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 (يک يادداشِت بلند)
ايم. اّما  اين پرسش پاسخ داده  به تصّور درآيد به اين موضوع پرداخته و به هکالّظاهر بسيار بيش از آن علی 
 ايم؟ يافته  که بايد پاسخِ خود راراستی و ُچنان آيا به 

 
دليل اين است که اگر پاسخ   توان به اين پرسش پاسخِ منفی داد؛ و آن به دليلی بسيار ساده، با اطمينان می 

اسالم اثری برجای نمانده بود! چرا؟ بسيار ساده است:   اين سرزمين، از را يافته بوديم، هرآينه امروز در
 به عنواِن "مغلوب" حضور داريم، و اسالم به عنواِن "غالب". بدوِن استدالل هم  ِی پيِش رو، ما در معادله

 ِی وقوِف ما به رابطه  یِ برد که طرحِ اين پرسش، جز به منزله توان به اين نکته، اين حقيقت پی می
اين پرسش را، سرآغاِز "کفر"ِ انساِن ايرانی   توان پيدايیِ شکست» نيست. بلکه، حتّی می -ِی «غلبهخصمانه 

بايست  تواند، و بلکه می که «چرا، و چگونه شکست خورديم؟» می  تلّقی کرد. رسيدن به پاسخِ اين پرسش 
نظر از   صرفِ –باشد. و ازآنجاکه   هت ِی ناگوار را بر ما آشکار ساخِی اين معادله چنبره  رفت ازراِز برونْ 

در اين ادواِر اخيِرمان، چيزی   ِی پنجم)، قروِن نخستيِن پس از هجوم و چيرگی (يعنی حِدّاکثر تا پاياِن سده 
بريم،  سرمی ِی اسالم به ُچنان تحِت سيطره و ما هم  گذرد،بيش از صدسال از آغاِز پيدايِی اين پرسش می 

 به "پاسخ"   -که بايد ُچنان –تواند و بلکه بايد به اين معنا باشد که هنوز می  " ِصرِف "عدِم توفيق در رهايی
 ايم. نرسيده 

 
وارد باشد، که:   - ظاهربه – ای که بيان شد، اين ايراِد جّدی وارد آيد، يا حتّی گونهبسا به مقّدماِت جزمی چه
و اثباِت قضّيه، پذيرفت که: صرِف   ، ِی کافیِی ادّلهارائه  گونه را، بدونِ توان اصلی ازين رو نمی هيچ به 

 تواند موجِب قطعی در امکاِن بديهِی "واگرداندِن غلبه، و "چگونگی"ِ شکست، می  وقوف بر "چرايی" و
مغلوب به حيِث "توان" در   گوييم: هرگاهدر پاسخ به اين شبهه می –چيرگی بر دشمِن غالِب پيشين" باشد. 

"مغلوبّيت" باقی مانده باشد، عّلِت ماندگارِی غلبه را،   ن در وضعِ ا نچُ موضعِ "چيرگِی بالقّوه" باشد، و هم 
م به نادانستگِی مغلوب" سراغ کرد."مرعوب  توان در صرفاً می     ماندِن مقوَّ

 
هم در  مان؛ آن ِ مغلوبّيت  نمايد، تا چه رسد به دوامِ وجه "باوری" نمی هيچ حتّی شکسِت ما از اسالم، به

همه قرن، مجال و امکاِن "تداوم" بخشيده، در  اين  ه اين مغلوبّيت را، دردرازناِی چهارده سده. آنچ 
ِی هجوم"، و نادانستگی  ِی "هنگامه شود. مرعوبيّت، در محدودهخالصه می  "مرعوبّيت" و "نادانستگی" 

  ِی اخير. هزارساله  در
 

؛ و باز بنا به  مخوردي  خورديم، اّما شکست ِی "توان"ها، ما نبايد از اسالم شکست می بنا به سنجه 
 ايم. مانديم، اّما متأّسفانه مانده مغلوبّيت باقی می  مان، نبايد براِی دورانی ُچنين طوالنی به وضعِ ِ "توان"های 

 
 

آيم که «چرا از  برمی  کنم. در اين نخستين بخش، در پِی پاسخ به اين پرسش يادداشت را به دو بخش می 
، به چرايِی "ماندن در مغلوبّيت"  -خواهم داد  زودی نشربه   که–اسالم شکست خورديم؟»، و در بخِش دّوم 

رسيم، بخِش دّوم، به  با پاسخی که در اين بخِش نخست به آن می  ست که خواهم پرداخت. کامالً بديهی
 باد! ِی راهکاِر راستيِن "غلبه بر اسالم" خواهد بود. ايدون دربردارنده يارِی ايزدان، 



 
 

 چرا از اسالم شکست خورديم؟ 
ِی  فارسی، به واقعه  چه به عربی وتاريخِی پيشيِن ما، چه به -ويا، جز در /شاهنامه/، در کّلّيِت آثاِر ادبیگ

نگريسته شده، و مداِر سخن و گزارش، بر "پيروزی   اسالم ديِد سپاِه هولناِک يورِش اسالم، از زاويه 
  اسالم" است نه "شکسِت ايران"! 

 
گزارِش مستقيِم عينی است، اّما   یِ گونه دانيم، روايت به ايم و می انده خوکه همه  در /شاهنامه/ نيز، ُچنان 

زاد به  ِی نامه (ِی رستِم فّرخ غيِر مستقيم، و در لّفافه  یِ گونه داوری يا به عبارِت ديگر بياِن نتيجه، به 
  يابد؛ و آن نيز به قالِب پيشگويِی پيامدهاِی چيرگی. می  برادرش) امکاِن بروز 

 
در آن، يورِش اسالم، از   ايم کههاِی تا سّوم و چهارِم هجری، آثاری داشته داشت که در سدهيد ترديد نبا 

دست، جواِز  نمانده؛ زيرا آثاری ازين آثار برجای  يک از اينديِد ايرانی گزارش شده بوده؛ اّما هيچ زاويه 
 توان به محِض ديدِن آن، می که  مانده، عّلِت کامالً آشکاری دارد اوراقی برجای  نشر نداشته، و اگر معدود 

زباِن ُکردی. و اين هردو،   بُرد. ازجمله، دو قطعه شعر داريم، يکی به زباِن پهلوی، و ديگری به بدان پی 
 ]1[ِی دّوِم پس از هجوم بوده باشد حِدّاکثر سده ِی نخست و يابه احتماِل قوی، بايد مربوط به سده 

 
بهراِم ورجاوند). اين شعِر  شاه  ی ورژاوند» (برآمدنِ وهرام ی شه ِی پهلوی موسوم است به «اَپَر َمتَن قطعه

 جاتوانيد اين نظير را می بی 
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 جا يا اين 
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الّشعرا نقل از ملک  کردستانی، به  ِی آن، از دکتر سعيد با ترجمه –شعِر ُکردِی کهن را  اّما، قطعه  . وبخوانيد 

   جاجا [و مستقّالً اين اين  -بهار
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 نيز؛ که در 
 کنم: ها قابِل استفاده باشد] نقل می دهی لينک 

 
 هرمزگان َرمان آتران کژان 
 هوشان شاروه گوره گاوران 
 زور کره ارب کردنا خاپور 
 گنانی پاله بشی شاره زور 

 ژن و کنيلکا وديل بشينا 
 مرد آزاتلی ژروی هوينا 

 دسروش زردوشتر ماننه و بی 
 کسبزيکا نيکا هورمز و هويچ 

 
 
  هاِی هرمزدی ويران شد و آذِر آن کشته گشت گاه ستش پر
 

 خود را پنهان ساختند بزرگ و بزرگان 
 تازِی زورکار و زورگوی ويران ساخت 

 شهرهاِی "پهله" را، تا بروی به شهِر زور 
 زنان و دوشيزگان به اسيری رفتند 

 آزادمردان در خون غلتيدند 



 دستيار مانده است روِش "زرتشتر" بی 
   [2]کند. کس رحم نمیهيچ به   اهورمزدا

 
شعر را، نه  دو قطعه  ِی بسيار جالب، که در بحِث حاضر نيز جاِی طرح دارد، اين است که بهار، ايننکته 

هاِی اوجِ  هم در سال دهد! و آن طرح می  عر در ايران" مجالِ  "شدر بحثی تاريخی، که در بررسِی ادبیِ 
 پادشاهِی رضاشاِه کبير. 

دست، در ايراِن تحِت  ازين  نماندِن آثاری توان تا حدودی به چندوچون و چرايِی برجای جا می از اين 
  ِی ديگر نيز اشاره کنم: نکته بُرد. و بد نيست به اين دو ِی مخوِف اسالم پی سلطه

ترجمه رها  بهرام"، يک بيت را بی ِی شاه "چامه   خوِد بهار، در همان فضا و شرايط نيز، ازی  تّ ح  . ١
  ]  ٣کند![می
 

ندرت مورِد  پهلوی نيز، به   یِ ام که نقل شده باشد؛ و قطعه ِی کُردی را جايی نديدهاز اين دو قطعه، قطعه 
  ]  ۴نقل و استناد واقع شده.[ 

 
ِی شوم و ويرانگِر  واقعه  سو، ديگر ما به ِی پنجِم هجری به اين سده اخرِ که اشاره شد، از حدوِد اوچنان 

خوان؛ و  ايم، و فتوحات ايم. مسلمان بوده ننگريسته   ِی ايرانمان، از دروِن جبهه يورِش اسالم به سرزمينِ 
 يم که باش  که خود متوّجه  آن  ايم. بیبردههاِی فتوحاِت اسالم، لّذت نيز می گزارش کمابيش، از خواندنِ 

هاِی  يکی از جنگ   داده است، ديگر خاکی را که بنا به رواياِت تاريخی (!)، فرشتگان درحينِ چه روی 
اند، پاشيده در  پاشيدهچشِم گروِه خصم می لشکِر اسالم با سپاِه مجوسان و گبرکان (گويا «قادسّيه»)، بر 

ريِز سفّاک) به  فاتح (و نه فالنک خون  دارِ ايم که فالن سرخواندهايم. ديگر، اگرمی ديدهچشِم خويش نمی 
 ايم... کردهآسياب گردانده، خوِن خود را در چرخ و پِر آسياب احساس نمی  خوِن گبرکان 

 
ِی آمادگِی  در هنگامه  روايِی ايرانهاِی کهن راجع به تشتِّت فرمان آميِز گزارش اگرچه مطالِب اغلب اغراق 

ِی ذهنی را در  زمينه توانسته اين پيشروزگار، می   ن و ثروتمندِ باداهاِی آمسلمين براِی يورش به سرزمين 
شکسِت خود (!) را در ضعِف خويش بجوييم، احساِس غالِب ما، کامالً چيِز    ما پديدآورده باشد که عّلتِ 

ير  البتّه، تقد  ايم. وديدهاست: پيروزِی اسالم بر کفر را "تقديِر الهی" و "سرنوشِت محتوم" می ديگری بوده 
 ايم و نه در صِف "مغلوبان". بوده  ِی "فاتحِ غالب" سرنوشتی خوشايند؛ چراکه اکنون ديگر در جبهه  و

فردوسی، در عّلِت شکست، و   یِ وجه به تصويری که /شاهنامه/ هيچ توان گفت که ديگر به با اطمينان می 
پوش، با نيزه  ای گرسنه و ژنده رهنه پاب ايم: کششی نداشته  نهاده،وار، پيِش روِی ما می ای اشاره گونه البتّه به 

 ِی بهشت! ايستاده بر دروازه  و شمشيری سبک،
 

دم فزاينده در  به رفتِن دم  ِی فاجعه، و فرو ايم، با دورشدن از نقطه سوی آمدهدر طوِل زمان، هرچه بدين 
ه نبوده است.  ساختبازنگرِی آن وقايعِ خونين کاری  گنداِب اسالمّيت، ديگر براِی بيدارِی ما، از دستِ 

 قدر از دورانِ ايم: ما مسلمين! ديگر آن هولناک، نه بيگانه، که خوِد ما بوده  هایِ ريزی ديگر، عامِل آن خون 
 انگيخته است. در ما برنمی  يادآوردِن آن، احساسی راايم که به شکوهمنِد پيش از اسالِم خود دور شده بوده 

انديشيدن به دوراِن باستان و   ده در هستِی ايرانی، نه ازرکننهاِی بيداروست که نخستين تکان و از اين 
ِی احواِل خوِش او با  ِی غربی، و مقايسه يافته دست  ِی انساِن به خرد يادآوردِن آن، بلکه با مشاهدهبه 

ِی چشمی به دنيا گشودن، ياِد گذشته نيز، در ما پر  است؛ اگرچه، پس از گوشه  مان، پديدآمدهروزگاِر تباهِ 
  گشوده.  بال  و
 

درآمدِن يادماِن ادواِر شکوهمنِد    به  ِی فراموشی رود که بتوان تأثيِر شگرِف "از بوته همه، ُگمان نمی با اين 
هاِی  سو، در پرتِو پژوهش ساِل پيش به اين گرفت. از حدوِد دويست  مان ناديدهبسيار دوِر ما" را، در بيداری 

  فرهنگ و تاريخِ باستانِی بسيار دوِر ما، از وراِی غبارِ ِی شدهفراموشی سپرده  به  هایِ غربيان، بخش 
  ]  5ايم.[آشنايی يافته  هاتر، ما نيز با آن پژوهش گری آغاز کرده؛ و سپس ها، جلوه ها و هزاره قرن

 



بُرديم که ما  هيواليی پی   مان، به وجودِ ِی سراسر شکوِه ديرينِ درنگ پس از بيداری، و آشنايی با گذشته بی 
انگيز برجای نهاده است. به سراغِ گذشته رفتيم تا  رّقت  هايی ناتوان وصورِت تفاله عيده، و به روبلرا ف

 ده سال است که با  وچند   اين هيوالِی موحش بر ما چيرگی يافته. و چيزی حدوِد صد  دريابيم چرا و چگونه
 رويم. اين پرسش کلنجار می 

 
بخش کرد و از هم جدا   ِی اصلی سال را به دو دوره ه  د  د وچن  نياز از بازگفت، بايد اين صد به دليلی بی 

  ِی دّوم نيز، به دو دوره قائل شد:نمود؛ و باز براِی دوره 
 
  ايم  ِی اسالم مواجه شده ، که در آن با چيرگِی دوباره ۵٧. پيش از  ١
  : ۵٧. و در دوراِن پس از  ۵٧  . پس از٢
  الف) پيش از دسترسِی نسبةً عمومِی ما به اينترنت،  
 دوراِن اينترنت.  ب) 

توان  به اسالم، سراغ نمی  ِی درونِی فراگير و ملموسی براِی پرداختِن انساِن ايرانی ، انگيزه ۵٧تا پيش از 
گشا و ارزنده بوده که  ايرانی، ُچنان و چندان راه   نظر، براِی تجديِد حياتِ ، از اين نقطه۵٧کرد. انقالِب 

ل را نيز درخوِر طرح سازد، که: خمينی، از سوِی "روحِ جمعِی  خيَّ حد ماين  ای تاتواند حتّی نظرّيه می
  ]  ۶مأمورّيت داشت.[  ايرانی"

 
اش را با اسالم  هميشه، تکليف   بار برایِ ِی اسالم، انساِن ايرانی را واداشت تا يک ظهور و چيرگِی دوباره 

ابزاری شگرف به  - پديده  تلخ،سّوِم اخيِر اين دوراِن   در نيمه يا يک  بختانه،. و خوش   ]٧يکسره سازد[
نقد و   بندی و ِی «آزادِی بيان»اش را محقَّق سازد. براِی جمع تا رؤياِی هزاروچهارصد ساله  يارِی او آمد 

که متأّسفانه نگارنده هرگز مجاِل   ای نياز است ِی اخير، به مطالعهشناسی در اين دوره بررسِی آثاِر اسالم 
ای نسبةً کّلی، و بيشتر ناظر به آثاِر دوراِن  گونه خود را به ر، بحثِ ناچارو، به آن را نداشته است. از اين 

 نيز،   57ِی نخسِت پس از کنم؛ چرا که در دوره دنبال می ۵٧پيش از   - بساچه–حتّی   پيش از اينترنت، و
فته که  ر ياغربی، آثاری نش  ِی حضوِر جمعيّتی قابِل توّجه از ايرانيان در کشورهاِی آزاد و متمّدنِ واسطه به 

 خبر مانده. نگارنده از بسياری از آن بی
 

 است:  گانهِی عللی سه دهد که دربردارنده ِی غالب، به پرسِش مورِد بحث پاسخی می نظرّيه 
 . ايراِن ساسانی، از درون و برون، به اضمحالل و آشفتگی دچار بود. ١
ساختاِر طبقاتِی مبتنی بر   و کّلّيتِ  دان، . ما ايرانيان از ستِم شاهان، و زوربيشی و نيرنگ و فساِد موب٢

 تنگ آمده بوديم. به   ستم و انحصارطلبِی حاکم بر جامعه، تا سرحِدّ انزجار 
 . اسالم، با شعاِر «برادری و برابری»، ما را فريب داد.٣
 

  دوواژگانی بسيار رسا، در   احمد شاملو، در يکی از شعرهاِی بسيار قوی و مؤثِّر خود، اين هرسه را، با
 طر و نيم گنجانيده: س

 ام دادند «اعراب فريب 
 ]  ٨ِی خويش بر ايشان درگشودم »[ برجِ موريانه را به دستاِن پُرپينه 

 
الّظاهر وقوعِ هرگونه  علی  اساس، پا فراتر نهاده، و ِی سراپا بی و بلکه، از ديگر باورمنداِن اين نظريّه 

  جنگی را هم انکار کرده است!
 

ِی اخيِر  ده ساله  وچند  صد  يک   یِ نشناسی)ِ دوره تر بگوييم: اسالم اسی (يا درست شنم ِی اسال و اين، فاجعه 
کوشد؛ اّما اميدوار است که  خويش، به رفع و دفعِ آن می  ای که نگارنده، اينک با تمامِی توانِ ماست. فاجعه 

 یِ مايند، و بلّيه ّجه ننه چون صاحِب اين قلم، ناتوان و صرفاً دردمند) بدان تو    پژوهندگانی توانمند (و 
  شوِم آن را از ما دور سازند.

