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 مقدماتی نكته چند

 

 چكیده

 از یکی را مسلمان اعراب توسط ایران فتح که است مقاالتی سلسله نقد در نوشتار این
 به اعراب حمله که شود می اظھار چنین  دیدگاه این در. اند نموده معرفی تاریخ تلخ مقاطع
 و ایران برای ای فایده ھیچ ایرانیان، آوردھای  دست تمامی نابودی و عام قتل و ویرانی جز ایران،
 که چند نکاتی است الزم ادعاھایی، چنین بررسی از قبل ما اعتقاد به. است نداشته ایرانی

 دھیم؛ قرار نظر مد را است دخیل ایرانیان با اسالم صدر اعراب جنگ پیرامون ما ھای قضاوت در
 . است شده واقع غفلت مورد مقاالت، سلسله این اسالم ضد نویسندگان ناحیه از که چیزی

  

 مقدمه

 شد آغاز فتوحات عربستان، جزیره شبه در مرتدین سركوبی و اسالم مكرم نبی رحلت از پس
 به عثمان و عمر دوره در ایران كشور. شدند رھسپار روم و ایران طرف به مسلمان اعراب و

 خویش حیات به اسالمی قلمرو از بخشی عنوان به ایران پس آن از و آمد در اعراب تصرف
 دخالت عدم یا و دخالت پدیده، این با ایرانیان برخورد نوع ایران، فتح نحوه خصوص در. داد ادامه
 ایران به اعراب حمله از حاصل نتایج ایران، به حمله از اعراب ھدف فتوحات، در شیعه ی ائمه
 اظھار دست، این از دیگر مسائلی و ایرانیان، طرف از اسالم پذیرش نحوه و علت ایرانیان، برای

 شده ادعا چنین اسالم، مخالف ھای دیدگاه از یكی در. است گرفته صورت فراوانی نظرھای
 حمالت. است شده آغاز ایران به اعراب حمله از پس دقیقا ایران، مشكالت تمام« که است
 تعصب با نیز ائمه حتی. است بوده ھمراه شمار بی ھای ریزی خون و جنگ با كه گری ویران
 ھیچ ایرانی و ایران. اند داشته شركت ھا ریزی خون این در اند داشته كه ایرانی ضد و عربی
 بین از و ھایش خانه كتاب سوختن و دانشمندانش شدن كشته جز اسالم، ورود از ای بھره
 مسلمان و نداشت اختیاری ھیچ اسالم پذیرش در ایرانی. است نبرده اش فرھنگی مراكز رفتن
 ایرانیان ما و است گرفته صورت فجیع ھای عام قتل از پس و شمشیر زور به ایرانیان شدن
 .»  ایم چسبیده اسالمی خرافات به و ایم خورده را مسلمانان فریب كه است سال ۱۴۰۰

 بطالن اثبات و نویسندگان از دسته این  دیدگاه ارزیابی و نقد موضوعات این بررسی از ما ھدف 
 . باشیم داشته نظر مد را اساسی نکته چند بایست آن از قبل اما است؛ آنان واھی ادعاھای

  

 نكته چند ذكر و مقدماتی مباحث

 ضد ھای نوشته در اسالم، به ایرانیان تمایل علل و اسالم پذیرش نحوه و ایران فتح درباره
 خصوص این در نكات ترین مھم از یكی. است شده اشاره نكته چند به دینی ضد و اسالمی

 را اسالم زور به ایرانیان و است بوده ھمراه جبر و ریزی خون و جنگ با ایران فتح« كه است این



 اكثر و شدند روبرو مردم سخت ھای مقاومت با اعراب والیات، و ھا شھر ھمه در. پذیرفتند
 .» است شده سركوب رحمانه بی مردم ھای پایداری

 : باشیم داشته نظر در باید را نكته چند پاسخ در

 كه گروھی خصوصاً  رسند؛ می قتل به ھم افرادی نظامی، درگیری ھر در كه نیست شكی) ۱
 . است بیشتر ھا آن ھای كشته تعداد اغلب خورند، می شكست

 ھای آموزه تمام كه اند بوده افرادی فتوحات، در اسالم سپاه فرماندھان ھمه گفت توان نمی) ۲
 ھم افراط ریزی، خون و قتل در بود ممكن فرماندھان، از بعضی. کردند می رعایت را اسالمی

 و شدند می خطا مرتكب گاه فرماندھان از برخی نیز) ص(خدا رسول زمان در. باشند كرده
 رسول تائید و رضایت مورد ھرگز ھا قتل این. رساندند می قتل به را گناه بی افرادی حتی
 مكه فتح از پس نمونه عنوان به. شد می جدی برخورد اقدامات این عاملین با و نبود) ص(خدا

 عامر ابن جذیمة بنى قبیله سر بر را ولید بن خالد« بود، مكه در) ص(خدا رسول كه ھنگامى
 را رزمى مردان و تاخت آنان بر اسب خالد شد، سحرگاه چون... فرستاد بودند، غمیصاء در كه

 أبرأ انى اللھم: «فرمود. رسید) ص(خدا رسول به خبر و گرفت اسیر را فرزندان و زنان و كشت
 سپس.» جویم مى بیزارى راستى به داد، انجام خالد چه آن از من خدایا خالد؛ صنع مما الیك
 آب ظرف و شتر زانوبند حتى بود، شده گرفته آنان از آنچه تا فرستاد را) ع(ابیطالب بن على
 دیه تا داد) ع(علی به را بود رسیده یمن از كه مالى و پرداخت ھا آن به را ھایشان سگ

 ]۱.»[بدھد را كشتگان

 بن خالد مھلب، بن یزید ثقفی، یوسف بن حجاج چون افرادی ھای جنایت نباید ھرگز بنابراین 
 .گذاشت اسالم حساب به را... و ولید

 قطعاً  تاریخی ھای گزارش از برخی در كه است این شد غافل آن از نباید كه ای نكته) ۳
 حتما كه دارد وجود... و آمده دست به غنایم ھا، كشته تعداد خصوص در آمیز اغراق سخنانی

 اخبار درباره: «نویسد می كوب زرین دكتر. شود برخورد احتیاط با تاریخی ھای داده این با باید
 و گزاف از عراق، اعراب روایات. است رفته بسیار خطاھای و ھا مبالغه ایران در تازیان فتوح

 خالی تراشی بھانه و نفرت از نیز" ایران ھای خداینامه" اخبار كه چنان. است آكنده خودستایی
 مطالب این اصل كه این بدون متأخر منابع در مطالب از برخی وجود این، بر عالوه] ۲.»[نیست

