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 «ننگ و نام»
 

 بحثی با نویسندۀ پُرکار جناب سلیمان راوش
 

 قسمت اول
 

 سومبخش 
 

 تر می شود...  کویر بزرگ و بزرگ....»
 «داردمی  کویر را پنهان   وای بر آن که

 نیچه
 

 در بند بعدی که راوش می آورد، دقیق می شویم:
بشمار می رود...از نیمۀ  قرن اول  مستعمره فرهنگی لحاظ جامعۀ ما از از چندین قرن بدین سو است که »  
 استعمار .........در زمینۀ آزادی از قید همستعمر به گونۀ مطلقهش یعنی آغاز قیام یعقوب لیث  252هش تا  
 ...«جامعه خاموشانه آن را پذیرفته استمبارزه صورت نه گرفته و  اعراب  فرهنگی 

 

  اوش از این بیانات چی است؟می خواهیم بدانیم که منظور سلیمان ر
 

 ، چی منظور می کند؟«استعمار»جا از اول سوال اینست که راوش در این
گذاشته شده است؛ مرحوم پوهاند داکتر « لونیالیزموک»است که در برابر مفهوم اروپایی  معادل ترجمهیک « استعمار»

 ، دوبار می لغزد؛ «استعمار بمعنای آبادانی است»محمد حسن کاکړ آنجا که می نویسد: 
ی است؛ استعمار، درمعنای عرب«آبادانیطلب  »بارنخست این که کلمۀ عربی استعمار به معنای آبادانی نیست، بل بمعنای

 را آباد کنید!  ماطلب می کنیم که تا   شما آن، یعنی این که از
 نبوده است؛ کولونیالیزم، از ریشۀ رومی التینی« کولونیالیزم»یک معادل دقیق در برابر « استعمار»و بعد کلمۀ عربی 

Colonus  بعداً مفهوم که از آن آمده است مزرعه داری و   مزرعهبه معنای Colonatus  مشتق شده، که به معنای
بوده است؛ پس کولونیالیزم یک جریان و یک نظریۀ اروپایی بود  به معنای این  1ته به زمین فاقد حقوقکشاورز وابس

 که کل دنیا مزرعۀ ما است؛ و مردمان کل دنیا بردۀ  فاقد حقوق ما هستند!
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صدمت ، یک جریان 3وارت هالاستیتا  2بی توین آرنولدو این  کولونیالیزم= استعمار، به نوشتۀ خود محققان غربی، از 
اروپایی بر سیمای جهان، بوده است؛ این مفهوم کولونیالیزم = استعمار به دالیل متعدد و بسیار محکم نمی  شدۀ  برنامه

 م. صادر گردد؛  15تواند به قبل از قرن 
 

ستیابی بر بابل؛ دسخن گفته شد؛ و  مثالً جریاناتی بمانند دستیابی کاسی ها « کهن استعمار»در برخی منابع ِ متأخر از
آشوریان بر اورارتو، دستیابی یونانیان بر آسیای صغیر؛ دستیابی پارسیان بر مصر؛ و دستیابی رومیان برسوریه و... 

 خوانده شدند؛ « کهناستعمار»
 ؛ ایشان کوشیدند که مدل استعمار اروپایی را به تاریخ قدیم صادریک بیان تاریخنویسان مدرن است ،این بیانبهر حال 

کنند؛ و این در حالی که کامالً معلوم بود که مستلزمات مفهومی و موسساتی استعمار اروپایی، دراین نمونه های کهن و 
، یک اَسرارللمی «اِصرارعلمی»عقب این در سازی با اصرارادامه یافتند؛ قدیم اصالً مفقود بوده اند؛ با آن هم این قرینه

ایی، آور اروپاست تا نمایش داده شده باشد که استعمار سرما قدیم این بودهستعمار به صدور مفهوم انهفته بود؛ منظور از
 کدام استثنای سرمایه آور در تاریخ نبوده است؛

؛به شمول هجوم جای می دهیم« جهانگشایی»درتحت مفهوم دقیق تر می شویم وهمه اشکال هجوم های قبلی و قدیم را 
و یونانیان و موریان و کوشانیان  و رومیان و پارتیان و ساسانیان وعرب و ترک  های آسوریان و بابلیان و هخامنشیان

انجامیده اند؛ این امپراطوری ها متغلب و خونریزانه  نوع قدیمامپراطوری های و مغول؛ این جهانگشایی ها به تاسیس 
 نه بوده اند؛« استعمار»وغارتگرانه بوده اند؛ اما 

 

۱  
 راوش می آورد : راوش این مفهوم  استعمار را چگونه بکار می بندد؟ اینک

بشمار می رود.....در زمینۀ آزادی  مستعمره لحاظ فرهنگیجامعۀ ما از از چندین قرن بدین سو است که »  
 «جامعه خاموشانه آن را پذیرفته استمبارزه صورت نه گرفته و  اعراب استعمار فرهنگیاز قید  

 و راوش می آید؟ فرود «فرهنگی عرباستعمار»به « آغاز تاریخ»راوش چگونه نه بورده و نه آورده ازمی پرسیم که 
 را وارد می کند؟ چندین قرن، چندین قدم به طرف آغاز تاریخ« چندین  قرن»می آورد، چگونه قید « آغاز تاریخ»که 

ین می کند،پس چگونه به گذشتۀ زرتشتی، قرار میدهد؟ اگر چن« آغازتاریخ»راوش هجوم عرب را  عقب  می رود؟ آیا
 وعقب تر از آن عقب می نشیند؟ 

 فرهنگیاستعمار»نمی گوید، اما « عرباستعمار»چیست؟ چرا راوش « استعمار فرهنگی عرب»بعد منظور راوش از
وارد آورده شده است؟ومنظور راوش « استعمارفرهنگی»نمی آورد، چگونه « استعمار»می آورد؟ درجایی که « عرب

  ؟«جامعۀ ما خاموشانه پذیرفته استاستعمار فرهنگی عرب را »چیست آنجا که می نویسد: 
 ؟«پذیرفته استخاموشانه »را  چیزی، خراسانگذشته را می کاویم و تاریخ را ورق می زنیم که آیا  یکبار

 از میرغالم محمد غبار، کمی به تفصیل، نقل می کنیم:
به سرداری  32در شئون اجتماعی کشور انقالب بزرگی ایجاد کرد...افغان ها مجال نداده ... و در سال ».... 
حمله کردند؛ قارن ابرشهر نیشاپور را اشغال، و مردم، ربیع ابن زیاد را 4بر مرکزعربی نیشاپور قارن هراتی 
باالخره  صد سال طول کشید تا ه دوبه این ترتیب جنگ های جدی افغان و عرب آغاز یافتاز سیستان راندند و  
 ....یافت به فتح افغان و استقالل مملکت انجام 
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 می نویسد: سعید نفیسی -4

پارس است. روغ{  منظور نفیسی جنوب و جنوبشرق و حنوبغرب نواحی جنوب و مشرق و مغرب ایران }هنگامی که تازیان بر » 

این پایداری واین حکمرانان مستقل برخوردند؛  جانبنزدیک شدند، به پایداری سختی ازبه ایاالت شمالشرقی و شمالغربی ایران استیال یافتند، و

 اعراب نتوانستند از شهر نیشاپور فراتر بروند وید ؛ به همین جهت مدت های مدتر بودف مردم خراسان و ماورآألنهر سخت مخصوصاً از طر

  وبه جنگ امرای خراسان و ماورآنیشاپور حکم سرحد را پیدا کرد وحتی لشکرگاه تازیان بود؛ که همواره در آنجا سپاهیان را جمع می کردند؛

 /18؛ص1390ویان؛ تهرانسعید نفیسی: تاریخ اجتماعی ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض ام«/ ألنهرمی فرستادند
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خ اعراب خراسان را بر ر    دروازۀدر سرحدات نیشاپور و  آغازبه فعالیت  هجری مجدداً  37 سالافغان ها در  
ردپیش  یک قدم نیشاپور مرکزعرب را ازاما توانست   شد ناکامدر جنگ غورحکم بن عمرو غفاری ...بستند 
مفتوحه  5...اسد حاکم معروف عربی افغانستانمشتعل گردیدکنار گوشه و هر انقالبات ملی در...مرو قایم نماید 
یم نفوذ مستق...در نتیجۀ یک قرن سعی و مجاهدت نظامی وسیاسی باز درسوقیات غور دوبار ناکام گردیدنیز  
 ....مستقل زاد وآحکام کشور یا بکلی بقیه شاپور و مرو محدود مانده یعرب در والیات ن 
 دکابلستان ناکام گردیدنسیاسی مقابل و نظامیدر نبرد افسران نامورعرب..با مدافعات جدی اهالی افغانستان... 
...اینست که باالخره از کابلستان منصرف وبه سیستان قانع گردیدند...ولی نفسی به استراحت نکشیدند و برای  
 ...که اردوی خلیفه یزید ابن عبدالملک در آن کشته بسیار داد  قندابیلدایم گرفتار انقالبات محلی بودند...جنک  

  
نظامی دوامال بین عرب وافغان نبرد سیاسی و مدت یک صد سهجری در  ۱29 تا 23ترتیب از سال  به این 
طول این مدت تمام افغانستان را اشغال کنند اما افغان ها هم موفق به تخلیص داشت...عرب ها نتوانستند در  
 ...حصصی که عرب ها اشغال کرده بودند نگردیدند 

 

-با خلع امپرهجری 129امارت خودش را درسال نشاهبا لقب شاهابومسلم... صد هزارعسکر داوطلب جمع و 
و بالفاصله دست به عملیات  کشیدابومسلم سلسله عباسی را بروی کار .....اطوری بنی امیه یکجا اعالن کرد 
وحکومت ملی خویشحربی درازکرد؛ اوتوانست به سرعت هزارها نفرعرب اموی خواه را درافغانستان تباه  
 ؛ 6سیستان و بلوچستان تا به سند برقرار سازدو ازرا از بدخشان تا نشاپور  
وم و دولت اموی را معدرا اشغال و  لنهرآأماورتمام مملکت فارس وعراق و در اثر سوقیات بزرگ خودآنگاه  
نه تنها پادشاه افغانستان، بل شهنشاه ماوراالنهر و فارس ....بین النهرین تاسیس نمودخالفت عباسی را در  
 ....  دست خویش داشت امور امپراطوری بزرگ اسالمی را نیز درز خالفت عباسی ....در مرکبود 
ها در هرحصه مملکت برضد امپراطوری عباسی مسلح گردیدند...فیروزملقب به سنبادهراتی؛استا سیس افغان 
بادغیسی؛محمد سیستانی؛ادرویه سیستانی؛مقنع هروی؛ رون جولی؛ بشرسیستانی؛امیرحمزه سیستانی این همه  
 فضل بنسرداران ملی افغانستان بودند که  تا آخر قرن دوم هجری با  دولت عباسی سر گرم کارزار شدند...  
وآبادی هموطنان خود سعی بسیار شخصاً در افغانستان بحیث حاکم عباسی  وارد، و در رفاهیت  یحیی برمکی 
حرکت کرد...مگرخلیفه هارون الرشید این خاندان مشهور را منقرض ساخت...وخود شخصاً بجانب خراسان 
 -کرد...امیرحمزۀ سیستانی برای مقابله با این شهنشاه بزرگ سی هزار عسکرملی آراسته و از زرنج به استقا 
غانی پسر دیگر هارون را که مامون نام داشت و از جانب مادر .سران اف...مت نیشاپور و طوس حرکت کرد.. 

انیسهل خراس فضل بنهراتی بود به امپراطوری اسالم بر داشتند... پیشرو سیاسیون افغانی دراین عملیات  
   معروف به ذوالریاستین بود... زمام مهام امپراطوری اسالم را در کف مردان افغانی گذارد. 
وی در زیر قیادت افسرمشهورافغانی )طاهرهراتی( مشهور به ذوالیمینین بغداد و کشور اثرسوقیات ق فضل در 
... مامون، خراسان مرکز امپراطوری اسالم گردیدهای عربی  را اشغال و خلیفه امین را سر برید، اینست که  
نستان افغا طاهرسهل را از بین برد و پایتخت را مجدداً از مرو افغانستان به بغداد بین النهرین منتقل ساخت...  

