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بازیابی هویت ایرانی در سده های نخستین اسالمی با تکیه بر عناصر فرهنگی و هنری
پیش از اسالم
سيد رسول موسوي حاجي ،1مرتضي عطايی ،2راحله کوالبادی
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تاریخ دریافت92/6/7:
تاریخ پذیرش92/8/4:
چکیده
در طی سده نخست هجری قمری ،یعنی پس از فتح ایران توسط اعراب مسلمان و استیالی سیاسی
آنان بر ایرانیان ،بویژه پس از ایجاد خالفت اموی مســئله هویت در میان ایرانیان به چالش کشــیده شد.
برخورد برتریجویانه و تحقیرآمیز امویــان با اقوام غیر عرب و ایرانیان و نــزول منزلت و جایگاه اجتماعی
مردمان غیر عرب به موالی و شــهروند درجه دوم ،به شــکلی عمیق با پیشــینه غنی فرهنگی ایرانیان در
تضاد بود .این وضعیت ایرانیان را بر آن داشــت تا با تکیه بر میراث مادی و غیر مادی ایران پیش از اسالم،
به احیای هویت میهنی و فرهنگی خویش بپردازند .این امر در ابتدا و طی ســده نخســت هجری در قالب
عربی شاعران ایرانی نمود یافت اما به تدریج به شکل نهضت
تفاخر به اصالت نسب و نژاد ایرانی در اشعار ِ
شعوبیگری که بر بنیان تفکر تســاوی اقوام عرب و غیر عرب و در شکل افراطی به برتری ایرانی نسبت به
قوم عرب ایجاد شده بود خود را نمایان ساخت .با ظهور سلسلههای نیمه مستقل ایرانی همچون طاهریان،
صفاریان و بویژه سامانیان ،کوشــش برای باز زندهسازی هویت ایرانی شکلی رســمیتر به خود گرفت؛
ایرانیان کوشیدند تا به اســتفاده از مظاهر فرهنگ مادی و غیر مادی پیش از اســام ،در برابر تحقیرهای
انجام گرفته ،از پیشــینه فرهنگی و اصالت میهن خویش دفاع کنند که نمود آن در معماری ،ســفالگری،
فلزکاری ،ادبیات ،شعر و نهضت ترجمه سدههای نخستین اسالمی به روشــنی قابل مشاهده است .این
مقاله میکوشد تا به بررســی فرآیند احیای هویت فرهنگی در ایران ســدههای نخستین اسالمی با تکیه
بر میراث فرهنگی ایران پیش از اســام ،به نمودها و نتایج آن در زمینههای سیاســی ،اجتماعی و هنری
بپردازد.
واژگان کلیدی:
هویت ایرانی ،سدههای نخستین اسالمی ،نهضتهای اجتماعی ،شعوبیه ،معماری ،هنرهای مستظرفه

 . 1نویسنده مسئول :دانشيار گروه باستان شناسي دانشگاه مازندران ایمیلSeyyed_rasool@yahoo.com :
 .2دانشجوي دكتري باستان شناسي ،دانشگاه تربيت مدرس
 .3دانشجوي دكتري باستان شناسي ،دانشگاه تربيت مدرس
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فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ

مقدمه
تســخیر یک سرزمین توســط اقوام بیگانه و اســتمرار تسلط
سیاســی آنها در طوب تاریخ ،به ویژه آنکه با تغییر دین یا مذهب
توأمان بود ،میتوانســت دگرگونیهای زیادی در هویت فرهنگی
مردم آن سرزمین در پی داشته باشد؛ به گونهای که حتی ممکن
بود به تغییر زبان به عنوان یکی از مهمترین مؤلفههای فرهنگی
و تضعیف یا فراموشــی دیگر مؤلفههای هویتی همچون تاریخ،
اساطیر و هنر بیانجامد.
پس از حمله اعراب مسلمان به ایران و فتح پرشتاب سرزمینهای
تحت ســلطه ساســانیان ،ایرانیان با موقعیتی تازه روبرو شدند؛
استقالل سیاســی را به طور کامل از دســت رفته میدیدند ،تغییر
دین از زرتشتیگری به اسالم به طور نسبت ًا گسترده در جریان بود
و زبان عربی بر مجامع علمی و مذهبی ســیطره داشت .پیشینه
غنی سیاســی و فرهنگی ســرزمین ایران در تقابل با اعراب به
چالش کشــیده شــده بود و ایرانیان خود را تحت تسلط تازیانی
میدیدندکه با وجود ضعف پیشــینه فرهنگی و تمدنی ،برخالف
عقاید آیین جدید خــود را برتر از دیگر اقوام دانســته و به تحقیر
و تغییر فرهنگهای غیر خودی اصرار میورزیدند .اســتمرار تسلط
اعراب و عدم استقالل سیاســی ایرانیان که تا برآمدن نخستین
سلسلههای نیمه مستقل در سده سوم هجری ادامه یافت در کنار
دیگر موارد تضعیف کننده هویت ایرانی ،میتوانســت استحالهای
ژرف در فرهنگ ایرانی و مفهوم ایران به عنــوان قلمرو ایرانیان
ایجاد نماید .با این حال شــگفتآور است که زبان فارسی (علیرغم
تحوالت و نیز تغییر الفبا) زنده ماند ،تاریخ و بسیاری از داستانهای
اســاطیری در یادها ماندند ،بســیاری از آداب و رسوم کهن ادامه
یافتند ،مفهوم ســرزمینی ایران بقا یافت و به طــور کلی هویت
فرهنگی ایرانی به حیات خود ادامــه داد .بیتردید ،این امر مولود
تالشهایی است که از سوی ایرانیان در دوران حساس سدههای
اولیه اســامی انجام گرفت و هویت فرهنگــی ایرانی را از گزند
نابودی حفظ نمود.
این پژوهش بر آنســت تا با بررسی شــرایط اجتماعی و هنری
سدههای نخســتین اســامی ،ماهیت و چگونگی این بازیابی
هویتی را روشن ساخته و روشهای بکار گرفته شده توسط ایرانیان
برای نیل بــه احیای هویتی را مــورد بازشناســی و ارزیابی قرار
دهد .بدین منظور ،نخست روشــهای بازیابی هویتی با تأکید بر
نهضتهای اجتماعی و فرهنگی ایران در سدههای اولیه اسالمی
مورد مطالعه قرار خواهند گرفت و سپس چگونگی الگوبرداری از
سنتهای هنری پیش از اسالم در ســه هنر معماری ،سفالگری و
فلزکاری و تأثیر آن بر فرآیند باززندهسازی هویت ایرانی بررسی
خواهد شد.
 .2هویت ایرانی

«مفهوم هویــت در واقع متضمن دو عمل شــناخت خویش از
یکسو و شناساندن خویش به دیگران از سوى دیگر است .بر این
اساس هویت را مىتوان بنیادهایى دانست که براساس آن انسان
خویش را مىشناســد و بر همان اساس خویشــتن را به دیگران
مىشناســاند و خود را از دیگران در ســطوح گوناگــون متمایز
مىسازد» (احمدی1382 ،الف.)7 :
دیدگاههای پیرامون هویت ایرانی ،تحت تأثیر سه نظریه رقیب
درباره منشأ و اصل ملتها قرار دارند .دیدگاه نخست بازتاب دیدگاه
رمانتیک ملیگرایان اســت که ملتها ( )1عناصــر طبیعی و اصلی
در تاریخ از روزگار بســیار کهن هســتند .دیدگاه دوم که از سوی
مدرنیستها و پســت مدرنیستها ارائه شــده ،دیدگاه اول مبنی بر
ریشه بســیار کهن ملتها را رد کرده و مفهوم "ملت" را به عنوان
یک ساختار مدرن مطرح میســازد .دیدگاه سوم که ممکن است
به عنوان دیدگاه تاریخی مطرح شــود ،برآنست که مفهوم "ملت
مدنی” ( )2محصــول مدرنیته بوده و از همیــن رو نمیتواند برای
دوران پیشــامدرن به کار رود اما نظر مدرنیستها و پستمدرنیستها
مبنی بر ناپیوستگی عمیق میان ملت مدرن و گذشته تاریخیاش
را به شدت رد میکند (.)501 :2006a ,Ashraf
در همراهی با دیدگاه دوم ،برخی از پژوهشــگران در بازسازی و
احیاء هویت ملی ایرانی در دوره اسالمی تردید کرده و ادعا میکنند
که مفهوم ایران و پیوســتگی تاریخ دودمانی آن ،مفهوم جدیدی
است که بوسیله مستشرقین در سدههای  18و  19میالدی ایجاد
شده است؛ لیکن باید توجه داشــت درحالیکه اندیشه ناسیونالیزم
به معنای دقیق کلمه ،ریشه در دنیای مدرن دارد ،وجود احساسات
ملی به مفهوم سنتی آن یعنی عالقه به فرهنگ ،تاریخ ،سرزمین
و نظام سیاســی خاص و باالتر از آن وجود گروههای سرزمینی
دارای میراث سیاســی ،تاریخــی و فرهنگی مشــترک ،صرف ًا
محصول دوران مدرن نیســت (احمدی1382 ،ب .)11 :به نظر
میرسد که چنین تفسیرهایی از هویت ایرانی ،زائیدهی تصور اروپا
محور از هویت ملی باشــد .در واقع بسیاری از ملیتهای غیر غربی
پیش از دوران مدرن ،بــه راحتی در این مــدل غربی نمیگنجند
(.)507 :2006b ,Ashraf
هویت ایرانی کــه در طی یک فرایند تاریخی طوالنی شــکل
گرفته اســت محدودهای فراتر از مرزهای کنونی ایران را در بر
میگیــرد ( .)11 :2012 ,Daryaeeاگــر چــه قدمت مفهوم
“ایران” به عنوان یــک واقعیت مذهبی ،فرهنگــی و قومی به
اوخر سده ششم پیش از میالد باز میگردد اما افزوده شدن اندیشه
سیاســی و ایجاد مفهوم “ایرانشــهر” به عنوان قلمرو ایرانیان،
به ابتدای دوران ساســانیان مربــوط میشــود (,Gnioli( )3
 .)2005 ,Daryaee ;2006هویــت ایرانی پیش از اســام با
دو عنصر کلیدی پیوند خورده اســت ،نخســت استفاده مشترک
از زبانهای متفاوت ایرانی و دوم عمل به دین عمومی زرتشــتی

بازیابی هویت ایرانی در سدههای نخستین اسالمی...

