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ز در این نسک پیش رو خواهد آمهد کهه ا جستاری پژوهشی و اندیشه برانگیز

ر دستان برنده که روزااری ب تمشیر تازیان یاد کرده است. کمانی فوالدی، تیز و

 ویی بهه هرسهوی جههان ابهزار کشوراشها انهد،قومی( که تازی نام ارفتهای)تیره

زش تمدن که به تهابی ارسنه وهایی بوده است. تیرههایی ااهی نسل کشی تیره

 گهی خهویشدارایی دیگهران را تهاهکار فرهن به جان و اندازیدستخو ارفته و 

  دانستند.می

 کههن فرهنهگ انهد.اون بیهان کردهتازیهان را اونهه پژوهشگران واژه تازی و

 فرزانهه سرپ بهرام، فرزانه: است آورده چنین را تازی واژه ،«آرا انجمن و آنندراج»

 تیهره کهه است بوده باستانی روزاار در سیامک پسران از یکی نام و ''تاز '' فرهاد

 زاده پسهر ''تهاز '' کهه است آمده نیزها تاریخ برخی در اند.آمده او پشت از تازیان

 ب بهه ایهن خانهدانپسر میشی، پسر کیومرث است که نسل همهه اعهرا سیامک،

  .رسدمی تاه هوتنگ به ''عج ''رسد چنانکه نسبت می

آمده که اعهراب بهه هنگهام ورود بهه ایهران در آغهاز، « تراج اللغات»در نسک 

 بهه تهازی کهه دارنهد باور نیز تناسانزبان برخی اند.داتته بسیاری تاراج و تازش

خیمهه اسهت، آنهان  ادر و( چادرنشین است زیرا واژه تاژ و تاز به چ  چمعنی)چ 

بها  آورند که در یکجا ساکن بهوده ومی دهقان واژه تازی را در برابر واژه دهگان و

کردند ولی اروه تهازی کوچنهده بهوده و می دامپروری روزاار سپری کشاورزی و

چون پیشه یکسان و مناسبی نداتته، هرااه ارسنگی بر او غلبه کهرده اسهت بهه 

ن روی این واژه نخست برای چهادر نشهینان بهه کهار تازش روی آورده است. بدی
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 نسبت داده تده است. از هراونه براهردان وها رفته ولی پس از آن به تیره عرب

 تازیهان، تمشهیر از دفتر این نگارنده بیان برداتتی که با این واژه داتته باتی ، 

اهاری بهر دسهت فاتحهان عهرب بهوده کهه روز ستیزی ایران و ابزارکشنده همان

نسهته، کشهتار و مایهه پیشهرفت خهود دارا جان کرده اسهت. تمشهیر خودنمایی

 اینکهه کیهان باسهتانی کشهور مردمان( برایشان لذت داتته تا)خونریزی مرتواان

 اند.ایران را به ویرانی کشیده

دربهاره  اند؛اوینهد: فاتحهان تهاریخ را بهه نفهع خهود نوتهتهمی کهای  تنیده

تها انهد تمدن ایران، هرچند فاتحان بهرآن بوده نگ وتمشیر تازیان و نابودی فره

انهدک از هایی بازه  به سود خویش سراذتت را وارونه بیان کنند، ولهی اوتهه

 سراذتت آن دوران اویای چگونگی رویداد رنج آور این سرزمین اسهت. اکنهون

 که چندین سده از روزاار یورش تازیان بهه ایهران سهپری تهده اسهت. اتهاره و

انهان راذتت تلخ و نااوار نیاکان مها در آن روزاهار، کمینهه بهرای جویادآوری س

اار نیز تالش آن روز نگارانتاریخایرانی تنیدنی و تگفت آور خواهد بود هرچند 

شهیر تا بخش کوتاهی از آن رویداد را بهه درسهتی بیهان کننهد تها از تماند کرده

نیمهه ای هن با هجوم تیهرامان بمانند، روزااری که ایرانیا فاتحان این سرزمین در

پهاکی وجهدان و نیکهی  اشته که هیچ بهویی از ووحشی و تمشیر به دست روبر

بها  تمدن باسهتانی ایهران روزااری که تکوه فرهنگ و اند.سرتت انسانی نداتته

 کشاکش برخوردهای تمشیر برپیکر فرهنگ داران ایهن سهرزمین بربهاد رفتهه و

نیهک ایهن ههای داده وهها غنیمت تهگر، ازتاز نابود تده است. تها قهوم تازنهده و

 اردند. مندبهرهسرزمین با ناجوانمردی 

کهه اکنهون  انهد.چند از سراذتت آن روزاار یاد کردههایی نسک وها نوتته

سهک اسهتاد پژوهشهگر این ن فرهنگ ایرانی است. در مایه پژوهشگران تاریخ وبن

دیگهر های نوتته ه بیشتر ازبهره بگیرد کهایی کرده تا از نسک امین یاری تالش

ناهماهنگی  به ایران پرداخته است. با همگونی و اندازیدستبه تمشیر تازی در 

 خلهدون ابهن مقدمهه و تبری تاریخ ،هاینوتته از هریک در کههایی ازارش بین
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 ناد بههبها اسهت ،جریان و دلیلِ اصلیِ حمالتِ  تازیهان بهه ایهران را ،این کتاب