                                                           

می آورد ؛ غبار درآغازهمین رساله یک بحث جداگانه بازمی کند در این باره که نام قدیم « افغانستان»و « افغان»غبار دراین بند به تکرار -5

   /1ص«/جای نام آریانای قدیم را گرفته...« خراسان»در دورۀ اسالم اسم »بوده است: « خراسان»سرزمین ما 

از تکرار نام افغانستان این است که همین ما مردم بوده ایم که این کارنامه ها را به عمل آورده ایم؛ غباربه کدام تفاوت درمیان این  منظورغبار

 /80می آورد/ص« دولت یفتلی افغانستان»مثالً  نام ها معتقد نیست؛

داشت؛محرک ابومسلم  دشمنی با ستمکاران عرب بوده است ابومسلم درخراسان به دعوت پرداخت و این دعوت درخراسان پیشرفتی تمام » -6

همه ناراضیان، همه زجردیدگان، همه فریب خوردگان در زیر لوای او گرد آمدند، زیرا رفتار عامالن عرب همه را به ستوه آورده بود؛ مردم 

ود که جامه ها و علم ها سیاه کردند؛ چوبدستی سیاه ازهمه شهرها و روستا های خراسان به یاری او برخاستند و به او پیوستند؛ مردمان را فرم

انیان جنبش های شعوبی ایر؛ توان آغاز رستاخیزایران شمردبومسلم را میخروج سیاه جامگان امی گفتند؛« کافرکوب»بدست گرفته بودند که 

 ؛ابومسلم اندیشۀ استقالل خراسان را داشت؛ با خاطرۀ این سردار رشید توأم گردید

افسانه های پهلوانی ایرانیان ... دعوت ابومسلم در ان سامان با شور و عالقه خاص تلقی گشت.... شیپور انقالب طنین افگنده خراسان مهد 

 /  159،145،141،131،133،135،136؛ صص 1378عبدالحسین زرین کوب: دو قرن سکوت؛ تهران «/ بود...
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هش استقالل افغا نستان اسالمی را   206 سال منظم نمود و در سیستان تامین و  مفتوحه را از تخارستان تا 
 ...نام خلیفه عباسی را از خطبه بیفگندو اعالن  
ترتیب بعد از دوقرن کشش و کوشش باالخره افغانستان موفق شد استقالل خود را در مناطق مفتوحه  به این  
 تحکیم نماید....  شمال و غرب کشور در مقابل عرب اعالن و  
7....«افغانان .....بر ضد سلطۀ سیاسی عرب دو صد سال جنگیدند 

 

 

کردن آن به  باوربرای   خوانندۀ امروزیکه  هستندتکاندهنده شگفت و  حدی به این آورده های میرغالم محمدغبار، تا 
یک روشنفکر به سویۀ فهیم  جایی که ؛ تا «یدما نمی آدرنظر»خاصتاً که غبار مؤیدات بعدی ضرورت احساس می کند؛

  «!!غبار دروغ می گوید»می نویسد که   انهباکبیاداء 
 ثقه هستند: نیستند و« دروغ» خود را مطمین می سازیم که این گپ های غبار مرحومپس 
اعتبار حضور ایرانیان در تغییر .....قبایل عرب خراسان در فرستادن خراج خراسان به شام تردید داشتند....» 
مردمان خراسان میل به ابومسلم ... ساختار خالفت از اموی به عباسی به نام ابومسلم خراسانی ثبت شده است 
که  ،خطه آنخراسان را نه استقالل  قدرت ابومسلم در )عباسی. روغ( نصورمکردند و هوای او خواستند....  
با شعوبی گری پیوند های استواری  کهمحور  خرد یهزندیق. ...... بودی خالفت عباسی می دانستبرابر با  نا 
 ...یافت تداوم   در خرمدینان و بابک ،داشت 
خطر  رگران پا به میدان پُ  به عنوان دومین گروه کنش می آورد. روغ(« وزیر»)غبار  ساالران ایرانی دیوان 
  وزرای ...امرای سپاه ابومسلمیحیا برمک...خالد برمکی از  ...برمکیان...گذارندتغییرات اجتماعی ایران می 
 خالفت عباسی پی گرفتندۀ ادار  ورود به عرصه  تمام ابومسلم خراسانی را باراه  نا )خراسانی. روغ(ایرانی 
تدبیر  ۀحرب....شفته کردآ خراسان اولین نقطه ای بود که با از میان رفتن برمکیان خواب شیرین خلیفه را  ... 
خراسان پای در راه استقالل ....برمکیان در خراسان برنده تر از تیزی شمشیر لشکریان عباسی عمل می کرد 
 ...طلبی نهاد 
ن آو رشید مامون با خویشتن ببرد تا از حد مشرق .. . خراسان بشورید و رشید خود به خراسان بایست رفتن» 
 )بلعمی( ...«مملکت بدو سپارد 
با  تقسیم سرزمین های تحت امر خود بین فرزندانش همراه بود. این کنش  ...حرکت هارون به سمت خراسان 
. خراسانیایرانی) مدار قدرت عباسیان گشت که خراسان و کنش گران  نجر به تغییرات اساسی اجتماعی درم 
و  خراسان تغییر اجتماعی دیگری را رقم زد... حضورمامون درن ایفا کردندآحاضر نقش اساسی در  (روغ 
امین و مامون و جنگ داخلی   اختالف. .سمت استقالل پیش برد...  به( را گامی دیگر . روغ)خراسان ایران 
ک شده ... ساختار قدرت دچار تحررویای حفظ خراسان را به یاس تبدیل کرد ،شان رخ داد میان عظیمی که  
 دبغدا  تشکیل جناح خراسان در مقابل جناح. ..دخراسان منتقل ش  ا و بخشی ازان بهو از تمرکز در بغداد جد 
قدرت ترین مقامات  بنام فضل بن سهل برخاست.... وی عالی خراسان ۀساالری دیگر از خط باز دیوان ..... 
 ساختار مامون ..... شکستی سخت برای امین... دو تختگاه مرو و بغداد... سوی خراسان کشانده عباسی را ب 
مامون پس از رسیدن به قدرت در مرو باقی ماند... فضل بن سهل اولین کسی  ... قدرت را به مرو انتقال داد 
  بود که  لزوم حرکت مامون به خراسان را مطرح کرد؛ 
 ن خراسان را دوست تر داشتی... مامون خراسان را به عنوان تختگاه خود برگزید؛و مامو 
 ...یمینین ملقب شدلبه ذوا بعد مامون طاهر را ذوالریاستین نام کرد... و 
به تدبیر فضل بن سهل و   خراسان که جناح ......انجام مامون ناگزیر از انتخاب میان خراسان و بغداد شد سر 
  ؛مامون را به خالفت نشاندو شدشمشیر طاهر بن حسین اداره می شد در برابر جناح بغداد کامیاب  
ل تشکی ۀو با فرستادن طاهر به خراسان زمین ؛کرد کسرانجام مامون به ناگزیر خراسان را به قصد بغداد تر 
 8«...را فراهم کرد )خراسانی(اولین حکومت ایرانی 

 و باز هم می خوانیم:
 حاکمیت اعراب بر بلخ... تا سدۀ هشتم میالدی/دوم هق دایمی نبود؛ تا آن زمان اخذ خراج ازاین شهر گاه»...  

 سلطۀ کامل به گاه صورت می گرفت؛ در حقیقت سراسر ایالت خراسان از لحاظ سیاسی و آمار جمعیتی تحت 
 ونت درشهرهای اصلی تحت معاهدهو مطمین اعراب نبود؛ هرچند سربازان مسلمان و خانواده های آن ها سک 
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را آغاز کرده بودند، ولی آرزوی ایرانیان برای بازپس گیری حاکمیت خود از میان نرفته بود....رویهمرفته   
 9«حکام عربی که بر نواحی شرقی گمارده می شدند، قادر به انجام کار چندانی در مورد شورشیان نبودند.... 

 

 خیلی خوب؛
بار غ تا جناب راوش این گفتارموثق هم ساختیم؛ با همین تفصیل گپ های غبار را و ل نقل کردیم؛با همین تفصی ازغبار

« شانهخامو»که افغانان همه چیز را  شدهگوید که از کجای این سخنان چنین نتیجه بعد بما ب بار بخواند، و« چندین»را 
  پذیرفته اند؟

 ب راوش مطرح می کنیم، نظر ما به همه خوانندگان جوان تر استوقتی ما با همین اصرار این تقاضا را در برابر جنا
د نداشته اند؛ و نوشته هایی بمانن هم را، یکی امکان و نه فرصت برای بازخوانی تاریخ ماکه بنابر حوادث افغانستان نه 

 ساخته است؛، و چه بسا نا ممکن، نان دشوار، یافتن راه  راست را برای آشته های جناب راوش و چند تن دیگرنو
 دقیق می شویم:

؛ درهمین دوران در فارس، بگفت عبدالحسین زرین کوب، «دو صد سال جنگیدندافغانان بر ضد سلطۀ سیاسی عرب »
زرین کوب را باز « سکوت»می نویسد، همین « خاموشانه»مستولی بوده است؛ راوش آن جا که « سکوت دو قرن» 

 نویسی می کند؛ 
 داشت! « رس رسان»خراسان، نا  َرس نبود؛ خراسان هزاران اما خراسان، پارس نبود؛ 
  !نپذیرفته است« خاموشانه»خراسان هیچ چیزی را 

سخن راوش تحریف صریح تاریخ است! این سخن راوش خیانت صریح به خاطرۀ ابومسلم مروزی خراسانی وصد  این
راوش درحق همان مردمی جفای بزرگی روا ها ابومسلم دیگر است! روشن و بدون مماشات می نویسیم که در این جا 

 آنان  سر به هوا می دارد!« اندیشه و شخصیت»می دارد که در مقام منادی 
 غبار با وضاحت می نویسد که خراسان میداِن قیام های قایم و مداوم  ضدعرب بوده است ! 

 بیابند!غبار با وضاحت می نویسد که اعراب نتوانستند بر سرتاسر خراسان استیال 
بل خراسان، عرب را، و آیین عرب را  ؛در خراسان بود که نه تنها عرب نخستین شکست های بزرگ را متحمل شد

 دگرگون؛ و خالفِت عرب را، واژگون ساخت؛ 
  !خراسان بود که ابومسلم یک صد هزار لشکر ضدعرب زیر فرمان داشت در

را از  حمدممروان ابن ه تاریخ طبری، آخرین خلیفۀ اموی ، مطابق باسماعیل خراسانیعامر بن از خراسان بود که 
  10مصر به وی رسید؛ و وی را کشت! کوفه تا مصر دوانید و در

 خراسان بود که خالفت عباسی را جایگزین خالفت اموی ساخت! 
حمزۀ ناگزیر بود بسوی خراسان لشکر بکشد، و هنوز هم   الرشید هارونسال پس از حلول عرب، هنوزهم 150حتی 

 با سی هزارلشکر در برابر وی به میدان برآمد؛  سیستانی

قیام نه فعال نه دارد؛ قیام های خوارج بر ضد امویان، ول هجوم عرب، پارس دیگر حضور در سرتاسر دوصد سال ا
 عمدتاً عربی بوده اند؛ پارسی، بل قیام های های

بر خراسان، بسیار بال دارد؛ اما خطاب این زیربالی ر را خالفت تا اخیر در زی روغ{«. عراِق عجم»}همان تخِم پارس
 ! وبال دارد

 ! خمید  عرب، در چمِن پارس، چون سبا باد چمید؛ اما در سمِن خراسان بار ها در برابر سنباد های خراسانی
در کتاب آمویان وارد می سازد، برجسته می سازیم؛ وی می نویسد جرالد هاوتینگ پس  تفکیک دقیق و مهمی را که 

 که با حلول اسالم دو جریان مهم عملی شد: 
   یکی اسالمی سازی - 
   11دومی عربی سازی - 

 ؛ ، ولو با مقاومت و با تدریج بسیاررا پذیرفت اسالم خراسان دین 
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 ، مسترد کرد؛ مره سازی بودیک عملیۀ مستعامویان را، که  عملیۀ عربی سازیخراسان اما 
ب تحمیل عر ایستاد و نهضت تسویۀ شعوبی را بر قد راست  عرب تبعیضی مقابل برتری طلبی این خراسان بود که در

  کرد و برابری با عرب را به اساس مناسبات متقابل مبدل ساخت؛
 -غبار روشن می سازند باالیی توضیحات