 افرادی ھای نوشته به استناد. گیرد قرار پذیرش مورد تواند نمی  باشد، اول دست منابع در
 زاده، آخوند فتحعلی دوستدار، بابك میرفطرس، علی پطروشفسكی، راندی، مرتضی چون

 ابن و گردیزی و خواند میر مستوفی، حمدهللا چون مورخانی حتی و خلیلی، علی محمد
 درست اند، گفته سخن اسالم صدر تاریخی مسائل از و متأخرند مورخان از كه اسفندیار
 تاریخ طبری، تاریخ ھمانند اول دست منابع به را خود ھای نوشته افراد این كه این مگر نیست،

 منابع دیگر و بالذری البلدان فتوح كوفی، اعثم ابن الفتوح بالذری، االشراف انساب یعقوبی،
 .باشند داده ارجاع اول دست

 مرز این بزرگان به نسبت زشتی بسیار ھای توھین بعضاً  دینی، ضد مقاالت از دست این در) ۴
 عنوان به شریعتی دكتر مورد، یك در و) ره(مطھری شھید جا چند در. شود می مشاھده بوم و
 بزرگ، متفکران این به دیگری زشت بسیار صفات و اند شده معرفی »ستیز ایران پرست تازی«

 به جواب در. کنیم می خوداری ھا آن بیان از كه است شده داده نسبت مطھری شھید خصوصاً 
 گویید، می شما كه بود گونه این) ره(مطھری شھید اگر: گفت باید! فرھنگ با نویسندگان این

 ایران نام كردن بلند برای واقع در او. نوشت نمی را »ایران و اسالم متقابل خدمات« كتاب ھرگز



: نویسد می) ره(مطھری شھید. است نوشته را ارزنده بسیار كتاب این مسلمان، ایرانی و
 اسالم براى ایران؛ براى ھم است، افتخارآمیز اسالم براى ھم ایران و اسالم مشترك مسائل«
 را فرھنگ صاحب و متمدن و باھوش ملتى خود غنى محتواى حكم به كه دین یك عنوان  به

 و  خواه حقیقت روح حكم به كه ملت یك عنوان به ایران براى و است، ساخته خویش شیفته
 راھش در و كرده خضوع حقیقت برابر در دیگر ملت ھر از بیش خود دوست فرھنگ و تعصب بى

 متمدن، باھوش، ملتى) ره(مطھری شھید كالم این در ایرانیان] ۳.»[است نموده فداكارى
 حقیقت، برابر در خاضع و دوست فرھنگ تعصب، بى خواه، حقیقت روح دارای فرھنگ، صاحب
 شھید! شود؟ می صادر »ستیز ایران پرست تازی« یك از كالمی چنین آیا. اند شده خوانده

 ایم بوده مند عالقه خود ملیت به اینكه عین در ایرانیان ما: «نویسد می دیگری جای در مطھری
 از را ما تا است نگشته ما كورباطنى سبب و نبوده كوركورانه و آمیز تعصب زیاد، مندى عالقه این

 وجود به حقایق به نسبت دشمنى و عناد ما در و بگیرد ما از را تمیز قوه و دارد نگاه دور حقیقت
 كشورھاى از ھایى قسمت اضافه به كنونى ایران تمام كه ھخامنشى دوره ابتداى از. آورد

 قرن، پنج و بیست این از. گذرد مى سال پانصد و ھزار دو تقریباً  درآمد، فرمان یك تحت ھمسایه
 جزو و وارد ما زندگى متن در دین این و ایم برده سر به اسالم با ما را، آن قرن چھارده نزدیك

 زندگى دین، این آداب با. ایم برداشته را خود اطفال كام دین، این آداب با است؛ بوده ما زندگى
 به را خود ھاى مرده دین، این آداب با. ایم پرستیده را یگانه خداى دین، این آداب با. ایم كرده
 ما، تمدن و فرھنگ ما، دادگسترى و قضاوت ما، سیاست ما، ادبیات ما، تاریخ. ایم سپرده خاك

 ھمه اعتراف به نیز. است بوده توأم دین این با ما چیز ھمه باألخره و ما، اجتماعى شؤون
 اسالمى تمدن به توصیفى غیرقابل و العاده فوق و ارزنده خدمات مدت این در ما مطلعین،

 ملل سایر از جھان، مردم سایر میان در آن نشر و دین این تعالى و ترقى در و ایم نموده
 و اشاعه و نشر در ما اندازه به ملتى ھیچ. ایم كوشیده بیشتر - اعراب خود حتى - مسلمان

 جھات از را ایران و اسالم روابط داریم حق بنابراین. است نداشته فعالیت دین این تبلیغ و ترویج
 را اسالم سھم نیز و اسالمى معارف نشر در را خود سھم و دھیم قرار بررسى مورد مختلف

 روشن تاریخى معتبر مدارك به اتكا با و كامل دقت با خویش معنوى و مادى ترقى در
 به دین ضد نویسندگان از برخی ھای اھانت به اشاره از پس دیگری جای در و] ۴[»نماییم

 كه است این تر عجیب ھمه از: «نویسد می شود، می انجام حمایت، شكل در كه ایرانیان،
 ایران ملت به را ھا توھین ترین بزرگ ایرانى نژاد و ایرانى ملیت از حمایت نام به اى عده
 آیین و رژیم و حكومت از خواست مى جدیت كمال با ایران ملت: گویند مى گاھى. كنند مى

 وسعت و میلیونى چھل و صد جمعیت و قدرت و شوكت ھمه آن با ولى كند دفاع خودش
 است، راست اگر. خورد شكست عرب نفرى ھزار شصت - پنجاه عده یك مقابل در سرزمین،

 عوض را خویش ایمان و عقیده و كیش ترس، از ایرانیان: گویند مى گاھى! بزرگى ننگ چه پس
 قلبى عقیده نتواند كه ملتى. جھانند ملل ترین پست از ایرانیان باشد، چنین اگر واقعاً . كردند
: گویند مى گاھى. نیست انسانیت نام شایسته كند، حفظ فاتح قوم یك مقابل در را خود

 صد یك عرب نظامى سیادت كه آن با یعنى ھستند؛ عرب یوغ زیر كه است قرن چھارده ایرانیان
 خورده، پیش قرن چھارده در كه ضربتى از ایرانیان پشت ھنوز نكشید، طول بیشتر سال

 این نظر از خالصه... . عرضگى بى و لیاقتى بى و ناتوانى و ضعف زھى. است نشده راست
 دورویى، و نفاق لیاقتى، بى داده رخ ملت این تاریخ در چه آن قرن چھارده این طول در مدعیان،

