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  چکیده
 از اش، اروپایی الگوي چون رشتۀ تاریخ در نظام دانشگاهی ایران اگرچه هم تأسیس

 از آن برخالف نداشت، مشکل تاریخی هاي داده و اطالعات به یابی دست حیث
 آن، بر مبتنی عملی قواعد و اصول و نظري عرصۀ در متعددي مسائل با ابتدا همان

با درك  کوب ینزر ینعبدالحس. شد رو هروب تاریخ، دانش تولید و پژوهی تاریخ در
 هاي پاسخ دادنبر آن شد تا با  یخ،و کارکرد تار یدهمسئله و طرح سؤال از فا ینا

روش مناسب در  کردن  مطرحآن و  يو فکر ياساس نظر یممناسب و تحک ينظر
 هاي یافته .پژوهی فراهم سازد پژوهش تاریخی، جایگاهی رفیع براي تاریخ و تاریخ

 فلسفی هاي پرسش که دهد می نشان گفتار تحلیل روش اساس رب تحقیق این
 و اصول بلکه نیافتند، مناسب و درخور هاي پاسخ تنها نه تاریخ، دربارة کوب زرین
 اي شایسته و اصیل حضور وي پژوهی تاریخ در نیز ها آن از منتج عملی قواعد

  .شد پدیدار عمل و نظر میان عمیق شکافی وي پژوهی تاریخ در درنتیجه و نداشتند
  .، هویتپژوهی کوب، نظر و عمل، تاریخ زرین: ها کلیدواژه

  
  مقدمه. 1

 آشنایی و رویارویی سرآغاز اروپایی جدید تمدن سیاسی و نظامی صورت با ایرانیان آشنایی
از ) پژوهی یختار( جدید نگاري تاریخ. بود جدید تمدن فرهنگی و تمدنی هاي جنبه دیگر با

در  اي کننده یینو نقش مهم و تع آمد یبه شمار م ییعلوم و فرهنگ مدرن اروپا یارکان اساس
                                                                                                     

   gmansourbakht@yahoo.com یبهشت یددانشگاه شه یاتادب ةدانشکد ،تاریخ گروه استادیار* 
  mahdirafati62@gmail.com )مسئول نویسندة( یبهشت یددانشگاه شه ی،اسالم دورة ایران تاریخ دکتري دانشجوي **

  4/7/1393: پذیرش تاریخ ،27/3/1393: دریافت تاریخ
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 یشافزا. بر عهده داشت ییاروپا یدتفکر جد یو عمل ينظر یو سمت و سوده یريگ شکل
اروپا و  رفت پیش ییشرق و غرب پرسش از چرا یانم یاز شکاف تمدن یرانیانا یآگاه

 بالذات پرسشی پرسش، این. بود هکرد یرناپذ جتنابرا ا ،ماندگی آسیا، از جمله ایران عقب
رو   این از. بود یافته تحقق تاریخی سیري در که کرد می پرسش امري از زیرا بود، تاریخی

 يارضا یۀاگرچه در وهلۀ نخست ما) یخیتار يها پژوهش( آشنایی ایرانیان با کتب تاریخی
 ییگسترده در جوامع اروپا ییراتوقوع تغ نحوة از کلی هاي دریافت و بود يحس کنجکاو

را ) یمقد( يجار نگاري یختار شیوة از انتقاد و چرا و چونۀ زمینمرور  داشت، به یرا در پ
سخن  اي نگاري یخنو در تار یاز درافکندن طرح یمقد نگاري یختار شیوة انمنتقد. کردفراهم 

. ملت باشد یکو تنزل  یو تدان یعلل و موجبات تعال یانآن ب یآوردند که کار اصل یانبه م
 وجود با. انجامید طول به دهه پنج از بیش آن یابی  رسمیت و جدید نگاري یخاما تحقق تار

 هاي پرسش به ناظر تنها نه ایران در) پژوهی یختار( یدجد نگاري یختار یخی،تار یرتأخ ینا
 بلکه نبود، آنان نظر مورد عملی و نظري قواعد و اصول و قدیم نگاري تاریخ منتقدان نظري

 قالب در قدیم نگاري تاریخ محتوایی و عملی قواعد و اصول بازتولید به ابتدا همان از
 جدید پژوهان تاریخ ظهورو با  ییدنپا یريپژوهش د شیوة این. شد منجر جدید پژوهی تاریخ

. یابد جریان متفاوتی سوي و سمت در پژوهی  تاریخ تا شد کوشش بعد، نسل در
 پژوهانۀ  یختار يبا دستاوردها ییضمن آشنا که، بود پژوهانی  تاریخ از کوب زرین عبدالحسین

 پاسخ ایران، تاریخ از آنان نظامی و سیاسی صرفاً هاي روایت و خود از پیش هاي نسل
 به اساسی نقیصۀ این. نیاورد دست به آنان آثار در تاریخ فایدة از پرسش براي مناسبی
 یدهفا( پرسش اینفقدان پاسخ مناسب به . شد یلتبد يذهن و فکر و یاصل مسئلۀ و دغدغه
 این تبع  به. کرد وادار پاسخ یافتن در گسترده کنکاش به را کوب زرین) یختار یتو ماه

یابی به  دست از پس و گرفت جدي را تاریخ دربارة نظري پژوهش کوب زرین پرسش،
هاي عملی متعدد در حوزة تاریخ روي  پژوهشارچوب فکري و نظري دربارة تاریخ، به هچ

 یخعام بود و تار یپرسش یهدر مراحل اول یختار کوب از فایده و کارکرد پرسش زرین. آورد
 يو ياما در ادامه، تأمالت نظر داد، یرا به طور مطلق مورد پرسش قرار م یخیو امر تار
 ي،نظر یافتدر ینا حاصل. منحصر شد یرانا یختار یستیبه پرسش از چ یخدربارة تار

 جز چیزي وحدت این. داشت جریان تاکنون ایران تاریخ ابتداي از که بود وحدتی استمرار
 پردازي نظریه و نظري تأمالت مرحلۀ در کوب  همه، زرین  این با. نبود ایرانی هویت استمرار
 و نگاري  سو تاریخ  یکاز  یشخو ينظر یافتره پایۀ بر تا شد آن بر و نماند متوقف
 يبرا یو عمل ينظر ییالگو یگر،د يو از سو یفکندتازه ب ییرا به مجرا پژوهی  تاریخ



 105   پناه مهدي رفعتیو  قباد منصوربخت

  

 فراوان هاي کوشش و ها تالش وجود بااما . کند یدتول یدانشگاه پژوهی یخو تار نگاري یختار
سو، و   یک از نگري تاریخ و تاریخ نظري هاي جنبه به مربوط مسائل حل جهت در وي

تاریخی مبتنی بر رویکرد نظري و ناظر به تبیین مسائل تاریخی ایران و هاي  تولید پژوهش
از  یکی منزلۀسو، مسائل مذکور به  یگراز د یدانشگاه پژوهی یخالگو و سرمشق تار ۀارائ

 بهسو   یک از زیرا ماندند؛ باقی ناشده چنان حل هم تاریخ، و انسانیمسائل علوم  ینتر بغرنج
جاي رابطۀ معقول   به یگرد ينشد و از سو داده یپاسخ مناسب و مطلوب ينظر هاي پرسش

  .شد پدیدار دو این میان جدي شکافی نگاري، تاریخ رو منطقی بین نظر و عمل د
انجـام شـده    يچنـد  يها پژوهش کوب نیزر یخیتار شۀیو اند ينگار خیتار وةیش دربارة

 تیـ هو«عنـوان   بـا  يا گلوجه در مقاله یسجاد راع: قرار است نیها بد آن نیتر است که مهم
 يهـا  اسـت تـا مؤلفـه    دهیکوش) 121: 1382( »کوب  نیزر ينگار  خیتار در يگر  یرانیا و یمل

 علـم  گونـاگون  يهـا  جنبه انیو نشان دهد که از م کند انیرا ب يو دگاهیاز د تیمختلف هو
 اسـت  بـوده  معطـوف  شـه یاند حـوزة  در ينگار خیتار به کوب نیزر توجه نیتر شیب خ،یتار

 و کـوب   نیـ زر نیعبدالحسـ «عنوان  با يا در مقاله يرمحمدیم نیاءالدیض دیس). 122: همان(
چـون   ياصول و قواعـد  بهو  يبه روش پژوهش و) 218- 196: 1382( »خیتار در پژوهش

در آثـار   ینیو بـازآفر  ییبازجو ،یو برون ینقد درون ،یخیاسناد تار ينحوة کشف و گردآور
و توجـه   یصـنعت  ۀرفت پیش يتوجه به ابزارها ،یخیتار) یشناس مکان( يتوپولوژ کوب، نیزر

ـ تأو دو«عنوان  با يا در مقاله یشوهان اوشیس. است پرداخته خیتار يبه منابع ماد  از لی
 نیا حیبه توض» اسالم ۀکارنام و سکوت قرن دو کوب، نیزر اثر دو یبازخوان: تمدن کی