( .)9 :2010 ,Davaranدر عیــن حــال در دوران ساســانی
وجههی فرهنگی "ایرانشــهر" و "ایرانی" تا بدانجا رشد مییابد
که پس از مدتی این ایده از پیروان زرتشــتی فراتر رفته و پیروان
ادیان دیگر (همچون یهودیت و مسیحیت) ساکن این سرزمین را
نیز در بر میگیرد ( .)2005 ,.Id ;2010 ,Daryaeeاز این رو،
زرتشتیگری اگرچه از عناصر مهم هویت ایرانی پیش از اسالم به
شــمار میآید اما یگانه عنصر مذهبی ســازنده این هویت نیست.
تاریخ و اســطوره نیز به عنوان دو عنصر مهــم هویتی ،در دوران
ساســانی در هم تنیده شــدهاند؛ به گونهای که با چشمپوشی از
تاریــخ هخامنشــیان ،تاریخ اســطورهای کیانیــان جایگزین
هخامنشیان شده است (نک.)1995 ,Daryaee .
 .3شرایط اجتماعی ایرانیان در سده نخست اسالمی
پس از فتح ایران توســط اعراب مســلمان و استیالی سیاسی
آنان بر ایرانیان ،بویژه پس از ایجاد خالفت اموی ،هویت میهنی
و فرهنگی ایرانیان به چالش کشیده شــد .برخورد برتریجویانه و
تحقیرآمیز خالفت اموی که در حقیقت یک دولت عربی محض
محســوب میشــد (زرینکوب )352 :1383 ،با اقــوام غیر عرب
و ایرانیان و نزول منزلت و جایگاه اجتماعــی مردمان غیر عرب
به «موالی» و شــهروند درجه دوم ،به شــکلی عمیق با پیشینه
غنی فرهنگی ایرانیان در تضاد بود .با قــدرت یافتن بنی امیه که
نمایانگر فســاد و تعصب قومی در نظام اجتماعی اســام بوندد،
ایرانیان شــاهد تعدی و برشــماری افتخارات قومی شدند که از
بسیاری جهات دون پایهتر بودند.
با آنکه گرویدن به دین اســام مردم ســرزمینهای مغلوب را
از پرداخت خراج و جزیه معاف میداشــت در عین حال همیشــه
نومســلمانان از این پرداختها معاف نبودنــد .اقدامات تبعیضآمیز
مختلف اعراب حاکم ،همواره طبقه زیردســت بــودن را به آنان
گوشزد میکرد؛ اگر چه موقعیت آنها در مقایســه با کسانی که بر
دین خود باقی ماندند بهتر بود (چوکسی .)99 :1389 ،اعراب ،ملل
غيرعرب را بندگان يا به قول خودشان موالى خطاب مىكردند و
از دادن مشاغل كشــورى و مذهبى به آنها خوددارى مىنمودند.
در نماز به آنها اقتدا نمیکردند ،در یک صف بــا آنان راه نمیرفتند
و هیچگاه آنها را پیش نمیانداختند .نمــاز موالی بر جنازه عرب را
جایز نمیدانستند و تشييع جنازه آنان را ننگ مىشمردند (زیدان،
698-699 :1372؛ راوندی.)120 :1382 ،
از دیگر مواردی که هویت ایرانی را به شــدت مورد تهدید قرار
میداد مســئله تعریب بود .اگرچه تعریب به طور کلی به معنای به
عربی برگرداندن کلمات است و شــامل برگردان کلمات ،اسامی
جغرافیایی و دیگر موارد میشود لیکن مهمترین شکل تعریب که
هویت ایرانی را با چالش روبرو میســاخت تعريب اشخاص و نام
آنها بود .بدينترتيب كه بهجاى نام اصلى آنها نامى عربى بر آنها
نهاده و با ناديده گرفتن تبار اصلی آنها ،با نسب والء ،آنها را به
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فرد يا قبيلهاى عربى منسوب ســاخته ،آن را بهجاى نسب واقعى
آنها بهكار برده و اين افراد را مولى (جمــع= موالی) مىخواندند
(محمدی مالیــری .)16-17 :1379 ،اما این تحقیر به همین جا
تعریب نام صورت پذیرفته بود ،اعراب از روی
ختم نمیشد با آنکه
ِ
طعن و تحقیر عجم را بیشتر به نامهای شخصی خود مورد خطاب
قرار میدادند تا با نامهای اســامی تجلیلی (کنیه) که بسیاری از
آنها اختیار کرده بودند .همچنین آنان را از استفاده از لباس و زبان
عربی باز میداشتند .این تبعیضها به خصوص در شهرهای عراق
و خوزســتان که عرف اجتماعی عربی درآنها حکمفرما بود رواج
بیشتری داشــت .به این ترتیب ،ایرانیانی که جذب اسالم شدند،
با این احتمال روبرو شــدند که از افراد دیگری کــه آنها نیز اهلل را
میپرســتیدند ولی از نژاد دیگری بودند ،جدا شــوند (چوکســی،
.)99 :1389
تبعیضها و تعدیهای انجام شــده از ســوی تازیان تسلط یافته
و ضربــه فرهنگی و بحران هویتی که در نخســتین ســده پس
از سقوط ساســانیان رخ داد ،دانشــمندان و اهل قلم ایرانی را بر
آن داشت تا به بازســازی مفهوم فرهنگی ایران در درون جامعه
اسالمی بپردازند (.)507 :2006b ,Ashraf
 .4شیوههای بازیابی هویت فرهنگی ایرانیان
برخــورد تبعیضآمیز امویان بــا اقوام غیر عرب باعث شــد که
موالی و به ویــژه ایرانیان در اغلب قیامهایی کــه بر علیه امویان
یا دستنشاندگان آنها انجام میگرفت – همچون قیامهای مختار،
ابن اشعث و حارث بن ســریج -حضوری فعال مؤثر داشته باشند
داشته باشند (36 :2007 ,Zarrinkub؛ صالحی و بهرامینیا،
 .)1392اینگونه قیامهــا رفته رفته به مبارزات مســتقل بر علیه
امویان و سپس عباسیان بدل گشــت .درحالیکه مبارزات نظامی
بر ضد خالفت مرکزی در جریان بود ،جریانی فرهنگی نیز حفظ و
بازیابی هویت ایرانی را دنبال مینمود.
در مجموع ایرانیان در بســتر سیاســی  -اجتماعی ،سه شیوه
را برای مقابله بــا اعراب و بازیابی اســتقالل و هویت خویش در
پیش گرفتند :نخست قیامهای سیاســی همچون قیام ابومسلم،
دیگری قیام در مقابل اسالم که نوعی مقاومت منفی با حکومت
اســامی بود و در نهایت نهضت ادبی و اجتماعی شــعوبیه یعنی
گروهى كه بر غرور و خودپســندى عربان و تحقير ســاير اقوام
بديده انتقــاد مينگريســتند (صفــا .)25 -26 :1378 ،در همین
راســتا در طی اوایل دوره عباســی ،گروههایی از ایرانیان تحت
تأثیر عقاید مذهبی پیش از اســام بویــژه باورهای مزدکی(،)4
در یک سری از شورشــها از قبیل بهافرید ،ســنباد ،استادسیس،
مقنع ،بابک و مازیار ،بر علیه تســلط اعراب شرکت کردند (نک:
زرینکــوب 128-157 :1384 ،و  .)210-265اگرچه تردیدهایی
درباره حوزه و وسعت احساســات میهنی که در این قیامها درگیر
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بودند وجود دارد و برخی از پژوهشــگران این جنبشها را آخرین
تالشهای برگزیدگان ســابق برای نگاه داشتن برتری خویش و
عاری از هرگونه حس ملی میبینند ،اما بر اســاس نظر بسیاری از
محققان ،یک احساس نیرومند ملی یا حتی یک رستاخیر ،هسته
اصلی این قیامها و جنبشــها بود .صرف نظر از انگیزه ،این فرض
محتمل است که عناصر مختلفی از میراث فرهنگی ایران پیش از
اسالم ،الهام بخش شرکتکنندگان در این جنبشها بوده است .در
هر حال ،احیاء مفهوم ایران در بستر تمدن اسالمی ،عمدت ًا از میان
تالشهای اهل قلم و هنرمندان ایرانی در اوایل خالفت عباسی و
سپس تحت حکومت سلسلههای محلی ایرانی به وقوع پیوست
( .)507 :2006b ,Ashrafآنگونه که روشــن اســت مرزهای
فعالیت و تأثیرات این شیوهها به طور کامل قابل تفکیک نیست؛
چرا که غالبــ ًا قیامهای سیاســی با انگیزههــای مذهبی در هم
میآمیخت و یا افرادی با عقاید متأثــر از نهضت ادبی -اجتماعی
شعوبیه ،در نهضتهای سیاســی یا مذهبی حضور مییافتند .افزون
بر موارد یاد شده باید به روندی هنری اشــاره کرد که با الگوقرار
دادن آثار هنری ایران پیش از اســام و به ویژه دوران ساسانی،
باززندهسازی و استمرار هویت هنری ایرانی را میسر ساخت.