 و »تشخیص« نداشته وجود كه چیزى است؛ بوده نامردمى و پستى اصالتى، بى جبن، و ترس
 این طرف از ھا اھانت ترین بزرگ رو این از. است بوده »خواھى حقیقت« و »ایمان« و »انتخاب«

 متوجه كتاب این محترم خواننده اما. شود مى وارد ایران نجیب و شریف ملت به نابخردان
 و تشخیص به كرده ھرچه ایرانى. است ایرانى و ایران به تھمت ھا این ھمه كه شد خواھد
 و منافق نه بوده صریح و راست لیاقت، بى نه بوده الیق ایرانى است، بوده خود انتخاب



 زودگذر، حوادث به چشم نه بوده خواه حقیقت ترسو، و جبان نه بوده دلیر و شجاع دروغگو،
 با را خویش پیوند و حفظ، را خویش اصالت نیز آینده در ایرانى. ریشه بى و بن بى نه بوده اصیل

 ]۵.»[كرد خواھد تر محكم روز به روز اسالم

 رسانده اثبات به را ھا آن خوبی به خویش كتاب در) ره(مطھری شھید كه سخنان این ی ھمه
 مطھری شھید كه نیست شكی! است؟ ایشان گرایی عرب و ستیزی ایرانی از نشان آیا است،

 و اسالمی ضد نویسندگان افكار به را ضربه بیشترین »ایران و اسالم متقابل خدمات« كتاب با
 و دانند می دشمن را او دیگری، كس ھر از بیش دین، ضد نویسندگان و است زده ایرانی ضد
 .اند بسته حقایق روی به را خویش چشمان جھت ھمین به

 ضد و دین ضد نویسندگان سخنان كه است این شود اشاره آن به باید كه دیگری نكته) ۵
 عنوان به ناسیونالیسم، و نیست] ۶)[پرستی ملیت( ناسیونالیستی حس جز چیزی اسالم،
 كشورھای اتحاد راه در جدی مانعی استكباری، ھای قدرت و استعمارگران طرف از ای نقشه

 اسالم پیكر بر را ھا ضربه ترین بزرگ اسالم دشمنان نباشد اسالمی اتحاد اگر. است اسالمی
 كه است این حقیقت:«نویسد می باره این در مطھری شھید. سازند می وارد مسلمانان و

. است آورده وجود به بزرگى مشكل اسالم جھان براى حاضر عصر در پرستى ملیت مسأله
 اسالم نظر از زیرا( است اسالمى تعلیماتى اصول برخالف پرستى ملیت فكر اینكه از گذشته

 در... . مسلمانان وحدت براى است بزرگى مانع فكر این) ھستند الّسواء على عنصرھا ھمه
 به منتھى و گرفت صورت استعمار ضد بر مسلمانان وسیله به بیستم قرن در كه مبارزاتى

 اسالم عامل باشد داشته تأثیر ملیت عامل كه آن از بیش شد، استعمار چنگال از ھا آن نجات
 این آرى،. پاكستان و عربى كشورھاى اندونزى، الجزایر، مبارزات قبیل از است؛ بوده مؤثر
 ایدئولوژى یك براساس و اعتقادى و فكرى انگیزه با كه اند داده نشان ھاست قرن ھا ملت
 سوق. دھند نجات استعمارگران چنگال از را خود و كنند قیام و آورند وجود به وحدت توانند مى

 بنابراین] ۷.»[ندارد نامى »ارتجاع« جز حقاً  ملیت، احساس عامل سوى به مردمى چنین دادن
 خواستار كه است استكباری ھای قدرت مسیر در حركت اسالمی ضد و دین ضد ھای نوشته
 .ھستند كردن حكومت و انداختن تفرقه

  

 گیری نتیجه

 از قبل که یابیم می دست نتیجه این به مقدماتی، مباحث از برخی طرح ضمن بخش این در
 را نكته چند بایست ھا آن در باطل و حق تعیین و ھا جنگ و ھا درگیری پیرامون قضاوت ھرگونه

 وجود طرف دو از افرادی شدن کشته امکان جنگی ھر در اینکه به اعتراف: داشت نظر مد
 و تاریخی ھای گزارش به توجه مجموعه، کل به اعضا از برخی فردی اقدامات تسری عدم دارد؛

 از بودن برحذر اول، دست و معتبر منابع به مراجعه با نادرست از صحیح گزارش تشخیص
 در تواند می که اموری از دیگر برخی و خود مخالف نظران صاحب به ناروا ھای نسبت و فرافکنی

 .باشد دخیل ما قضاوت
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 ایران فتح در اسالم منطق و رأفت نقش

 

  چكیده

 از یکی را مسلمان اعراب توسط ایران فتح که است مقاالتی سلسله نقد در نوشتار این
 که است این مقاالت از دست این اصلی ادعاھای از یکی. اند نموده معرفی تاریخ تلخ مقاطع

 چون مباحثی به ادعا این نقد در ما. است بوده اجبار و زور به ایران در اسالم نشر و ورود
 تعالیم جاذبه و ایران فتح از پس ھا آتشكده بقای ایرانیان، به اعراب گانه سه پیشنھادات

 برخالف- را ایرانیان طرف از اسالم پذیرش نبودن اجباری ایم كرده تالش و ایم پرداخته اسالمی
 .رسانیم اثبات به -دین ضد نویسندگان نظر

  

 مقدمه

 بیان را مقدماتی مباحث و نکات از برخی »مقدماتی نکته چند« عنوان تحت گذشته بخش در
 پذیرش بودن اجباری بر مبنی دین ضد نویسندگان ادعاھای از یکی به حاضر نوشتار در. کردیم
 .پرداخت خواھیم مھاجم اعراب توسط ایرانیان برای اسالم

  

  ایرانیان به اعراب گانه سه پیشنھادھای

 مسلمانان كه است این اند كرده اشاره آن به منصف نویسندگان و مورخان ھمه كه ای نكته
. ۱: كردند می مخیر چیز سه از یكی پذیرفتن میان را خویش رقیبان جنگ، به شدن وارد از قبل

 آماده پذیرند نمی را پیشنھادھا آن از یك ھیچ كه صورتی در. ۳ دھند جزیه. ۲ آورند؛ اسالم
 به مجبور را كسی] ۲[بقره سوره ۲۵۶ آیه از الھام با مسلمانان واقع در] ۱.[باشند جنگیدن
 جزیه دادن به را او شد، نمی اسالم پذیرش به حاضر كسی اگر. كردند نمی اسالم پذیرش
 یھودی و مسیحی مردان از فقط كه بود ای سرانه مالیات واقع در »جزیه] «۳.[كردند می تكلیف