 خراسان، به توفیق کامل نظامی و سیاسی نرسیده است؛عرب، در طی دوران هجوم به  -اول 
در خراسان قیام های ضد عربی هیچگاهی خاموش نه شده اند؛ مردم در خراسان متواتر جنگیده اند تا   -دوم 
 خراسان ازعرب  بدست آمده است؛« استقالل» 
 و در این جا یک تفاوت اساسی برجسته می شود:  -سوم 
خراسان طوری که خواندیم ؛ اما در«12همه چیز درهمه جا در دست عرب بود»در فارس پس ازهجوم عرب  
کوشش برای تسلط بر سرتاسر خراسان  تقرر یافته بودند، اما عرب در  13نویسد که عامالن عرب غبار می  

 بسیاری اکناف خراسان قدرت کماکان دردست شاهان محلی بود؛ موفق نبود و در 
خراسان، در نهایت و تا  .ی سلطه و استیالی خود را بر خراسان تحمیل کندها عرب موفق نه شد که ساختار 
 ، باقی ماند؛  14«امر سرزمین تحت»اخیر،  صرفاً یک  

 دقیق تر می شویم:
عرب نتوانسته است تعالیم جزمی را بر خراسانیان تحمیل کند؛ خراسانیان پیام عادالنۀ دین  نورا بر گرفتند؛ اما آن را  

ان خراساست در  عرب نتوانسته های خروشان فکری وسیاسی خراسانی ریختند، و از نو فرهیختند؛ درکورۀ  نهضت
ه گذاشتآن کنار  خراسانیان را ازکه موفق شده باشد که  یک میدان سیاسی انحصاری برای خود تاسیس کند، طوری

  باشد؛
در نیشاپور و مرو و بلخ و دیگر  هزار سپاهی  عرب را با خانواده های ایشان 50نخستین خلیفۀ اموی... » 
شهرها وحتی دهکده های خراسان و تخارستان اعزام کرد تا درآن نقاط سکونت اختیار کنند وبه همۀ ایشان   
زمین و خانه داد....سکونت اعراب در ایران )خراسان. روغ( با تنفر و دشمنی مردم شهر ها و روستا ها  
 15«مواجه شد 

گاه گروه های متمایزی را تشکیل  »، اگر که عرب با همه برتری هایی که داشتعال مردم، ۀ مقابلۀ بسیار فدر نتیج
مقام در مجموع عرب نه تنها نتوانست به  اما و اگر که  مثالً حجاج بن یوسف چنین کوشش هایی کرد، ،«می دادند

بل همان موقف ممتاز اولی در سرزمین های مفتوحه را نیز نتوانست  ؛دست بیابد« فرودست»درمقابل  «دست باال»
 نه بیشتر؛  ؛ و16جای می گرفتند اشراف محلیدهقانان و در کنار در دربار سامانیان اشراف عرب  نگهدارد؛
ست دفعالیت و سرنوشت آن دستگاه را در  شده اند وبر دستگاه خالفت چیره گام به گام عکس خراسانیان  درست بر
  گرفته اند؛

یقاً دقه حال غریب است که تا ببردستی خراسانیان یک پدیدۀ بسیار سال پیش، این  ز۱300و احوال   تحت اوضاع در
 گشوده نه شده است!

 

  ؛مسترد می کنیمپس  آوردۀ جناب راوش  در بارۀ سرنوشت تاریخی و سیاسی خراسان در دوران هجوم عرب  را 
بررسی دقیق نظری؛ هر دو، این ادعای جناب راوش را مسترد می کنند که  سرزمین ما  شواهد انکارناپذیر تاریخی؛ و

 عرب نه شده است؛)!(« مستعمرۀ مطلق»حال،  عرب بوده است؛ خراسان، بهر« مستعمرۀ»در دو قرن اول هجری 

  
د؛ این بحث را، هم، جناب راوش درعوامل و دالیل پذیرش دین اسالم از جانب خراسانیان مناقشۀ بسیاری وارد می کن

 می توان با جناب راوش گشود؛ اما پیش از پیش توجه راوش را به دو اصل پذیرفته شدۀ تحقیق جلب می کنیم:
یکی این که چنین بحثی نه  از طریق مقتضیات نظری امروز، بل مبتنی برمقتضیات نظری همان دوران می  

 تواند دایر گردد؛ 
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اعتقادی مسدود هستند؛ یک دین را تنها می توان با مراجعه به نظام مفهومی دیگری این که  ادیان نظام های  
خود همان دین مورد بحث قرارداد؛ یک دین را می توان با سایر ادیان، و یا حتی سایرنظام های اعتقادی، مقایسه کرد؛ 

آن دین  نمی گوید که گشوده می شود؛ و دین شناسی تطبیقی دین شناسی تطبیقیبحثی در چارچوب رشتۀ علمی   چنین
نین چ  است؛ دین شناسی تطبیقی می گوید که این نظر و آیین که در این دین« خوبشش»است؛ و این دین )!(« غلط »

 است؛ در آن دین دیگر، چنان است؛ 
 و توجه جناب راوش را به این نتیجه گیری پیگولوسکایا جلب می کنیم:

   17«پذیرفت -فراهم آورده بود  مسیحیتو  مانویتکه قبالً زمینۀ آن را  -ایران، اسالم را ».... 
 

2  
و می پرسیم که آیا منظور جناب راوش این بوده است که هجوم عرب ساختار اجتماعی حوزۀ  می نگریم یک گام فراتر

 ما را  فرو پاشانیده است؟ 
 نقل می کنیم: سعید نفیسیدر ساختار اجتماعی جامعۀ ساسانی دقیق می شویم، چون آن را بیش ترمی شناسیم. از 

ر نزد انحصارمالکیت برزمین های بزرگ دو هفت خانواده } اشراف سلطنتی که همۀ امور و امتیازات»... از 
 بودند، به این ترتیب: تقسیم کرده پنج طبقه، مردم کشور را به شان بود. روغ{ که می گذشت 
 شهرداران که شهر های مهم سپرده به آنان بود -1  
 وس پوهران یا ویس پوهران یعنی پسران خاندان های آریایی قدیم  -2  
 . روغ{وزورگانورزگانان }این نام را دیاکونوف دقیق آورده است:  -3  
 روغ{. آزاتانآزادگان }این نام را دیاکونوف دقیق آورده است:  -4  
 دهقانان -5  
 از بین رفتند}خلع ورزگانانو  وس پوهرانو  شهرداراندر موقع استیالی تازیان بر ایران سه طبقۀ اول یعنی  
 شدند. روغ{ و دو طبقۀ آخر ماندند؛  
فرزندان آنان  اسالمی دورۀدرششم  وتا مدت های مدید یعنی تا قرن ترجمه کردند « احرار»که آزادگان را به  
حر »؛ ومی گفتند« حرات» و« حره»حتی زنان آنان را  ومی گفتند؛  «احرار»و «حر»بودند که آنها را  باقی 
 در مقابل زرخرید بود؛« و حره 
و تا استیالی مغول تا مدت های مدید، ایشان نیز ؛ و 18، که معرب کرده و دهقان گفته اندطبقۀ دهگاناندیگر  
بسیاری از مردان علم و ادب دورۀ ؛ و تقریباً طبقۀ مالکان ایران را تشکیل می دادند؛ و ایران، باقی بودندبر  
؛ همین طبقۀ ایرانی زادگان پاک نژاد بوده اندهقان یا دهقان زاده بوده اند؛ ازاسالمی ایران که می نویسند، د 
19«ه دهقان زاده بودنداند؛ که هر س نظام الملک طوسیو فرخیو فردوسیو معروف ترین مردان این گروه  

 

 

 این تقسیمات سعید نفیسی دقیق نیستند؛ اینک، قبل ازهمه،
  -دورۀ ساسانی می آورد که در« تاریخ ایران باستان» در کتاب دیاکونوف

روحانیان  طبقۀ اول... تقسیم نموده بود، هنوز رعایت می شد طبقه سهکه جامعه را به  طریقۀ اوستاروش و» 
 نظامیان بودند؛  ارتشتاران یا طبقۀ دوم بودند... )زرتشتی. روغ( 
 همین طبقه بودندهم جزو  وزورگ هابه این طبقه تعلق داشتند؛ ...وسپوهران بود؛ه ن  یک نوعنظامیان   طبقۀ 
تشکیل می دادند...ازهمین آزات ها سواره نظام...بوجود آمده بود...  آزاتان... قسمت اعظم طبقۀ نظامیان را  
 .... کلیۀ اینان طبقات ممتاز بودنددبیران بودند...  طبقۀ سوم 

                                                           

 130پیگولوسکایا؛ همانجا؛ ص  -17

 این دهقانان مردمانی محتشم بوده اند:  -18

ن شد و به سیستان رفت و دابق را گرفت؛ یکی از هجری، در خالفت عثمان، ربیع بن زیاد حکمران خراسا 32چون در سال »...  

دهقانان ان سذزمین را اسیر کرد و ازاو خواست که جان خود و خانواده اش را بخرد و آن قدر زر به او بدهد که یک نیزۀ به زمین  

را فراگرفت؛ و سپس ربیع  نشانده را فرا بگیرد؛ دهقان این کار را کرد و دست برنجن ها و پای برنجن ها زرین گرد آورد تا نیزه 

 /219/نفیسی؛همانجا؛ص « بن زیاد با جهل هزار اسپ به بصره رفت 
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 23از 8

 20«نامیده می شدند... وستریوشانمردمان عادی ومعمولی بودند و  طبقۀ چارم 
یکی  چون نفیسیکه و درنظر می ګیریم ، می سنجیم سعید نفیسی وقتی مقایسه می کنیم و میرغالم محمد غبار را با پس
تکان می خوریم که آوردۀ نفیسی دربرابر نقد  ییوسته باال باال انداخته می شوِد؛« فرهنگ فخیم ایران»مهتران نامدار از

  تاب نمی آورد و درهم می شکند؛
 اما در نام نمی برد؛ساسانی،  وستریوشان  ، یا همان«عامۀ مردم» از نفیسی درتقسیمات باال،طوری که می خوانیم، 

 اینو  نشان داده باشد؛ یک جامعۀ متکثر را تا جامعۀ ساسانیسازد، منقسم می چند طبقه را به م اشرافیت حاک عوض
 اقع و را که بخش اصلی، و در روحانیت زرتشتیاین تقسیمات  شود که وی در خطای نفیسی وقتی بسیار تعجب آور می

  !  می اندازد اصالً از قلم، ت حاکم  در جامعۀ ساسانی بوده استمقدم ترین بخش، اشرافی
ت نیست؛بل به دلیلی اهمی« تعارف قدسی»این نشانی کردن روحانیت زرتشتی درساختار اجتماعی جامعۀ ساسانی کدام 

قطعی دارد که مجموع  پویایی جامعۀ ساسانی را از نظرمحوری بودن روحانیت حاکم زرتشتی می بایست گرهگشایی 
 :کرد
 21.... «تی بود که با شاه رقابت می کردموبدان موبد دارای وضع و مقام و قدر»  

زه  داد؛ را اندا قدیماقتداربود که چشم انداز   قدیماقتداربیرون از  نخستین موسسۀ قدرت در واقع  روحانیت زرتشتی در
را « دولت مقدس»موسسۀ دینی کاتولیک در اروپا، موازی با موسسۀ دینی زرتشتی بوجود آمد؛و هردو، دواین نظراز

  ؛بود« دولت مقدس»دادند؛ اقتدار ساسانی یک شکل آسیایی شکل 
این سخن بمعنای کتمان شگوفایی تمدنی در تحت اقتدارساسانی نیست؛مبرهن است که تمدن ساسانی، یک تمدن شگرف 

 و شکوهمند بوده است:
ادی و معنوی در دوران ساسانیان روابط وسیع اقتصادی ایران با دیگران بسط یافت و ایران واجد فرهنگ م» 
  22«عالی شد 

 !  دستاورد های ساسانیان به خود شان مبارک
منظر چنین سقوط هیبتناک ساسانیان بدست عرب  که چرا و بنابر کدام پس هم  نیستسوالی را که ما پی می گیریم این 

 در این باره بسیار بحث شده است؛ممکن شده است؟ 
سوالی که ما پی می گیریم این است که چرا این سقوط با حذف بخش فوقانی و اشرافی جامعۀ ساسانی همراه شده است؟ 

 با آن جالل و عظمتی که اقتدار ساسانی داشته ، چرا مردم با این سقوط مخالفت نکرده اند؟ و 
 پیگولوسکایا دقیق تر می سازد:

جریان عادی زندگی را در تحوالت درباری که   نین و تغییرات ومنازعات خو منابع موجود از اختالفات و» 
 23«سخن می گویند، ایران عهد ساسانی مختل می کرده 

 و دیاکونوف خبر می دهد:
صورت گرفته که ازجمله به اغتشاش در شوش افراد شهرنشین فقیردر دورۀ ساسانیان اغتشاشاتی ازطرف » 
 24«باد کرد...و همچنان طغیان در خوزستان می توان  

صورت گرفته است که نفیسی آنان را از فهرست می اندازد؛ با این همه نفیسی   وستریوشانیاین قیام ها از جانب همان 
 نیز سخنان باال را تایید می کند، انجا که می نویسد:

چیزی که بیشتر از همه در میان مردم نفاق افگنده بود، امتیازات طبقاتی بسیار خشنی بود که ساسانیان در »  
 25«ایران بر قرار کرده بودند 

 چنین بوده است که بر سرتاسر دورۀ گویا شکوهمند ساسانی، نارضایتی عمیق مردم سایه افگنده بوده است؛ 
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 23از 9

اقتدارساسانی؛ وهم قیام های متعددی که در تحت پوشش  ویا در شکل نهضتهای  هم توتالیتاریزم روحانیت زرتشتی در
 دینی در دورۀ ساسانی سر بر آوردند، درست از مبنای پاسخ به همین سوال ها می توانند فهمیده شوند؛ 

وحانیت رمی فسیر رست، راه خود را ازکیومرثیانو زروانیانمکتب زرتشتی به دلیل همین نارضایتی ها دو می دانیم که
 کیش زرتشت جدا کردند؛حاکم از 

  ؛26استوار با روحانیت زرتشتی برخاستبه رقابت بسیار « دین جهانی»ه عنوان یک ، بدین مانیدانیم که بعد می 
 صد سال دوام کرد و سر تا  یک نهضت ضد زرتشتی و ضد اشرافی بود، دو  می دانیم که نهضت مزدکی، که اصالً  و

 ؛  27را بلرزه در آوردپای نظام ساسانی 
 زرین! است نه بودهگشت اقتدارساسانی  قتدار تبعیضی عرب اموی، هدفش بازکه قیام مردم برعلیه اچنین بوده است  و

 ! 28«شورش ها و پایداری ها، برای بازگشت دولت ساسانیان نه بود» کوب می نویسد: 
 چرا؟

 ساسانی نبوده است؟  جامعۀساسانی، معادل فروپاشی  نظامچرا فروپاشی 
  برابر روحانیت زرتشتی، در این میان چی نقشی داشته اند؟ موقف مردم در دین زرتشتی، و

 دو نتیجۀ اصلی را بر جسته می سازیم:

یکی این که  با هجوم عرب همان اشرافیتی،وهمان روحانیت زرتشتی، حذف شده اند که مردم از دوصد سال پی هم در 
قهرمانانۀ شان  نایل آمدند که مزدکیان با همه دستاوردهایمقابل آن ها قیام کرده بوده اند؛ با هجوم عرب، خواست هایی 

 از حذف مناسبات غیرعادالنه، و از حذف عامالن آن ها، استقبال کرده اند؛ مردم نتوانسته بودند کامالً به آن نایل بیایند؛
ان را ساسانی بر  منتظرۀ عرب که پیروزی غیر  نا رضایتی شدید مردم از اشرافیت حاکم ساسانی از دالیلی بوده است

 ؛برافتادن نظام ساسانی با تفاهم اکثریت مردم مواجه شده است؛ است ختهسهل تر سا
فقط چند دهه پسانتر، شعار های برابری طلبانۀ  نخستیِن پیام آوراِن دیِن نو به کنار زده می شود و روش اموی و وقتی، 

 تبعیضی استقرار می یابد، همین مردم دوباره قیام می کنند؛ 
در خراسان مردم غیرتمند و ستمدیده به انتقام در برابر امویان برخاستند و به ریختن خون بازماندگان و » 
  29«فرزندان ابوسفیان و مروان )امویان( دست یازیدند 

که، دراثرهجوم عرب، نظام اجتماعی در حوزۀ ما تغییرات مهم   دیگری این که از آوردۀ باالیی سعید نفیسی می آموزیم
 راف مغول استیالی  با تر،در سرزمین ما، بسیار پسان پاشی کامل نظام اجتماعی  فرودچار فروپاشی نه شد؛   دید، اما
 ؛30قبیلوی ساخت قرن ها به عقب برگردانید و ایلغار مغول بود که مناسبات سیاسی در حوزۀ ما را ؛رسید

 ما را پارس بنامید! کشور} کنونیبسیار اهمیت دارد که به جناب راوش گوشزد شود که، مطابق به منابع خود ایران 
{، سایر بخش های اجتماعی حوزۀ ما، پا برجا مانده اند؛ و نه تنها پا برجا مانده اند، بل حذف احسان یارشاطر داکتر

 ایه استعداد مردم، واشرافیت ساسانی، و تحول اساسی در سلسله مراتب سیاسی واجتماعی، به این انجامیده است که 
عالم همگان دور انداخته شد؛ و  از نگارش غموضات هزوارشیو؛ آزاد شد مغان قلم از انحصارو ؛شده اند مردم، آزاد

                                                           

مذهب مانی یکی از مذاهب جدیدید بود که در ایران مقام مهمی کسب کرد و حاوی عناصر فراوانی بود که نارضایی عامۀ خلق را از »  -26

و آداب پیچیدۀ دین زرتشت آزاد بوده، مورد توجه مردم واقع شد و به سرعت  کیش زرتشتی ارضاء می کرد... مذهب مانی که از قید مراسم

  /85پیگولوسکایا؛ همانجا؛ ص «/ رواج یافت

مطالعۀ مراحل رشد و جزییات تاریخ این نهضت دشواراست، زیرا منابع عصر دراین باره خاموشند؛ و درعین حال مطالبی که در اثار » -27

شته شده ، باید با نظر انتقادی شدید  مورد بررسی قرار گیرد و مورد  اعتماد نیست....عملیات مزدکیان زیان مصنفین عرب و ایرانی بعدی نو

های هنگفت مالی به خاندان اعیان وارد آورد... به عظمت گذشتۀ کیش زرتشتی لطمه وارد آمده بود...نهضت مزدکیان نه تنها به اساس دولت، 
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 در یرارپ پور ناصرکه تمدنی فرا رسید  انقالبی فرهنگی و مانند و دوران یک شگوفایی بی همه،با این و  د؛بالقلم شدن
 برجسته ساختیم؛« 31حوزۀ تمدنی خراسان»این تحول انقالبی بحث می کند؛ و ما آن را در زیرعنوان 

  
ی م عالم بالقلم، انسان را تاریخ بشر نخست در سخن می گوید که بار «فرهنگی استعمار» ازجایی  درچگونه راوش 
 فردوسیبوده است؛ پس چگونه است که جناب راوش بر  قرار بر« استعمار فرهنگی عرب»این جا  و اگر در سازد؟

 استناد می کند؟؟؟ مگر فردوسی محصول همین دوران نیست؟؟؟

 

3  
و می پرسیم که آیا منظور راوش این است که عرب یک دین را به ضرب شمشیر وارد  نگریم یک گام دیگر فراتر می

 حوزۀ ما ساخت؟
 آیا عرب این کار را کرده است؟ 

 ! بلی ! بدون تردید کرده است
 اما دین ها و کیش ها، و تعلق به دین ها، از قدیم ترین ایامی که بما گزارش شده است، از منابع جنگ ها بوده اند؛

 عملینخست به وسیلۀ عرب نه بار؛ و ندبوده ای که بواسطۀ ادیان برانگیخته شده اند،نه خاص هجوم عرب هایجنگ 
 -ندشده ا

 ، بدون تردید، از چنین جنگ های آیینی گزارش  می شود؛ آیین زرتشتدر رابطه با استقرار 
 این ادعای راوش خالف حقیقت است؛ یش زرتشت، کیش صلح بوده است، پس اگر راوش ادعا دارد که ک

 ! آیین زرتشت صلح نیاورده است
گشتاسب در بلخ به آیین زرتشت می  گرود؛ ارجاسب تورانی بار ها می کوشد که گشتاسب را به  تعهداتش برای صلح 

نه  می دهد؛بر گرداند، اما زرتشت مانع می شود؛ گشتاسب، به هدایت زرتشت، پیمان صلح با  تورانیان را ملغی قرار 
این که پذیرش کیش نو از جنگ با تورانیان برحذر داشته است؛ نی! کیش نو دلیل و هدایت کننده به سوی منازعه بوده 

 ؛ کیش نو منازعه ساز بوده است است؛
 چنین است که در هجوم تورانیان به بلخ ، خود زرتشت هدف قرار می گیرد:

 32«زرتشت بود رفتند، و وی را با هشتاد هیربد بکشتندتورانیان به آتشکده نوش آذر که مقام » 
  :نگدمی جاسفندیار، پسر گشتاسب، در تاریخ چون نخستین جنگاوری ظاهر می شود که برای ترویج کیش زرتشت 

زریر و اسفندیار می گویند اگر در تمامی جهان کسی باشد که به پیامبری زرتشت سر فرود نیارد آن سر را » 
  33«کرد بر دار خواهیم 

 و فردوسی می آورد:
 شنو کار هایی که من  کرده ام
 ز گردنکشان، سر بر آورده ام
 نخستین کمر بستم از  بهر دین
 تهی کردم از بت پرستان زمین
 هر انکس که برگشت از راه دین
 بکشتم به میدان توران و چین
 چو رفتم همه بت پرستان بدند
 سراسیمه بر ساِن مستان بدند

 آن باره را بستدمبه مردی من 
 بتان را همه بر زمین بر زدم
 برافروختم آتش زردهشت

 که با مجمر آورده بود از بهشت

                                                           

اصلی اثر وی است؛  پایان تر نشان می دهیم که  موضوع« خراسان»راوش در اثر نام و ننگ در بارۀ خراسان بحث می کند؛ و ظاهراً   -31
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 و جنگ اسفندیار با رستم انگیزۀ آیینی داشته است؛ تاریخ سیستان می آورد: 
د، ریسنان آو -پیکار که میان رستم واسفندیار افتاد، سبب آن بود که چون زرتشت بیرون آمد و دین مزد» 
34«رستم آن را منکر شد و نپذیرفت و بدان سبب از پادشاه گشتاسب سر کشید وهرگز مالزمت تخت نکرد 

 

 

وعقب تر می رویم و می خوانیم که فردوسی حتی جنگ های خونین ضحاک برعلیه جمشید را با لغزش جمشید از آیین 
 یزدان پاک ربط  می دهد:

 

 یکایک به تخت مهی بنگرید
 خویشتن را ندیدبه گیتی جز از 

 منی کرد آن شاه یزدان شناس
 ز یزدان بپیچید  و شد ناسپاس

 چو این گفته، شد فر یزدان ازوی
 وگوی بگشت، و جهان گشت پر گفت
 35منی چون بپیوست با کردگار

 شکست اندر آورد و برگشت کار
 به جمشید ِ بر، تیره گون گشت روز

 همی کاست آن فّر گیتی فروز
 

 ای یونانی به ضرب شمشیر یونانیان به حوزۀ ما وارد ساخته شدند!آیین ها و زبان ه
 آیین مهر به ضرب جنگ های  میتانیان، و بعد پارتیان، به مصر و به اروپا راه یافته است!