از آن رو کــه تأکیــد پژوهش حاضــر بر عناصر و شــیوههای
فرهنگی است ،با چشمپوشــی از قیامها و نهضتهای سیاسی ،در
ادامه تنها حرکتهای اجتماعی ،ادبی و هنری در راســتای احیای
هویت ایرانی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

ســاده عرب بادیهنشــین ،موضوع اصلی ادبیات شــعوبی بود
( .)509 :2006b ,Ashrafباید در نظر داشت که به دلیل رواج
و رسمیت زبان عربی در این دوره ،شعوبیان خود نیز مفاهیم ملی
و وجهههای تفاخرآمیز فرهنگ ایرانی را به زبان عربی مینوشته
یا میســرودند (پتروشفســکی .)211 :1359 ،در واقع نخستین
بارقههای شــعوبیگری در قالــب تفاخر به اصالت نســب و نژاد
عربی شــاعران ایرانی نمود یافت که واکنشی به
ایرانی در اشعار ِ
مسئله تعریب اشخاص و هویتزدایی بود .اســماعیل بن یسار از
نخستین شــاعرانی اســت که در عهد اموی در حضور هشام بن
عبد الملك در قالب قصیدهای عربی ،به نســب و اصالت ایرانی
خود مباهات نمــود (ابوالفرج اصفهانــی .)546 :1406 ،پس از او
نیز شاعران شعوبی دیگری همچون بشــار بن برد طخارستانی،
عبد السال م معروف به دیک الجن ،ابونواس ،ابان بن عبدالحمید
الحقی ،اسحق بن حسان خریمی سغدی و مهیار دیلمی در اشعار
خود به تکریم نژاد اصیل ایرانی و بعض ًا تحقیر نژاد عرب و عادات
آنها پرداختند (صفا27 :1378 ،؛ نــاث70-71 :1372 ،؛ بهرامی
احمدی148 -150 :1382 ،؛ ممتحــن)193-195 :1353 ،؛ تا
آنجا که «ابراهیم بن ممشاد ابواســحاق المتوكلي االصفهاني»
شاعر ،در قصیدهای از زبان یعقوب لیث صفاری خطاب به معتمد
عباسی ،خود را از نســل بزرگوار جم ،وارث پادشــاهان ایران و
زنده کننده شــکوه از دســت رفته آنها میداند و از او میخواهد که
به عباســیان بگوید که پیش از پشــیمانی خود را خلع کنند و به
ســرزمین خود حجاز بازگردند و به خوردن سوســمار و چرانیدن
گوسفندان مشغول شــوند (یاقوت حموی.)128 -129 :1993 ،
اما این نهضت از یک جنبش ادبی بسیار فراتر رفت و تمام شؤون
اجتماعى و سياســى و فكرى و ادبى عرب و اســام را تغيير داد.
قائدين اين نهضت بــزرگ ايرانيان بودند و در اثــر تبليغات آنها
جمع كثيــرى از هر طبقه و هــر ملتى حتى از جنــس عرب وارد
این فرقه شــدند .در كتب تواريخ و ادب ،به نام بسيارى از علما و
دانشمندان مشهور ،شعرا و نويسندگان بزرگ و همچنين وزراء و
امرا و سركردگان نامى اقوام مختلف به ویژه ايرانيان برمىخوريم
كه داراى عقاید شــعوبى و از هواخواهان و طرفداران جدى اين
مســلك بودهاند (راوندی .)121 :1382 ،در حقیقت هدف اصلی
این نهضت ،شناساندن قوم ایرانی و مفاخر آن به جهان اسالمی،
تحریک عواطف میهنی ایرانیان ،سســت کردن بنیاد عظمت و
قدرت سیاســی و دینی تازیــان و در نهایت بازیابی اســتقالل
سرزمین ایران بود (صفا.)240 :1369 ،

 .1-4شعوبیه
شعوبیان با تأکید بر آیه  12ســوره حجرات ( )5و اشاره به دیگر
آیات قــرآن ( )6و برخی روایــات ،بر تصور باطــل برتری عرب
بر اقوام غیر عرب که به شــدت از ســوی اعراب و بویژه امویان
ترویج میشــد خط بطالن کشیدند .در واقع شــعوبیه به نهضتی
اطالق میشــد که اندیشــه برابری کامل عرب با غیر عرب و در
شکل شدیدتر آن اندیشه برتری فارس بر عرب را ترویج مینمود
( .)137 :1967 ,Goldziherگروهــی که برتــری اعراب را
رد میکردند اهل تسویه بودند ولی دســته دوم تدریج به تحقیر و
سرزنش اعراب پرداخته و معتقد بودند که نه تنها هیچ مزیتی برای
قوم عرب نسبت به دیگر اقوام متصور نیست بلکه وجود هرگونه
فضیلت و نیکی را بــرای این قوم تکذیــب میکردند (زرینکوب،
297 :1384؛ همــو384-385 :1383 ،؛ اشــپولر423 :1373 ،؛
صفا .)26 :1378 ،این نهضــت در ابتدا نهضتی ادبــی بود و آن
بخش از اهل قلم پارسی و شماری از شــعرا و نویسندگان عرب
که در بحث شــعوبیه در طی سدههای ســوم و چهارم هجری  .2-4نهضت ترجمه ،تألیف و تاریخنگاری
قمری فعال بودند ،به طــور عمده در پیدایش ادبیات فارســی و پس از ســقوط دولت امویان در نیمه نخست سده دوم هجری
احیا هویت فرهنگی ایرانی نقش داشــتند .همسنجی بین تمدن قمری و تشــکیل دولت عباســی که به همت ایرانیــان انجام
باشکوه پارســی پیش از اسالم و شــیوه زندگی بدوی و قبیلهای پذیرفت ،به دلیل تغییر سیاســت این دولت نسبت به موالی و ملل
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غیر عرب بهویژه ایرانیان و نفوذ آنها در همهی شــئون خالفت و
حکومت ،ایرانیان از فضای بوجود آمده استفاده کرده و به ترویج
علوم و فنون همت گماشــتند .حتی خلفای عباســی هم از این
حیث تحت تأثیر محیط ایرانی خود قرار گرفتند و به همین سبب
ی علمــی از پهلوی ،یونانی،
توجه به علوم و ترجمه و نقل کتابها 
سریانی و هندی آغاز شد (حقیقت .)41 :1355 ،در اینگونه آثار،
موضوعات گوناگون تاریخی ،ادبی ،پندها و اندرزها ،اخترشناسی
و روایتهای دینی و مســائل علمی موردنظر بود .از داســتانهای
پهلوانــی و سرگذشــتنامههای شــاهان کتابها و رســالههایی
همچون یادگار زریران،کارنامک اردشــیر بابکان ،داستان بهرام
گور ،پندنامهی بزرگمهر بختگان ،داســتان بهرام چوبین و خدای
نامهها و رسالههای آیینی مانویان و ...به زبان تازی برگردانده شد
(روشن .)11 :1369 ،عباسیان بر یک دیوانساالری مرکزی تکیه
داشتند؛ یک سیستم اداری که میراث ساسانیان محسوب میشد.
دبیران و کاتبان اسالمی ،بسیاری از کسانی که حامیان سرسخت
جنبش شــعوبیه بودند آرزو داشــتند تا فرمانروایی اسالمی را بر
الگوی شیوه حکومت ساسانی شــکل دهند که بر سلسله مراتب
اجتماعی ،تقدس مقام شاهی و تشــریفات پیچیده تأکید داشت.