 تحقیه  و بررسهی ،ابهن خلهدونی و مقدّمههفردوسهی ی تاهنامه ،تاریخ طبری

اریخی و تهاز منابع  معروف و معتبرِ  ،ابن خلدونی تاریخ طبری و مقدّمه .کندمی

روند کهه تهاریخ می لّی به تماریک منبع بزرگِ حماسی و م ،فردوسیی تاهنامه

  .دارندای به آنها نگاهِ خاص و عنایت فوق العاده ،پژوهان و هویّت جویان

چهون  .باتدمی مترتّب بر سه فصل ،بندی و چهارچوب اصلی این اثراستخوان

ع اعهراب بهر اسهاس سهه منبهی حملهی بیانِ انگیزه ،هدف نهایی و غایتِ مقصود

در  .مشترک استفاده تهدی از یک مقدّمه ،رای هرسه فصلب ،مذکور به ایران بود

ا بهه نکهات مهه  و ضهروری اکتفه ،بر سبیل نیهاز و ایجهاز ،مشترکی این مقدّمه

 یاانهمستقل و مفصّل برای فصول سهه ی نگارش سه مقدّمه ،رسدمیبه نظر  .اردید

ر حضهوفقه  از بهابِ  .چندان مقرون به صواب نباتهد ،یک اثر با یک هدف معیّن

ه به ،«اتهاره»و در فصل سهوم بها عنهوان« یادآوری»در فصل دوم با عنوان  ،ذهن

 نکات کوتاهی اکتفا و بعداً به مبحث اصلی پرداخته تد.

کنند قاعهدتاً بایهد روش تحقیه  نیهز داتهته می کسانی که در تاریخ تحقی 

 و کهاربردِ دارای اهمیهت ،خهود تحقیه ی بهه انهدازه ،زیهرا روش تحقیه  ؛باتند

اسهتناد بهه  ،اطمینان بخهش در تهاریخ پژوههیهای یکی از تیوه .بیشتری است

از طریه  مطالعهه و ارزیهابی  .باتهدمی اَسنادِ معتبر تاریخی است کهه در اختیهار

البتّهه  .دسهت یافهتای توان به حقیقت تاریخی و نتهایج ارزنهدهمی ،همین منابع

رسهاند و می وه را یهاریت کهه تهاریخ پهژکارهایی اسهترین از مه  ،سند تناسی
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چهون  .دههدمی انتظام و سروسهامان ،تحقی  تاریخی را به تکلِ اطمینان بخشی

مهذکور ی اانهمبتنی بر تأیید منهابع سهه ،نگارانتاریخآرای اغلبِ سندتناسان و 

لذا ارجاع به آن اَسناد جهت وصهول بهه حقیقهت تهاریخی، بهه عنهوان یهک  ؛بود

 ،الزم به ذکر است که در مقام مقایسه و مطابقه .دبه کار بسته ت تحقی ی تیوه

  .مراجعه اردید ،به انتقادات و نظرات دیگر محقّقان و دین پژوهان نیز

ادوارِ  از زمان عُمَهر تهروع تهد و تها انی  که لشکر کشی اعراب به ایراندمی 

 ،ملیکن در این اثر به حمهالت اعهراب  تها مهرگ یهزد اهرد سهو ؛دوام یافت ،بعد

نیان بهر و حاکمیّت ساسها فرمانرواییی پرونده ،زیرا با مرگ یزدارد ؛خته تدپردا

های امقی ،«دو قرن سکوت»ه پیداست که پس از ایران عمالً پایان پذیرفت. ناافت

وعِ با تدّت بیشتری خودش را نشان داد که در موضه ،مردمیهای ملّی و مقاومت

دکتهر عبدالحسهین « ن سکوتدو قر» :همچونهایی کتاب ،مردمیهای این قیام

ویّهت هبازتناسهی » ،دکتر ذبیح اهلل صفا و تا حهدی« دلیران جانباز» ،زرّین کوب

 .باتندمی قابل مراجعه و مطالعه ،دکتر علی تریعتی« ایرانی ه اسالمی

*** 

و  نیاد نقهلب، یک کتابِ  تاریخی بر «تاریخ الرُّسُل و المُلُوک»تاریخ طبری یا 

 گران بیانبه روایت از دی ،وقایع تاریخی را بدون نقد و تحلیلباتد که می ازارش

کتهاب ی بیننهده» :نویسدمی مؤلفِ  تاریخ طبری ه محمّد جریر طبری ه .کندمی

ه حجّیّهت بر راویان بوده اسهت نهام و افتهام ما بداند که بنای من در آنچه آورده

 (1)«...عقول و استنباط نفوس

   :ینه از تهاریخ طبهری بها عنهاوبوالقاس  پاینهده محقّ  و مترج  برجسته ه ا

ز بسهیاری صهفحات و فصهول آن ا»برد کهه می نام ،«اثر بزرگ و مفصّل و کهن»

 (2) .«اصیل که در هیچ مرجعی نیستهای سخن دارد با نکته ،تاریخ ایران

از تهاریخ  ،«مروج الذهب و معادن الجهوهر»ی ق( در مقدّمه346مسعودی )م

 .تر ازآنهاستر کتب دیگر دارد و افزونبرتری ب» کند:می بارات یادطبری با این ع

دارای محسّهنات و  .باتدمی جامع انواع خبرها و آثار و حاوی اقسام فنون و علوم
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 فواید زیاد است و نفعش به تمام طالبان و پژوهنهداان تهاریخ و آثهار اذتهتگان