 تمدن پرداخته است کیاز  لیدو اثر، به دو تأو نیدر ا کوب نیمعنا پرداخته است که زر
 یـک  بازخوانی«عنوان  باکوتاه  يدر اثر زاده  صحبت یدکاظمس   چنین هم). 200- 157: 1388(

 اهـداف  از برخـی  شـرح  به »کوب زرین دیدگاه از نگاري تاریخ و تاریخ ترازو، در تاریخ اثر،
کوتـاه   يدر اثـر  یزن ینصراله صالح). 44- 38: 1379( است پرداخته کوب زرین نگارانۀ تاریخ

 »کـوب  زریـن  عبدالحسین دکتر یاد زنده دیدگاه از نگاري تاریخ اصول و نگري تاریخ«عنوان  با
 بـه  تـا  انـد  کوشیده »کوب زرین عبدالحسین نگاري تاریخ و نگري تاریخ« در بختیاري محمد و

 دیـدگاه  از نگاري تاریخ اصول و یست؟چ نگري تاریخ از کوب زرین دکتر مراد مانند سؤاالتی
ــاري،؛ 21- 14: 1379 ی،صــالح( دهنــد پاســخ اســت؟ چگونــه وي  و) 34- 25: 1390 بختی

 »کـوب  زریـن  نگاري تاریخ در قدمایی رنسانسی رویکرد« در خیراندیش عبدالرسول سرانجام
 تـوان   نمـی کـوب را   پیوند ادبیـات و تـاریخ نـزد زریـن    «دادن این امر است که  نشان پی در

  ).11- 10: 1379( »دانست مورخ ادیبان گذشتۀ سنت استمرار
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صـرفاً   یـا و  یعمدتاً از منظر اهداف و اصول و قواعد عمل ذکرشده هاي پژوهش بنابراین
نتیجـه   اند و در پرداخته کوب ینآثار زر یبه بررس نگاري، یخاز تار کوب یناز منظر اهداف زر

هـا و   نگـاري و بنیادهـاي فلسـفی آن    کوب در تاریخ هیچ یک به مبانی نظري و فکري زرین
 نگـاري  یخمناسـب تـار   يالگو نشدن یاشدن  تولید نیز و ملع ها در آن یافتن یا نیافتنتحقق 

  .اند نپرداخته یدانشگاه
 بـا چـرا   سؤال اسـت کـه   یندر پاسخ به ا یمقاله کوشش ینا شد،گفته  چه آن به توجه با
 مطلـوب،  نگاري یخو تار یخو کارکرد تار یدهاز فا کوب ینزر يو پرسش نظر یکردرو وجود

 و شـکاف  وي، تـاریخی  هـاي  پـژوهش  بـا  نگاري تاریخ و تاریخ به وي نظري رویکرد میان
 رویکـرد  به نگاري یخدر تار کوب ینچرا زر تر، روشن عبارت به دارد؟ وجود عمیق اي فاصله
  است؟ نداشته عملی التزام خویش نظري
اسـت   شده مطرح یهفرض ینا کوب، زرین آثار در اولیه هاي بررسی و مطالعات اساس بر
 یـت دربـارة ماه  یـادین و بن یفلسـف  يهـا  کار خود را در عرصۀ نظر با پرسش کوب ینکه زر

 دادنجـاي    بـه  امـا  کنـد؛  مـی  آغاز) تاریخ کارکرد و فایدهغرض، ( آن ابو آثار مترتب  یختار
حس  یعنی ي،و هنر یکه با اصول ادب دهد یم ییها محکم و مستدل، پاسخ یفلسف يها پاسخ
ادراك  مرتبـۀ  در توقـف  آن، بر افزون. فلسفی هاي پرسش تا دارد تري یشمناسبت ب یال،و خ

 تغییـرات  سازوکارهاي نشدن  سو و تبیین  یکاز  یخو کارکرد تار یتاز ماه ییو ابتدا یاجمال
بـا   يو نظریـۀ  تـا  شـد موجـب   یگرد ياز سو) یادینعام و بن يبه معنا( تاریخی و اجتماعی

ماند و به بباز یاتیالزم عمل هاي ییو توانا ها یتاز کسب قابل ینیو جن ییابتدا ۀتوقف در مرتب
، بـه  )پژوهـی  یختار( نگاري یخاز تار یديجد یوةش ۀجاي ارائ  همین دلیل نیز در مقام عمل به

  .منجر شود یاسیو س یبر حوادث نظام یمبتن ییروا یختار یدبازتول
 کوشـش  اسـاس،  ایـن  بـر . بود خواهد گفتار تحلیل اساس بر مقاله این در تحقیق روش

 وجـوه  تـاریخ،  دربـارة  کـوب  زرین نظریۀ ساختار توصیف با نخست وهلۀ در تا شد خواهد
 اصـلی  عوامـل  و عناصـر  کالبدشکافی و توضیح با بعد مرحلۀ در و شود آشکار آن گوناگون

 یبررسـ  پژوهـی  یخدر تـار  یهنظر ینا هاي محدودیت و امکانات ها، آن عملکرد و وي نظریۀ
و  یفتوصـ  یخو کارکرد تار یدهفا یت،دربارة ماه يو ينظر گاهابتدا دید ،اساس این بر. شود
  .شود می یلتحل يو پژوهی یخبا تار یدگاهد ینداده خواهد شد و سپس نسبت ا یحتوض

  
  تاریخ از کوب زرین بنیادین پرسش. 2

. اسـت  یختـار  فایـدة  از پرسـش  تـاریخ،  بـا  مواجهه در کوب زرین ذهنی دغدغۀ ترین اصلی
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. شـد  تـرازو  در تـاریخ آمد و بعدها اساس کتاب  یشاو پ يمدرسه برا انکه از دور یپرسش
 در تـاریخ  کتاب بنیادین و آغازین پرسش) 9: 1385 کوب، ینزر( »دارد؟ اي  فایده چه تاریخ«

. نبـود  »يذهـن سـودگرا  «از  یو ناشـ  »یعملـ  فایـدة « به ناظر کوب زرین پرسش. ترازوست
 یمعرفت يا که با مسئله داد یرا مورد پرسش قرار م یختار »یعمل ةفاید«رو   این از کوب  زرین

  :بود شده رو هروب
ممکن است بـه بـار    یانیندانستنش چه ز آموزند یم یختار ۀوسیل  به چه آن که بود این مسئله

خـاطر   یترضـا  تواننـد  یتا چه حد م گذرانند یکار م ینکه عمر خود را در ا یآورد و کسان
دارنـد؟   یتفـاوت  یگـر بـا مـردم د   نویسـند  یم یخمورخان که تار یاخود را به دست آورند؟ آ

  ).9: همان(

 چه تاریخ ندانستن .بود ها سؤال به پاسخ پی در خلف برهان طریق از کوب زرین
 با. دهد می تاریخی پاسخی ابتدا تاریخی پرسش این به کوب زرین آورد؟ می بار به زیانی

 درمان و رفع یان،و اد یدبا عقا آشنایی درآن را  ةتاریخ، فاید بارةدر قدما نظر در کنکاش
 داند آموزي می سرانجام عبرت و) 10: همان( زندگی در آمده پیش هاي گرفتاري و دردها

 شناخت« تاریخ اصلی فایدة که رسد می نتیجه این به کتاب انتهاي در اما). 11: همان(
 با سخنی هم در آن دنبال به و) 274: همان( »خویش حیات معنی شناخت است، خویش

 شناخت آن از تنها نه« انسان که داند می منبعی را تاریخ) Karl Jaspers( یاسپرس کارل
پس  یناز ا). 274: همان( »آورد می دست به آن از نیز را خود حیات بلکه کند، می حاصل

را در  یخو کارکرد تار یدهفا یش،خو یتشناخت هو یا یبا تمرکز بر خودشناس کوب ینزر
را از هم  یخو منفعت تار یدهفا درستی به کوب ینزر تر، یقبه عبارت دق. داند یامر م ینهم

و مقصود هر علم است، اما  مقصد، غایت، انگیزه، به ناظر فایده که معنا بدین. کند  میجدا 
مراد این است که  1.شود یابی به فایده عاید می دست یراست که در مس يمنفعت سود

 يکه امور یدر حال داند، یآن م یترا در شناخت انسان و هو یختار فایدة کوب نزری
رفع مشکالت را در زمرة منافع  يها و راه ید،و عقا یانشناخت اد ي،آموز چون عبرت

  .آورد یبه شمار م یختار
  صرف یت،بحث از هو یراز دارد؛ را خود خاص الزامات و اقتضائات رویکردي چنین اما

 يامر. است یفلسف اي مسئله اصل در گیرد، می قرار توجه مورد دیدگاهی چه از که این از نظر
 مباحـث  طـرح  بـا  ،ترازو در تاریخرو در  یندور نمانده است و از هم کوب ینکه از نگاه زر