از اینرو آنها با جدیت نوشتههای ساسانی درباره نظریات سیاسی،
قانون و خداینامهها را ترجمه کردند .آنها همچنین نوشــتههای
خود را که قوی ًا بر اینگونه روشــهای ساسانیان اشاره داشت تألیف
نمودند ( .)43 :2008 ,Savranبرجستهترین این نویسندگان
و مترجمان «ابن مقفع» ( )7بود .وی در رســاله با ارزشش تحت
عنوان «رســاله فی الصحابه» پیرامون آراء و روشهای سیاسی،
طرح و برنامهاش را برای حکومتی که در آن قوانین اســامی با
دستورهای کشــورداری ساسانی ترکیب شــدهاند طرحریزی
میکند ( .)43 ,.Ibidابن مقفع عالوه بر «خداینامک» با برگردان
نام «ســیرالملوک» ،کتابهای بســیار مهم دیگــری همچون
آییننامک ،کتاب مزدک و کتاب ال ّتاج (دربارهی زندگی و ســیرت
انوشیروان ساســانی) را به عربی ترجمه کرد (محمدی مالیری،
 ،1379ج 133 :4؛ آربــری .)325 :1336 ،در مجمــوع نهضت
ترجمه بر آن بــود تا با برگردان کتب پهلوی بــه تازی یعنی زبان
رایج و رســمی آن روزگار ،از یک ســو به ترویج آیینها ،رسوم و
شیوههای حکومتداری ایرانی پرداخته و از سوی دیگر این کتب
ارزشمند را از گزند فراموشی نجات بخشد.
در عین حال در سدههای نخست اســامی ،مورخان ایرانی به
زبانهای عربی و فارسی به تألیف تواریخی همت گماشتند که به
تفصیل به تاریــخ ایران پیش از اســام میپرداخت .این کتب نیز
عموم ًا بر اساس کتابهای عمومی پهلوی و ترجمه آنها که در دوره
اسالمی تحت عناوین :اخبار الفرس ،سیر الملوک و خداینامهها
مشهور بودند به نگارش در میآمدند؛ اشارات و ارجاعات مورخین
به این گونه کتب در خالل تألیفاتشان گواه همین امر است (برای

83

نمونه نک :طبری ،1375 ،ج 498 :2؛ مسعودی ،بیتا .)84 :همین
امر سبب شده تا مورخین اسالمی که به تاریخ ایران پیش از اسالم
پرداختهاند ،همچون ساسانیان به گونهای از تاریخ هخامنشیان
چشمپوشیکرده و تاریخ اسطورهای کیانیان را جایگزین آن کنند
(نک.)1995 ,Daryaee .
 .3-4احیای زبان پارسی و حماسهسرایی
مهمترین عملــی که در گیر و دار نهضتهــای گوناگون و پیاپی
این سدهها انجام شد ،رسمی کردن زبان همگانی ایرانیان به نام
ی رسمی ،شعر
پارسی ،یا پارسی دری یا دری بوسیله نوشــتهها 
و تألیف کتابهایی بــه این زبان بود .ظاهراً نخســتین یا بعضی از
نخســتین کتابهای نثر که بدین زبان تألیف شــدهاند ،کتابهای
داستانهای ملّی بودند .رسمی شدن پارسی دری در دربارهای تازه
به استقالل رســیدهی ایرانی ،از عهد یعقوب لیث درست در میانه
سدهی ســوم هجری آغاز گردید و در عهد ســامانیان با سرعت
و رواجی بســیار گسترده دنبال شــد (صفا .)242 :1369 ،اگر چه
بنابر روایت تاریخ کتاب تاریخ سیســتان ،نخستین کسی که پس
ف از
از حمله اعراب ،به زبان پارسی شعر ســرود ،محمد بن وصي 
دبیران یعقوب لیث صفاری بود (تاریخ سیســتان-212 :1366 ،
 )209اما بیتردید ســامانیان در احیاء شعر و ادب پارسی و سرایش
حماسههای ایرانی بیشــترین تأثیر را داشتهاند .دوران ساماني از
درخشــانترين و پربارترين ادوار تاريخ سياسي ،فرهنگي و هنري
ايران محسوب ميشود .سامانیان که از یک خاندان اصیل ایرانی
و از طبقهي دهقانان خراسان بودند (فروزاني49 :1387 ،؛ شراتو،
 ،)48 :1384مانند همهــي خاندانهای نژاده ،ب ه حفظ ســنتهای
ایرانی توجه داشــتند .از این رو زمانی که حکومت بدانان رسید به
زنده کردن و پیگیری بســیاري از آیینهای ایرانی همت گماشتند
و نهضتی بزرگ برای ایرانی کردن هرچیز ک ه توانســتند بوجود
آوردند (صفــا .)242 :1369 ،توجه به داســتانهاي كهن ملي از
افتخارات دولت ســامانيان اســت و عهد حكومت اين سلســله
مهمترين دوره حماسهســرايي در ايران است .چنانكه در ابتداي
عهد سامانيان ،مســعودي مروزي ،در اواسط دوران حكومت آنها
دقيقي و در ســالهاي پاياني عمر حكومت ســاماني ،ابوالقاســم
فردوســي آثار حماســي خود را پديد آوردند و به نظم داستانهاي
منثور حماســه ملي همت گماشته ،اين كار ارزشــمند را متداول
كردند (فروزانــي .)182 :1387 ،در روزگار ســامانیان ،دهقانان
یکی از گروههــای مؤثر اجتماعــی بودند .ایــن طبقه به جهت
پایبندی به آداب و رســوم خود بیش از طبقات دیگر ،اندیشهها
و آیینهــای ایرانــی را حفظ کردنــد و بر زندگی اســامی تأثیر
گذاردند(ناجي187 -186 :1378 ،؛ همو .)290 :1386 ،فردوسی
از گردآوری شاهنامه به فرمان سپهبد و «پهلوان دهقان نژاد» یاد
کرده است (فردوسی .)21 :1960 ،دهقانان ،در حفظ داستانهای
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را کام ً
ال جعلی و ســاختگی میدانند (بیرونی61-62 :1389 ،؛ ابن
خلدون ،614-615 :1363 ،نیز نک .فقیهی.)86-87 :1357 ،
در مجموع اینگونه انتســابها از سوی پادشــاهان سلسلههای
ایرانــی ( )8و نویســندگان معاصر آنهــا ،بیش از آنکه سلســله
نســبی واقعی و بدون اشــکال باشــد ،تالش و تأکیدی است بر
ایجاد نوعی هویت ایرانی .عملی که از ســوی جریان شــعوبیه
به شدت حمایت میشــد (اشــپولر .)132 :1373 ،ضرب سکهها
و مدالهایــی توســط فرمانروایان آلبویــه که آنها را بــا عنوان
شاهنشاه – عنوان مورد اســتفاده پادشــاهان پیش از اسالم -
معرفــی میکــرد (,Amedroz ;1903 ,Coveknton
 )1969 ,Madelung ;1905و بهرهگیــری از عنــوان
مذکور در قصایدی که در مدح این پادشــاهان ســروده میشــد
( )100 :1969 ,Madelungنیز باید در همین راســتا تفسیر
شود.

شاهنامه -حماســه ملّی ایران ،-روایات تاریخی پیش از اسالم و
ایران باستان بیشــترین سهم را داشتهاند.
داستانهای عاشقانه ِ
ظاهر منبع شــفاهی
فردوســی غالب ًا از دهقانان به عنوان منبع و ً
روایات خود یاد میکند .همچنین شاعران دیگر به روایات منقول
از دهقانان اشــاره دارند (تفضلي و خطيبي.)153 -152 :1376 ،
در واقع ابیاتی که فردوســی از گفتهی دهقان سخن خود را آغاز
میکند ،اشاره به کسانی اســت که حافظان روایات و سنتهای
کهن ایران بودهاند (ميرزا محمدنيا .)310 :1383 ،با اين تفاســير
فردوســي كه خود نيز دهقانزاده بوده در ارتباط مســتقيم با اين
طبقه قرار داشــته و در سرايش حماســه عظيم خود ،از افكار اين
طبقه تأثير فراوان گرفته است.
پرداختن بــه چهار عنصر اصلی هویت ملــی یعنی دین ،تاریخ،
اسطوره و زبان که از سوی فردوســی به عالیترین شکل ممکن
صورت پذیرفته اســت (منصوریان ســرخگریه )97 :1388 ،این
اثر را به یکی از مهمتریــن جلوههای بازیابــی هویت ایرانی در
 .5-4بازیابی هنری
سدههای نخستین اسالمی مبدل کرده است.