ر زمان خهود بهوده و علهوم فقیه عصر و زاهد و پرهیزاا ،مؤلّف این کتاب .رسدمی

  (3)«. یَر و آثار به وی منتهی تده استفقهاء و دانشمندان تهرها و اخبار محققان سِ

 تاریخ طبهری را از جههت ،«معج  االدبا»ق( در کتاب 626یاقوت حموی )م 

 (4) .داندمینظیر بی بزرای در دنیاترف و 

کتهاب تهاریخ  ،«یخالکامهل فهی التهار»ی ق( در مقدمه630ابن اثیرجزری )م 

عتمهاد در نزد عموم محققان مورد ا» :طبری را جزو آثاری به تمارآورده است که

ز میان اتاریخ طبری را ی نویسنده ،او .«باتدمی محل رجوع ،و در موارد اختالف

واب صهاز روی حه  و »نگرد که ا دید اعتماد و اطمینانِ بیشترمیب ،مورّخانی همه

 (5) .«باتدمی جامع علوم و فنون ،روی حقیقت و واقع پیشوا و از ،در این فن

 ،یالزم به توضیح است ضمن اینکه تهاریخ طبهر ،برای پرهیز از مطل  ارایی

اثر  بوده و مؤیّد به قل ِ تاریخ نویسان بزرگ جهان اسالم ،در تاریخ نگاری اسالمی

 ،حّتصهو  فراوانی بر مورّخانِ بعد از خود بر جای اذاتته است و به لحاظ قدمت

مهع الوصهف  ؛رودمی جزو مصادر مه  و بزرگ در جغرافیای تاریخ اسالم به تمار

 ،نهیهمچون عالمه عبدالحسین امی ،از طرف تعدادی تاریخ پژوه و اسالم تناس 

نسبت  وارد تده است که ک  لطفی او ،ایرادات و اتکاالتی  به محتوای آن کتاب

 زا ،و اسهتنادش بهه راویهان مجههول  از حوادثِ مهورد قبهول تهیعیانای به پاره

 ( 6).تودمی آن ایرادات محسوبی جمله

آغهازِ »و کنهد می تهروع« زمهان»از خلقهت و کیفیّهتِ   ،تاریخ طبریی نویسنده

ا سهال تهحهوادثِ دوران عبّاسهیان را  نماید ومی را تبیین« خلقت و مخلوقِ نخستین

کهار  محهتمالً از ،هشتاد سهالگی یرساند و در آستانهمی هجری قمری به انجام 302

 نهانچ« رکهاراین مردِ پُ اُتتر رهوارِ طبعِ صبورِ»تود و می خانه نشین ،تکنی حنبلیاً

 ،بهود کهه زنهده 310کند و تها بهه سهال نمی خوابد که هراز هوای استمرارِ تالشمی

 (7) .افزایدنمی چیزی بر سخن
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 ،رشبهر اسهاس نقهل و اهزا ،همچهون تهاریخ طبهری ،نیهز ،ابن اثیر« الکامل»تاریخ 

ت تاریخ طبری در باب حمهالهای و ازارشها نقل ،چون در یک فصل مستقل .باتدمی

آن دو  بیان تده است در اینجا به لحهاظ اتهتراک  درتهکل و محتهوای ،اعراب به ایران

 :کنی می اکتفا ،«الکامل»کاتی چند از کتاب تاریخ به نقل ن ،مأخذ تاریخی

ار و میهانِ انبه ،مجهّز از لشهکری فرمان داد که دسته ،اص[ابن ابی وقسعد ]»

ای یک اهروه دیگهری بهر ،ابن ابی وقاص[سعد ]» ( و8).«برای غارت بروند ،کسکر

طهراف سهواران را بهه اهای دسهته ،ابهن ابهی وقهاص[سعد ]»و ( 9) .«یغما فرستاد

 و (10) .«دکننه غارت ( رااسالمی خارج از عهد و ذمهفرستاد که مردم غیر معاهد )

اختند[ کافور به دست آوردند ]چون کا فور را نشهن ،پس از فتح مداین[اعراب، ]»

 (11) .«تلخ و نااوار تد  ،آن را نمک پنداتتند در خمیر خود ریختند

*** 

 وامهانِ تازیهان بهه ایهران بی بهه حمهالت ،فردوسهیی بخشِ  آخرِ تهاهنامه 

در  ،ایهراناعراب بر ی غلبه ،از منظر فردوسی .فتوحات آنان اختصاص یافته است

 :بود« تخت»بر « مِنبر»ی حک ِ غلبه

 

 

 

 ازٌس  هلیّزت ٍ هرْزط َّیّزت ایزطاى ٍ ایطاًزی هحسزَب        ،فطزٍای   شاٌّاهِ

ّزط فزطز      اًعکان ٍ تجلّی  فطیزاز فطٍذزَضزُ   ،وى کتاب حواای ٍ هلی .شَز هی

قلزن  تیزع     ظباى رَیا ٍ .اکَ   ّطااٌا  تاضید ااتزض ایطاًی بطا  زضیافت جَاب 

وى چٌزاى بزسیْی اازت     ،زض حطاات اظ فطٌّگ ٍ َّیت ایطاى ،فطزٍای  هسلواى

وقا  ازعیس  ازیطجاًی    .باشس هی تصَض  عیي تصسی ش ،کِ بِ قَل هٌط یَّى

بِ  ،س چطا بعس اظ فتح عطبکٌس شوا کِ عطب ًیَزی هی اظ یک هح ق هصط  اؤال

چزَى   :زٌّس هی ایشاى پااد ؟الک عطب زض وهسیس ٍ ظباى قیلی شوا هٌسَخ شس

ها فطزٍای ًساشتین!
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 مِنبر بود ،تخت ،ن آوردـو دیـچ                    دَورِ عُمّر بُوَد ،زاین سپس ،کنون

