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 دفاع از استاد:

 پاست به مدعیان کتاب  سوزی

استادبزرگوارمرتضیمطهری،درگفتاریدرازدامن،مدعیات

کسانیراکهمسلمانانصدراسالمرامتهمبهکتابسوزی

میکنندبهبررسینهادوباتحلیلهایدقیق،دروغبودنادعای

آنانراثابتکرد.پسازسالهاازانتشارآنگفتار،برخیبا

استفادهازعدمحضوراوبرایپاسخگویی،وبهتصورآنکه

هیچکسبهدفاعازاوبرنخواهدخاست،بهمیدانآمدهواورا

بهچالشمیخوانندودعاویکسانیراکهاودرمقامتخطئۀ

آنانبودتأییدمیکنند)گزارش میراث،ش۵6-۵7(.درحالیکههر

کسآنچهرادر۴7صفحهازکتابخدمات متقابل)ج۱،

۳08ـ۳۵۴(آمدهبخواند،وآنراباچهارصفحهکهبهعنواننقد

آنعرضهکردهاندبسنجد،میفهمدکهآنچهرامطهریدراین

بارهنوشتهوالبتهدرپارهایازمواردنیزخالیازنقصاننیست،

هرگزباچنینجوابهایینمیتوانابطالکرد.

اینکازکسانیکهآنگفتارمفصلرانخواندهانددرخواست

میکنمبهمواردذیلکهتکیهگاهاصلیدربحثاستادمطهری

است،توجهفرمایند:

1-درهیچیکازکتابهاییکهتاقرنهفتمهجریوبه

وسیلۀنویسندگانیازوابستگانفرقههایمختلفتألیفشده

بودهاند، باخلفامخالف نیز آنها نویسندگان از وبسیاری

گزارشیازدستورعمربهسوزاندنکتابهایایرانیانومصریان

دیدهنمیشود؛واگربهدستوراوکتابخانهایرادرایرانو

مصربهآتشکشیدهبودند،طرفدارانویازآنبهعنوانکاری

کهبایدسرمشقباشدیادمیکردندومخالفاناونیزآنرابه

عنواننقطۀسیاهیدرکارنامۀویندیدهنمیگرفتند.پسهمین

کهدرخاللششصدسالهیچکسیازآنیادنکرده،دروغبودن

آنرامیتواندریافت.

کتاب سوزی در مصر

2-نخستیناشارهایکهبهوقوعکتابسوزیبهدستورعمر

ـدرمتونمکتوبدیدهمیشود، ــآنهمدرمصرونهدرایرانـ

درکتابعبداللطیفبغدادیمسیحیمذهباستکهدرقرن

اسکندریه در السواری عمود توصیف در هجری هفتم

مینویسد:»وگفتهمیشودکهاینعمود)ستون(ازعمودهایی

استکهبررویآنهارواقیاستواربودهوارسطودراینرواق

تدریسمیکردهودراینجاکتابخانهایبودهکهعمروعاصبه

اشارۀخلیفهآنراسوختهاست.«وایننقلبهدالیلمختلف

مخدوشاست:

غیرمعتبری و معتبر مأخذ و منبع بههیچ الف.مستند

نیست.

ب.ناقلآنراباعبارت»ویُذکر:گفتهمیشود«آغازکرده

  اکبر ثبوت
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کهحاکیاستاطمینانیبهآننداردوآنرابهعنوانشایعه،و

سخنیکهبرسرزبانهاست،میآورد.

ج.مشتملبودنبرروایتیکهدروغبودنآنازبدیهیات

استوآننیز:سفرارسطوبهمصروتدریساودراسکندریه.

د.محققاناروپاییهمچونویلدورانت،گوستاولوبون،

گیبون،کریلوجاندیوپورت...وبرخیازمحققانایرانی

همچونمحیططباطباییومجتبیمینوی،بابیاناتودالیل

به مسلمانان ورود از پیش قرنها که کردهاند ثابت متقن

اسکندریه،مسیحیانکتابخانۀاینشهررابهآتشکشیدهونابود

کردهبودندودراینماجرامسلماناننقشینداشتهاند.

3-دومیننویسندهایکهاشارهایبهوقوعکتابسوزی

)نیزدرمصرنهدرایران(بهدستورعمرکردهابنعبریاستکه

درآغازیهودیبودوسپسمسیحیشدودرکتابتاریخ

مختصریکهدرقرنهفتمهجریبهعربینوشت،اینشایعه

رابهقلمآورد؛امادرگزارشاونیزنقاطضعفبسیاریوجود

داردکهمانعازقبولآنهاست:

الف.عدماستنادبههیچمنبعمعتبروغیرمعتبر.

ب.ابنعبریدرتاریخمفصلیکهبهسریانینوشته،هیچ

اشارهایبهماجرایکتابسوزینکردهواینمیتواندنشانۀ

تاعتماداوبهاینگزارشباشد.
ّ
قل

ج.مشتملبودنروایتویبرمطلبیکهدروغبودنآناز

مسلماتاستوآننیز:درخواستیحیینحویازعمرو

عاصکهکتابخانۀاسکندریهرادراختیاراوبگذارد.بااینکه

به مسلمانان ورود از قبل سال صد حدود نحوی یحیی

اسکندریهدرگذشتهبودومالقاتاوباعمروعاصافسانهای

بیشنیست.

همچنیناینافسانۀدیگرکه»درآنکتابخانه،آنقدرکتاب

بودهاستکهوقتیامربهسوزاندنآنهاشد،مدتششماه

سوخِتچهارهزارحمامدراسکندریهراباهمانهاتأمین

کردند!«

بااینکهدرآناعصار،غالبکتابهارابررویپوست

مینوشتهاندکهبهکارتأمینسوختنمیآمدهاست؛وعمرو

عاصهمدرگزارشیکهدربارۀاسکندریهبرایخلیفهفرستاد،

و سبزیفروشیها از حتی آن در و آمده، تواریخ در و

گردشگاههایاسکندریهیادکرده،هیچاشارهایبهکتابخانهای

بهآنعظمتنکردهاست.

فعالیتهای به اهتمام در مدّبرانۀعمروعاص د.شیوۀ

عمرانیدرمصرــکهحتیموردتأییدمورخیمانندویل

ـونیزشیوۀخلیفهعمردراقدامبهمشورتدر دورانتاستـ

موردکارهایمهم،باانجامچنینکارهاییسازگارنیستوبه

راحتینمیتواناینگونهگزارشهاراپذیرفت.

دربارۀتکذیبگزارشعبداللطیفازجانب
ً
ه .آنچهراقبال

محققاناروپاییآوردیمدرموردروایتابنالعبریهممیتوان

گفت.

4- مؤلفدیگریکهاشارهبهماجرایکتابسوزی)نیزدر

مصرنهدرایران(کرده،قفطیاستکهدرقرنهفتمهجری

میزیسته؛وهمانروایتابنالعبریراآوردهاست؛وازهمان

چهدرنقدروایتابنالعبریگفتهشد،بیارجیروایتقفطی

راهممیتواندریافت.عالوهبرآنکهاگرقفطیبهاینروایت

اطمینانداشت،معلومنیستباوجودارتباطاستوارآنبامصر،

چرادرکتابیکهدرتاریخمصرنوشتهیچاشارهایبهآننکرد

وتنهادرکتابیکهشرحاحوالفیلسوفانرادرآنآوردبهنقل

آنپرداخت؟

همچنینمقریزیکهدرقرننهممیزیسته،عینروایت

ـنقلکردهاستکهباتوجه ـحرفبهحرفـ عبداللطیفراـ

بهآنچهدربررسیروایتعبداللطیفگفتهشد،توضیحات

بیشترموردیندارد.

کتاب سوزی در ایران

سوزاندن شایعۀ که کسی اولین ما، اطالعات حدود در

کتابهایایرانیانبهدستورعمررامطرحکردهابنخلدون

استکهدرسدۀهشتمهجریمیزیستهودرنقلاوایننقطه

ضعفهامشهوداست:

الف. عدماستنادبههیچمنبعمعتبروغیرمعتبر.

ب. ویگزارشخودراباعبارت»ولقدیقال:گفتهمیشود«

آغازکردهکهحاکیاستبهآناطمیناننداشتهوآنراتنهابه

عنوانشایعهایکهبرسرزبانهابودهآوردهاست.

ـکهجایاصلیاینگونه ج.ویدرتاریخمفصلخودـ

روایاتدرآناستــاینروایترانیاوردهوبهذکرآندر

مقدمۀخودبسندهکرده،وایننیزمیتواندحاکیازعدماطمینان
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ویبهصحتروایتمزبورباشد.

د.اینروایتمشتملبرمطلبیبیاساساستکهدرهیچ

تاریخینیامده:چوناسکندرایرانرافتحکرد،برکتابهاو

علومبیحدوحصِرایرانیاندستیافت،وآنکتابهارابه

تازهایدست بهعلوم اینطریق،یونانیان از بردندو یونان

یافتند.

ه .شعوبیانیکهدرسدههاینخستینمیزیستندودر

دشمنیباعربنمونهبودندوازدادنهیچنسبتزشتیبهآنقوم

وپیشوایانشانابانداشتند،اگرچنینکارنارواییازعربان

صادرشدهبود،آنراندیدهنمیگرفتند؛وگزارشآنرادر

بسیاریازآثارومنقوالتشانکهبهجاماندهمیدیدیم.

و.شیعیانیکهتخطئۀخلفاوعمالایشاندرهمۀصحنهها

رامقدمهایواجببرایاثباتصحتمذهبخودمیانگاشتند،

اگرچنیننقطهضعفیدرعمروعمروعاصبودآنرابازگو
میکردند.۱

پسازابنخلدون،حاجیخلیفههمکهدرقرنیازدهم

هجریمیزیسته،جملهایداردکهترجمهاشایناست:»گفته

میشودکهعرب،هنگامفتحشهرها،کتابهاییراکهبهدست

میآوردمیسوخت.«وایننقلنیز:

-مستندبههیچمنبعینیست.

-عبارت»گفتهمیشود«درآغازآنحاکیازعدماطمینان

ناقلبهآناست.

-ناقل،یکفهرستنگاروکتابشناساستوهیچکس

اورابهعنوانیکمورخنمیشناسدتانوشتۀاومدرکمعتبری

دراینموردباشد.

اینبودفشردهایازآنچهاستادمطهریدرتکذیبمدعیان

کتابسوزیبهدستورعمردرمصروایراننگاشته؛وبسیاری

نام
ً
ـعالوهبرکسانیکهقبال ازمحققاناروپاییوایرانینیزـ

دکتر جمله: از همداستاناند. او با مورد این در ــ بردیم

محیط استاد ،)179 ،43-42 ص اسام، )کارنامۀ  زرینکوب

طباطبایی)یادنامۀ شیخ طوسی،ج3،ص39-40،مقالۀمحیططباطبایی(،

مجتبیمینوی،۲سیدحسنتقیزاده)مجلۀ یادگار،س4،ش6،ص

25(،دکترغالمحسینصدیقی)جنبش های دینی ایرانی،ص91-

1.اینبندرامنافزودم.