 ۲۹ آیه در] ۴.[بودند معاف آن پرداخت از كودكان و زنان و شد می اخذ صابئی و زرتشتی و
 : است آمده توبه سوره

 و خدا را آنچه نه و دارند، ایمان جزا روز به نه و خدا، به نه كه كتاب اھل از كسانى با«
 با كه زمانى تا كنید پیكار پذیرند، مى را حق آیین نه و شمرند، مى حرام كرده تحریم رسولش

 ]۵.»[بپردازند خود دست به را جزیه تسلیم، و خضوع

 ] ۶.[بودند آزاد خود مراسمات انجام در جزیه پرداخت با كتاب اھل

 با را اسالم دین ایرانیان كه كند مى اعتراف و اقرار خود كتاب متعدد جاھاى در" براون ادوارد"
 كنند تصور بسا چه: «گوید مى ادبیات تاریخ اول جلد از ۲۹۷ صفحه در. پذیرفتند رغبت و میل
 اول: ساختند مى مخیر راه دو از یكى انتخاب در را مفتوحه ممالك و اقوام اسالم جنگجویان كه



 آیین داشتند اجازه یھود و ترسا و گبر زیرا نیست، صحیح تصور این ولى. شمشیر دوم قرآن،
 غیر اتباع زیرا بود، عادالنه كامالً  ترتیب این و بودند جزیه دادن به مجبور فقط و دارند نگاه را خود

 بود] واجب[ فرض پیامبر امت بر كه زكات و خمس دادن و غزوات در شركت از خلفا ُمسلِم
 دھد، می ارائه زرتشتى دین انقراض به راجع شرحى اینكه از پس وی] ۷.»[داشتند معافیت

 حقیقت ھمین لكن است، قلیل دادند مذھب تغییر كه كسانى به راجع اخبار اگرچه: «گوید مى
 بر است روشنى گواه است آمده پیش موارد گونه این اسالم فتح از بعد نیم و قرن سه تا كه

 معنى این بر دال خود امر این و بودند مند بھره فاتحین گذشت و تحمل روح از ایرانیان اینكه
 ] ۸.»[اند داده تغییر تدریج به حدى تا الاقل و سلم و صلح به را خود آیین ایرانیان كه است

 اسالم دین خالف بر دستوراتی كه شدند می پیدا ظالمی حاكمان اگر حتی موارد از برخی در
 نمونه عنوان به. پرداختند می ھا آن با مخالفت به مسلمان مردم كردند می صادر نبوی سیره و

 را" ربیع«" داشت سیطره ایران داخلی مناطق بر اموی خلیفه طرف از" ابیه بن زیاد" كه زمانی
) ھجرى ۵۱ سال در( فرستاد سیستان به را" بكره ابى بن عبداللَّه" و كرد معزول سیستان از
 او پس. برافكن گبركان ھاى آتش و بُكش را ھربدان ھمه... شوى آنجا چون كه داد فرمان را او و

 بدین گردند عاصى كه كردند قصد سیستان گبركان و دھاقین و جمله این بر شد سیستان به
 فرمان این گفتند و برخاستند مخالفت به" زیاد" فرمان این با سیستان مسلمانان. سبیل

 به مسأله. است اسالمى تعلیمات ضد بر و است راشدین خلفاى و پیغمبر سیرت برخالف
 و خون و باشند مى »معاھد« زردشتیان كه آمد جواب. شد ارجاع بود شام در كه خلیفه خود
 ]۹.»[ندارد را ھا آن به تعرض حق كسى و است محترم معاھد مال

: نویسد می »سازش و ستیز« كتاب در زرتشتی، نویسنده" چوكسی كرشاسب جمشید" 
 از بومی اھالی افتاد اعراب دست به عراق ایالت یا سواد سفالی نواحی كه ھجری ۱۶ سال«

 اسالم به كه آن تا بپذیرند را اسالم سلطه و بپردازند خراج دادند ترجیح زرتشتی، بزرگان جمله
 درخواست ماندند تیسفون در درباریان و سوم یزگرد فرار از پس كه زرتشتیانی] «۱۰.»[بگروند
 از امتناع: «است آورده نویسنده ھمین] ۱۱.»[كردند رد را شدن مسلمان بر مبنی اعراب

] ۱۲.»[بود فراگیر بسیار امری بلكه نبود خاص ناحیه چند اھالی به منحصر اسالم به گرویدن
 جھان بزرگ نویسان جغرافى و مورخان از كه نیز »التقاسیم احسن« كتاب صاحب" َمْقِدسى"

 نفوذ و فارس زردشتیان از خود كتاب در است، كرده مسافرت ایران به خود و است اسالم
. است كرده یاد اند بوده تر محترم ذّمه اھل سایر از كه مسلمانان نزد ھا آن احترام و ھا آن بسیار

 آذین را شھر بازارھاى ھمه وقت آن در زردشتیان ھاى جشن در مورخ، این گفته به بنا
 ھماھنگ ایشان با شادى و سرور در شھر مردم مھرگان، و نوروز عیدھاى در و اند بسته مى
 ] ۱۳.[اند شده مى

 خویش رقیبان جنگ، به ورود و  حمله از قبل مسلمانان شد اشاره این از پیش كه گونه ھمان 
 این غیر در و بدھند جزیه یا بیاورند اسالم: كردند می مخیر چیز سه از یكی پذیرفتنِ  میان را

 در ایرانیان ھای شكست به توجه با مناطق، بیشتر در] ۱۴.[باشند جنگیدن آماده صورت،
 .پذیرفتند می را صلح پیشنھاد ایرانیان ،...و نھاوند و قادسیه نبرد یعنی اولیه ھای نبرد

 به گرفت؛ می صورت ابتدایی درگیری از پس موارد از برخی در جزیه پرداخت و صلح پذیرش 
 آذربایجان فتح خصوص در نمونه عنوان به. دادند می امان افراد ھمه به فرماندھان كه ای گونه
 مردم و خویش میان عتبه شد، صلح و كرد ھزیمت را" بھرام" "فرقد بن عتبه: «"است آمده

 عتبة كه است امانی این رحیم، رحمان خداى نام به: نوشت شكل این به مكتوبى آذربیجان
 و ھا دین و ھا مال و ھا جان كه دھد، مى آذربایجان مردم به خطاب، بن عمر عامل فرقد بن



 و كودك بر. توانشان بقدر بدھند جزیه كه آن شرط به است، امان در شان ھمگی دینِ  ترتیبات
 ندارد، كف به دنیا از چیزى كه نشین خلوت عابد و ندارد، كف به دنیا از چیزى كه بیمارى زن