 و فلسـفه  نسـبت  نگاري، یختار یو حت یخعلم تار فلسفۀ تاریخ، نظري فلسفۀ دربارة مختلف
 مذکور نظري مباحث اما. است داده قرار توجه مورد را تاریخ از فلسفی هاي پرسش و تاریخ
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بـه   يو یخیتـار  يهـا  پژوهش يسمت و سو ییاز سو یراز ؛اند عمل به راه دیگري رفته در
در  یگـر، د يمعطوف شده و از سـو  یخو نقش پادشاهان و امرا در تار ی،نظام یاسی،س یختار

 یمرتبط با آن، دستاورد قابـل تـوجه   یو مسائل فلسف یتو ارتباط آن با هو یختار یدةفا یانب
  .داده خواهد شد یحتوض بحث ادامۀ در مدعا این. است نداشته
  

  یو عناصر فرهنگ انسان یخیتار یتهو رابطۀ. 3
 سلسـلۀ  تأسـیس  آغـاز  از اروپایی جدید فرهنگ و تمدن با ایران فرهنگ و تمدن رویارویی
و ترقـی اروپاییـان یکـی از     رفـت  پـیش و  یـران ا یمانـدگ  عقب یلعلل و دال یافتنقاجار و 

 کـوب  زریـن . بود پهلوي ةدورفکران  روشن و قاجار ةدورمنورالفکران  هاي دغدغه ترین  مهم
 تـاریخی  رویکردي با ایران جامعۀ امروز شرایط تبیین و توضیح در فکري فضاي این در نیز
 ایـن  رمـز . پرداخـت  زوال مسیر در ایران جامعۀ حرکت و ماندگی عقب چرایی یابی ریشه به

 وي، دیـد  از. بـود  نهفتـه  انسـانی  فرهنـگ  عناصـر  و هویـت  رابطـۀ  در وي نظـر  از چرایی
 انسـانی  تعـالی  و رشـد  ها آن بدون که دارد وجود بشر جمعی و فردي حیات در هایی مؤلفه
جـوهر و  . دهد یرا مورد تأمل قرار م» وجدان«ابتدا  ها مؤلفه این تبیین در. شد نخواهد ممکن

 یـن در ا يو یپرسـش اصـل  . و اخـالق اسـت   ینرابطۀ د یینتب وجدان قلمرو درکتاب  یادبن
پرسـش مثبـت    یـن بـه ا  يجواب و. هاست و تالزم آن ینکتاب پرسش از رابطۀ اخالق و د

هـر دو بـه    یناخالق و د وي، نظر به. است وجدان با دو این رابطۀ حاصل پاسخ این. است
 یـایی منظـر، قلمـرو وجـدان دن    یـن در ا). 12: 1369 کـوب،  ینزر(قلمرو وجدان تعلق دارند 

 نیـز  دیـن  بلکـه  کند، ینم جدا هم از را شر و خیر عرصۀ اخالق فقطاست که در آن  یدرون
 یجـه مقدمـه نت  یـن ا پایـۀ  بـر ). 13: همـان ( سـازد  می متمایز هم از را عادي امر و مقدس امر

دو بعد مسـتقل و   ینو هنر خود را به ا ،ادب یشه،بخش عمدة اند یکه فرهنگ انسان گیرد یم
 دارد تأکیـد  مطلـب  این یحدر توض). همان(است  یونحال متالزم قلمرو وجدان مد یندر ع

و وحـدت   یـت مخـرب تمام  یـروي همواره تعصب و خرافات مانند دو ن یخ،در طول تار که
 تفـاهم  و تسـامح  بـرعکس،  امـا . اسـت  کردهرا آلوده  یو فرهنگ انسان یقلمرو وجدان آدم

 تـأثیر  تحت را نتیجه این البته کوب زرین). همان( اند بوده عرصه این محافظ و مدافع همواره
). 202: 1385 کـوب،  یـن زر( اسـت  کـرده  بیان وي با سخنی هم در حداقل یا و ولتر مستقیم
 دادن  نشان منظور به  وجدان قلمرو درو مذاهب در کتاب  ادیان، اساطیر، به کوب زرین توجه

که همواره با بـروز تعصـب و    یتالزم است؛ تاریخ طول در دین و اخالق تالزم و پیوستگی
 هـاي  یـه کـه پا  یو مـذاهب  یـان در اد یحت کوب، ینزر یداز د .خرافات دچار خلل شده است
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غلبـه دارد،   یـاداري بـر دن  یـاگریزي به دن یلکه م ییها در آن یو حت یانیدارند تا وح یاخالق
عامل مخـرب فرهنـگ    ترین یها و بالطبع اصل عامل مخرب آن ترین یاصل یضتعصب و تبع

هنـدو   یانجمله اد از گوناگون یاناز اد اي  نمونه ۀبه ارائ مدعا این تأیید در وي. است یانسان
  ).190: همان( پردازد  یم یهودو 

فرهنـگ   سـازندة  عوامـل  تـرین  اصـلی  تساهل و تسامح کوب،  ترتیب از دید زرین بدین
 ،و مسـلمان  یهـودي خواه  یی،خواه هندو و بودا ی،و هر ملت ینهر د. آیند یبه شمار م یانسان

 کـه  جاسـت  یناز ا. حرکت کند یخود به سمت فرهنگ انسان يها با توجه به داشته تواند یم
 و اقـوام  هویـت  در عناصـري  وجـود  به باور و انسانی فرهنگ از عام دریافتی با کوب زرین

 يهـا  و جنبـه  یرانیـان ا یمل یتهو ی،حرکت به سمت فرهنگ انسان يبرا مختلف، جماعات
را مورد توجه قـرار   یغرب یدآن با فرهنگ و تمدن جد ۀنحوة مواجه   چنین همو  آن گوناگون

  .پوشاند پژوهی خود لباس واقعیت می و به تاریخاست داده 
  

  کوب زرین دیدگاه از ایرانیان ملی هویت. 4
 بـه  فقـط  یتشخصـ  یـن و ا اند  یتشخص يها دارا و ملت ها، گروه اقوام، کوب، زرین نگاه از

تفـاوت   یجۀحاصل و نت يو تنوع فرهنگ و تمدن بشر غنا، وسعت،. ندارد اختصاص گذشته
و  یواقعـ  یناسـتقالل و تعـ  . هاسـت  اقوام و گـروه  هاي یتاستعدادها و شخص یانم یزو تما
هـر دو تـا حـد     اسـتمرار  و هاست آن هویت استمرارها قائم بر حفظ وحدت و  ملت يمعنو

 مرحله یک در بشر که دهاییبنیا تمام از اند  ها عبارت سنت. هاست بر حفظ سنت یمبتن یاديز
 شخصیت بنابراین است؛ برده ارث به قبل مراحل ازها را  آن خود اجتماعی حیات مراحل از

 بـدین ). 144- 143: 1379 کوب، زرین( هاست سنت حفظ در اهتمام و سعی مقتضی ها ملت
 درحقیقـت . دارد کامـل  مطابقـت  آن شـناختی  جامعه مفهوم با سنت از کوب زرین درك قرار 

 هویت و سنت از هایی  بخشاست که چگونه و چه  ینا کوب  ینروزگار ما از نگاه زر مسئلۀ
 راسـتی   به اما پیوست؟ جدید تمدن و فرهنگ کاروان به حال عین در و کرد حفظ توان  می را

  دارد؟ ویژه توجهی هویت به چیز هر از بیش کوب زرین چرا
 وجـو  جست انسانی: غربی نه شرقی، نه کتاب در باید را ها سؤال این به کوب  زرین پاسخ

 بـاب  در اي مطالعـه : انسـانی : غربـی  نـه  شرقی، نه« کتاب نام هم مقاالت از یکی در وي. کرد
ما و فرهنگ  یتئاتر، نسبت کنون یگراز باز یلیبا تمث» برخورد با غرب مسئلۀ و ایرانی فرهنگ

  :دهد یرا مد نظر قرار م یغرب
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 تسـلیم  کلـی  که خود را به جاي آن  به کند، می بازي را نقشی صحنه روي بر که بازیگري اگر
هـا روي   هایی کـه در سـیما و نگـاه و سـکنات آن     دائم به تماشاگران و دگرگونی کند، نقش

مانـد و نیـروي فـاعلی او صـورت      نقشی که بر عهده دارد بازمی ایفاي از ،دهد توجه کند می
اندیشد یا در ما چـه   ما چه می دربارة غرب که به اینکنم توجه دائم  گمان می. گیرد انفعال می

کند که نقش  دارد و وادارش می دارد نیز فرهنگ ایرانی را از آفرینندگی خویش بازمی یريتأث
  ).27: 1353 کوب، زرین( کند فدا ـ ستایان غربی و ها غربی ـ خویش را به خاطر تماشاگران

 یمبحث بررس ینا يموضوع در انتها یقتبا حق یلتمث ینعدم تناسب ا یا تناسب
 تبدیل کوب زرین اساسی فکري و ذهنی دغدغۀ به مقام این در چه آن اما شد؛خواهد 

