
 
  

  .....يعنی عربی گردانيدن چيزی که در اصل عربی نبوده   تـعـــريـــب
 
  
  

  تاريخ و فرهنگ ايران
   و پس از آن ٧پوشينه نخست برگ 

  دکتر دمحم دمحمی ماليری
 
 هم معموال وقتی در تاريخ ايران از دوره پيش از اسالم  و دوران اسالمی آن ياد ميشود گويی از دورانهايی سخن ميرود از.. « 

گسسته و بی پيوند که ديواری آن دو را از هم جدا ساخته آنچه در آن سوی ديوار بوده نابود منقرض گشته و آنچه در اين 
اين از نوشته هايی برميايد . اين پنداری است نادرست و با واقعيات تاريخی ناسازگار. سوی ديوار است نوظهور و نويافته است

شم گشوده و بر سوی ديگر چشم بسته اند، زوال قدرت ساسانيان را نبايد با زوال ملت ايران، که تنها يه يک سوی از تاريخ  چ
بافت اجتماعی و فرهنگی مردم ايران بر پايه هايی استوار . به عنوان ملتی کهن و قائم به فرهنگ و تمدن خويش، اشتباه کرد

ی سرزمينی که در آن می زيسته اند و از تاريخ کهن ايشان بوده که از درون خود آن مردم و ويژگيهای طبيعی و موقع جغرافياي
و ريشه هايی پيوند همه ساکنان پراکنده اين سرزمين گستزده هم همواره در خصايل ملی  و ويژگيهای فرهنگی . مايه ميگرفته

  .و تاريخی آنها نهفته بوده است
  

ز فرهنگ خويش مردانی آگاه و توانا يافته و دولتهايی بی گفتگو است که دوره هايی که اين مردم از درون خود و برخاسته ا
جامع و فراگيريی افکنده اند خصايل ملی و فرهنگی ايشان هم جلوه روشن تر و گسترشی بيشتر داشته، ولی چنان نبوده که در 

  .ن متوقف گرددغيبت چنان دولتها و چنان دولتمردانی فرهنگ و تمدن ايشان هم از پويش و تحرک باز ماند و سير تاريخی آ
  

تاريخ کهن اين سرزمين از دوره های نامساعدی که پيش از اين دوران مورد گفتگو بر اين مرز و بوم گذشته يادگارهای 
در اين دوران هم که در اين کتاب مورد گفتگو است . برجسته ای از کارايی نيروهای درونی جامعه ايرانی در خود نهفته دارد

 کهنسالی بود که همه آن نيروها  را در خود ذخيره داشت، و اگر قدرت سياسی خود را از دست داده جامعه ايرانی همان جامعه
تمدن و فرهنگی که جامعه اسالمی هم که ايرانيان خود يکی . بد نيروهای درونی و جاذبه های فرهنگ و تمدن آن پا برجا بود

را بردن دولت نوپای خود نه از دست آوردهای دولتهای گذشته از ارکان مهم آن شده بودند بدان نياز فراوان داشت، و برای 
  .اين سرزمين بی نياز می توانست بود و نه از تجارب مردم کارآزموده آن چشم پوشی ميتوانست کرد

  
هنگامی که اعراب مسلمان بر مدائن پايتخت دولت ساسانی دست يافتند و بر همه عراق که در آن هنگام استان مرکزی ايران 

 مسلط شدند و ديوان خراج و مجموعه نظام مالی ايران را در اختيار گرفتند خود را با )۴(شد  خوانده می دل ايرانشهر وبود
  ». سازمانی منظم و تا حدی پيچيده روبرو يافتند که تصرف در آن نه در حد توانايی خويش ديدند و نه به مصلحت خود يافتند

  
  
از نظامهای پيش رفته و معروف آن روزگار و نتيجه قرنها علم و تجربه و وزيران فرزانه و نظام ديوانی ايران را که ...... « 

آگاه و دبيران کارآزموده بود به صورت پشتوانه ای استوار و الگويی نمونه برای دولت نوپای خلفت، که در گذشته عربی خود 
  . .....چنان الگويی نداشتند، درآورد