 (.5712بیت  ،9ج  ،باستانی )نامه 

بالد و اهاهی می ااهی انسان به خود ،ارد در تاهنامهیزدی با خواندن قصه 

مهرو جههان و فرمهانروایی در قلی سیادت در اسهتره .نالدمی پیچد ومی به خود

 وتود و تکسهت آنهان بهه دسهت تازیهان می موجب افتخار و غرور ،وسیعِ ایران

 ،ایشان مادی و معنویهای اسارت و تحقیر مردان و زنان و به تاراج رفتن سرمایه

ت ن ملّهسازد که چرا  ایهمی و با این سؤال جدّی مواجهخراتد می روح انسان را

 ! ؟به زانو در آمد ،به دستِ سپاهِ اعراب ،ریشه دار و توانمند

ه نحهو به ،این کار تهگرفی از عهده ،واال و قل ِ توانای با آن اندیشه ،فردوسی

 ،فردوسهی .به ثبهت رسهانده اسهت ،احسن بر آمده و آن را در بخشی از تاهنامه

ی وب سلسهلهبا مهرگ یهزد اهرد  و غهر ،هجری قمری 400تاهنامه را در سال 

 :بَرَدمی به پایان ،ساسانیان

 روز اَرد ،دارمَذـاه سفنـه مــب                         د   یزد گری بر آمد کنون قصه

 ارـام جهــان داور کردگـبه ن                          زهجرت شده پنج هشتاد بار   
 (.5729ه  5730ب :)پیشین 

حماسهه سهرای بهزرگ ایهران ه در کنهار  تاید حضور ابوالقاس  فردوسهی ه

بزرگ ی محمّدبن جریرطبری و عبدالرّحمن ابن خلدون ه دو موّرگ تناخته تده

و  آن ددر کنارِ ،ه سؤال برانگیز باتد که چرا یک تاعر حماسه سرا و هویّت خواه

 ؟اتدبه  سنخ  سازاار و ،تواند با تاریخمی و آیا تعر ؟ایردمی مورّگِ نامدار، قرار

در مقامِ جواب باید افت که فردوسی با آن حکمتِ عمی  و اطّالعهات وسهیع 

توانسته است بخشی از تاریخِ تلخِ ملّت ایران را بها جوتهش و کوتهشِ  ،تاریخی 

فردوسهی بهه  ،در حقیقت .به تصویر کشد و در اختیار آینداان قرار دهد ،خویش

لطیف خود اره بزنهد و نحو تایسته توانسته است دانش تاریخی خود را به طبعِ 

در  ،از نگهاه محقّقهان .کاگِ بلنهدِ تهاهنامه را بهر افهرازد ،از امتزاج و ازدواج آن دو

دکتهر  .مستند بهه منهابع تهاریخی اسهت جهای تردیهدی نیسهت ،اینکه تاهنامه

بهدیهی »  :نویسهدمی منوچهر مرتضوی در راستای اسهتنادات تهاریخی تهاهنامه
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منابع کتبی و تهفاهی و ی کرده که از همهمی است هدف بزرگ فردوسی ایجاب