. است شده رو روبه آن با جدید روزگار در ایران که ستا اي سابقه بی وضعیت شود می
 یتاستمرار هو یانجر یرانا یختار کوب، یناز منظر زر شد، داده توضیح تر پیش که چنان

صورت گرفته است،  یگرممالک و اقوام د یۀکه از ناح ییها هجوم همۀ وجود با. است یرانیا
بار وضع فرق کرده  این اما ؛چنان تداوم خود را حفظ کرده است هم یرانفرهنگ و تمدن ا

تمدن  تعادل در برابر برقراريقادر به  ناچار ایران در وضعیتی انفعالی گرفتار آمده و به. است
وجود دارد که  یرانیدر فرهنگ ا هایی ییو توانا ها یتهمه ظرف ینبا ا. یستن یغرب یدجد

کند؛ اما چه  برقرارتوازن و تعادل  یو فرهنگ غرب یرانا یتیهو يها مؤلفه یانقادر است م
نامتوازن و  يا ها به رابطه فرهنگ یگروجود دارد که رابطۀ آن را با د یدر فرهنگ غرب یزيچ

 ییبورژوا یفرهنگ ی،فرهنگ غرب: است ینچن کوب ینپاسخ زر کند؟ یم یلنامتعادل تبد
سو در طی چند قرن   یکدو از  ینا. و استعمار است ینآن ماش ياست که مولود دوقلو

 آن فکري هاي بنیان دیگر سوي از واند  هکرددگرگون  یارا در دن یانسان انداز چشمتمام  اخیر
 .اند شده پایان علمی بنا شوق بی برکه خود  آیند یبه شمار م اي حریصانه کنجکاوي معرف
 همۀ این اما است؛ قطعی تفوق به نیل و آزادي و قدرت حداکثر به نیل پایان بی شوق هدف
 تمدن این عمدة ویژگی تحرك دیگر سوي از و گریزي سنت سویی از. نیست ماجرا

 »واگیر سرگیجۀ« یک مثل گسیخته لجام صورت به امروزه خصلت دو این. است بورژوایی
 به فقط مسئله اما ؛)31 :همان( است داده قرار تاز و تاخت عرصۀ نیز را شرق غرب، از پس

 فرهنگ بر تري اساسی نقد کوب زرین. شود نمی محدود شرق در غربی فرهنگ تاز و تاخت
 گریزناپذیر بستی بن به را غرب خود بیستم، قرن آغاز از غربی تمدن کند؛ می وارد غربی

که عبارت است از روح  ،فرهنگ ینا یۀهد ترین یعال بست بن این نتیجۀ در. است کشانده
 همۀ یااکثر  یبه نف گاه گه که است رفته پیش چندان ها ارزش بررسیدر نقد و  ی،انتقاد علم

امر، اجتناب از عواقب نامطلوب  ینا وجود با ؛)31: همان( است پرداخته جاري هاي ارزش
 یعنی تناقض، این با بنابراین .است یرممکنو هم غ فایده یفرهنگ در شرق هم ب ینا
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چه  ،)ایران(در شرق  یتحفظ هو يغرب و تالش برا يها از سو ارزش یو نف یزيگر سنت
 یدتمدن جد ياز دستاوردها یديجد بندي یمو تقس يبند به طبقه کوب ینکرد؟ زر یدبا
 از و نیست آن ناپذیر اجتناب لوازم از هست بورژوایی تمدن این در چه آن تمام«: پردازد یم

 توان یم ،دارد یرتما مغا یخو تار یاتح يکه با روح فرهنگ و اقتضا مظاهر، این از بعضی
 نامطلوب هاي جاذبهشدن در برابر  تسلیم بندي، یمتقس ینا پایۀ بر). 32: همان(» کرد یزپره

آور امروز ما به حساب  خجلت یدةو آن را پد یدهنام زدگی غرب را بورژوایی فرهنگ
  ).همان( آورد یم

 که چرا نیست؛ گري غربی یا گرایی کند که اشکال کار در غرب وي بار دیگر تأکید می
 آداب گونه آن تقلید و اخذ« زدگی یعنی اشکال در غرب. تاریخی است یضرورتخود  ینا
واقع مولود  در بلکه بورژوایی، نوگرایی فرهنگ ضروري دنبالۀ نه که غربی ظواهر و

ها به  هاي غیرمنطقی بعضی از قشرهاي اجتماعی غرب است و اخذ آن اي تفنن اتفاقی پاره
آداب و قواعد  کوب ینزر بنابراین). 33: همان( »ندز شخصیت و هویت ملی لطمه می

 را ضروري امور و کند می یمتقس یو امور تفنن يرا به امور ضرور یفرهنگ غرب يرفتار
 از وي تمثیل که جاست این مشکل اما داند؛ یم پذیر را اجتناب یو امور تفنن ناپذیر اجتناب
 به درنهایت بلکه ندارد، مناسبت غرب و ما رابطۀ در جاري وضعیت با تنها نه تئاتر بازیگر

مقدمه، ما  یندر ا کوب یناز نظر زر. شود یمنجر م یتوارونه از واقع یريتصو ارائۀ
 به ما و فعال بازیگر به غرب مطلب، بررسی و تفصیل در اماو غرب تماشاگر؛  یگریمباز

 یفرهنگ غرب يکه در برابر امور ضرور یتماشاگر منفعل شویم؛ می تبدیل منفعل تماشاگر
 یانبا ب یجهو نت متن، مقدمه، میان نداشتنتناسب  ینصرف نظر از ا اما. حق انتخاب ندارد

در  ،»اراده آزادي به اعتقاد و عقاید در گیري آسان« یعنی یرانی،ا یتهو یاساس یژگیدو و
جهنم  یک یافۀدارد ق ییبهشت موعود بورژوا«که  ،امروز یايدر دن. آید یحل مسئله برم یپ

نسل  یاتو استعمار نو ح ي،نژاد یضتبع یه،رقابت سرما يو ماجرا دهد یرا نشان م یواقع
که در دست جنگبارگان  ،مخرب و مخوف يها سالح یلۀبه وس یجاًد تدررا دار یانسان
انسان را  یزندگ تواند یم یرانیفرهنگ ا یژگیدو و ینا) 36: همان( »کند یم یدتهد ،است

 ،»انسانی: غربی نه شرقی، نه« یعنی ،از فرهنگ انسانی ،اساس این بر. کندآرامش  ینقر
 از ،از همه یشب یران،ا یاسالم یاتما در ادب یِفرهنگ انسان جنبۀ این. گوید یسخن م

 میراث تصوف، زمینۀ در کوب زرین متعدد آثار رو  این از. گر شده است عرفان جلوه طریق
در  یدانشگاه يها صرفاً پژوهش یدرا نبا یهو ادب صوف عرفانی، هاي شخصیت صوفیه،

 یتهو یاساس هاي یژگیو یانتشار و معرف کوب ینآثار از منظر زر ینبلکه ا ،نظر گرفت
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 فرهنگ کردن  انسانی کار به تواند می جدید دنیاي در که است ایرانیان اسالمیـ  یرانیا
 گذشته در. است مالحظه قابل خوبی به تاریخی گذشتۀ در کارکردي چنین. بیاید غربی

 در رایج هاي افراط از جلوگیري و مذاهب و فرق احساسات تعدیل در آن اهل و تصوف
 است داشته قطعی نفوذ و تأثیر فکر، حریت و آزادگی ترویج در مخصوصاً و گذشته ادوار

 ها آن و کرد تر گشوده را مسلمانان بصیرت افق« صوفیه تعالیم). 163: 1387 کوب، زرین(
 بود تصوف درحقیقت و داد توجه عناد و غرور و تعصب ترك به مسامحه، و تساهل به را
و  يبه سعادت فرد یلن الزمۀ را اخالص و صدق به توجه و فایده بی مشاجرات ترك که

  ).165: همان(» شمرد یاجتماع
 اسـالمی  ــ  ایرانـی  فرهنگ انسانی هاي جنبه از یکی را تصوف کوب زرین دلیل همین به

آشـنا شـد و    یرانـی فرهنگ ا ۀناشناخت يها همۀ افق با توان نمی آن شناخت بدون که داند می
کـه   يا در تمـام ابعـاد گسـترده    یز،اسالم را ن یايدن یپا را فراتر نهاد و معتقد است حت یحت

 کـرد  ارزیـابی  درسـتی  بـه  تـوان  یآن نمـ  یبعـد انسـان   یـن ا هاي یژگیدارد، بدون شناخت و
 و التقـاطی  تمـایالت  بـا  تصـوف  وي دیـد  از درحقیقـت ). 1 مقدمـه، : 1388 کـوب،  زریـن (

  ).29: همان( آید می شمار به نامقبول هاي ارزش مقابل در العملی عکس دینی آمیز تسامح
را تسامح و تسـاهل در   یرانیفرهنگ ا هاي یژگیاز و یکی یینیتب ینچن پایۀ بر کوب زرین