 



اساس،  برداشِت ناروا و بی   فهمی، يکتوان ديد و دريافت که چگونه يک نادرست از همين شعِر شاملو می 
گونه  کند. و متأّسفانه، امثاِل اين ما نشست می  هاِی عمقِی ذهنِ تواتُر، در اليه يابد؛ و به گسترش می 

ً -اساس  هاِی بی برداشت  که به بهترين نحِو ممکن، بياِن شعری و ادبی يافته باشد،   -ساختهدشمن  و بعضا
 شود! ِی فردوسی نيز يافت می نيست؛ و گاه حتّی در /شاهنامه/  اندک

 
 
  

 گانهابطاِل علِل سه 
ّلِت  کنم که برخی، ع ، اشاره -اين حقيقِت تاريخی!–جزِء اين نظرّيه به پيش از پرداختن به ابطاِل جزء

شود؛ و آن  اساسی، به بحِث حاضر مربوط نمی  افزايند، که بنا به تفاوتیيگری نيز بر اين مجموعه می د 
  «خيانِت نيروهاِی خودی» است!

 
سراغ کرد؛ اّما دروغی   توان يکی اسناِد تاريخی نيز می ِی مورِد بحث، براِی اين گانه برخالِف فقراِت سه 

گاهی است که با بياِن متواتر، آن را  و گه  : واقعيّتی جزئی بگوييم  ترساخته بيش نيست؛ يا درست دشمن
يا جلوه داده شده است. در همان مکتوباِت کهن که براِی اين فقره بدان   اند،ِی امری کّلی جلوه دادهگونه به 

ه  شده، همخودی" ذکر  الّظاهر "خيانِت نيرویِ اصطالح و علی ِی مواردی که از اين به شود، کّلّيه می  استناد 
هاِی  روِی دشمن در داخِل سرزمين پيش  هاِی بزرِگ اّولّيه، و ضمنِ و همه، مربوط به بعد از شکست 

گردد، اين فقره بيرون  هاِی بزرِگ اّوليّه محدود میرويارويی جاکه بحِث ما به نخستين ايرانی است. و ازآن 
 گِر ما در شناخِت هيوال تواند بود. ، ياری در تعليل و تحليِل نهايی، اين فقره نيز از بحِث ماست؛ اگرچه 

 
 گانه. بازگرديم به ابطاِل علِل سه 

کوشيده است،   جدّ ِی «اضمحالِل ايراِن ساسانی» بهانداختِن نظرّيه  يکی از کسانی که در طرح و جا 
  سِن دانمارکی است، در کتاِب /ايران در زماِن ساسانيان/. کريستن 

 
    ريکاِی زباِن پارسی«اندر تاِی وبالِگ ازين، نويسندهپيش 

http://borzinmehr.blogspot.com  ِی منسوخ، و  مقاالِت خود (يک واژه  واِر يکی از(م. سهرابی) در حاشيه
  ِی حتمیِ ِی خواننده به مطالعه توصيه  بحثی در چندوچوِن نسخِ آن به اين موضوع پرداخته است. ضمنِ 

 آورم. می  جاای از بحث را اين ِی فوق، فشردهمقاله 
سن در اثباِت دعوِی  کريستن  سندی که پروفسور -کنم تنهاو تأکيد می –بنا به تأّمل و بررسِی نويسنده، تنها 

جويد، عباراتی از «باِب برزويه»يِ کتاِب  استناد می  خويش، داير بر «اضمحالِل ايراِن ساسانی»، بدان 
  له و دمنه/ است. وِر /کليمشه

 
درنگ بر سِر حرِف  بی  نموده، و   -ازجمله نولدکه-ای گذرا به نظِر متفاوِت ديگران سن اشاره کريستن 

که افزون بر دريافِت کامالً  است! درحالی  گردد، که: خير؛ اين، يک سنِد معتبِر ساسانی خويش بازمی 
هم از    آن ِی پنجِم هجری،ای داريم از سده ه ر و ارزند ]، سنِد بسيار معتب٩درست، دقيق، و منطقِی نولدکه[

داند. مقفّع می ِی ابنِ برزويه» را برساخته   نظير، يعنی ابوريحاِن بيرونی، که «بابِ ای بی دانشمند و پژوهنده 
يک    سن در هيچکه کريستن گردد. جالب آن ِی اعتبار ساقط می درجه  سن ازگونه، يگانه سنِد کريستن بدين 
 برجسته نشان   آميز (درايرانِی مربوط به عصِر ساسانی، که ازقضا با ديِد دشمنانه و اغراق  رِ نابعِ غياز م

اساِس خويش، بدان استناد  براِی دعوِی بی   نگارش درآمده، مطلبی نيافته که بتواند هاِی ايرانی) به دادِن بدی 
 جويد! 

 
سن را آشکار  کريستن  یِ دِن نظريّه آوردی" بودرای وجود دارد که "من ِی سادهافزوِن بر اين، قاعده

هاِی يک جامعه، و آبادانِی آن. و  استوارِی بنيان  سازد؛ و اين قاعده عبارت است از "نسبِت مستقيِم ميانِ می
هاِی تاريخی، که عموماً توّسِط دشمناِن ايران، يعنی مسلمين، و بعضاً  گزارش کجاِی اسناد ودر هيچ 
هاِی ايرانی  سرزمين  ای به ناآبادانی و ويرانگیِ رش درآمده، کمترين اشارهنگاب، به بسيار متعصّ  مسلمينِ 

اند، «ايران»ی بوده که از  ديدهگزارشگران می  شود. و بايد به اين نکته توّجه داشت که آنچه اينديده نمی 



ت. و  ه بوده اسشاهنشاهِی ساسانيان، بسی مصائب و باليا بر وی گذشت  ِی خسرو پرويز، تا پايانِ دوره
نه اين ايراِن    زور به ما بباوراند کهخواهد به می -ایمعلوم نيست به چه انگيزه  –سن کريستن  گاه،آن

 اضمحالل و فروپاشی بوده است!  روان، دچارِ ِی درخشاِن خسرو انوش ديده، بلکه ايراِن دورهمصائب 
 

ِی  موبدان، و نظاِم وحشيانه  از شاهان و ايرانيان آمدگِی ماتنگ بپردازيم به دّومين عّلت، يعنی انزجار و به 
در همان نخستين برخورد و نگاه، وی را «ديو»   هم تا سرحِدّ استقبال از دشمن؛ دشمنی کهطبقاتی؛ آن 

 ايم! ارزيابی کرده 
 
ِی مستحکم،  اين نظرّيه  گويي دارد؟! کاش سازندگان و باورمندانِ ای نياز به پاسخ راستی، چنين ياوه به 
ماَند که بهراِم اسکندرِی ميانه، شب بخوابد و،  می  کردند. به اين ارائه می  - اعتبارولو بی –سند  کم يک ستِ د 

اعالم کند: «عّلِت شکسِت روميان از بربرها، و برافتادِن امپراطورِی روِم    ِی بلند راصبح، اين نظرّيه 
 خوانده.»!! نمی   ان نيک آواز وافوِرشاند غش داشته، و سوراخِ کشيدهاين بوده که ترياکی که می  غربی، 

مان  جاهايی ناشناخته از درونِ  که متأّسفانه  تر است؛ اّال اين تر و مضحک نيز ياوه باور کنيد آن ياوه، ازين 
هاِی گنده  که ياوه از دهان بريم. و ديگر اين نمیپی  اشبودن  رو به مضحک کند؛ و ازين را ارضاء می 

 ويژه دهانی ای داريم؛ به هايی شيفتگِی بيمارگونه ياوه از چنين دهان قاپيدِن   بيرون جسته است؛ و ما به 
 که نه از خودمان، بلکه از "از ما بهتران" باشد! 

 
بودن»ِ نظم و نظاِم طبقاتِی  «ستمگرانه  خواهم پاسخ بدهم؛ بخشی که همه، به بخشی از اين ياوه می با اين 
  کند. ِی ساسانی را دعوی میدوره

 
توان آن را "تحميِل  می  گردد کهای بازمی به اين برداشِت ناروا وارد است، به عارضه  ی که ايراد  نخستين 

امروزيِن خود را، به ادواِر   -یِ باورانه ويژه ارزش به  – هایِ ِی امروز نبايد ديدگاه ديدگاه" خواند. پژوهنده 
ِی  ِی ساختاِر ادارهگانه هاِی سه ش جداگانِی بخ- طوِر مثال، "خود نمايد. به  پيشيِن مورِد پژوهش تحميل 

ِی اخير  سدهدوسه  ، از دستآوردهاِی غربیِ -مجرّيه، مقّننه، قضائّيه –گانه) (استقالِل قواِی سه  کشور" 
روايِی ادواِر گذشته، وجود يا عدِم آن را،  فرمان   هایِ توان در نقد و بررسِی نظام رود، و نمی شمارمیبه 

 ای است متعلّق به طبقاتِی جوامعِ کهن و باستانی نيز، مقوله و پديده نظامِ   ظم ومالِک ارزيابی قرار داد. ن 
وجود داشته است. و اين    هايی،ِی جوامع، با تفاوت روزگاراِن پيشيِن حياِت اجتماعِی بشر، که در بيشترينه 

غِ جوامعِ  خود به سرا ِی ذهنِی امروِز زمينه با پيش   تابد. ُچنانچهنظم و نظام را، ذهِن امروزيِن ما برنمی 
 آن جوامع، به اوصاِف «ستمگری، بيداد، و توّحش» متّصف خواهند گشت.  یِ کهن برويم، پيداست که همه 

 
به آن، مورِد بررسی قرار    هاِی دنياِی کهن را بايد در بستِر زمانِی متعلّقِ ها، و پديدهساز و کارها، ويژگی 

شود، چيزی نيست که اختصاص به  سانی مشاهده می سا ايرانِ  ای که درگونه داد. نظم و نظاِم طبقاتی، به 
 ايراِن ساسانی داشته باشد. 

اند؛ ازجمله در هنِد  نموده ِی جوامعِ کهن شناسايی چنين نظم و نظامی را، پژوهندگاِن تاريخ در بيشترينه 
]  و  ١٠[  منشی ايراِن هخاُچنين در آيد؛ و هم ديگر برمی  که از ُکتُِب مقّدس و اسناد و شواهدِ باستان، ُچنان 

  اشکانی. 
 

عبارتی پنج  چهار، و يا به   در /شاهنامه/، اين نظِم اجتماعی به جمشيد نسبت داده شده. وی مردمان را به
وران. ُچنانچه "ديوان" را  پيشه   -ورزانکاران، و دست کشت  آوران،کند: پرستندگان، جنگ گروه بخش می 

 ند بود، که جمشيد، براِی ساختِن بناها، به بيگاری ايشان خواه آوريم، گروِه پنجم  نيز در شماِر مردم
برزيگران»    -سپاهيان -ِی «پيشواياِن دينیگانه سه  هاِی زرتشتی نيز از طبقاتِ در متن   ] ١١ُگماردشان.[ می

 سخن رفته است. 
 

ی  ع و نهش بلکه وض ِی خاص،بندِی سه يا چهارگروهِی مردمان، نه يک پديدهبه نظِر نگارنده، اين بخش 
بندی مبتنی بر آن است، وضعِ  که اين بخش  مالً طبيعی بوده؛ بنابراين جاِی انتقاد ندارد. "تقسيِم کار"کا

 طبيعی و بديهِی زندگِی اجتماعی است. 



نژاد، زبان، يا دين و اعتقاد    ِی رنِگ پوست،داشت، مثالً بر شالودهبندی مبنايی ديگر می ُچنانچه اين بخش 
ِی ساسانی،  حال، در نظم و نظاِم مزبور، در دورهاين  و انتقاد داشت. با يد جاِی بحث ترد بود، بی می

بودِن طبقات" است. طبقات، در اين دوران،   که جاِی بحث دارد؛ و آن "بسته  ويژگِی ديگری شناسايی شده
  قراِر زير بوده:  به
  ]  ١٢. روحانيان (آسروان[ ١
  (ارتيشتاران)   . جنگيان٢
  ن) ارات (دبيرا. مستخدميِن اد ٣
 ] ١٣گران و شهريان يا هتخشان.[ واستريوشان) و صنعت  ِی مّلت (روستاييان يا. توده ۴
  
  
  
 

 نويسد: مهرداد بهار می 
صورِت رسمی عميقاً    ِی ساسانيان، ساخِت اجتماعی به ويژه در دوره «در سّنت و آئيِن کشورداری، به 

شد.  ) شديداً دفاع می castبسته (  تِ ِی اين طبقاای بود و از وجود و ادامهطبقه  متّکی بر شکِل سه 
دوز و انوشيروان در  توان در داستاِن معروِف کفشرا می  هايی از اين دفاعِ سنّتی از حدوِد طبقاتی نمونه 

    ] ١۴شاهنامه/ ديد.»[/
 

اِت  بهار در عبار ِی بحثِ داده (و عّلِت آن به زمينه نظر از تسامحی که در ذکِر عدِد طبقات روی صرفِ 
بخشِی   ِی سه «ساخِت خويشکارانه ای بسيار درخوِر درنگ، ازگونه که به–گردد او بازمی پيشيِن 

آيد که براِی اين موضوع، اسناِد قابِل توّجهی در  برمی گويد)، از سخِن وی ُچنان هندواروپايی» سخن می 
ردی کامالً  مو ِی ديگر،] يگانه سنِد آن باشد! و از سو١۵"داستاِن کفشگر"[ بسا  دست نيست؛ و چه 

  - ای که ما به ذهن داريمگونه به   الاقل–بودِن طبقات را   مشّخص در دست است که اين دعوی، يعنی بسته
گونه مطرح نگردد که  برزويه» است (اگر اين ايراِد مغلطه  کند؛ و آن، سخِن آغازين در «بابِ نقض می 

 ايم!): «پدِر من از لشکريان ّفع دانسته مقاِر ابنِ ، دستک-به استناِد ابوريحان  – «باِب برزويه» را که 
    ]  ١۶ِی علماِی ديِن زردشت بود...»[ بود و مادِر من از خانه 

 
 وجود ندارد؟!   آيد؛ و هيچ مانعیِی اهِل دانش درمی چگونه است که فرزنِد يک لشکری، به طبقه 

 
و در اين چند دهه يا  –امروزه  ه به آن شّدت کبودِن طبقات، ام که بسته ُگمان ِی نگارنده در اين نکته بی بنده 

  گوييم، نبوده است. می  -ِی اخير صدساله  بلکه يک 
 

 اّما اين موضوع اهّمّيِت چندانی ندارد.
ممنوعّيِت انتقال، ُچنان که   بودِن طبقات، و به نظِر نگارنده، اصِل موضوع کامالً قابِل دفاع است. بسته 

فکرانه نبوده؛ بلکه کامالً برعکس، بر  دليل و کوته بی  عّصبیه و از روِی تآيد ظالمانامروزه به نظِر ما می 
ضمناً بسيار خردمندانه، و سودمند به حياِت اجتماعی، و پويندگی و استوارِی    زيرساختی نسبةً طبيعی، و

 ن روی خوشايندتري  دليل، حتّی در بهترين و بنا شده بوده است. متأّسفانه به دليِل خصومتی غالباً بی  آن،
ايم،  تنها تأّمل نکردهنه  - که بايد ُچنان -بازهم   ِی ساسانی،ِی دوره مان به مواريِث ارزنده هاِی مثبتِ آوردن 

 روان و دورانِ ِی انوش ويژه درباره ايم. و به ِی خود ساخته تخطئه را پيشه  بلکه ناباورانه ورِد انکار و 
فکرانه  نگاِه تازه و روشن   ايم. چرا؟ چون درای دچار آمدهخوانِی کور و متعّصبانه پادشاهِی او، به مخالف 

ِی قهرمان  گونه و سّنتِی خود تبرئه شده، و به   ِی ما، مزدک از اتّهاماِت رسمی-و ازجمله سوسياليستی–
ِی او  آمده، به رّد و سّب و لعِن کشنده مان جز بديهی نمیبه چشمِ   ای کهگونه درآمده؛ بنابراين، به 

  . ايمبرخاسته 
 



وار  توانم اشاره تنها می   آورم؛قلمِی مزدک را به ته، مجاِل آن نيست که دريافِت خود درباره در اين نوش
کاری کامالً  هايی نيک انسانی؛ اّما با راه با انديشه  بنويسم که: مزدک، مردی بود دردمند، و بسيار فهيم،

 وارونه! بگذريم. 
 

