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محسن معصومي
معصومه آبانگاه ازگمي

درباره شیوه ورود اسالم به ايران و چگونگي مواجهه ايرانیان با فاتحاان
چرايي و چگونگي گروش آنان به اسالم و بازتاب آن بر هويت ملي ايرانیان
نظريههاي متفاوتي وجود دارد .دكتر زرينكوب ( 8731ش) بهعنوان مورخي
نوانديش و مليگرا و استاد مطهري (8731ش) انديشمندي اساالمشاناس و
دينگرا از جمله صاحبنظراني هستند كه به اين موضوع پرداختهاند.
صرفنظر از تحول فکر دكتر زرينكوب در دهاههااي پا

از نگاارش

كتاب «دو قرن سکوت» اگر همین كتاب ا كه گردآوريشده سلسلهمقااتت
وي در آغاز فعالیتهاي علمي خود در يکي از نشريات اسات ا منناا قارار
گیرد ميتوان گفت كه زرينكوب ضمن آنکه هويتي ايراني ا اسالمي باراي
ايرانیان قائل شده هجوم عربها به ايران را متعديانه و تغییر دينشان را بهاجنار
دانسته؛ ولي اسالم را تعاليبخش فرهنگ ايراني ارزيابي كرده است؛ اما استاد
 .1دانشيار گروه تاريخ و تمدن ملل اسالمي دانشگاه تهران.)mmassumi@ut.ac.ir( :
 .2دانشجوي دكتراي تاريخ و تمدن ملل اسالمي دانشگاه تهران.)abangah@ut.ac.ir( :
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باین هويات

مطهري در كتاب خدمات متقابل اسالم و ايران با نفي تعاار

ملي و اسالمیت ورود مسلمانان باه اياران را نهياتي آزاديخاواه گاروش
ايرانیان به اسالم را بهرغنت و اسالم را نجاتنخش جامعه ايراني دانسته است.

کلیدواژگان :هویت ایرانی ،مرتضی مطهری ،عبدالحسین زرینكوب ،دوقرن سكوت،
خدمات متقابل اسالم و ایران.
مقدمه

چگونگی تعامل و همراهی ایران و اسالم ،مسئلهای است كه همواره مناقشهه يیه ههای
مختل اندیشمندان ایرانی و غیرایرانی را برانگیخته است .بها دهدت یها تن اندیشههههای
ناسیونالیستی و انتشار تفكر ملیگرایی از اواخر دوره قاجار (حك2232-2221 :ق) و اسهتمرار
آن به دكل ا رايهی در دوره ههلهوی (حهك2231-2232 :ش) كهه متهر ر از سیاسهتههای
غربگرایانه حكومت وقت بود ،باستانگرایی و احیای تاریخ باستانی و گاه اسالمسهتیيی و
تالش برای حذف اسالم از رهنگ عمومی مردم و جایگيین نمودن ارزشهای رهنگهی
غرب بر جامعه رواج یا ت 2.بسیاری از اندیشمندان ایرانی بها يهرا اندیشهه بازگشهت بهه
خویشتن ،درباره رابطه اسالم و ایران قضاوت كرده و به نتایج متفاوتی دست یا تند .برخی
تعصب ورزیده و با نسبتهای ناروا ،ورود اسالم به ایران را در ردی حمالت مقدونیهها و
مغوالن دانسته و معتقدند كه اتحان عرب ،اندوختههای رهنگی ایران عصر ساسانی را از
بین برده و بسیاری از مواریث نودتاری آنها را يعمه حریق نمودند.
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 .1براي مطالعه بيشتر ،ر.ک :قنبرلو« ،ناسيونايسم و اسالمگرايي در تعامالت فراملي ايران معاصر»،
ص 38ـ .101

 .2ر.ک :نفيسي ،بابك خرمدين؛ دالور آذربايجان ،ص9؛ معـين ،مزديسـنا و تـيرير آن در ادبيـات
پارسي ،ص9ـ.10
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عدهای نیي متر ر از آرای بعضی اسالمدناسان غربی ،نظیر گلدزیهر كه اسهالم را دیهن
عرب دانسته و سایر اقوام مسلمان را بیگانه تلقی نموده 2،در مورد زبان ارسی بههعنهوان
دالوده هویت ایرانی اظهار نگرانی كرده و با تركید بر تاریخ رهنگی ایران هیش از اسالم،
با جریان احیای تاریخ و هویت ایرانی همراه ددهاند 2.برخی نیي متهر ر از بیهنش اعتقهادی
خود ،روش میانهای را برگيیده و احیای هویت ایرانی را در رابطهه متقابهل و متبهت میهان
اسالم و ایران جستوجو كردهاند.

2

گروههایی هم با تركید بر اندیشه راملیگراییِ موا ق با آموزههای اسالمی ،به منازعه
با جریان مذكور برخاسته و این رابطه را از منظر دیگری ارزیابی نمودنهد .بعضهی گذدهته
متمدن ایران را نفی كرده و آن را ساخته و هرداخته معاندان اسالم ،نظیهر یهودیهان تلقهی
كردهاند 3و دماری نیي متر ر از علقههای دینی ،هرآنچه را از سوی عرب مسلمان رخ داده،
توجیه كرده و اسالم را رهاییبخش ایرانیان از گذدهته ظلمهانیدهان معر هی نمهودهانهد.
بنابراین ،تهییج احساسات ملی در كشورهای اسالمی را نیي كودش استعمار و مخلّ امهت
مسلمان و مانع وحدت اسالمی بردمردهاند.
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ازآنجاكه چالش میان اسالمگرایی و ملیگرایهی در خصهور رابطهه ایهران و اسهالم،
همچنان ادامه دارد ،ليوم واكاوی ابعاد این مسئله از منظر اندیشهمندان مختله احسها
میدود .جایگاه هویت و ملیت ایرانی با وجود گرایشهای اسالمی ،چرایی و چگونگی تح
 .1ر.ک :گلدزيهر ،درسهايي درباره اسالم ،ص38ـ.37
 .2براي نمونه ،ر.ک :پورداوود ،فرهنگ ايران باستان ،ص19ـ.28
 .8براي نمونه ،ر.ک :شريعتي ،بازشناسي هويت ايراني اسالمي ،ص189ـ.140

 .4پورپيرار ،دوازده قرن سكوت ،ص274ـ277؛ شهبازي ،زرساالران يهودي و پارسـي؛ اسـتعمار
بريتانيا و ايران ،ج ،1ص18ـ.13
 .7مطهري ،خدمات متقابل اسالم و ايران ،ص43ـ.49
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ایران توسط عرب مسلمان و دیوه ورود اتحان به این سرزمین و تغییر دیهن و چگهونگی
گروش ایرانیان به دین اسالم ،از جمله موضوعهایی است كه در تاریخ سیاسی و اجتماعی
ایران اهمیت دارد.
دكترعبدالحسین زرینكوب(م2211 .ش) و اسهتاد مرتضهی مطههری (د2231 .ش) ،از
جمله اندیشمندانی هستند كه در ضایی متر ر از همین گفتمان تقابلی و با تكیه بر نگرش
خار خود ،به تبیین تاریخی این ارتباط هرداختهاند .دكتهر زریهنكهوب متعلهق بهه نسهل
نواندیش ادیب ه مورخان ،با برقراری هیوند میان تاریخ و ادبیات ،اگرچه گستره وسهیعی از
تاریخ ایران را در آ ارش لحاظ نموده ،اما نقطه قل توجه او ،بر دوره گذار و انتقها تهاریخ
ایران از باستان به دوره اسالمی است كه به يور خهار ،در كتهاب دو قهرن سهكوت وی
تجلی یا ته است .استاد مطهری هم كه اغلب آ ارش به علوم اسالمی و دینهی اختصهار
دارد ،با ترلی كتاب خدمات متقابل اسالم و ایران كه محصو خطابه و سخنرانیهای وی
در این زمینه است ،به تبیین موضوع ميبور هرداخته است.
چگونگی تعامهل اسهالم و ایهران از منظهر زریهنكهوب و مطههری ،مسهئله هه وهش
حاضراست كه با هدف دستیابی به تلقی صحیحتری از این مراودههها ،بها روش وصهفی و
مقایسهای انجام دده است .چرایی و چگونگی تح ایران توسط اعراب و مواجهه ایرانیهان
با اتحان ،مهم ترین علل مؤ ر در هیروزی عرب مسلمان در برابر ایرانیان اسهت و علهل و
دیوه اسالمهذیری ایرانیان از نگاه مطهری و زرینكوب ،از جمله هرسشهای رعی اسهت
كه برای هاسخ به مسئله ه وهش مطرا دده است؛ ضمن آنكه مواضع هریهك از ایهن دو
اندیشمند در خصور مسئله هویت ملی ،عناصر تشكیلدهنده آن و ضهرورت يهرا ایهن
مسئله برای ایرانیان نیي بهعنوان مؤلفههایی مكمل مورد تتبع قرار گر تهه اسهت .رضهیه
نگارنده ،آن است كه هریك از این اندیشمندان ،متر ر از خاستگاه حر های و نیي علقهها و
گرایشهای ملی و اعتقادی خود ،ابعادی از حقیقت این ارتباط را تبیین نمهودهانهد كهه در
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عین وجود تمایيهایی ،میتوانند مكمل یكدیگر و راهگشایی برای دست یا تن بهه راههی
میانه و معتد برای چالشهای امروز بادند.
گفتنی است ،جستار حاضر درصدد رد و یا تریید آرای هیچ یك از اندیشهمندان ميبهور
برنیامده است .بنابراین ،در حدّ امكان از ذكر آرای مؤید و یا نقیض سهایر اندیشهمندان در
زمینه های مورد تفحص كه جانبداری نویسنده از یكی از ير ین را بهه ذههن متبادرسهازد،
هرهیي نموده است.
پيشينه پژوهش