نوع از  یننشان دهد ا که ینا يو برا داند یاراده م يآزاد   چنین هممختلف و  یدبرخورد با عقا
در مقالـۀ  . پـردازد  یم یخیمختلف تار یقمصاد ۀشود به ارائ رفت پیشباعث  تواند یتسامح م

کـه هرگـاه    دهـد  ینشـان مـ  » باسـتان  یراندر ا يوحدت امپراتور مسئلۀ و کوروشی تسامح«
داشـت و بـرعکس هرگـاه     یمند بـود رو بـه تعـال    از اصل تسامح بهره یهخامنش يامپراتور
اصـل   یناز ا یه مغول و عثمانچ ی،چه روم، چه ساسان ی،چه هخامنش یگر،د هاي يامپراتور

 بهترین اما؛ )11: 1353 کوب، زرین(اند  و انحالل گام برداشته یهتجز ياند به سو برتافته يرو
 و اخـالق  و دین مالزمۀ و انسانی فرهنگ تحقق در آن نقش و تسامح اصل تاریخی مصداق
 ،اسـالم  کارنامـۀ در کتـاب   منظـر،  این از. است اسالم کارنامۀ آدمی وجدان سوي به حرکت

). 15 مقدمه،: 1348 کوب، ینزر( بیند می »انسانی احوال با متناسب« ینیاسالم را د کوب ینزر
اسـت بـه    یفرهنگ انسـان  یکدرخشان آن کارنامۀ  يها اسالم در قرن ۀکارنام ،دیگر تعبیر به
 قلمـرو  در تعصـبی  بی و تسامح است معتقد وي). 16- 15مقدمه، : همان(» قدر قامت انسان«

تمـدن   رفت پیشکاري الزمۀ  هم و تعاون اصلی عامل گوناگون ملل و اقوام میان در و اسالم
 نیـز  را اسالمی تمدن رکود و انحطاط دلیل). 16 :همان(و عامل رشد و توسعه در اسالم بود 

 فضـایی  ترسـیم  بـا  کوب زرین. دانست میتسامح  رفتن  بین از و محلی و قومی تعصبات در
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 بـا  و تـاریخ  در چیـز  همه« دارد باور که جاست این از و بیند می تاریخی را چیز همه تاریخی
  ).97: 1381 کوب، ینزر( »کند می سیر تاریخ
 ایرانـی  ویتاست و ه گرفته  شکل تاریخ در که است تاریخی پدیداري هویت رو  این از

شـکل   يو نظـر  يفکـر  یممفـاه  یـۀ بـر پا  فقـط  یـت هو اما نیست؛ مستثنی قاعده این از نیز
عمـل   یـان در جر یـت مربوط به فرهنـگ و هو  یمو مفاه يو نظر يفکر هاي یانبن. گیرد ینم

 يآشکارسـاز . یابند یم ینتع گروهی، و برون یگروه روابط و مناسبات درون یعنی ی،اجتماع
  .شود می ممکن عملی نگاري یختار یا یخیپژوهش تار یرامر از مجرا و مس ینا

  
  کوب زرین نگاري تاریخ در عمل و نظر نسبت. 5
 اهمیـت  و تـاریخ  علمیت تاریخی، درك و شناخت اهمیت و امور بودن تاریخی به توجه با

 حقیقـت  وجـوي  جسـت  در اسـت  مـورخ  سعی ضرورت« یعلم یختار. شود می آشکار آن
 نیـل  دیگـر  عبارت به .نیست مانع بی وجو جست یناما راه ا ،)139: 1385 کوب، ینزر( »واقع

 هرچه که است بوده این تاریخ و مورخ »مطلوب کمال« اما نیست؛ ممکن محض حقیقت به
 محدودکننـدة  عوامل و موانع ترین مهم راه این در. شود نزدیک واقع حقیقت به است ممکن

  :از اند  مورخ عبارت
نـدارد  » محـض  یعینـ  جنبـۀ  خویش صورت ترین اصیل در که« اسناد و روایات خود .1

  ؛)140: همان(
  او؛ درمحیط و زمان و میراث تربیت مورخ  تأثیر. 2
 یـک  اظهـار  فرصـت  او بـه  هرگـز  هـا  مالك این که« قضاوت براي مورخ هاي مالك. 3

  ؛»دهد نمی عینی قضاوت
  .کند می زندگی آن در مورخ که اي جامعه. 4

 ۀمنزل به که دارد آن جاي دارد، حضور پیشین موارد در خود  خودي  به اگرچه آخر مورد
 یـن است که ا يچرا که جامعه محدود به حدود یرد؛مستقل مورد توجه قرار گ یمانع و عامل

 یـی گرا نـوع ذهـن   یـک امـر   ینباشـد و همـ   یمـذهب  یا یقانون ی،سنت تواند یم ها یتمحدود
 يبـرا  یتمحدود یجادهمه ا ینحاصل ا ).141: همان( کند یم یلناخودآگاه را بر مورخ تحم

 نگـارش  در محدودکننـده  عوامـل  بـا  کشـاکش  جز دیگري چارة امااست؛  یخیشناخت تار
. یافتن به فرهنگ انسـانی نیسـت   و دست یتدر شناخت هو یلهوس یدترینمف ۀمثاب  به تاریخ

کوب بـه اخـالق علمـی در     بندي اخالقی زرین پاي و عملی التزام جا نکتۀ قابل تأکید در این
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 توان می راو چهارم مذکور  ،دوم، سومحاصل این تقید اخالقی به اصول . نگاري است تاریخ
در چـاپ  . مشـاهده کـرد   سکوت قرن دومتعدد کتاب  يها در چاپ يو نظرهاي تجدید در

ـ  یونالیسـتی تند ناس هاي یدگاهد) 1330(کتاب  یناول ا و ) chauvinistic( یسـتی شوون یو حت
ـ  یقـی تطب یمشاهده کرد؛ اما بررس توان یم وضوح ضد عرب وي را به چـاپ اول و   ینب

 آراي پـذیرش  بـا  کـوب  زریـن  کـه  دهد می نشان بختیاري محمداز سوي اثر  ینا یستمب
خود از اغراض و تعصبات  یشینپ ينظر در آرا یداست با تجد یدهکوش یشمنتقدان خو

 نزدیک »واقع حقیقت« به ممکن حد تا وبگیرد فاصله  یو زمان یطیمح یطاز شرا یناش
  ).108- 107: 1391 یاري،بخت( شود

  :است ناپذیرآن انکار یو اخالق یعمل فایدة تاریخ، مندي فایده از بحث در کوب، زرین دید از
تاریخ چون  ،که در زندگی دارد بتوان قیاس کرد یريهر چیزي را از روي تأث فایدة اگر

این فایده را دارد که ما را  ،اند کرده دهد که مردم پیش از ما چگونه زندگی می نشان می
شک همین است کـه بـه    تاریخ بی ةعمد ةیک فاید... در زندگی کمک کند و راهنمایی 

 بـا  مقایسـه  درکند تا خود را بشناسد خود را از دیگران تمیـز دهـد و    انسان کمک می
  ).12: همان(رفتار خویش را دریابد  نهفتۀ اسرار و ها انگیزه دیگران احوال

 باید که  چنان که هست نه آن  چنان آن است، انسان شناخت تاریخ فایدة نتری مهم پس
 یافتو منجر به در کند یم ییراهنما یکه انسان را در زندگ یشناخت). 11: همان( باشد

 بدون کوب یننظر زر این فهم. شود یعوامل حاکم بر جهان، چه گذشته و چه اکنون م
 دیگر، عبارت به .یستداده شد، ممکن ن یحتوض یقبل يها که در بخش آن، يمقدمات نظر

 و گذشته در جهان بر حاکم عوامل طرح و تاریخ نظري فلسفۀ به شدن  نزدیک با کوب زرین
. پردازد می گذشته هاي انسان سرگذشت و تاریخ در عمل واقعی نمونۀ وجوي به جست حال

و مسائل آن دست  یزندگ يزنده برا يها فرد به تجربه تنها گذشتگان نه یزندگ مطالعۀ با
مورخ نیز  وسیلۀ به اگر حتی ها آن ضعف و قدرت که کسانی«بلکه انسان را با  یابد، یم

رو  عادالنه و درست توصیف نشده باشد قابل تصور و حتی درخور تصدیق است روبه
ا، ه تواند از بررسی آن کند که انسان می هایی ارائه می ها نمونه کند و از قدرت و ضعف آن می
 کوب زرین رو  از این. )12: همان( »کند درك تر آسان کرد نباید را چه آن و کرد باید را چه آن
 کند می خدمت زندگی به که جایی تا و که وقتی تا تاریخ که فشارد می پاي اصل این بر

 شود یو گزند آن آشکار م یانز باشد، نداشته حاضر زمان به تعلقی هیچ اگر و است سودمند
 است؛ محال تصوري باشد نداشته حاضر زمان به تعلقی تاریخ که این البته). 13: همان(