آن است. "عدل" در   ِی «عدالت»ِساسانی، نظرّيه ِی  ّمِل دوره يکی از مواريِث بسيار ارزنده و درخوِر تأ
روشن دارد: «بودِن هرچيز در جاِی خود».   ِی مزبور، معنايی بسيار ساده، و تعريفی بسياربينِش دوره 

نظريّه، بايد مورِد توّجه باشد، اين است که "عدل"ِ مزبور، بيش و    ای که در تأّمِل بر اينترين نکته مهم 
  ی مبتنی بر "اخالق" باشد، يک سازواِر ضرورِی حياِت اجتماعی است. امقوله  آن کهپيش از 

 
ِی  به بهترين گونه  ، ازجمله،-شود مهر نسبت داده می که يحتمل به بزرگ –ِی نسبةً مشهوری وارهحکمت 

- اخت؟ ای بدل س کشوری آبادان را به ويرانه  تواندهد: چگونه می ِی مزبور را توضيح می ممکن، نظرّيه 
به مرداِن کوچک، و کارهاِی کوچک به مرداِن بزرگ. مرداِن    ان! با سپردِن کارهاِی بزرگبسيار آس

نهند؛ و مرداِن کوچک و حقير، خود از  خرد و حقير شرم دارند، و آن را فرومی   بزرگ، از انجاِم کارهایِ 
 ماَند! ِی امور فرونهاده می گونه، همه آيند؛ و بدين کارهاِی بزرگ برنمی  پِس 
 

 ِی بسيار ظريف و مهِمّ ديگر که بايد در نظر داشت، به قراِر زير است: ه دو نکت
المثل  رو، فی مشاغل. ازين  یِ ها بوده، و نه به شماره ها و خويشکاری بندِی نوعِی دانستگی . طبقات، دسته ١

ودّيتی  گونه محد ، هيچ ها گرفته؛ و در گزينِش آن می شماری از مشاغل قراردر چهارمين طبقه، انواعِ بی
 کهوضعِ ممکن براِی آموختِن يک پيشه، و استاد شدِن در آن، با توّجه به اين   وجود نداشته است. بهترين 

خويش را دنبال کند. ُچنين   ِی پدرِ ای جز کارگاه وجود نداشته، اين بوده که هر کودکی، پيشه کدهآموزش 
ماعِی خوِد ما، تا همين چند دهه قبل، شکِل  زندگانِی اجت ر ِی ساسانی، که د فقط در دوره وضع و روالی، نه 

زيسته، در کمتر  سالگی در کناِر پدر، در مثالً کارگاِه آهنگری می شش -از پنج غالب بوده است. کودکی که 
سالگی، هوس کند  پانزده  سالگی، استادی زبردست بوده. چه نيازی بوده که اين کودک، مثالً دربيست  از

 د؟! که درودگر شو
 

هاِی دوِر ماست، در  گذشته يی کامالً متفاوت باّيِت امروزيِن خود را، که متأثّر از طرِز زندگانی نبايد ذهن
 هاِی ناروا درآوريم. از برداشت  نگرش و پژوهِش خود دخالت دهيم؛ و در اثِر اين خلط، سر

ه با تداوِم پيشگانِی  اين بوده ک يوه ترين و سودمندترين شِی قديم، خردمندانه يی از گونه ازقضا، در زندگانی 
 ثمر، جلوگيری شود. هاِی بیکاریپراکنده   موروثی، از اتالِف وقت و نيرو، و

 
زندگِی ادواِر پيشين است. و   جاِی زندگِی امروزين با ِی نابه دارد، بازهم مقايسه . آنچه ما را به خطا وامی ٢

 مبتنی بر نوشته" است. به اين تصّور  ِی "فرهنگِ وله قم جا نقش دارد،ازجمله اموری که در اين قياِس بی 
 وران) که اکثرّيتِ ِی چهارم (کشاورزان و پيشه ِی ساسانی، مردماِن طبقه جامعه  شويم که اگر دردچار می 

اند، پس در "جهل و  بوده   دور و برکناراند، از "خواند و نوشت آموختن" به دادهجامعه را تشکيل می 
 اند! بردهمیسرنادانستگی" به 

 
ايم که در  اين نکته توّجه کرده  ايم؟ مثالً آيا به ِی جوانب را در نظر گرفته راستی ُچنين بوده؟ آيا همه آيا به 

نه چون دوراِن ما، بلکه حتّی   - ای گونه عاِمّ آن، و به   ِی ساسانی، «کتاب» به مفهومِ دنياِی کهِن دوره 
 توانسته وجود داشته باشد؟ (آشنايیِ گسترده، نمی   -مهبعد، ني به   چهارِم هجری هاِی سّوم و ِی سده گونه به 

ِی دّوِم  ِی سده در نيمه  ،-شدهکه در دنياِی کهن، ظاهراً تنها در چين ساخته می –جهاِن ايرانی با کاغذ 
 هجری اتّفاق افتاده!) 

 
ِی کفشگِر  ه تِن انگيزگرفه اشتبا هاِی ناگزيِر دنياِی کهن، و از آن بدتر: مثالً با توّجه به اين ويژگی بی 
خوانی" بياموزد، و مثالً شاعر يا  که فرزندش "کتاب  کنيم منظورش اين بوده شاهنامه/ (که تصّور می /

 ِی بزرگی شود!) نويسنده 



از فرهنگ و تمّدِن کهِن   ای درخشان کنيم، و بر دوره اش، گريبان چاک می مانده براِی او و فرزنِد محروم 
انگيزی که در آن يک کفشگر به ُچنان  شگفت  ، توّجه کنيم به فضایِ کشيم! (ضمناً می خويش، خِطّ بطالن 

هاِی غيِر ايرانِی  شاهان وام بدهد! و تازه، اين شخص، در سرزمين  تواند به شاهِ رسد که می ثروتی می 
کند؛  انی می و از آن اظهاِر شادم روان، خود به اين نکته توّجه دارد،]  انوش ١٧بُرده[ سرمیبه   شاهنشاهی 

 راستی نمونه است!) بيانی که به   با
 

بسنده بوده، و روشن   دادِن نادرستِی اين توّهم،سخن به درازا کشيد. اگر اين بحِث درازدامن براِی نشان 
موهوم و اّدعايِی ما نداشته»، و نيز توانسته   ساخته باشد که «شکسِت ما از اسالم، ربطی به "اضمحالل"ِ

آمدگِی ما، ما را به پيشواِز عرب و اسالم رهنمون گشته»  تنگ که «به   سخيف و موهنباشد به اين پندارِ 
با شعاِر برادری و   توانيم به سّومين عّلِت اّدعايی بپردازيم: اسالم، شايسته داده باشد، اکنون می  پاسخی 

 برابری، ما را فريب داد!
 

هاِی تاريخی،  که بر گزارش  ن گفت توان با اطمينا آورد، میای را بر زبان می ِی کسی که ُچنين ياوهدرباره
 احمد شاملو، شاعِر بزرِگ ما باشد.  به حِدّ توّرق نيز، تأّمل ننموده است؛ حتّی اگر اين شخص 

مشهور و   ]، در سخنرانیِ ١٣۶٣سال بعد از سرودِن «جخ امروز...» [ شاملو، جايی ديگر (پنج 
بار  ِی سخيف را، اين همين ياوه   نيز، عينِ  ) ١٩٩٠آوريِل  -یبرانگيزش در دانشگاِه کاليفرنيا، برکلجنجال 

  کند: نثر، به اذهاِن شيفته القاء میبه 
 

مساوات و عدل و انصاف   دانيم که ايرانيان فريب در باغ سبزی را خوردند که اعراب با شعار«همه می 
شيد تا  تحرک بيشتری بخ  خوارگیهم به اين فريب   های اجتماعی ايران ها نشان داده بودند. بحرانبه آن 

ها از درون به روی مهاجمان گشوده  کشور صورت نگرفت و دروازه  توان گفت دفاعی ازآنجا که می 
 شد...» 

 
 و باز: 

خورد.  ها را می فريب عرب  اند اش کشيده ها و روحانيان زردشتی که تسمه از گرده«در برابر بيداد ُمغ 
ستوه آمد و نهضت تصوف را  ز فشار عرب به بعد که ا سالست کند، و دويها را به رويشان بازمیدروازه

 کند و عناصر زردشتی را که با آن خشونت دور انداخته، پيش ياد هندوستان می  براه انداخت دوباره فيلش 
  ]  ١٨کشد...»[می
 

 جّداً که! به قوِل مشهور: «با اين علما...!!» 
اش را  بدل شده، دهان  ه نامی بزرگکه بِصرِف اين تواند به ُچنين جايی برسد که به چگونه يک انسان می 

گيرد. (در اين عمِر  آشوبه می راستی انسان دلبه   همه ياوه ببافد!؟نفس اين جا و يک بازکند، و يک 
ها و  انديشه  کند، ازام. يک مسلمان دهان که بازمیزدگی" نديدهبارتر از "چپ نکبت   ام، چيزیسالهپنجاه 

 نيز به حساِب آن بگذاريم؛ اّما يک شبهِ  هايش را وريم و انبوِه ياوه د که ما فريب بخ گويمفاهيِم نيک نمی 
 روشنفکِر چپ، موجوِد بسيار مخّربی است.) 

 
نشيند که تنها  مغزهاِی پوک می  آيد، ُچنان درپرت از دهانی گنده بيرون می   و  متأّسفانه وقتی ياوه و چرت 

هاِی تاريخی بسنده است تا   ساده در گزارش حتّی يک توّرقِ  . توان آن را زدود کندن می به هزار جان 
مّدعيان   توان دانست ريِز اسالم را، در يورِش به ايران، بر ما آشکار سازد. نمیخون  ِی هولناک و چهره

 اند؟! ديده در کجاِی کشتارهاِی هولناِک اسالم و مسلمين، پياِم «برادری» و «برابری»
 

اش، عبدالحسين  احتمالی   استاد، آموزگار، و منبع و مأخذِ ملو به گرِد پایِ انصافی نبايد کرد. شابی 
ِی نکبتی چون /دو  آلودهُگهواسالمی، کتاِب گند  رسد. جاِی حيرت دارد که چگونه جمهوریِ کوب نمی زّرين 

 ان کتابی تا توکند! در تمامِی آثاِر دفاع از اسالم، نمی االنتشار می ممنوع  هاِی سال،قرن سکوت/ را، سال 
 حد مؤثّر سراغ داد. اين 
 



نسبت به ايراِن معاصر    ها راترين خيانت ِی شوِم "يکی به نعل، يکی به ميخ"، بزرگ کوب، با شيوه زّرين 
کوب  ِی اصلِی زّرين اين دوُرويگی، باآلخره رويه  مرتکب شده است. شايد کسانی ترديد داشته باشند که در

مواجِب    جيره  وان اطمينان يافت که وی سرباِز احياناً بی تاست. چگونه می  کدام بوده -کوب استاد زّرين –
 ناِب محّمدی نبوده است؟!   اسالم

 
سندها، در آثاِر اين بزرگ    گونهدهم (و البتّه، امثاِل اين خواننده را به سندی بسيار معتبر توّجه می 

اقالن را  اّما، عک نيست. اند  -نيز و حتّی در همين /دو قرن سکوت/ِ وی –ِی معاصر فرهيخته 
مان در  ]، عنواِن بخِش مربوط به پايمردی و شکستِ ١٣٧٨ از چاِپ نهم،  [  ٧٧ِی  ای...). در صفحه اشاره

  "نهاوند"، ُچنين آمده: 
  

 نهاوند!  فتحِ 
ِی "ايران" انگاشته  جبهه به نظِر شما، نويسنده در کدام جبهه بوده است؟ خود بسيار دوست دارد که در 

  نمايد! مشّخص می   - ناخواسته- وان، جايگاِه او را ا اين انتخاِب عنشود؛ امّ 
 

توان احمد  که می  را بخوانيد. اينجاست  ٨۴تا   ٨١اندکی ورق بزنيد و و صفحاِت بسيار اساسی و مهِمّ  
ِم  ها از قل توان باور کرد که اين را خورده. نمی  ها گناه اعالم نمود! وی فريِب امثاِل اين نوشتهشاملو را بی 

شده با عبارات، وراِی توصيف  يافته. کثافت و رذالت و نکبِت عجين   راه اوراِق کتاب يک ايرانی، به 
 ها را آثاِر بزرِگ پژوهشِی خود بدانيم؟ سرايیتا کی بايد امثاِل اين ياوه  است. ما 

 
در   –خود را  ها، راهِ نوشته   خواننده خواهد گفت: مگر نه اين است که خوِد تو، زمانی با امثاِل همين

گوييد. اّما چه کسی  دهم: ُچنين است؛ درست میمی پاسخ -ای؟  جسته و دنبال کرده  - ن به کفِر مطلقرسيد 
شده هاِی طّراحی توانستم از گنداب داشتم، می تواِن پژوهِش پيگير نمی کند که اگر مِن نوعی ضمانت می 

امثاِل من فريب خورده،   هایِ ه حمد شاملو از نوشتکنيد اگونه بزرگان حذر و گذر کنم!؟ ُگمان می اين  توّسطِ 
اش متفاوت  کوب را در جوانی ای زّرين که عّده  کوب!؟ و جالب است هاِی امثاِل استاد زّرين يا از نوشته 
  ِی بزرگ، از اساس همين بوده. پژوهنده   کنند. خير؛ اين ارزيابی می 

 
قواعد و شرايع و شعائر   و  شت باورها، شعارها،مپنداريم، يک ِی ما می اسالم، برخالِف آنچه بيشترينه 

يی  واِر پيچيده؛ هستی زنده، و داراِی هستِی اندام نيست. اين، تنها ظاهِر اسالم است. اسالم، موجودی است 
ِی  دهد. ديِو مهيب و هيوالِی منفوری است که با ساز و کاِر پيچيده تشکيل می   ِی آن را "مرگ" که شالوده

وابسته و پيوسته، قی   هايی،صورِت تفاله بلعد، و ايشان را به ان می ِف ايش از نقاِط ضع ها را، انسان  خود،
هاِی اجرايِی آن را، از  آوری که نمونه هاِی شگفت شيوه ِی عاّدی خوراک نيابد، بهگونه کند؛ و ُچنانچه به می

 ياتِ ِی حن يافت، زمينه تواوفور می امروز، به ِی آن در يثرب، تا به نماينده  نخستين روزهاِی حضورِ 
ً -ِی باتالقی براِی  گونه ها را، به انسان   آورد.هاِی بشری" درمی روييدِن "ضعف - ِصرفا

 
ِی ديگر نيز بنويسم، تا  کلمه ام چند جا کامالً بيرون از بحِث ما قرار دارد، مايل کوب" اين اگرچه "نقِد زّرين 

  م: انصافی جلوگيری کرده باش ام به بی شدناز متّهم 
 

اين آثار نمونه و تالی   محّققی پُرکار بوده، و آثاِر بسياری تأليف نموده که برخی از -دهکوب نويسنزّرين 
ِی جستجو در تصّوِف ايران)، سِرّ نی، و چندی  دنباله ندارد؛ ازجمله: نقِد ادبی، ارزِش ميراِث صوفّيه (و:

رفته، وی يکی از  هم شعِر ارسطو). رویِ  ِی فنِّ من: ترجمه و تحشيه  ديگر (و بهتريِن همه، به نظرِ 
ديگر (که   شود. خوانندگاِن آثاِر او، برخالِف بسياری از استادانِ محّققاِن معاصر محسوب می  ترين بزرگ 
چاره ُحقنه کنند) طيِف  دانشجوياِن بي  توانند به ضرِب زوِر "تکليِف درسی"، به هايشان را فقط می کتاب 

فرهنگی گرفته، تا  -ادبی-مشتاِق مباحِث تاريخیعاّدِی   خوانندگانِ  دهند؛ ازوسيعی را تشکيل می 
 ها. التّحصيالن، و حتّی اساتيِد دانشگاهجويان؛ و نيزفارغ دانش

  



بسيار    چه گذرد،ِی تأليف و تصنيف می کوب به عرصه سال که از وروِد زّرين در اين حدوِد شصت 
خوانندگاِن عاّدی که به شيفتگاِن کتاب   ياربس  اند؛ چه ا يافته ِی آثاِر وی راِه خود رپژوهندگان که با مطالعه 

ای، و گاه شايد عبارتی  مسلماِن درگير که با خواندِن کتابی، مقاله  بسيار افرادِ اند؛ چه و فرهنگ بدل گشته 
اند؛  هادهانديشگِی خويش پان شان، به هستیِ کوب، با توّلِد طفِل نوپاِی "ترديد" در درونِ هاِی زّرين نوشته  از

کوب انسانی وارسته، و مردی فرهيخته بود. دانشمند  زّرين  همه،ر ثمراِت ديگر. و افزوِن بر اين يابسو چه 
به   بست؛ و جز درک و دريافِت خويش را االمکان، چيزی به خود نمیهايش، حتّینوشته   بود، و در

ز اين واقعّيات  يک ااّما هيچ  پنده. کرد. قلمی پُرتوان داشت، و نگارشی استوار و ت خواننده ارائه نمی 
رحمانگِی نقِد آثاِر  هاِی وی بازدارد. بی ِی نوشته رحمانه بی   تواند و نبايد ما را از نقِد صريح ونمی 

محّققی بزرگ و توانمند است، با قلمی شيوا، که  - ضرورت دارد که وی نويسنده روی کوب از آن زّرين 
هاِی  پيداست که برداشت   ِی "بت" درآمده؛ و ونه گاش، به دوستداران چشم و دِل بسياری از خوانندگان و  در

 نشيند. اندازه عميق و راسخ، در اذهان می چه  ناروا و ويرانگر، از قلِم تواناِی مرِد بزرگی چون او، تا
 

که از سوِی امثاِل   ایهاِی ياوه، ناروا، و گاه ناگزير و ناچارانه ها و داوری براِی زدودِن برداشت 
رحمی،  نهاد، و با صراحت و بی   کناری را به  يافته، بايد ترّحم، و توّهِم "احترام"  اه کوب به اذهان رّرين ز

پرداخت. اگرچه، در تمامِی اين احوال، موضوعی را نبايد از نظر دور   و حتّی گزندگِی تمام، به نقد 
نه براِی   ا کوب آثاِر خود رين توان دانست که اگر زرّ ِی هيوال» ست. نمی «زيستن در سلطه داشت، و آن 

هيوال نوشته بود، آيا باز همين بود، يا   ِی مخوفِ دور از سلطه ای به انتشار در زماِن خود، بلکه براِی آينده 
اند. اّما  که "خامشی" را از انسان نگرفته ُچنان ضعيف دارد؛ هم   چيزی سراپا متفاوت. (اگرچه، احتمالی

نقد کرد.)    مورد است. فقط بايد متأّسف بود و ای نيز بیه تخيِّل تبرئ  -توّهم شاملو، حتّی ُچنين  یِ درباره
که اين  پديدآمده؛ درحالی ۵٧  ِی هيوالِی اسالم، بعد ازبرند که سلطه سرمیبسياری در اين تصّور به 

  ِی اسالم، هاِی متصّرفه ايران و ديگر سرزمين  ِی اين هزاروچهارصد سال، برِی مخوف، در همه سلطه
 آوار بوده است. 

 
شناخته نشد (و   سه سال هرگز و ِی کتاِب بيست دوراِن اخير، توّجه به اين موضوع که نويسنده  در

ِی مخوِف هيوالِی اسالم" ترسيم  "سلطه  تواند تصويری هولناک از موضوعاِت جالِب پيرامونِی آن)، می 
  نمايد. 

