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  کتاب سوزی

  
آنچه از تامل در تاريخ بر می آيد اين است، که عربان هم از آغاز حال، شايد برای آنکه از آسيب زبان ايرانيان « 

آمدند زبانها و در امان بمانند، و آن را همواره چون حربه تيزی در دست مغلوبان خويش نه بينند در صدد بر
لهجه های رايج را در ايران را از ميان ببرند و آخر اين بيم هم بود که همين زبانها خلقی را بر آنها بشوراند و 

بهمين سبب هر جا که در شهرهای ايران به خط و . ملک و حکومت آنان را در بالد دور افتاده ايران بخطر اندازد
رفتاری که تازيان در خوارزم با خط و زبان . آن ها سخت بمخالفت برخاستندزبان و کتاب و کتابخانه برخوردند با 

.مردم کردند بدين دعوی حجت است  
 

نوشته اند که وقتی قتبيه بن مسلم سردار حجاج، بار دوم بخوارزم رفت و آن را باز گشود هرکس را که خط 
دم تيغ بی دريغ درگذاشت و موبدان و خوارزمی می نوشت و از تاريخ و علوم و اخبار گذشته آگاهی داشت از 

هيربدان قوم را يکسر هالک نمود و کتابهاشان همه بسوزانيد و تباه کرد تا آنکه رفته رفته مردم امی ماندند و از 
نقل آثار الباقيه ابوريحان بيرونی ( خط و کتابت بی بهره گشتند و اخبار آنها اکثر فراموش شد و از ميان رفت 

. )۴٨، ٣۶، ٣۵برگ   
 

اين واقعه نشان ميدهد که اعراب زبان و خط مردم ايران را بمثابه حربه يی تلقی می کرده اند که اگر در دست 
ازين رو شگفت نيست که در همه . مغلوبی باشد ممکن است بدان با غالب درآويزد و بستيزه و پيکار برخيزد

شايد بهانه ديگری که عرب . ی کرده باشند، برای از ميان بردن زبان و خط و فرهنگ ايران بحد کوشششهرها
. برای مبارزه با زبان و خط ايران داشت اين نکته بود که خط و زبان مجوس را مانع نشر و رواج قرآن ميشمرد  

 
در واقع، ايرانيان حتی آنها که آيين مسلمانی پذيرفته بودند زبان تازی را نمی آموختند و ازين روبسا که ماز و 

می توانستند بتازی بخوانند، نوشته اند که مردمان بخارا باول اسالم در نماز، قرآن بپارسی قرآن را نيز ن
بکنيتا خواندندی و عربی نتوانستندی آموختن و چون وقت رکوع شدی مردی بود که در پس ايشان بانگ زدی 

. نگونيا نگونی کنيت، و چون سجده خواستندی کردن بانگ کردی نکنيت  
 

ی که مردم، در ايران بزبان خويش داشته اند شگفت نيست که سرداران عرب، زبان ايران را تا با چنين عالقه ا
اندازه ای با دين و حکومت خويش معارض ديده باشند و در هر دياری برای از ميان بردن و محو کردن خط و 

.زبان فارسی کوششی ورزيده باشند  
 

ا و کتابخانه های ايران دستخوش آسيب فنا گشته کتابهبدينگونه شک نيست که در هجوم تازيان بسياری از 
با اينهمه . اين دعوی را از تاريخها مي توان حجت آورد و قرائن بسيار نيز از خارج آن را تاييد ميکند. است

اين ترديد چه الزم است؟ برای عرب که جز کالم خدا هيچ سخن را . بعضی از اهل تحقيق در اين باب ترديد دارند
ت کتابهايی که از آن مجوس بود و البته نزد وی دست کم مايه ضالل بود چه فايده داشت که به حفظ قدر نمی دانس

  آنها عنايت کند؟ 
  

در آيين مسلمانان آن روزگار آشنايي به خط و کتابت بسيار نادر بود و پيداست که چنين قومی تا چه حد 
ن و شواهد نشان ميدهد که عرب از کتابهايي نظير تمام قراي. ميتوانست به کتاب و کتابخانه عالقه داشته باشد

انچه امروز از ادب پهلوی باقی مانده است فايده يي نمي برده است در اينصورت جای شک نيست که در آنگونه 
 بتقريب در انحصار ٬ در دوره يي که دانش و هنر٬از اينها گذشته.  کتابها بديده حرمت و تکريم نمي ديده است

 ناچار ديگر موجبی برای بقای آثار و کتابهای آنها باقی ٬ از ميان رفتن اين دو طبقه٬ن بوده استموبدان و بزرگا
  . نمي گذاشته است

  
 موبدان بيش از هر طبقه ديگر مقام و حيثيت خويش را از دست دادند و تار ٬مگر نه اين بود که در حمله تازيان

نده شدن اين طبقه پيداست که ديگر کتابها و علوم آنها نيز که و مار و کشته و تباه گرديدند؟ با کشته شدن و پراک



نام بسياری از کتابهای عهد ساسانی در کتابها مانده است . به درد تازيان هم نمي خورد موجبی برای بقا نداشت
ته حتی ترجمه های آنها نيز که در اوايل عهد عباسی شده است از ميان رف. که نام و نشانی از آنها باقی نيست

پيداست که محيط مسلمانی برای وجود و بقا چنين کتابها مناسب نبوده است و سبب نابودی آن کتابها نيز . است
  .همين است

  
گفته اند که وقتی . باری از همه قراين پيداست که در حمله عرب بسياری از کتابهای ايرانيان از ميان رفته است

نامه به عمر بن خطاب نوشت و در باب اين . کتابهای بسيار ديدسعدبن ابی وقاص بر مداين دست يافت در آنجا 
عمر در پاسخ نوشت که آنهمه را به آب افکن که اگر آنچه در آن کتابهاست سبب راهنمايي است . کتابها خواست

وند خدا برای ما قرآن فرستاده است که از آنها راه نماينده تر است و اگر در آن کتابها جز مايه گمراهی نيست خدا
  )١(.از اين سبب آنهمه کتابها را در آب يا در آتش افکندند. ما را از شر آنها در امان داشته است

  
درست است که اين خبر در کتابهای کهنه قرنهای اول اسالمی نيامده است و بهمين جهت بعضی از محققان در 

تابهای مجوس رفتاری بهتر از اين صحت آن دچار ترديد گشته اند اما مشکل ميتوان تصور کرد که اعراب با ک
  .کرده باشند
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