 از اقدام هر و قدم هر در انسان و است انسان زندگی جزو ناخودآگاه نوعی به تاریخ چراکه
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 با و ساخته بدل آگاهی به را ناخودآگاهی این) تاریخعلم ( تاریخ اما. برد می فایده آن
 یا زندگی کوب زرین دید ازسان تاریخ   بدین. کند یآن را معنادار م زندگی بخشیدن به   عمق

 استمرار حدیث نیست، دیروز حدیث امروز تاریخ«. آن است گذشتۀ بعد در زندگی تمدید
  ).23-22: همان( »فردا حدیث و است دوام و

 تـاریخ چون  يها در آثار و تکرار آن یخبه وجود استمرار و دوام در تار یحو تلو تصریح
از اعتقـاد   حـاکی  وجـدان  قلمـرو  درو  ،جو در تصوفو جست ،یرانروزگاران ا ،ایران مردم

 یـن د یختصـوف و چـه تـار    یخمردم چه تار یخچه تار یخ،تار استمرار به کوب ینزر یادینبن
 از قبل ایران دنبال در کتاب این« :دارد می یحجلد دوم، تصر ایران مردم تاریخدر مقدمۀ . است

 تـاریخ  درواقـع  و کنـد  مـی  وجو جست یانعصر سلجوق آستانۀ تا را ایران مردم تاریخ اسالم،
). 5/ 2: 1373( »دهـد  یآن نشان م یباستان گذشتۀ استمرار را اسالمی نخستین قرون در ایران
 تاریخ، مندي  فایده و استمرار بحث کشیدن  یشبا پ اسالم از بعد ایران در مقدمۀ کتاب چنین هم

 در را کنـونی  زنـدگی  بتـوان  کـه  آن بـراي . داند می انسان زندگی سرگذشت را راستین تاریخ
 هسـت  کـه  چنـان  را تاریخ باید مورخ کرد، مشاهده آن دنبالۀ در و گذشته هاي انسان زندگی
 چنـین  امـا ؛ )5 مقدمـه، : 1343(» زمان را در هـم نـوردد   فاصلۀ« بتواند آن کمک به تا بنگارد
 »نباشـد  آوران نـام  و فرمانروایـان  سرگذشـت  تنها تاریخ که شد تواند حاصل وقتی« اي فایده

  :صورت یندر ا. تمام طبقات باشد یسرگذشت همۀ مردم و داستان زندگ یدبا یختار). همان(
 و بگیرد را خوانندگانشکه دست  رود یگذشته است و از او توقع م يها قرن احیاکنندة مورخ

همه چیز گذشته را پـیش  . شده بگرداند دنیاي فراموش بازارهاي کوچه در گذشته در را ها آن
که فالن اقوام چگونه در جنگـی شکسـت    ها روح و حرکت بخشد تنها به ذکر آن چشم آن

 و ببخشـد  حیـات  نـو  ازها را  زندگی آن. اند بسنده نکند اي پیروز شده اند یا در حادثه خورده
 کشیده ها پیروزي و شکست به را ها آن چه آن که دده نشان و کند زنده را ها آن افکار و احوال
  ).همان( است بوده صورت چه به ها پیروزي و ها شکست آن و است بوده اسباب کدام است

وجود دارد و  یزن ایران مردم تاریخآن در مقدمۀ جلد اول  ینظر و اصل عمل ینا جوهر
 و آداب و تفکر و معیشت طرز از و مردم واقعی تاریخ از را چه آن«از مورخ انتظار دارد که 

 آورد بیان به »قومی احساس و شور هیچ بی آید می دست به موثق منابع از ها آن اخالق
  ).10/ 1: 1373 کوب، ینزر(

 نگري تاریخ چگونگی و تاریخ چیستی باب در کوب زرین نظري تأمالت و آرا ماحصل
 درافکندن با تا بود آن پی در کوب زرین که است حقیقت این از حاکی نگاري تاریخ و

 را فرهنگی تاریخ و اجتماعی تاریخ از صورتی نگاري، تاریخ و پژوهی تاریخ در نو طرحی



 کوب پژوهی زرین نسبت نظر و عمل در تاریخ   116

  

) mechanism( کار و ساز تاریخی، وقایع و حوادث توصیف عین در بتواند که کند تولید
  . کند یانب یزرا ن ها آن چگونگی و چرایی

 و آرا به نگاري یخدر مقام پژوهش و تار کوب ینزر یاکه آ شود می مطرحاکنون این پرسش 
 متعـدد  تـاریخی  آثـار  پرشـمار  صـفحات  خیـر؟  یا است داشته عملی التزام خویش نظریات

 امرا هاي رقابت ها، شورش ها، جنگ نظامی، سیاسی، تاریخ بر تمرکز و دقیق توجه از کوب زرین
بحث و سخن از تاریخ . کند دیگر حکایت می یک علیه قلم و سیف اهل هاي توطئه درباریان، و

مردم در قالب وضعیت طبقات اجتماعی، ساختارهاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی، 
هاي اجتماعی  ارزشو ها،  روابط و مناسبات برآمده از ساختارهاي مذکور، هنجارها و ناهنجاري

رانـده   یهبه حاشـ  یاحضور ندارند و  یااند، بلکه  نشده یلتبد يآثار و یبه مباحث کانون تنها نه
تـاریخ مـردم و    بـارة در یذهنـ  يهـا  و دغدغـه  يبـرخالف طـرح نظـر    کوب ینزر. اند شده
 سیاسی، نظامی، درشت و ریز حوادث و وقایع از انبوهی با را خود تاریخ، در نگري جانبه همه

 یخکرده است و از توجه به تـار  یردرگ گر حکومت هاي خاندان و حاکم هاي سلسله ها، جنگ
و  اجتمـاع،  ها، آیین مردم، به راجع کوب زرین تاریخی آثار در چه آن. بازمانده است یاجتماع
موضوعات  ینا. و منظم است یمنطق يبند و رده يبند آورده شده است، فاقد طبقه یشتطرز مع

و نـه   یبـه صـورت حسـ    یو نظام یاسیهر دوره و در کنار حوادث س يو مباحث به اقتضا
 گذشـتۀ  وحـدت  استمرار است کوشیده شیوه همین با و اند گرفته قرار توجه مورد مند روش

جلد دوم  ایران مردم تاریخاز جمله در . کند ییبازنما گوناگون يها را به صورت یرانا یخیتار
دارد و بر  یبه دوران اسالم یساسان دوران از انتقال بیان در سعی »تازه هاي افق«عنوان  یلدر ذ

به عبـارت  . مردم نشان دهد یرا در زندگ یسلسلۀ ساسان یاز فروپاش یناش ییرآن است تا تغ
 و سیاسـی  تاریخ در نه ایران تاریخ استمرار که است امر این تبیین و توضیح پی در تر واضح
  است؛ مردم زندگی شیوة تداوم در که حاکم هاي خاندان و ها حکومت و ها سلسله توالی

 استربان و پالیزبان و کشاورز کار بخشد می دوام را تاریخ و دارد می نگه را کشور چه آن
واسـپوهر و ورزگ  . و دهقان و مرد فرهنگ و هنر است رو پیشه و نگهبان و آسیابان و

 در ناپـذیر  جـایگزین  و نـاگریز  نقشی شهربان و آتوربان و فازوسپان و مرزبان و فرمدار
  ).13/ 2: 1373 کوب، ینزر( داشت نخواهند ملک بقاي تضمین و حیات تأمین

 ییـر بـه نحـوة تغ   تـوجهی  بیموضوع و  یدر فهم اجمال کوب ینکار زر یمشکل اساس اما
صـرف اعتقـاد و   . اسـت  یانتقال از دوران باستان به دوران اسالم ینو ساز و کار ا یاجتماع

 دارد، اهمیـت  جا این در چه آن. یستن یکاف یرانا یخباور به وجود استمرار و وحدت در تار
  است؟ شده ممکن چگونه مذکور استمرار که است واقعیت این دادن نشان
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شد که مسـئله از   یمدع توان یم ینوع به. کند یم یرمجرا س یندر هم یزن روزگاران کتاب
توجـه   یگـري به نکـات د  یتهو ۀبر مسئل یدکتاب با تأک یندر ا یرااست؛ ز تر یچیدهپ یزن ینا

 ییبازنما یدر پ ترازو در تاریخاز مواضع  یو برخ ایران مردم تاریخبرخالف  جا یندر ا. دارد
به . ندارد يباب نظر مساعد یناگرچه در ا. است یرانیدر تمدن و فرهنگ ا یاننقش فرمانروا

). 7: 1391 کـوب،  ینزر( »است سازنده ناخواسته غالباً نیز آن و ندرت به اینان نقش« ينظر و
معتقد است دوران  یول داند، یدوران باستان م دنبالۀ را اسالمی دوران ،ایران مردم تاریخ مانند به

در  یدوران اسالم یدادهايکه رو یلدل ینبه ا. یافت یانمتفاوت جر ییدر جو و فضا یاسالم
 یبا عوامل و اساس ینو بنابرا یافت یانجر یگريد یايو در دن یگر،در فرهنگ د یگر،د یطمح