 
آن را از حدود و حوالِی آغاِز   یِ که بايد پيشينه –ند  استيزاِن ما يافته بوده ای که اسالم کارآمدترين شيوه 

توان در «باِب  ِی عالِی آن را میبوده (که نمونه   گفتن"، يکی "در لّفافه سخن -ِی اسالم دانست سلطه
 ها و شواهِد آن را، در ديگر "يکی به نعل، و يکی به ميخ زدن"، که نمونه  مقّفع ديد)، و برزويه»ِی ابنِ 
 کوب! قرن سکوت/ِ زّرين  ن يافت، و در دوراِن ما، ازجمله در /دو توامی  برخی عارفان گذشته، در آثارِ 

 
  آمده:  گويی و صراحت" پديد ِی اخير، دو زمينه براِی "راست در سه دهه 

  در کشوری آزاد و متمّدن  . زيستن١
يوال،  ز چنگاِل هکه دوری ا  ُچنان  نبوده؛ هم  ِی نخست، براِی همگان مقدور. اينترنت. راه و زمينه ٢

 کرده و ماندن از عواقِب مرگباِر آن" ايجاد نمی گويی" و "در امان "راست   ِت کافی و مطمئن برایِ ضمان
ای خاص از "ناراستی" را  گونه  کند. اّما اينترنت امکانی کامالً متفاوت پديد آورده است؛ اگرچه، باز،نمی 

 ِم حقيقِی خود را بپوشانيم. از ما ناچاريم نا  اری بسي دارد، و آن اين است که می  بر ما آوارشده نگه 
 

 روی کافی است؛ به اصِل بحِث خود بازگرديم.  حاشيه 
شعاِر برادری و برابرِی   هاِی تاريخی، اين دعوی را که «ما از ای در گزارش گفتيم که حتّی توّرِق ساده 

ز  ای اه و در هيچ مرحل  ها،جاِی گزارش  سازد. در هيچايم» باطل می اسالم، فريب خورده-اعراب 
که  خوريم. اين "ابالغِ پيام، به منظوِر دعوت" دانست، برنمی  ها، به چيزی که بتوان آن رارويارويی 

 اند در فرصت و مجالی زبانی کامالً متفاوت با لشکِر مهاجم، چگونه توانسته  مردمی با فرهنگ و 
برقرارنمايند، پرسشی   ارتباط و آشنايی شان، »ِ اي بسيار کوتاه و نامناسب، با «پياِم برادری و برابری 

 است که بايد مّدعيان به آن پاسخ دهند. 



و کامالً متفاوت با تمامِی    ترّحم،اندازه جذّاِب اين مهاجماِن بی هاِی رحمانی و بی براِی آشنايِی ما با پيام 
هاِی  واِم آشوری، در گذشته جز اقوجود داشته باشد (به   ِی تاريخِی ماتوانسته در حافظه هايی که می نمونه 

 صورِت کتبی يا شفاهی، براِی ما بايست چيزی از اين «پيام»ها، به ما)، البد می  آريايیِ بسيار دور و پيش 
که ما هم از اشتباه    کنند ترجمه شده باشد. اگر مّدعيان از ُچنين ُرخدادی آگهی دارند، چرا مطرح نمی 

 درآييم!؟ به 
 

باختگاِن عزيزی  همه جان آن  گرفتنِ   ِی ناديدهمنزله ن به شرمانه، که ابراِز آسخافِت اين دعوِی زشت و بی 
و تجاوز و شرارت، در برابِر اهريمن و ديواِن او   است که بيش از دو قرن، در برابِر هيوالِی شوِم سلطه 

 ِی ماجرا و کشندهدارد. افسوِس جانکاه گويی به آن بازمی است که ما را از پاسخ  ایاندازه اند، به ايستاده 
عمِر خود را به    -شاملو مانندِ –شود که برخی جاست که اين دعوِی موهن، از دهاِن کسانی شنيده میاين 

 اند!خواسته انگاشته و میژرفاِی جان، ُچنان می  راستی و از  اند؛ و يا بهمبارزه با هيوال گذرانده 
 

کوبيدِن  تا برسيم به درهم  سلطه، و  تالِش شوِم استقرارِ  آغازين، در  هایِ اماِن اسالم، در جنگ کشتارهاِی بی 
هاِی محموِد سبکتگين، و کشتار و  از آن، يورش  هاِی بابک و مازيار، و حتّی کمتر از دو سده بعد جنبش 
ها)،  که به ديگر سرزمين ُچنان دهد که در يورِش اسالم به ايران (هم می  روشنی نشان   هايش، به سوزی کتاب 

هيچ پيامی جز   کّلی از  طورِ   نی از «پياِم برادری و برابری و...»، و بهنوع، کمترين سخ   هيچ   به   هرگز و
گويی، صرفاً با  نمايد که: اصِل پاسخ ضروری می  ] (اين اشاره ١٩«تسليم» در ميان نبوده است.[ 

 پيام» امکان يافته است.) - «جنگ پوشی بر تبايِن پارادوکسيکالِ چشم 
 

 گرديم. اساس، به اصِل پرسِش خود بازمی ِی بی وارهتعليل  ين دعویِ شده از ا اکنون، رها
آن، تا رسيدِن جندهللا   بُردن به چرايِی شکست، بهتر است نخست بر «پيدايِی اسالم»، و سرگذشتِ براِی پی 

  ديدگاهی غيِر رسمی؛-کامالً متفاوت، و از زاويه به مرزهاِی ايراِن بزرگ، نظری بيفکنيم. نظری، البتّه،
 نيروها در اين متجاوِز نوظهور.   ترين اصلی منظوِر بازکاویِ و به 

 
نيز، نمايندگاِن هوشمنِد    ِی مّکهساله  -ِی "دعوت"ِ محّمد: دهسالهيا بنا به پوشيدگِی سه   –حتّی در سيزده 

ی به قواعد و  بند ای، و پای قبيله  -اّما مناسباِت قومی اند؛رسيده بوده  -بايد   که ُچنان -مّکيان، به شناختی 
آمده. ماحصِل شناخِت بسيار دقيِق "خرِد مّکی"  ايشان را از کشتِن محّمد مانع می هاِی مرسوم، ارهوقانون 

  توان دانست: حامِل سه يافتاِر زير می  را
  شناسِی وضعّيِت روانِی وی . ريخت ١
  ِی وی انگيزه  . ٢
 کاِر وی. . راه ٣
 

خردمنداِن مّکيان، وی    توان يافت،می  ات که در کتِب «سيره» بنا به معدود آياتی از قرآن، و برخی رواي
بر عرب"، به طريِق "نيرنگ، و فريفتِن    جويی ِی "سروری اند با انگيزه دانستهمردی" می را "مجنون 

- ِی "مجنون"، بايد ذهِن خود را از معانیتأّمل بر واژه  مردماِن ضعيف و فرومانده و فرومايه". در
 کاربردی مثبت، و بلکه اعلٰی يافته،  -عرفانی، معنا- اِت عشقیواژه، که در ادبّي   ين کاربردهاِی بعدِی ا 

"ديو" بر او چيره   که "ديوانه"ِی فارسی، در اصل به معناِی کسی است کهُچنان پاک نمود. مجنون، هم 
 بََرد. می  گشته؛ کسی که "ديو" او را راه

 
بر خردمنداِن قوم پوشيده   مّکه نيز  در -طور که گفته شد ن هما-ِی محّمد، اگرچه نامه اين هرسه بُعِد شناخت 

وی که بالفاصله چندماه پس از   شود. گر می جلوه نبوده، پس از فراِر محّمد به يثرب، به آشکارگِی تمام 
ای بسيار دقيق و  کند، در مّدتی بسيار کوتاه، به شيوه می  هاِی خود را آغازجاگيرشدن در يثرب، راهزنی 

 تر: يا به عبارِت درست -يابد. پيروان  آَوَرد، و بر آن سروری می درمی تصّرِف خود   هر را بهُمحيالنه، ش
ندارند، و   - معيشتی نيز یِ حتّی در وجِه ساده –داری و تأميِن وی را ِی وی، تواِن نگه ِ◌ اّولّيه - پيمانانهم 

ان مواجه  يشدگی" از سوی يثرب ه نخستين موارِد "راند   زودی بااش، به کند ياراِن مّکی محّمد که احساس می 
هاِی  ويژه سال هاِی بعد، به سراياِی سال -کند. اگر بتوان در غزوات می  خواهند شد، به راهزنی آغاز



فرستادن بر سِر   ِی دينِی «دعوت» يافت، در اين نخستين نفر ای از انگيزه وارهگاه پرهيب  آخرين، 
وِه بيکارگان (=مهاجران)، و نيز  گر راِی تأميِن معاِش ای جز «غارت» بهاِی مّکيان، هيچ انگيزه کاروان 

 شناسايی نيست.  هاِی بيشتر، قابلِ تأميِن سالح، براِی راهزنی 
شود؛ و اين کامالً طبيعی  نمی   پيماناِن يثربِی وی نشانی ديدهها، از همراهِی هم در اين نخستين راهزنی 

پيماناِن يثربی را نيز  غارت"، هم   ِی مطبوعِ "سهمِ د: بوشومی  ِی ايشان هم پيدازودی، سروکلّهاست. اّما، به 
 به کاِم خود کشيده است! 

 
  زند: نشان می  - و بلکه چهارپنج  –گونه، محّمد با يک تير، دو يا سه  بدين 

 کند. شدن از سوِی ميزبانان" پيشگيری میسرنوشِت احتمالی (بلکه محتوم)ِ "رانده  . از١
 آاليد. ورداری از غنائم می راهزنی، و لّذِت برخ  . ميزباناِن يثربِی خود را، به ٢
  زند. . به دشمناِن ديريِن خود ضربه می ٣
  گشايد. ِی زيستار، که براِی رسيدن به تمّکن می تنها براِی ادامه  نه اش، راهی . براِی خود و همراهان ۴
ين  و ا –گيرد. می   چشمويژه از جهودان، زهرِ   ِی مردِم يثرب که با وی نيستند، و به بيشترينه   . از آن۵

زيستاِر عرِب عاقله، تحِت عنواِن   یِ شرمانه، و مخالِف ُعرف و شيوه عملّياِت زشت، ضِدّ انسانی، بی 
 گيرد! نزديکی به خداِی يکتا" صورت می   یِ عملی "قدسی" و "مقرون به ثواب" و "مايه 

 
لبه بر جهودان، و  براِی غ  تواند که می  رسد يی می زودی به ُچنان آمادگی  با ُچنين روشی است که محّمد به 

اقدام نمايد. و اين درحالی است که محّمد، در آمدن   هاِی درخوِر توّجِه ايشانها و تملِّک ثروت تصّرِف قلعه 
 آنچه آشکارا اظهار نمايد، به کسِب همراهی و همگامِی جهوِد يثرب، اميدواری و  به يثرب، بسيار بيش از 

  قبله از کعبه به   گرمی را از «گرداندنِ يد و پشت ِی اين ام و اندازهگرمی داشته است. حدّ پشت 
که سرعِت عملّياِت وی، و  ُچنان دانست؛ هم  توان می -يا اندکی پيش از آن –المقّدس» در آغاِز هجرت بيت 

ماِه   المقّدس به کعبه» درجهودان» را از «واگرداندِن قبله از بيت  اش در رسيدن به تواِن «جنگ باآمادگی
 ] ٢٠ان مورِد تأّمل قرار داد.[توهِم هجرت، می هجد   شانزدهم يا

 
رحمانه،  هاِی هولناِک بی جنگ  از ماِه سّوم يا چهارِم سکونِت محّمد در مدينه، تا پاياِن حياِت وی، تماماً به 

راِن  ِی دواش، مطالعه محّمد و آييِن اهريمنی  و لبريز از نيرنگ و شقاوت گذشته است. براِی شناختِ 
ای ديگر، کامالً ضروری است.  گونه ِی مدينه، به ساله ِی دقيِق ده مطالعه  نوعی، وّکه به ِی مساله سيزده
و سراسر   آميزرا، اعماِل اهريمنِی جنون  -و در رأِس ايشان ابوالحکم- شناخِت خردمنداِن مّکی  صّحتِ 

 رساَند. میاثبات توزِی محّمد، به شقاوت و کين 
 

و انسانيّتی را به نفرت و    بند به اخالقتواند هر انساِن پای محّمد، می ناياِت ری فشرده از جواحتّی نمايه 
سخن با کسانی است که از تاريخِ صدِر اسالم، و   جاکه در اين نوشتار، رویِ انزجار برساند؛ اّما ازآن 

 تنها بر نوشتم)، ل، کتابی می ِی مطوّ جاِی اين مقاله باشند (وگرنه بايد به  سيرِت محّمد، آگاهِی نسبی داشته
ناتوانِی بشرِی    توان از تواِن اهريمنِی محّمد، ونهم، که با تأّمِل درآن می فقره انگشت می يک 

 قريظه. بنی  آورد: کشتارِ دست کنندگاِن در برابِر او، تصويری روشن به مقاومت 
 

بزرگاِن قوم،  تنی چند از  ه بود؛ و هاِی ديگری از يهوديان، از محّمد شکست يافتقريظه، قلعه پيش از بنی 
رسيده بودند: پس از جنِگ   قتل  شود، به ناميده می  ای که امروزه «ترور» گونه توّسِط ياراِن محّمد، به 

شد، فرماِن قلع و قمعِ يهود، از  قاطع و درخوِر توّجِه اسالم محسوب می  «بدر»، که نخستين پيروزیِ 
 ِی «اوس»، که يک زِن شاعر از قبيله مرِد يهوِد شاعر، و   صادر شد. پس از کشتِن يک   سوِی محّمد 

قاع نخستين  قين بنی  بر کشتگاِن قريش در «بدر»، مرثيه گفته، و بر ضِدّ محّمد شعر سروده بودند، «يهودِ 
). پس از  ٨٩فّياض؛ /تاريخِ اسالم/، ص  ِی يهودی بودند که مورِد تعقيب واقع شدند.» (دکترطايفه 

اصطالح «منافق»ِ  ابی (به بن به شفاعِت حليِف قوم، عبدهللا   هايت ِی قلعه، در نروزه   ِی پانزدهمحاصره 
 شان "تبعيد" بدل شد. «قوم را از خرد و بزرگ، تا سرحِدّ شام رساندند، و اموالِ   مشهور) حکِم "قتل" به 

 ) ٩٠پس از وضعِ خمس و سهِم پيغمبر، غنيمِت مسلمانان شد.» (همان، 
 



در «بدر»، و در   از بزرگاِن يهود، که در رثاِی کشتگاِن قريشر و اشرف، شاعبن کعب ساِل سّوم، نخست 
مسلمانی که برادِر رضاعِی کعب   سرود، توّسِط يک گروِه چندنفره، به سرکردگیِ تحريِک قريش، شعر می 

له و يهوديان  نزِد عرِب عاقکه به –از همين پيونِد اخّوت  شرمانهِی زشت و بسيار بی بود (با سوِء استفاده 
  همان  الُحقيق، از ديگر بزرگاِن قوم، به ابیبن شد؛ و بالفاصله پس از او، سّالم  حترم بود)، ترور بسيار م

اوان، و پس از فرماِن صريحِ   رسيد. در همين قتلکه با همسرش در بستر خفته بود، به نحو، و درحالی 
ی و برادرش حوّيصه حِقّ  هودی را که بر و انی يبازرگ ، مسلمانی محّيصه نام، -در کشتِن يهوديان–محّمد 

درنگ مسلمان شد!!).  (حوّيصه، با اذعان به "حالوِت ديِن محّمد"، بی  رساند.   قتل پدری داشت، به 
مردمان را در   پس از اين کشتارها، مردمان گفتند: «اين محّمد کيست که ياران و پيرواِن او، اند که آورده

ها سخت ترسان شدند و  «يهودی   ری/، جلِد اّول). وِی طب!» (/تاريخنامه کشند؟شان می بستِر زنانِ 
پس، دائم در ذّلت و اضطراب    آن  ای با او بستند، ولی از تازه   نمايندگانی نزِد پيغمبر فرستادند و پيمانِ 

 دهد. در می  ) (در همين ساِل سّوم است که جنِگ «احد» روی ٩١کردند.» (فّياض، می  زندگانی 
آمده است که «از جای   افتد،ه محّمد به ضرِب سنگ، از اسب بر زمين می طبری/، جايی کِی امه تاريخن/

هم  بود که با مرگ، آن اگر مّدعی نمی – برنتوانستی خاست؛ از سنگينِی سه زره که پوشيده بود.»!
 پوشيد؟!) چند زره می  يابد،می  "شهادت"، به بارگاِه احدّيت راه

 
داده است که "هنگامی که   ای ياوه (که جبرئيل خبر به بهانه–ا نضير» ر يهوِد «بنی یِ در ساِل چهارم، قلعه 

دسِت يک مسلمان کشته  پيمانی، به که با وجوِد هم  عامر،بهاِی دو تن از بنی   وی براِی درخواسِت سهِم خون 
 ی بر سرش بيفگنند" اند که آسياسنگ منتظِر آوردِن پول بوده، توطئه کرده بوده  شده بودند، در پاِی قلعه،

گاه "ُچغُلی" هم  آيه، گه جایِ ه بايد ديد اين «خبر»ِ جبرئيل، در قرآن هم آمده، يا جناِب ايشان، به ک–
که امواِل خود را بگذارند و  تسليم شدند بر آن  کند، و پانزده روز بعد، «قوم محاصره می  - آورده!)می

اذرعاِت شام تبعيد شدند، و   وم به جازه داده شد. قشتر و مشِک آب ا  نفری يک  بروند. فقط براِی هر سه 
را فرمود   ثابت  بن ) (و هم «در اين سال پيغمبر زيد ٩۵مياِن مهاجرين قسمت شد.» (فّياض،   هاامالِک آن 

نوشتند و پيغمبر گفت ال آمن ان  ها می يهودی  وقت   هاِی پيغمبر را تا اين کتابِت يهود را بياموزد، چون نامه 
- ]. مؤلّف  96که در زماِن عثمان قرآن را تدوين و جمع کرد.» [فّياض،  بی... و همين زيد است يبّدلوا کتا 

است که   هايی نويسد: «گويا مقصود نامه پابرگ، به رفوِی اين پارگِی گشاد برخاسته، می   در -فّياض 
 نوشته است...») ها می پيغمبر به يهودی 

 
«برشوريدگِی محّمد بر   آورِ  شرم یِ است. سالی که واقعه قريظه از وقايعِ ساِل پنجِم هجری کشتاِر بنی 

قبل از بعثت، در کناِر حجراالسود، او را به   ها پيش،محّمد، که محّمد سال بن اش» (زينب، زِن زيد عروس 
محّمد» نداشت...)، و نيز  بن زمان، نامی جز «زيد ] و تا اين ۶٧- ٨ پسرخواندگِی خود گرفته بود [فّياض، 