درباره آ ار اندیشمندان مذكور ،تحقیقات راوانی انجام دده است .عمده مطالعهات مربهوط
به زرینكوب ،به جایگاه او در دو حوزه كلی تاریخنگهاری و ادبیهات ،و اغلهب هه وهشهها
درباره مطهری ،به ترلیفات وی در زمینه علوم اسالمی تعلق دارد .تفحص در ه وهشهای
علمی نشان داد كه درباره رابطه اسالم و ایران از نظرگاه مطهری و زرینكهوب ،نهه تنهها
تحقیقی مقایسهای و تطبیقی صورت نگر ته ،بلكه به صورت مستقل هم جي مواردی چند،
ه وهشی در این زمینه یا ت نشد.
مقاله «سیمای هویت ایرانی در آ ار ادبی عصر اسالمی» ،مقوله هویت ایرانی را با

تكیه بر دو ا ر زرینكوب و مطهری ،یعنی دو قرن سكوت و خدمات متقابهل ایهران و
اسالم واكاوی نموده است و در محوریت بحث ،با ه وهش حاضر ادتراك دارد؛ ولی به
لحاظ موضوعی و محتوایی ،متفاوت است .این مقاله ،تنها بر یكی از عناصهر سهازنده
هویت ملی ،یعنی زبان و ادبیات ،استوار است و بر آن بوده تا تر یر امحا و احیای مجدد
زبان ارسی را بر هویت ملی تبیین نماید« 2.هویت ملی و ایرانیگری در تاریخنگهاری
 .1سبزيانپور و ديگران« ،سيماي هويت ايراني در آرار ادبي عصر اسالمي :نگاهي به مقوله هويت
در دو كتاب دو قرن سكوت و خدمات متقابل ايران و اسالم».

222

تعامل اسالم و ايران «مطالعه تطبيقي ديدگاه دكتر زرينكوب و استاد مطهری»

زرینكوب» نیي مقالهای است كه تحوالت بهوجودآمده در نگهرش زریهنكهوب را بهر
مبنای مفهوم هویت ملی مطالعه كرده و ارتباط موضوعی با بخشهی از مقالهه حاضهر

دارد« 2.دو ترویل از یك تمدن ،بازخوانی دو ا ر عبدالحسین زرینكوب ،دو قرن سكوت
و كارنامه اسالم» ،جستاری است كه به روایتهای متفهاوت زریهنكهوب از دسهتاورد
تمدن اسالمی در ایران هرداخته و تناقضهای موجود را از منظر تاریخنگهاری و روش
دناسی با تكیه بر دو ا ر نامبرده ،بررسی نمهوده اسهت 2.مقالهه «نگهاهی بهه موضهوع

كتاب سوزی در ایران :نقدی بر نظر استاد مرتضی مطهری در كتاب خهدمات متقابهل
اسالم و ایران» نیي دیدگاه مطهری را درباره ماهیت اسالم و منا ات آن با كتابسوزی
مورد تحلیل قرار داده كه ارتباط بسیار جيئی با مباحثِ مطرادهده در نودهتار حاضهر
دارد.
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این مطالعات كه از بیشترین ارتباط با ه وهش حاضر برخوردارند ،تفاوتههای مهاهوی
آدكاری به لحاظ موضوعی و محتوایی دارند كه مؤیدِ نو بودن جستار حاضر اسهت .تبیهین
متوازن تعامل میان اسالم و ایران در راستای چالشِ ایجاددده بین اسالمیت و ایرانیت در
جامعه كنونی ایران ،مفید و ا رگذار بوده و همانيوركه از هیشینه ه وهش برآمد ،با وجهود
مطالعه برخی جنبههای این دو ا ر ،هنوز از منظر هویت و تعامهل اسهالم و ایهران ،جهای
ه وهش بسیار وجود دارد.
 .1راعيگلوجه« ،هويت ملي و ايرانيگري در تاريخنگاري زرينكوب» ،ص119ـ.172
 .2شوهاني« ،دو تيويل از يك تمدن ،بازخواني دو ارر عبدالحسين زرينكوب :دو قـرن سـكوت و
كارنامه اسالم» ،ص173ـ.204
 .8سبزيانپور و كياني« ،نگاهي به موضوع كتاب سوزي در ايران :نقـدي بـر ن ـر اسـتاد مرت ـي
مطهري در كتاب خدمات متقابل اسالم و ايران» ،ص18ـ.39
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الف .نگاهي اجمالي بر آثار و مؤلفان
 .1دكتر زرينكوب و كتاب دو قرن سكوت

عبدالحسین زرینكوب ،زاده اسفندماه سا 2212ش ،ادیب ،مورخ ،منتقد ادبی ،نویسنده و
مترجم برجسته ایران معاصر است كه كار معلمی را همزمان با ادامه تحصیل در دانشهكده
حقوق و ادبیات دانشگاه تهران آغاز كرد و در سا 2223ش به دریا ت مهدرك دكتهرا در
ردته ادبیات مو ق دد .سپس ،در سا 2223ش با عنوان دانشیار به تدریس در دانشهكده
معقو و منقو (دانشكده الهیات و معارف اسالمی كنونی) دانشگاه تههران مشهغو دهد.
وی با برخی بيرگان علم و ادب آن زمان ،نظیر :بدیعاليمان روزانفهر (م2231 .ش) ،سهید
حسههن تقههیزاده (م2231 .ش) ،مجتبههی مینههوی (م2233 .ش) ،دههیخ محمههدتقی عبههده
بروجردی (م2231 .ش) ،سعید نفیسی (م2233 .ش) ،محمد معین (م2231 .ش) ،محمهود
دهابی خراسهانی (م2213 .ش) ،غالمحسهین مصهاحب (م2231 .ش) و بسهیاری دیگهر،
معادرت علمهی دادهت .از سها  2232تها 2231ش ،تجربهه تهدریس در دانشهگاهههای:
آكسفورد ،سوربن ،هند ،هاكستان ،كالیفرنیا و هرینستون را در حوزه ادبیات ،تهاریخ ایهران و
تصوف ایرانی به دست آورد.

2

وی در سا  2231ش به عضویت در گروه ادبیات ارسی و تاریخ دانشگاه تههران
درآمد و همزمان به تحقیق و ترلی در دعر و ادبیات ارسی ،تاریخ اسالم ،تاریخ ایران
و نقد متون هرداخت و ردحات قلمی ارزدمندی در قالب چهل كتاب و چندصد مقالهه
بر جای نهاد .لسفه دعر یا تاریخ تطور دعر و داعری در ایران (2222ش) ،سهرّ نهی
(2213ش) ،بحر در كوزه (2211ش) ،هله هلهه تها مالقهات خهدا (2211ش) ،كارنامهه
 .1براي مطالعـه بيشـتر ،ر.ک :افشـاري« ،زريـنكـوب ،عبدالحسـين» ،دانشـنامه جهـان اسـالم،
ج.21
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اسالم ،بامداد اسالم (2231ش) ،تاریخ ایران بعد از اسهالم (2232ش) و تهاریخ مهردم
ایران (2212ش) ،از این جمله است .زرینكوب در دهریورماه سا 2211ش در تهران
درگذدت.

2

دو قرن سكوت ،نخستین ترلی مستقل تاریخی زرینكوب است كه ابتهدا بههصهورت
یاددادتهایی در هاورقی نشریه مهرگانِ جامعه لیسانسهیهههای دانشسهرای عهالی منشهر
میدد .وی در سا 2221ش برای اوّلینبار این یاددادتها را كه با عنوان «مقدمهای بهر
گذدته ادبی ایران» چاپ میدد ،بهصورت كتابی با عنوان دو قرن سكوت منتشر نمود كه
از همان ابتدا همانقدركه مورد عالقه بسیاری قرار گر ت ،انتقادهای تندی را نیي به دنبا
دادت 2.زرینكوب كه برخی انتقادها را وارد میدانست و به تندرویهای نادی از هیجهان
جوانیاش در وين هرسهتی معتهرف بهود ،چهاپ مجهدد كتهاب را بهدون تغییهرات الزم روا
ندانست؛ 2اما هس از هنج سا مداقه در منابع و اصالا برخهی جمهالت و ا هيودن بعضهی
مطالب ،در سا 2221ش كتاب را بها همهان عنهوان هیشهین ،یعنهی «دو قهرن سهكوت؛
سرگذدت حوادث و اوضاع تاریخی ایران در دو قرن اوّ اسالم؛ از حمله عهرب تها ظههور
دولت ياهریان» ،به يبع رسانید .وی اذعان دادت كه در تحریر دوم كتابش ،بر هرآنچهه
نادرست دانسهته ،خهط بطهالن كشهیده و ههس از سها هها تعمهق در خهردهگیهریههای
صاحبنظران ،كودیده تا كاستی های نودته نخست را جبران كند كه البته در اینكه كامالً
مو ق دده بادد یا خیر ،ادعایی ندارد.