 ]۱۵.»[نیست جزیه

 فعلی استان مناطق فتح نمونه، عنوان به. است بوده صلح به شھرھا بیشتر فتح ایران در
 بوده صلح به عموماً ... و جندیشاپور و شوشتر رامھرمز، اھواز، چون شھرھایی خوزستان،

 ]۱۶.[است

  

 ایران فتح از پس ھا آتشكده بقای

 تمامی فتح رغم علی كه است آن نشانه ایران، به اسالم ورود از بعد ھا قرن تا ھا آتشكده وجود
 ھای آتشكده و بودند مانده باقی زرتشتی دین بر چنان ھم مردم از ھایی گروه ایران، سرزمین

 ھجری چھارم قرن در كه" حوقل ابن. "بود فروزان روستاھا و شھرھا در ھا مدت تا ھا آن
 و ای ناحیه شھری،. دارد وجود بسیاری ھای آتشكده فارس در: «نویسد می زیسته، می

 ذكر در نیز" مسعودی] "۱۷.»[دارد فراوان ھای آتشكده كه آن مگر نیست روستایی
 كه را آتشى بود فرموده] ۱۸"[شاه یستاسف: «"نویسد می مشھور و معروف ھای آتشكده

 و یافتند خوارزم شھر به را آن كردند جستجو چون و كنند پیدا كرده، می احترام" شاه جم"
 و سیصد سال به یعنى حاضر وقت به آتش این …آورد فارس دارابجرد شھر به را آن یستاسف

 ھاى نام از یكى آزر قدیم پارسى در زیرا ،»نھر آتش« یعنى دارد نام »جوى -آزر« دو، و سى
 دیگر ھاى آتشكده و ھا آتش ھمه از بیشتر را آتش این مجوسان و است نھر نام جوى و آتش

 مدینة نزدیك به عراق سرزمین در: «نویسد می  دیگری جای در و] ۱۹.»[كنند می احترام
 استنیا به معروف محل در پرویز خسرو دختر پوران ملكه كه ھست اى آتشكده) بغداد( السالم

 و خراسان و سیستان و كرمان و فارس و عراق در مجوسان كه ھائى آتشكده. است كرده بنا
 آن ذكر از كه است فراوان اند ساخته چین و سند و ھند و اران و آذربایجان و جبال و طبرستان

 ] ۲۰.»[كردیم یاد را مشھور ھاى آتشكده فقط و كردیم نظر صرف

 پذیرش و كند ویران را ھا آتشكده این توانست نمی كرد، فتح را ایران تمام كه عرب قوم آیا 
 به اسالم جانب از الھی ادیان سایر پیروان شدن پذیرفته بنابراین نماید؟ اجباری را اسالم
 كه گاه آن ایران مردم تا شد عاملی خود ھا، آن به آزادی اعطای و كتاب، اھل و ذمه اھل عنوان

 ایران در فراوان ھای آتشكده وجود و برگزینند خویش دین عنوان به را اسالم نمودند، اراده خود
  .است اسالم دین به ایرانیان تدریجی آوردن روی از نشان ھا، آن تدریجی شدن كم و

 كه این از قبل. شد شروع مقدس دین این ظھور آغاز ھمان از اسالم دین به ایرانیان عالقه 
 به یمن مقیم ایرانیان بیاید، سرزمین این به مسلمان مجاھدین توسط اسالم مقدس شریعت

 ترویج در دل و جان از و شدند تسلیم قرآن احكام به رغبت و میل با و گرویدند اسالم آیین
 جان) ص(اكرم نبى معاندین با مبارزه و اسالم راه در حتى و نمودند كوشش اسالم شریعت
 ایران امپراطوری از جزئی ساسانیان عصر در كه بحرین و یمن مقیم ایرانیان] ۲۱.[سپردند

 خبر یمن، مقیم ایرانیان اسالم دلیل. گرویدند اسالم دین به كه ھستند ایرانیانی اولین بودند،
 خبر این صحت به آنان وقتی. است بوده خسروپرویز شدن كشته درباره) ص(خدا رسول غیبی
 پیغمبر زمان در اسالم با ایرانیان سابقه مقدار ھمین] ۲۲.[شدند مسلمان بردند، پی غیبی
 اى وسیله خود این طبعاً . شوند آشنا اسالمى حقایق با آنان از بسیارى كه بود كافى) ص(اكرم
. شوند آشنا اسالم با ایران مردم بیش و كم و برسد ایران به اسالم خبر كه این براى بود



 در و بودند تازه سخن یك تشنه مردم كه بود طورى ایران روز آن حكومتى و دینى وضع خصوصاً 
 در برق سرعت به نوع، این از خبرى ھرگونه رو این از و بردند مى سر به فرج انتظار در حقیقت

 فروعش چیست؟ اصولش جدید دین این پرسیدند مى طبعاً  مردم. پیچید مى مردم میان
 داخل در پذیرفتند، را اسالم خویش، اختیار به یمن در ایرانیان كه گونه ھمان] ۲۳[چیست؟

 براون ادوارد. شدند مسلمان و برداشته پرستی آتش از دست تدریج به ایرانیان، نیز ایران
 طیب به دادند مذھب تغییر كه كسانی اعظم قسمت ایران در كه است مسلّم: «نویسد می

 ایران سیاسى استقالل دوره در ایرانیان اغلب] ۲۴.»[بود خودشان اراده و اختیار و خاطر
 وقت آن تا و شد شروع ھجرى سوم قرن اوایل از ایران سیاسى استقالل. اند شده مسلمان

 صابئى و مسیحى و زرتشتى قبیل از قدیم ھاى آیین و ھا كیش به ایران مردم از بسیارى ھنوز
 حكایت شده نوشته چھارم و سوم قرن در كه ھایى سفرنامه. بودند باقى بودایى حتى و

 كم بعدھا است، داشته وجود فراوان كلیساھاى و ھا آتشكده ایران در ھا زمان آن تا كه كند مى
 ] ۲۵.[است گرفته مساجد را ھا آن جاى و شده كاسته ھا آن عدد از كم

 : است آمده] ۲۶[شعراء سوره ۱۹۸ آیه تفسیر در) ع(صادق امام از حدیثی در

 شده نازل عرب بر قرآن اینكه و آوردند نمی ایمان آن به اعراب شد، می نازل عجم بر قرآن اگر«
 ]۲۷.»[است عجم فضل دلیل اند، آورده ایمان آن به عجم و