  
 اداره آن را برعهده داشتند، و برخی از همان وزيران ايرانی که در دوران شکوفايی دولت آنان از دوره خلفای عباسی بگذريم

اين نظر ستايش آميز را حتی در امويان . خلفا پيروی از ان آيين را وجهه همت خود داشتند و عدول از آن را جايز نمی شمردند
  .هم که دل خوش از ايرانيان نداشتند می توان ديد

  
د بن عبدهللا قسری که از سوی هشام بن عبدالملک خليفه اموی کارگزار او در عراق بود از خليفه اجازه خواست تا وقتی خال

پلی بر روی دجله، در جايی که مناسب تشخيص داده بودند، بسازد هشام به او نوشت اگر اين کار شدنی بود ايرانيها کرده 
ط موافقت کرد که اگر اين کار درست از آب درميامد زيان آن را خود برعهده و چون خالد اصرار ورزيد هشام به اين شر. بودند
خالد هم هزينه ای سنگين آن را ساخت و چون ديری نپائيد که طغيان آب آن را ويران ساخت، هشام هم به عنوان جريمه . گيرد

  ». تمام هزينه آن را از او گرفت
  



يتهای تاريخی که به برخی از آنها اشاره شد تاريخ ايران و تاريخ ادب و فرهنگ ولی با همه اين احوال باز بر خالف واقع.... « 
ايران در اين دوران چنان در پرده های ابهام و تاريکيهای تاريخ باقی مانده که جز دوران انقطاع و بی خبری نامی مناسب تر 

  .برای آن نيافته اند
  

  چــــــرا؟
  

وهندگان تاريخ اين دوران بدانها برميخورند بايد در عوامل متعددی جستجو کرد که پاسخ اين چرا و چراهای ديگری را که پژ
 چيزی که در اصل عربی نبوده و به گونه ای تعريب يعنی عربی گردانيدن.  استتـعـــريـــبمهـمـتــريــن و موثرترين آنها عامل 

   .......که از هر لحاظ به زی عربی درآيد و اصل و تبار آن بکلی فراموش گردد
  

يکی از اين گونه ها تعريب اشخاص است بدين ترتيب که به جای نام اصلی آنها نامی عربی بر آنها نهند و با ناديده گرفتن اصل 
.   آنها را به فرد يا قبيله ای عربی منسوب سازند و آن را به جای اصل وتبار واقعی آنها به کار برندوالءو تبار آنها با نسب 

ون به افراد يا قبايل ديگری غلبه می يافتند هم اموال آنها را به غنيمت می بردند و هم افراد آنها را به اسارت چ باديه نشينان
کسانی که بدين گونه يا بگونه های ديگری به اسارت می افتادند و به بردگی کشيده می شدند، حتی هنگامی هم که . می گرفتند

 به والءد باز از وابستگی اين فرد يا قبيله رها نمی شدند بلکه همچنان با نسب آزادی خود را به هر نحوی به دست می آوردن
 )٢٢(. می خواندندمولیاين افراد را . آنها وابسته می ماندند و اين وابستگی همچنان به اوالد آنها هم سرايت می کرد

  
.....  

  
مراد از .  استتعريب تاريخرهنگ اين دوران افکنده ديگر از اين گونه های تعريب که پرده های ديگری از ابهام بر تاريخ و ف

تعريب تاريخ اين نيست که کتابهايی که در قرنهای نخستين اسالمی درباره تاريخ آن دوران تاليف شده همه به زبان عربی 
ده اند که ايرانيان اين هم نيست که آن کتابها که غالبا  در سرزمين ايران و به وسيله مولفان ايرانی و در دورانی تاليف ش. است

خود از اعضا برجسته و فعال جامعه اسالمی به شمار می رفته اند، و اين کتابها هم که به مسامحه تاريخ اسالمی خوانده می 
شوند، می بايستی شامل مطالب بيشتری درباره آنان و سرزمينشان باشند ولی چنين نيستند، بلکه مطالب اصلی آنها چيزهايی 