 داده است.د»، و جنِگ مشهور به «خندق» نيز روی بنبرانگيِز «گردنال جنج  یِ واقعه
، او  -ِی "رحمت"فرشته –  پس از پاياِن جنِگ «خندق»، محّمد تازه سالح از خود برگرفته است که جبرئيل

«يهود بودن»، اتّهاِم ديگری نيز به پاِی   خواند. افزون بر جرِم عمومیِ قريظه فرامیرا به جنِگ بنی 
ِی متّحِد مخالفاِن محّمد در  بکاهند؛ و آن، همراهی و همدلی با جبهه  ز زشتِی عمل اند تا اقريظه نوشته بنی 

 هاِی جنِگ خندق آمده است: «[در کندِن خندق] کار را بر که در گزارش است؛ درحالی جنِگ «خندق» 
 ) ٩٨قريظه گرفتند...» (فّياض،  هاِی بنی ها قسمت کردند، بيل و کلنگ از يهودی دسته

 
مقّدمه ايشان را به باِد دشنام  بی   رود وقرار است: محّمد با لشکِر خود به پاِی ديواِر قلعه می واقعه ازاين 

گويد: خدای تعالٰی  ؟ میگفتی گويی؛ تو با ما ُچنين سخن نمی می  پرسند: چرا ُچنينزده میگيرد. شگفت می
 گويد: حکِم خداست! نند، می کپردازد. اعتراض می زدِن درختاِن خرما می سپس به آتش فرمايد.ُچنين می 

که: با ما همان کن که با   کنند بينند، با محّمد مذاکره می گذرد، و محاصره را جّدی می چند روزی که می 
کنند که  و تسليم شويد. ايشان از محّمد درخواست می   ياييد گويد: به حکِم خدا پايين ب نضير کردی. می بنی 

 اناِن ايشان است بفرستد تا با وی رايزنی کنند. مرد به پاِی ديوارِ پيم که از هم   مردی از مردماِن مدينه را
گويی؟ آن مرد  چه می  گويد «به حکِم من و خدای بيرون آييد.»؛ تو گويند: محّمد می رود. می قلعه می 
گيرد و با دسِت ديگر چون  دستی به ريش می  اش به سوِی محّمد و ياراِن اوست،که پشت ه) درحالی (ابولُباب

اند که جبرئيل محّمد را از خيانِت آن  کشد. نوشته ِی شما را میهمه  مالد، که يعنی د بر گلوِی خويش می کار



که محّمد به ايشان   عاً ُچنان بودهاند. قطسازد. (چه خيانتی؟! پس، ماجرا ُچنان نيست که آوردهمی  مرد آگاه
رنگ؛ و آن مرد، آن را برمال ساخته بوده.  ني دروغ، و از روِی رذالت و   قوِل "امان" داده بوده؛ قولی به 

 تواند باشد؟!) جز اين چه می 
 

گويد: همه  نهد. نخست می می  خواند و سه راه پيِش روِی ايشان شبی، يکی از بزرگاِن قوم، ايشان را فرامی 
ينک  گويد: اشريعتی را بر شريعِت موسی نگزينيم. می   گويند: مايرون رويم و به ديِن محّمد درآييم. می ب

 مرد و ياراِن او نيفتند، و از کشيم، تا اگر شکست خورديم به دسِت اين را می  ِی دّوم: زن و فرزندان چاره
بريم؛ يا پيروز  باره هجوم می  يک به   سپسسازيم، و هاِی خود آنچه را که نتوان پنهان نمود، نابود می داشته

گويی؟ از  گويند: چه می سپاريم. می همه جان می داريم، و يا  برمی  شويم، و شِرّ اين مرد را از جهان می
است و محّمد   گويد: پس اينک نيک بشنويد: فردا شنبه کارمان آيد؟ می فرزند، زندگی به چه  پِس زن و 

اش سحرگاِه تاريک، بر او و پيروان  يازيم.کاری دست نمیبه هيچ روز  ُگمان است که ما در اين بی 
دهند:  صدا پاسخ می   سازيم. يکگذرانيم، و جهانی را آسوده می می  تيغ  زنيم، و همه را از دمِ شبيخون می 

 گويد: پس اينک خود دانيد! شکنيم. می را نمی  ما حرمِت شنبه
 

بر ايشان ببخشايد.    خواهند که شوند؛ و از محّمد می ماه، تسليم می روايتی يک روز، و به  25پس از 
قريظه، و در خندق زخم برداشته بود، با  پيماِن بنی هم  بود و معاذ را، که رئيِس اوس  بن اند که سعد نوشته 

 ِی اوس، «حکم قوم به حکِم او راضی شدند؛ و او برخالِف انتظاِر ايشان و قبيله  حاِل نزار بياوردند؛ و 
) محّمد فرياد زد:  ١٠٠ را بکشند و بقّيه را اسير، و اموال را تقسيم کنند.» (فّياض،  داد مردهاشان 

 تعالٰی خواسته بود! ان حکم کردی که خدای خدای، همبه 
 

را از پشت بستند، و سه    هايشان در برخی منابع آمده که اندکی از ايشان بگريختند. به فرماِن محّمد، دست 
سپس اسيران را آوردند، و به فرماِن محّمد، در بازاِر   ايشان به مدينه بودند. روز در کاِر نقِل اموالِ شبان 

بر خاِک چاه نشست، و علی و زبير تمامِی ايشان را سربريدند، و در چاه   ؛ محّمد مدينه چاهی بکندند 
ض،  آمده. فّيا تن  ٨٠٠ِی طبری/ نفر، و در /تاريخنامه  ٧۵٠شماِر کشتگان، در تاريخِ يعقوبی   افکندند.

  ). ١٠٠اند.» (ص نوشته   ٩٠٠تا   ۶٠٠ِی کشتگان را از نويسد: «عّدهمی
 

را   دهد: بنگريد، هرکه می  پرسند: با کودکاِن نرينه چه کنيم؟ پاسخ محّمد می پيش از آغاز به کشتار، از  
  موِی زهار برآمده، بکشيد! 

 
نبسته بود، هرگز   مان»تِ اگر اسالم راِه ما را، در رسيدن به پاسخی براِی «چرايی و چگونگِی شکس

  ِی پيکانی  گونه" به بندد، چون "پاسخ می  توانست «دين»ِ ما ايرانيان گردد. راِه "پرسش" را نمی 
برداشتِن  سوزان، و ازميان با کشتار، کتاب -بندد؟ است. چگونه می خاراشکاف، به سوِی خوِد او نشانه رفته

 خودآمدن و پرسش. به   هرگونه
 

که جاِن انسان را   – ِی هولناکبسيار مهم و درخوِر درنگ در اين فاجعه، اين واقعه   چند نکته و موضوعِ 
  پردازم: وجود دارد که بدان می  - ميراند می از درد هزاربار 

 
ِی مخوِف  گرفتارآمده در سلطه  شود که اين قومِ خوبی آشکار می. با تأّمل در روايات، اين موضوع به ١

اند؛ و آنچه به ايشان نسبت داده شده، تمهيدی است (از  بوده د عدول نکرده اهريمن، از پيماِن خود با محمّ 
ها  فرسنگ  شرمانه و گاِن اّوليّه، و يا نويسندگان) به منظوِر کاستن از زشتِی بی بازگويند  جانِب محّمد، يا 

ِی يهوِد  ه که در واقعُچنان (هم  للعالمين» سرزده است. دور از مرّوِت انسانِی رفتاری که از «رحمةٌ به 
که  د). درحالی سازِی «خيانت، و سوِء قصد» را می ياوه  - جا مشّخصاً شخِص محّمد و البتّه، آن –نضير بنی 

 خواهد وقت پاشاند، نمی میِی متّحِد احزاب را ازهم که محّمد با نيرنگ، جبهه آن  واقعِ امر اين است: پس از 
 تلف کند! 

 



امروز باشد. از   اسير" موضوعی نيست که ابداعِ دنياِی متمّدنِ  اخالقِی "کشتنِ  -حِدّاقل-. ممنوعّيِت  ٢
اند، کشتِن اسير، امری  توّحش دور شده بوده  عی که حتّی اندکی از وضعِ ترين اّيام، و نزِد تمامِی جوامقديم 

يی را  ِی اخالقی و انسانی حتّی محّمد که هيچ قانون و قاعده  روست که زشت و مذموم بوده. از همين 
 تراشد. قربانياِن خود، "جرِم جنگِی بالفعل" می  نهد، برایِ نمی حرمت 

 
جا که يکی  بزنيم؛ آن  -در روزهاِی محاصره –سری به دروِن قلعه  . پيش از پرداختن به زشتِی کشتار،٣

بندی  اندازه انسانّيت و شرافت و بزرگواری و پای چه پردازد.گانه می هاِی سه ِی راهاز سراِن قوم، به ارائه 
يابند، حاضر  است! حتّی در شرايطی که جاِن خود را در معرِض فنا می  هاِی قوم نهفته که در پاسخ 

را در امان   باورهاِی قلبِی خود را رها کنند. بايد توّجه داشت که ِصرِف اقراِر زبانی، ايشان  وند شنمی 
شان، از حلقوِم خداونِد قادِر  هاِی ايثروت   اندازی برداشته (اگرچه به احتماِل قوی، محّمد براِی دست می

د؛ حتّی وقتی از سوِی يکی از بزرگاِن  تابنبرمیاّما ايشان ازآن روی  کشيده!)؛درمیای به متعاِل خويش آيه 
زند و  می  کاِر دّوم، تا مغِز استخواِن انسان را آتش   شود! سپس، پاسخِ ايشان به راه می  خودشان مطرح 

  کار آيدمان! د، زندگی به چه کند: از پِس زن و فرزنخاکستر می 
 

در عيِن ستايشی که  –را   که ايشان رود بتوان کسی را يافت کاِر سّوم، ُگمان نمی  و اّما، در پاسخ به راه 
ايم؛  نيست. ما، همه، آلودگاِن هيوالِی دروغ   درخوِر مالمت نشُمَرد. اّما جاِی مالمت  -اند سزاواِر آن 

توانيم معناِی سخِن ابشان را دريابيم، که  ايم، و نمیزيسته  هزاروچهارصد سال در آواِر شوِم دروغ 
 يم! "حرمِت سبت" را بشکن گويند: مباد که می

 بنداِن "راستی" درود! به يادماِن بلنِد آن بزرگ پای 
 

  و بپردازيم به سايِر وجوِه نمودگارِی شرارت و رذالت و وقاحِت قدسِی رسوِل رحمت:
 
و پيش از کشتِن  –پدران   ين بوده که زنان و دختران را، پيِش روِی شوهران و هللا ا ِی الهِی رسول . شيوه ۴

يک از هرنوع غنيمتی، ازآِن  به حکِم الهی، پنج  کرده؛ و البتّه، بنا ش بخش می ، بيِن غازياِن خوي-ايشان
 شخِص وی بوده. 

 
در مياِن بازاِر شهر چاه   اند، کهای نداشته کارترين وحشياِن تاريخ نيز، در کشتار ُچنين شيوه . جنايت ۵

رحم" و  چون "سّفاک" و "بی  دست که اوصافی ازآن- دستانی   به  بکنند، و خود بر خاِک آن بنشينند، و تيغ 
دانست که   يک سر بريده و در چاه افگنند. و بايد به همه را، يک   -نمايد معنا می بی  شان ها، درباره نظيِر اين 
اصطالح «منافقان»،  يهوديان، از به   خواسته زهِرچشم بگيرد: از ديگرِ ی دليل نبوده. م ِی الهی، بی اين شيوه 

ُچنين از خوِد  ، و هم -اخباِر هولناِک اين شرارِت الهی برسد  جايی که تا هر–العرب از سراسِر جزيرة 
 پيروان! 

 
 . کشتِن کودکان. ۶
سالگی، موِی زهاِر   ٩-١١ِی شرايِط اقليمی، در سرزمينی چون عربستان، در حدوِد سنيِن  واسطه به 

به اين فاجعه، لفِظ   که در رواياِت مربوط آن  گيريم. افزون برساله می  ١٣-١۴رويد؛ اّما ما کودکان می 
ساله،   ١٣- ١۴نوجوانکی ساله يا تازه   ١٠-١١پرسيده شود: کودکی   کاررفته، جاِی آن هست که "کودک" به 

 به برداشتِن سالح بوده؟!  ِی جنگ، آيا اصالً قادرخواست و انگيزه  حتّی به فرِض 
 

تواريخ و فتوحاِت اسالمی، و    به کتبِ ِی مردِم جهان،  ِی مردماِن اسيِر اسالم، و بلکه عاّمه جاکه عاّمه ازآن
اهِل خواندِن آن نيستند، و متأّسفانه در سرتاپاِی   الّنبی» دسترسی ندارند، و به فرِض دسترسی،«سيرة 

ِی خوانندگاِن عاّدی  هايی که براِی مطالعه يِل خاص، در کتاب دال  نوعی و بهجهان، در هرجايی به 
ويژه اسيراِن  و به   ِی مردماِن جهان،يابد، بيشترينه سالمی بازتاب نمیگونه فجايعِ اآيد، اين درمی  نگارشبه 

ِی  گسترده  نوشته شود، و اکنون با توّجه به امکاناتِ   هاخبرند. بايد کتاب اسالم، از اين افتخاراِت محّمدّيه بی 
اِی محِو آن از  ِی اهريمن برمالگردد؛ شايد هّمِت عمومِی بشری برشود تا چهره  ها تهّيه سازی، فيلم فيلم 

 پديدآيد.  جهان 



 
ِی  ساله نيست. سراسِر زندگِی ده وجه منحصر به اين چند فقره نبوده و هيچ جناياِت محّمد و ديِن الهِی او، به 

دکتر فياض، در نخستين عباراِت مربوط به «ساِل ششِم   گذشته است. وی در مدينه، به کشتار و شرارت 
هاِی لشکر براِی سرکوبِی طوايِف  ّيِت جنگی زياد بوده و دسته سال فّعال نويسد: «در اينهجرت» می 
 قدر ) چه ١٠١اند...» (ص هاِی قريش دائماً در حرکت بوده دزدان و گرفتِن کاروان  ياغی، تعاقبِ 

ها» چيِز ديگری  کاروان   پردازد! انگار «گرفتنِ ب. «راهزن»ی به تعاقِب «دزد»ان می انگيز و جالشگفت 
 شود!! نمی است و دزدی محسوب  

 
به نزديِک مدينه تاخت   فزارهای از بنی هنگام دستهجنس را بخوانيم: «در اين شاهکاِر ديگری از اين 

چرا بود، ربودند. پيغمبر با اعالِم  غابه به  ِی خاِصّ پيغمبر که در محلِّ شتری چند از گله آوردند و ماده 
رد جمع شده به تعاقِب دزدان رفتند و شترها را  قو لشکر در محِلّ ذی   "الفزع" مسلمانان را تجهيز فرمود 

 ) ١٠٢(همان، ص   گرفتند.»پس 
 

   ِت ترين شرارزيان  کم  شد. راهزنی، کمترين وهاِی نبِیّ اکرم به راهزنی محدود میکاش شرارت اّما ای 
 انسان و  رساَند»؛ آمده بود تا راهزنی و کشتنِ  پايان محّمد بوده. محّمد آمده بود تا «مکارِم اخالق را به 

در   -يافت ای بسيار محدود وقوع می گونه اگرچه به –که تا پيش از او   تصاحِب زن و فرزنداِن مردمان را،
 «فضيلت» بسازد!  لهی» بشويد، و از آنترين و ناپسندترين کارها بود، به خوناِب «رحمِت ازشت  شمارِ 

 
مّکه، و پس از زيِر فرمان   ام، پس از فتحِ دم و شرارِت مد به ريزِی دم سال خون محّمد، سرانجام پس از ده 

هاِی رومی، براِی فرزنِد  و تصاحِب سرزمين  که به هدِف غارت العرب، پس از آن آوردِن سراپاِی جزيرة 
ميرد؛ اّما هيوالِی  افتد، و می بندد، به بستر می به دسِت خويش لوا می  زيد،بن اش، اُسامةِی پيشين پسرخوانده
ِی سراپا  شيوه  اش، به هزار و يککارگيرِی تمامِی استعداِد اهريمنی و ضِدّ بشری او، با به  مهيبی که 

و  حاصل  نه سرزمينی خشک و بی   بارافتد تا اين میراهشرارت و رذالت و وقاحت آفريده است، به 
ی و  روزگار را در خون و کشتار و مرگ و ويران آن  هاِی متمّدِن جهانِ جمعّيت، بلکه آبادترين سرزمين کم 

ها، ايران، سرزميِن  تريِن اين سرزمين ِی اصلیسازد. و ازجمله  تباهی و هرزگی و ددمنشی غرقه 
 بخِت ماست. نگون 

 
م.)، يعنی درست   ۶٣٢ِز پادشاهِی يزدگرد (م.) تا آغا  ۶٢٧اوضاعِ سياسِی ايران، از مرِگ خسروپرويز ( 

اش را بر ديگر  ِی شوم بود، و سلطه   ن بردهپايا سالی که محّمد کاِر تصّرِف يثرب را به مقارن با پنج 
آشفتگِی آشکاری بود. در اين مّدِت کوتاه، يازده تن (و اگر   گستراند، دچارِ العرب می مناطِق جزيرة 

 ميان تنها ازده تن) بر تخِت پادشاهی نشسته بودند، که از آن شمارآوريم دو شهربراز را هم در
و چهارماه؛ و آن   سال  دخت يککرده بود، و پادشاهِی پوران ماه دوام  پادشاهِی شيرويه دوسال و چند 

–وضع آن بود که شيرويه برادراِن خود را   ِی اينهايی بسيار کوتاه داشتند. عامِل عمده ديگران، سلطنت 
يی چندان  توانسته است آشفتگی سال نمی کرده بود. اّما مّدِت کوتاِه پنج  قمع  و قلع  - پادشاهی از بيِم دعویِ 

  کنند پديدآورده باشد.گسترده که مّدعيان اّدعا می  ف و ژر
 

ِی اردشير»  «آتشکده که  - در استخر–ِی پارس ای نمادين در آتشکده گونه گذارِی يزدگرد، که به با تاج 
  اين درست زمانی بود که تازياِن محّمد، برایِ  ها پايان يافت؛ اّما نجام گرفت، آشفتگی شد، اخوانده می 