 كنید، سرپیچى گاه ھر و: «فرماید می که قرآن از آیه این ذیل در) ع(صادق امام چنین ھم
 از مقصود] ۲۸[»بود نخواھند شما مانند ھا آن پس آورد، مى شما جاى را دیگرى گروه خداوند

 ]۲۹.[است كرده معرفی »ایرانیان« را، »دیگر گروه«

  

 اسالمی تعالیم جاذبه

 اسالم به ایران مردم جذب در مھمی بسیار نقش اسالم، دین طلبی مساوات و خواھی عدالت
 را ایرانی تشنه روح چیز ھر از بیش كه چیزی آن« مطھری شھید تعبیر به. است داشته

 نبرد در: «نویسند می مورخان] ۳۰.»[بود اسالمی مساوات و عدل كشید، می اسالم سوی به
 را كسى كه فرستاد اسالم، سپاه فرمانده  وقاص، ابی بن سعد نزد را فردی رستم قادسیه

 زر از تختى بر رستم. فرستاد را عامر بن ربعى سعد،. گوید سخن ما با كه بفرست ما نزد
 كھنه در شمشیرش و بود سوار اسبى بر كه حالی در رفت جلو عامر بن ربعی. بود نشسته

 مترجم.  نشست زمین روى بر و رسید رستم نزدیك. بود خرمایى لیف اش نیزه بند و بود اى پاره
 از را بندگانش تا ساخته مبعوث را ما خداوند: گفت اید؟ آمده اینجا به چه براى: پرسید

 اسالم دادگسترى به ھا دین دیگر جور از را مردم و ببریم تر گسترده جاھاى به دنیا تنگناھاى
 ھستى؟ آنان بزرگ تو آیا: پرسید آن از پس و خواست مھلت روز چند رستم. كنیم راھنمائی

 با رستم. دانند مى نافذ را دیگر یك رأى. ھستند واحد تنى چون مسلمانان ھمه ولى نه،: گفت
 به آنان اید؟ شنیده مرد این سخن چون سخنى تاكنون آیا: گفت و كرد خلوت خود سپاه بزرگان
 او اخالق و سخن و اندیشه به شما، بر واى: گفت رستم. پرداختند او لباس و رفتار تحقیر
 به را فردی آنگاه. داده مى بھا را اندیشه و رأى و داشته مى خوار را لباس ھمواره عرب. بنگرید

 نیز او. فرستاد را محصن بن حذیفة سعد،. بفرست ما نزد را مرد آن: گفت و فرستاد سعد نزد
 و كرد سخن به شروع نشده پیاده خود اسب از. داشت قبلی فرستاده چون رفتارى
 و رنج در ما امیر: گفت نیامد؟ ما نزد دیگر مرد آن چرا: پرسید رستم. داد او چون ھایى جواب

 آغاز كى از مھلت: گفت رستم. بوده من نوبت امروز. كند مى رفتار عدالت به ما میان راحت،



 و رستم و بازگشت سپس. شود مى آغاز فردا از و است روز سه آن مدت: گفت شود؟ مى
 سران با رستم گفتگوى: «است آمده تاریخی منابع در] ۳۱.»[كرد رھا زده شگفت را یارانش

 باز بعد روز. شدند خشمگین سخت ھم ھا آن و رنجید ھا آن از او كه رسید جائى به سپاه
 وارد ھم مغیره فرستاد را شعبه بن مغیره سعد،. بفرستید ما براى دیگرى فرد كه داد پیغام
 من: گفت او. كشیدند پایین را او. نشست تخت بر گاه آن. رسید رستم تخت به تا رفت و شد

 مواسات در ھم شما و است برقرار مساوات و مواسات شما میان كه بودم پنداشته چنین
 و دارید خداوندگانى خود از شما كه دادید مى اطالع من به كه بود این بھتر. ھستید ما مانند

 را خودش مانند بشر كه وضعى چنین با شما كار. پرستند مى را دیگر بعض شما از بعضى
 دیگرى كنید مى خویشتن به خود كه را آنچه. داشت نخواھد سامانى و سر ھرگز پرستد، مى

 كار كه دانستم امروز ام آمده اینجا به شما خواھش و دعوت با ھم من. كرد نخواھد شما به
 و رویه چنین با مملكتى ھیچ. شد خواھید نابود و مغلوب شما و شد خواھد پریشان شما

 به: گفتند عادى مردم. شد نخواھد مستقیم و پایدار) پرستى انسان و غرور و تكبر( رسمى
 ھمواره كه گفت سخنى خدا، به: «گفتند  بزرگان ولى گوید؛ می راست عرب مرد این خدا

 جذب سبب كه بود گرانه روشن رفتارھای ھمین] ۳۲.»[بود خواھند مایل بدان ما بندگان
 اسالم ایرانیان از نفر ھزار چھار كه بود جنگ ھمین در. شد اسالم دین به ایرانیان از بسیاری

 در و بودند، سعد ھمراه مدائن فتح در و شدند مسلمان و داد امان را آنان سعد. «پذیرفتند را
 منزل كوفه در مسلمانان ھمراه شده رھسپار سپس. داشتند شركت نیز جلوالء فتح

 خارجی فشار و زور اعمال بدون ایرانیان تمام تقریبا: «نویسد می" اشپولر برتولد] "۳۳.»[كردند
 را اسالم تا ایرانیان] ۳۴.»[اند گرویده اسالم به اندكی قرون مدت در فاتحان طرف از بھی معتنا
 اسالم ارزشنمد مبانی با چون و بودند باقی خویش دین بر و نموده مقابله آن با شناختند نمی
 .نمودند بسیار ھای فداكاری آن راه در حتی و پذیرفته را آن راحتی به شدند آشنا

 كه است فطری و معقول ھای آموزه با دینی اسالم دین كه داشت توجه باید نیز نكته این به
 »الناس ایھا یا« با آن ھای خطاب از بسیاری قرآن در. است آمده جھانیان ھمه نجات برای

 موثر ھا انسان از بسیاری جذب در خصوصیات این ھمه كه نیست شكی. است شده شروع
 یك اسالم به ھا ملت گرایش عامل: «نویسد می باره این در مطھری شھید. است بوده

. است سیاسى و اجتماعى و اخالقى بعضى و اعتقادى و فكرى بعضى كه مزایاست سلسله
 تعلیمات. مفھوم و فطرى دیگر طرف از و است خردپسند و معقول طرفى از اسالمى تعلیمات
 را مختلف ملل جاذبه، ھمان موجب به كه دارد خاصى جاذبه و كشش نیروى یك اسالمى

