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  انجـمـن پـادشـــاهــی ایــــــران
  کـــانادا

  
  

 ـلدونـعـــرب شـناسی از زبـان ابـن خ
  

 از روز اول تاکنون هرگونه تردیدی را مبنی بـر ایـنکه  ، اسالمخــرافاتبا آنکه تاريخ نگاران 
نا آگاهانه و احمقانه  ،  تعصب مذهبی داشتهدر صدر اسالم انگيزه ای بجزیـورش اعــراب 

آنچه از نوشته های ابن خلدون ميتوان برداشت ولی   .داد دانسته اندـشان کفر و ارتن
 وصيات اخالقی آنهاـرب و خصـوم عـريف بی نظيری است که ابن خلدون از قـ تع،ردـک

 سبک  با خصوصيات اخالقی  آخوندهای حاکم بر ايران وشکميکند و این خصوصيات بدون 
هيچ نه تنها در عرب بودن خود ایـن حــرامـزاده ها و  د دارحکمرانی آنها مطابقت کامل

  . ندارند بلکه به آن افتخار هم ميکنندشکی
 

     چـه کسی می توانسته اعـــراب را بهـتـر از خـودشان شناخته و تـوصـيف کـنـد ؟
ریخ تا ترين ارزيابی ها را از روحيه واقعی همين اعراب در نوشته گـویاتـرن صريح ترين و 

  ، قرن هشتم هجری نسی فقيه و محقق تو  ، متفکر ، ابن خلدون جهان عرب يعنیرنگا
 . قاضی القضات قاهره و بزرگترین تاريخ نگار عرب ميتوان يافت  ،استاد الهيات جامع االزهر

  ،ين بی آرنولد تو  ،سرشناس ترين مورخ قرن بيستم  ب از زبانرـ غجهان
  .تب فلسفه تحليلی تاريخ دانسته استرا بنيانگذار واقعی مکابـن خـلـدون 

  
   )    می نویسـدابن خلدون(  

د و ـربايـ ب، دـ که هر چه را در دست آنان بياب ،ران استـگرايش طبيعی عرب غارت ديگ
وال ـودن امـ در رب    ،دـم ميايـزه هايشان فراهـ ني رتوـان در پـايننان و آب   .تاراج کند

نه ثروت يا کاال یا  وـرگـچشمشان به ه و قتی  ،ائل نيستندران اندازه و حد معينی قـديگ
  . ابزار زندگی بيفتد آنرا غارت ميکنند

  
 و قدرتشان در آن سرزمين یروايـ به کشوری دست يابند و فرمان یـورشی بـبـرنـد و هرگاه

 والـوق و امـجه حقـدر نتي   ،دـوجهی ندارنـردم تـوال مـبه سياست حفظ ام    ،مسلم گردد
ران و ـرود و عمـان ميـميشود و از ميو غارتگــران دان ـرد زورمنـ دستب والـگان پايمـهم
اع ـران و اجتمـمايه تباهی عماعــراب با یـورش خود    .دـرايـگـی ميـرانـدن به ويـتم

در صورتيکه هرگاه .....  ارزشی قائل نيستند کار هنرمندان و پيشه وران بــرای ،  .دـميشون
اجتماع و  آبادی و اقتصاد ران ـ عم، ردـ پذي اعتبار هـنـرمـنـدان و پـيشه وران صـدمهارزش و

   .اه ميشودـتب
  
ف ربودن صر  تمام وقت این افــرادبلکه  ،دـدارننـ توجهی وانينـاحکام و قرب به ـوم عـق

 ه این هـدف ننگين خود بتا مانيکه  و ،اموال مردم از راه غارتگری يا باج ستانی است
 ی راهنمايهوش و ذکـاوت حاکمين عرب و   ندارندتوجهیردم ـبرسند به دیگر کارهای م



 

 

2

 را از مـجــرمان نميکنند و جامعه اقـدام  اصالح امور   برای وندارنـد  به راه راست را مـردم 
  . نميدارند فساد بازارتکاب 

  
ولی    ،بـپـردازد  خواهی رـکيفبـه  ،پرستی ودـس ستـم دیـده ای بـر عليه چه بسا که

 بلکه چنانکه عادت ايشان ،در اين موارد نيز اصالح حال عموم نيستقوم عرب مقصود 
  .است ميخواهند از اين راه سود بيشتری بدست آورند و بر ميزان باج و خراج بيفزايند

  
هکاری ـ بر تجاوز و تبوده وـنب تبهکاران  ردنـ برای سرکوب کی بهمين سبب چنين کيفرهای

ش آسان ـد خويـ زيرا متجاوزان پرداختن باج را در برابر رسيدن به مقاصد پلي ،افزاید یم
رج و بی سر و ـم رج وـبه حالت هتحت اشغال اعراب  در نتيجه رعايا در کشور   .رندـميشم

 رج وـ ه .ود نداردـانونی وجـنه حاکميت ق  هيچگویويـچنانکه گ  ،  سامانی بسر ميبرند
  .دن استـران و تمـامانی مايه هالکت بشر و تباهی عمرج و بی سر و سـم
  
   : )ابـن خــلدون ادامـه می دهـد که (

و گرفته اند و به آنچه خـکاری ـری و خرابـاين قوم بر حسب طبيعت خود به تاراجگ
 اتحادون ـوحش چـو بخاطر همين خوی ت.... دسترسی پيدا کنند آنرا به غارت ميبرند 

زون طلبی و همچشمی آنان در ـ و افیابر گروهی ديگر با درشتخويگروهی از آنان در بر
و   ،ند ری با يکديگر هماهنگ شوـون امـکمتر اتفاق ميافتد که پيرام  ،ریاست منافات دارد

 خودشان بينآنان از هـبر  حاکم و ر،  بميان آيدحکومتی  يا  هنگاميکه پای ديندر نتيجه 
  .برميخيزد

   
ردند و ـ افتخار ميکمارمولکوار که به خوردن ـژدم خـ کیربهاـو چنين شد که همين ع..... 