( 12)«...اسهتفاده بکنهد ،ملی برای تنظی  اثر خهودهای تاریخی و داستانی و افسانه

فردوسههی و »وان بههه کتههابِ تههمی اساسههیی ایههن نکتهههی کههه جهههت مطالعههه

 ،دکتهر عبدالحسهین زرّیهن کهوب .مراجعه نمود ،آن محقّ  برجستهی «تاهنامه

بایهد  ،تاهنامه را قبل از هر چیز»  :داندمی «تاریخیی منظومه»تاهنامه را یک 

 104ی در صفحه ،و استاد محی  طباطبایی (13) .«تاریخی تمرد ی یک منظومه

مهه ّ را بها عبهارات ی کتاب تحقیقی خود ه فردوسی و تاهنامه ه  همهین نکتهه

تین در ضمن، محق  بزراهی همچهون پروفسورآرتورکریسه .کندمی دیگری بیان

سال برای تهألیفِ آن رنهج بهرده  30که« ایران در زمان ساسانیان»در کتابِ  ،سن

به ابیاتی از تهاهنامه،  ،است در جاهای متعددی برای اثباتِ مدّعای تاریخی خود

دکتر سید جواد طباطبایی که یکی از اندیشهمندان معاصهر بهه  .جویدمی استناد

که افتخهارات «  ایرانیی خردنامه» نفردوسی به عنوای رود از تاهنامهمی تمار

 او ازارش فردوسی از تهاریخ ملهی ایرانیهان را ارج .کندمی ملی را احیا نمود  یاد

ی وی در صهفحه .دانهدمی« مروج الذهب»نهد و اعتبار تاریخی آن را باالتر از می

 میرزا آقاخان کرمهانی« سکندریی آئینه»، به نقل از کتاب «مکتب تبریز» 330

فردوسی از[ تهاریخ ابهن مقنهع بهه صهحت ی ارزش تاریخیِ تاهنامه»]نویسد:می

تهود می در کتهاب او پیهدا ،اقرب است و هر چیزی که در جاهای دیگر ک  است

هرکس خواسهته بهرای ،تاریخی از او بر ارفت... پس از فردوسیی که بتوان فایده

نهر خهود را در چون از فن مورخی بهره نداتهته و ه،ملوک عج  تاریخی بنویسد

اظهار فضیلت دانسته، از عهده بر نیامده است. مانند زینه التواریخ و روضه الصهفا 

کهه هههیچ مأخهذ صههحیح و  ،و تهاریخ معجهه  و حبیهب السههیر و  ناسهخ التههواریخ

 «  محاکمات تاریخی ندارند...

ی تهاهنامهیهابی  کهه می در فردوسی،ی با دقت در متن تاریخ طبری و تاهنامه

ی همهان تهاهنامه ،باتد و تاریخ طبریمی همان تاریخ طبری به زبان نظ  فردوسی،

فهرق  ،تنهها در یهک نکتهه .دههدمی خودش را نشهان ،فردوسی است که در قالب نثر
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تقابل جهان بینهی فردوسهی و  ،تود و آنمی دیده ،عمیقی در میان آن دو اثرِ مانداار

بهرد و تها می نهام« مشهرکان » و « ابهران»طبری از ایرانیان با عناوین:  .طبری است

تازیهانِ  ،ولی فردوسهی ؛ستایدمی تواند ه حتی بر سبیل اغراق ه تازیان رامی جایی که

البتهه در  تهازد.می بر آنهان ،داند و با تدّت و حدّتمی نشانبی فرهنگ وبی مهاج  را

انی بها تود و آن تعصّهب قلمهی و زبهمی یک وجه مشترکی نیز دیده ،بطنِ این تقابل

و فردوسهی بهه قومیّهت و  ،باتد که طبری به دیانهت و اسهالمیّتمی حفظ اصل قصّه

  .حساسیت و دل بستگی خاصی دارند ،ملیّت

ارد باتهد جهز در مهومی ایهن سهطوری با قل ِ نگارنده ،توضیح ابیات تاهنامه

ناس ی ه تهاهنامه تهزکه از توضیحات دکتر میر جالل الدّین کهزّا ،بسیار اندک

نکهات  ،صهفحاتی تهماره ،ابیهاتی در تهماره .اماستفاده کهردهه گ معاصر بزر

ه بهههر ،( دکترکههزّازی9)ج« باسههتانی نامههه»مالیههی و عالئهه  نگههارش، از کتههابِ ا

در  .توسّ  انتشارات سهمت  بهه چهاس رسهیده اسهت 1390که به سال ام جسته

 ز کتهابِا ارجاعی و فهرستِ منهابع بهرای هرسهه فصهل،های روشِ نوتتن پاورقی

 عفر یاحقی و دکتر محمد مهدیکه دکتر محمد ج« راهنمای نگارش و ویرایش»

چاس و انتشارات آستان قدس رضهوی منتشهر ی و مؤسسهاند تألیف نموده ناصح

  .ام( کمک ارفته1368ه است )چاس هشت /کرد

*** 

 مبتنهی بهر تحلیهل و اصهول علمهی ،در بیان تهاریخ ،«ابن خلدونی مقدّمه»

 ،بهس مهه ی بر این نکته ه استاد پروین انابادی ه تد که مترج  آن کتاببامی

 (14) .کندمی تصریح

Hameer  نامهد و داوری درسهت و می «منتسکیوی عهرب»هامر، ابن خلدون را

 ودانهد کهه نظهر ههر خواننهده می را دو خصوصیت بارز ابهن خلهدون انتقاد صحیح

ظیهر ن ،کمتهر کتهابی ،ن تألیفات ترقیدر میا» :داردمی محقّقی را به خود معطوف

 (15)«.به طور کامل باتد ،ترجمهی توان یافت که تایستهمی این کتاب ابن خلدون



 سقوط ایران شمشیر تازیان و ■ 22 

 

معنهی  ی امروزی به تمامیمتفکّر» ،ابن خلدون ،از منظر محقّقانِ سرتناسِ غرب

و  «ع کشهف کهردهمناط  مجهولی را در عال  اجتما» تود کهمی تناخته« این کلمه

نقهد  در ایجاد دانش نهوینی کهه عبهارت از« ماکیاولی و منتسکیو»ی همچون بر کسان

 (16).«تاریخی است پیشی جسته است

ل قهدرت بهاالی تحلیهل و تبیهین اصهو ،«ابن خلدونی مقدّمه»امتیازِ بزرگِ 

ن مثالً  ابه .باتدمی ال یتغیّر تاریخی به قل  توانای ابن خلدونهای علمی و سنّت

تهاریخِ »ولهی  ؛دانهدمی خصوصهیات طبیعهی و ذاتهی اعهراب غارت را از ،خلدون

و  صهرفاً بهه نقهل ،نیهز تههرت یافتهه اسهت (17)« التّاریخ الکبیهر»که به « طبری

 کند. می ازارش آن غارت، بسنده

آتوب انگیهز ی به دلیل داتتن اندیشه ،در بخشی از حیات خود ،ابن خلدون

تهود و بها می امرای وقت مواجه خاصّی از طرفهای با محدودیت ،و تعور آفرین

او در آن  .خهوردمی رق  ،پایان زندای سیاسی اش ،«ابن سالمهی قلعه»د به تبعی

دارد که نگهارش می بلندی برهای اام ،تحقی ی در عرصه ،در تنهایی تمام ،قلعه

ابهن  .رودمهی حاصهل حضهور او در آن قلعهه بهه تهمار ،«ابن خلدونی مقدّمه»