3

 .1همان.
 .2دهباشي« ،ماجراي كتاب دو قرن سكوت» ،ص191ـ.208
 .8زرينكوب ،دو قرن سكوت ،مقدمه چاپ دوم ،ص1ـ.2
 .4همان ،ص1ـ.8
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از چاپ دوم به بعد ،تغییراتی در متن كتاب ،ایجاد نشد و بارها توسط نادهران مختله
تجدید چاپ گردید 2.تحریر دوم كتاب ،تاریخ حدود دویست ساله ایران را از تح اسالمی تا
ظهور ياهریان (حك231-213 :ق) را در ده صهل « :رمانروایهان صهحرا»« ،يو هان و
ریگ»« ،آتش خامودی»« ،زبان گمشهده»« ،در هش سهیاه»« ،در آن سهوی جیحهون»،
«هيارویك دب»« ،بانگ رستاخیي»« ،جنهگ عقایهد» و «هایهان یهك دهب» دربهردارد.
ه وهش حاضر ،با تكیه بهر تحریهر دوم مؤله و بها توجهه بهه تغییهر رویكهرد وی انجهام
دده است.
 .2استاد مطهری و كتاب خدمات متقابل اسالم و ايران

مرتضی مطهری ،متولد 2211ش ،از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه ،یلسهوف ،قیهه،
دیندنا

و خطیبی مجاهد در زمینه علوم اسالمی است 2.وی هس از تحصهیل مقهدمات

علوم اسالمى ،در سا 2223ش عازم حوزه علمیه قم دد و از محضر عالمهان و بيرگهانی
چون :آیتاهلل سید حسین يبايبایی بروجردى (م2231 .ش) ،امام خمینی(ره) ،عالمه سید
محمدحسین يبايبایی (م2211 .ش) ،آیتاهلل میرزاعلىآقا دیرازى (م2223 .ش) و اساتید
دیگر بهرهمند دد و درو

قه ،اصو  ،لسفه ،عر هان و اخهالق را راگر هت و در سها

2223ش ،به تدریس در دانشكده الهیات و معارف اسالمى دانشگاه تهران ادتغا یا ت.

2

مطهری از 2232ش با آغاز نهضهت اسهالمی امهام خمینهی(ره) ،بههعنهوان عنصهری
تر یرگذار ،به عالیت هرداخت و با ترلی كتاب در موضوعات مورد نیاز جامعه و سخنرانى در
دانشگاهها ،انجمنهای اسالمى ،مساجد و تكایهای مختله در راسهتای اسهالمی نمهودن
محتواى نهضت و مبارزه با كجرویها و انحرافهها مجاههدت نمهود و در ایهن راه ،بارهها
 .1براي مطالعه بيشتر ر.ک :دهباشي« ،ماجراي كتاب دو قرن سكوت» ،ص191ـ.208
 .2باباپور گلافشاني و ديگران ،آشنايي با انديشه سياسي شهيد مطهري ،ص.11
 .8خردمند ،شهيد مطهري؛ مرزبان بيدار ،ص121ـ.187
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زندان رژیم ههلوی را تجربه كرد 2.هس از انقالب نیي از یاران نيدیك امام خمینی(ره) دد و
خدمات كری دایانی به انقالب اسالمی نمود؛ 2تا اینكه در  22اردیبهشت سا 2231ش
توسط گروهك رقان به دهادت رسید.
از استاد مطهری آ ار بسیاری بر جای مانده كه بیشتر آنها ،متن خطابههای اوست .وی
در تمام آ ارش كودیده تا ایدئولوژى اصیل اسالمى را ارائهه دههد؛ بههيهوریكهه ههس از

دهادت ،آ ارش از اصلیترین منابع مورد رجوع در اسهالمدناسهی واقهع گردیهد .اسهالم و
مقتضیات زمان ،انسان در قرآن ،آدنایی با علوم اسالمی ،انسان و ایمان ،حماسه حسهینی،
سیری در نهجالبالغه ،تعلیم و تربیت در اسالم و آ ار بسیار دیگر ،از جمله ترلیفات ارزدمند
اوست.

2

خدمات متقابل اسالم و ایهران ،نمونههای اسهت كهه ههمزمهان بها اوج گفتمهانههای
ناسیونالیستی و ملی گرایانه در كشور راهم آمده است .مؤل  ،مطالهب آن را بها تكمیهل و
تفصیل  1سخنرانی كه در محرم و صفر سا 2211ق2231/ش در تههران ایهراد نمهوده،
ترلی كرده است .به گفته وی ،این مجالس با موضوع «اسهالم و ایهران» و در هاسهخ بهه
برخی قلم رساییهای ا راد بیايالع و یا متعصب در این خصور برهها مهیدهد كهه بها
استقبا بینظیر يبقات مختل مردم ،بهوی ه دانشجویان از دهرها و استانهای مختله
روبهرو گردید.

3

مطهری از سها 2212ق2231/ش ،اوّلهین ویهرایش سهخنرانیههایش را بههصهورت
تدریجی در اختیار چاهخانه قرار داد و مطالبی چند نیي به آن ا يود .كتهاب مهذكور ،از سهه
 .1جمعي از نويسندگان ،سيري در زندگاني استاد مطهري ،ص11ـ.27
 .2خردمند ،شهيد مطهري؛ مرزبان بيدار ،ص130ـ.191
 .8باباپور گلافشاني و ديگران ،آشنايي با انديشه سياسي شهيد مطهري ،ص12ـ.28
 .4مطهري ،خدمات متقابل اسالم و ايران ،ص.14
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بخش اصلی تشكیل دده كه با وجود اضا ات و اصالحات بعدی ،چهارچوب اوّلیه خهود را
حفظ نمود .بخش اوّ  ،تكمیلدده سهه سهخنرانی بها عنهوان «اسهالم و مسهئله ملیهت»
ساماندهی دده و بخش دوم و سوم ،تفصیلیا ته سخنرانی های بعدی است كه با موضوع
«خدمات اسالم به ایران» و «خدمات ایران به اسالم» نظم یا ته است .نام كتاب ههم بهر
اسا

عناوین همین بخشها انتخاب دد 2.ه وهش حاضهر ،بهر مبنهای آخهرین ویهرایش

مؤل انجام دده است.
ب .مقايسه ديدگاهها
 .1مواجهه ايرانيان و فاتحان
1ـ .1علل شكست ايرانيان و پيروزي عربها

مطهری ،متر ر از نگاه ایدئولوژیك خهود ،اتحهان را «مسهلمانان» و «سهربازان اسهالم»
خطاب نموده 2و زرینكوب ،به سبب نگرش ويندوستانهاش ،نام «تازیان» و «عهرب» را
بر آنان ترجیح داده است 2.در بررسی علل دكست ایرانیان و هیروزی عرب ،مقوله قضها و
قدر ،نصرت الهی و تریید آسمانی ،محلّ مناقشه مؤلفان بوده است .مطهری ،نخستینعامل
هیروزی عرب مسلمان در ایران را نصرت الهی دانسته و بهه منظهور نشهان دادن عظمهت
اسالم و برخورداری مسلمانان از هشتوانهای الهی ،جایگاه هسهت عهرب را در برابهر دولهت
مقتدر ساسانی یادآور دده كه به برترین سالاهای جنگی و كترت نیروی نظهامی مجههي
بودهاند 3.بنابراین ،وی هیروزی بر دولتی را كه اغلب كشورهای مجاور ،تحهتالحمایههاش
 .1همان.
 .2همان ،ص 33ـ.91
 .8زرينكوب ،دو قرن سكوت ،ص40ـ.42
 .4مطهري ،اسالم و مقت يات زمان ،ج ،1ص30ـ.31
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بودند ،نه تنها غیرقابل هیشبینی ،بلكه بدون برخورداری از نیروی غیبی ،غیرممكن دانسته
است.

2

چنین تعلیلی ،ممكن است برای مخايبِ معتقد بهه نیهروی غیبهی ،مقبهو بادهد؛ امها
كنجكاوی زرینكوب را اقناع نكرده اسهت 2.وی معجهيه خوانهدن هتح ایهران و دكسهت
ساسانیان را محصو خودستایی عرب از یك سو ،و بهانهترادی ایرانیهان از سهویی دیگهر
دانسته كه در اخبار توا وارد دده است؛ چراكه به زعم وی ،ههذیرش ایهن كامیهابی ،ههم
برای عرب ددوار بوده و هم برای ایرانیان حیرتآور دمرده میدد .ازایهنرو ،عهرب آن را
معجيه الهی و ایرانیان تقدیر محتوم تلقی كردهاند 2.البته زرینكوب نیي سرعت بهیسهابقه
توحات مسلمانان را میهذیرد؛ ولی معجيه این كامیابی را نه در امدادهای غیبی ،بلكهه در
ظهور به موقع این رویداد دانسته است؛ بدین معنا كهه ههمزمهان بها غلبهه یكتاهرسهتی در
عربستان و ضع امپراتوری ایران ،از یك يرف ،انگیيه قوی برای هیشروی عهرب وجهود
دادت و از ير ی دیگر ،نیروی ایرانی قابلی برای مقاومت در برابر مهاجمان نبود.