 عزم جزم کرده بودند. غارِت ايران،  
 

ای که در  گونه ، به  ] ٢١شود[هاِی کهن نيز ديده می ای از گزارش رواياِت مغرضانه، که اگرچه در پاره 
ست، عموماً دستکاِر پژوهندگاِن غربی است؛ و سپس به  انباشته ا ِی اخير، ذهِن ما ايرانيان را چند دهه 
 شويم. شود که همه مرّوجاِن باورمنِد آن می ما واقع می پسنِد ، ُچنان دل -خواهم پرداخت  که بدان –داليلی  

توان پذيرفت، بايد  آن، نمی پرستی بر کّلّيتِ ِی روحِ ايران اگر نگويند روايِت /شاهنامه/ را، به دليِل غلبه 
ِی  بازتاب ندارد؛ بلکه کامالً برعکس، دربردارنده  ِی سستی و ناتوانیکه در آن چيزی از گونه بگويم 

 پاسخ به چرايِی شکست، که در ادامه بدان خواهم پرداخت. ت بسيار باريک درنکاتی اس



 
اند، در که در توان داشته  جاتوان دريافت که نياکاِن سرافراِز ما، تا آن زده نيز می حتّی با نگاهی شتاب 

ان چکادی سترگ  توان اين راستينه را چون ديگر نيز می  ایگونه اند. به برابِر هيوالِی مخوِف اسالم ايستاده
ها بوده باشد. و آن، ِصرِف توّجه به  ِی سرسرِی گزارش نيازی به حتّی مطالعه   کهآنپيِش چشم يافت؛ بی 

 هاست: فتوحات! مشترِک گزارش  عنوانِ 
 

البتّه بسيار استوار)، بلکه   هاِی ساده (وتنها با ُچنين استدالل جاست که بسياری از ما، نه اّما، شگفتی اين 
 خواهيم از آنچه به عنواِن "حقيقت" در ذهن داريم، دست نمی   استناد به انبوهی از اسناِد کهن نيز،حتّی با 

 االمم/ِ و ديگری از /تجارب الّذهن، دو گزارش، يکی از /شاهنامه/ (فردوسی) خالی  شخِص برداريم. برایِ 
راستين از "يورِش   هجرِی قمری) بسنده خواهد بود تا تصوير و تصّوری ٣٢٠-۴٢١ِی رازی (مشکويه 

ِی  بيرون از دو نامه –بندد. گزارِش /شاهنامه/  ِی ايرانيان، در ذهِن او نقشاسالم" و ايستادگِی دليرانه 
ُچنين شرحِ  ِی سعد به رستم، و هم ِد وّقاص، و نيز نامه ديگری به سع زاد، يکی به برادرش، و رستِم فّرخ 

 ، در آنچه به گزارِش عينِی نبردها -رانجام مرِگ اوسوِی خراسان، و س يزدگرد به  مربوط به رفتنِ 
ها،  ثبت و ضبِط گزارش   دليل نيست. حفظ، و بعدهامربوط باشد، بسيار کوتاه و فشرده است. و اين، بی 

گرفته. تأّمل در متِن گزارِش منبعِ دّوم   دةً، در اردوِی دشمِن غالب انجام طوِرکّلی و عمگويا به 
ايم؛  هايی داشته سازد. اّما بعيد نيست که ما نيز گزارشآشکار می  روشنیرا به  االمم/) اين نکته(/تجارب 

ضبط، و مآالً   توان يقين داشت که ُچنين بوده؛ اّما هرگز مجاِل ثبت و تأّمل بر کّلّيِت موضوع، می   بلکه با
ِی موسوم  روزه  ويژه از جنِگ چهار   به  ِی رازی،داری و انتشار، نيافته است. گزارِش مشکويهحفظ و نگه 

نمايد، لبريز است از شرح و توصيِف  هاِی اردوِی غالب می گزارش  به "قادسّيه"، اگرچه آشکارا مستند به
 هاِی ايرانی. دالوری  ها و پايمردی 

 
که  –آغازين همان نبردهایِ  کنند، نبايد به بيش از سرا القا می ان بوده که مّدعياِن ياوه راستی ُچن  اگر به 

  -داده بود و در حوالِی حيره، در مرزهاِی ايران رخ   هللا بود،هاِی آغازيِن رسول ِی راهزنی نه بيشتر از گو 
 قادسّيه و جلوال و نهاوند و...!  بود؛ تا چه رسد بهنيازی می 

 
باشد) به سخنی که در گزارِش   ِی "شرم" در ايشان بافان (البتّه اگر چيزی از گونه ساختِن ياوه براِی شرمنده 

پس از پيروزِی مسلمين در دّومين يورِش بزرِگ ايشان    کنم. و اين،از عمر نقل شده، بسنده می  مشکويه، 
 است، در جلوال. 

 نقل نمايم:   جنِگ مزبور، هايی از عباراِت مشکويه را، در وصفِ بينم که نخست پاره بهتر می 
سو    نهادند. پس از همان   نکاربردند. سويی را هم براِی تاخت  بار، خارهاِی آهنی به «... پارسيان اين 

کردند. در هيچ نبردی، نيز در نبرِد شِب    بيرون شدند و بر مسلمانان تاخت بردند. نبردی سخت 
تر بود. نه تازيان و  شتابان  که اين جنگ تندتر وز اين ]، ُچنان نجنگيده بودند. ج٢٢الهرير][کشان [ليلة زوزه 

ها را همه بشکسته  ها را همه انداخته بودند و نيزه پيکان   نه پارسيان، در هيچ جنگی ُچنان نديده بودند.
 ) ٣٢٨به شمشير و تبرزين برده بودند...» (ص  بودند و آنک، دست 

 
ِی آن هندک و پس  دهانه  کهن کشته شدند. ُچنان «در آن روز، از پارسيان صدهزار، يا بيش از صدهزار ت 

 ]  ٢٣الوقيعه" ناميدند.»[ جنِگ َجلوال را "َجلُوالء  هروی بود کو پيِش آن، از کشتگان پوشيده شد. و از همين 
 

سپاِه اسالم بهر شد.   «دستاوردهاِی جنِگ َجلُوال، همچون دستاوردهاِی جنِگ تيسبون [=مداين]، در ميانِ 
هزارهزار بود. زناِن گرفتار را   يِک آن شش   پنج  رهزار در مياِن تازيان بهر شده بود که هزاگويند: سی 

 ) ٣٢٩براِی ايشان بزاييدند.» (ص  د که بگرفتندشان و نيز بهر کردن
 
 

 ِی مورِد نظر؛ حاوِی سخِن عمر: و اينک، پاره 



[=جبل] رفت و قعقاع   ه کوهستان که از شکسِت سپاِه ايران در َجلُوال آگاه شد، از ُحلوان ب «يزدگرد همين 
گرفتِن  ِی پی بنوشتند و دربارهرا به عمر   آمدِن قعقاع در حلوان به ُحلوان آمد. گشودِن جلوال و فرود 

  اش، از وی بارخواستند. يزدگرد و ياران 
 

که نه پارسيان به   عمر گفت: "دوست داشتم که در مياِن سواد و کوهستان [=جبل] ديواری از آتش بود،
]، همان سواد ما را بس، که من تندرستِی مسلمانان  ٢۴ِی ما آيند و نه ما سوِی پارسيان رويم. از ريف[سو
 ) ٣٢٩خواهم."» (ص جنگ گيريم بيشتر می ای که به خواسته  از را
 

و اين، گويا پس از    ُچنان حاکی از هراِس عمر از ايرانيان است؛ِی ديگر نيز نقل کنم که هم يک فقره 
  پيش از جلوال واقع شده است: قادسّيه، و  

 
چشمی با سعِد    هم   عالء حضرمی که از سوِی ابوبکر و سپس عمر، کارگزاِر بحرين بوده، به چشم و

رواديِد عمر،  گيرد و بی ، سپاه برمی -(!)  که در قادسيّه پيروز شده و خسرواِن ايران را برانداخته–وّقاص 
«که پارسيان پيش از آن  -شود. اگرچه با کشتاری سخت ی پياده م  ِی پارس گذرد و در کرانهاز دريا می 

 گردد، هنگامی که به بر ايرانيان پيروز می  -) ٣٣۴ُچنان کشتاری درسپاِه خويش نديده بودند» (ص 
مسدود. «ُسهرک را ديدند که   يابد، و راِه بازگشت راشده می ها را غرق آيد، کشتی آهنِگ بصره بيرون می 

  ) ٣٣۴دار اردو زدند و در آن پناه گرفتند.» (ص گيرو  مانان بسته است. پس در آن ها را بر مسلِی راه همه 
 

رو، از ُچنان  است. ازين  سوِی آب، سپاه فرستاده ده بود و بدانست که وی بدان «عمر از کاِر عالء خبر ش 
ِی  اش را بنوشت و براشد و فرماِن برکناری  پيشامدی، از پيش بيمناک بود. پس بر عالء سخت خشمگين 

تر بود. به وی نوشت: "با  ِی کارها بر او گران داد که از همه  وی فرستاد و بيمش داد. به وی دستوری 
 ) ٣٣۴فرمانت به سعد بپيوند، که سعد بر تو ساالر است."» (ص  اراِن زيرِ ي

 
ود.  و محّمد توانسته ب  ای نيست که کسی بتواند از "شرارت"، "فضيلت" بسازد! پاافتاده کاِر ساده و پيِش 

ان  راهزنی را به "نبرِد مقّدس"، امواِل مردم توانسته است. محّمد توانسته بود (و توانسته است) دزدی و
آورِد الهی" بدل سازد. در دستگاِه  دختراِن مردمان را به "دست  ِی خويش"، و زن ورا به "ماِل پاکيزه 

 چه شرورتر، برتر! ها بود (و هست)؛ و شخص، هر اهريمنِی محّمد،شرارت، برتريِن فضيلت 
 

ِن ساسانی، و عدِم  ايرا  انگيِز «اضمحاللِ شرمانه و شوم و نفرت ِی بی از مّدعيان، و باورمنداِن نظرّيه 
هم   ِی اسالم، آن سار و کارکشته ِی زيرک خليفه  همه هراِس پرسيم: آيا اين مقاومت در برابِر اهريمن» می 

اش همان «پوسيدگی و  اند، دليلآورده  ِی ايران وارد ِی پايدارپيکره   هاِی بزرگی که بهپس از شکست 
  وده؟! رغبتِی ايرانيان به دفاع» ب اصوالً بی  دفاعی، و بی 
 

تر نياز باشد.  استدالل و استناِد بيش  ِی ميشوم، به بنيانِی اين کژانگارهکنم در اثباِت نادرستی و بی ُگمان نمی 
ِی عنصِر ايرانی، در اين دوراِن  شده  -سبةً ذاتیيا ن– هاِی ذاتی صدالبتّه، "لجاج" يکی از ويژگی 

ِی  رود! و ما را با فرقه شمارمیِی اخير، به ويژه در سدهاهريمنی، و به  ِی آاليِش هزاروچهارصد ساله 
  -خواهند تر: می مهم  و از همه–توانند اند و می نويسم که توانسته کاری نيست. فقط براِی کسانی می  لجوج 

با فروماندگِی تاريخی، و دخيِل مؤثّر در   ِی مرتبط هاِی معّماگونه ترين پرسش ياتی که براِی يکی از ح 
 يابند. که بايد دست ُچنان  انی، به پاسخی باززايِی ايران و اير

 
راستی چرا  بپرسيم: «پس، به   ايم که بايد ای رسيدهگيرِی پژوهِش درازدامِن خويش، به نقطه اينک، در پی 

  م؟»اياز اسالم شکست خورده
 

ِ◌ تاريک  - دو مجهول عبارتی يا به –بايست بر دو موضوع اّما پيش از پرداختن به اين فراِز نهايی، می 
 مانده، پرتوی از روشنايی افکند.  شده و تاريک   داشته  گهن

 . چرا و چگونه هيوالِی اسالم، راِه ما را به پاسخِ راستيِن اين پرسش، فروبسته است؟١



هاِی ديگر،  پرسش، و بسی پرسش   ايم به اينتوانسته ايم و نمی از امروز، نتوانسته . چرا و چگونه تا پيش ٢
 بينديشيم؟ 

 
معدود پژوهندگاِن    دوسه تن دانم که اگر بنا به آموختاری از يکی ضيح را ضروری می نخست اين تو

اِن آن بهره  «هيوالِی قدسی»، و مانند  روزگارمان، در مورِد اسالم، از واژه هاِی «اهريمن»، «هيوال»،
ن بزرگان نيز  که آُچنان بارگِی واژگانی نيست؛ هم متعّصبانه، يا هوس وجه از سِر شوخیِ   هيچ جويم، به می

اوستا/، متوِن  /  شناخت»ی مبتنی بر گويند. اين، از «اسالم اند و نمی شوخی و هوس ُچنين نگفته  از رویِ 
  ِی اسالم برآمده است. مجموعه  ، قرآن، و کهِن زرتشتی، و تأّمالِت ژرف در تاريخ و سيرِت محّمد 

 
قواعد و شرايع و شعائر   ا، شعارها، ومشت باورهپنداريم، يک ِی ما می *اسالم، برخالِف آنچه بيشترينه 

يی  واِر پيچيده؛ هستی زنده، و داراِی هستِی اندام نيست. اين، تنها ظاهِر اسالم است. اسالم، موجودی است 
ِی  دهد. ديِو مهيب و هيوالِی منفوری است که با ساز و کاِر پيچيده تشکيل می   " ِی آن را "مرگکه شالوده

وابسته و پيوسته، قی   هايی،صورِت تفاله بلعد، و ايشان را به  ضعِف ايشان می ها را، از نقاطِ انسان  خود،
 اجرايِی آن را، از  هایِ آوری که نمونه هاِی شگفت شيوه ِی عاّدی خوراک نيابد، بهگونه کند؛ و ُچنانچه به می

 ِی حياتِ زمينه توان يافت، وفور می امروز، به ِی آن در يثرب، تا به نماينده  نخستين روزهاِی حضورِ 
ً -ِی باتالقی براِی  گونه ها را، به انسان    آورد.* هاِی بشری" درمی روييدِن "ضعف - ِصرفا

 
سار، و کامالً  زيرک به هستِی زنده، توان ها و جوامعِ انسانی است که میدر رويارويِی آن با انسان 

تواند همه را  دوست نداشته باشد، می تعابير را   ای اين همه، ُچنانچه خوانندهبُرد. با اين حسابگِر آن پی 
ها، از قرائِت واحِد «اسالم» يا «اسالِم  ِی آن جاِی همه محسوب نمايد، و به  ِی ايدئوگرام (ُهزواِرش)گونه به 

 جويد! محّمدی» بهره   نابِ 
 

نبسته بود، هرگز   مان»اگر اسالم راِه ما را، در رسيدن به پاسخی براِی «چرايی و چگونگِی شکستِ 
ِی پيکانی  گونهبندد، چون "پاسخ" به می  توانست «دين»ِ ما ايرانيان گردد. راِه "پرسش" را نمی 

برداشتِن  سوزان، و ازميان اب با کشتار، کت-بندد؟ است. چگونه می خاراشکاف، به سوِی خوِد او نشانه رفته
نشنيده باشد، که:   اسد يا توان يافت که اين دعاِی اسالمی را نشن آمدن و پرسش. کسی نمی  خود  به   هرگونه

 ای، به خود وامگذار!». «خدايا، ما را، حتّی براِی لحظه 
 

ای که  گونه   ا، به کشتاره یِ شدهپس از کشتارهاِی هولناِک نخستين، با ثبت و ضبِط گزارِش کامالً حساب 
زارِش کشتارها،  ما را به سوِی پاسخ بسته است. گ حاصِل ما بوده باشد، راهِ گِر تالِش بی ازجمله نمايان 

نشانگِر "ضعِف کفر"، و "قدرِت الهِی اسالم" بوده باشد. آنچه در وصِف    تنها تا حّدی مجاز بوده است که
اسالم" بُرد،   توان پی به "شرارِت قدسیِ ه، که از آن می امان، بر قلِم برخی گزارشگران رفتبی  کشتارهایِ 

زيان  شده، عمالً بی ها به آن داده نمیگزارش  فتاِر کّلیِ جاکه مجالی براِی طرحِ مجّزا، و بيرون از باازآن
 اند. اند از نشر و گسترِش آن جلوگيری کردهجا که توانسته آن  حال، تا شده. با اين محسوب می 

 
خوردگاِن اسالم، در  زخم   بدوِن درنظرگرفتِن دو امکاِن کامالً جديد (يعنی زيستِن برخی از–وقتی امروزه 

ِی اسالم، چه حکومتی رسماً اسالمی  تحِت سلطه   يک از کشورهایِ ، در هيچ -اينترنت)  کشورهاِی آزاد، و
هاِی  اِر هم چيدِن پاره ِی "ِصرِف کن گونه ِی تأليفی به توان و يارا و اجازه   برآن حاکم باشد چه نباشد، کسی

چنين راهی براِی    ،توان پذيرفت که در دنياِی قديمهاِی کشتارها" را ندارد، چگونه می به گزارش  مربوط 
  رسيدن به پاسخ، ميّسر بوده؟! 