اویهد می را به سوی تونس تهرک«ابن سالمه»ی قلعه ،ار سالپس از چه ،خلدون

ه به ،او سپس در طریه  حهجّ .کندمی تالش ،و برای تدریس و تکمیل تاریخ خود

از زیمت عاو به هنگام ی خانواده .ایردمی در مصر مورد انتقاد قرار .رسدمی مصر

ابن  ،جهو در نتیتوند می در دریا غرق ،برای پیوستن به ابن خلدون ،تونس به مصر

بهن اچهرا  عمهر  ،در نهایهت .نایهل آیهد ،تواند به دیدار زن و فرزنهدشنمی خلدون

 .تودمی خاموش ،هجری قمری 808در سال  ،خلدون

ا  بها اهتمهام  و به« ابهن سهالمه»ی در قلعهه ،ابن خلهدونی «مقدّمه»زایشِ  

خلهوت   «تو زرتشتا»به بیان  .یابدمی تحقّ «  تنهایی»ی دستِ  اعجازارِ قابله

ز هیهاهوی تواند انسانِ  وارسته و حقیقت طلب را امی است کهای قابله ،و تنهایی

ه او ب ،تگرف و ایجاد اَعمال ید و در تولّد فرزندِ زیبای نبو کذایی زندای دور نما

 .یاری رساند
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 «اسهفار اربعهه»یهک روسهتا بهه تهألیف ی مالّ صهدرا در اوتهه :از باب نمونه

 آیهت .اندازدمی طرحِ حکمت متعالیه را در ،و در قلمرو فلسفه و اتراق پردازدمی

 نگهارش دری را بهه رتهته« پرتوی از قهرآن»تفسیر   ،اهلل طالقانی در کنج زندان

مهنهدس مههدی  .دههدمی آورد و نکات نوینی را در اختیار قرآن پژوهان قهرارمی

 ت عمیقهیتحقیقها ،ی بر روی قرآنعلمهای چنان با متد ،در خلوتگاهِ  زندان ،بازراان

از ای دهعتود که به تعبیر می مطلوبی مواجه آوردهایرساند و با دستمی به انجام

 ،نیوتهونی با کشهف نیهروی جاذبهه ،تگرفِ  بازراان آن تحقی ِ ،اسالم تناسان

 را« مههمقدّ» ،خهودر تبعیهدااهِ د ،ابن خلدون ،و همچناکه دیدی  .کندمی برابری

انه تهانه بهه ته ،با تحقیقات نوین تاریخی روز ،که پس از چندین سده نویسدمی

 رود.می پیش

نگارش این کتاب بهر سهبیل یهک سهبک و  ،هر چند تالش الزم به عمل آمد

رفتهه نهایتِ کوتش بهه کهار ا ،یک نظ ِ واحد به عمل آید و در تحقّ  این تیوه

فردوسهی ی تاهنامه ،طبریتاریخ  :سه منبعِ امّا به دلیلِ تنوعِ سبک نگارشِ ؛تد

 ،بدیهی است که در مواردی بها تنهوع در سهبک نگهارش ،ابن خلدونی و مقدمه

ر ددومهی  ،هابوالقاس  پایندی روبرو باتی ؛ چرا که اولی بر اساسِ نقل و با ترجمه

ی از ه  که ه  فردوسی و هه  کهزازبا ازارش میر جالل الدین کزازی  قالب  تعر

ی جمههه و سومی بر بنیاد تحلیل و بها ترجویند می دوریاستخدام واژاان عربی 

سهیری در »کتهابِ ی در ترجمهه ،چنین اختالف .باتدمیمحمد پروین انابادی 

نگارش در آمده و ی به رتته« کریستوفر پارتریچ» ه با قل ِ توانایک« ادیان جهان

 ری درسی»مترج ِ  .تودمی با اهتمام عبدالعلی براتی ترجمه تده است نیز دیده

کند کهه چهون ههر فصهلی مسهتند بهر اثهر می بر این نکته تصریح« ادیان جهان

عهدول از یهک  باتهدمی اههل عله  و صهاحب نظهرای استادی سرتناس و خبره

   .یک امر طبیعی است ،نواختی و بروز چند اونگی

*** 
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خهرت و باید اذعان نمود که ایمان بهه آ ،به تهادت تاریخ  و بدون هیچ تعصّبی

ی لعههبها مطا .منشأ تهامتِ اعراب برای فتوحات بوده است ،رایشِ تدید به غارتا

 ضهعفِ ،تبعیض طبقهاتی :رسی  که عواملی همچونمی متون تاریخی به این نتیجه

 و ،نیهانبرتری ناموجّه موبهدان و روحا ،تکاف بین ملّت و حاکمیّت ،روحی سربازان

در  رزدارانسربازان و تمکین مه ی تسلی از عوامل اصل ،قضازدایِ  فرمانروایان ایران

 :به تعبیر دکتر علی تریعتی .برابر تازیان بوده است

سهاز و بی در برابر سپاه برهنهه وکه در نهاوند و جلوال و قادسیّه همان مردم »

