هدم توان انواع ساسانی و صدر ای میسختبهکه اغلب وقفه ادامه پیدا کرد؛ چنان
 (.2/20: 0363اشپولر، )باز شناخت 

هدای ساسدانی، اجدزای معماری ایران نیز در دورة اسالمی به عنوان وار  مستقیم سدنت
که معماری بناهدای قددیمی امدوی در ایرانی خود را به معماری دنیای اسالم انتقال داد؛ چنان

تکامدل یافتدة ساسدانی شدباهت سوریه که در اصل از سبک سریانی متأثر بود، به معمداری 
عبداس و مرکزیدت های المشتی و عمان نمایان است. با ظهور بنیداشت و این مسئله در کاخ

یافتن بغداد به عنوان پایتخت خالفت اسالمی، این تأثیرپذیری آشکارتر شدد. بددین ترتیدب، 
کده ه چنانفروپاشی دولت ساسانی نه تنها به معنای از میان رفدتن هندر ساسدانی نبدود، بلکد

واسطة آن در فضایی بدازتر گشدود و اسکار روتر نیز عقیده دارد، حتی راه را برای تکامل بی
بلوغ کاملی که این سبک در دورة ساسدانی بددان نرسدید، در عصدر اسدالمی تحقدق یافدت 

موجددب ظهددور اسددالم در ایددران ندده تنهددا ، (. بدده عبددارت دیگددر2/602: 0316)روتددر، 
د کده ملدل آن مفهدومی ژرق بخشدی بلکده بددهنشد،  ستانی ایرانباهای سنت شدنفرامو 

هدای اخیضدر، در حقیقت، اصدول معمداری ساسدانی در کداخدیگر را تحت تأثیر قرار داد. 
سامرا، دامغان، مسجد نایین، آرامگاه اسماعیل سامانی، گنبدد قدابوس و غیدره تدداوم یافدت. 
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هدای ایجداد بدون تغییر باقی ماند و دگرگونی ها اساساًها و آرایهمایهها، چیدمان، نقشسازه
 جا(.شده را باید جزو طبیعت فرایند تکامل دانست )همو، همان، همان

 گیرینتیجه
در این پژوهش تال  شده اسدت نشدان داده شدود کده هویدت فرهنگدی ایرانیدان چگونده 

ویدا باشدد و توانسته است با وجود تحوالت گوناگون پس از ورود اسالم به ایران، زندده و پ
 یهداشکسدتهویت اصلی خود را حفظ کند. نتیجة پژوهش نشان داد که ایرانیان با وجود 

 یهداحفظ کنندد. رو های گوناگون به رو  خود را یفرهنگ را یکردند م یسعی اسیس
های ادبی و هنری با الهام از ایران باسدتان، های سیاسی و فرهنگی، آفرینشآنان شامل نهضت

 بیدترکای دورة ساسانی، مشارکت در توسدعة تمددن اسدالمی، مادهای اسطورهاستفاده از ن
بدا دورة اسدالمی و سدازگاری و تعامدل معندوی جامعدة از اسالم  شیپایران  خیتار ةآگاهان

 ی تأثیر بسیار داشت. رانیا فرهنگایرانی بود که در ماندگاری 
توان برشمرد که را میهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری افزون بر این، زمینه

اند. بدرای مثدال در زمیندة سیاسدی، در پایداری فرهنگی ایران در دورة گذار نقش داشته
گرایدی و سیاسدت تبعدی  ندژادی، مدوالی را بدر ضدد خدود رویکدرد عدربامویان بدا 

دوستی و تفاخر به فرهنگ باستانی را در آنان تقویدت کردندد. برانگیختند و حس وطن
بدر داندش و تجربدة ایرانیدان تکیده ومت عباسی که از همان آغداز از سوی دیگر، حک

خواست به شیوة ساسانیان عمدل کندد، دانسدته یدا نادانسدته ایرانیدان را بدا داشت و می
فرهنگ باستانی خود پیوند داد. همچنین نقش وزیران و نخبگان ایراندی دربدار عباسدی 

ه گرفت؛ کسانی چدون برمکیدان، توان نادیدهای ایرانی را نمیدر حفظ و بازیابی سنت
هدای ایراندی تدأثیر پررنگدی نوبختی و غیره که در ترویج اندیشه خاندان سهل، خاندان
هدای مسدتقل محلدی و برآمددن خانددانهدای نیمهگیری دولدتداشتند. همچنین شدکل

صفاری، سامانی و آل بویه عاملی بود که فرهنگ ایرانی را در مسیر اسدتمرار قدرار داد. 
زرتشتیان در حفظ و انتشار ادبیات زرتشتی، زنده ماندن زبان فارسدی، تحدوالت تال  

ای را فراهم ساخت تا فرهنگ ایران با حفدظ هنری و ادبی و نهضت شعوبیه نیز زمینه
 مایة اصلی در دوره اسالمی به حیات خود ادامه دهد.درون
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