3

مطهری ،اگرچه سهم عمده ای برای اعجهاز قائهل دهده ،ولهی او نیهي قهدرت ایمهانی
مسلمانان بهعنوان تنها عامل مؤ ر در دستیابی به چنین توحات عظیمی را ناكا ی دانسته

3

و همچون زرینكوب به تفحص در علل مادی آن هرداخته است .وضعیت جامعه ایرانی در
آستانه تح از یك سو ،و انگیيه عرب مسهلمان در توحهات از سهویی دیگهر ،مههمتهرین
عواملی است كه هر دو مؤل به آن اداره نمودهاند.
 .1همو ،خدمات متقابل اسالم و ايران ،ص.33
 .2زرينكوب ،دو قرن سكوت ،ص.40
 .8همان؛ همو ،تاريخ ايران بعد از اسالم ،ص238ـ.234
 .4همو ،بامداد اسالم.93 ،
 .7مطهري ،خدمات متقابل اسالم و ايران ،ص.33
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زرینكوب ساد داخلی ،نفاق و دقاق درونی میان سران كشور و اغتشاشهای درونهی
خاندان سلطنتی ،به تخت نشستن هیدرهی داهيادهها در كوتاهزمهان ،دهدت یها تن نهياع
میان سرداران ایرانی و موبدان در آستانه هجوم مسلمانان را از جمله عوامل تر یرگهذار بهر
ضع دولت ساسانی بردمرده كه موجب بیهاسخ گذادتن دستبردههای قبایهل راههين و
بدوی به سرحدات ایران دده است .بنابراین ،با تركید بر نقش محوری حكومت ساسانی در
تح ایران ،عیان ددن ضع این دولت در د اع از مرزها را موجب دلیری بیشتر عهرب یها
به تعبیر زرین كهوب ،راهينهان و در نتیجهه ،تقویهت تهاجمهات بهه ایهران دانسهته اسهت.

2

زرینكوب كه حكومت ساسانیان را نماد اقتدار ایران تلقی كرده ،همراهی برخی ایرانیان با
عرب ،نظیر هیوستن سپاه دیلمی به ابوموسی ادعری(م32 .ق) 2را خیانهت خوانهده و آن را
عامل مهمی در دكست ایرانیان و تسریع روند تصرف دهرها بردمرده است.

2

مطهری از منظر دیگر ،به آدفتگیهای ایران هرداخته است .وی اگرچه اغتشاشههای
درونی ایران را عامل مهمی در این دكست دانسته ،ولی برخالف زرینكوب ،حساب اتباع
ایرانی را از دولت ساسانی جدا كرده است .بنابراین ،هیوستن به عرب را نیي نه تنها خیانهت
ندانسته ،بلكه آن را اقدامی ظلمستیيانه ،انقالبی و قابهل سهتایش خوانهده اسهت 3.وی بهه
وجود اصلههای يبقاتی در اعما دینی و امور آموزدی و نیي ساد دیهن زرتشهت ادهاره
كرده كه موجب بیعالقگی مردم به روحانیون زرتشتی و آیینهای اجحافآمیيدان دد و
 .1زرينكوب ،دو قرن سكوت ،ص40ـ.41
 .2در اين بـاره ،ر.ک :ببـري ،تـاريخ اممـم والملـوک ،ج ،1ص143؛ همـان ،ج ،4ص33ــ33؛
دينوري ،اخبار الطوال ،ص189ـ.140
 .8زرينكوب ،دو قرن سكوت ،ص70ـ71؛ همو ،تاريخ مردم ايران ،ج ،2ص21ـ.23
 .4مطهري ،خدمات متقابل اسالم و ايران ،ص.33

232

تعامل اسالم و ايران «مطالعه تطبيقي ديدگاه دكتر زرينكوب و استاد مطهری»

در نتیجه ،نارضایی از حكومت را به دنبا دادت 2.به گفته وی ،كینه دیرینه توده مردم به
ر تار ستمگرانه حاكمان و موبدان ،موجب زوا روا ملی در ایران دده بود؛ بهيوریكه نه
تنها آنان را به نبرد بها عهرب بهیرغبهت مهیكهرد ،بلكهه عهرب را در نظردهان ،ناجیهان
رهاییبخشی ساخته كه انتظارش را میكشیدند 2.زرینكوب و مطههری ،در بررسهی علهل
دكست درونی جامعه ایرانی ،بهه دو نتیجهه متفهاوت و در عهینحها مكمهل رسهیدهانهد.
زرینكوب ،در تر یر آدفتگیهای داخلی ،بر عناصر بیرونی ،یعنی مهاجمهان عهرب تمركهي
یا ته كه ناتوانی در د ع آنها ،موجب ا هيایش گسهتاخیدهان در حملهه بهه ایهران دهده و
مطهری ،تر یر این آدفتگیها را بر عناصر داخلی ،یعنی توده مردم دانسته كهه سهبب بهی
رغبتی آنها در د اع از حكومت ساسانی گردیده است.
عامل مشترك دیگری كه مؤلفان ميبور در بررسی علل واقعی هیروزی عرب مسهلمان
بدان هرداخته اند ،انگیيه آنها در توحات است .مطهری ،عمدهترین سهبب هیهروزی جبههه
عرب را در انگیيه معنوی مسلمانان جستوجو كرده كه از ایمانشان سرچشمه میگر ت .او
معتقد است كه مسلمانان به سبب آنكه از آرمان مقدسی در ترویج دیهن اسهالم برخهوردار
بودند و رهانیدن ملل گمراه از ظلمت و برقراری توحید الهی در میان اقوام را رسالت خهود
می دانستند ،به منظور اجرای عدالت اجتماعی و نجات يبقات مظلوم ،حاضر به داكاری و
جانبازی دده و با ایمان راسخ به خدا و قیامت در این مسیر گام نهادنهد .ازایهنرو ،تحمهل
ددواریها بر آنان آسان و مقاومتشان مضاع گردید.

2

زرینكوب ،اگرچه وحدت و ایمان عرب را كه محصو آیهین هیامبردهان محمهد
بود ،مهم دانسته ،اما سهم عمده این ظفر را به انگیيههای مادی عهرب اختصهار داده و
 .1درباره جامعه ببقاتي عصر ساساني ،ر.ک :مسعودي ،مروج الذهب ،ج ،1ص211ـ.232
 .2مطهري ،خدمات متقابل اسالم و ايران ،ص93ـ.109
 .8همان ،ص.33
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معتقد است ،مسئله جهاد و انگیيه نشر اسالم به منظور تحریض بیشتر عرب به دركت در
توحات و حفظ وحدتشان بوده است .بنابراین ،وی گرچه همانند مطهری ،حمله عرب بهه
ایران را نظاممند دانسته ،ولی برخالف او ،انگیيه مهادی 2و ایجهاد ادهتغا بهرای سهاكنان
جيیرةالعرب را مهمترین هدف هرهاكنندگان توحات از جمله خلفا ذكر كرده كهه بها تبلیه
قداست نبرد در راه خداوند ،رماندهان و سپاهیان را به جهاد ترغیب مینمودند.

2

 . 2-1شيوه ورود عربها به ايران

مطهری و زرینكوب ،دیوه ورود عرب به ایران و مواجهه ایرانیان بها آنهان را نیهي بهر
اسا

بردادتشان از انگیيههای تح تبیین نمودهاند .زرینكهوب ،جنهگ نهاونهد در سها

22هجری 2را اجعه خوانده و با ترسیم چهرهای خشن از عهرب هاتح ،هجهوم آنهان را در
ردی حمله اسكندر مقدونی (حك222-221 :ق.م) آورده است .وی عربها را وحشهیانی
درندهخو با ر تارهایی دیوانهوار وص كرده كه با هدف كسب غنیمت ،با غارت ،كشهتار و
ویرانی دهرها و قلعهها تسلط یا تند 3.به باور وی ،اغلب صلحنامههایی كه میان ایرانیان و
عرب بسته دده 3،نادی از اضطراری بوده كه ا راد برای مصونیت از قتل و غهارت بهه آن
 .1اعتقاد به وجود انگيزههاي مادي براي فتوحات عربهاي مسلمان ،تحت لواي جهاد ،از سـوي

برخي شرق شناسان و نويسندگان مسلمان هم بيان شده اسـت؛ بـراي نمونـه ،ر.ک :وات ،برخـورد
آراي مسلمانان و مسيحيان؛ تفاهمات و سوء تفاهمات ،ص101؛ لوييس و ديگران ،تـاريخ اسـالم
كمبريج ،ج ،1ص104ـ107؛ اقبال آشتياني ،تاريخ كامل ايران ،ص802ـ.807

 .2زرينكوب ،دو قرن سكوت ،ص40ـ42؛ نيز ر.ک :همو ،بامداد اسالم ،ص93ـ93؛ همو ،تـاريخ
ايران بعد از اسالم ،ص237ـ.292
 .8ر.ک :ابناعثم ،الفتوح ،ج ،2ص239ـ810؛ دينوري ،اخبار الطوال ،ص188ـ.189
 .4زرينكوب ،دو قرن سكوت ،ص.11
 .7براي نمونه ،ر.ک :ابناعثم ،الفتوح ،ج ،2ص881؛ بالذري ،فتوح البلدان ،ص833ـ.833
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تن دادهاند 2.او همراهی بسیاری از سرداران و امیران ایرانی با یيدگرد سوم (حهك-122 :
132م) تا نبرد نهاوند را داهدی بر مدعایش دانسته است 2.وی اقهدام برخهی ایرانیهان بهه
خیانت را نیي تالش بهرای حفهظ جهان و مها خهود و خهانوادههایشهان دانسهته و نقهض
هیماننامههای صلح از سوی ایرانیان و تح چندباره برخی دهرها نظیر :نهاوند ،اصهفهان،
قم و اصطخر در اصله سا های  21-21هجری 2را دلیلی بر این امر آورده است.