 آیین بودایی و زبان سانسکریت به ضرب شمشیر موریا ها در جنگ بر علیه سلوکیان به حوزۀ ما  وارد ساخته شدند!
 انتشار مسیحیت، تاریخ جنگ های میسیونری است!تاریخ 

  ند:در شمشیر زدن از کسی پس نمانده بود خراسانیان هم
چه تاریخ کمتر از زبان  گر ....می دانستند شمشیر ابو مسلمقدرت خود را خواست خدا و  أعباسیان منش» 
ابومسلم سخن گفته است ولی قدرت وی در خراسان در آستانه شکست امویان غیر قابل انکار بوده است...  
 36«...گویی قدرت شمشیر ابومسلم بسیار برنده تر از دین عباسیان بود 

وزۀ ما، ح خود آیین زرتشتی، که جناب راوش آن را پنج پنج تا باال می اندازد، در ستیز بسیار طوالنی با آیین های قبلی
سند انکارناپذیر این ستیز وسازش خشن و خونین   یشت هاو بندهشباالخره بخش مهم این آیین ها را درخود باال کشید؛ 

آیین زرتشتی با آیین های ماقبلی حوزۀ ما، هستند که سابقۀ آن ها تا انقالب زراعتی و انقالب شهری و نخستین سکونت 
 ها در حوزۀ ما عقب می رود؛ 

متون زرتشتی باربار مورد تجدید نظر قرار گرفت؛ اما باز هم قابلیت مطابقت با مستلزمات متحول احتماعی  در و بعد 
 ان دمیده شده نتوانست:

درعهد خسرو دوم در اوستا یا کتاب مقدس زرتشتی تجدید نظر به عمل آمد؛ این تجدید نظر کوششی بود که »  
 هبو جدا ساختن صفحاتی که هنوز فاقد اهمیت نگشته بودند، از آن به منظور نو کردن این کتاب کهنه وعتیق  
37«ولی با تحریر اوستا به شکل جدید نمی شد مضمون کهنه و پوسیدۀ آن را نو کردعمل آمد؛  

 

 

 د؟می کن« نقل جامع»را در کیش زرتشتی یافته است که آن را  نُقل و نبات اینک جناب راوش ، امروز و اکنون، کدام 
 

۴ 
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یک مقابله در میان و می پرسیم آیا منظور راوش این است که مقابلۀ عرب با حوزۀ ما  نگریمیک گام دیگر فراتر می 
 دین نو و کیش زرتشتی بوده است؟

نها می کند، و نه ت« نقل جامع»این سوال را با همین تأکید به دلیلی مطرح می کنیم که راوش متون زرتشتی را نه تنها 
ی کیش زرتشت  به میدان می آید، بل خیلی عجیب  این که راوش، ظاهراً زیر عنوان  مقابله با عرب، خود چونان مناد

  تنها در گندنه کارد می زند!! ادیان را چنان در منگنۀ کیش زرتشتی آرد می زند، که گویی سایر « خرد»
 

و  دییهو وزرتشتی  و شمنی ومهر  وزنخدایی  آیین های و در حوزۀ ما یک تعدد بسیارگستردۀ آیینی مستقر بوده است
 کنار دیگری همبودیدر یکی طبیعی انگاری های گوناگون ویونانی  وچینایی  وبودایی  وهندویی  ومانی  و مسیحی
 :حوزۀ ما بوده است مشخصۀ  تمدنیمهمترین سینکریتیزم آیینی  و ،داشته اند

 

در دورۀ ساسانی شماره طرق و فرق دینی که در ایران بوده اند به مراتب بیش از آن چیزی بوده است که »  
38«در کتاب های رایج مذکور است 

 

 

یک منظرۀ راوش به این خبط غیرقابل بخشایش عدول می کند که منظرۀ آیینی حوزۀ ما را، که درپیش از هجوم عرب 
د عمبه اما به قصد و کند، یاد میمهر و زنخدایی آیین های از با وجودی که ی کند؛ وهموار سازی م ،بوده متکثر بسیار
استدالل را به نفع روحانیت زرتشتی خالی می کند؛ و بعد "دورۀ" زرتشتی را برائت می دهد و تقدیس می کند؛ و میدان 

 در آخر خود جناب راوش آشکارا در نقش داعی کیش زرتشتی ظاهر می شود!  
یک نگارنده ای که بخواهد  به موضوع سرنوشت تاریخی حوزۀ ما و فرازها و فرودهای ما ازموضع صرف یک آیین  

ب باب تناونظریۀ سرکوب شده یا مهجور در» نظر بیافگند، بدون تردید دچار یک منزوی سازی عمدی است که با کدام
 39«تاریخی عجین است

نمی تواند به عقب به موضع بهمان دالیل   کند، شمشیرعرب انتقاد می بربهمان دالیلی که از دین آوری متکی   راوش
ساسانی مرتکب هولناک ترین  جنایات در مقابل پیروان  روحانیت زرتشتیدفاع از روحانیت زرتشتی ساسانی بلغزد؛ 

  ادیان حوزۀ ما شده است؛ سایر
د؛ ساسانی،  وی را پوست کندن بهرامهیربُد زرتشتی و  کرتیرکه نیست  مانی پیامبرمنظورما در این جا تنها سرنوشت  

خلیفۀ عباسی را هم  قرن پسانتر مغول   جمعی رهبران مزدکی بدست خسرو انوشروان هم نیست؛ ده منظور ما اعدام 
 پوست کند!

ه روحانیت تاریخ به ما می گوید که یهودیان و نصارای نسطوری، و بدون تردید مزدکیان، و اما همچنان مردم عامه، ک
ه ایران ساسانی بود استیالی تازیان بر  سبب عمدۀ» زرتشتی آنان را با خونین ترین  طرق سرکوب می کرده است، 

 40«اند
 خاصتاً برکیش زرتشتی متکی می شود، دیگر است؛ راوش که  جاییاثر راوش در این ها همه یبکطرف؛ مشکل اصلی

 اصوالً ناتوان است از این که ماهیت جریانات حوزۀ ما در نخستین قرن های پس از هجوم عرب را دریابد؛

 

ادامه داشته  .بوده است و تا قرن نوزدهم م و تدریجی  نخست این که نشر دین اسالم در حوزۀ ما بسیار ُکند 

موجود  ، ازجمله کیش زرتشتی،سایر کیش هاهجوم عرب، هنوز پیروان  نخستین سده های پس از است؛ و بهر حال در

 و فعال بوده اند:

بنا به گواهی استخری و ابن حوقل در قرن دهم در سرزمین فارس عدۀ زیادی از مردم کیش زرتشتی » 

در ایاالت مجاور دریای خزر ... درقرن دهم هم عدۀ زرتشتیان  بسیار بود؛ تا قرن سیزدهم گذشته ازمسلمانان  داشتند 
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 زرتشتیان، درشهرهای ایران عدۀ  کثیری مسیحی  و یهودی می زیستند؛ اعراب، نامسلمانان را "اهل ذمه"و  

 می نامیدند...اهل ذمه ...از لحاظ حقوق مدنی محدود بودند وحق هیچگونه فعالیت سیاسی نداشتند؛ بویژه وضع 

41«روستاییان اهل ذمه بسیار دشوار بود 
 

 

دعوت هیت  دعوت و نهضت ابومسلم را دریابد و تبیین کند؛ دعوت ابومسلم  یک و دوم  راوش نمی تواند ما  

  عنوان کرده بود؛ برابری شعوبی را درمقابل تبعیض خشن نظام متغلب امویتسویه وبود، هم  از این نظرکه  همگانی

گرد  قاید بسیار گوناگونو به این ترتیب بود که در صفوف ابومسلم که یک مسلمان بود، عالوه از مسلمانان، پیروان ع

که در رکاب ابومسلم می جنگید، یک زرتشتی بود؛ و مانویان و بوداییان مقیم خراسان، وحتی عرب  هراتیسنبادآمدند؛ 

عامالن عرب فریب خوردگان در زیر لوای او گردآمدند، زیرا رفتارهمه زجردیدگان، همه همه ناراضیان،»ضد اموی،و

اینان « مردم ازهمه شهرها و روستا های خراسان به یاری او برخاستند و به او پیوستندهمه را به ستوه آورده بود؛ 

  سرنگون ساختند؛و اموی ها را منهزم و تا پای جان جنگیدندهمه در رکاب  ابومسلم صف آراستند و

 ابومسلم هنوز پیش از شهادتش اسطوره شد:

هیچیک ازرجال سیاسی دوران نخستین قرون وسطی در ادبیات عامه و فولکلوراثری چون ابومسلم نگذاشته » 

  42«است 

  ؛مزدکی نبود مکه خود ابومسلِ  م استسل  مُ نهضت مزدکیان را به میراث گرفت؛ ، روحکه نهضت ابومسلم نظراین  هم از

؛ اما ابومسلم دستگیر و اعدام شدزرتشتی به امر « یدبه آفر»می دانیم که ابومسلم تفاهم خاصی با زرتشتیان هم نداشت؛ 

 مهه به خونخواهی او برخاستند که و حمزه سیستانی و دیگران ابومقنعو  استادسیسو  سنبادپس از شهادت ابومسلم، 

  بودند؛ و غیر زرتشتیان زرتشتیان

رنامۀ و از ب خراسانی مروزی کارنامۀ  ابومسلمبرساخته است، این تندیس از  فردوسیرا که رستم تندیس  بدون تردید،

 اثر برداشته است؛ ،نیزعدالت طلبانۀ مزدکیانی، 

 تصور داشته است؛ در تصویر یک قهرمان را، ابومسلم، خودشکه چه بسا 

 

 «یعشت» درتر تحت لوای ابومسلم می جنگیدند، بعد  کهشاخه هایی یکی از   و سوم راوش نمی تواند ببیند که 

 قطعاً مسلم است که ابومسلم از اهل شیعه نبود؛  هویت یافتند؛

 بارۀ تشیع چی بگوید؟  که در  برای این سوال پاسخی نداردتازد،   ادیان ابراهیمی می راوش آنجا که بر

                                                           

در همینجا  اضافه می کنیم که در دورۀ اسالمی سرکوب خشن وخونین دگر اندیشان، که اینک زرتشتیان  /167پیگولوسکایا؛ همانجا؛ ص -41

 در این زمره قرارگرفته بودند،  تداوم یافت؛ و خاصتاً تاریخ خالفت اموی و عباسی از این نظر بسیار ننگین است :هم 

 شتارهای بیها آزادی ایشان را سلب کرده و ک...در عقیدۀ خویش آزاد بود...باربا ان که رسما هرکس که پیرو دین دیگری به جز اسالم بود.» 

دیگران  جدا از   و نصاری و زردشتیان از بسیاری از حقوق بشری محروم بودند و می بایست در محلۀ مخصوص یهود رحمانه کرده اند...

و  تلف  مذهبیرفتار خشن و ظالمانۀ ایشان با پیروان طرق مخ )اموی وعباسی. روغ( مظاهر بسیار زشت حکمرانی خلفایکی از ...زندگی کنند

 /153و152زرین کوب؛ همانجا؛ صص«/ مسلکی بوده است

 178پیگولوسکایا؛ همانجا؛ ص  -42
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ان کنش وساختار، روحانیت زرتشتی را در ایران در یک دیالکتیک پیچیده می ،43«هظهور روحانیتی منحصر به شیع»

 ؛ 44زرتشتی را نشان داده استن خویشاوندی آموزش تشیع و آموزش هانری کورب؛ کرده استبازتولید  کنونی 

 ضانه مغر مکتبی گری دچاردو، شدیداً ، هرشیعه بّ هم سَ و ،جانبه هستند؛هم مدح شیعهع بسیار یکارۀ تشینوشته ها در ب

د؛ تنور آن دمیده می شو در مذهبی است که پیوسته بیشتراین مکتبی گری، خصومت های خشن حاصل یگانه  بوده اند؛

ای ه نهضتخاصتاً  قصد هستند؛ و، دچار سوءاول صدرر تبیین دقیق  جریانات پس از درسد که همه جوانب  بنظر می

 کنند؛ نگاری می اعتراضی برعلیه امویان وعباسیان را تاریک

یار بس نهضت هایوسایر نهضت هایی که متاسفانه دربارۀ شان نمی دانیم، ، سربداران، خرمدینان، سلمیانابوم نهضت

 -دمزحال، تداوم عنعنۀ ، بهر نده اداشت ای که عدالت طلبانه آشتی ناپذیرآماج های از نظر که  بودند نیرومند خراسانی

و تداوم جانبازانۀ این ؛ ته اندیافنهضت های عدالت طلبانۀ خراسانی بیشتر از ده قرن ادامه این نظر  از ؛بوده اند کیان

آرمانی، و  ، یک میانپردۀ بیشتراول تعهدات عدالت طلبانۀ صدر جمله، نشان می دهند که خراسان، از نهضت ها در

 یک گام فراتر می ارل هاینتس اولیگکبوده اند که پژواک اصلی خود را در خراسان یافته اند؛ و  یک دولت مستعجل،

 45 !گرفته اند« منشأ»رود و می نویسد که این تعهدات اصالً از خراسان 

درست است که شاخه هایی هم در این نهضت ها فعال بوده اند که بعد در تشییع ته نشین شده اند، اما این نهضت ها در 

امیده ن  ضد اسالمیحتی و ضدعربیند که صریحاً ه انداشتابایی  کل نه تنها نهضت های صرفاً شیعی نبوده اند، بل حتی

 ما مبانی نظری این جریانات را نمی شناسیم؛ و یا بد می شناسیم: شوند؛

نچه در عقاید شان در کتاب آآگاهی کافی بما نرسیده است و }خرم دینیه. روغ{   دینتاریخ این  بارۀ  در»... 