2.زندگینامه و خدمات علمی مجتبی مینوی،مجموعه مقاالت،مقالۀسیدجعفر

شهیدی،ص80ـ81؛مزدیسنا و ادب پارسی،ص14.

92(،کریستنسن)ایران در زمان ساسانیان،ترجمۀرشیدیاسمی،ص

208(ودکترپانایوتیسنیکولوپولوسرئیسکتابخانۀملییونان

)فصلنامۀ نامۀ فرهنگ،س۳،ش۱،ص۱88(.

منتقدان مههری چه می گویند؟

به قادِر را خود برآمدهاند، مطهری نقد مقام در که کسانی

هماوردیباویدرعرصۀمطالبیکهازاوآوردیمندیدهاند؛و

ناگزیرهمۀآنهارانادیدهگرفتهوبرایاثباتوقوعکتابسوزی

بهدستورخلیفه،گزارشهایینقلکردهاندمبنیبراینکههدف

سپاهیانخلیفهازجنگباایرانیان،نهقربةالیهللابلکهبرای

دستیابیبهغنیمتواستفادهازنعمتهایموجوددرایران

بوده؛ودرپارهایازجنگهانیزکارهاییازآنانسرزدهکهبا

اخالقاسالمیوعدالتوانصاف،هیچسازشینداشتهو

خالصهدرپروندۀآناننیزــمثلهمۀفاتحانــآدمکشیو

ستموتجاوزکمنیستوخلیفهحتیجرمکسیراکهمرتد

شدهبودبخشیدواونیزدرجنگقادسیهحضورداشت.در

تبرک، و تیمن برای بهشیوۀروضهخوانها، هم بحث آخر

گریزیبهصحرایکربالواشارهایبهجنایاتیزیددرآن

دشتپرکربوبالودرمدینهومکه)گزارش میراث،ش57-56،

ص105-108(.امااینکهازهمۀاینمقدمات،برفرضصحت،

نتیجهگرفتکهدالیلمطهریدرتکذیب چگونهمیتوان

مدعیانکتابسوزینادرستاست؟ایندیگربهعقلمن

ایناستنتاجبرپایۀچنانمنطقیاستکه
ً
نمیرسد؛وظاهرا

که دارد وجا بوده؛ ناشناخته ابنسینا و ارسطو برای حتی

متفکرانبزرگعالمبرایآشناییباآن،ازهمهجایدنیابه

محضرمدعیانمحترمبشتابند.زیرابااینمنطقواینشیوۀ

چوندولتهای
ً
استنتاج،بهراحتیمیتواننتیجهگرفتکهمثال

متمدنغربی،دردوجنگجهانیوجنگهایدیگر،دهها

ملیوننفررابهفجیعترینوضعیکشتندوبسیاریجنایات

دیگرنیزمرتکبشدند،پسچشمبستهبایدحکمکردکهآنان،

هرجاهمکتابخانهاییافتندبهآتشکشیدندوهراثرفرهنگی

نابودکردهاندوچهاستدالل افتاده بهدستشان وهنریهم

محکمی!
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دلیل دیگر و پاست آن

ایناستداللدیگرمدعیانراهمببینیدکهبهراستیمعجزهای

برترازشقالقمراست:آیادرکتابخانههاومراکزعلمیفرهنگی

داده اندیشهای هر توزیع و نشر اجازۀ اسالمی، کشورهای

میشود؟ماکهدرقرنبیستویکم،شاهدحذفآثارافراد

عربها که نمیدهیم احتمال چطور هستیم، نظر صاحب

نسبتبهآثارفرهنگیماکملطفیکردهباشند)گزارش میراث،ش

۵6-۵7،ص۱08(.

درجواباینقیاسخندهآورکهمبنایاحتمال)آریفقط

درهر
ً
اوال یادآوریاستکه به قرارگرفته،الزم احتمال(

احتمالیدوگزینۀنفیواثباتوجوددارد؛وتاوقتیدلیلیبر

اثباتنباشد،نهفقطنمیتوانحکمبهآنداد،بلکهجانبنفی

اگر
ً
مقدماست.ودرهردعوایینیزبیّنهبامدعیاست.ثانیا

خوانندگانمحترمنگاهیبهفهرستابنالندیمبیندازند،نام

کتابهایفراوانیرامیببینندکهدرنخستینسدههایهجری،

اززبانهایپهلوی،یونانی،سریانی،هندی،بهزبانعربیــ

ـترجمهودرسطحوسیعی زباندینیوحکومتیمسلمانانـ

درسراسرجهاناسالممنتشرشد،وموادآنهادرمدارسو

مساجدوحوزههاموردبحثوتدقیققرارگرفت،همچنین

و تألیف مختلف رشتههای در مسلمانان که را کتابهایی

تصنیفکردهاند،مالحظهفرمایندتاببینندکههزارانصفحۀ

آنهامشتملبرموادیاستکهازکتابهایغیرمسلمانان،و

باتجلیلازآنانگرفتهشدهاست.آنگاهبهاینپرسش
ً
غالبا

پاسخدهندکهاگرمسلمانان،بهصورتیجدیوطرحریزی

شده،درصددمحوونابودکردنآثارمللواقوامدیگربودند،

ایناقداماتگستردهبرایترجمهونشرآثارمزبوردرجامعۀ

اسالمیچهمعنیداشت؟وچگونهمحتویاتاینکتابها،در

ـعرضهگردید ـآنهمبادیدۀقبولـ مصنفاتوآثارمسلمینـ

وازاینطریق،زمینۀتکوینتمدنیعظیموظهوربزرگانی

ع،کندی،فارابی،محمدبنزکریا،ابنهیثم،
ّ
همچونابنمقف

ابنسینا،ابوریحان،ابنرشد،خیام،خواجۀطوسی،سهروردی،

صدراو...فراهمآمد؟

خیلیبجاستکهمدعیانمحترم،بهاینحقیقتعنایت

داشتهباشندکههزارهاصفحهازآثارمسلمانان،مشتملاست

برگزارشهایبسیارــآنهمبالحنیستایشآمیزــدربارۀ

تمامیپادشاهانساسانیوشخصیتهایمرتبطباایشانو

قهرماناناساطیریکهدرعصرایشانمطرحبودهاند؛ونیز

منقوالتفراوانازکتابهاییکهدررشتههایمختلف،درآن

روزگارانرواجداشتهاست.اماشایدبهجرأتبتوانگفتکه

دربرابرهمۀآنها،درمنابعدورۀاسالمی،حتیدهصفحهمطلب

مفیددربارۀبیشازدهقرن)هزارسال(تاریخایراندراعصار

پیشازساسانیاننمیتوانیافت!ومیدانیدچرا؟چونبر

خالفشایعاتیکهمدعیانعالمهبهآندامنمیزنند،مسلمانان

اولیه،بهجایمحوونابودکردنآثارفرهنگیایرانکهپساز

سقوطساسانیانبرجایماندهبود،کوششبسیاریبراینقل

وترجمهوبازگوکردنآنهابهخرجدادند.اماقرنهاپیشاز

آنان،وقتیساسانیانبهقدرترسیدند،همۀهمتخودراوقف

ازبینبردنآثاریکردندکهیادگاردورۀاشکانیوادوارقبلی

بود.ودرنتیجه،درکتابهایعربیوتمامیآثارمسلمانانکه

مشتملبرآنهمهاطالعاتدربارۀساسانیانوفرهنگحاکمبر

عصرآناناست،ازهزارسالتاریخیکهپیشازآنانداشتهایم

چندانگزارشهایدرستیدردستنیستوبیشترآگاهیهای

ماازاوضاعواحوالآناعصار،پیشینهایبیشازیکونیم

نخست که است پژوهشهایی مرهون هم آن و ندارد قرن

ـعرضهکردهاند. ـبرپایۀمنابعغیرایرانیـ محققانغربیـ

اکنونبفرماییدچهکسانینابودکردنآثارفرهنگیایران

باستانراهدفگرفتند؟وچهکسانیدرحفظآنآثاروانتقال

آنبهنسلهایبعدیوترویجوگسترشآندرهمۀجهانو

تمامیاعصارکوشابودند؟

***

دربرابرروایاِتمعدودِحاکیازفرمانعمربهکتابسوزیکه

آناست،و از بهقرنهفتمهجریوپس جملگیمربوط

نشانههایکذبوجعلرابهوضوحدرآنمیبینیم،اینحقیقت

مرادرنظرداشتهباشیمکهدرسدههاینخستین
ّ
تاریخِیمسل

هجرت،نهتنهاهیچاهتمامیبراینابودکردنکتابهایایرانیاِن

غیرمسلماندرکارنبود،بلکهکوششهایگستردهایصورت

محتویاتآنهانیزباتعالیم
ً
ـکهبعضا گرفتتااینکتابهاـ

ـبهزباندینیوحکومتِیمسلمانان اسالمیموافقتینداشتـ

ترجمهومنتشرشود.پارهایازاینترجمههاحتیموردتوجه

خلفابودوبهآناناهداشد؛وبرخیازمترجمانخودوابستهبه
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دستگاهخالفتوعمالآنبودند.برایاثباتاینمدعامراجعه

کنیدبه:

ــهدرکتابهــایمورخــاندورۀ ــریک ــاتمعتب -روای

اسالمیآمده

-تحقیقاتدانشمنداناروپایی

-پژوهشهایمحققانمتأخرایرانیوعرب.

نگاهی به دو کتاب مسعودی

ازمیانآثارمورخانومحققانمسلمان،درکنارفهرستابن

و  التنبیه  بهسراغ کردیم،نخست یاد آن از 
ً
قبال که الندیم

االشرافتألیفمسعودیــمورخبزرگسدۀسوموچهارم

هجریــمیرویمکهسطرسطرآنگواهیصادقاستبر

محفوظماندنآثارقلمیایرانیانپیشازاسالمتاعصروی،و

رواجگستردۀآنها،واهتماممسلمانانبهترجمهونشرومطالعه

وبازگوکردنمطالبآنها،ومقبولبودنآنهاحتیدرنزد

خلفایاموی،وترجیحگزارشهایایرانیانبردیگران:

•اشارۀمسعودیبهتنسرموبدمعاصراردشیرکهترجمۀ
یکیازنامههایاوموجودومشتملبرفوایدبسیاراست:وی

افالطونیمشرببودهورسائلنیکوییدارد.ازجملهرسالهای

خطاببهماجشنسفرمانروایبخشهاییازشمالایرانو

رسالهایخطاببهشهریارهند)ص87(.