3

مطهری ،حمله عرب مسلمان به ایران را در هرتو رهبری نهضتی آگاهانه و بها ههد ی
مقد

تعبیر كرده كه اداعه آیین توحیدی و نجات انسانی را سرلوحه قهرار داده بهود .بهه

همین جهت ،از هرداختن به چگونگی استیالی عرب بر ایران ،صرفنظر نموده و به تاریخ
هس از تح هرداخته است .وی با اداره به اینكه مسلمانان اتح ،بینشهای رودن خهویش
را بر دوش دمشیرهایشان حمل میكردند ،كودیده همه اقدامات عرب را در جریان هتح
توجیه نماید 3.بنابراین ،از اینكه برخی ورود اسالم بهه ایهران را اجعهه خوانهدهانهد و ایهن
نهضت اسالمی را در ردی حمالت مغوالن و مقدونیها قرار دادهاند ،انتقاد كهرده اسهت.

1

به باور وی ،توده مردم كه از حاكمان جور ناراضی بودند ،به هنگام حمله مسلمانان ،لبریهي
از دور و دوق با اتحان همراه ددند .به گفته وی ،مردم ایهران ههس از هتح ،بها دهكل
جدیدی از حكومت روبهرو ددند كه در آن «حكومهت بهرای مهردم» و نهه «مهردم بهرای
 .1زرينكوب ،دو قرن سكوت ،ص.11
 .2همان.
 .8براي نمونه ،ر.ک :بالذري ،فتوح البلدان ،ص809ـ401؛ ابـناريـر ،الكامـل فـي التـاريخ ،ج،8
ص82ـ.87
 .4زرينكوب ،دو قرن سكوت ،ص72ـ.78
 .7مطهري ،خدمات متقابل اسالم و ايران ،ص 33ـ .39
 .1همان ،ص 33ـ.129
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حكومت» بود .بنابراین ،نه تنها ههیچ گونهه واكهنش مخهالفی نشهان ندادنهد ،بلكهه بهرای
هیشر ت اسالم زحمات ياقت رسایی هم متحمل دهدند كهه در ادهاعه اسهالم بهینظیهر
بوده است.

2

اختالف رأی مطهری و زرینكوب در تحلیل چگونگی ورود عهرب بهه ایهران ،از نهوع
نگرش آنها به رابطه اسالم و عربیت نادی میدود .زرینكوب ،حساب عهرب را از اسهالم
جدا كرده و بیشتر از آنكه تح ایران را اسالمی بداند ،عربی تلقهی كهرده اسهت .ازایهنرو،
همواره جامعه عربی را بهعنوان مهاجمانی كممقدار مورد خطاب قرار داده است .مطههری،
ورود اتحان را مساوی ورود دین اسالم ،و عرب را هیامآوران اسالم تلقی كهرده و بهير
دادته است.
 .2تغيير دين و گروش ايرانيان به اسالم
2ـ .1علل اسالمپذيري ايرانيان

مؤلفان م يبور ،دالیل تغییر آیین ایرانیهان را نیهي از نظرگهاه خهود بیهان كهردهانهد.
آنان تشهتت مهذهبی ایهران در آسهتانه حملهه عهرب را نخسهتین عامهل تهر یرگهذار
بر این رایند دانسهته و اذعهان دادهته انهد كهه آیهین زرتشهت ،مقهارن حملهه عهرب
به حدی دچار ساد و انشهعاب بهود كهه بهروز بهدعتههایی نظیهر آیهین مهانی 2ههم
به راحتی مردم را در درستی آن مردد مهیسهاخت .رواج آیهینههایی نظیهر مهيدك 2و
 .1همان ،ص90ـ.98
 .2كيش مانوي ،آييني عرفاني حاصل امتزاج آموزههاي مسيحيت ،زرتشت ،بودايي و گنوسي بـود
كه در سده سوم ميالدي در ايران پايهگذاري شد و تا سالهاي آغازين دوره اسالمي هـم پيروانـي
داشت .زرتشتيان ،اساس تعاليم ماني را به منزله تفسير غلط از برخـي اصـول عقايـد ديـن خـود
ميدانستند( .ر.ک :اشپولر ،تاريخ ايران در قرون نخستين اسالمي ،ج ،1ص831ـ)830
 .8آيين مزدک يا مزدكيه ( ،)Mazdakجنبشي مذهبي مشتق از مزديسنا (زرتشـتي) بـا محوريـت
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زَروانی 2،و ادیانی چون مسیحیت و بودایی ،و اداعه برخی اندیشههای انحرا ی دیگر ،بهر
آدفتگیهای مذهبی جامعه ایرانی میا يود 2.به عقیده زرینكوب ،بدیهی است كه در این
درایط ،تفوق روا تازه اسالم بر سایر ادیان كه از قدرت دمشیر حامالنش ههم برخهوردار
بود ،غیرقابل گریي دود.

2

زرینكوب با هدف حفظ غرور ملی ایرانیان ،با وجود تغییر آیین اجداددان ،برخورداری
آنها از يبع سلیم و قوه تمییي را از اسباب گرویدن به دین جدید ذكر كرده است كهه دیهن
اسالم را در مقایسه با آیین زرتشت كه مبتنی بر نویت مبهم بود ،برتهر یا تهه و از همهان
آغاز با دوق راوان هذیرای آن ددند 3.مطهری هم كه برآن است هرگونه شار و اجبار را
از ساحت تح اسالمی بيداید ،سابقه گروش ایرانیان به اسالم را به دوره هیش از توحات و
در ایام حیات هیامبر

رسانده كه دماری از ایرانیان مقیم یمن و بحهرین ،در ههی قتهل

برخي مفاهيم اجتماعي ،ن ير :عدالت ،مساوات و اخالق بود كه در راستاي مخالفت با آيين رسمي
دولت ،همزمان با دوره حكومت قباد اوّل (حك433 :ـ781م) در ايران شكل گرفـت و بـا وجـود
تالشهاي سركوبگرانه دولت ساساني دوره خسروانوشيروان (حك781 :ـ739م) ،تا دوره اسالمي
هم به حيات خود ادامه داد( .ر.ک :راوندي ،تاريخ اجتماعي ايران ،ج ،1ص170ـ)474
 .1زرواني ( ،)zarvaniبا محوريت خداي زمان ،آييني با برخي انديشههاي يكتاپرستانه ،مشتق از
دين زرتشت كه در ت اد با رنويت ،اين دين (محوريت خداي خيـر و شـر) شـكل گرفـت( .ر.ک:
ناس ،تاريخ جامع اديان ،ترجمه علياصغر حكمت ،ص811؛ قدياني ،فرهنگ جامع تـاريخ ايـران،
ج ،1ص)422
 .2براي مطالعه بيشتر ،ر.ک :كريستين سن ،ايـران در زمـان ساسـانيان ،ص44ــ77،201ــ،281
211ـ 298و 424ـ.438
 .8زرينكوب ،دو قرن سكوت ،ص227ـ.271
 .4همان ،ص227ـ.221
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خسروهرویي و دعوت نبوی ،به آیین اسالم درآمدند 2.مطهری این ا راد را بهعنهوان اوّلهین
گروههای ایرانی مسلمان معر ی كرده كه زمینه مناسب برای آدنایی ایرانیهان بها حقهایق
اسالمی را راهم آوردند.