بناچار قتيکه  و   ،ک و مسکن چندان بهتر از ايشان نبودار قريش نيز در خوحال و روز  قبيله 
 بسوی کشورهای فارس و روم نـد ،  محمد در زیر لوای دين متحد شدبـقـدرت رسـيدن با 

ای ـود رفتند و به دریـوی خـد و آنها را تصرف کردند و به سراغ امور دنيلشکر کشيدن
عرب د که در بعضی از جنگها  به هر سوار ـدان حـبيکرانی از رفاه و نعمت دست یافتند تا ب

بر مــرزی د و ـوالی دست يافتند که حـ تقسيم شد و از اين راه بر امسی هزار سکه طال 
  .آن نبود

   
 زیرا ،عرب همواره سقوط  تمدنها را بدنبال آورده استیـورشهای ست که الزم به تذکر ا

در  غـير قابل کشت زمينها بصورتحتی   ود تهی شده اند وـشهرهای آباد از ساکنان خ
تمدن ايرانی در . يرانی گراييده است ود به وـيمن بجز در چند شهر خ  کـشـور . ده اند ـآم
منطقه ای  ، که ع را در شام ميتوان يافتـهمين وض و ،ران شده استـی راق بکلی  وـع

  » .ستنی و آباد بود و امروز صحرايي بيش ني مسکو
  .٢١ ،٢٨ ،٢٧ بترتيب فصول ،مقدمه ابن خلدون

   
 از ارزيابيهای متعدد او در همين ینه هاي وـتنها نم  ، ابن خلدون نقل شدمقدمهآنچه از 

 ولی شاید تذکر اين نکته جالب باشد که ،استو شناخت او از قـوم ابـوالـعـــرب زمينه 
 در خود سلمان پارسی   ،بسيار پيش از آنکه مورخ بزرگ جهان عرب چنين نوشته باشد

در اشاره محمـدتازی خطاب به  و  ،  به محمـد داده است بر اين واقعيتتازی نامه  پـنـدی 
   : که   گفته،اهبه همين عرب

» ند و ترا تنها ميگذارند  بيدرنگ به دنبال آن ميرو ،ندينبی بتنعماینان چون سودی یا « 
  ) ١١ آيه ،سوره جمعه( 
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   انکتاب سوز
   

  . در حمله عرب بسياری از کتابهای ايرانيان از ميان رفته استگویای آن است کهشـواهـد 
داین دست یافت در آنجا کتابهای ـمشـهـر قتی سعدبن ابی وقاص بر  گفته اند که و

عمر در . از او پـرسيد اين کتابها رهبابه عمر بن خطاب نوشت و درای  نامه  .دـ دییبسيار
 درس زنـدگی و کتابهامطالب  که اگر يد به آب افکنهمه کتابها را پاسخ نوشت که 

و اگر کتایهای ایرانيان بـهـتر است خدا برای ما قرآن فرستاده است که از راهنمائيست ،  
 و باید ند ما را از شر آنها در امان داشته است خداوهستند ،  مایه گمراهی آن کتابها 

  . در آتش افکندند کتابها راهمه از اين سبب   .سـوزانـده شـونـد
   

   ١١۴  دکتر عبدالحسين زرين کوب   برگ �دو قرن سکوت 
  
  

  !ای هموطن و ای مبارز با شــرف 
چـنگ انـداخـه و مذبوهانه تالش ائی ما امــروزه همان قـوم عــرب بار دیــگــر بـر کشـور آری

می کنند که ته مانـده ثــروت ملی ما را به جيب بيگانه ســرازیر و در این رهگــذر هـمـچو 
  .تکه استخوانهای باقمانـده از اربابان استعمار را بـدنـدان بکشندکفتارهای مــرده خـوار 

  
  .گاه فــرای ما ایــران است و بس بـپا خـيـزیـد که راه ما ، آرمان ما ، و افـق دیـد

بـه اجمـن پاشاهی ایــران و مـبارزین راستين ملی بـپـيونـدید که سوگنـد و فاداری به 
اسـتقـرار آئين ریشه ای در فـــردای آزادی ایـــران ،  تضمين کنـنـده سعادت و خوشبختی 

  .ما و فــرزنـدان آینده ایــران خـواهـد بـود
  
  

  مسال بایـد آزاد گــرددایـــران ما ا
  

  پایـنـده ایــران ـ  پایـدار و ســر افــــراز باد آئين ریشه ای
  

  انجمـن نـوشـيـروان ـ کانادا
  08/ 11/ 2004 ، دوشنبه  

  
  

  .بـــرای خـوانـدن کليه بيانـيه ها و مقاالت انجمنها به وب سایت انجمن مـراجعه کنيد
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