 مهاجهر عرب و سران و سرداران ايشان و جنگ و جدال بين آنان يا قهر و غلبه انان بر ديگران ارتباط می است که به قبايل
  .يابد

  
بلکه مراد از تعريب تاريخ اين است که روال کلی حاکم بر اين تاريخها چنان است که قرائت آنها اين توهم را در خواننده پديد 

ن پهناور نه مردم ديگری که در جنب کوچ نشينهای عرب وجودی قابل ذکر داشته می آورد که در آن دورانها در اين سرزمي
باشند وجود می داشته اند، و نه رويداد ديگری جزهمانها که پای آن قبايل يا سرانشان در ميان بوده قابل ذکر می بوده، و نه 

نکه در اين تاريخها همه چيز در همه جا و و خالصه آ. زبان ديگری جز زبان عربی در آن گسترده جغرافيايی کاربردی داشته
همه وقت در همان قبايل و سران عرب و تحرکات آنها خالصه می شده و عناصر و رويدادهای ديگر آن چنان در سايه اينان 

  .قرار گرفته اند که گويی اصال قابل توجه نبوده اند
  

يات شفاهی و نقل گفته هايی است که در قالب روايات از اين امر تا حدی ناشی از آن است که کتب تاريخ عربی مبتنی بر ورا
کسانی که معموال راوی شناخته شده اند نقل می شود، به همين سبب تنها منعکس کننده آن مقدار از رويدادها و در بردارنده نام 

 فهم و درک آنها قرار می گرفته آن عده از افراد يا گروههايی هستند که در دائره ديد همان راويان و کانون اهتمام آنها يا حوزه
و از آنجا که اين روايات غالبا در اصل به يک راوی عرب می پيوسته اند، از اين رو در اين کتابها به ندرت می توان به . اند

ته مطالبی خارج از ديد همان راويان عرب که دائره ديد و کانون اهتمامشان از همان اعراب مهاجر و مجاهداتشان فراتر نمی رف
يافت، و از اين جا است که در آنها درباره رويدادهای مهم ديگری که در اين دوران در اين سرزمين و در جهان است دست 

اسالم رويداده، کمتر ميتوان اطالعاتی به دست آورد مگر گاهی از طريق برخی از اخباری که به فردی از اعراب ارتباط ميافته 
د، مانند نقل دستگاه مالی ساسانی به زبان فارسی که مدتی نزديک به هفتاد سال و در آنها اشاره ای هم به آن رويداد شده باش

و آن رويداد بسيار مهمی در تاريخ ايران و اسالم بود که اگر به . همچنان در دستگاه وابسته به خالفت در عراق ادامه داشت
مهايی را که در تاريخ اين دوران سايه افکنده از همان گونه که روی داده بود در اين تاريخها منعکس می گرديد بسياری از ابها

 حجاج بن يوسفولی از تمام اين رويداد بزرگ تنها خبر کوچکی از آن در چند جمله کوتاه در روايتی که به . ميان می برد
عکس شده که در تاريخها من. )۴٠(ارتباط می يابد، دائر بر اينکه در زمان وی ديوان عراق از فارسی به عربی برگردانده شد 

اگر نبود همين چند جمله کوتاه که خود راهنما و وسيله ای برای تحقيق بيشتر در اين امر تواند بود هم آن رويداد و هم امور 
  .ديگری که برای تاريخ ايران  در اين دوران کمال اهميت را دارد بيش از اين که هست در ابهام باقی می ماند

  
  



ت زمينهای کشاورزی عراق در زمان عمر در تاريخها آمده در ناديده گرفتن عوامل اصلی خبری هم که درباره تجديد مساح
خبر اين است که عمر پس از فتح عراق، امر نماز و سپاه کوفه را . يعنی عوامل محلی و ايرانی آن از اين هم ابهام آميزتر است

 واگذارد، و در عثمان بن حنيفاضی مزروعی آنجا را به  و امر مساحت ارعبدهللا بن مسعودو امر قضا را به عمار بن ياسر به 
روايتی ديگر هم آمده که عمر عثمان بن حنيف را مامور مساحت زير دجله يعنی قسمت غربی آن نمود و مساحت آن سوی 