یکی از  خرمی دینبه غرض و تهمت است. چیزی که ظاهراً مسلم است این است که نوشته اند همه آلوده ها  

 46«و خرمیان را مزدکیان جدید و مزدکیان پس از اسالم باید دانست..بوده  مزدکی دینفروع  

 ، هم از تبیین جریان خوارج  عاجز اند؛می شمارند« خوارج»آثاری که تشییع در ایران کنونی را تداوِم صرِف نهضت 

 ترک بودند، و نه عرب: انصفویمثالً گیرند که ب نظردر و هم از این عاجز اند که

 ؛47« یک جنبش خالص عربی بودلحاظ منشاء پیدایش  از خوارجنهضت  » 

 و اما:

  48«از عجم آمدشیعت  »   
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ق می دقی هاوتینگیده های سیاسی تاریخی متفاوت بوده اند و جرالد دپ شیعهو  خوارجبدین معناست که  اول تر و این 

؛ و بعد این بدین معناست که 49«به نام های سنی و شیعه و خوارج می شناسیم امروز که سه شاخۀ اصلی» نویسد که 

هجری، یعنی زمانی که عباسیان تسنن را مذهب حاکم اعالم کردند،  132شیعه به حیث یک جریان مخالف، فقط پس از

 است؛ ، صفویانو آل بویهنونی بیشتر ازهمه میراث به شکلگیری کند؛ و تشیع کآغازمی توانسته 

  ت؛اس «در دین بدعت»کدام یک ادعای مکتبی است؛ اما تشیع نه « برحق گروه»روشن است که ادعای تشییع دربارۀ 

 ،به قدرت عطفِ  نظر مضمونِ ؛ و ازبوده است جریان سیاسی معطوف به قدرتیک  شیعهاست؛ « بد دینی» و نه کدام

الفت  خ نهاد مقابل در ،دستیابی به قدرت« حق»م بنا« شیعه» ندارد؛ تسنن نسبت به ،مهتریکدام  نه کهتری وکدام  نه 

و تا زمانی طوالنی بوده اند؛  نهضت های خراسانی نهضت های عدالت طلبانه و تسویه طلبانهحالی که درگرفت؛ قرار

 اصال نگاهی به قدرت نداشته اند؛ 

  پس دقیق  می نویسیم:

داشته است؛  ، یک خویشاوندی با  نهضت های خراسانیضدعباسیضد اموی ونهضت های  در بابت همراهیشیعه از 

 ل الزاماً ب ؛نده اع بودضت هایی بمراتب گسترده تر از تشینهنه تنها  بدون کمترین تردید  ی خراسانیاما خود نهضت ها

 تعهدی به خود دین اسالم نداشته اند.و در همه موارد، 

سوم هش شکل گرفته اند؛ درطی قرن دوم و ِحَکمیکتوب نیست؛ مکاتب فقهی و کالمی وتاریخ صدر اول، یک تاریخ م

 این باب نوشته شده اند، این نتیجه گیری را یقینی می سازد؛ بررسی انتقادی آثاری که در

 حسین مدرس طباطبایی  می نویسد:

مکتب تشیع هم به تدریج المی رو به شکل گرفتن نهاد؛ فقهی اسوایل قرن دوم هجری مکاتب حقوقی و در ا» 

بساط یک قرن  132انقالب عباسی در سال   وقتی ....مشخص و متمایز در امد مکتب حقوقیبصورت یک  

و مستقل سیاسی و فقهی و کالمی در صحنۀ وردید، تشیع بصورت یک نظام کامل حکومت اموی را در هم ن 

 50«انکار یافته بودجامعۀ اسالمی حضور غیر قابل  

بوده  مکتب حقوقی سیاسیاینک از اضافات  مکتبی که بگذریم، طباطبایی خودش با صراحت می نویسد که تشیع یک 

می آغاز معتزلهآن افزود شده اند؛ مباحث کالمی در دورۀ اسالمی با  بسیار بعد ها بر« کالمی فقهی و»است؛ که مبانی 

 :س متعزله، خاصتاً، شیعه نبوده اندسپ متأخراست؛ و یابد که نخست بسیار

ریشۀ معتزله یک ریشۀ سیاسی است که در همان جوی که خوارج  و شیعه در آن بوجود آمدند، پدیدار » 

 51«گردید 

ً  ،در این جا، صرفاً از یک همجواری سخن می رود؛ و  !نه بیشتر ،قطعا

 

  های{ تاریخ سیاسی دورۀ اسالمی هستند؛ کونسترکتهای}=  برساختهتسنن و تشیع، هر دو، 
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که  دکشایران؛ این حکم آمرانۀ تاریخ را روی میز می آخوند ها در تجربۀ متعفن تنظیم ها در افغانستان؛ وتجربۀ رسوی

ت؛ دید نظرطلبی اجتناب ناپذیر استشیع، هردو، فرا رسیده است؛ نه این که تجدوران درهم شکستن مکتبی گری تسنن و

 بدون تردید این دوران پیشاهنگان خود را به میدان ستیز می کشد!  شده ایم؛ «تجدید نظر»بل ما اینک وارد دوران 

   

در حاشیۀ غربی حوزۀ ما، در این  انزرتشتی سربازیاز ین جاست که نه با زرتشتی بازی راوش کاری داریم؛ و نه از 
نهضت های ، و از ما تاریخ سرکوب مردمان ازجایی که در ند، ومی کراوش این کاری که دوران، انکاری داریم؛ اما 
و  ؛دهدمی سازد و برائت می "دورۀ" زرتشتی را مستثنی راوش  در این جاسخن می رود، ، عدالت طلبانۀ مردمان ما
 در این کار راوش بر حق نیست؛ کند؛می  برعالوه تقدیس همنه تنها برائت می دهد، 

زرین کوب را مسترد می کند و تقصیر « دو قرن سکوت»را نادیده بگیرد که صریحا پورپیرار ناصرراوش حق ندارد 
در تحت  بیداد روحانیت زرتشتی   52«داوزده قرن سکوت»تغلب و سرکوب را به دورۀ زرتشتی بر می گرداند و از 

می جست، و  وب زرتشتینظام سرکقرن  12راهی را که برای بیرونرفت از « ایران»سخن می گوید و می نویسد که 
پیش کش کرد؛ گیریم که نظر پورپیرار در بارۀ نقش رهایی « ایران»رفت را حلوِل اسالم به  نمی یافت، این راه بیرون

ا را درحوزۀ م« نظام سرکوب»بخش حلول اسالم خوشبینانه بوده باشد؛ اما  پورپیرار در این نظر که به روشنی تاریخ 
 داند،  تنها نیست؛به "دورۀ" زرتشتی بر می گر

، با تفصیل، ومهم تر ازهمه، 54«درخشش های تیره»و53«فرهنگ دینیامتناع تفکر در» در دو کتاب آرامش دوستدار
 ؛ 55، با زرتشت آغاز می یابدمطلقیت دینیدورۀ با دقت متودولوژیک ، نشان داد که در حوزۀ ما 
این دو کتاب دوستدار « نام وننگ»اثر « نقل جامع»و « جمع آوری»به تاکید می نویسیم که راوش موظف بود پیش از

را دیده باشد؛ و به تصریح می  نویسیم که با مراجعه به این دو کتاب دوستدار، خاصتاً با پیگیری در آوردۀ دوستدار در 
ر د که بنظر وی بسیار پیش تر از حلول اسالم و در واقع از آغاز دورۀ زرتشتی حوزۀ ما ،«خویی -دین» مفهوم بارۀ 

  بل اثرنام و ننگ قابل ذکری بجا نمی ماند،ص الت بی َمفَصل" جناب راوش چیز این "ُمفَ ، نه تنها از56خفته است آن فرو
 با سواالتی مقابل می شود که پاسخی برای آن ندارد. 

۵ 
ده بو «شمشیرزن»و می پرسیم که آیا منظور راوش این بوده که عرب، که گویا به عنف  یک گام دیگر فراترمی نگریم

 است، منظور عرب صرفاً دین نو نبوده است، بل، شاید عمدتاً، غارت بوده است؟
 آیا چنین بوده است؟ 

 بوده است ! هم چنین اینبلی 
ردن غنایم بودند... تمام گنجینه های گران بها و اعراب بادیه نشین ملهم و سرشار از روح ایمان، که مترصد بدست آو»

 اعراب دستبرد ساده اندک اندک مردم ایران فهمیدند که حملۀ» اما  57«ثروت سرشار ساسانی بدست اعراب افتاد...
 58«ای به منظور غارت نبوده، بلکه جدی تر از ان است...  
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 59ثقفی حجاج بن یوسف؛ و یا سفاکی های اسفبار وقاصسعد بن کان داری ها و دکانداری های  که ما اطالع داریم 
 ورق را بیاندازد:  آن تاریخ نمی خواهد  که برق می اندازد؛ چنان  در تاریخ 

حجاج بن یوسف خاطرۀ ناگواری از خود در خاور نزدیک باقی گذاشته است؛ وی حاکمی حریص و طماع »  
و بیرحم بود...هیچیک از حکام عرب  بیش ازاو چنان مبالغ گزافی خراج و جزیه ازمردم اخذ نکرده و انهمه  
 60««ار نگرفته بودگکار بی 

نا همین مب ؛ مجموع نظام خالفت بره استخیلی مهم است که  درنظربگیریم که این نمونۀ حجاج، یک نمونۀ فردی نبود
  استوار بود:

در دمشق وچه دربغداد کمترین توجهی را دربارۀ مردم زیر دست خود نداشتند و انصاف  دستگاه خالفت چه»   
   61«و عدلی در کار نبود 

 :ه استبودن ،تحت نام خراج ،اخاذی متنوع چیزی بیشتر از کارکرد اصلی خالفت و عامالن آن
بن عبدالملک از خراج و ملیون درهم می رسید....از خراسان برای هشام  38خراج خراسان جمعا به »...... 
غنیمت چندان بردند که به شمار در نمی امد...در سراسر شهر ها عدۀ کثیر از غالمان و کنیزان زرخرید که  
در جنگ ها اسیر کرده بودند می زیستند و برده فروشی رواج کامل داشت....از سر زمین کابل هر سال می  
  62«ادند....بایست دو هزار کنیز...باید به خالفت می فرست 
 

 و اما از جناب راوش می پرسیم که خود ساسانیان این ثروت سرشار را از کجا آورده بودند؟
 63«در تاریخ از گنجینه های بی شمار خسرو، وعجایب دربار او افسانه ها وحکایات زیادی نقل کرده اند» 

تاریخ به ما  بروی مردم گرسنه بگشاید؛  را ، قباد را وا دار می سازد که درب گنجینه ها و گدام هامی دانیم که مزدک
وت می دانیم که همین ثراقتدارهای تاریخ قدیم بوده است؛ افشا می کند که اقتدار ساسانی، خودش یکی از غارتگرترین 

خیره کننده  باالی فقر وحشتناک و بیگاری فرسایندۀ همه اقشارهمان مردمی متکی بوده است؛ که اقتدار ساسانی آنان را 
 نجا که سعید نفیسی هم آنان را درشمار نمی آورد؛ آصالً نادیده می گرفت؛ تا ا
 

 ده اند؛بوهمه جا چنین ضرورت ندارد؛ همه در نشان دادن غارت و قتال و ویران سازی در تاریخ قدیم به کدام ذره بین
 نگاه به امروز، می باید به قدیم پروازبا  اما قدیم را باز کرد؛ا نگاه امروزی نمی باید جریانات نویسیم که ب میبه تکرار

 کرد؛ از جناب راوش می پرسیم که مگر موزیم آثار استثنایی باستانی، و یا ثروت های زیر زمینی، عراق و افغانستان
 به غارت رفتند؟ بسیار متفاوت از غارت های قدیم، به کدام شیوۀ 

 

 یبای وی دست بیاندازد! راوش می آورد که فالن عرب، فالن عرب را کشت، تا بر زن ز
 آیا چنین حکایت هایی حقیقت داشته است؟ 

 بلی بدون تردید حقیقت داشته است! 
حکمران خراسان بوده نوشته اند که موسی بن الوجیه حمیری را گرفته  96بارۀ یزید بن مهلب که درسال در» 
 و را چندان بزد که در زیر تازیانهدهم و اوی گفت من به این کار رضا نمی خود را طالق بدهد...بود که زن  
 64«زن خود را طالق گفت 

 عمق ساختار اقتدار آن دوران بر می خاسته است: و این روش از
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ر بیدادگری به این پایه شش هزار تن از آنان زنان سراپا برهنه بودند....تنها وی ده هزار مرد و سی هزار زن بودند؛ ودر زندان های وی پنجا
ۀ هراس افزای ترین دوراند...دورۀ سلطنت بنی امیه را  همین دوره بوده اند که ازو کمتر نبودهوایان تازی دیگر دربسیاری از فرمانرنرسیده و 
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خواری و بی حفاظی و شب و روز گذراندن با کنیزکان و زنان جوان معروف بودههمه خلفا در شراب تقریباً » 
کتاب ها هست های هارون الرشید و پسرش امین در بارۀ این گونه شهوت رانی اند و داستان های شگفت در 
 65«در سرای خود نگاه می داشتند .... برخی از ایشان زنان نا مشروع را آشکارا  

 تخم، شخم  کم تری از سایر فاتحان قدیم و جدید، خاصتاً مغول ها، نزده اند؛ سپاهیان عرب در این زمینه های بیش
شیخ عرب طایرغسانی را از هردو کتف وی آویخت و فجیعانه کشت  ساسانی فشاپور ذواالکتا و اما دو قرن پیش تر

زیبا روی را « مالکۀ»؛ تا دختر طایر «خروش آمد از کودک و مرد و زن»و چنان وحشت پراگند که بگفت فردوسی 
 به عنف تصاحب کند و به حرم خود بیاورد و آن زن را به خدمات جنسی وا دارد! 