پیشینه غنی هنری ایران پیش از اسالم ،در آثار هنری سدههای
 .4-4انتساب دودمان به پادشاهان و بزرگان ایران اولیه اسالمی خود را نمایان ســاخت و بسیاری از تولیدات هنری
این دوران ،به روشــنی تالش برای بازگشــت هنری و یا دست
پیش از اسالم
آنچنانکه ذکر شــد ،کوشــش در اتصال نســب به پادشاهان و کم الهام از الگوهای هنری پیش از اســام را نشان میدهند .در
بزرگان پیش از اسالم ،نخستین بار در اشعار عربی شاعران ایرانی حالی که برخی از آثار هنــری این دوران حاصل یک اســتمرار
که عقاید شــعوبی داشــتند نمود یافت .اما این رویکرد به شکل طبیعی هنــری و فرهنگی بودند ،لیکن بازگشــت به ســنتهای
جدی از سوی پادشــاهان سلسههای مســتقل ایرانی همچون هنری از دســت رفته و یا در حال فراموشــی پیش از اسالم ،به
طاهریان ،صفاریان ،ســامانیان و آلبویه دنبال شد .چنانکه طاهر عنوان شیوهای برای باززندهســازی هویت فرهنگی بویژه پس
ذوالیمینین خود را از نسل رستم ،پهلوان افسانهای ایران معرفی از به قدرت رسیدن حکومتهای ایرانی همچون سامانیان و آلبویه
مینمود (رحیملو .)596 :1369 ،منابع مکتوب ،نســب «ســامان به کار گرفته میشــد .در این میان معماری و هنرهای وابســته،
خدات» ،نیای بزرگ ســامانیان را به سردار ساسانی بهرام چوبین فلزکاری و سفالگری بیشترین تأثیر را پذیرفتهاند ،گرچه تزئینات
(برای نمونه نک :نرشخی82 :1363 ،؛ حدودالعالم114 :1362 ،؛ دیگر آثار هنری همچون منســوجات نیز بســیاری از الگوهای
؛ ابنحوقل468 :1938 ،؛ بیرونی63 :1389 ،؛ ســمعانی :1382 ،هنری ایران پیش از اسالم را به یاد میآورد.
25؛ ابناثیــر132 -133 :1371 ،؛ مجماللتواریــخ و القصــص،
300 :1380؛ منهاج سراج201 :1363 ،؛ خواندمیر352 :1380 ،؛  .1-5-4معماری
مســتوفی )376 :1364 ،و برخی نیز نســب وی را به بهرام گور بر خالف هنرهای تزئینی ،آثار معماری زیادی از سدههای اولیه
(نک :مســعودی174 :1374 ،؛ یاقوت حمــوی -173 :1995 ،اســامی در حوزه فرهنگی ایران باقی نمانده است (اتینگهاوزن
172؛ مقدســی )338 :1411 ،و پس از آن با واســطههای بسیار و گرابر .)306 :1382 ،با این حال همین بناهای اندک نشــان از
به کیومرث نخستین شــهریار زمین میرسانند (گردیزی :1363 ،استمرار سبک معماری ساســانی و در مواقعی نشان از بازگشتی
 .)321-322در عین حال آشفتگیهای بســیاری در ضبط نامها دوباره به این ســنتها پس از وقفهای کوتاه دارند .روشــن است
در این سلسله انســاب وجود دارد و مســئله این انتساب خالی از که اعراب مســلمان هیچگونه پیشــینه غنی هنری و معماری
تردید نیســت (ناجی28 :1386 ،؛ اشــپولر .)132 :1373 ،تاریخ نداشــتند تا بتواند به عنوان الگو و پایهای بــرای هنر و معماری
سیستان نیز نســب یعقوب لیث را به پادشاهان ساسانی و سپس اسالمی مطرح شــود .عباس زمانی ( )26 -27 :1355در اینباره
به کیومرث پادشاه اســطورهای ایران میرساند (تاریخ سیستان ،مینویســد« :وقتي اعراب از اراضي خشــك و لم يــزرع خود به
 .)200 -202 :1366منابعــی نیز خاندان آلبویه را به ساســانیان كشــورهاي همجوار ،از جمله ايــران حمله كردنــد ،هنر قابل
و بهرام گور منسوب کردهاند اما برخی از نویسندگان این نسبت مالحظهاي نداشــتند .شــهرهاي آنان عبارت از تودههاي گِلي
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و دهكدههاشــان مركب از چادرها و كلبههاي ني بود .بنابراين،
هنر اسالمي نتيجه تالشــها و تجاربي اســت كه قرنها در خارج
عربســتان بعمل آمده و مجموعه روشهايي اســت كه از برخورد
افكار وسنتهاي شــرق و غرب حاصل گرديده اســت ،تا آنجا كه
در قرون وســطي ايران و مصر و اسپانيا ســه قطب هنر اسالمي
را تشــكيل ميدادهاند» .با این حال بســیاری از پژوهشــگران
خارجی و به تبعیت از آنها پژوهشــگرن داخلی ،با توجه به پالن
اولیه مســجد پیامبر در مدینه ،مســاجد دارای پالن شبســتان
ستوندار را مساجد ســبک عربی نامیدهاند (برای نقد مبسوط این
نامگذاری نک :زمانی .)1351 ،این پالن که بواســطه کاربرد در
مسجد ساخته شده توسط ابومسلم خراسانی در نیشابور ،از سوی
برخی از نویســندگان به پالن بومســلمی نیز معروف شده است
(نک :پیرنیــا .)40 -41 :1389 ،به هیچ عنوان بــرای معماری
ایرانی اسلوبی بیگانه و وارداتی محســوب نمیشود و نمونههای
تاالرهای ســتوندار به وفور در معماری ایران قبل از اسالم قابل
بازیابی اســت .با این حال معماران ایرانی پس از مدتی با تکیه بر
عناصر اصلی معماری ساسانی شــامل ایوان ،گنبد و چهارطاقی
گنبددار ،به سوی تغییر در این اسلوب و حرکت به سوی معماری
با صالبــت و موزون ایرانــی و تکمیل آن در جهت اســتفاده در
مهمترین بنای مســلمانان و دیگر ابنیه پیش رفتند .برای نمونه
تداوم ســنتهای فنی و اجرایی معماری دوران ساسانی را میتوان
در اجرای ستونهای مســجد تاریخانه دامغان به شکل ردیفهای
متناوب افقی و عمودی (حاتم6 :1379 ،؛,Blair & Bloom
 ) 110 :2004aو در نوع َچف ِد طاقهای این مسجد و مسجد جامع
فهرج که از نوع طاقهای معماری ساســانی است (کیانی:1388 ،
42؛ حاتم6 :1379 ،؛ پیرنیا256 :1387 ،؛ تجویدی،)14 :1350 ،
مشاهده کرد .از سوی دیگر عریضتر شــدن دهانه میانی در این
مساجد عالوه بر خاصیت نیارشــی (پیرنیا )256 :1387 ،و جلب
بیشتر توجه به ســمت قبله (متدین ،)41 :1386 ،به نوعی حرکت
به سوی احیای مجدد ایوان ساسانی است (شکل  .)1اندکی بعد،
قرار گرفتن ایوان در جلوی فضــای گنبدخانه متأثر از چهارطاقی
ساسانی ،ترکیب آن با شبستان ستوندار و افزودهشدن ایوانهایی
در جهات دیگر و اطراف صحن مرکزی ،اســلوب خاص مساجد
ایرانی را ایجاد میکند (پیرنیا7 -11 :1383 ،؛ متدین41 :1386 ،؛
فرای .)200 :1388 ،ساخت بنایی چون مســجد جامع نیریز در
دوران آل بویه – اگر آن را یک بنای تغییر کاربری یافته از دوران
ساســانی نپنداریم -که در شــکل اولیه خود یک ایوان مجزای
رفیع است (شکل  )2نیز نشــان دهنده تداوم و یا باز زندهسازی
معماری ساسانی در ســدههای اولیه اسالمی است (آزاد:1381 ،
91؛ تجویدی.)14 ،1350 ،
در میان دیگر انواع ابنیه سدههای اولیه اسالمی حوزه فرهنگی
ایران ،مقبره امیر اســماعیل ســامانی در بخارا از حیث پیروی و

85

باززندهسازی سبک چهارطاقی ساســانی حائز اهمیت بسیاری
است (شکل  .)3شــکل مربع گنبدپوش آن ،دهانههای طاقدار رو
به چهار جانب ،فقدان تأکید بر جهتی خاص و حضور مردگردهای
فوقانی آن بــا گنبدهایی در چهار گوشــه ،همگــی ویژگیهای
مشــترک این بنا با نمونههای پیشــین ساسانی اســت .در واقع
این بنا آتشکدهای ساسانی در لباس اســامی است (هیلنبرند،
1387الف.)286 :
با این تفاسیر روشن است که معماران ایرانی در سدههای اولیه
اسالمی نه تنها شیوهها و عناصر اصلی معماری ساسانی را حفظ
و دنبال کردند بلکه کوشــیدند تا به کارگیری و اعتالی آنها ،به
شکلی از معماری هویتدار ایرانی برای ساخت بناهای مولود آیین
جدید دست یابند .تالشی که به بهترین شکل ممکن در معماری
مذهبی و غیر مذهبی دوران ســلجوقی به بار نشست و استمرار
هویت معماری ایرانی را در پی داشت.
 .2-5-4سفالگری
در دوران ساســانی به دلیل رواج تولید ظــروف فلزی نفیس و
عدم حمایت طبقه حاکم از هنر ســفالگری ،این هنر در مقایسه با
دیگر هنرها پیشــرفت و ترقی چندانی نکرد .اما پس از گذشت دو
سدهی آغازین دوران اســامی ،این هنر دچار تحوالتی شگرف
شــد .در این بین برخی از گونههای ســفالینی که از سدهی سوم
هجری و در سرزمینهای تحت ســلطه حکومتهای نیمه مستقل
ایرانی تولید میشدند به محملی برای رجوع به نقوش و موتیفهای
هنری و اساطیری ایران پیش از اسالم تبدیل شدند.