  .)۴١( واگذارد و آن دو تمام عراق را از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب مساحت کردند حديقة بن اليماندجله را به 
  

اين عملی که به عنوان تجديد مساحت ذکر شده در واقع بازنگری مجدد در همان مساحتی بوده است که نخست قباد پدر 
انوشيروان بدان آغاز کرد و چون روزگاز او به اتمام آن وفا نکرد در زمان انوشيروان به انجام رسيد و به نام او هم خوانده 

ه آن عمل نخستين وقت گير نبوده چون در اين زمان نتايج همان مساحت نخستين که مالک البته اين تجديد مساحت به انداز. شد
عمل ديوان خراج می بوده در ديوان وجود داشته و در تجديد مساحت به عنوان پايه محاسبات به کار گرفته می شده، ولی چنان 

و نيروی ماهر موجود در آن از قبيل مهندسان و ساده و آسان هم نبوده که بدون استعانت از همان دستگاههای مجهز ديوان 
و تنها به . زمين پيمايان و دبيران ديوان و محاسبان و آمارکاران و کارشناسان امور کشاورزی و حزاران و غيره شدنی باشد

 اين سو که خاصه که از زمان انوشيروان به. وسيله دو مرد عربی که به کلی با اين گونه امور بيگانه بوده اند صورت پذيرد
مدتی بيش از پنجاه سال می گذشت در اراضی مزروعی انجا و نوع زراعتشان تغييرات بسياری روی داده بود که ميبايستی 

و سير امور نشان می دهد که همه اين . بازشناسی شود و با دفاتر موجود که مبتنی بر همان مساحت قديم می بوده تطبيق گردد
ه خليفه توانسته در مدتی کوتاه تر آن را به انجام رساند و افزون بر آنچه طبق نهاده های کارها صورت پذيرفته آن چنانک

انوشيروان از خراج عراق وصول می شده که همه آنها خراج زمينهای آباد و مزروع بوده، بر زمينهای ناآباد هم که دسترسی 
م يک يا دو قفيز گندم برای ارزاق سپاهيان بيفزايد به آب می داشته اند خراجی وضع کند و بر خراج هر جريب گندم و جو ه

)۴٢(.  
  

ولی تمامی اين تشکيالت وسيع و خيل عظيم مساحان و مهندسان و کارشناسان کشاورزی و مانند اينها که در مدتی نه نسبتا 
 و تنها همان )۴٣(مانده کوتاه تمام آن روستاها و اراضی زراعتی آنها را بازديد کرده اند از محيط ديد آن راويان عرب خارج 

بلی گوسفندی هم که نيمی از آن کارمزد روزانه . دو مرد عرب عثمان بن حنيف و حذيقة بن اليمان در محيط ديد آنها باقی مانده
آن دو تن بوده و نيم ديگرش به عماربن ياسر عامل خليفه در کوفه تعلق می گرفته، نيز در محيط ديد آنها قرار داشته و حتی 

 می گفته اند به سهم عمار عامل خليفه ميشده نيز از ديد آنها سوقطم که کله و پاچه و اعضا داخلی آن گوسفند که آنها را اين ه
  . )۴۴(خارج نمانده است 

  
اين روش نقل اخبار از طريق روايات که حاکم بر تاريخهای عربی اسالمی گرديد اثر بسيار نامساعد ديگری هم بر  فرهنگ 

 را با تاريخ مفصل و پرآوازه اش و دقت و امانتی که در نقل دمحم بن جرير تبری. که آن را بيشتر در ابهام فرو بردايران گذارد 
او با اين که آنچه درباره تاريخ ايران پيش از اسالم .  خوانده اندپدر تاريخروايات مختلف به کار برده است، در جهان اسالم 

،  کتابها و نوشته هايی که )۴۵(ی تاريخی و نوشته های ايرانی قبل از اسالم نوشته بودهنوشته مطالبی بوده است که در کتابها
در روزگار تبری، غالبا هم اصل فارسی  و هم ترجمه های عربی آنها وجود داشته، و در دسترس خود تبری هم بوده، و تبری 