کنیز برای خدمات جنسی  70بوده، درهر اتاق « عادل»دربار انوشروان، که بما گفته اند که وفردوسی می آورد که در
 به شاه حاضر بوده اند؛ 
خود  و هوس های ملکیت مردم حاکمیت مطلق داشته اند؛ و این روابط را بنابر امیال بر زن و و هیربد های زرتشتی 

هیربدان زرتشتی، بگفت سعید نفیسی، این دو اهرم  شرح می کرده اند و مردم را قهراً به اطاعت وادار می ساخته اند؛
اصلی اجتماعی را در انحصار خود گرفته بودند؛ ازین جا بوده است که قیام های ضد زرتشتی مزدکیان عمدتاً متوجه  

است؛ از این دوران بسیار پرحادثۀ حوزۀ ما اسناد متقن بما نرسیده  دگرگون ساختن مناسبات در همین دو عرصه بوده
را به رویت اصالحاتی می دانیم که  -زن و مالکیت -است؛ اما توجه مزدکیان به همین دو عرصۀ مناسبات اجتماعی 

  دست گرفت؛ -انوشروان روی
 ازینجاست که اهمیت عظیم نهضت مزدکی را در می یابیم:

 ؛ل قدیمی فوق العاده ضعیف شدهاصیواقب بسیار داشت...محافل عالیۀ اعیان و بزرگان نهضت مزدکیان ع » 
 نهضت مزدکیان علت مستقیم بسیاری ازویش را از دست داده بودند... و روحانیان مقام فرمانروایی پیشین خ 
و  د، به وضع مالیهای قدیم و نیرومننهضت مزدکیان به خاندان پدید امد... زندگی کشور بود که در تغییراتی 
66«سنت های ایشان ضربه های جبران ناپذیری وارد کرد 

 

 

در همین جا می آوریم که جناب راوش یک غالمغال را چنان در ذغال زغاله می کند، که بُز را، از رو سیاهی، بُزغاله 
 67ازدواج کرده بود!!!راوش می آورد که اووووو مردم باخبر و هله نمان که حضرت ابراهیم با خواهر خود  می کند!

 آیا حقیقتاً چنین بوده است؟
 بلی این حقیقت را  تورات درعهد عتیق می آورد:

ابرام با خواهر ناتنی خود سارای ازدواج کرد... به سارای گفت  تو زن زیبایی هستی و اگر مردم مصر »... 
یی خواهر من هستی بخاطر تو بفهمند که من شوهر تو هستم برای تصاحب تو مرا خواهند کشت؛ اما اگر بگو 
با من با مهربانی رفتار خواهند کرد وجانم درامان خواهد بود...مردم  مصر دیدند که سارای زن زیبایی است  
 ...فرعون دستور داد تا او را به قصرش ببرند... فرعون بخاطر سارای هدایایی به ابرام بخشید.  
اما خداوند فرعون و تمام افراد قصر او را به بالی سختی مبتال کرد، زیرا سارای زن ابرام را به قصر خود  
این چه کاری بود که با من کردی؟ چرا به من »برده بود. فرعون ابرام را به  نزد خود فراخواند وبه او گفت: 
 نگفتی که سارای زن توست؟.... 
می شد؛ پس او هاجر کنیز مصری خود را به ابرام داد....با این کنیزهمسرشو اما سارای زن ابرام بچه دار ن 
68«تا برای من فرزندی به دنیا آورد...هاجربرای ابرام پسری زایید وابرام او را اسماعیل نامید. 

 

 

لیلی چه دسال بدین سو در کتاب مقدس درج بوده است؛ و آن را به تکمیل نقل کردیم تا بپرسیم که  2500این مطالب از
 هیجان زده شده است؟ دفعۀ دوم   ناب راوش از کشف مجدد این مطالبداشته که ج

راوش دو سه صفحه درتفسیر این بند تورات درج می کند که نه مجالی ونه موجبی برای نقل آن بدست نیست؛اما بطور 
 می کند:« تفسیر»نمونه راوش مثالً 
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 23از 19

 69«یهوه )هللا( می فرستد ،به این دیوثیجالب این است که ابرام را، » 
 بر می گردد، این را به جناب راوش مبارک می نویسیم؛ « ننگ»بر می گردد، یا به « نام»این که این گپ ها به 

است که   گزارش  ، اینمی فهمیماما تا جایی که به این مندرجات کتاب مقدس مربوط می شود، مهم ترین چیزهایی که 
مندان در این ؛ و زورستم  موضوع منازعه بوده ان زیبا از قدیمروج بوده است؛ ز «ازدواج با محارم»در آن زمان 

و نه تنها مردم عادی، بل حتی پیامبران راهی جز این نداشته اند که برای پناه از آسیب  منازعه همواره غالب بوده اند؛
 را به این راه هدایت می کند که  ادامۀ زورمندان  چاره ای بجویند؛ اما خداوند عفت ابرام را محافظت می کند؛ و ابرام

 نسل از طریق ازدواج با محارم صورت نگیرد!
د! هستن« بد»گوید که ادیان ابراهیمی ور اصلی جناب راوش، ازاین ذکر، یک چیز دیگر است؛ راوش اصالً میپس منظ

 است؟ « خوبشش»کدام دین پس 
 به ما  بشارت می دهد! « خدای خرد)!(»، چون از جناب راوش به ما طهارت می دهد که دین زرتشت خوبشش است

  چگونه بوده اند؟ازدواج با محارم  در رابطه بازرتشتیان اما خیلی خوب؛ 
 سعید نفیسی به تاکید می نویسد:

در دورۀ ساسانی چیزی که بیش از همه دستخوش تصرف و ناسخ و منسوخ و جرح و تعدیل موبدان بود، »... 
است؛ مخصوصاً احکام نکاح و ارث به اندازه ای پیچیده و مبهم بود که موبدان هر چی می « حقوق شخصی» 
خواستند، می کردند؛ و در این زمینه اختیاراتی داشتند که درهیچ شریعتی به روحانیان نداده اند؛ چنان که  می  
کلیف خود را نمی دانستند و ناچار ازهرتوان گفت مردم در این پیچاپیچ احکام و تعبیرات شخصی نامحدود، ت 
 چه موبدان می گفتند و دستور می دادند، می بایست کورکورانه پیروی کنند؛ 
هر تمدنی اساس مدنیت را فراهم می کند و مدار زندگی اجتماعی است، این دوره خانواده و مالکیت که دردر  
 روش مستدل و پابرجایی استوار نبود...تشکیل خانواده بر اساس و  پایه و مبنای درستی نداشت ... 
از بدیهیات چیزی که از اسناد آن زمان حتماً بدست می آید؛ و با همه هیاهوی جاهالنه ای که اخیراً  کرده اند،  
حتماً  نکاح نزدیکان و محارم و زناشویی در میان اقارب درجۀ اول، این است که  مسلم تمدن آن زمان است 
می گفته اند.....در ... کتاب « دسخویتک»ی برای آن اصطالح خاصی داشته و ان را و حت معمول بوده است 
 70« خویتکدس گناهان بزرگ را از میان می برد!!»های شریعت زرتشتی... 

مؤیدات متعددی برای این « دانشنامۀ ایران باستان»می خواند)؟؟؟( در کتاب « بزرگ»هاشم رضی، که راوش وی را 
 ورد و با مراجعه به  نصوص زرتشتی می نویسد:آمی «{ ودثه -خوئت»دس }بگفت رضی  -خویتک

ن را توصیه به ازدواج هنگامی که زرتشت از نزد هرمزد خدای آمد، در هر جای این دنیا قدم نهاد، بندگا»  
 71«با محارم کرد 

از فریدون یاد می کند که با خواهران خود شهرناز و ارنواز ازدواج می کند و سه فرزند وی سلم و تور و و فردوسی 
 ایرج حاصل این ازدواج هستند:
 از این سه، دو پاکیزه از شهرناز
 یکی کهتر از خوبچهر ارنواز

 

 آورد که بهمن با دخترش همای چهرزاد ازدواج کرد:حکایت ازدواج بهمن می در و 
 یکی دخترش بود نامش همای
 هنرمند و با دانش و پاک رای
 همی خواندندی ورا چهرزاد
 ز گیتی به دیدار او بود شاد
 پدر بر پذیرفتش از نیکویی

 بدان دین که خوانی همی پهلوی
 همای دل افروز تابنده ماه

 چنان بُد که آبستن امد ز شاه
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 23از 20

 یا راوش از این حقایق مطلع است؟آ
از  اولی اوستایپناه می برد که  « استدالل»گفتار خود را نمی تواند بگشاید؛ و به این  بلی مطلع است؛ ولی تناقض در

 است: بوده تفاوت داشته، و در میان کیش زرتشت، و آن چه مغان زرتشتی می کرده اند، هم تفاوت اوستای نو
.... برخی از بسیار ازدواج ها میان محرمان را برقرار نمودمکرتیر... در کتیبۀ کعبۀ زرتشت.... می گوید » 
مورخان ...اشاره کرده اند که دین مغان از دین زرتشت جداست...ونیز بزرگان حکمت اشراق...اشارۀ آشکار  
 72..«می کنند که دین زرتشتی فاصلۀ بسیار با آیین مجوسی و مغانه دارد. 

بل اصالً ازعمق  دقیق شود؛« روحانیت» و« کیش»میان  در مفهومی  راوش نه تنها نمی تواند در تفاوت بسیار مهم
تا  حوزۀ ما که تا آیین زنخدایی و و اساطیر در معتقدات 73«اصل مادینۀ هستی»و ربط آن با  «محارم»تاریخی مسألۀ 

 ساخته است؛هزاران سال پیش عقب می رود، خود را مطلع نه 
که  تحت نام کیش زرتشتی  به ما رسیده اند، شامل عقاید بسیار قدیمی هستند که  می گویند  74معتقدات بسیار آمیخته یی

نخستین انسان یا کیومرث امد؛  و از ایشان  مزدوج شدبود؛ بعد  اهورامزدا با  سپندارمذ  اهورامزدا دختر 75سپندارمذ
مشیانه و  مشی مزدوج شد و از ایشان سپندارمذ مادر خودبا   کیومرثبعد ؛ بود«  مرد -زن »یک ،انسان نخستینو

  ؛از ایشان همه مردم زاده شدند تا  شدند مزدوجبا هم  76برادر این دو خواهر وبه وجود آمدند؛ و بعد 
 

شدیم؛ اما راوش این گپ « متحسس»این که خدای ابرام امر به دیوثی کرده باشد، این را از حضرت راوش خواندیم و
 کرده است!!را تحویل بگیرد که خدای زرتشتی دیوثی هم 

۶ 
و می پرسیم که آیا منظور راوش این بوده است که عرب زبان عربی  را در زبان های  یک گام دیگر فراتر می نگریم

 ا تداخل داد؟م
 آیا چنین واقع شده است؟ 

یهودیان و مسیحیان مقیم در حوزۀ اسالمی نیز عربی  نشر زبان عربی بخش مهم  برنامۀ عربی سازی  اموی بود؛بلی! 
  ؛77را پذیرفتند و در زبان عربی آثار نوشتند

 قرن اول هجری زبان رسمی ما قرار داده شد و با زبان های ما آمیخت:ن عربی درزبا
اعراب، جز زبان غنی عربی ودین اسالم،چیزی با خود...نیاوردند...فاتحان عرب شکل های نوین اجتماعی» 
 78«با خود ... نیاوردند... 