 ،انهر تهری در ایر ،بعدی ولی در دوره ،کنندنمیعرب مقاومت درخشانی برگ 

یّت از تود و هنگامی که مرکزمیای ی قهرمانانهکانون مقاومت دلیرانه و سرسخت

کنهون در برابر سپاه عرب که ا ،اندمیان رفته و طع  تکست را پی در پی چشیده

 نیرومند برابر قدرت و کثرت یافته است ایرانیان چنان در تهرها لجوجانه وها ده

و اهاه  کندمی ایستند که سپاه عرب ناچار  برخی تهرها را چندین بار اتغالمی

  (18) .«پردازدمی به قتل عام

نهه  ،ببعضی از محقّقان و تحلیل اران بر این باورند که در جنگ ایران و عهر

 تچهرا کهه ملّه ؛بلکه حاکمیت ایران بود که با تکست مواجه اشهت ،ملّت ایران

و  خواست از حاکمان و سررتته دارانی حمایت کند که منشأ تکاف طبقاتینمی

یش از عُمَهر را به ،همین پراکندای داخلهی .مزمنِ تبعیض بودند مبتال به بیماری

یه تها از قادس ،طوالنیهای ساخت تانیروهای ایرانی را در جبههمی مصمّ   ،پیش

قهاد بها تحمیهل تهرای  سهنگین و انع ،چین تعقیب کند و با ورود به داخل ایران

 .سیادت خود را بر اقصی نقاط ایران  بگسترد ،قراردادهای ننگین

 ابهن خلهدون و دیگهری مقدّمه ،فردوسیی تاهنامه ،با دقت در تاریخ طبری

د ذهن خواننهده را بهه خهو ،«غارت»ی ضریب و بسامد باالی واژه ،کتب تاریخی

و رمهزِ پهر معنهی در قهاموس تازیهان بهه کلیهدی ی و یک کلمهکند می معطوف

 ه کهاربهخهود را  وانتمام ت ،برای نیل به آن  ،آید که با اتتهای بیشترمی حساب

 .ایرندمی
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جههت تقویهت کهالم و اثبهات مهدّعای  ،چنانکه اتاره تد در صورت ضرورت

دارنهد ای اعتبار ویهژه ،دانشی مصادر دیگری که در قلمرو قل  و در استره ،خود

حهان ابوری ،درکنار آرای ابهن خلهدون ،مثالً در فصل سوّم .محل رجوع بوده است

 دکتههر محمّهد معههین و دکتههر ،ابههراهی  پهورداوود ،دولتشههاه سهمرقندی ،بیرونهی

 یهدعبدالحسین زرین کوب که عل  ستیزی وکتاب سوزی تازیهان را در ایهران تأی

کهی از ی ،پرداخته تده است که آیت اهلل مطهّری ،کنند به مخالفین ایشان نیزمی

 ردودکتاب سوزی در ایران را به تدّت مهی قضیّه ،مطهری .باتدمی آن مخالفان

ظهراتِ نتواند براهین متقن و اَسهنادِ اسهتوار بهرای ابطهال نمی تمارد هر چندمی

و  ورداوودواضح است اار ابهراهی  په .اقامه نماید ،طرفدارانِ کتاب سوزی در ایران

و  ورزند و بها عهرب ارایهیمی ایران عش ی نسبت به اذتته ،دکتر محمّد معین

از یهک  آیهت اهلل مطهّهری نیهز ،قابلدر م ،ستیزندمی آنان با تمام توانی سیطره

یشهان ارنگ سهاختن آثهارِ بی در راستای ،دیگر و با تعصّب خاصِ اسالمیی زاویه

  .داردمی اام بر

فتهه اتهاراتی ر ،به تناقضات قلمی دکتر عبدالحسین زرّین کوب ،در فصلِ سوم 

مهداد اب»و « دو قهرن سهکوت» :در دو کتهابِ ،است که قبل از انقالب اسالمی ایران

 ،نقهالباولهی پهس از  ؛نویسدمی ، تا جایی که میتواند از قتل و غارت اعراب«اسالم

 نظهر ،قیّهتبا تغییر جهت علمی و یا از روی تاکتیک و  ،«اسالمی کارنامه»در کتابِ 

آیهت  .نگهردمی کند و به جریان کتاب سوزی با نگاه تردیدمی قبلی خود را تلطیف

بهه  ،«قرن سهکوت دو»با عبور از  ،شیدن به بیانات خودجهت قوّت بخ ،اهلل مطهّری

 جویهد کهه منکهر کتهاب سهوزی در ایهران و مصهرمی آن نظرِ زرین کهوب اسهتناد

 .باتدمی

*** 

 :مفروض ماست کههای در مقام پاسخ به پرسش ،این تحقی  ،در واقع



 سقوط ایران شمشیر تازیان و ■ 26 

 

تها  وتد غاز آ دوّم ه عُمَر هی آیا ورود اسالم به ایران که رسماً از زمان خلیفه

اس قبهولِ اعراب روی داد یا بر اسهی آهیختههای با تیغ ،ادوارِ بعد استمرار یافت

 فطرت پاک و تعلّ  درونی ملت ایران تکل ارفت؟

قبهول » :تازیهانِ مههاج ی در قبول ِ یکی از سهه ازینهه ،آیا اختیار هر ایرانی

 مهت انسهانبها آزادی و کرا ،منتههی بهه مهرگ« پرداخت جزیه و یا جنگِ ،اسالم

یّنَ د تَبَه قَهال اکِراهَ فی الدّینِ» :سازد و منطب  با  حقیقت وحی در قرآن کری می