رده همه را از همان کتابها و نوشته های ايرانی و يا می توانسته همه آن چه را از تاريخ پيش از اسالم ايران در کتاب خود آو
 هشام بن دمحمبه استناد آنها نقل کند ولی چنين نکرده، بلکه به پيروی از همان سنت حاکم همه آنها را از قول راويانی همچون 

ک کتاب يا نوشته ايرانی  يا شعبی و مانند اين ها نقل کرده است و حتی در تمام آن کتاب مفصل اسمی هم از يوهب بن منبهيا 
تبری با اين که در جاهايی از کتاب خود . که در مورد استفاده يا مراجعه او بوده اگر چه ترجمه عربی آن باشد، ديده نمی شود

مطالبی هم از علمای ُفرس آورده که مقصود وی علمای قبل از اسالم ايران بوده اند ولی در کتاب او نام هيچ يک از آن علما را 
  .ی توان يافتنم
  

اين روش باعث گرديد که کتابها و نوشته های پيش از اسالم ايران از مسير اصلی تاريخ اين دوران برکنار ماند و مطالب آنها 
بی انکه نامی از خود آنها برده شود کم و بيش و گاه با اختصار و تحريف در مولفات عربی ديگر گنجانده شود و خود آنها به 

و چنين بود که نوشته های ايرانی به هر صورت و در هر زمينه که بود به خورد زبان . ند و از ميان بروندتدريج فراموش شو
عربی رفت و از خود آنها جز برخی نامها و آثار پراکنده آنها در مولفات قرنهای نخستين نشانی باقی نماند آن چنانکه با مرور 

  )۴۶( .د ترديد افرادی که با چنان مولفاتی سروکاری نداشتند قرار گرفتزمان کم کم وجود چنان کتابها و نوشته هايی مور
  
  
  ٢٣۴، قدامهّ بن جعفر، نبذ من کتاب الخراج المسالک، برگ ۵ خردادبه، المسالک و الممالک، برگ  ابن)۴(
تحت الحمايه، ولی مولی در عربی در دو معنی متضاد به کار رفته، هم بزرگ و سرور و حامی، و هم وابسته و خادم و ) ٢٢(

از وقتی که مولی به معنی دوم آن گسترش بی سابقه يافت، اين کلمه و به ويژه جمع آن موالی در مولفات عربی جز در همين 
و به همين سبب موالی در عرف اعراب طبقه ای بودند در مرتبه ای پايين تر از عرب، و نه برخوردار . معنی دوم به کار نرفت

 .در زبان فارسی مولی همچنان در معنی اول بکار می رود. يشان از آن برخوردار بودنداز همه حقوقی که ا



 
 
 ٣٣١ -٣٣٠ برگبالذری، فتوح البلدان ) ۴٠(
 
 ٣۶٨برگ بالذری، فتوح البلدان ) ۴١(
  
 ١/٩۶٢تبری ) ۴٢(
  
ه اجمال حاصل آيد به آنچه برای اين که از اهميت کار مساحت و دقت و اهتمامی که در آن رعايت ميشده آگاهی ولو ب) ۴٣(

تاريخ قم، تصحيح سيد جالل . صاحب تاريخ قم از کتابی قديم تر که در اين صناعت تاليف شده بوده، نقل کرده است مراجعه شود
 ١٠٧برگ . ش .  هـ ١٣١٣الدين تهرانی، چاپخانه مجلس 

 
 ٣٣٠برگ بالذری، فتوح البلدان ) ۴۴(
  
جمه آلمانی بخشی از تاريخ تبری که به دوره ساسانيان باز می گردد نوشته است، اين  ُفلد که در مقدمه ای که بر تر)۴۵(

  . ميالدی به آلمانی ترجمه کرده است١٨٧٩وی اين بخش از تاريخ تبری را در سال . مطلب را به خوبی شرح داده
 
 . اريد بايد آنرا جستجو کنيد اگر اين کتاب بسيار ارزشمند تاريخی را ند!!!!کتاب استاد ماليری نگاه کنيد به )۴۶(
 
 
 
 

 
  :گردآورنده

  شاهين کاويانی
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