• منقوالتاوازکهناماه)گاهنامه(کهمراتبششصدگانه
درمملکتپارسدرآنآمدهوخودبخشیاستازکتابعظیم

آیینناماه)نامه(درهزارانورقونسخۀآنفقطدرنزدموبدان

ودیگررؤسایافتمیشود)ص۹۱(.

• داوریاودراینبارهکهایرانیانسزاوارترینمردمانیاند
کهمیتواناخبارمربوطبهگذشتههاشانراازآنانفراگرفت،با

آنکهگذشِتروزگار،اخبارآنانراکهنهکردهومناقبشانرااز

و شرافت و عزت دربارۀ توضیحاتی به سپس برده. یادها

شجاعتوشکیباییایرانیان،وفراوانیسپاهیانشانوجایگاهی

کهدرریاستوسیاستبدانرسیدندواقواممختلفرابهزیر

فرمانخوددرآوردندمیپردازد)ص۹۲(.

• نیزمینویسد:درسال۳0۳هجریدرشهراستخردر
سرزمینفارس،درنزدِیکیازخاندانهایمحترمایرانیکتابی

بزرگدیدممشتملبردانشهایبسیارازعلومایرانیانواخبار

شهریارانوبناهاوسیاستهایشان،کهآنهارادرهیچیکاز

دیگرکتابهاشانــخداینامه،آییننامه،گاهنامهــندیده

بیستوهفتگانۀ پادشاهاِن کتابتصویرهمۀ آن در بودم.

ساسانی)بیستوپنجمردودوزن(دیدهمیشدکهتصویرهر

ـباتوضیحاتبسیار یکرادرروزیکهمردهبودکشیدهبودندـ

دربارۀسیرۀهرکداموحوادثیکهدرروزگاراورویداده.از

نسخۀاینکتاببرمیآمدکهمتناصلیآنرادرسال۱۱۳

هجریدرگنجینههایشهریارانایرانیافتهاندوسپسبرای

هشامبنعبدالملکخلیفۀامویبهعربیترجمهکردهاند.

ازتوضیحاتمسعودیدرمییابیمکهنسخۀترجمۀعربی

کتابمزبور)شایدچونبرایخلیفهتهیهشده(تصاویربسیار

عصر در آنها در شده استفاده رنگهای که داشته زیبایی

مسعودییافتنمیشده،وآراستهبهطالونقرۀگداختهومِس

حکشدهبوده،وبرگهایآن،رنگیعجیبداشتواززیبایی

واستواری،معلومنبودکاغذاستیاپوستینازک.مسعودی،

درتصنیفدیگرخودنیزمطالبفراوانیازترجمۀکتابمزبور

نقلمیکنددربارۀتاریخوروایاتوافسانههایایرانیانپیش

ازاسالم،وانواعسیاستهایعاموخاصودنیویودینی

شاهانشان؛وپیماننامههاوخطبههاونامههاورویدادهای

اعصارآنان؛نیزدربارۀآغازدینزرتشتوظهورویوتعالیم

او،وخطوطهفتگانهایکهبهآنمینوشتند،وحروفهریک

به مربوط متعددشان،وسنتهای ازخطوطوجشنهای

آتشافروزیوکستیبندیواسبابملکداری،وچگونگی

ظروفغذاوپوشاکوَمرکبهاومساکنایشان،وشهرهاو

بناهاییکهبناکردندونهرهاکهحفرنمودندوآتشکدههاشان،

وآنچهدربارۀمراتبآتشوتفاوتمیانآتشونورگفتند،و

مراتبریاستهایدنیویودینی)اسپهبدان،موبدانو...(و

پرچمهایایرانیانوشاخههاینسبهاشان،وخاندانهای

محترمــازشاهزادگانودهقانانــوتفاوتمیانآنانو

ساکنانعراقودیگربالدــپیشازاسالموپسازآنــو

آنچهایرانیاندربارۀآیندهامیدوارندکهدولتوسلطنتبهآنان

بهرامهماوند ــ آناناند منتظر بازگردد،وظهورکسانیکه

وسشیاوس۱)سیاوش؟سوشیانس؟(.

نیزمسعودیحکایتکردهاستکهآخرینخلیفۀاموِی

1.التنبیه و االشراف،ص۹۲-۹۴)باتوضیحاتمسعودیدربارۀتصاویر
شاهاننامبردهخاّصهتصویراردشیرویزدگردسوم(.
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شام،مرواندوم،درخاللمعدودسالهایحکومتخود،با

اینکهازهمهطرفباجنگهاوآشوبهاوخطرهایبزرگ

روبهروبودوبههمینجهتهمۀخوشیهارابرخودحرامکرده

بهمطالعهدرسیرت
ً
بودــآریحتیدرآنهنگامــمستمرا

پادشاهانایرانوغیره،وقرائتگزارشهایجنگهایآنان

اشتغالداشت)مروج الذهب،ج۳،ص۲۴۱(.

فراغت کارها از معاویهوقتی بهگزارشمسعودی، نیز

عربهای گزارشهای در تأمل به ثلثشب، تا مییافت،

پیشینورویدادهایآنان،و ایرانیان وپادشاهانشان و س استی 

که در ررارر رعیت به کار می گرفتند، وجز اینهاازگزارشهای

را شب ثلث آنکه از پس و میپرداخت پیشین امتهای

میخوابید،برمیخاستومینشست؛وآنهنگامدفترهایی

و پادشاهان سرگذشتنامههای که میآوردند برایش

گزارشهایآنانوجنگهاونیرنگهادرآنبود؛وغالمانیکه

برایحفظوقرائتآندفترهاگماردهشدهبودند،آنهارابرخلیفه

از بخشهایی آنان، وسیلۀ به شب، هر او و میخواندند.

آثارگذشتگانو و بهسرگذشتنامهها مربوط گزارشهای

انواعسیاستهارامیشنید.وازاینطریق،بیشکپارهایاز

دانستنیهایتاریخیبهخواصمسلمینمنتقلمیشد)مروج 

الذهب،ج۳،ص۳۱؛فجراالسام،احمدامین،ص۱۵6ـ۱۵7(.

آری!شاهانساسانی،تاریخوغالبآثاربرجاماندهاز

اسالفایرانیخود)اشکانیانو...(رانابودمیکردند؛وغالب

خلفایعربامویوعباسیوحکامآنان،آثاربرجاماندهاز

عصرساسانیومتعلقبهایرانیانغیرمسلمانرانگاهمیداشتند

وارجمینهادندومطالعهمیکردند.

آرتور کریستن سن چه می گوید؟

مینویسد: دانمارکی بزرگ ایرانشناس و دانشمند این

خدای نامگدرآخرعهدساسانیانوشایددرزمانیزدگردسوم

تدوینشدهاست.ازجملهترجمههایعربیاینکتابیکی

آناستکهابنمقفعنمودهاست.ویکتبدیگرهماززبان

پهلویبهعربینقلکردهاست،امامأخذروایتفردوسیدر

است، باستانی پهلوانان و پادشاهان حکایت که شاهنامه،

ترجمۀدیگریاستکهارتباطیباکتابابنالمقفعنداشته

است.

به بارونروزن،دررسالۀخودموسوم دانشمندروسی،

»ترجمههایعربیخداینامگ«،عالوهبرترجمۀابنمقفع،از

ترجمۀمحمدبنجهمبرمکیوزاذویۀبنشاهویۀاصفهانییاد

میکندکهمتنخدای نامگراتااندازهایازرویصحتنقل

کردهبودند.

کریستنسنضمنسخنازترجمههایخدای نامگ،از

قولحمزۀاصفهانیکهدرقرنسوموچهارمهجریمیزیسته،

آوردهاستکهیکیازمصنفانزرتشتیموسومبهموبدبهرام،

بیشازبیستنسخۀعربیخدای نامگرامحلآزمایشقرار

دادهاست.بیرونیوبلعمیودیگرمورخاننیز،نامچندتن

دیگرازمترجمانومؤلفانسلفراکهدرترجمهواقتباساز

خداینامگرنجبردهاندذکرمیکنند)ایران در زمان ساسانیان،ص

.)۱00-۹7

کتابپهلویدیگرکهمشتملبرتاریخساسانیانبودهوبه

قلمابنمقفعترجمهشده،آیین نامگنامداشت.اینکتابچند

هزارصفحهداشتونسخۀکاملآنجزدرنزدموبدانوسایر

آیین نامگ  نمیآمد. دست به قدرت صاحب اشخاص

خصوصیاتتشکیالتدولتوجامعۀایرانراقبلازعهد

ساسانیانودرعصرشاهنشاهیاینسلسلهدربرداشتهو

قواعدفنجهانداریراذکرمیکردهاست.آثارمندرجاتاین

جوامع  و اصفهانی حمزۀ کتاب و تنسر نامۀ  در را کتاب

الحکایات عوفییافتهاند.آییننامگیاآییننامگها،)بنابر

مثل ــ پسندیده ورزشهای به راجع اطالعاتی آن( تعدد

ـکه لـ
ّ
ـوشرحچگونگیتطیّروتفأ تیراندازیوگویبازیـ

ازمالحظۀپرشمرغاناستنباطمیشودــوامثالآندربر

داشتهاست.

گاه نامگیافهرسترجالساسانی،کهدرآننامومنصب

بوده، بهترتیبمقامیکهداشتهاندثبت ایرانی همۀبزرگان

مطالبیکه
ً
جزوهایازآیین نامگبهشمارهمیآمدهاست.ظاهرا

یعقوبیومسعودیوجاحظدرکتابالتاج،دربابطبقات

ودرجاتدربارساسانینقلکردهاند،مأخوذازگاهنامگهای

قدیماست)ایران در زمان ساسانیان،ص۱0۲-۱00(.

اثردیگریکهابنمقفعازپهلویبهعربیترجمهکردنامۀ 

تنسربهپادشاهطبرستاناست.ایننامهازمهمتریناسنادی

استکهراجعبهتشکیالتعهدساسانیبرجایماندهو
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حاویمطالبتاریخیوسیاسیواخالقیاست.پارهایاز

آوردهاند. بیرونی و مسعودی را آن عربی ترجمۀ قطعات

کتابهایخاصیهمبهنامتاج نامگموجودبودهاستوابن

الندیمنامیکتاج نامهرامذکورداشتهکهابنمقفعآنراترجمه

کردهاست)ایران در زمان ساسانیان،ص103-102(.