2

2ـ .2چگونگي تغيير آيين در ايران

چگونگی تغییر آیین ایرانیان كه برخی آن را تحت شار عرب دانسته 2و عدهای كامالً
آگاهانه و از روی رغبت ارزیابی نمودهاند 3،از منظر مطهری و زرینكوب نیي متفاوت است.
زرینكوب ،تغییر آیین ایرانیان را كه از آن با عنوان «جنگ عقاید» نام برده ،تحهت اجبهار
نشان داده و معتقد است ایرانیان از همان آغاز میان هذیرش دین جدید و كشته دهدن یها
تقبل ذلتبار جيیه و یا ترك دیاردان ،ناگيیر از انتخاب بودند 3.به گيارش وی ،این اجبهار
تا مدتها هس از استقرار عرب ،در ضای خفقان حكّام مسلمان ادامه دادت و زرتشتیان با
وجود هرداخت جيیه ،هرگهي قهادر بهه ادهاعه آیهین خهود نبودنهد 1.بهه بهاور وی ،اگرچهه
گيارشهای تاریخی از برهایی برخی آتشكدهها در ایران تا قرنها بعد خبر میدهد 1،ولهی
در برابر استیالی دعائر اسالمی ،جایی برای ابراز آیین مذهبی م ها نبود و مدتهها يهو
كشی د تا محیط آزادی برای اظهار نظر موبدان زرتشتی در برابر متكلمان مسهلمان هراهم
 .1در اين باره ،ر.ک :ببري ،تاريخ اممم والملوک ،ج ،2ص171ـ.173
 .2مطهري ،خدمات متقابل اسالم و ايران ،ص31ـ.32
 .8ر.ک :ملكم ،تاريخ كامل ايران ،ج ،1ص111ـ 114و .123
4. Arnold, The preaching of Islam: Ahistory of the Muslim faith, p
204-211.
 .7زرينكوب ،دو قرن سكوت ،ص227ـ.221
 .1همان ،ص.287
 .3براي نمونه ،ر.ک :يعقوبي ،البلـدان ،ص33؛ ابـنحوقـل ،صـورة امر  ،ج ،2ص238ــ234؛
ياقوت ،معجم البلدان ،ج ،2ص.131
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دود 2.بنابراین ،وی وجود درایط بغرنج را عاملی مهم در اسالم هذیری ایرانیانی دانسته كه
میخواستند خود را از خفقان برهانند.

2

مطهری ،هرگونه تحمیل در هذیرش اسالم را نفی كهرده 2و بهر ایهن بهاور اسهت كهه
ایرانیان به دلیل قرار دادتن در وضعیت دینی و سیاسی ناگوار ،تشنه سخنان تازه و انتظهار
رج بودند .هس ،با دنیدن خبر ظهور اسالم ،درباره اصو و روع دین جدید واكاوی نموده
و هس از استقرار مسلمانان بر تمام مملكت ایران ،به اسالم گرویدند 3.وی با نفهی خفقهان
مورد اداره زرینكوب ،اذعان دادته كه مسلمانان نه تنها ایرانیان را در حفظ آتشكدهههای
خود آزاد گذادتند ،بلكه از معابددان هم حفاظت میكردند 3.مطهری ،امكان اجبار از سوی
عدهای قلیل برای تغییر آیین جمعیتی كتیر را تنها از بهیم جهان ،محها دانسهته و برخهی
اظهارات در این زمینه را اهانتی به دعور و انسانیت ایرانیان دمرده است.

1

 .3هويت ايراني يا اسالمي
3ـ .1طرح مسئله هويت ملي

هویت 1ملی یا ملیت ،چیستی یك قوم و ملتی اسهت كهه بها آن مرزههای انسهانی را
مشخص میكنند و در دو مفهوم «خود» و «دیگری» تجلی مییابد 1.با توجه به استیالی

 .1زرينكوب ،دو قرن سكوت ،ص287؛ همو ،تاريخ مردم ايران ،ج ،2ص.91
 .2همو ،دو قرن سكوت ،ص.287
 .8مطهري ،اسالم و مقت يات زمان ،ص214ـ213؛ همو ،خدمات متقابل اسالم و ايران ،ص.30
 .4همو ،خدمات متقابل اسالم و ايران ،ص30ـ.38
 .7همان ،ص.112
 .1همان ،ص.124
7. Identity.
 .3ر.ک :اشرف ،هويت ايراني ،ص27ـ.41
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عرب مسلمان بر ایران و هذیرش عمومی آیین اسالم ،این سؤا مطرا میدود كه هویت
ایرانی در برابر اسالمیت ،از چه جایگاهی برخوردار است؟ آیا با نفوذ اسهالم ،جهایی بهرای
هویت ایرانی باقی میماند یا اینكه در اسالمیت محو دده است؟
زرینكوب ،با تمركي یا تن بر تاریخ سیاسی و رهنگی ایران ،بهه يهور جهد در جههت

احیای هویت ملی ایرانیان گام بردادته و كودیده در نخستین آ ار خود ،یعنی كتاب لسفه
دعر (2222ش) تا آخرین آنها ،نامورنامه (2212ش) ،ضمن يهرا مسهئله هویهت ایرانهی،
بخشهایی از آن را باز آ رینی كند كه بسته به سیر تحهوالت كهریاش ،متفهاوت بهوده
است .وی در كتاب دو قهرن سهكوت كهه آن را در میانهه سها ههای  2221تها 2221ش
هدیدآورده ،متر ر از باستانگرایی رایج در عصرش ،به بير نمایی عناصر رهنگهی ایهران
باستان هرداخته و با نگاه ضدّ عربی در جهت تحقیر عرب و برتریيلبی ایرانیان كودیده و
هویتی مستقل از عرب را القا نموده است .اگرچه زرینكوب از زمان تجدید نظر در كتهاب
دو قرن سكوت ،ضمن حفظ انسجام كری و منطق حاكم بر تاریخنگاریاش ،بههویه ه در
آ اری چون تاریخ ایران هس از اسالم و كارنامه اسالم ،رویكردی واقعگرایانهتر و هرهیي از
جانبداری را هیشه نموده ،اما همواره اهتمام به احیهای هویهت ایرانهی ،بههعنهوان یكهی از
مؤلفههای داخص آ ار تاریخی و ادبی او ،مشهود و قابل توجه است.

2

مطهری كه به بُعد ا رايی هویت ملی ،یعنی ملیتهرستی و مفههوم متنهاظر آن ،نه اد
هرستی ،توجه دادته ،اساساً با يرا مفاهیمی نظیر :ملیت ،هویت ملی ،گذدهته تهاریخی و
نظایر آن ،مخهال اسهت و آن را حاصهل تمهایالت ن ادهرسهتانه دانسهته و بهرای وحهدت
 .1براي نمونه ،ر.ک :زرينكوب« ،فرهنگ ايران و مسئله استمرار» ،ص449ـ471؛ همـو« ،آنچـه
ايران به جهان آموخت» ،ص11ـ14؛ همو« ،چگونه ميتوان ايراني بود؟ چگونه مـيتـوان ايرانـي
نبود؟» ،ص4ـ3؛ همو« ،اسالم در ايران» ،ص21ـ.81
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مسلمانان و یكپارچگی امت اسالمی ،خطرآ رین تلقی نموده است 2.مخالفت مطههری بها
يرا مسئله هویت ملی ،از اقدامات متعصبانه برخی ا راد كهه بهه بهانهه د هاع از ملیهت و
قومیت ایرانی به مبارزه با اسالم و اهانت به مقدسات آن میهردازند ،نادی میدود؛ چراكه
به نظر میرسد ،وی نه تنها ناسیونالیسم را به يور كامل مردود ندانسته ،بلكه آنجا كه این
اندیشه موجب همبستگی بیشتر و خدمت به همنوعان و ذویالحقوق مهیدهود ،هسهندیده
خوانده است؛ اما به دلیل آنكه هرداخت ا رايی به این مسئله را باعهث جهدایی ملهتهها و
ایجاد روابط خصمانه میان آنها ارزیابی كهرده ،از آن هرهیهي نمهوده و يهرا مسهئله امهت
مسلمان را ترجیح داده است .به باور وی ،يرا مسئله ملیت و تهییج احساسات ملی ،حتی
اگر بتواند آ ار متبت و مفیدی به لحاظ استقال ملتها به دنبا دادته بادهد ،بهاز ههم در
كشورهای اسالمی موجب تفرقه و جدایی میگردد .ازاینروست كه وی در دنیهای امهروز،
صورت متقدم جامعه اسالمی را يلب كرده و معتقد است كه امروزه نیي همچون گذدهته،
در جامعه اسالمی ،ملل مختل با ا كار ،آرمانهها و احساسهات مشهتركی وجهود دارنهد و
برگياری هرساله مراسم حج ،مؤید آن است.