 و مزایا از یكى اسالم جھانى و عمومى و كلى ھاى مقیاس. است داده قرار خود نفوذ تحت
 در الزمانی صاحب دكتر] ۳۵.»[است داده جاذبه و نیرو دین این به كه است ھایى جنبه از یكى
 جاذبه برابر در خود در تنھا نه مردم ھاى توده: «گوید می »رھبری بر ای دیباچه« كتاب
 درست بلكه كردند، نمى احساس مقاومتى اسالم طبقاتى تبعیض ضد ایدئولوژى و بینى جھان

 و نثار جان و خریدار خون و اشك و آه بھاى به ھا قرن كه یافتند مى را چیزى ھمان آن آرمانِ  در
 ] ۳۶.»[كردند مى احساس خود در ھا قرن از را آن عطش و بودند آن مشتاق

  

 گیری نتیجه

 ترتیب به را پیشنھاد سه ھمواره اسالمی، دستورات اساس بر  خویش، فتوحات در مسلمانان
 پذیرش در اجباری بنابراین. جنگ. ۳ و جزیه پرداخت. ۲ اسالم؛ پذیرش. ۱: كردند می مطرح
 اسالم، پذیرش عدم با ایرانیان از بسیاری گویند می تاریخی منابع. است نداشته وجود اسالم



 آشنا اسالم با تدریج به ھجری سوم و دوم قرن پایان تا ھا آن. شدند جزیه پرداخت به حاضر
 برخورد از ای نشانه ایران، شھرھای از بسیاری در ھا آتشكده وجود. شدند مسلمان و شده

 جذب سبب اسالمی تعالیم جاذبه سرانجام. است ایرانیان با مسلمان اعراب آمیز مسامحه
 و بخش رھایی آیینی عنوان به را اسالم رغبت و شوق با ایرانیان و شد اسالم به ایرانیان

 . پذیرفتند دھنده نجات
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 اسالم به ایرانیان اختیاری گرایش

 

 چکیده

 از یکی را مسلمان اعراب توسط ایران فتح که است مقاالتی سلسله نقد در نوشتار این
 اسالم به ایرانیان جذب دیگر عامل یک به بخش این در. اند نموده معرفی تاریخ تلخ مقاطع
 در اجبار عدم ھای نشانه از مورد دو و شود می اشاره ساسانی دوره استبداد از رھایی یعنی

 بیان را »علوم دادن پیشرفت« و »اسالم از ایرانیان حمایت« از عبارتند که ایرانیان پذیری اسالم
 .نمود خواھیم

  

 مقدمه

 مباحث از برخی به »ایران فتح در اسالم منطق و عطوفت نقش« عنوان تحت گذشته بخش در
 که دیگر ھای نشانه و اسباب ذکر به بخش این در. شد پرداخته ایرانیان آوردن اسالم چگونگی

 .  پرداخت خواھیم دارد داللت اسالم گزینش در ایرانیان اختیار بر

  

 ساسانی دوره استبداد از رھایی

 از ساسانی، حكومت و زرتشتی دین ھای گیری سخت برابر در اسالمی تساھل و تسامح
 .شد اسالم به ایرانیان جذب سبب كه بود عواملی دیگر

 آزادانه انجام اجازه مسیحیان به اول یزدگرد عھد ابتدای در چند ھر ساسانیان دوره در
 دوره این در تسامح عدم ریشه] ۱.[نماند پایدار وضعیت این اما شد داده شان دینی مراسمات

 دوره این در دولت و زرتشت دین پیوند. گرفت سراغ زرتشت مذھب یافتن رسمیت در باید را
 باشند، ھربدان و موبدان كه روحانیان. «بود گرفته را اعتراض و نظر اظھار ھرگونه جلوی

 دربار در »موبد موبدان« بزرگشان پیشواى و موبدان مخصوصاً  و داشتند نامحدود اختیارات
 نقض و تعدیل و جرح و تفسیر و تعبیر ھرگونه حق ایشان و داشته را مقام ترین مھم ساسانى

 اندك و اند داشته مالكیت و ارث و زناشویى یعنى مدنى احكام در منسوخ و ناسخ و ابرام و
 افزوده بیشتر اختیارشان و قدرت بر یافته مى رسوخ بیشتر ساسانى تمدن ھرچه اندك
 و شدند مى بیزارتر شد مى ھا آن به كه تجاوزاتى و ایشان فشار از ایران مردم ناچار. شد مى
 بسیار زردشتى روحانیان] ۲.»[آورند بیرون را خود نامالیمات این گران بار زیر از كه كوشیدند مى

 ساسانی، دوره آغاز از] «۳.[كردند نمى تجویز كشور داخل در را دیانتى ھیچ و بودند متعصب
 بر حتى و دادند تشكیل را ایران طبقه مقتدرترین و یافتند ایران در بسیارى نیروى روحانیان

 حق كه كسانى میان از تا پادشاھى ھر مرگ از پس كه چنان یافتند، برترى پادشاھان
 به گذاشتند نمى سرش بر تاج خود دست به و گزیدند برنمى را كسى داشتند سلطنت

 تنھا سلسله این پادشاھان میان از كه است جھت ھمین به] ۴.»[رسید نمى پادشاھى



 خود جانشین یك ھیچ دیگران و است برگزیده ولیعھدى به را" شاپور" پسرش" بابكان اردشیر"
 وى پادشاھى به »موبد موبدان« مرگشان از پس اگر زیرا اند؛ نداشته ولیعھد و نكرده اختیار را

 نشانده دست ھمه پادشاھان دوره این تمام در. رسید نمى سلطنت به داد نمى در تن
 او و شد مى موبدان مخالفت دچار نبود بردار فرمان كه ایشان از یك ھر و بودند »موبد موبدان«
 به موبدان دستور به و نكرد بدرفتارى ترسایان با كه دوم یزدگرد كه چنان كردند؛ مى بدنام را

 تازیان كه است كلمه ھمین و نامیدند »گر بزه« و »كار بزه« را او نداد، در تن ایشان كشتار
 با خود پدران مانند شد ناچار پادشاھى سال ھشت از پس وى و كردند ترجمه »اثیم«

 ] ۵.»[كند بدرفتارى ایران ترسایان

 به را خویش تمایل شدند، آشنا اسالمی تسامح و تساھل با ایرانیان وقتی شرایطی چنین در
 كوب زرین دكتر. دادند نشان بود، تفریط و افراط و تعصب از دور به كه  جدید دین این پذیرش

 در... كرد باستانی دنیای تعصبات جانشین را تساھل و معاضدت روح اسالم: «نویسد می
 عالقه اظھار ایران در. بود زوال حال در اعتدال و تساھل روح این شد، وارد اسالم كه دنیایی
" طبیب برزویه" كه تعصباتی باز و بود مستعجل دولت یك فكر، و معرفت به انوشیروان خسرو