نامعدۀکثیریازکتبپهلویکهبهعربیترجمهشدهاست

درالفهرستدیدهمیشود.نامبرخیازاینکتبدرتواریخ

دیگرهممذکوراست.بعضیازآنهاجزءسلسلهاندرزهاست

وبعضیقصۀتاریخیمحسوبمیشود.ازجملهافسانههای

عامۀپهلویکهمشتملبرموضوعاتیازتاریخعهدساسانیان

بودهوترجمۀعربیهمداشتهاست،یکیمزدک1نامکاستو

دیگروهرام چوبین نامگکهجبلةبنسالم۲)تاریخ ادبیات در ایران،

صفا،ج1،ص120(آنرابهعربیترجمهکرد)ایران در زمان ساسانیان،

ص109-108(.

کریستنسندربارۀکتابعظیمیهمکهبهدستورخلیفه

هشامازپهلویبهعربیترجمهکردهبودندوحاویاغلبعلوم

ایرانیان،باشرحتواریخوابنیهومدتسلطنتپادشاهانشان

بودونسخۀآنرامسعودیدراستخردیدهبودتوضیحاتی

میدهد)ایران در زمان ساسانیان،ص107(.

یادآوری:نولدکه)خاورشناسبزرگآلمانی(ازیکسوی

ثابتکردهکهکتابخدای نامگمأخذاصلیعمدۀتواریخ

عربیوفارسیاستکهازسرگذشتایرانقبلازاسالمسخن

میرانند)همان،ص۹8(وازسویدیگردرشروحیکهبرترجمۀ

ـنوشته،مکرراثباتکرده ـقسمتساسانیانـ تاریخ طبریـ

استکهدرکتابخدای نامگ،بیشترقضاوتهاییکهنسبت

بهخصالواعمالپادشاهانساسانیشده،بنابرسلیقهومیل

طبقۀعالیۀنجباوروحانیانزرتشتیاست)همان،ص۱00(واین

یعنی:قاطبۀعلماومورخانمسلمان،ازایرانیوعرب،چنان

که داشتهاند دربارساسانی مورخان به نابجایی ظِن حسن

پذیرفتهو وچرا بدونچون را آنها نوشتههای مندرجات

خوشباورانهبهعنوانحقایقمسلمتاریخیدرکتابهایخود

ثبتکردهاند.آنگاهشیوۀبرخوردآنانرامقایسهفرماییدبا

نخستین، کهمیگویندمسلمانانسدههای مدعیاتکسانی

ظن سوء اسالم از پیش ایرانیان آثار مندرجات به چندان

1.مروکدرستاست)بنگریدبه:جنبش های دینی ایرانی،ص343(.

2.کاتبهشامبنعبدالملکخلیفۀاموی.

داشتهاندودرصددکینهورزیباآنهابودهاندکهجزبهنابود

کردنآنهانمیاندیشیدهاند!

با محققان ایرانی

استادبزرگواردکترغالمحسینصدیقی،پدرجامعهشناسیدر

ایرانونمونۀکاملخردمندیایرانیبود؛وشایدنتوانکسیرا

یافتکهبهاندازۀاو،درداوریهایخود،عرضۀحقیقترا

یگانههدفشناسدوبهزیورانصافوعدالتآراستهباشد.

ویدرکتابیکهبرایاخذدرجۀدکتریازفرانسهنگاشته،

تصریحمیکندکهبعدازدوقرنازفتحایرانبهوسیلۀعربها،

هنوزدینزرتشتدرایرانخیلیقویبودوبسیاریازنسکها

وتألیفاتپهلویعصرساسانیانکهامروزمفقوداست،آنوقت

وجودداشتهاست.

باقیبودنبسیاریازکتبمقدسادبیاتزرتشتیدرسه

ـ چنان که  قرناولحکومتعرب،نشانمیدهدکهعرب هاـ 

 مسئول از میان 
ً
ـ مستقیما پارسان )ایرانیان( تصور می کنندـ 

رفتن آنها ن ستند.تاوقتیکهجمعیمعتبرومهمازایرانیان،به

دینقدیمخودباقیماندهبودند،میتوانستندقرنهاادبیاتخود

راحفظکنند.ولیهنگامیکهدراثرتغییردینوسختگیری،

مزدیسناندراقلیتافتادند؛۳ودرزیرحکومتوحشیتاتارها

ـکهمورد )مغوالن(قرارگرفتند،بهسرعتتمام،ادبیاتخودراـ

ـازدستدادند.ازمیانرفتن استعمالواستفادۀروزانهنبودـ

اینتألیفات،بیشتربهعلتتجدیدنکردننسخخطیاستتا

نابودکردنازطرففاتحان.

گذشتهازتألیفاتیکهازطرفزرتشتیاننشرمییافتودر

دوامدینایشانمؤثربود،ترجمۀکتبایرانیپهلویبهعربی

یکیازعواملتحریکوتقویتعاطفۀوطنیودینیدرمیان

ایرانیانبهطورعموموایرانیانمسلمانبهطورخصوصبود.

نقلاینکتببرایاینبودکهمرتبۀایرانیانرادرادبوتاریخ

وحکمتوعلمنشاندهدوافتخاراتسیاسیوبزرگِیشاهان

وجاللوشکوهوتدبیرملکداریایشانرابازنماید.رواجاین

کتبموجبشدکهفکرایرانیواسلوببیاِنکتابتوصنایع

ادبیدرمیانمسلمانانعربنشریابد.بهطوریکهبعدهاوقتی

شعرا)یعنیشاعرانعرب(میخواستندمبتکرباشندواسلوب

قدیمیرارهاکنند،ازادبفارسیاستمدادمیکردند،چنانکه
3.یعنیپسازسهقرناولوپایاندورانسلطۀخلفابرایران.



۱۵7

دربارۀ 
نوشته های 

پیشین

ی 
وز

س
ب 

کتا
ن 

عیا
مد

ه 
 ب

ت
س

پا
 :

اد
ست

ز ا
ع ا

فا
د

ت
بو
رث

کب
ا

دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ یکم و دوم

فروردین - تیر 1393

ابی۱بهیکیازدوستانخودکهازاومیپرسیدکهچراکتب
ّ
َعت

ایرانیرابرایخودنوشته،گفت:»آیامعانیجزدرکتبایرانیان

درجایییافتمیشود؟بالغِتزبانازماستومعانیاز

ایشان.«وازاینجامعلوممیشودکهباچهولعیاینکتب

ایرانیرامیخواندند.نیزبایددرنظرگرفتکهافکاروطرز

تبویِبکتبعلمیمانندنحو،ازفارسیپهلویبهعربیوارد

الفاظفارسیدراشعارخودداخلمینمودند؛ گشته،حتی

چنانکهدرالبیان و التبیینجاحظ،نمونۀآنفراواندیدهمیشود.

پیشازآنکهابنمقفعبهترجمۀکتبتاریخیوداستانیو

ادبیایرانیشروعکند،کتاببزرگیکهشاملعلومکثیرو

اخبارپادشاهانوبناهاوسیاستهایایرانیانبود،اززبان

پهلویبرایهشامبنعبدالملکخلیفۀاموی)۱0۵-۱۲۵ق(

نیست. دانسته آن مترجمان نام ولی بود؛ آمده در عربی به

ـ مسعودیاینکتاببزرگرادرسال۳0۳قدرشهراستخرـ

سخنرانده
ً
ـدیدهوازآنمجمال پیشیکیازاشرافایرانیـ

است)جنبش های دینی ایرانی،ص۹۴-۹۱(.

نیزبهگواهیاستاددکترصدیقی،ازکتبیکهبهزبانعربی

عآنرا
ّ
نقلشد،ازهمهمعروفترخدای نامکبودکهابنالمقف

بهعربیترجمهنمود.انتشارترجمۀخدای نامهوظهورکتابی

درِسیَرملوکایراندرقالبعبارتیبلیغ،آنهمدرابتدای

ـ که در وااع دولت ایرانی بود و خلیفه و  دولت عباسیـ 

وزیر و عمال درباری، اساس کار خود را رر روی تقلید از 

ـعامه س رۀ ملوک فرس و آیین اکارر عجم ارار داده بودندـ 

مثلکلیله و دمنه،کمیبعداز
ً
رامتوجهآنکتابکرد،وعینا

ابنالمقفع،عدۀکثیریازادباموضوعکارخودراترجمهو

تهذیبوتلخیصخدای نامه،یعنیِسیَر ملوک العجم،قرار

دادند؛ودورهایکهاینکاربهمنتهایشدترسید،ازروزگار

خالفتمأمون)آغازخالفتازسال۱۹8هـ.(تاپایانعصرمتوکل

بود.

مترجمیندیگریمثلاحمدبنیحییالبالذری،اسحاقبن

یزید،محمدبنالجهمالبرمکی،هشامبنالقاسماالصفهانی،

االصفهانی، شاهویه زاذویهبن الکسروی، عیسی موسیبن

محمدبنبهرامبنمطیاراالصفهانی،بهرامبنمردانشاهموبد

شهرشاپوردرفارس،بهرامهرویمجوسی،هرکدامچیزیاز

1.شاعرونویسندۀعربدرسدههایدوموسومهجری.

تاریخقدیمایرانیاکتابیرادراینباببهعربیبرگرداندند،و

ِسیَرالملوک هاروبهافزایشگذاشت؛چنانکهبهرامبن ۀ
ّ
عد

هجری سوم قرن اواخر در که شاپور شهر موبد مردانشاه،

میزیسته،وچندنسخۀمختلفازخدای نامهدردستداشته،

وموسیبنعیسیالکسرویکهتواریخملوکعجمرابهزعم

خوداصالحنموده،شماریازنسخههایمختلفآنرابرای

اینکاربایکدیگرمقابلهنمودهاند،وحمزۀاصفهانیهشت

نسخهازِسیَرالملوکها،بهنقلهایمختلف،دردستداشته

است.تمامایننسخ،قبلازقرنچهارمترتیبدادهشدهبود.

بعدازظهورترجمۀخداینامه،بهقلمابنمقفعوکسانی

دیگرکهراهاورادنبالمیکردند،برایجماعتیازشعوبیهو

زنادقۀایرانیوادباوشعراییکهبهایرانیبودنیاتشّبهبهآداب

ایرانیانافتخارمیکردند،موضوعاتفراوانبهدستآمد،ونظم

ونثرآنجماعت،ازاسامیپهلوانانداستانیایرانوقصصو

حکایاتوسخنانایشانپرشد؛واگرکسیاشعارابونواسو

وسو
ّ
ابیوصالحبنعبدالقد

ّ
ابوالعتاهیهوکلثومبنعمروَعت

بشاربنبردومهیاردیلمیرامطالعهکند،اثروجودمترجمین

ـکهامامهمگیایشانعبدهللابنمقفعاست پهلویبهعربیراـ

موامثالایرانیان،و
َ
ــدرنشرافکارشعوبیهوزنادقه،وِحک

میانمسلمیندرخواهد ایرانیدر قصصوروایاتقومی

یافت.