 داده توضـیح  که چنان همه،  ینبا ا). همان( شود یم یرناپذیرکه در عهد باستان مطرح بود، تفس
 یخاستمرار، تار ینبر اساس هم. در ادامه و امتداد دوران باستان قرار دارد یدوران اسالم شد،

 از قبل دوران. 1: کرده است یط کوب ینرا از نظر زر یتیاز آغاز تا امروز سه مرحلۀ هو یرانا
دوران قبل از صفویه، دوران تالش براي حفظ   .2 هویت، تثبیت براي کشمکش دوران اسالم،
 یـن مهـم ا  نکتۀ اما). همان( ایرانی هویت در استغراقة دوربه بعد،  صفویهة دور. 3 و هویت،

 وحدت تصور تر یشب گذارد میمراحل در ذهن مورخ  ینکه شناخت و فهم ا یرياست که تأث
 ذهنیـت  بـه  بـردن   پـی  هویت، این دریافت براي و فاصله و کثرت تصور تا است استمرار و

  ).9- 8: همان( یستنگر یدادهارو یاز درون به توال یداستمرارِ وحدت با ینو درك ا ایرانی،
 مفهـومی  هاي بنیان که است این در آن استمرار و هویت به نگاه نحوة این اساسی مشکل

 ایـن  در. نیسـت  شـفاف  گیري نتیجه و تبیین به قادر حد، از بیش ابهام و گنگی دلیل به تبیین
 ؛ارائه نشـده اسـت   یفیتعر گونه یچه یق،تحق ينظر یادینمفهوم بن ۀمنزل  به هویت، از رویکرد

 صـورت  در. اسـت مرکـب بـودن آن معلـوم     یـا  بسـیط  نـه و  شـده  یـف آن تعر ماهیـت  نه
 ییـر از عناصـر سـازنده و تغ   یـک سهم هـر  . یستندآن مشخص ن ةسازند ياجزا ودنب  مرکب

 یـت هو یگـر، بـه عبـارت د  . یسـت روشن ن یزن گوناگون یخیآن در ادوار تار ینسبت احتمال
 روشـن . اسـت  شـده   گرفتـه  نظر در تاریخی ادوار همۀ يبرا یتغیرثابت و ال یچونان مفهوم

 يبنـد  طبقه ینها به ا و شاخص ها، مؤلفه عوامل، از یک کدام اساس بر کوب زرین که نیست
چـه   یانم یتهو یتتثب ياست؟ کشمکش دوران قبل از اسالم برا یافتهدست  بندي یمو تقس
بدان  یزکه اسالم ن یرانی،ا یتهو هاي یژگیو یه،داشت؟ در دوران قبل از صفو یانجر یکسان

 و هـا  شاخصـه  تـاریخی،  مختلـف  ادوار در کـرد؟  مـی  پیـدا  نمـود  چگونـه  بود، شده افزوده
 عناصـر  مقابـل  در و کـرد؟  مـی  عمـل  کـار  و سـاز  کـدام  اسـاس  بر ایرانی هویتی هاي مؤلفه

  داد؟ می نشان واکنش چگونه گر چالش
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 یتوحدت و استمرار هو ییبازنما یعنی عظیم، بس و سترگ هدفی تاریخی پژوهش این
کامالً  ییبازنما ینلوازم و مقدمات ا عمل به در اما؛ را مورد اهتمام قرار داده است یرانی،ا
 هویت در استغراق دوران آن، از بعد دوران و صفویهة دورمثال، اگر  رايب. بوده است اعتنا یب

 هاي چالش و آن التزاید دائم منتشر عناصر و جدید تمدن با هویت این نسبت است، ایرانی
 کوب زرین نظر مورد نظري اصول نبوددر  یاساس ضعف چیست؟ عناصر این انتشار از ناشی

سو و فقدان لوازم و مقدمات   یک از نظري مبانی نقص در باید را وي عملی پژوهش در
 هاي پرسش طرح با کوب زرین تر، واضح عبارت به. کرد وجو عملی از سوي دیگر جست

هاي مربوط به تغییرات اجتماعی از سوي  سو و پرسش یک از تاریخ نظري حوزة در فلسفی
منسجم و  یفلسف يها که با پاسخ آورد یتوقع و انتظار را در مخاطب به وجود م ینا دیگر،

 یاجتماع ییراتتغ یینتب يو مقوالت الزم برا یممفاه ییو شناسا یدتول   چنین همروشن و 
 يمثال برا براي. شود می رها اجمالی و ابتدایی فهم حد در مطلب نهایتاً اما شود، رو هروب

 یاساس مسئلۀ چهار با حداقل جامعه، یک اجتماعی ساختارهاي وحدت دادن  نشان
 این. سازند می فراهم را اجتماعی ساختارهاي دگرگونی و حفظ موجبات که روییم هروب

 یا و) 344: 1380 میلز، وگرث ( ییو همگرا هماهنگی، انطباق، تناظر، از اند عبارت اصول
 شش با حداقل داشت را آن کوب دغدغۀ زرینکه   چنان آن اجتماعی، تغییرات تبیین براي
 باید تغییرات در واحدي چه و کند می تغییر چیزي چه. 1: شویم می رو روبه اساسی سؤال
 راه کجا به تحوالت. 3 کنند؟ می تغییر چگونه واحدها این. 2 گیرد؟ قرار مطالعه مورد

 چرا درواقع و داشته امکان تغییري چنین چرا. 5 است؟ چگونه تغییرات آهنگ. 4 برند؟ می
 تاریخی معین توالی هر در »ذهنی« و »عینی« عوامل چگونه. 6 است؟ افتاده اتفاق دگرگونی

  ).37: 1382 روشه، یگ( سازند؟ دیگر را متعادل می یک
ـ  یـت اهم: رسـند  یبه نظر م تر یسه پرسش اساس مذکور هاي پرسش میان در ی نقـش  علّ

 تـاریخی  ــ  اجتماعی تغییرات در ها اندیشه و عقاید نقش چیست؟ اریخشخصیت فردي در ت
   یست؟چ تاریخی ـ اجتماعی تغییرات در فنی و مادي عوامل نقش چیست؟
هـا سـخن گفتـه و در     که در آثار متعدد خـویش از اشـخاص و اندیشـه    کوب با آن زرین

ـ  هاي تبیین پایۀ بر است ستهبرخی موارد به عوامل مادي و فنی نیز اشاره داشته، اما نتوان ی علّ
طـرح   يبـه جـا   خیراندیش، تعبیر به. بگوید سخن تاریخی استمرارتحول و  بارةیا داللی در

به سـؤاالت   ییپاسخگو   چنین همو ) 12: 1379 یراندیش،خ( »ملیت حقوقی و فلسفی مبانی«
 هـاي  روش کارگیري و به یاجتماع یخو تار یخیتار یشناس و مسائل مربوط به جامعه یفلسف

 و سیاسـی  حـوادث  بـا  متناسـب  تـاریخی  هاي داده به اتکا با است کوشیده ها، آن با مناسب
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و  آمدهگرفتار  یو نظام یاسیحوادث س چنبرة در دلیل همین به. بپردازد مسئله حل به نظامی
  .از مراد دل جدا شده است اش یدغدغۀ ذهن وجود با

و  یخیتار گوناگوننبودن الگوي هویت در ادوار  روشن شد، اشاره تر پیشه ک  چنان
اما با توجه به . است کوب ینزر پژوهی یخآن از نکات مبهم تار يها ها و مؤلفه شاخصه

با  یزو ن ندک یجادو ساخت آن ا یت،را در جامعه، هو ییراتیقادر است تغ يتکنولوژ که ینا
 کهنه، هاي نقش کردن  متروك و تازه هاي نقش ایجاد طریق از تغییرات این که ینتوجه به ا

 يبرا یقحال دق ینو در ع یدجد یارهايمع ارائۀ و نقش چند یا دو به نقش یک تبدیل
 نقش به توان نمی، )380: 1380 میلز، وگرث ( گیرد یها صورت م نقش یفاگرانانتخاب ا

 رسد می نظر به. بود اعتنا بی معاصر تاریخ در ایرانی هویت تغییر در مدرن تکنولوژي
 ایرانی توان می چگونه بود؟ ایرانی توان می چگونه« نام با مقاالتش از یکی در کوب زرین
مقاله به دنبال  یندر ا يو. مهم توجه کرده است مسئلۀ این به) 6: 1354 کوب، ینزر( »نبود؟
 یتفرهنگ به بشر ینو خدمات ا یرانیا یتفرهنگ و هو هاي یژگیاز و یبرخ ییبازنما
  :نویسد یم یرانیفرهنگ ا هاي یژگیها و و مختصر در باب شاخصه یپس از بحث. است

اما فرهنگ ایرانی در عین حال یک عنصر اصیل انسانی دارد که معرف روح خود اوسـت و  
کند و حتی در برخورد با اقوام  فقط با این روح است که وي در فرهنگ اقوام دیگر نفوذ می