در ميان ســفالينههاي دوران ســامانيان ،گونهاي موســوم به
ســفال نخودي ( )3 ,1973 :Wilkinsonيا سفال چند رنگ
نيشــابور ( )51 :2000 ,Fehervariوجود دارد كه بسياري از
نقوش آنها باززیستی و بقای سنتهای ساسانی را آشکار میسازند
( .)51 :.Ibidاين ســفالينهها به احتمال فراوان با طبقه دهقانان
در ارتباط بوده و يا براي آنها توليد ميشــدهاند .از روایات مختلف
برمیآید که در اوائل دورهي اســامی ،خصوصا در شرق ایران،
بعضی از دهقانــان در عمل امرای کوچک محلــی بودهاند و گاه
شــخص با ثروت و مکنت و اعتبار اجتماعــی ،دهقان نامیده
هر
ِ
میشد (تفضلي .)582 :1376 ،دهقانان در اين زمان مانند دوران
قبل از اسالم امالك وسيعي در اختيار داشتند و در كوشكهايي در
اطراف شــهرها زندگي ميكردند .آنها به تناسب امالك خويش،
رعايايي به خدمت ميگرفتند و معمــو ًال بزرگترين دهقانان مقام
حكومت منطقه را هم در اختيار داشــتند (فروزاني.)161 :1387 ،
نقوش انساني و حيواني موجود بر روي اينگونه از سفالها از جمله
پيكره انساني نشسته (شــكل  ،)4جنگجوی سوارهای که با یک
دست افسار اســب را گرفته و با دســتی دیگر ابزاری جنگی يا باز
شكاري را حمل میکند (شــكل  ،)5صحنه حمله حيوان درنده به
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حيوان ديگر (شکل  )6و نقوشي از اين دست ،در بسياري از موارد نقوش ساسانی مزین میشدند.
آثار هنري پيش از اســام را در ذهن متبادر ميسازد .در بسیاری
از این نقوش ،یــک پیکره بزرگ مرکزی که بــه حالت چهارزانو  .3-5-4فلزکاری
نشسته از روبرو یا به صورت سه رخ ترسیم شده و در برخی موارد فلزکاری از جمله هنرهایی است که در سدههای اولیه اسالمی
پیکرههای انسانی دیگری که به شــکل نیمرخ نشان داده شده به شــدت تأثیرات هنری دوران پیش از اســام و به ویژه دوران
اند او را احاطــه کردهاند .اين احتمال وجــود دارد كه این ظروف ساسانی را نشــان میدهد .شــباهت و ارتباط هنر فلزکاری این
اعضای طبقه حاکــم را به تصویر میکشــیده و احتما ًال برای آنها دوران با دوران ساسانی تا حدی اســت که نمیتوان تاریخ ساخت
ســاخته میشــدند ()58 :1994a ,Morgan؛ در عین حال برخی از آثار فلــزی این دوران را با اطمینان مشــخص نمود .در
نمادین ویژه همراه تعدادی از این نقوش ،واقع در برخی از آثار اولیهی اســامی ،همان اســلوب تزئینی و
وجود حاالت و عناصر
ِ
ارتباط ایــن پیکرهها را با مضامین اســاطیری و آیینی و برخی از فرم و تکنیک دوران پیشین به چشــم ميخورد (احساني:1382 ،
الهههای ایران باستان همچون الهه آب ،آناهیتا محتمل میسازد )129؛ به ویژه در مناطقی که دین اســام به تدریج مورد پذیرش
قرار گرفته بود .البته باید در نظر داشــت که پس از ورود اســام،
(نک :همپارتیان و خزایی1384 ،؛ راسخ تلخداش.)1388 ،
در مجموع با فرض صحت انتســاب اين ســفالينهها به طبقه در جنس و فــرم ظروف فلزی تغییرات چشــمگیری مشــاهده
دهقانان -که نقشی عمده در باززندهسازی عناصر ایرانی در این میشود اما در مقابل ،شیوههای ســاخت ،تزئین و نقوش ظروف
دوران داشتند ، -مقایسه نقوش این ســفالها با نقوش ساسانی و بیشترین شــباهت و الگوبرداری از ظروف فلزی دوران ساسانی
توجه به اين نكته كه توليد این ســفالها در سدهي چهارم هجري را نشــان میدهد (کریمیان و خانمرادی .)1390 ،در واقع نقوش
نسبت به ســدهي ســوم در مقايســه با ديگر گونههاي سفالين تنها اندکی با عرف و سنتهای زمانه همخوانی یافته و برجستگی
ســاماني افزايش يافتــه اســت ( )1992 ,Bullietمیتوان بر تزئینات کمتر و طرحها مسطحتر شدند (,Blair & Bloom
ارتباط این سفالها با روند كلي احياي ادبي و هنري ايران باستان و .)123 :2004b
در بررسی هنر فلزکاری سدههای اولیه اســامی با دو گونه از
بازیابی هویت فرهنگی و میهنی در اين دوران مهر تأئید زد.
تأثیرات بعدی روند احیای هنری را بايد بر روي ســفالينههاي آثار فلزی مواجه هستیم .نخست ظروفی که ادامه تقریب ًا بالفصل
موسوم به «گبري» يا «شــامپليو» ()9جستجو كرد .هنگامي كه هنر فلزکاری ساسانی (شــامل صحنههای بر تخت نشینی ،بزم،
نخســتين بار اين ظروف كه نقوش آنها مضامين سنتي ايران را شکار حیوانات ،جانوران افسانهای و واقعی  ،شاه نشسته بر تخت
نشان ميدهد ( )122 :1994b ,Morganكشف شدند ،اين سلطنت در میان بزرگان و درباریان وخدمتکاران هستند و امتداد
باور نادرست وجود داشت كه اين ســفالينهها به وسيله زرتشتيان سیر هنری این دوره را همراه با نزولی کیفی نشان میدهند.
ساكن ايران ساخته شدهاند و از همين رو به سفال گبري معروف ضیافت شاهنشاهی ایران باســتان همراه با شراب ،آواز ،رقص و
شــدند ( .)1533 :1977 ,Pope ;13 :1948 ,Laneبــه نظر تفریحات و ســرگرمیهای دیگر ،طی دوران اسالمی ادامه یافت
ميرســد كه دو عامل در ســاخت اين ظروف تأثير فراوان داشته و بر بسیاری از ظروف به شیوه هنر دوران ساسانی تصویر گردید
است؛ عامل اول ادامه شيوه و ســنتهاي قبل از اسالم بويژه دوره (وارد] )56 :1384 ،برای نمونه شکلهای  8و  9را مقایسه کنید[ .در
ساســانيان بوده و ســفالگران از موتيفها و طرحهــاي فلزكاري دوره دوم که از سده سوم و تقریب ًا همزمان با تأسیس سلسلههای
گذشــته در بوجود آوردن نقوش سفالينهها اســتفاده كردهاند .مستقل ایرانی آغاز شده و در ســدهی چهارم و اوایل سده پنجم
عامل دوم كه احتمــا ًال مهمتر از عامل اول اســت تأثير ادبيات و هجری به اوج میرســد با تعداد زیادی از آثار فلزی روبرو هستیم
داستانهاي ملي به ويژه شاهنامه فردوسي بر هنر سفالگري است که در عین بهرهمندی از سبک و شخصت هنری جدید و خاص،
(كريمي و كياني .)27 -28 :1364 ،نمونه مشخص در اين ميان ،به وفور از فــرم ظروف و طرحهای تزئینی دوران ساســانی بهره
سفالينههاي شــامپلیو متعلق به ســده پنجم هجري مكشوفه از بردهاند (شکل .)10
شيخ تپه اروميه هستند كه بر روي آنها تصوير ضحاك ماردوش با وجود اســتفاده از خط عربی بر روی ظروف سیمین ،هنوز خط
با طرحي خطي نقش بسته است (شــكل  .)7هنرمند سفالگر در و زبان پهلوی  -به ویژه در ظروف نواحی شــمال سلســله جبال
تزئین این ســفالینهها از هيچ نوشتهاي براي روايت داستان بهره البرز در مناطق طبرســتان و قســتهایی از نواحی غربی خراسان
نبرده و تنها با اســتفاده از يكي از عناصر اصلي داستان به تصوير که توسط اسپهبدان اداره می شــد – بر روی ظروف فلزی مورد
اين داستان مشهور شاهنامه پرداخته است .در سدههای بعدی نیز اســتفاده قرار میگرفت .در این دوران مناطق شــرقی ایران (به
این روند ادامه داشته و سفالینههای اسگرافیتو (( )10انواع آقکند مفهوم وســیع کلمه) با توجه به بهرمنــدی از منابع غنی فلزی و
و آمل) ،شامپلیو ،زرینفام و مینایی ،در مواردی با طرحهای متأثر از همچنیــن حکمفرمایی دیرپای ســنتهای نیرومنــد ایرانی در
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آنجا ،تبدیل به یکی از مراکز مهم فلزکاری جهان اســام شــد.