ابنمقفعجزکتابخداینامه،چندکتابدیگرتاریخیو

ـچونکتابسگیسران ادبیرانیزازپهلویبهعربیبرگرداندـ

یابزرگانسگستان)سجستان(کتابالپیکار،کلیله و دمنه،

سیرة  فی  الکارنامج  کتاب و َمرَوک، کتاب آیین نامه، کتاب

االدب  کتاب الکبیر، االدب  کتاب التاج، کتاب انوشروان،

الصغیر،کتابالیتیمة فی الرسائلونامۀ تنسر.نیزکتبدیگری

ازپهلویدرآدابواخباروِسیَربهعربینقلشدازآنجمله:

کتاببهرام چوبینورستم و اسفندیارکهجبلةبنسالم)تاریخ 

ادبیات در ایران،صفا،ج۱،ص۱۲0و۱8۳-۱8۴(آنهارابهعربی

ترجمهکرد،وکتابلهراسبترجمۀعلیبنعبیدةالریحانی،و

کتابدارا و الصنم الذهبوکتاببهرام و نرسیوکتاب

شهربراز مع ابرویز،وکارنامۀ اردشیر.

واضحاستکهدراینجامقصودماذکرکتبعلمیپهلوی

کهبهعربینقلشدهنیست.نشرکتبمزبوردرمیانعربان
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دارایآثارونتایجبسیارگوناگونبود،ولیاینکاربرایعموم

ایرانیاننتایجیداشت.نمیگوییماینترجمهها،موجباحیا

وزندهکردنیادگارهایکهنبود،زیراکهایرانیانهیچگاه

روزگارگذشتۀخودرافراموشنکردند.ولیوسیلۀتقویتو

تأییدعاطفۀقومیوتحریکجمعیازایشانبرضدعربشد.

دهقانانایرانیکهاغلبمیاننمایندگاندولتعربیوعامۀمردم


ً
ایرانوسیلهوواسطۀحلوعقداموربودند،باوجوداینکهغالبا

دیناسالمراپذیرفتند،یکبارهازروایاتقومیخودصرف

عزیز را خود نیاکان کتابهای و تألیفها و نکردند نظر

میشمردند.

پسازموبدان،دستۀدانشمندوفرزانۀمملکترادهقانان

تشکیلمیدادند،وقرائنبسیارداریمکهحافظاینمیراثادبی

وعلمیونمایندۀدانشوفرهنگایراناینطبقهبودند.وحتی

بعضیازامیرانورئیسانعرب،ازایشانسخنانحکمتآمیز

طلبمیکردندوازدانشایشانفایدهمیگرفتند)جنبش های 
دینی ایرانی،ص۹7-۹۴(.۱

ترجمۀ کتب مانوی

درآغازدولتعباسیان،۲مقداریازتألیفاتمانویانبهعربی

ترجمهشدوابنمقفعازاولینمترجماناینکتباست.

روحانیانمانویبرایمباحثهومجادلهباپیروانادیاندیگردر

کتب و رساالت نوشتن به اغلب دین، به مربوط مسائل

میپرداختند،وبرایهممذهبانخودتألیفاتمیکردند؛واین

ـ غانشانمعمولبود.اینکتبـ
ّ
امردرمیانمانویاِنعربومبل

دارایظاهری ــ، الحیوانمعلوممیشود ازکتاب چنانکه

آراستهومزیّنوکاغذیپاکیزهوسفیدبوده،وآنهارابامرکبی

بّراقوخوشمینوشتند،بهطوریکهکتبدیگرکمتربهآن

زیباییوخوشخطیدیدهمیشد.واینامربهصورتصنعتی

درپیشایشاندرآمدهبود.اینکتب،منقشنیزبودهوخدای

معلومو
ً
نوروخدایتاریکی،بهطوریکهفرقایشانظاهرا

محسوسشود،نقشمیشدهاست.البتهرغبتمردمبهخریدن

وحفظاینکتب،تااندازهایبهسببصفاتوممیزاتمذکور

اثرمهمیدرمیان
ً
بوده؛نشراینتألیفاتدرایامعباسیان،ظاهرا

مسلمانانداشت؛چونجمعیبهدینمانیدرآمدندوجمع

1.دنبالۀاینمطلبرادرذیلعنوان»فرمانروایانوبزرگانعرب....«بخوانید.

2.خالفتعباسیانازسال132قآغازشدهاست.

دیگردرمبادِیدیناسالمبهشکافتادند)جنبش های دینی ایرانی،

ص۱۱7-۱۱۵(.

ازتصریحاتدکترصدیقیومحققاندیگرمیتواننتیجه

گرفتکهدردورۀامویانواوایلعصرعباسی،نسبتبهمانویان

سختگیریوجودنداشتوشمارایشاندرممالکاسالمی

فراوانبودندوحتیکاتبحجاجبنیوسف،حاکمخونخوار

ـبیع ـپیشواییکیازدوفرقۀمانویـ امویان،برایزادهرمزدـ

اوبسیار با )جایگاهخلیفۀمانویان،خلیفهگری(ساختو

مهربانیکرد)همان،ص۱۱6-۱۳8،۱۱۱،۱۱7(نیزدردستگاهاداری

خلفادرسدۀدومهجری،انبوهیزرتشتیومانویمشغولکار

بودند)دایرةالمعارف بزرگ اسامی،ج۴،ص66۵(وابنمقفعکهآثار

مانویانوابندیصانومرقیونراازپهلویبهعربینقلکرد،در

عصرامویانکارگزارحکومتوعاملخراجبود.وبااینکهاز

اعمال از متعددی موارد بعد، به دومهجری دومسدۀ نیمۀ

خشونتنسبتبهمانویانسراغداریم،ولیکتابهایشانتا

آخرقرنچهارمدرممالکاسالمیپراکندهبودویافتنآنها

چنداناشکالنداشت؛چنانکهابنالندیموپسازاوابو

ریحانبیرونی،مقداریازآنهارادردستداشتندودرتألیفات

خودازآنهااستفادهکردند)جنبش های دینی ایرانی،ص۱۲۵،۱۱۹،

.)۱۴0

اینراهمازدکترذبیحهللاصفابشنوید:درسدۀپنجم

هجریابوریحانبیرونیــبااینکهازمخالفانسرسخت

ـکتابهایفرقماطیا،سفر الجبابرة،کنز االحیاء، مانویانبودهـ

ـ صبح الیقین،التأسیس،االنجیل،شاپورگان،سفر االسرارراـ

ـ کهجملگیازتألیفاتوترجمههایعربیآثارمانویاناستـ

دیدهودرتملکخودداشتهاست)تاریخ ادبیات در ایران،صفا،ج۱،

ص۱۳۴(.

همچنینابنالندیم،درروزگارمعزالدولۀدیلمی)حکومت

ـنزدیکسیصد ـمرکزخالفتـ تاسال۳۵6ق(تنهادربغدادـ

تنمانویسراغداشتهاست)فجر االسام،ص۱06(.

محققان عرب چه می گویند؟

گزارشهای به اشاره با مصری، بزرگ محقق امین، احمد

آوردهاند عباسی عصر مورخان که تاریخی رویدادهای

مینویسد:»اینگزارشهادرعصریکهتاریخآنرابازگو
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میکنیم)دورۀامویان(شناختهوگردآوریشدهبوده؛ومورخان

بعدی،آنهاراازهمانمنابعیکهدراختیارداشتهاندروایت

میکردهاند.حرکتیهمکهدرمیانمسلماناناولیه،برایثبت

گزارشهایتاریخیانجامگرفت،ازدوعاملناشیمیشد«

الف.آگاهِیبرخیازخلفاازاینکهبرایسیاستورزی،

نیازمنداطالعازگزارشهایپادشاهاناقوامدیگروسیاستها

ونظامحکومتیآناناند.

به
ً
دراینجااحمدامینهمانگزارشیرانقلمیکندکهقبال

روایتازمسعودیآوردیموحاکیاستکهمعاویهاهتمام

زیادیداشتهاستبهکسبآگاهیازسرگذشتپیشینیان._از

جملهایرانیانوپادشاهانشانوسیاستیکهدربرابررعیتبه

کارمیگرفتند.دردنبالۀگزارشنیزمینویسد:

ب.بسیاریازاقوامیهمکهدرقرناولهجریمسلمان

شدند،دارایتاریخبودندوبهدلیلگرایشهایقومیوعوامل

کردند. منتشر میانمسلمانان در را اقوامخود تاریخ دیگر،

توراتورویدادهای ازگزارشهای بسیاری یهود چنانکه

مربوطبهقومخودرابرایمسلمانانبازگوکردندکهبانگاهیبه

مجلداولازتاریخ طبری،نمونههایفراوانیازآنهارابه

روایتعبدهللابنسالم)م۴۳ق(ودیگرمسلمانانیهودیاالصل

میتوانیافت.کهبرخیازآنانمانندوهببنمنبّهایرانی)م

۱۱۴ق(دراینرشتهبهتألیفکتابنیزمیپرداختند.

کهچون داشتند اساطیری و تاریخی ایرانیان، همچنین

اسالمآوردند،آنهارابرایمسلمانانبازگوکردند.نیزمسیحیان

ص ،8 ج ،۹0 ص ،۴ ج االعام، ۱۵6ـ۱۵8؛ ص )فجراالسام، ...

۱۲۵ـ۱۲6(.

فرمانروایان و رزرگان عرب، حکمت و آداب ایرانیان 

را ارج می نهادند

از یکی )کارگزاِر عامر عبدهللابن عبدالعزیزبن وقتی ــ

والیانخراسانوسیستاندرعصراموی(بهسیستانرفت،

روزیرستمبنمهرهرمزدزرتشتیکهمتکلمسیستانبودبهنزد

ویشدوبنشست.عبدالعزیزویراگفت:دهقانانراسخنان

... اوگفت بگوی. ما برای آنها از باشد.چیزی حکیمانه

)جنبش های دینی ایرانی،ص۹7(.

ببنابیصفره)تولد7ـوفات8۳ق(
َّ
ــدرسرگذشتُمَهل

ازامیرانوسردارانمعروفامویانآوردهاندکهحکیمیاز

حکیماناهلفارسبرویدرآمدوسخنانیحکمتآمیزگفت

ومهلبراخوشآمدوخواستههایشرابرآورد)امالی،ابوعلی

قالی،ج۲،ص۱7۹(.

یادآوری.اینسردارهماناستکهبهگزارشجاحظ،به

فرزندانشسفارشمیکرد:اگردربازارتوقفیداشتید،یادر

دکانسالحفروشانتوقفکنیدیادردکانکتابفروشان)الحیوان،

جاحظ،ج۱،ص۵۲(.واینتوصیه،حاکیازارزشواهمیتو

رواجکتابوپیشۀکتابفروشیدرمیانمسلمانان،حتیدرسدۀ

اولهجریودرنظرجنگاورانونظامیاناستوبرهانیقاطع

درتأییدفرمایشات)!(کسانیکهمدعیاندمسلماناناولیهبا

فرهنگوکتابدشمنبودهاند!

