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  06/04/2017                مصطفی عمرزی

 ی که باید بخوانیمتأریخ
 لطفاً توجه کنند!( !!)افغانان

 چهارم و اخیرقسمت 

 «:ایران تأریخی در بنیان تأمل»هشت جلدی کتاب  ۀمعرفی مجموع

 

 7جلد  -بنیان تأریخ ایران )پُلی بر گذشته!(تأملی در 

 کتاب دوم/ برآمدن اسالم

 بخش دوم: بررسی اسناد

 فهرست مطالب:

 مقدمه -1

 اسالم تأریخاطلس  -2

 ایران بعد از اسالم تأریخ -3

 پس از پیامبر -4

 بنی امیه -5

 بنی عباس -6

 ابومسلم خراسانی -7

 نتیجه -8

 اعالم -9

 :19و  18کتاب حاضر، صفحات 

مسلمان غیر عرب، دعوت به آگاهی و تعقل را از قرآن برگرفته اند، که لفظ و گنجینه ای به اگر می پذیریم که ملل »

وسعت زبان عرب  ۀزبان عرب است، و اگر می پذیریم که بیان یافته های علمی و عقلی در جهان اسالم، در سای

در کشور های مسلمان میسر بوده، و نه فارسی و قبطی و ترکی، پس چرا حاصل این دعوت را، که گسترش علوم 

خوانده است؟ و اگر « اسالم تأریخاطلس »بخوانیم، چنان که مولف کتاب « علوم عربی و اسالمی»بوده است، نباید 

فرهنگ اسالمی ادا کرده اند، به زبان عرب و علوم آن مدیون نیست، پس چرا مولفین  ۀسهمی را که ایرانیان در گستر
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 4از 2

نوشته اند و از ناتوانی زبان فارسی نالیده اند. این نکته اسباب تفاخر نیست که ایرانی، آثار خود را به زبان عرب 

برخی خردمندان جهان اسالم، ایرانی اند؛ بگذار تمام صاحب نظران جهان اسالم، در تمام شاخه های علوم و متعلق 

ی روید، می پرسم چرا این به همه سرزمین ها را یکسره ایرانی بدانیم. اگر به سراغ مجعوالت و مجهوالت پهلوی نم

زبان پهلوی و  ۀهمه استاد و دانشمند و نخبه و نابغه، در پیش از اسالم یافت نمی شوند و چرا یکی از آن ها در سای

 1000به مدد اوستا برنخاسته اند و بروز نکرده اند که مدعی می شوند کتابی سرشار از حکمت و حداقل متعلق به 

زبان عرب و حرکت و هدایت قرآن، موجد و مخترع اندیشه های نوین در سراسر  سال پیش از قرآن است و اگر

سرزمین های اسالمی، و بیش از همه ایران، بوده است، پس بی هیچ مکث و نکثی بپذیریم که تمام آن ها را باید علوم 

ی مردِم به اسالم پیوسته، اسالمی دانست، زیرا بیان غالب و بل تمامی آن ها به زبان عرب، و نه دیگر زبان ها -عربی

 «میسر شد.

 8جلد  -ایران )پُلی بر گذشته!( تأریخی در بنیان تأمل

 کتاب دوم/ برآمدن اسالم

 بخش سوم: بررسی اسناد و نتیجه

 فهرست مطالب:

 مقدمه -1

 بلعنده گان گرد کتاب -2

 اسالم تأریخورود به  ۀقرآن نگاری، درواز -3

 نتیجه -4

 همسرایی دروغ -5

 مزدک -6

 سلطنت قباد و ظهور مزدک -7

 درآمدی بر سیر اندیشه در ایران -8

 عقاید مزدک -9

 سلمان پاک -10

 سلمان فارسی -11

 1سلمان فارسی/ »بررسی و بازبینی مدارک و ماخذ کتاب  -12

 2سنین و سیر عمر سلمان/  -13

 3سیره سلمان/  -14

 آکادمی )اکدمی( -15

 اعالم اشخاص -16

 :259 ۀکتاب حاضر، صفح

من در بررسی طلوع اسالم در ایران کوشیدم به عمده ترین این اسناد ناسالم بپردازم و روشنفکری کنونی ایران را »

از آلوده شدن و در غلطتیدن دوباره به دام کهنه ای که یهودیان به صورت مورخین و باستان شناسان و اسالم شناسان 

یز دهم. اینک مسلم است که نخواهیم توانست زبان ناتوان فارسی و خاورشناسان در صد ساله ای اخیر گسترده اند، پره
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را، که بدون سود بردن از قواعد و لغات عرب، به لقلقه می افتد، کنار گذاریم و به زبان قرآن پناه بریم، اما بی شک 

دی تر آن در ما را اتحاد اسالمی رقم خواهد زد، گستردن زبان عرب در میان جوانان و گنجاندن ج ۀاز آن که آیند

سنت ها و رسومات سراسر خرافات، می تواند زیربنای  ۀمواد درسی و زدودن مزخرفات باستان پرستی، از عرص

انباشته از کنیه و عداوت و     ناشناخته گی را با  ۀاین اتحاد را پی ریزی کند و شاید که تا زمان معین، این فاصل

 «م.پژوهش و پردازش به مشترکات خویش، به هم آوری

 ۀمدانشنا»را از طریق لینک های زیر، از سایت « ایران تأریخی در بنیان تأمل»هشت جلدی کتاب  ۀیادآوری: مجموع

 جلد کتاب دری و پشتو، رایگان دانلود کنید:  1000از جمع بیش از « افغان
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کتاب ها و آثار موازی در تهران در جمهوری اسالمی ایران، از مراکز پخش و فروش « انتشارات نیل»کتاب فروشی 

 به افکار زنده یاد استاد ناصر پورپیرار )رح( است.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=91nwqtzb.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=91vjeazb.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=106yelysq.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=113vtblzx.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=109mwkqut.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=98gwepci.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=105ioyjep.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=108yferhs.pdf


  
 

 

 4از 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های اول الی سوم را به کمک لینک های آتی مطالعه فرمائید:بخش 

 اول:بخش 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Omarzai_M/m_omarzai_taarikhey_ke_baa
yad_bekhaanem_1.pdf 

 
 خش دوم:ب

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Omarzai_M/m_omarzai_taarikhey_ke_baayad_bek
haanem_2.pdf 

 
 بخش سوم:

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Omarzai_M/m_omarzai_taarikhey_ke_baayad_bek
haanem_3.pdf 

 

 
 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Omarzai_M/m_omarzai_taarikhey_ke_baayad_bekhaanem_1.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Omarzai_M/m_omarzai_taarikhey_ke_baayad_bekhaanem_1.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Omarzai_M/m_omarzai_taarikhey_ke_baayad_bekhaanem_2.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Omarzai_M/m_omarzai_taarikhey_ke_baayad_bekhaanem_2.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Omarzai_M/m_omarzai_taarikhey_ke_baayad_bekhaanem_3.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Omarzai_M/m_omarzai_taarikhey_ke_baayad_bekhaanem_3.pdf