 تبشهری اسه بر مسهیر کهاروان ،که عالمتِ روتن و چرا ِ تابان« الرُتدُ مِنَ الغیِّ

 ؟باتدمی

 وّل وو جههتِ تحهتوان ملّتی را تربیهت نمهود می ،آیا با قتل و غارت و اسارت

 هشهتو به راهی که منتهی به خهوش بختهی و ب به آنها نشان داد تکامل الهی را

 ؟تود سوق بخشیدمی

ی هو بها دور تهدن از تهود تبعیض نفهرت انگیهز ،قضا زدای ،آیا با جبرارایی

 وی سهاحلبه س ،توان فرمانروایی نمود و از امواجِ جریاناتِ مرگ آفرینمی ،مردم

   ؟راه یافت ،نجات

 ،«ندهجوی»حترم انتشارات پر تالشِ دریغِ مدیرِ مبی زحمات ،بر سبیل سپاس

قهای آ –نه  و دستِ مههرِ سهرور ارجمنهد می سرکار خان  فرانک جوینده را ارج 

بهع و طتمام توان خویش را در  ،فشارم که با نهایت دقتمی را  –بهمن جوینده 

 تولد این اثر به کار بستند. 

ایهران باسهتان و محقه  ی وهنهدهپژ ،استاد بزراواری تایبهبی هایاز تشوی 

سپاسگزارم که علی رغ  اتتغاالت علمهیِ  –موبد دکتر کورش نیکنام  -برجسته 

روتهن نگهه  ،همیشه چرا  امیهد را در پهیش روی مهن ،خویش در کشور فرانسه

او را  ،تعامهل علمهی دارم ،نهامیی که با ایهن نویسهنده ،در این چند سال .داتت

پیشهگفتار ژرف و  بیهان و قبهول حقیقهت یافتهه ام. سیادت و الگهویی دری اسوه

ایمان و توان مرا در تاباندن نهورِ  ،روزااری آن آموزاارِ تازیانه خوردهی دردمندانه
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از ایهن هایی دو چندان ساخت. بهه قسهمت ،تحقی  بر زوایای تاریکِ تاریخ ایران

 پرداخته تده است. ،«ضمیمه»در بخش  ،تبادل فکری

ی و سهایه را بنویسه دل به حقیقت بسهپارم و واقعیهت  هر چند سعی کردم

ارسهای نمتوجّه قله   ،اونه نقصهر ،بر قلم  نگسترم با این وصف ،سیاه تعصّب را

تحقیه   رینِ راهِتهیی توتهه ،باتد که نقد و تذکّرِ خواننداان ارامهی رامی بنده

در  به کهار خهواه  بسهت. ،و در تصحیح و تکمیل این نوتتهخود خواه  ساخت 

 :عنهیی« قصُههُاِذا تَه   اَمهرد دَنها نَ» :خوانی  کهمی تعری منسوب به امام علی )ع(

 57ی مههبها الههام از نا .«رسدمی وقتی کاری اتمام پذیرفت دورانِ نقص آن فرا»

 :خهواه می از مخاطبِ ارجمند صمیمانه ،آن امامِ معصوم و مظلومی نهج البالغه

 .«ردانداناهکار بودم به ح  باز ا اری کند و ااراار مرا نیکوکار یافت ی.. .»

 مشکین تهر ه  امین یاری

                                                                       1/1/95 
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م و چهـاردهم ( عُمَر در تدارک بزرگ برای حمله به ایران )سال سیزده1

 هجرت(

الزم بهرای ی بسهتر و زمینهه ،در مدّت کوتاهِ خالفتِ ابوبکر ،به تهادت تاریخ

 لهیکن ؛فهراه  آمهدرش به حدود جغرافیایی دیگر ممالک ه خصوصاً ایهران ه یو

وارد  ،ماوّل را خاموش نمود عمر با جدّیت تمهای چرا  عمر خلیفه ،وقتی باد اجل

و  نبهرد در سهربازانی عهدم انگیهزه ،فات داخلی ایرانکارزار تد.  اطّالع از اختال

 هراونهه تردیهد و تهرس را از ذههن و قلهب ،مهرزیی امیدوار کنندهی برخوردها

سال سیزده  ی عمر در ذی حجّه .دوّم  زدود و حجّت را بر او تمام کردی خلیفه

 عهامالن وی وقتی خبر یافت که یزد ارد به تاهی رسیده است به همهه ،هجرت

ادوات  نامه نوتهت و دسهتور داد کهه جنگهاوران را بها لهوازم و ،عمّالِ قبایل عرب

 ،ایعمهر ضهمن نامهه .جنگی برازینند و با تتاب تمام  به سویش اسیل دارنهد

 :نیروهایش را رسماً و علناً به مقابله با ایرانیان فرا خواند

ی کهه مجهاور از میان عجمان ] پارسیان[ در آییهد و بهه سهر آبههای .امّا بعد»

ی عجمان است در حدود سرزمین خودتان و سهرزمین آنهها فهرود آییهد و همهه