ــهارونالرشیدنامیترینخلیفۀعباسی،کسائیراکه

ایرانیواهلفارسومعلمخودویبود،بهمعلمِیفرزندانش

برگزیدواورادرزمرۀمقربانوهمنشینانخوددرآوردوچون

میخواستنوعمطالبیراکهاوبایدبهفرزندانشبیاموزدمعین

کند،برآموزشاحادیث،وپسازآن»آدابایرانیانوهندیان«

تأکیدنمود)ضحی االسام،احمدامین،ج۱،ص۱7۲؛االعام،ج۴،ص

.)۲8۳

اینراهمبیفزایمکهکسائینامبرده،نوادۀبهمنبنفیروزو

ازموالیووابستگانقبیلۀبنیاسدبودونخستینپیشواییکی

ازدومکتبنحوعربیوازامامانعلمقرائتولغتوادب

بهدرخواست بهبرکتمعارفیکه عربمحسوبمیشد.

ـازجملهآدابایرانیانوهندیان خلیفههارونعرضهمیکردـ

وقتیکسائی دید هارون روز کهیک کرد ترقی ــچندان

میخواهدکفشخودرابپوشد،هریکازدوولیعهدبعدیکه

دوپسرخلیفهبودند،بردیگریسبقتمیگیردکهپیشپای

استادکفشجفتکند.پسهارونازحاضرانمجلسخود

پرسید:خدمتگزاریکهازهمۀخدمتگزارانبرترباشدکیست؟

بلکه نیست چنین گفت: هارون خلیفه. 
ِ
خادم گفتند همه

خدمتگزاراِنکساییکهامینومأموناندبرهمۀخادمانبرتری

دارند)ریحانة االدب،ج۵،ص۵۳-۵۴؛لغتنامۀدهخدا،مدخلکسائی؛

ابنالندیم،ص۱۱۱(.

ــاستادفقیدابراهیمپورداودکهدرضدیّتباعربهاو

واقعیوپنداریآناندرحقایرانیان،بیشازهر
ِ
شرحمظالم
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کسدادسخنمیداد،بهتألیفدینکرت)بزرگترینومهمترین

کتابپهلوی(دربغداددرروزگارخالفتمأمون،وعالقۀ

خلیفهبهحضورمحترمانۀپیشوایزرتشتیدردربارویاشاره

کردهومینویسد:آترفرنبغ)مؤلفدینکرت(هماناستکه

درحضورمأمون،بایکزندیقموسومبهابالش،مباحثۀدینی

نمودهویرامجابساختهوموجبمسرتمأمونودربارش

گردیدهاست.صورتمباحثۀآترفرنبغباابالش،موضوعیک

کتابکوچکپهلویاستمشتملبر۱۲00کلمه؛وحاوی

هفتجوابیاستکهآترفرنبغبهزندیقدادهاست.اینکتاب

موسوماستبهماتیکان گجستک ابالیشوبهزبانفرانسهنیز

ترجمهشدهاست)یشت ها،ج۱،مقدمۀپورداود،صسیونه(.

ــبهروایتابوجعفرصدوق،چونامامرضا)ع(بهخراسان

آمد،مأمونبهوزیرخودفضلبنسهلدستوردادتاپیشوایان

ادیانومذاهبگوناگون،ازجملهجاثلیق)پیشوایاسقفان

مسیحی(ورأسالجالوتیهودیوسرانفرقۀصابئینوهربذ

)پیروان زردهشت اصحاب و هیربدان( )بزرگترین اکبر

زرتشت(رادعوتکندتابهمحضراوآیند؛وچونبیامدند،

مأمونپسازخوشآمدبهآنانگفت:منشمارابرایکاری

)امام من عموزادۀ با دارم دوست و آوردم، فراهم پسندیده

رضا)ع((مناظرهکنید.آنانبپذیرفتندوامامدرحضورمأمون،با

آنانگفتوگوهاداشتکهگزارشبخشهاییازآنهاــاز

بر اکبروحجتوی باهربذ جملهگفتوگویمختصر

حقانیتآیینزرتشتوپرسشامامازویکهپاسخیبرایآن

توحیدصدوق)ص417-441(آمدهاست؛و نداشتــدر

مجلسینیزپسازنقلآنگزارش،تصریحمیکندکهدراین

گونهروایات،تحریفواسقاطبسیاریازناحیۀراویانروی

دادهاست)بحاراالنوار،ج۱0،ص۲۹۹ـ۳۲8(.

چند نکتۀ دیگر 

الف.دربرابرآنچهمدعیانکتابسوزیازکملطفیعربهابه

آثارفرهنگیمافرمودهاند،نگاهیبهآثارادبیعربدردورۀ

اسالمیبیندازیدوآنچهراازانبوهحکایاتوگفتههایمنسوب

بهبزرگانتاریخیواساطیریایرانپیشازاسالم۱آوردهاند

1.آذرباد،انوشروان،اوشهنج)هوشنگ(بزرجمهر،بهمن،بیشداد،جمشید،خرشید،

)شاپور(، سابور بهرام، یزدجرد، اردشیربن اردشیر، )پرویز(، ابرویز هرمز، قباد،

شیرویه،فیروزبنیزدجرد،کسریبنهرمز،موبدان،یوشتو...

بخوانید.۲

ب. افسانههایایرانیانپیشازاسالمراکهدراعصار

مختلفدرمیاناعرابرواجداشتهاستبنگریدــبرای

نمونه:افسانۀرستمواسفندیارمعروفترینوزیباترینبخش

ازحماسۀملیایراناستوسابقۀآشناییعربباآنبهروزگار

جاهلیتمیرسید،زیرانضربنحارثازبزرگانقریشو

دانشگاهجندیشاپوردرسطب پیامبر)ص(کهدر پسرخالۀ

خواندهبودوموسیقیوادبیاتایرانرانیزمیشناخت،درسفر

بهایرانوحیرهکتابهایایرانیانرامیخرید،وپارهایازآنها

ازجملهرستمواسفندیاررابهعربیبرگرداند؛ودرمجامعو

محافلقریشوعربازآنکتابهابرایشاننقلمیکرد؛وهر

جاپیامبر)ص(سرگذشِتاقواممنقرضشدهوپیامبرانپیشینرا

بهقصدعبرتانگیزیبازگومیکرد،نضربهقصدمعارضهباآن

حضرت،بهنقلداستانهایشاهانایرانوسرگذشترستمو

اسفندیاروغیرهــکهبرایشنوندگانبسیدلچسببودــ

میپرداخت،وبااینشیوهمانعتوجهمردمبهدعوتوپیامو

تعالیمرسول)ص(میشد.ویسرانجامپسازجنگبدرکهخود

درآنپرچمدارمشرکانبودبهقتلرسید.۳

پسازاسالم،باوجودخاطرۀبدیکهمسلمانانازنضربن

حارث،نقلکنندۀداستانرستمواسفندیار،داشتندوکاراو

رادرعرضۀاینداستانبرایمعارضهباقرآن،مردودمیشمردند،

ـ ـوالبتهنهباهدفیکهنضردنبالمیکردـ امانقلاینافسانهـ

همچنانرواجداشت؛وحتیدرسرگذشتعبدهللابنعباس

خلفایعباسی
ّ
)م68ق(عموزادۀپیامبر)ص(وامامعلی)ع(وجد

ــکهازاعاظمصحابهومقدسان،وازفقیهانومفسرانو

ـآوردهاندکهشاگردنامیویسعیدبنجبیر محدثاننامیبودـ

گفت:مندرنزداوبودمکهجماعتیازاهلتفسیرقرآنبیامدند

ودرنزداوآنعلمراآموختندوبرفتند.سپسجماعتیکهبه

قرائتقرآنمیپرداختندآمدندوقرائتخودرادرخدمتوی

درستکردندوبرفتند.آنگاهجماعتیآمدندوبرویعلمفقه

خواندندوبرفتند.وجماعتیدیگرآمدندوبرویعلمشعر

خواندندوبرفتند.وگروهیازمردمفارسبیامدندواخبار

2.بنگریدبهمنابعیمانندعقد الفرید و الحکمة الخالدة)بااستفادهازفهرست

اعالم(.

3.بنگریدبهگفتاریازنویسندۀاینسطوردر:فصلنامۀماهور،س12،ش48،ص

.63-62
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رستمواسفندیارراازاوپرسیدندواوآنداستانرابرایشانباز

گفت.پسمن)سعید(بهاوگفتم:ایعموزادۀپیامبرخدا!خدا

دانشهارادرتوفراهمآورده،وچهگنجینهایسودمندتراز

گنجینههایدانشکهدرسینۀتوپنهاناست؟اوپاسخداد:ای

سعید!آیانمیدانیعلمدرختیاستکهاصلآنترقیدهنده

ومیوۀآنسودمنداست؛وهرکسشاخۀآنرابگیردکارشباال
گیردومرتبتشبزرگشود.۱

امااینکهابنعباساینداستانراکجاخواندهیاازکه

نمیدانیم؛ولیچوندورانکودکیاودرمکهسپری
ً
شنیده،دقیقا

شده،میتواناحتمالدادکهاینقصهرابیواسطهیابهواسطه،

ـ ـکهدرپایانعمراوپنجششسالهبودهـ ازنضربنحارثـ

شنیدهاست.

ازاغراقنیست، بنابهگزارشهاییکهشایدخالی ج.

چارسوهای »بر را کسانی مروانیان« و امیه بنی »متعصبان

و »رستم جنگهای از داستانهایی تا گماردند، شهرها«

سرخاب)سهراب(واسفندیاروکاووسوزال«برایمردمنقل

کنند.واینکارکهدرقرونبعدینیزرواجداشته،بهعقیدۀ

برخی،بهاینمنظوربودهاستکهاذهانمردمراازتوجهبه

روایاِتحاکیاز»شجاعتوفضلامیرالمؤمنین«بازدارند

)النقض،عبدالجلیلقزوینی،ج۱،ص67(.