 و آداب تمـام  جـزو  جـزو  در انسـانی  عنصر این. کند می حل خود در و نرم را ها مهاجم آن
  ).همان( تعیین نه و کرد توان می تعریف نه آسانی به را آن که دارد رسوخی چنان ایرانی اطوار

 تسامح و پذیري انعطاف بدون و طبع ظرافت و ادب بدون« دهد ایرانی ادامه می سپس
 چه آن). همان( »بود نخواهد ایرانی خویش تاریخی جویی عدالت بدون و خویش فکري

 روشن را ها ویژگی این عملکرد نحوة کوب زرین که است این دارد اهمیت جا این در
 این مهم عنوان در تعمق با. است کرده عمل نحو همین به نیز موارد بقیۀ در و نساخته

 توان می پاسخ مقام در و عمل در چه است و آن یدجد انکه ناظر به مسائل دور مقاله،
 فقر و مسئله تبیین براي الزم شناختی جامعه و فلسفی مقدمات فقدان کرد، مالحظه
 تسامح طبع، ظرافت ادب،« قبیل از کلی مفاهیمی طرح. است علمی دقت و بینی باریک
 مفاهیم کهرا دوچندان کرده است؛ چرا کوب ینمشکالت کار زر »ییجو و عدالت فکري،
 یست،ن یتغیرثابت و ال تنها نه ها آن معناي و آیند می شمار به اعتباري مفاهیم سنخ از مذکور

 ها آن معناي اشخاص و افراد طبقاتی موقعیت و ي،فکر یشگرا یخی،بلکه بسته به ادوار تار
را  یممفاه ینا یفمهم، تعار یارنکتۀ بس ینبدون توجه به ا کوب، زرین اما. کند می تغییر
به . است یدهها غفلت ورز آن یرامکان سوء تعب   چنین همو  یانگاشته و از ابهام معان یقطع
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 یکردرو ی،با فلسفه، در برخورد با مسائل فلسف ییبا وجود آشنا کوب ینزر یگر،دعبارت 
 نحوة و مذکور پدیدارهاي شناختی یهست يها رو جنبه یناز هم. نداشته است یلسوفانهف

 این حل پی در کوب زرین اساس این بر. است داشته دور نظر از کامالً را ها آن عملکرد
 تاریخ در علل به ها معلول از و معانی به ها نشانه از و ها مدلول به ها دال از که برنیامده مسئله
نتیجه کار خود را تنها تا مرز توصیف وقایع و در بهترین حالت بیان  در. ببرد پی ایران

 رسد یم یجهنت ینبه ا يآثار و خوانندة که اي گونه به. استکرده توقف ها م ها و دال معلول
 ۀها و ارائ بندي روایت عمل کار مورخ را تنها بررسی صحت و سقم وقایع و طبقه در يکه و

 یدگاهد طرحدر  نیافتن توفیق که معناست بدین امر این. است دانسته می مخاطب به ها آن
  به دهندة نشان یگر،د ياز سو ها و عدم التزام به آنسو   یکاز  یخمنسجم در تار ينظر

است؛  یدجد یدانشگاه پژوهی یخالگو و سرمشق مناسب در تار یددر تول نرسیدن  موفقیت
و  یابهام در معان یلبه دل شد، داده توضیح تر یشگونه که پ همان وي، قلم و زبان کهچرا 
 هاي یجراح دارد و از کالبدشکافی وکار  و سر شاعرانه شور و احساس با تر یشب یممفاه

  .فاصله گرفته است یعلم یقدق
 بارةدر کوب ینزر یذهن ۀآن پاي فشرد دغدغ بر توان می قاطع ضرس به چه آن اما

 مانند وي گوناگون آثار در مختلف هاي صورت به کهاست هویت ایرانی و فرهنگ انسانی 
. است دشواري بسیار کار ها آن میان دادن یوندکه پ آیند می شمار به منفردي هاي جزیره
 گسترده درشت و ریز هاي شاخه با عظیم درختی طراحی پی در وي رسد می نظر به اگرچه

 ،به عبارت دیگر. که گفته شد به ایجاد جزایر پراکنده منجر شد عمل چنان در است، بوده
 استمرار اساسبر  یرانا یختار یراز س يشهود یافتیاگرچه به در کوب ینزر یدغدغۀ ذهن

 دغدغۀ اما شد، منجر مختلف هاي دوران طی در تاریخی انقطاع نه و فرهنگی و هویتی
و  یمتحک یت،تثب یجاد،نحوة ظهور، مراحل ا یرانی،ا یتشناخت هو یعنی وي، اصلی

مقوالت مذکور به  ییدر شناسا یخدانش تار یدةفا   چنین همگسترش، تحول، تداوم و 
 از پس کوب زرین اگر رو  یناز ا. یستندقابل وصول و حصول ن یصورت معقول و منطق

مند و تعریف و تولید دقیق  روش و مدون طرحی تنظیم با نظري هاي پرسش تتمیم و تکمیل
 و اجتماعی تغییرات انسانی، فرهنگ فرهنگ، هویت، مفاهیم و مقوالت مورد نیاز مانند

 و ها مؤلفه تشخیص و تاریخ مندي فایده تمدنی، و فرهنگی و هویتی استمرار تاریخی،
شدن  رو روبه جاي به امروز کرد، می اقدام پژوهی تاریخ به امور این از یک هر هاي شاخصه

تنها گفتار منسجم و نظریۀ  هاي فرهنگی، ادبی، تاریخی نه با انبوهی از آثار پراکنده در حوزه
 گشاي راه ده بود، بلکهجامعی از هویت ایرانی و استمرار آن در تاریخ ایران تولید ش
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 راه این در وي فراوان زحمات و تالش حال هر در اما. آمد می شمار به بعدي تحقیقات
  .برخوردارند سزایی به شأن و ارج از تنهایی به یک هر وي آثار و است ستایش و احترام قابل

  
  گیري نتیجه. 6

گر بـه تـاریخ روي    پرسش ذهنی با که است پژوهانی تاریخ معدود از کوب زرین عبدالحسین
 ينظـر  يهـا  در مقـام نظـر پاسـخ    یخو نسبت انسان بـا تـار   ،پرسش از فایده، چیستی. آورد

 فرهنـگ  و هویت استمرارو  یريگ از شکل کوب ینزر یپاسخ اصل. داشتند یرا در پ یمتفاوت
 ییواز س کوب ینمنظر، زر ینا از. دارد حکایت ایران تاریخ جمله از تاریخ جریان در انسانی

و کشـمکش   یـد جد یطنگـران شـرا   یگرد يرا داشت و از سو یرانا یخیدغدغۀ گذشتۀ تار
 ینفـ  یـل از قب یسـتم در قرن ب یغرب یدمشکالت فرهنگ جد. بود یدبا تمدن جد یرانا یتیهو

 کـارگیري  بـه  و ي،نـژاد  یضو اصـالت سـود، تبعـ    یهو کهن، رقابت سرما يجار يها ارزش
کـوب   زریـن . کـرد   میرا فراهم  يو هاي نگرانی یدمخوف و مرگبار موجبات تشد يها سالح

ویژه دو  در مواجهه با مسائل مذکور به این نتیجه رسید که ظرفیت فرهنگی و هویتی ایران به
 يالزم بـرا  ییتوانـا  تنهـا  اراده نه يمختلف و آزاد یدعقا مورد دررکن روح تسامح و تساهل 

 ایرانـی  فرهنـگ  ارمغان بهترین کنونی شرایط در بلکه دارد، را یرانا یدجد یتیحل مسائل هو
 ایـن  تـاریخی  مصـادیق  بـه  کـوب  زریـن  اسـتناد . آید می شمار به جهانی جاري شرایط براي

 یاسالم اندور یرانتصوف در ا يآن از مجرا توسعۀ و رشد و اسالم از قبل ایران در ظرفیت
منجر شد تا مقـدمات   یو عرفان اسالم ،ادب، تصوف یطۀدر ح يا گسترده یقاتبه انجام تحق
هاي فلسفی  نشدن پاسخ  اما فراهم. را فراهم سازد یخیتار یعمل يها پژوهش يو لوازم نظر

نهایت امر ضمن  در یفرع يها و فقدان روش ،مفاهیم مورد نیازنشدن  الزم، تعریف و تولید
 و گفتـار  ایجـاد  از محـور  حادثـه  ینظـام  یاسـی، س یختـار  ۀپراکندگی ظاهري آثار وي و ارائ

 در هـویتی  وحـدت  اسـتمرار  مختلف مراحل سازوکارهاي تبیین جهت در منسجم اي نظریه
 و سـترگ  تـالش  حـال  هر در اما. کرد ممانعت دانشگاهی پژوهی تاریخ منظر از ایران تاریخ
  .است یمو تکر یرتقد شایستۀ همواره مذکور هاي پژوهش انجام در وي عظیم همت
  

  نوشت پی
 

اهداف  بارةدر و 1373، فیض ←ها با هم  بحث منفعت و فایده در علم و تفاوت آن ةدربار. 1
  .1385، زاده به سجادي و عالم ←نگاري  انگیزه در تاریخ و
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