در این زمان تمایزها بین مکاتــب محلی و تكنیک های منفرد در
فلزکاری رفته رفته از میان رفتند و هنری نو پدید آمد که به تلفیق
سنتهای هنری مردم مختلف ساکن قلمرو خالفت ،بر پایهی یک
بنیاد نوین تفکر گرایش داشــت (پوگاچنگوا و خاکیموف: 1372 ،
.)159
در سدههای چهارم و پنجم هجری با روی کار آمدن آل بویه که
خود را از نسل شاهان ساسانی می دانستند و در حفظ آداب و رسوم
آن ها اصرار داشتند ،شاهد تولید انبوهی از اشیای برنجی در عراق
و غرب ایران هســتیم (وارد .)56 :1384 ،آل بویه اعیاد و جشــن
های ایرانی باستان با شکوه تمام برگزار میکردند و در این جشنها
به ضرب سکه و مدال هایی از جنسی طال و نقره اقدام مینمودند.
بر این مدالهــا تصاویري همچون شــاهزادگانی کــه پا روی پا
انداخته ،نشســتهاند و نوازندگان و خدمتکاران اطراف آنها حلقه
زدهاند ،نیمتنهی فرمانروایان با تاج شبه ساسانی ،اسب سواران و
نقشمایهی شاهانه و قدیمی شــیری که گاونری را به زیر ميکشد
به چشم ميخورد (شــکلهای  11و  .)12حتی برخی از این مدالها
دارای کتیبههــای پهلوی با مضمون «فر شاهنشــاه فزون باد»
هستند .مدالهای نقره رکن الدوله ،عزالدوله و عضدالدوله دیلمی
با تاجی به شکل تاجهای دوران ساسانی و سکههای ابوکالنجار
و جالاللدوله با لقب شاهنشــاه ،نمونههایــی از این تالش برای
بازآفرینی عناصر ایرانی را نشــان میدهند (ســرفراز و آورزمانی،
197 :1383؛ کرمــر84-85 :1381375 ،؛ هیلن براند1387 ،ب:
49؛ خزائی41 :1385 ،؛ ,Amedroz ;1952 ,Bahrami
.)1969 ,Madelung ;1903 ,Coveknton ;1905
نتیج ه کیری
ایرانیان در طــول تاریخ همواره نشــان دادهاند کــه در برابر
تهاجمات و آســیبهای فرهنگــی و بازیابی هویــت فرهنگی از
توانایی باال و خالقیتی مثالزدنی برخوردارند .پس از تسلط اعراب
بر ایران و لطمهای کــه بر پیکره اســتقالل و هویت فرهنگی و
میهنی ایران وارد شد ،ایرانیان کوشیدند تا با احیاء ارکان مختلف
هویت فرهنگی ایرانی ،از زیر یوغ اســتبداد سیاســی و فرهنگی
خلفای اموی و عباسی خارج شده و رفته رفته استقالل سیاسی و
هویت ایرانی خویش را بازیابند.
آنچنان که بررسی شد ،این تالش در ســه حوزه مبارزه سیاسی،
منفی مذهبی و نهضت ادبــی ،هنری و اجتماعی پیگیری
مبارزه ِ
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شــد .با برچیده شــدن خالفت اموی و روی کار آمــدن خاندان
عباسیان با کمک ایرانیان شــکلی سریعتر و جدیتر به خود گرفت
و در نهایت به تأســیس حکومتهای نیمهمســتقل ایرانی منجر
گردید .توجه و اهتمام این سلسلهها به مســئله هویت فرهنگی
و جنبههای مختلف آن ،شــرایط را به گونهای مهیا ســاخت که
یکی از دورههای درخشان فرهنگ و تمدن ایرانی را در فاصلهای
کوتاه از یک شکست سیاسی شــدید رقم خورد .بیتردید این مهم
تنها در ســایه توجه به تمامی عناصر هویت فرهنگی و میهنی از
جمله زبان و ادبیات ،تاریخ و اساطیر ،دین ،هنر و استقالل سیاسی
و پرهیز از هرگونه کاهشگری هویتی ( )11امکانپذیر شد.
پینوشتها
Nations .1
Civic Nation .2
 .3این دیدگاه از سوی برخی از پژوهشگران مورد انتقاد واقع شده
است (برای نمونه نک.)2005 ,Shahbazi .
 .4در دوران اســامی آنگاه که ســخن از پیــروان آیین مزدک
میرود دقیق ًا مشخص نیســت که به چه گروه یا گروههایی اشاره
شده است .اما روشن اســت که همچون پیروان بابک خرمدین
عناصری از آییــن و عقاید مزدکی در میان آنها وجود داشــته که
به پیروی از این آیین متهم میشــدهاند (شفیعی کدکنی:1387 ،
.)55-56
ُ
نثى َو َج َعلْ َن ُ
اكم ْشُ ــ ُعوبًا َو
اكــم ِّمن َذ َك ٍر َو أ َ
 .5ياایها الن ُ
َّاس إِنَّا خَ لَ ْق َن ُ
َ
َ
َّ
كم ْ عِن َد اللِ أ ْتق ُ
َق َب َ
َئكم (ســوره حجرات ،آیه
ائل ل ِ َت َع َار ُفواْ إِ َّن أ ْك َر َم ُ
.)12
 .6انما المؤمنون إخوه (سوره حجرات ،آیه )10
خاندان
 .7ابن مقفع یک کاتب درباری ســده دوم هجری از یک
ِ
ایرانی مسلمان شــده بود .وی که از مردم شــهر گور فارس و در
ِ
جوانی پيرو آيين زردشــتى بود ،در اصل روزبه نام داشت اما پس
از گرویدن به اســام در اوایل دوران عباسی به ابو محمد عبد اهلل
مقفع المبارك معروف گشــت (زرینکوب285 :1384 ،؛ قدیانی،
)66 :1387
 .8بــرای مطالعــه بیشــتر پیرامون مســأله انتســاب و تبار در
سلسلههای پادشاهی ایران (نک .رحیملو)1369 ،
Champleve .9
Sgraffiato .10
 .11نادیده گرفتن برخی از عناصر فرهنگی
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پیرنیا ،محمد کریم ( ،)1383مســاجد ،در :معماری ایران دوره اســامی ،به کوشــش محمد یوســف کیانی ،چاپ سوم ،تهران:
انتشارات سمت ،صص .4-15
پیرنیا ،محمد کریم ( ،)1387معماری ایرانی ،تدوین غالمحسین معماریان ،تهران :سروش دانش.
پیرنیا ،محمد کریم ( ،)1389آشنایی با معماری اســامی ایران ،تدوین غالمحســین معماریان ،چاپ پانزدهم ،تهران :سروش
دانش.
تاریخ سیستان ( ،)1366به کوشش ملکالشعرای بهار ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات پدیده خاور.
تجویدی ،اکبر ( ،)1350تداوم در معماری ایران ،هنر و مردم ،شماره  ،111دی  ،1350صص .2-17
تفضلي ،احمد ( ،)1376نقش سیاســی -اجتماعی و فرهنگی دهقانان در سدههای نخستین دوران اسالمی ،ايراننامه ،شماره ،60
پاييز  ،1386صص .590 -579
تفضلي ،احمد ،خطيبي ،ابوالفضل ( ،)1376دهقان ،نامه فرهنگستان ،شماره  ،9بهار  ،1376صص .155 -148
چوکسی ،جمشید کرشاسپ ( ،)1389ستیز و سازش :زرتشــتیان مغلوب و مســلمانان غالب در جامعه ایران نخستین سدههای
اسالمی ،ترجمه نادر میر سعیدی ،چاپ پنجم ،تهران :انتشارات ققنوس.
حاتم  ،غالمعلی ( ،)1379معماری اسالمی ایران در دوره سلجوقیان ،تهران :موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد).
حدودالعالم من المشرق الی المغرب ( ،)1362بکوشش منوچهر ستوده ،تهران :کتابخانه طهوری.
حقیقت ،عبدالرفیع ( ،)1355اعتقاد و دلبســتگی عمیق ایرانیان به آئین کهن ملی :نهضت ایرانیــان در نقل و ترجمه کتب ،مجله
گوهر ،شماره  ،41مرداد  ،1355صص .417 -421
خزائی ،محمد ( ،)1385نقش ســنتهای هنری ساسانی در شکلگیری هنر اسالمی در ســدههای سوم تا پنجم هجری ،کتاب ماه
هنر ،شماره  99و  ،100آذر و دی  ،1385صص .49 -36
خواندمیر ،غیاثالدین بن همامالدین ( ،)1380تاریخ حبیب الســیر ،ج  ،2به کوشــش محمد دبیر ســیاقی ،چــاپ چهارم ،تهران:
انتشارات خیام.
راسخ تلخداش ،رقیه ( ،)1388بررسی نماد آناهیتا در سفالینههای سامانیان ،دو فصلنامه نقشمایه ،سال دوم ،شماره چهارم ،پاییز و
زمستان  ،1388صص .45 -52
راوندی ،مرتضی ( ،)1382تاریخ اجتماعی ایران ،ج  ،2چاپ دوم ،تهران :انتشارات نگاه.