2

 .2-3عناصر شكلدهنده هويت ايراني

زرینكوب ،از عناصرسازنده هویت ملی ،یعنی :سرزمین ،تاریخ ،دین ،حكومهت ،آداب و
رسوم ،خون و ن اد ،زبان و ادبیات كه در تعامالت سیاسی و اجتماعی موجب بازدناسهاندن
ا راد از غیر میگردند 2،بیش از همه ،بر عنصر زبان تركید نموده است .اصرار وی به حفهظ
عنوان كتاب ،یعنی دو قرن سكوت ،با وجود آنكه به اقرار خودش ،از چاپهای دوم به بعد،
 .1مطهري ،خدمات متقابل اسالم و ايران ،ص43ـ.49
 .2همان ،ص43ـ.73
3. Jenkins, social identity, p 19,50-51,122, 165-167.
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اصالحاتی در محتوا و لحن آن انجام داده است 2،نشان میدهد كه وی از آن جهت ،تاریخ
ایران را از زمان تح توسط عربها تا تشكیل دولت ياهریان (حهك231-211 :ق) ،دوره
خامودی ایرانیان دانسته كه زبان و دعر ارسی در برابر زبان عربی مغفو و بیا هر دهده
است 2.وی زبان ایرانیان را زبان قومی برخوردار از خهرد ،دانهش ،رهنهگ و ادب خوانهده و
احیای مجدد آن را نشانه استمرار هویت ایرانی دانسته است 2و معتقد اسهت ،ازآنجاكهه در
هیام آسمانی اسالم جایی برای دعر و داعری نبهود و در ابتهدای امهر ،دهاعران در دهمار
گمراهان و زیانكاران دناخته میددند 3،تمایل ایرانیان به سرودن دعر نیي كاهش یا ت و
زبان ارسی در خامودی رو ر ت؛ ولی چندی بعد ،تالش برای احیای زبان ارسی از سر
گر ته دد 3و به عنوان هیونددهنده ملیت ایرانی در برابر استیالی زبان بیگانه ،یعنی عربهی،
مقاومت نمود 1.البته زرینكوب بر زبان خالص ارسی بهعنوان عنصر هویهت ملهی تركیهد
ندادته و معتقد است كه زبان ایرانی ،هرگي نمیتوانسهته در برابهر قبهو ههارهای از لغهات
 .1زرينكوب ،دو قرن سكوت ،ص.2
 .2همان ،ص.120
 .8همان ،ص2و.114
 .4گويا زرينكوب در اين خصوص ،به آيات  224تا  221سوره مباركه شعراء ن ر داشـته اسـت:
«وَ الشُّعَراءُ يَتَُّبِعُهُمُ الْغاوُونَ* أَ لَمْ تَرَ أَنَُّهُمْ فِـي كـلُِّ وادي يَهِيمُـونَ* وَ أَنَُّهُـمْ يَقولـونَ مـا ال يَفْعَلـونَ».
همچنين ،ر.ک :ببرسي ،تفسير مجمع البيان ،ج ،3ص824ـ821؛ نيز بـراي مطالعـه بيشـتر دربـاره
ديدگاه واقعي اسالم و بزرگان ديني در مورد شعر و شاعري ،ر.ک :زرگري مرندي« ،جايگاه شـعر
در اسالم» ،ص70ـ.11
 .7براي مطالعه بيشتر ،ر.ک :فراي ،عصر زرين فرهنگ ايران ،ص213و.219
 .1زرينكوب ،دو قرن سكوت ،ص 33ـ.39

202

تعامل اسالم و ايران «مطالعه تطبيقي ديدگاه دكتر زرينكوب و استاد مطهری»

بیگانه مقاومت كند؛ ولی همین كه نسبت به سایر زبانهای دنیا یكدستتر و منسجمتهر
باقی مانده است ،از انسجام ،بقا و تداوم هویت ایرانی حكایت میكند.

2

مطهری ،از كسانی كه بهكارگیری زبان عربی در قرون اوّلیه اسالمی را منها ی ملیهت
ایرانی دانستهاند ،انتقاد نموده و از آنان با عنوان «عنكبوتهای گر تار تارهای حماقت» یاد
كرده است 2.وی تنوع زبانی را ابياری مؤ ر در گسترش اسالم دانسته و معتقهد اسهت كهه
اسالم هرگي درصدد محو زبان هیچ قومی نبوده است .او این تلقهی كهه اسهتفاده از زبهان
عربی را توهینی به ملیت ایرانی قلمداد میكند ،ساخته برخی جیرهخواران استعمار دانسته و
معتقد است ،ایرانیان قدیم ،زبان عربی را زبان اسالم و قرآن میدانستند و نه تنها هرداختن
به آن را توهین تلقی نمیكردند ،بلكه بیشترین خدمت را به لغهت و دسهتور زبهان عربهی
نمودهاند 2.وی وجود برخی آ ار گرانبهای ایرانیان مانند :متنوی معنهوی مولهوی ،گلسهتان
سعدی ،دیوان حا ظ و آ ار نظامی گنجوی را كه مشتمل بر برخی مفاهیم اسالمی هستند،
دلیلی بر هیوند زبان ارسی و اسالم آورده است .او برآن بهوده كهه جایگهاه زبهان ارسهی
به عنوان یكی از عناصر مههم در هویهت ایرانهی را كهممقهدار نشهان دههد .ازایهنرو ،بهر
دگرگونیهای زبان ارسی تركید كرده و زبان كنونی را نهوین و متفهاوت از زبهان ارسهی
كهن خوانده كه هس از اسالم متحو دده و در نتیجه اختالط با زبان عربی ،به زبان تازه
ای مبد گشته است .هس ،دیدگاه زرینكوب را كه زبان علی را با همه لغهات دخیلههاش
نمودار تداوم هویت ملی میدمارد ،مردود دانسته است.

3

 .1همو« ،آنچه ايران به جهان آموخت» ،ص11ـ14؛ همو« ،چگونه ميتوان ايرانـي بـود؟ چگونـه
ميتوان ايراني نبود؟» ،ص4ـ3؛ همو ،دو قرن سكوت ،ص33ـ.39
 .2مطهري ،خدمات متقابل اسالم و ايران ،ص.101
 .8همان ،ص100ـ.108
 .4همان ،ص79ـ.10
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زرینكوب و مطهری ،هریك با بیاهمیت خواندن مقوله خون و ن اد بهعنوان یكهی از
عناصر دناختهدده در هویت ملی ،كودیدهاند تا از آن برای ا بهات نظردهان بههره ببرنهد.
زرینكوب كه بر هراكندگی جغرا یایی قلمرو ایران و تعدد اقوام و ملل ایرانی واق اسهت،
بهخوبی میداندكه يرا مسئله ن اد مشترك برای ایرانیان منطقی نیست .بنابراین ،اهمیت
دادن به اصالت خونی و تصور ن اد خالص را برای ایرانیان امری جاهالنه و كودكانه دانسته
و اذعان دادته كه از دوران هخامنشیان تا امروز ،اقوام مختلفی از هارسی ،سكایی ،تورانی،
یونانی ،عرب ،تاتهار و غیهره در ایهن سهرزمین در ههم آمیختههانهد و در سهرزمینی واحهد
با نام ایران زیستهاند ،هس ،تنهوع نه ادی در مقولهه هویهت ایرانیهان ،از كمتهرین اهمیهت
برخوردار است.

2

مطهری نیي با تركید بر امتياج ایرانیان با ملل مجاور ،نظیر :تركان ،مغوالن و عربهها،
رض اصالت ن ادی برای آنان را منتفی دانسهته و اذعهان دادهته كهه بسهیاری از مهردم
ارسیزبان ایران كه داعیه ایرانیگری دارند ،ممكن است همن اد عرب یا تركان ،مغهوالن
و یا از ن اد دیگری بادند .بنابراین ،برخالف زرینكوب كه با بیاهمیت خواندن مقوله خون
و ن اد ،ا بات هویت ایرانی را نتیجه گر ته ،وی با انكار اصالت ن ادی واحد برای ایرانیهان،
عدم وجود هویت ملی را بردادت كرده است .بهه گفتهه وی ،آنچهه امهروزه ملهت نامیهده
میدود ،دامل مردمانی است كه در سرزمینی واحد و ذیل یهك ههرچم و بها یهك رژیهم
حكومتی و قوانین خار به سر میبرند كه بیايالع از ن اد حقیقهی نیاكهان و اجداددهان،
حماسه ملیت را در ذهن میهرورانند.

2

 .1زرينكوب« ،فرهنگ ايران و مسئله استمرار» ،ص449ـ471؛ همـو« ،آنچـه ايـران بـه جهـان
آموخت» ،ص11ـ.14
 .2مطهري ،خدمات متقابل اسالم و ايران ،ص71ـ.73
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3ـ .3جايگاه هويت ايراني ـ اسالمي

زرین كوب كه به سست بودن جایگاه زبان و ن اد به عنوان عوامل سازنده هویت ایرانی
نظر دادت ،با تركید بر عنصر «انسانیت» ،نظریه هویتی خود را به گونههای دیگهر سهامان
داده است و معتقد است ،رهنگ ایرانی ،حتی بخشی از آن كه در تاریخ اسطورهای ریشهه
دارد ،جيئی جدانشدنی از هویت ایرانی است و همواره به حیات خود ادامه داده است .بدین
منظور ،وی تالش بسیاری برای دناساندن بيرگهان رهنهگ و ادب ایهران نظیهر :رسهتم،
ههلوان اسايیری ایرانزمین 2،كوروش (حك321-331 :ق.م) بنیانگذار دولت هخامنشیان
(حك221-331 :ق.م) 2،ابوالقاسهم ردوسهی (م321 .ق) دهاعر ههرآوازه يهو  2و دیگهر
مظاهر ملی ایران نموده و آنان را بهعنوان بخشهی از رهنهگ انسهانی و ههلهوانی ایرانهی
معر ی كرده است 3.او رهنگ ایرانی را با وجود تغییر :مرزهای جغرا یهایی ،زبهان ،دیهن و
بسیاری از مؤلفههای مشترك هویت ایرانی ،مانا و هایدار دانسته كه به اعتقاد وی ،از دوره
باستان تاكنون استمرار دادته است و میتواند بیانگر انسجام هویت ایرانی بادد .ازایهنرو،
كودیده تا نشان دهد كه تح ایران توسط عربها ،هرچند موجب تجيیهه سیاسهی ایهران
دد ،اما هرگي وحدت معنوی آن را از بین نبرده است.