اما  اول این که زبان های یونانی و سانسکریت و ترکی هم با هجوم ها وارد حوزۀ ما شدند و با زبان های  حوزۀ ما 
 آمیختند؛ 
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« تنهس»و« استن»؛ دو فعل دری«در آریانا شیوع یافته و با لهحه های محلی اختالط نمود» ر،زبان یونانی، بگفت غبا
در زبان  دری ، اصالً یک تفاوت « هست»و « است»می آیند؛ تفاوت در میان  ha-estinو estin از ریشۀ یونانی 

 می آید! ti-estin از ریشۀ یونانی« چیستن»یونانی است ! فعل دری 
ه عرب آمد و به ضرب شمشیر زبان خود را بر ما تحمیل کرد، این ادعا بر همه هجوم ها، وارد است؛ پس این ادعا ک

است؛ اما اگر زبان یونانی، « استعمار فرهنگی»و این طور نمی شود که  اگر زبان عربی با زبان های ما آمیخت، این
 است!« فرهنگیاستشعار»و یا زبان ترکی، و یا زبان مغولی، با زبان ما آمیخت، این 

 

وبعد مسألۀ بسیار مهمی که در این رابطه اصالً وارد بحث های ما نه شده است، این است که انقالب در زبان وفرهنگ 
عربی، مقدم تر از انقالب در زبان های حوزۀ ما فرا رسید؛ مطمیناً این جریان دالیل و منابع  متعدد داشت که به بحث 

ین انقالب در همان قرن اول واقع شد، ا بدون تردید با تصادم تمدنی عرب با حوزۀ ما، ما ربط نمی گیرد، اما این که ا
عربی  بحث می  نثر عربی؛ و انقالب ادبی در شعراز دو انقالب مهم، انقالب ادبی در  الفاخوریهم، ربط می گیرد؛ 

 ؛79کند که هر دو در قرن اول هجری، مقارن ورود عرب به سرزمین ما، آغاز شدند
زبان عربی در هنگام گسترش و رواج یافتن در فرایند کنش و میان کنش میان عرب و عجم، دگرگونی و » 

غنا یافت؛ با پذیرش زبان عربی به وسیلۀ اقوام غیر عرب، عادت ها و پیشینۀ زبانی شان بر زبان عربی تاثیر گذارد 
به حاصل این دگرگونی معموالً زبان عربی ؛ که دگرگونی های چشمگیر و پیدایش لهجه های مختلف را در پی داشت

   80«میانه گفته می شود که در برابر عربی باستان که زبان نص و زبان شعر عرب است....قرار می گیرد
 

 بر زبان های ما اثر گذاشت؛ و اما در این رابطه چند تذکر ضروری است: باالخره این درست است که زبان عربی
کماکان به زبان های گفتاری ما صورت می  ، در همان زمان حلول عرب هم،مااول این که گفتار در حوزۀ  
 ؛81گرفت 
، به 82«زبان توانگر وحیرت انگیزی چون زبان عربی»بگفت غبار دوم این که آمیزش با زبان عربی، 
 تأسیس زبان های کنونی ما ، و به تأسیس فرهنگ گستردۀ نوشتاری دری انجامید؛  
دم با زبان عربی، زبان های ما یک دورۀ تکوین را  از سرگذشتاند؛ و متصل از قرن سوم این که پس از تصا 

 11دوم هجری زبان نوشتاری  دری سر بلند کرد و زبان عربی را عقب زد؛ با آنهم سرآمدان فکر وفرهنگ ما تا قرن 
نیمۀ اول قرن  ونی، که میالدی نوشتن به عربی را ترجیح می داده اند و یک اعجوبه ای چون ابوریحان البیر 12و

هیچکس، و راوش هم، جرآت ندارد می نامند؛ و « هند شناسی»یازده  م. را بنام وی کرده اند؛ و در هند  وی را بانی 
 ؛83در خراسانی بودن وی تردید بیاورد، به روشنی ترجیح می داده که به زبان عربی بنویسد

این بوده باشد که چرا زبان عربی در زبان های ما تداخل منظورش « استعمار فرهنگی عرب»پس اگر جناب راوش از
یافته است؛ خوب ما دعوایی نداریم؛ اما جناب راوش پیشقدم شود و به  ما نمونه بدهد که چی را قیچی کنیم و پیچ زبان 

 را از کجا سرپیچی کنیم؟؟

 

 مه با صدمات انسانی بزرگ همه آیین ها کم وبیش با خشونت و عنف سر وکار داشته اند؛ خشونت های قدیم ه 
 جای« استعمار»چوب چار همراه بوده اند؛ اما دلیلی نداریم که این دگرگونی ها را درو با دگرگونی های بسیار عمیق 

 ما این است که  استعمارونابه نوشی های قدیم نیست؛ منظورین بیان هم کدام گونه چشم پوشی بر خبدهیم؛ ومنظورما از
های  ه برای جهانگشایی؛ از این جاست ککه در قدیم مفقود بوده اندر، و بر موسساتی بوده است، اروپایی مبتنی بر فک

 ؛ را بکار نمی گیریم« استعمار»اروپایی اصطالحغرب، برای هجوم عرب به استقامت شرق و جملهقدیم، و از
 

ببار آوردند؛ اما این هجوم ها،  جبران ناپذیر، اکثراً ، فرهنگی انسانی و نقصان هایبدون تردید همۀ هجوم های قدیم 
همزمان،  راه را برای دگرگونی های فرهنگی گشودند؛ حتی وحشی ترین و خونریز ترین این هجوم ها، مثالً هجوم 
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 ر؛ فکسخن نمی گوییم« استعمار فرهنگی»از  موارد  ایندر مغول، راه را برای شگوفایی های نو فرهنگی گشودند؛ 
که « Horizontenverschmelzungذوبان افق ها» موفق دگرگونی ها چارچوب نظریبرای بیان این  قرن بیستم 

و  یعنی یک امتزاج چندین جانبه آورد، را یافت؛ 85شایگان  داریوشکه « افق ها  آمیزش» و آورد؛ 84گادامر گیورگ
 فرهنگی نو بوده اند؛  دامنه دار فرهنگی که معطوف به پدید آوردن محصوالت

 متمایز منظور می شود؛ یک جریان اصوال « فرهنگی استعمار»تحت  درحالی که  در
نگ معاوضۀ  فرهبه منظور تبعیضی محصوالت فرهنگی بیرونی،  جانبه و به معنای تحمیل یک« فرهنگی استعمار»

  ؛شده باشدتا دایرۀ وابستگی استعماری مسدود است،  بوده اصیل بومی
تا کنون هم نمی پذیرند که ابورجین های استریلیایی بانیان یک فرهنگ بزرگ بوده اند؛ استعمار فرهنگی یعنی این که 

  فقط تا همین سه دهه پیش رسماً گفته می شد که ابورجین ها انسان نیستند، حیوان هستند!
 

 ؟چنین چیزی در دوران هجوم عرب به حوزۀ ما رخ  داده استخیلی جدی می پرسیم : آیا 
 نه !خیلی جدی پاسخ می دهیم :  

 

مستدل ساخته نمی شود که راوش چرا ترجیح داده است بحث از استعمار فرهنگی را به این « نام و ننگ»برویت اثر 
استقامت سوق بدهد؛ راوش اولتر باید بررسی می کرد که تا کنون چی گفته شده، تا معین کرده باشد که وی خودش از  

 ند و از چی بحث کند! کجا گپ خود را شروع ک
 خودش حکایت دارد از این که راوش در این سنگر نه سنگ می نهد؛ و نه ستنگ می جهد!« نام و ننگِ »

  
 را مسترد می کنیم!« استعمار فرهنگی عرب»بحث جناب راوش دربارۀ 

و طرح وی را با داده های تاریخی بسنجیم؛  ؛به این طرح جناب راوش بنگریم شش جهتچار طرف و  ازکوشیدیم 
 کرده؛ «جمع آوری»که  امهاتنرسیدیم که جناب راوش از این  به یک پاسخ روشن جهاتاین کدام از متأسفانه در هیچ

 ؟یاوری کرده است  جهت هفتمبه کدام  ، اصالً پندک باوری کرده آن پند را پندکین پند وا و
ازین جاست ؛ هم می آوردبا  نه داده ها را در یک کار منظم؛ فراهم می آوردروشن  از گذشتۀ ما یک استنباطنه راوش 

؛ و خواننده را با خود به بار کج می سنجد «واقعیت» اب چیزها را و گیج یک نگاه معیوببا راوش نوشتیم ناگزیر که 
 می بندد.

 

 خیلی خوب؛
 را می بندیم؟« استعمارفرهنگی عرب»در بارۀ پس آیا بحث 

 !!! ینپاسخ شاید غیرمنتظرۀ ما به خواننده اینست که : 

 

 مواجه بوده ایم؟« استعمار فرهنگی عرب»یعنی آیا ما با 
  بلی!!! : منتظرۀ ما به خواننده اینست کهپاسخ شاید غیر

 

سال  1400عرب مواجه بوده ایم؛ اما نه در  فرهنگی بلی ما با یک استعمار خشن و بسیار متعرض و بسیار مخرب
 در نیمۀ دوم قرن بیستم!و پیش؛ بل در قرن بیستم؛ 

با  وهابیت، وایدیولوژی  محصوالت  عرب و پاکستان به جای خود، و ایران به جای خود، با صدور سازمان داده شدۀ 
را به اسارت   مردم ماو  ؛ندمستعمره ساخت، ما را «جهادی»به اصطالح  تنظیم های با صدورصدور مشابهات آن؛ و 

ضد فرهنگ، « فرهنگ»یک و به غارت گرفتند؛عقاید عنعنوی مردم ما را، به شمول عقاید اسالمی مردم ما، ؛وندگرفت
 ؛ به اصابت گرفتند ما مردم را باالی  ضد وطن و ضد هموطن و

 هستیم! آنو اباطیل مظاهر شاهد   در ظاهر و در باطن، سال است که 50 و ما

 

 ! ه استفریب عظیم بود یک ،ت تنظیمعفریبدون تردید 
 ؛ ه استجریان شستشوی مغز یک مردم بسیار معزز بودیک تنظیم 
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 23از 23

  دریدند! 86این تنظیم ها زنان را سینه و شکم
 چرا؟

 دسترس گذاشت! یکمردم  بسیار سرافراز این  عزت و شرافت به چون می بایست 

 

 بردند! « غنیمت جهادی»زنان و دختران جوان را به 
 چرا؟

 آنان یک قفس گذاشت!« نگهداری»برای « قومندان»چون هر 

 

 !  فروختند عرب  لیالم به اوالد  وطن را به بازار کشیدند و به
 چرا؟

 سال پیش برای فروش اسیران، یک عسس گذاشت!1300 کدام ثقف درچون 
 باز هم چرا؟

 بی کس گذاشت! ، «اسیران جنگی» ،را این کودکانچون 
 

 این است! «استعمار فرهنگی عرب»
 

 که یک آزاد خواهند ساخت، اگر «اصحاب فیل»این از  نقش پای ابومسلم ها، خود را افراز، در با یقین کامل مردم سر
 ! ، یک نفس گذاشت نسل در این راه

                                                           

صفوی شکم زنان حامله را با جنین می نویسد که به دستور شاه اسماعیل « شاه اسماعیل اول صفوی»در کتاب  منوچهر پارسا دوست -86

می نویسد که تقصیر اصلی عقب ماندگی ایران « چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟»در کتاب  محمد کاظم علمداریهای شان دریدند! 

 را باید در استقرار تغلب صفوی جستجو کرد.