رحیملو ،یوســف ( ،)1369نگاهی به مسأله تبار در خاندانهای پادشــاهی ایران ،جستارهای ادبی ،شــمارههای  90و  ،91پاییز و
زمستان  ،1369صص.594-611 .
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روحفر ،زهره ( ،)1382تجلي شــاهنامه در هنر اســامي ايران :موزه ملي ايران ،تهران :اداره كل آموزش ،انتشــارات و توليدات
فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي كشور.
روشن ،محمد ( ،)1369خداینامهها و شاهنامه فردوسی ،کلک ،شماره  ،7مهر  ،1369صص .10 -18
زرینکوب ،عبدالحسین ( ،)1383تاریخ ایران بعد از اسالم ،چاپ دهم ،تهران :انتشارات امیر کبیر.
زرینکوب ،عبدالحسین ( ،)1384دو قرن سکوت ،چاپ بیستم ،تهران :انتشارات سخن.
زماني ،عباس ( ،)1351در مســاجد ایران «نقشه ســبک بدوی عرب» وجود ندارد ،هنر و مردم ،شماره  ،116خرداد  ،1351صص
.22-39
زماني ،عباس ( ،)1355تأثير هنر ساساني در هنر اسالمي ،تهران :وزارت فرهنگ و هنر.
زیدان ،جرجی ( ،)1372تاریخ تمدن اسالم ،ج  ،2ترجمه علی جواهرکالم ،چاپ هفتم ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
سرفراز ،علي اكبر و فريدون آورزماني ( ،)1383سكههاي ايران :از آغاز تا دوران زنديه ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات سمت.
ســمعانی ،عبدالکریم بنمحمد ( ،)1382األنســاب ،ج  ،7تحقيق عبدالرحمن بــن يحيى المعلمى اليمانــى ،حيدرآباد :مجلس
دائرهالمعارف العثمانيه.
شراتو ،اُمبرتو ( ،)1384هنر سامانی ،در :هنر سامانی و غزنوی ،اتینگهاوزن ،شراتو ،بُمباچی ،ترجمه یعقوب آژند ،چاپ دوم ،تهران:
انتشارات مولی ،صص .45-70
شفیعی کدکنی ،محمد رضا ( ،)1387قلندریه در تاریخ ،دگردیسیهای یک ایدئولوژی ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات سخن.
صالحی ،کورش ،بهرامینیا ،جواد ( ،)1392مطالعه تطبیقی قیامهاي عبدالرحمن بن اشــعث و حارث بن ُس َریج ،پژوهشنامه تاریخ
اسالم ،سال سوم ،شماره دهم ،تابستان  ،1392صص.79-105 .
صفا ،ذبیح اهلل ( ،)1369شرایط اجتماعی و سیاسی ایران بعد از سقوط شاهنشاهی ساســانی و اثر آن در ترجمه و تدوین روایتهای
ملی تا نظم شاهنامهها و داستانهای قهرمانی ،ایرانشناسی ،شماره  ،6تابستان  ،1369صص .239 -247
صفا ،ذبیح اهلل ( ،)1378تاریخ ادبیات در ایران ،ج  ،1چاپ هشتم ،تهران :انتشارات فردوس.
طبری ،محمد بن جریر ( ،)1375تاريخ طبري  ،ج  ،2ترجمه و تصحیح ابو القاسم پاينده ،چاپ پنجم ،تهران :انتشارات اساطیر.
فرای ،ریچارد ن ،)1388( .عصر زرین فرهنگ ایران ،چاپ چهارم ،تهران :سروش.
فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)1960شاهنامه ،ج  ،1گردآوری تحت نظر ی .ا .برتلس ،مسکو :اداره انتشارات ادبیات خاور.
فروزاني ،ابوالقاسم ( ،)1387تاريخ تحوالت سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره سامانيان ،چاپ چهارم ،تهران:
انتشارات سمت.
فقیهی ،علی اصغر ( ،)1357آلبویه و اوضاع زمان ایشان با نموداری از زندگی مردم در آن عصر ،تهران :صبا.
قدیانی ،عباس ( ،)1387فرهنگ جامع تاريخ ايران ،چاپ ششم ،تهران :انتشارات آرون.
کرمر ،جوئل ل ،)1375( .احیای فرهنگی در عهد آلبویه ،انســانگرایی در عصر رنســانس اســامی ،ترجمه محمد سعید حنایی
کاشانی ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
کریمی ،فاطمه ،کیانی ،محمد یوسف ( ،)1364هنر سـفالگری دوره اسالمی ایران ،چاپ اول ،تهران :مرکز باستانشناسی ایران.
کریمیان ،حســن ،خانمرادی ،مژگان ( ،)1390هنر فلزکاری ایران در انتقال از ساســانیان به دوران اســامی با استناد به شواهد
باستانشناسانه ،مطالعات هنر اسالمی ،شماره پانزدهم ،پاییز و زمستان  ،1390صص .111-126
کیانی ،محمد یوسف ( ،)1388تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسالمی ،چاپ یازدهم ،تهران :انتشارات سمت.
گردیزی ،عبد الحی بن ضحاک ( ،)1363زیناالخبار ،تهران :دنیای کتاب.
متدین ،حشمتاهلل ( ،)1386چهارطاقی گنبددار نقطه عطف معماری مســاجد ایرانی ،هنرهای زیبا ،شماره  ،31پاییز  ،1386صص
.39-46
مجمل التواريخ و القصص ( ،)1378به کوشش نجمالدين سيفآبادى و زیگفرد وبر ،آلمان :دومونده نيكارهوزن.
محمدی مالیری ،محمــد ( ،)1379تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساســانى به عصر اســامى ،ج  ،4 ،1تهران:
انتشارات توس.
مستوفی ،حمداهلل ( ،)1364تاریخ گزیده ،به کوشش عبدالحسین نوائی ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
مسعودی ،علی بن حسین ( ،)1374مروج الذهب ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،چاپ پنجم ،تهران :انتشارات علمى و فرهنگى.
مسعودی ،علیبن حسین (بیتا) ،التنبيه و اإلشراف ،تصحيح عبد اهلل اسماعيل الصاوى ،القاهره :دارالصاوي.
مقدسی ،محمد بن احمد ( ،)1411احسن التقاسيم فى معرفة االقاليم ،طبع الثالث ،قاهره :مكتبه مدبولى.
ممتحن ،حسینعلی ( ،)1353نهضت شعوبیه و نتایج سیاسی و اجتماعی آن ،بررســیهای تاریخی ،شماره  ،51خرداد و تیر ،1353
صص .171 -204
منصوريان سرخگريه ،حسين ( ،)1388هويت ملي و نوزائي فرهنگي در شــاهنامه ،فصلنامه مطالعات ملي ،سال دهم ،شماره ،2
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.99 -75  صص،1388
. دنیای کتاب: تهران، به کوشش عبدالحى حبيبى،1  ج، طبقات ناصری،)1363(  عثمانبن محمد،منهاج سراج
.314 -310  صص،1383  دي و بهمن،215  و214  شماره، چيستا، دهقان در زبان و ادب فارسی،)1383(  فريبا،ميرزا محمدنيا
 ترجمه محمود، شــعوبیه نهضت مقاومت ملی ایران علیه امویان و عباسیان، اسالم در ایران: در، اسالم در ایران،)1372( . ر،ناث
. مؤلف: تهران،رضا افتخارزاده
. انتشارات امیرکبیر: تهران، فرهنگ و تمدن اسالمی در قلمرو سامانیان،)1386(  محمد رضا،ناجی
 مقاالت و، خاندانهــا و آداب و آیینهای ایرانی و جنبههایــی از زندگی اجتماعی در قلمرو ســامانیان،)1378(  محمدرضــا،ناجي
.198 -183  صص،1378  تابستان،65  شماره،بررسيها
. انتشارات توس: تهران، چاپ دوم، تاریخ بخارا،)1363( ن جعفر
  محمدب،نرشخی
 هنر،) چهارم و پنجم/ نقوش انســانی بر سفالینههای نیشــابور (قرون دهم و یازدهم،)1384(  مهرداد و محمد خزایی،همپارتیان
.39-60  صص، شماره سوم، سال دوم،اسالمی
. انتشارات روزنه: تهران، چاپ چهارم، ترجمه باقر آیتاهلل زاده شیرازی، معماری اسالمی،)الف1387(  رابرت،هیلنبرند
. انتشارات روزنه: تهران، چاپ دوم، ترجمه اردشیر نراقی، هنر و معماری اسالمی،)ب1387(  رابرت،هیلنبرند
. انتشارات مؤسسه مطالعات هنر اسالمي: تهران، ترجمه مهناز شايستهفر، فلزكاري اسالمي،)1384(  ريچارد،وارد
 دارالغرب: بیروت، تحقیق احسان عباس، ارشاد االریب الی معرفه االدیب: معجم االدباء،)1993(  یاقوتبن عبدالله،یاقوت حموی
.االسالمی
. دارالصادر: بیروت، چاپ دوم،3  ج، معجم البلدان،)1995(  یاقوت بن عبدهللا،یاقوت حموی
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