 
- ِی ذهنیجانبه ِی همه سلطه  نظامی، -ِی سياسیِی اخير (که اسالم عالوه بر سلطهآيا در کلّّيِت هزارساله 

توان سراغ کرد که درآن، نويسنده،  کتاب می   خود را بر ايران گسترده)، حتّی يک نمونهفرهنگیِ شبهِ 
  ايران ارائه کرده باشد؟   کشتگانِ المثل آماری از کلِّ فی
 



ای محدود، و در مناطقی از  گونه به  همه در حالی است که متأّسفانه پايدارِی ما در برابِر اسالم، حتّی و اين 
ايم، و  اندک خسته شدهسو، ديگر مجال نيافته است. اندکبه اين   ِی چهارم نيز، از سده هاِی ايرانی سرزمين 
عنواِن  خواه، به ناخواه   ، -ساختِن دين"ِی "عرفانی ظاهر پيروزمندانهِی به از پروژه  ويژه بعد به –  اسالم را

 ايم. ديِن خويش پذيرفته 
 

سو، جز  اين و پنجم به   هاِی چهارمِی سده ماندهای ام، در آثاِر برجتر اشاره نموده گونه که پيش همان 
ِی اسالم به موضوع ننگريسته باشد.  روِن جبهه د  مؤلّف، درآن، از -يابيم که نويسندهشاهنامه/ کتابی نمی /

تواند در پِی پاسخی براِی «چرايی و چگونگِی  گرفته، چگونه می  ِی اسالم موضع انسانی که در جبهه 
 شکسِت ايران" برآيد؟ 

 
تخاِر  هاِی تابناک و پُرافاز گذشته  مانيافتنِ تر: آگاهی زمين، و سپس گاه که در اثِر آشنايی با مغرب و اّما، آن 

کّلی محو  شان در آثاِر خودی، به اشکانی (که سرگذشتِ  ويژه دوراِن هخامنشی وتاريخِی خويش، و به 
ويژه در  ِی خود، به گذشته  ِی خويش، از جويِی عّلِت فالکِت کنونداريم تا در پی ])، سر برمی ٢۵بوده[ 
آيد تا پاسخِ  ای به ميدان می انانه هاِی مهربدست   ِی انقطاعِ آن، در اثِر يورِش اسالم، پرسش کنيم،نقطه 

 راهه برويم: «علِّت شکسِت ايران از به ما نشان دهد؛ مبادا بی  -کشيدهنوره  محًض  ، و –درست را 
بود؛ و از سوِی ديگر،   هاِی ايران و روم، رمقی براِی ايرانيان نمانده گ اسالم، اين بود که در اثِر جن

  بودند...»  آمدهتنگ  ان به مردمان از ستم و فساِد شاهان و موبد 
 

گذارد)، هر  را به نمايش می  ِی ياوهترين پيکربندِی اين نظرّيه تاب و و تا برسيم به احمد شاملو (که پُرآب 
ِی آن مدد رسانده، و چيزی از ادراِک قدسِی  القاِء گسترده و ايرانی، به نشر و ِی دالوِر انيرانی  پژوهنده 

 خود بر آن افزوده است! 
 

حوزه و چارچوِب   شکسِت ما از اسالم هيچ نيست جز «تواِن غيِر قابِل وصِف اسالم»؛ توانی که ازعّلِت 
 ه، مانندگی و يکسانی يابد. جست  رود، تا رسماً با «تواِن اهريمن» پيوند هاِی بشری فراتر می توان 

 
ِی توّحش و راهزنی  مرحله تازگی و اندکی پيش از ظهوِر شوِم وی، ازمحّمد توانسته بود از عرب، که به 

يافته، و به تدويِن  مدنيّتی مبتنی بر "بازرگانی" راه یِ ای (فرضاً) عبور نموده، به عرصه هاِی قبيله و جنگ 
 دگانِی نوين پرداخته بود، هيواليی بسازد که هيچ نيرويی تواِن ايستادگی اين زن یِ قواعد و قوانيِن بايسته 

 در برابِر آن را نداشته باشد. 
 

به سرزميِن ما تاخته، و    نمايد که خواری می شرم و خون ِم ما ايرانيان، عرب هنوز همان راهزِن بی در چش
 عرِب پيش از مسخ، اسناد و شواهِد بسيار  یِ چهره هاِی تمّدنِی ما را برانداخته است. براِی نماياندنِ بنيان 

ِی خوِد او،   "مضر"، که بنا به گفته یِ دست داده از تنگِی معيشِت قبيله به  خلدون وصفی در دست است. ابنِ 
 نويسد: کلِّی مردماِن حجاز است. می  وصفِ 
ها و  انواعِ کژدم اغلب  کردند، و درازی نمی هاِی آباد دست ها و فراوانی... سرزمين گاه به نعمت «هيچ 

سنگ با  و آن پشِم شتر است که آن را روِی  کردند؛خوردند، و به خوردِن ِعلِهز افتخار می خبزدوک می 
 پزند.»آميزند و می خون درمی 

 ) ٣٩١ِی فارسی، جلِد اّول، ص خلدون/؛ ترجمهِی ابنِ (/مقّدمه 
 

 سخن رفته است.  نشينان، بسيار نوازِی باديه با وجوِد اين تنگِی معيشت، از جوانمردی و مهمان 
 

واِر  ِی اندام ردباری، پيکره بُ   که توانست از ُچنين مردماِن قانع و–ِی بسيار مهّمی که در کاِر محّمد نکته 
از نظر دور داشت، اين است که هرگز ايشان را   نبايد  - هيوالِی مهيِب "شرارِت قدسی" را شکل بخشد 

ها و زنان و دختراِن مردمان، دعوت  يابی به ثروت ا، و دست هسرزمين  صراحت و آشکارا، به غارتِ به 
 گذاشتند. ای زنده نمی ت، او را لحظه گفکرد و ُچنان می بسا اگر ُچنين می چه  نکرده است. 



چشاند که خود بدان پی  می  ها را، ُچنان نهفته و ريزريز به کاِم ايشانمحّمد، از سويی طعِم اين شرارت 
رودان، شام،  هاِی غربِی ميان ايران و روم (بخش  هایِ گر: «وصِف لذّات و زيبايی برند، و از سوِی دينمی 

وسيله،  آرايد؛ و بدين مديترانه) را، به قالِب آياتی در توصيِف بهشت، می ِی شرقیِ هاِی حاشيه و سرزمين 
 ای بسيار توانمند و مدام فّعال را، در ناخودآگاِه عربان تعبيه محّرکه و محّرضه  نيرویِ 

 ]  ٢۶کند.»[می
 

وانسته  بسازد! و محّمد ت  ای نيست که کسی بتواند از *"شرارت"*، *"فضيلت"*پاافتاده کاِر ساده و پيِش 
دزدی و راهزنی را به "نبرِد مقّدس"، امواِل   بود. توانسته است. محّمد توانسته بود (و توانسته است) 

آورِد الهی" بدل سازد. در  ردمان را به "دست و زن و دختراِن م ِی خويش"، مردمان را به "ماِل پاکيزه 
 و شخص، هرچه شرورتر، برتر! ها بود (و هست)؛ محّمد، شرارت، برتريِن فضيلت  دستگاِه اهريمنیِ 

بردند، و  العرب يورش می جزيرة   گشته، به سرتاپایِ گونه دگرگون و بلکه وارونه نمايانی اين و مردم 
جاکه تسليم تفاوِت چندانی با  يا "مرگ" نداشتند؛ و ازآن   =اسالم)مردماِن آن سرزمين، راهی جز "تسليم"(

 ناچار به ديِن محّمد شمردند، ديگران بهليم" برتر می که مرگ را از ذّلِت "تس مرگ نداشت، جز کسانی 
بالِی آسمانی، به    ور شدن از "سهم"ِ غارِت ديگرانی که در يورِش اينآمدند؛ و به محِض بهرهدرمی

ايشان را نيز به همان "هيوالهاِی   شدند، طعِم لذيِذ «غنيمت»،کی پيشتِر ايشان دچار می سرنوشِت اند 
 اگيِر شرارت! معّمايی در کار نيست... و  ساخت.يثربی" بدل می 

 
از پيمان بيرون شدند.   شدگان" سر برتافتند وزور مسلمان کردهِی اين "به پس از مرِگ محّمد، بيشترينه 

، لشکريانی براِی سرکوِب ايشان،  -رسيده بود  که به سرکردگِی راهزناِن قدسی–محّمد ابوبکر، ياِر ديريِن 
روايِی محّمد، به مذاِق ديگرانی نيز خوش آمده بود؛  دستگاِه فرمان  ِی ديگر،به هر سوی روانه کرد. از سو

نامعمول و نامعقول،   می گانه: کالپاخاستند. پيامبرانی با همان ابزارهاِی سه جا، پيامبرانی به آن  جا وو اين 
ن قرار داشت،  ِی يثرب و مرزهاِی شاهنشاهِی ايرا يمامه، که در ميانه  بار! وعد و وعيد، و شمشيِر خون 

اتّفاقی،   - بساچه – ایگونه اين پيامبران بود. لشکرياِن ابوبکر، پس از سرکوِب اين غائله، به  مرکِز يکی از
اين، به انگيزشی دامن زد که محّمد (پس از   هايی نمودند؛ و اندازی به برخی مناطِق مرزِی ايران، دست 

هاِی  هاِی سرزمين خويش را بدان وعده داده بود: ثروت ِی داراِن گرسنه تيغ   ِی کامل بر يثرب) بارهاسلطه
ِی فرات  کناره  ها پيش از اسالم، درِی بکر بن وائل، که «از مّدت ُچنين، کسانی از قبيله هم   خسروان.

آوردند، و هروقت  ايران بود، تاخت می  جا، که در دستِ هاِی آن تند... در هر فرصتی، بر آبادی مسکن داش
). مثّنی بن حارثه،  ١۴٢گريختند.» (فيّاض، ص ِی عربستان میداخله  گرفتند بهرار می که مورِد تعقيب ق

نيروهاِی مرزِی   ضعفِ   دادن ازبا آگهی –رود و ابوبکر را  راهزِن اين قبيله، به مدينه می  يکی از سرانِ 
براِی اين کار  را   -خالد بن وليد -خود  دارانِ ريزترين تيغ انگيزد؛ و ابوبکر يکی از خون ، برمی -ايران

 دهد. (همان) قرار می  کند، و مثّنی را زيِر فرماِن او روانه می 
 
 

که  ن آغاِز کار، پيش از آن هما  سامانِی داخلی نبوديم، و درمشکِل ما، تنها در همين حد بوده. اگر دچاِر نابه 
سوِی مدينه روانه  ايرانی را بچشند، لشکری قوی به   هایِ ِی غارت از سرزمين دّرندگاِن محّمدّيه مّزه 

نشستِن  پادشاهی به  يابد، و پس ازجا خاتمه می اين غفلِت ناگزيِر اّولّيه، به همين  شد، کار تمام بود. اّما می
يابد. اّما، دير شده است. بوِی خوِن تازه،  می  ِی امور سر و سامانمه يزدگرد، در مّدتی بسيار کوتاه، ه

بار با  هاِی کوچک و محدود، اين کردِن خون در يورش مزمزه پس از  درندگاِن الهی را مست کرده است. 
و... روی    آورند؛ و نبردهاِی خونيِن قادسّيه، جلوال، نهاوند،خويش، به سوِی ايران يورش می  تمامِی توانِ 

- ای ديگر گونه سال، و به دويست  بار،ای آشکار و خون دهد؛ و تجاوز و سلطه و شرارت، به گونه می
 يابد. می  امروز، ادامه، تا به -ِز ذّلت پوشيده و لبري

 
ِی تواِن  ندارند. اّما، اين، همه  دادنچيز براِی ازدست اند که هيچ مردمانی گردآمدهِی اسالم، شبهِ در جبهه 

شود: غارت کن! براِی  که درآن تنها يک فرمان ديده می  کنند ايشان از قانونی پيروی می  ايشان نيست؛
ِی  معناست. و در جبهه انمردی، و حرمِت هستِی ديگران، همه و همه بی جو   مسلمان، انصاف، شرم،



شان در  ستی ِی ههمه   اند.ِی خون قرارگرفته اند که مورِد يورِش اين هيوالِی تشنه مردمانی ايستاده ايران،
 معرِض نابودی است. 

 
روِی هم  دو لشکر روبه  ،ماه (/شاهنامه/)، و به رواياِت ديگر سه يا چهارماهدر قادسّيه، به روايتی سی 

ساالِر  شود. سپه ای حاصل نمی روند؛ اّما نتيجه می آيند و ها می گيرد، پيک گوهايی درمیومانند. گفت می
بََرد که اين دشمناِن عجيب را با دشمناِن رسمی و  سرمیاين خطا به در  زاد، نخست ايران، رستِم فّرخ 

شود،  رّد و بدل می  زودی، با سخنانی که سنجد؛ اّما به می  - ترکانو يا حتّی  –ايران، يعنی روميان  یِ ديرينه 
يسد  نو ای که به برادرش می روست. در نامه روبه  بار نه با دشمنی بشری، که با اهريمن يابد که اين درمی

  اند «از قادسی تا لِب رودبار را به شهريار گويد، که گفته تازيان می  نهادِ که از پيش (پس از آن 
خواهند  بگشايند، تا چيزی که می  که براِی ايشان به شهری که بازارگاه دارد راهی شرطیرند، به گذاوامی 

بََرند؛ و  د، و از شهنشاه فرمان می پردازنجويند، و ساو و باژ می نمی  بخرند و بفروشند؛ و جز اين، فزونی 
که در انتظاِر   طی بودهواره در شرايرسد که اين نيرنگ نظرمی حاضرند گروگان بسپارند» [و به  حتّی 

 گويد: اند])، می پرهيز داشته   اند؛ و يا به هر دليِل ديگر، از رويارويی نيروِی کمکی بوده
 

 ُچنين است گفتار، کردار نيست 
 پرگار نيست جز از گردِش کِژّ  

 ... 
 بزرگان که با من به جنگ اندرند 

 به گفتاِر ايشان همی ننگرند 
 چو ميروِی طبری و چون ارمنی 

 اند با کيِش آهرمنی نگ جبه 
 

 و پيش از اين، در آغاِز نامه نيز آمده است: 
 

 امکارتر در زمانه من گنه 
 امازيرا گرفتاِر آهرمن 

 
نيست؛ بلکه توصيفی   از وجِه "دشنام" يا "توصيِف شاعرانه"  روی هيچ اين «ديو» و «اهرمن» خواندن، به 

مزدا) و اهريمن، در تقابِل با يکديگر  اهوره  ان (همکارِ است بر مبناِی باورهاِی عميِق ايرانی، که درآن انس
 از تازيان با عنواِن «مارخوار  - ِی يزدگرد به مرزباِن طوسدر نامه – جا کهُچنين، آن قرار دارند. هم 

در نگاِه نخست،   سادگی، و شود، دشنام در ميان نيست. «مارخوار» (که به چهرگان» ياد می اهرمنْ 
مروِر  شايد بنا به باوِر کهن، که: «مار به  وسمار خوردن"ِ تازيان اشاره داشته باشد)،تواند به "مار و س می

. و اين، با توّجه به  دهاک» باشد شود»، کنايه از «اژی اژدها می  زمان، و با خوردِن مارهاِی بسيار،
دهاک،  يرانی، اژی ا  شود. و بنا به اساطيرِ ِی «چهر/چهره»، يعنی «نژاد»، نيز تأييد می واژه  معناِی اصلیِ 

ِی هستی  طريق بر پهنه زادگاِن خويش را، به اين  ِی اهريمن است؛ يعنی مولوِد او (چرا که اهريمن، ريده
 دهاک» و يا انبوهی ِی «اژی زدگرد با اين بيان، ظهوِر دوباره قوی، ياحتمالِ به   ريزد). بنابراين،فرومی 

بهراِم  ِی شاه که در «چامه   دهمه را به اين نکته توّجه می دهاک» را در نظر دارد. (خوانند از «ريدگاِن اژی 
    ورجاوند»

http://photos1.blogger.com/blogger/276/1285/1600/shahbahram_com_1024.1.gif  

  «زادگاِن دروج» ياد شده.) نيز، از تازيان با عنوانِ 
 

اگرچه در   –که اينان   يابد شود، و با تأّمل در کرداِر دشمن، رستم درمی هايی که رّد و بدل میطِیّ نامه 
  شان، ايشان را بازگرداند؛ هم بتوان با سيرکردنِ   آمده نيستند کهتنگ  ی به گرسنگان  -آغاز ُچنان پنداشته

اند، تا بتوان  ِی معلوِم "تصّرِف شهری از نواحِی مرزِی دو کشور" نيامده يزه انگ که ماننِد روميان، به  ُچنان
 سخ داد. پا  ِی ايشان پايان ياشده، و نهايةً با پيماِن صلحی، به انگيزه جنگی کامالً حساب   با
 



  هايی بوده با همه، جنگ  اند، همه و شناخته زمان ديده، تجربه کرده، و میهايی که ايرانيان تا آن جنگ 
هايی که درآن جز خوِد "جنگ"، چيِز منفوری  جنگ   دشمنی "معقول"، و به انگيزه و درخواستی مشّخص. 

در يک کالم، رستم   شده.نگ آوار نمی پيآمدهاِی آن، بر مردماِن عاّدِی مناطِق ج  وجود نداشته؛ و ازجمله،
اند  اند. اينان آمدهچيز" آمدهِت "همه تصّرف و غار  اند؛ اينان، برایِ يابد که اينان در پِی "چيزی" نيامدهدرمی

از کشته پشته سازند؛ اسيران، و سپس مردماِن عاّدِی شهرها و روستاها را از   بيندازند؛تا جوِی خون راه 
درازی کنند؛  دست  - هللالی قربةً -به زنان و دختران، پيِش روِی شوهران و پدراِن ايشان، تيغ بگذرانند؛  دمِ 

انگيز برجای بماند، دارها برپا کنند؛  بعد، يادمانی هول  سالها که تا سال براِی آنهاِی جنگ، در ميدان 
را، با   ساراِن زندگیمه زنند؛ و چشها را آتش خانه ها و کتاب مردمان بگردانند؛ کتاب  ها به خونِ آسياب 

 اند؛ و رسوالِن خون و کشتار. مرگ بينبارند و کور سازند. اينان، پيِک مرگ 
 

ای از  دليل، نشانه  سبةً طوالنِی پيش از درگرفتِن جنگ، اگر از جانِب تازياِن مسلمين، به هرِی نوقفه 
ی، تنها به منظوِر يافتِن راهی براِی  هيچ ترديد  زاد، بی پرهيز، و يا نيرنگ بوده باشد، از جانِب رستِم فّرخ 

يابد، کارزاری  حاصل می بی گاه که تالِش خود را  تباهی بوده است. و آن   پيشگيری از جنگ و ويرانی و
  آغازد.می  دليرانه

 
 سعِد وّقاص، آمده است:  یِ گو با مغيره، و خواندِن نامه و در /شاهنامه/، بيتی از زباِن او، پس از گفت 

 اجِ شاهان بُدی اگر سعد با ت
 مرا رزم و بزِم وی آسان بُدی 

 
ِی  نيروِی کارآزموده   جنسی نبوده که روی از هيچ دهد که لشکِر اهريمن به روشنی نشان میاين بيت، به 

 ايران، با آن برآيد.  نظامی، حتّی نيرويی با تواِن شگرِف سپاِه مردانه و دالورِ 
پاياِن رسيدن  «عطِش بی   ای ازاهريمنی»ِ اسالم بوده. مجموعه عّلِت شکسِت ما، نه ناتوانِی ما، که «تواِن 

جهانِی آن بوده؛ و  ِی اين اگرچه، اصل، قطعاً رويه  آن؛ جهانیِ جهانی و آن ِی اين به بهشت» (در هردو رويه 
ً ِی آن رويه   کرده است) + عزِم جزم +ای درونی عمل می برندهپيش ِی مدد دهنده و به گونه به   جهانی، صرفا

مرگ»  تن که «همه  ِی هولناِک هيواليی،قساوِت مطلق + شرارِت قدسی و رذالِت الهی؛ تنيده در پيکره 
 ] ٢٧ اوست.[ وصفِ  گوياترين 

 
اکثر ظرِف  جنگ را، حدِّ  دهد که اغلب،می جا رخ ترين تحريف در تاريخِ رويارويِی ما، آن و اّما، بزرگ 

هاِی  که کشتارهاِی هولناِک اهريمن، و ايستادگی درحالی اريم؛انگيافته می سال خاتمه سی -مّدِت کوتاِه بيست 
  ٢٢٣و   ٢٢۵ه، و تنها پس از شکسِت مازيار و بابک ( درازا کشيد سال به دويست  انگيِز ما، بيش ازشگفت 

آشکارا نظامِی آن   . ق.)، وجهِ ه  ٢۶۵ِی متفاوِت آن در خيزِش يعقوِب ليث ( ق.)، و آخرين بارقه  . ه
 ده است. پايان رسيبه 

از يورش و چيرگِی   ساِل آغازيِن پسکوب بر کتاِب خود که پيراموِن دويست و چند ده عبدالحسيِن زّرين 
دوران، ايران غرِق خون و کشتار و   که در اين نهد؛ درحالیريمن نوشته، ناِم «دو قرن سکوت» می اه

 فرياد و خروش بوده است. 
 