3

 .1براي مطالعه بيشتر درباره او ،ر.ک :رعالبي ،شاهنامه رعالبي ،ص81ـ.133
 .2براي مطالعه بيشتر درباره او ،ر.ک :پيرنيا ،تاريخ ايران باستان ،ج ،1ص282ـ.433
 .8براي مطالعه بيشتر درباره او ،ر.ک :ريپكا ،تاريخ ادبيات ايـران از دوران باسـتان تـا قاجاريـه،
ص227ـ240؛ صفا ،تاريخ ادبيات در ايران ،ج ،1ص473ـ.730
 .4زرينكوب ،نامورنامه :درباره فردوسي و شاهنامه؛ همو« ،چگونه ميتوان ايرانـي بـود؟ چگونـه
ميتوان ايراني نبود؟» ،ص4ـ3؛ همو« ،آفريدگار رستم» ،ص73ـ11؛ همو« ،آنچه ايران بـه جهـان
آموخت» ،ص11ـ14؛ همو« ،مالح اتي چند در باب داستان سهراب و رستم ،ارـر مـاريو ارنولـد
انگليسي» ،ص813ـ.831
 .7همو ،تاريخ ايران بعد از اسالم ،ص1ـ.3
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وی با جایي دمردن بهرهگیری از عناصر انسانی رهنگهای مختله  ،منا هاتی میهان
اعتقاد به هویت ایرانی و هذیر تن رهنگ اسالمی ندیده و با تكیه بر عنصهر انسهانیت در
رهنگ ایرانی ،اذعان دادته كه رهنگ ميبور میتواند به سایر اقوام و ملهل نیهي تسهری
داده دود؛ همچنانكه رهنگ اسالمی متعلق به هیچ قوم و ملتی نبوده است و همه اقوام
از آن بهره بردهاند .از این منظر ،زرینكوب رهنگ اسالمی را نیي التقايی دانسته كهه در
حوزه وسیعی ،اقوام مختل عرب ،ایرانی ،ترك ،هندی ،چینی ،مغهولی ،ا ریقهایی و حتهی
ذمیان و غیرمسلمانان را به هم آمیخته و با التقای رهنگهای مختل  ،رهنگ جدیهدی
هدید آورده است كه حدود و غور نمیدناسد .به باور وی ،همه اقوام و ملل ،در عین حفظ
موجودیت و استقال هویتی خود ،با همه نقایص و ميایایدان ،سهمی در بهارور سهاختن
رهنگ اسالمی دادتهاند و در مقابل ،بهرهای از آن نیي بردهاند.

2

به نظر میرسد ،زرینكوب كه اندیشههایش از زمان نگارش دو قرن سكوت تا كارنامه
اسالم تعدیل یا ته ،در حقیقت ،میان اسالم و عرب تفاوت قائل دده است .هس ،در عهین
حا كه عربها را به عنوان قومی وحشی تحقیر كرده و آنها را هست و زبون خوانده ،ولهی
برای آموزههای اسالمی در بازسازی هویت ایرانی ،جایگاه مهمی قائل دده است .میتوان
گفت كه وی هرگي درصدد نفی رهنگ اسالمی برنیامده؛ بلكه معتقد است كهه رهنهگ
ایرانی باید برای تقویت مبانی انسانی هویت خود ،از عناصر انسهانی دهاخص در رهنهگ
اسالمی ،نظیر :عدالتجویی و مساوات ،برابری و برادری ،تسامح و هميیستی مسالمتآمیي
با سایر اقوام بهره بگیرد و در جهت اسهتمرار ایرانیهت و هویهت ملهی ایهران گهام بهردارد.
بنابراین ،نه تنها ملیگرایی را منا ی تعالیم اسالمی ندانسته ،بلكه معتقد است ،حفظ سهنن
گذدته ملی ،آنگاه كه ملتی بخواهد با اتكا بهر گذدهته راه آینهده را ههیش گیهرد ،مههم و
 .1همو ،كارنامه اسالم ،ص80ـ.81
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ضروری است 2.زرینكوب در نهایت ،برای ایران بعد از اسالم ،هویتی ایرانی ه اسهالمی و
یا قرین آن قائل دده است؛ درحالیكه مطهری ،با نفی وحهدت نه ادی و زبهانی ایرانیهان،
هویت اسالمی را ترجیح داده و معتقد است كه ملیهت ایرانهی بههتهدریج در درون هویهت
اسالمی هضم دده و به رهنگ نوینی دست یا ته است.

2

نتيجه

زرینكوب ،بهعنوان مورخی نواندیش و ملیگرا ،و مطهری ،در جایگاه یك اسهالمدهنا
دینگرا ،هریك متر ر از گرایشهای خود ،به بررسی رابطه اسالم و ایران هرداختهاند و بهه
تلقیهای متمایيی دست یا تهاند .زرینكوب كه برآمده از يی دانشهگاهیان ملهیگهرای
عصر خود بوده ،با وجود تغییر رویكرد در تحریر دوم ا رش ،یعنی دو قرن سكوت ،در اغلب
گيارشها و تحلیلهایش ،دین اسالم را از عربها تفكیك نموده و ایهن ارتبهاط را میهان
اقوام ایرانی و عرب جستوجو نموده است .بنابراین ،همواره عرب را نه بهعنوان مسهلمان،
بلكه بهعنوان قومی دونهایه مورد خطاب قرار داده است؛ ولی در نظر مطهری كه متعلهق
به جامعه روحانیت دیعی و اسالمگراست ،جایگاه قوم عرب بهعنوان یهك قهوم منفهك از
اسالم كم رنگ بوده و همواره مسلمانانِ حامل دین اسهالم تلقهی دهدهانهد و اقداماتشهان
مساوی اسالم در نظر گر ته دده است .بدیهی است كه زرینكوب ،تح ایران توسط قهوم
عرب را تجاوز به حریم ایران ارزیابی كرده و اقدامات آنهها را در اجهرای احكهام توحهات،
متعدیانه تلقی نموده است و مطهری ،این تح را در امتداد نهضت گسهترش دیهن اسهالم
تعبیر كرده و به توجیه ضع ها و كاستیهای آن اهتمام ورزیده است.
مؤلفان ميبور ،گروش ایرانیان بهه اسهالم را نیهي از همهین منظهر ارزیهابی كهردهانهد.
زرینكوب این گرایش را تحمیل دین قوم غالب دانسته و مطههری آن را تبلیه و ادهاعه
 .1همو ،درباره تجدد ادبي ،ص11ـ13؛ همو« ،فرهنگ ايران و مسئله استمرار» ،ص449ـ.471
 .2مطهري ،خدمات متقابل اسالم و ايران ،ص79ـ.10
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آیین نجاتبخش توحیدی تلقی نموده است .به دنبا آن ،زرینكوب درصدد احیای هویت
ایرانی برآمده و با تكیه بر امتياج رهنگها ،به هذیرش هویت ایرانی و اسالمی تهن داده؛
ولی مطهری با نفی هویت ملی برای ایرانیان ،درصد القای هویتی صر اً اسهالمی برآمهده
است و یا دست كم هویت اسالمی را برای ایرانیهان تهرجیح داده اسهت .بهر ایهن اسها ،
میتوان گفت كه اندیشمندان ميبور ،هریك ،ابعاد مختلفی از ارتباط اسالم و ایران را مورد
توجه قرار دادهاند و از وجهوه دیگهر غفلهت نمهودهانهد كهه بهیدهك ،مطالعهه و ههذیرش
نظرگاهشان را نیازمند ترمل مضاع میسازد؛ ضمن آنكه بهرودنی میتوان دریا ت كهه
مطالعه از هردو منظر ،در عین تفاوتها ،میتوانند مكمل یكدیگر قرار گیرد و راه را بهرای
رسیدن به دیدگاهی میانه هموار سازد؛ همچنهانكهه برخهی اندیشهمندان معاصهر ،نظیهر:
محمدتقی ملك الشعرای بهار (م2221 .ش) ،علی دریعتی (م2231 .ش) و بسیاری دیگر،
ضمن حفظ تعلقات ملی و میهنی خود ،نگرش سومی را درباره تعامل متبت میان اسالم و
ایران مطرا كردهاند .اینان با هدف بازنمایی هویت ایرانی كه به زعمشان تا حهدّ بسهیاری
ازدست ر ته بود ،ضمن آنكه در جهت نوآ رینی مواریث ایرانی و ملی گام بردادهتند ،روش
میانهای را در تبیین رابطه اسالم و ایران برگيیدند و با حفظ رویكرد ملیگرایی خود ،احیای
هویت ملی ه ایرانی را با استعانت از دستاورد روابط متقابل و ارزدمند میان اسالم و ایهران
واكاوی نمودند كه دایسته ه وهش و تعمقی دیگر است.
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