د.ازپارهایگزارشهابرمیآیدکهپیشازترجمۀکتابی

بزرگومشتملبرمعارفایرانیانوتاریخآنان،برایخلیفۀ

ـدرسال امویهشام،درروزگارپدرویخلیفهعبدالملکـ

ـکتابیبهنامِسیَرالملوکدرسرگذشتشاهانبهعربی 7۵قـ

تألیفشد،۲کهدرخزاینخلفابودوصدواندسالبعد،یک

شبکهاصمعیادیبمعروفعربدرنزدخلیفههارونبود،

بهدرخواستخلیفهبخشهاییازآنرابرایویخواند،و

سپسبهدرخواستوی،بخشهاییدربابکیفیتخلقت

آدم،وهبوطویبهزمین،وفرزندانشــتاسامپسرنوح

پیامبر)ص(ــبدانافزود،وبدینترتیبکتابنهایة االرب فی 

اخبار الفرس و العربتألیفشدکهبخشاعظمآنسرگذشت

شهریارانایراناست؛۳وباگزارشقتلیزدگردواعدامقاتلاو

1.هزار حکایت صوفیان،نسخۀعکسی،برگ146پ،وبرگ147ر.

2.برخیدراصالتاینکتابوصحتگزارشهاییکهآوردیمتردیدکردهاند،برای

پاسخآنانبنگریدبه:تجارب االمم فی اخبار ملوک العرب و العجم،مقدمۀمصحح،

ص8-13؛نیزمتنآنکتاب،ص34.

3.بنابرآنچهدرنسخۀچاپیکتابمیبینیم،24صفحهازآنبهاردشیروچهلصفحه

پایانمییابد.

ه .عبدالرحمنبدویمتفکرومحققنامیعرب،درضمن

توضیحاتمفصلیدربارۀجایگاهاستثنایینوشیرواندرادبیات

عربیمینویسد:لیمکنانیقالانشخصیّتهاعلیشخصیّةفی

ه،فیماعداعلیبنابیطالب.وهذا
ّ
االدبالعربیاالسالمیکل

یفّسرهذاالحشرالهائلمنالحکموالنوادرواالقوالالمنسوبة

الیهفیالعربیّة.

ابیطالب، علیبن از غیر به که گفت میتوان ترجمه: 

شخصیتیکهبهعنوانبرترینفرددرسراسرادبیاتعربیدر

دورۀاسالمیمطرحاستنوشیرواناست،واینحقیقت،

پاسخیاستبهاینپرسشکهچرادرفرهنگعربی،آنهمه

سخنانحکیمانهوگفتههاینادربهویمنسوبگردیدهاست؟

)مقدمۀعبدالرحمنبدویبرالحکمة الخالده،ص۳8(.

بهنقلازکریستنسن)واواز
ً
یادآوری.بهگونهایکهقبال

نلدکه(گذشت،دربیشترداوریهاییکهنسبتبهخصالو

میبینیم، مسلمانان کتابهای در ساسانی پادشاهان اعمال

انعکاسمندرجاتکتابخدای نامگمشهوداست.دراین

کتابکهدراواخردورۀساسانیوبهوسیلۀمورخاندربارآن

سلسلهنگارشیافته،تاریخایرانبهگونهایکهموافقسلیقهو

ـونهدرچهرۀ میلطبقۀعالیۀنجباوروحانیانزرتشتیباشدـ

حقیقیخودــترسیمشدهاست؛وچوندرنظرموبدانو

اشرافدورۀساسانی،نوشیرواندرخشانترینچهرهراداشته،

ایندیدگاهدرکتابخدای نامگودیگرمتونیکهدرآندوره

نگاشتهشدهمنعکسگردیده؛ومسلمانانکهمأخذاصلیشان

برایشناختایرانپیشازاسالم،ترجمههایهمینکتابها

بوده،دیدگاهمزبوررادرموردنوشیروانپذیرفتند؛وبرایتقویت


ً
وتأییدآن،روایاتوافسانههایدیگرینیزساختندوبعضا

سخنانیهمبهپیامبر)ص(وپیشوایاناسالمنسبتدادند)عالم 

ربّانی،ص۱۴7،گفتاریازاکبرثبوت(و...هرچندکهعظمت

شخصنوشیرواننیزدرپدیدآمدناصلدیدگاهمزبوروانتقال

آنبهمسلمانان،بیتأثیرنبودهاست.

***

اینبودمشتیازخرمنگزارشهاوگواهیهاییکهدربارۀ

رواجآثارفرهنگیایرانپیشازاسالمدرمیانمسلماناندر

ازآنبهنوشیرواناختصاصیافتهاست.
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نخستینسدههایتاریخاسالم،وارجآنهادرنزدخلفاو

وابستگانشان،واهتمامفراوانبهحفظونقلوترجمۀآنهاو

استفادهازآنها،وتأثیرعمیقآنهادرداوریهاو...میتوان

عرضهکرد.آنگاهاینهارابگذاریدکناراستداللشگفتآوری

کهمدعیانکتابسوزیآوردهاندواستحکامآن،کمرکوهرا

میشکند:آیادرکتابخانههاومراکزعلمیفرهنگیکشورهای

اسالمی،اجازۀنشروتوزیعهراندیشهایدادهمیشود؟ماکه

افرادصاحبنظر آثار یکم،شاهدحذف و بیست قرن در

آثار به نسبت کهعربها نمیدهیم احتمال هستیم،چطور

فرهنگیماکملطفیکردهباشند؟)ر.ک:گزارشمیراث،ش۵7-۵6،

ص۱08(.

بهفرمایشمرحومانوشیروان:زه!زه!زه!

تألیفات زرتشتیان در نخستین سده های تاریت اسالم

ایننکتهنیزازنظرمدعیانمحققپوشیدهماندهاستکه:در

همانسدههاییکهبهادعایایشان،مسلمانانکتابهایبرجا

ماندهازایرانپیشازاسالمرانابودمیکردهاند،آریدرهمان

باحرمتمیزیستند،نهتنها
ً
سدهها،موبدانزرتشتیکهغالبا

کتابهایشانمحفوظبودبلکهبافراغخاطر،وبدوننگرانی

ازکتابسوزی،مشغولتألیفونشرکتابهاییدرترویج

آیینوفرهنگایرانپیشازاسالمبودند:

ــاستاددکترصدیقیمینویسد:درقرنسومهجریمزدیسنان

وموبدانزرتشتیفعالیتقابلمالحظهایازخودنشاندادند.

یکسلسلهتألیفاتمهمادبیاتدینیپهلویازاینعصراست.

دراینکتب،بسیاریازجزئیاتروایاتدینیوعاداتو

حالت دادن نشان برای میشود. روشن زرتشتیان عقاید

مزدیسنانوقوتدینوافکارایشاندرایامیکهدینمزدیسنی

روبهانحطاطمیرفت،ولیهنوزدرایرانبهاندازۀقابلاعتبار

قویبود،وبرروحوفکرواعمالجمعیبسیارازایرانیان

حکممیراند،بهذکرچندتألیفدینیاینعصرمیپردازیم:

1-دینکرتکهآتورفرنبغیکیازرؤسایمؤبدان،گردآوری

آنراآغازکرد؛وبهوسیلۀآتورپاتیکیازجانشیناناوتکمیل

شد.آتورفرنبغهماناستکهدرحضورخلیفهمأمونبایکی

ازمرتدشدگانازدینزرتشتیبهنامابالیشمناظرهکرد.

2- دادستان دینیک،پاسخمنوچهرهیربدخدایبهنودودو

سؤالازمسائلدینیکهمطالعۀآنهابرایشناساییمسائلیکه

دراینعصر،موردنظرجمعیازمزدیسنانبودهبسیارمفید

است.

۳- شکند گمانیک ویچارکتابیبحثیوجدلیدراثبات

بطالنهمۀادیانیکهتمامیآنچهراخوبوبدمحسوب

ـبهعقیدۀمؤلف میشود،بهخدانسبتمیدهند۱وبااینکارـ

ــازعظمتخدامیکاهند.

هیربدخدای( منوچهر )برادر زادسپرم گزیده های   -4

بخشاولآنمشتملاستبرهمانموضوعاتیکهدربندهش

مطرحشدهاست.بهاضافۀداستانهایمربوطبهزرتشتو

خاندانش.بخشدومدربارۀتشکلانسان،وسوممربوطبه

تجدیدجهان.

5- مادیکان گجستگ ابالیش.درشرحمناظرۀاینمردبا

آتورفرنبغ.اینکتاب،یادرآغازسدۀسومهجریدربغداد

تألیفشدهاستیادراواخرقرندومدرخراسان.

تألیفاتمذکوروچندتألیفدیگر،بهطورمستقیموغیر

مستقیم،وضعدینزرتشتومزدیسنانرادرقرنسومهجری

یمعلوممیسازد)جنبش های دینی ایرانی،ص۹۱-8۹(.
ّ
تاحد

همۀکتبزرتشتی،
ً
ــکریستنسنتصریحمیکندکهتقریبا

کهدینیمحضاستوبهزبانپهلویباقیماندهاست،در

قرونبعدازانقراضساسانیانتألیفوتصنیفیافتهاست.

درقرنسومهجری،علمایدینزرتشتیفعالیت
ً
مخصوصا

فوقالعادهدرتحریرکتببهخرجدادهاند.

ویدرپایاِنمعرفینامهایکهبرایشماریازکتابهای

پهلوِیتألیفشدهدرآناعصارنگاشته،ازبندهشیادمیکند

کهخالصۀقسمتیاستازاوستایساسانیوزندکهمربوط

بهتکوینجهانوقصصواساطیروطبیعیاتوغیرهاستو

مؤلفاصلیآن،التقاطاتیازکتبعربینمودهاست)ایران در 

زمان ساسانیان،ص۹۲-۹۳،متنوپانویس(.

ــدرگفتاریازیحییماهیارنوابیمیخوانیم:تدوین

بندهش،درقرنسومهجرییادیرترصورتگرفته نهایی

است؛وناممدوّننهاییآنرادرفصلمربوطبهتبارنامۀموبدان،

1.بهاعتقادمسلمانان،تقسیمموجوداتبهدوقسمخوبوبد،وبرایهریکازآن

دوقسم،بهخداییجداگانهقائلشدن،نادرستاست.کتابشکندگمانیک،در

عقیدۀتوحیدیمسلمانانواثباتنظریۀثنوی
ّ
عصراوجاقتدارخلفاوبرایرد

مخالفآننگارشیافتهاست.
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بهاحتمال،فرنبغدادِگییادادویهخواندهاند.فصلهایپایانی

کتاب،وسرآغازآننیزازافزودههایروزگارعباسیاناست

)دایرة المعارف بزرگ اسامی،ج۴،ص۳08-۳06(.

گزارشاوازحضور
ً
ــاستادفقیدپورداودــکهقبال

ـبهتألیف پیشوایزرتشتیاندردربارخلیفهمأمونراآوردیمـ

دینکرددرروزگارمأموندربغدادتصریحمیکندومینویسد:

آنکهطبریدربغدادافسانۀعادوثمود از اندکیپیش

میخواندوقصۀابراهیمونمرودمینوشت،درهمانقرن،

پیشوایبزرگزرتشتیآتورفرنبغپسرفرخزات،درهمانبغداد،

درعهدخالفتمأمون)۱۹8-۲۱8ق(کتابمعروفدینکرت 

راکهراجعاستبهمسائلدینیوعاداتورسوماتوسنتها

وتاریخوادبیاتمزدیسنا،بهزبانپهلویدرنهجلدتألیفکرده

کههنوزهمموجودوبزرگترینومهمترینکتابپهلوی

تألیف پسرهومت رپات
ُ
آت به دیگریموسوم است.دستور

دینکردرابهانجامرسانیدهاست)یشت ها،ج۱،مقدمۀپورداود،ص

سیونه(.