فراموشی سپرده شده بود، با   ِی اخير، تقريباً بهه در هزارسالهويژو اين جنگ، که بيش از يازده سده، و به 
ترين موضوعِ هستِی تاريخی و  ايران، به حياتی  مان ينِ ِی خالِص اهريمن به سرزمِی نطفه يورِش دوباره 

 امروزيِن ما بدل گشته است... 
 

 بهرام اسکندری ميانه 
 ١٣٨٨ماِه  يکِم دی وبيست 

 
 
 

 ام:ين رساله، از آن بهره بردههايی که در نگارِش اکتاب
 ِی فارسی: اکبر داناسرشتآثارالباقيه/، ابوريحاِن بيرونی، ترجمه/



 ِی پرويز رجبی)اريوش/، هايد ماری کخ (ترجمهاز زباِن د/
 ترين سرودهاِی ايرانيان /(گزارش و پژوهش و نگارش: جليل دوستخواه)اوستا، کهن/
 ِی رشيد ياسمی)سن (ترجمهايران در زماِن ساسانيان/، کريستن/
 کوشِش محّمد گلبن)الّشعرا بهار (بهبهار و ادِب فارسی/، ملک/
 ايران/، مهرداد بهارپژوهشی در اساطيِر /
 تاريخِ اسالم/، دکتر فيّاض/
 ِی طبری/ (تصحيح محّمد روشن)تاريخنامه/
 ِی ابوالقاسم امامی)ِی رازی (ترجمهاالمم/، مشکويه تجارب/
 ِی چهارِم هجرِی قمری) تفسيِر طبری//(سدهیِ ترجمه //
 ارزد!)بهراِم ورجاوند /(کتاب نيست؛ اّما به هزار کتاب میِی شاهچامه/
 نگارشی از متِن عربیِ -های بيدپای/، محّمد بن عبدِهللا بخاری (ترجمهداستان/
 روشن)-کليله و دمنه/؛ تصحيحِ خانلری/
 کوبدو قرن سکوت/، عبدالحسين زّرين/
 الّشعرا بهار/ديواِن ملک/
 )٢۵٣٧شاهنامه/، چ اميرکبير (/
 شاهنامه/، چ ژول مول (جيبی، در هفت مجلّد)/
 ِی فارسِی /غررالّسيرِ/ ثعالبی)ِی کهن /(ترجمهشاهنامه/
 کليله و دمنه/، نصرهللا منشی (تصحيحِ مجتبی مينوی)/
 صله/، احمد شاملو مدايحِ بی/
 ِی فارسی: محّمد پروين گنابادی)مهخلدون/ (ترجِی ابنِ مقّدمه /
 هاِی من/، احمد شاملو؛ سخنرانی در هشتمين کنفرانس مرکز پژوهش ونگرانی/
 . نشر: مرکز پژوهش١٩٩٠ آوريل –حليل مسائل ايران، دانشگاه کاليفرنيا، برکلی ت

 نيوجرسی. -١٩٩٠و تحليل مسائل ايران (سيرا)، ژوئن 
 
 

 ها:ها و وبالگ سايت
  تدارآرامش دوس

  روشنانايران
  اندر تاريکاِی زباِن پارسی

  فرداِی روشن 
  کيهانگشت

 علی سّجادی، مقاله
  منوچهر جمالییِ مقاله -سايِت خمام 

 
  
  
  
  

 ها:پابرگ 
شود. در /پژوهشی در اساطيِر نيز، اشاراتی ديده می -بُنَدِهش ازجمله–ِی پهلوی هاِی بازمانده] در برخی از ديگر متن١[

 ِی بندهش) بايد ديد که در اصِل ترجمه ١٨۶هايی حذف شده است! (رک: صفراز، پاره در نقِل اينايران/، 
 ، آمده يا نه.-اد بهاراز استاد مهرد–
 )١٣١۶-١٧ِی مهر، مجّله . (نشِر نخسِت مقاله:٩٧، ص١] /بهار و ادِب فارسی/؛ ج٢[
جا )، و در آن۶١۴-١۵، ص١يز گزارش نموده (ديوان، جن ای فارسیِی پهلوی را، به قالِب قصيده] بهار اين قصيده٣[

 بيِت ديگر نيز خودداری نموده است!و افزوِن بر آن، از آوردِن يک  نيز اين بيت را نياورده؛
کوب در ) آورده. زّرين١٩٨- ٩پژوهشی در اساطيِر ايران/ (ص/ هایِ ِی کامِل آن را در يادداشت] مهرداد بهار، ترجمه۴[
مانند را، که فرياِد رساِی بی یِ کوب اين چامه) آورده؛ با حذِف سه بيت از آخر. متأّسفانه زّرين١٢٢(ص دو قرن سکوت//
 کاهد!دوستی» فرومیايران ِی جانسوِز زرتشتیِ ران و ايرانی است، به «ناله اي

ِی سخن، ساِل ا، در مجّلهاين قطعه ر ای از، صادق هدايت نيز، ترجمه-در پابرِگ همين صفحه-کوب بنا به آگهِی زّرين
 دّوم، انتشار داده است.

ياد داشته باشد؛ همراه با اين دو نام: انِکتيل دو پرون همواره به ام هر ايرانی بايد اين دو تاريخِ خجسته راُگمان] به۵[
موفّق شد  ،١٨٠٢در  فند آلمانی،ِی /اوستا/ را در پاريس منتشر کرد؛ و گ. ف. گروتهترجمه ١٧٧١در  فرانسوی،

ترين ستا، کهنترتيب، رک: جليل دوستخواه؛ او(به هاِی خِطّ ميخِی فارسِی باستان را شناسايی کند!نخستين نشانه



پرويز رجبی،  یِ نه و پنجاه. و: هايد ماری کخ؛ /از زباِن داريوش/؛ ترجمهوپيشگفتار، ص چهل سرودهاِی ايرانيان؛
 )٢٧و  ٢۶ص

 قائِل آن نام ببرم! ؛ و متأّسفانه مجاز نيستم از] اين نظرّيه از من نيست۶[
 تاريخِی رژيِم اسالمِی خمينی ] بنگريد به اين نوشته از استاد منوچهر جمالی: ضرورتِ ٧[

zadi_1.htmhttp://www.khomam.com/Books/azadi_haghe_enteghad/a  
homam.com/Books/azadi_haghe_enteghad/azadi_1.htmhttp://www.k  

 )۵٨صله/؛ صام... (/مدايحِ بی جخ امروز از مادر نزاده ]٨[
اند. (رک: /ايران در زماِن مقّفع دانستهِی ابنِ برزويه» را، افزوده هايی از «بابِ چنين گابريلی) بخش] نولدکه (و هم٩[

ای گونهآرامش دوستدار بدوِن کمترين بحث و اشاره، به )۵٧٣، ۵۵۵، ۵۵۴یِ ها، صفحه١٣٧٠چاِپ هفتم،  ساسانيان/،
  دوستدار    آرامشجويد! (ازجمله، رک: [سايتِ مقّفع استناد میعنواِن اثری از ابنِ به بديهی، به «باِب برزويه»

dustdar.com-http://www.aramesh ِی «حقيقِت اعتقادله] مقا    
dustdar.com/index.php/article/63-http://www.aramesh (« 

ِی اشکانی اشاره شده به وجوِد نظِم طبقاتی در دوره و بعد، ١۴٨کتاِب /ايران در زماِن ساسانيان/، ص] در ١٠[
 هاِی مربوط به اين دوران مراجعه به دوراِن هخامنشی سخن نرفته. بايد به پژوهش سطِر آخر)؛ اّما راجع، ١۵١(ص

 نمود.
جا، کامالً بيرون از بحِث ما امروزيِن ماست؛ اّما، اين  یِ هاِی جدّ ِی بايستهِی "ديوان" در زمره] پژوهش درباره١١[

 گيرد.قرارمی
 ه باشد.] در اصل بايد «آسروانان» بود١٢[
 .١۵٠] /ايران در زماِن ساسانيان/، ص١٣[
 .۴٩٠] /پژوهشی در اساطيِر ايران/، ص١۴[
گرفتن از بازرگانان" (در ه روم، و وام"لشکرکشيدِن کسری ب روان. در داستانِ ] /شاهنامه/، پادشاهِی کسری نوشين١۵[

 .)٢۵٩ص ،۶چاِپ ژول مول، ج
نگارِش محّمد بن عبدهللا بخاری: -. و در ترجمه۴۴مينوی، ص حِ مجتبی] /کليله و دمنه/، نصرهللا منشی؛ تصحي١۶[

دانش...»   هِی بزرگاِن گويندگاِن حکمت بود بمبارزان و سواران بود؛ و مادِر من از جمله یِ «پدِر من از جمله 
   .)۵٧هاِی بيدپای، ص(داستان

 ) آمده:٢۵٩، ص۶] در چاِپ ژول مول (ج١٧[
 

 ودپيمبر به انديشه باريک ب
 بيامد به شهری که تاريک بود

 
 داند.«تازيک» می تصحيفِ  -هيچ شّکیبی–يابد، و آن را معنا و نامربوط مینگارنده «تاريک» را بی
که در ابياِت قياسی است. ضمِن آن  گذرد، مؤيِّد اين تصحيحِ لِی مرزهاِی "روم" میکه در حوا–توّجه به فضاِی داستان 

  وريه" و "حلب" سخن رفته:)، از "عمّ ٢۵٧-٨صپيشين (
 

 بيامد ز عّموريه تا حلب
 جهان شد پِر آشوب و بانگ و جلب

 سواراِن رومی چو سيصدهزار
 حلب را گرفتند يکسر حصار

 ... 
 ونحلب شد به کردار درياِی خ

 
؛ ٢۵٣٧ در چاِپ اميرکبير (پنجم، نشيِن شاهنشاهِی ايران.ست که منظور شهری است از شهرهاِی عربی يا عرببديهی

 -شايد-شناخته، و معنا يافته؛ يا اگر «تازيک» بوده، آن را نمیبی بسا کاتبی «تاريک» را) «نزديک» آمده. چه۴٧٢ص
که نادرست نيست؛ اّال اين  وجههيچلمجموع، آن را به «نزديک» (که به ا(!) نيز در آن سراغ کرده؛ و فی خلِل قافيه

 ه!فردوسی چنين نگفته) َشُدُرْسنا فرمود
کنفرانس مرکز پژوهش و تحليل مسائل ايران، دانشگاه   هاِی من/، احمد شاملو؛ سخنرانی در هشتمين] /نگرانی١٨[

و  ۴١نيوجرسی؛ ص -١٩٩٠يل مسائل ايران (سيرا)، ژوئن . نشر: مرکز پژوهش و تحل١٩٩٠آوريل –کاليفرنيا، برکلی 
 .۴۴ص

هاِی مايه«خشونت و دروغ، بُن -ِی خود ِی بسيار ارزندهمقاله شی ازِی آگاِه زمانه، علی سّجادی، در بخ] پژوهنده١٩[
  ِی ممکن، به رسواسازِی اين دعوِی سخيف پرداخته است. (رک:بهترين گونه  ، به-اسالم است.»

http://archives.keyhangasht.com/critiques/issue-000564-05062007-081009/index.php?page=1 
http://archives.keyhangasht.com/critiques/issue-000564-05062007-081009/index.php?page=2 
http://archives.keyhangasht.com/critiques/issue-000564-05062007-081009/index.php?page=3 
http://archives.keyhangasht.com/critiques/issue-000564-05062007-081009/index.php?page=4 
http://archives.keyhangasht.com/critiques/issue-000564-05062007-081009/index.php?page=5 



http://archives.keyhangasht.com/critiques/issue-000564-05062007-081009/index.php?page=6  
  جا(مقاله را اين

http://fanarooz.blogspot.com/2010/04/blog-post_766.html 
بخوانيد.) توانيدنيز می   
بار "تغييِر قبله" ِی منابع، تنها از يکر، در بيشترينهآشکا ] يادآورِی اين نکته ضروری است که به دليلی کامالً ٢٠[

دّوِم هجرت  قبله از آغاز تا سالِ  اند کهساِل نخسِت اسالم را کتمان کرده، و نوشتهبودِن کعبه در سيزدهقبله سخن رفته!
رت، يا بالفاصله پس از ِی کوتاه قبله بوده: مقارِن هجتنها در يک دوره المقّدس،که بيتالمقّدس" بوده؛ درحالی"بيت
توانيد در ها را میگردانیشرحِ دقيق و بسيار جالِب توّجِه اين قبله هجرت، تا ماِه شانزدهم يا هجدهِم بعد از هجرت! وقوعِ 

 جابخوانيد. (اين ١١٠-١١١ ِی تفسيِر طبری/، صترجمه/ جلِد نخستِ 
post.html-me.blogspot.com/2010/02/blog-http://bahrameskandari( 

جانی ساسانيان جز نيمه يد که از دولتِ هنگامی به پادشاهی رس ] ازجمله در /غررالّسير/ ثعالبی: «يزدگرِد جوان٢١[
سيّدمحّمد روحانی؛ با عنواِن  یِ بود...» (ترجمه ها پاشيده و کارها ناسامان شده ها پراکنده، گروهدل نمانده بود.

 ) 411، ص1372 ِی کهن، انتشاراِت دانشگاِه مشهد، چاِپ اّول،شاهنامه
يافتِن سّومين روِز اند که با پايانبه شبی داده -گويا مسلمين- که کشان]، نامی استالهرير» [=شِب زوزه]  «ليلة٢٢[

غريو و خروش از دو  را رسيده؛ و در تماِم درازاِی شب، جنگ ادامه داشته، و «جزقادسّيه (روِز ِعماس) ف  نبرِد خونينِ 
درفِش کاويان به دسِت  شود، و با شکسِت ايرانيان،می  ). روِز بعد، رستم کشته٣٠٧شد» (تجارب، صسپاه شنيده نمی

 افتد.لشکِر اهريمن می
معنی ريشه و هم آن جنگ. نيز، با «جلّل» [=پوشانيد] همخودِ  جاِی آن جنگ؛ و سپسجلوالء: نامْ -الوقيعه ] جلوالء٢٣[

گ .) (پابر٢۴۶٠:۵ آيد. (نيز نگاه کنيد به طبریيا زخِم سختی است که بر يک سوِی جنگ فرود می است. وقيعه: آسيب
 )٣٢٩از مترجم، دکتر ابوالقاسم امامی. ص

ِی «زميِن آبادان، زميِن با کشت و درخت» است.  معنجا بهاين توضيح رها کرده) در] ريف (که مترجم آن را بی٢۴[
 نامه)(رک: لغت

؛ و از -که همان داريوِش سّوم باشد–جای بوده آثاِرمان به ] از هخامنشيان، تنها «دارا» (دارای، داراب) در٢۵[
که بتوان آن را   ایاندازهبه– شود. از پادشاهاِن هخامنشیدر /شاهنامه/، جز چند بيتی ديده نمی المثلاشکانيان، فی

 تنهايیِی ابوريحان نام برده شده؛ و آن نيز، چيزی نيست که به آثارالباقيه// گويا تنها در -شمارآوردبُرد بهاسم
 جا که جدوِل ملوِک ايران را، از روِی کتِب اهِل مغرب که ابوريحان آنب آنجال براِی آگاهِی ما کارساز باشد.

داراِی ماهِی اّول، کورش، قمبوزس،  درآن ناِم چند تن از شاهاِن هخامنشی آمده:آورد (و اين، جدولی است که می
 ايران را با عّماِل ايشان در باِبلگويد که احتماالً «ملوِک اخشويوش، ...)، می ثانی، اخشويوش بن دارا، اردشير بندارایِ 
 )١۵١ِی داناسرشت؛ صاند...»! (ترجمهرفته نام بردههمرویِ 

 ) /http://iranrowshanan.blogspot.com روشنانِی «پوستاِل مرگ» (وبالِگ ايران مقاله] رک: ٢۶[
 است که در /اوستا/، برایِ مرگ» وصفی تن] «همه ٢٧[

 مرگ! (ازجمله، بنگريد به: ونديداد، فرگرِد يکم.)تناهريمن آمده: اهريمِن همه 
 )روشنانايران  ِی «پوستاِل مرگ» (وبالگِ رک: مقاله]26[ 

گريد به: ونديداد، مرگ! (ازجمله، بنتن، براِی اهريمن آمده: اهريمِن همه اوستا مرگ» وصفی است که درتنهمه [27] »
 ).فرگرِد يکم
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