نیزمینویسد:کتابدینکردازجلدسومتانهمدرسال۴۱۱

هجریدربغدادپیداشد.دارای۱6۹000کلمهاست،ادوارد

وستWestمستشرقمعروفانگلیسیکتابهشتمونهمآن

رابهانگلیسیترجمهنمودهباتوضیحاتبسیارمفیدیمنتشر

 (Sacred Books of  the East, Vol. XXXVII, Ox- کردهاست

(ford, 1892.اوپنجسالبعدکتابپنجموهفتمآنراترجمه

نمودهمنتشرکردهاست(Vol. XLVII, Oxford, 1897).تمام

مجلداتدینکردبهگجراتیوانگلیسیبهتوسطدستورپشوتن

سنجاناوبعدبهتوسطپسرشدستوردارابسنجاناترجمه

گردیدهودرهجدهجلدمنتشرشدهاست.جلدنوزدهمکه

آخرینجلداینسلسلهخواهدبودهنوزمنتشرنگردیدهاست.

دو نکته 

الف. درکنارسخنازاهتماممسلمانانبهترجمۀآثارایرانیاِن

پیشازاسالموارجیکهبهحکمتوآدابآنانمینهادند،

عنایتیراهمکهازآغازاسالم،بهفرهنگهایاقوامدیگر)یهود،

یونانیان،هندیان،و...(داشتندنبایدندیدهگرفت؛وچون

پرداختنبهاینموضوع،خارجازبحثاصلیماومستلزم

پژوهشهاییجداگانهدرسطحیگستردهاست،بهذکریک

گزارشبسندهمینمایم:

بودکهدرروزگار یهود بزرگ ازعلمای کعباالحبار

خالفتابوبکرمسلمانیگرفت؛ودرعصرعمربهمدینهآمدو

گزارشهای از بسیاری مسلمانان، دیگر و رسول)ص( یاران

ـدربارۀامتهاواقوامپیشینرا درستـ
ً
ـوندرتا افسانهایـ

ازاوگرفتند.ویدرنزدخلیفهعثمانچنانجایگاهیداشت

در وی تصرفات محدودۀ دربارۀ خلیفه پرسشهای به که

بیتالمالپاسخمیدادوخلیفهاوراازاصحابخودمیشمرد.

چونکعببهشامرفت،درمسجدومعبدمقدسمسلمانان،

کتابتوراترابرایآنانمیخواندوتفسیرمیکرد؛ومنقوالت

اوبیشتریننقشرادراشاعۀاسرائیلیاتدرکتابهایتفسیر


ً
قرآنواحادیثوتاریخو...داشت–یعنیهمانچهخصوصا

درسدههایاخیر،موردانتقادبرخیازعلماقرارگرفتهاست

)االعام،ج۵،ص۲۲8؛الغدیر،امینی،ج8،ص۳0۳،۲۹6-۲۹۵،۲۹۳،

۳67،۳6۵،۳۵۳،۳۵۱-۳6۹؛اخبارالقضات،وکیع،ص۵۵؛ فجر االسام،

ص۲0۲-۲0۱(.

ـپیشازاسالمو ب. دربرابردلبستگیهاییکهعربهاـ

پسازآنــبهفرهنگوتاریخوادبیاتکهنایراننشان

میدادند،برخوردکینتوزانۀعبدهللابنطاهرباتمامیافسانهها

وآثارمکتوبایرانقدیمبسیارعبرتآموزاست.اینمردفرزند

نشعوبی،به
ّ

طاهرذوالیمینینسردارضدعرببودکهبهِعال

در و عربها، زشتیهای و عیبها ذکر در کتابی پاداش

نکوهشقبیلۀقریشو...،سیهزاردرهمنقره)یادینارطال؟(

جایزهداد)ضحی االسام،ج۱،ص6۳و6۹(ومحمدامینخلیفۀ

عربیالطرفینرابکشتومأمونراکهازجانبمادرایرانیبود

برکرسیخالفتنشاندونخستینسلسلۀایرانیپسازاسالم

راتأسیسکردواولینضربتقطعیرابرامپراطوریعربدر

این نیزسومینحکمران فرزندویعبدهللا آورد. ایرانوارد

سلسلهاستوعالوهبرفرمانرواییبرخراسان،حکومتبر

کرمان،ری،طبرستان،دینور،شامومصرنیزبهتفاریقبااوبود،

وحتیگویندکهخلیفهمأمونویرابهفرزندیگرفتوتربیت

کردویکبارپانصدهزاردینارطالبهاوجایزهداد.عبدهللا

مردیادیبوظریفوشاعروموسیقیشناسبود،آهنگهای

نیکووفراوانیبهاونسبتدادهاند،ودرسرودههایشبهنژاد

ایرانیخودمینازیدوعربرانکوهشمیکرد)فرهنگ معین،ج
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۵،ص۱0۴7،۱07۵،۱070؛االعام،ج۴،ص۹۳-۹۴؛وفیات االعیان،

ج۳،ص8۳-8۹؛تاریخ ادبیات در ایران،صفا،ج۱،ص۳۱،۲۵-۲۴-

۳۲؛ضحی االسام،ج۱،ص۴7-۴6(.

بااینهمه،شگفتبایدداشتکهدراحوالاوآوردهاند:

روزینشستهبود.شخصیکتابیآوردبهتحفه،پیشاونهاد.

و وامق قصۀ این گفت: ؟ است کتاب چه این که پرسید

عذراستوخوبحکایتیاستکهحکمابهنامنوشیروان

امیرگفت:مامردمقرآنخوانیموبهغیراز جمعکردهاند.

شریعتپیغمبر،ماراازایننوعکتابدرکارنیستواین

کتابتألیفمغاناستوپیشمامردوداست.وفرمودتاآن

کتابرادرآبانداختندوحکمکردکهدرقلمرواوهرجااز

تصانیفومقالعجمکتابیباشد،جملهرابسوزند)تاریخ ادبیات 

ایران، صفا،۱7۴-۱7۳/۱(.

امعربووابستگانآنان،بافرهنگ
ّ
آریبرخوردخلفاوحک

وآثاربهجاماندهازایرانباستانچنانبود،ورفتارسومین

فرمانروایمقتدرازنخستینسلسلۀایرانیوبرخاستهازدل

شعوبیگریوضدیتباعربنیزچنین!حاالبازهمچشمها

راببندندوعربهارانابودکنندۀفرهنگایرانوطاهریانرا

رهانندهورقمزنندۀمجدوعظمتایرانقلمدادفرمایند!و

عجیبترآنکهاینرفتارعبدهللابنطاهررابرخیدلیلبگیرندبر

ضدیتعامۀمسلمانانوخاصهعربهادرصدراسالمباعلم

ـوشاهدی بامعارفایرانیانـ
ً
ـوخصوصا وفرهنگوکتابـ

بروقوعکتابسوزیبهدستورخلیفهعمر!)مزدیسنا و ادب پارسی،

ص۱۵(.

ناگفتهنماندکهشادرواناستادمحیططباطبایی،آنچهرادر

بابفرمانعبدهللابنطاهربهنابودکردنآثارفرهنگیایرانپیش

ازاسالمگزارشکردهاند،دروغدانستهاست)یادنامۀ شیخ طوسی،

ج۳،ص۳۹ـ۴0(.وباتوضیحاتیکهمیتوانپذیرفت.اگرنظر

اودرستباشد،ادعایکسانیکهمسلمانانرابهکینهورزیبا

آثارفرهنگیغیرمسلمانانمتهممینمایند،ازوجهیدیگر،

سالبهبهانتفاءموضوعخواهدبود.

***

دربارۀارجوحرمِتفرهنگوآثارفرهنگیایرانباستاندرنزد

مسلماناندرسدههاینخستینتاریخاسالم،بسیبیشازآنچه

گفتیمبایدتفصیلداد؛ولیازهمینمقدارکهگفتهآمد،بطالن

آنچهمسلمانانرابهآنمتهمکردهاندثابتمیشود.آنگاهدربرابر

ایناسناداستوار،سستترازایناستداللوجودنداردکهچون

درعصرما،درکشورهایاسالمی»آثارافرادصاحبنظر«

حذفمیشود،پسالبددرهزاروچندصدسالقبلنیز

مسلمانان»آثارفرهنگیما«رانابودمیکردهاند)گزارش میراث،ش

۵6-۵7،ص۱08(.جفالقلم!وراستیکه:دالیلبینبراهین

رانگرمنطقتماشاکن!

***

درپایاناینگفتارمراتبتقدیروسپاسگزاریخودراازنشریۀ

گرامیگزارش میراث اعالممیدارم.زیرادرسالهایاخیر

بارهاگزارشهاییازتبلیغاتگستردهایکهدرسایتهاو

نشریاتخارجازکشور،برایاثباتدشمنیمسلمانانصدر

اسالمباایرانیانوفرهنگایرانبهراهافتاده،بهگوشممیرسید؛

وبرایمقابلهباآنهانیزموادکتابی)دستکمدرششصدصفحه(

رافراهمآوردهبودم،ولیتنظیموآمادهسازیآنهابرایانتشار،

بهدلیلاشتغاالتالطائل،تاکنونامکاننیافتهودرخواستهای

مکرراهلفضلنیزجزشرمساریپاسخینداشتهاست.امابا

مقالهایکهدرنشریۀگزارش میراثبهچاپرسید،ناگزیرشدم

بخشیازیادداشتهایمراکهدرپاسخبهمدعیانکتابسوزی

بود،تنظیموبهصورتگفتاریکهمالحظهکردیدتقدیمدارم.

پسالزماستازایننشریهکهضمنخدماتمتعدد،بانشر

مقاالتیباجهتگیریهایمختلفومخالف،عرصهرابرای

تضارباندیشههاوروشنشدننقاطتاریکآمادهمیکند

تشکرکنموبگویم:ازانتشارمطالبیبرخالفمذاقرایج،و

مخالفباعرفوسنتوآنچهحقیقتانگاشتهمیشود،هراس

نبایدداشت؛زیرانشرهمانهامیتواندمقدمهایباشدبرایدفع

شبهاتوپاسخگوییبهآنهاودفاعازحقیقت.

رعبادالذینیستمعونالقولویتبعوناحسنه.
ّ
فبش
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