 ممكن غیر سرزمین این در را معرفت  احیاء نوع ھر دارد، اشارت آن به دمنه و كلیله مقدمه در
 و دمید ای تازه ی نفخه اسالم بود، قومی و دینی تعصبات اسیر كه دنیایی چنین در و كرد می

 و نصارا دینی تعصبات مقابل در و كرد چاره »وطنی جھان« نوع یك با را نژادی و قومی تعصبات
 ] ۶.»[كرد توصیه را كتاب اھل با تعاھد و تساھل مجوس

 خیرات. دارد گرد عقب به میل زمانه کارھای: «است آورده دمنه و کلیله مقدمه در طبیب برزویه
 راه و است شده کھنه پسندیده اقوال و ستوده افعال است، بسته بر رخت مردم میان از

 معلوم، جھل و متروک علم ظاھر، جور و ظلم و ناپیدا عدل باز، ضاللت راه شده، بسته راست
 ]۷... .»[و گشته منزوی مروت و کرم و شده مستولی دنائت

 دینی تعالیم مقایسه با ایرانیان كه است این كنیم توجه آن به باید جا این در كه دیگری نكته
 در چه آن با بود حاكم كشورشان در كه شرایطی مقایسه با و اسالمی تعالیم با خویش

 عمالً  ساسانی طبقاتی  نظام در. شدند می متمایل اسالم طرف به دیدند، می مسلمانان
 آن رأس در« طبقاتی نظام این در. نبود پذیر امكان دیگر اجتماعی طبقه به طبقه یك از عبور

 كه ای گونه به گرفتند؛ می قرار ھم طول در طبقه چھار آن دنبال به و داشت قرار شاھنشاه
 امرای و شاھزادگان از مركب اول طبقه. بود بیشتر ھا آن جمعیت و تر گسترده تر پایین طبقات
. داشتند قرار بزرگ خاندان ھفت دوم، طبقه در.  بود والیات حاكمان و بزرگ و كوچك

 سلطنتی خزانه به كه مالیاتی بر عالوه بایست می داشتند، قرار ھا آن نفوذ زیر كه روستاییانی
 كه داشتند قرار نجباء و بزرگان سوم، طبقه در. دادند می مالیات نیز ھا آن به پرداختند، می

 طبقه در. بودند سلطنتی داران مرتبه و ادارات رؤسای و وزراء كشوری، منصبان صاحب شامل
 بین رابط و بودند دھكده رؤسای و امالك مالك و كوچك نجبای آنان. داشتند قرار آزادان چھارم،

 و كشاورزان طبقاتی، نظام این در] ۸.»[شدند می محسوب مردم توده و شاھنشاھی نظام
 با را حكومت سنگین مخارج بار درآمد، حداقل با بودند مجبور و نداشتند جایی رعایا و كارگران

 ادامه حیاتشان به نظام، آن از حاصله شدید فالكت و فقر با و بكشند دوش به مالیات دادن
 وظیفه ھا آن و داشت نیز آیینی مبنای  طبقاتی، نظام بر مبتنی رعایا استثمار بسا چه. دھند

" سن كریستن] "۹.[كنند كشت زرتشتی روحانیون برای را كشاورزی ھای زمین كه داشتند
. كند اظھار دارد ایرادی كسی ھرگاه كه كرد منعقد شورایی نوشیروان خسرو: «نویسد می

 بر دائمی خراج پادشاه: گفت احترام كمال با و برخاست جای از مردی... ماندند ساكت ھمه
 گاه آن. شد خواھد ظلم موجب خراج اخذ در زمان مرور به این و فرموده تحمیل ناپایدار اشیاء



 از: گفت جواب در مرد آن مردمانی؟ طبقه چه از تو! جسور و ملعون ای: برآورد فریاد پادشاه
 دبیران ھمه پس. بمیرد تا بزنید قدر آن قلمدان با را او: فرمود پادشاه. دبیرانم طبقه

 مقرر كه ھایی خراج خسروا: گفتند حضار ھمه گاه آن. شد ھالك تا زدند را او قدر آن  برخاسته،
 ]۱۰.»[است عدالت موافق ھمه فرمودی،

 از بیش كه چیزى بگذریم، كه طریقتى و دینى اختالفات از: «گوید مى نفیسى سعید آقاى
 در ساسانیان كه بود خشنى بسیار طبقاتى امتیاز بود افكنده نفاق ایران مردم میان در ھمه
 بر ساسانى دوره در اما بوده؛ پیشین) ایرانى( ھاى تمدن در آن ریشه و بودند كرده برقرار ایران

 پنجگانه، طبقات ایشان از پس و اشراف خانواده ھفت اول، درجه در. بودند افزوده گیرى سخت
 خانواده ھفت آن به انحصار مالكیت تقریباً . بودند محروم آن از مردم عامه و داشتند امتیازاتى

 ھاى كوه به دیگر سوى از و جیحون رود به سو یك از كه ساسانى ایران. داشت) فامیل ھفت(
 عده اگر. است داشته جمعیت میلیون چھل و صد حدود ناچار پیوست، مى فرات رود و قفقاز
 نفر ھزار صد ھفت به ایشان شماره بگیریم، تن ھزار صد را خاندان ھفت از یك ھر افراد
 مالكیت حق از اى اندازه تا نیز ایشان كه گانان ده و مرزبانان كه كنیم فرض اگر و رسد مى
 میلیون یك میلیون، چھل و صد این از تقریباً  اند، شده مى نفر ھزار صد ھفت نیز اند بوده مند بھره

 ھر ناچار. اند بوده محروم خداداد طبیعى حق این از ھمه دیگران و داشته مالكیت حق نیم و
 ھا میلیون این به و كرد مى فراھم برابرى و برد مى میان از را ناروا امتیازات این كه اى تازه آیین

 و شور با مردم ھمه برد، مى میان از را طبقاتى امتیازات و داد مى مالكیت حق ناكام مردم
 خویش حقوق از بسیاری از زنان ساسانی دوره جامعه در] ۱۱.»[گرویدند مى بدان ھیجان
 مالكیت حق از ایران مردم از كثیری عده بودن محروم و طبقاتى امتیاز] «۱۲.[بودند محروم

 ھرگز ساسانى دوره در ایرانى جامعه جھت ھمین به و بود آورده پیش خاصى اوضاع ناچار
 محروم و نگران و ناراضى ھمیشه مردم از عظیم ھاى توده و نبوده الكلمه متفق و متحد

 این براى دو ھر و بود گذاشته اوضاع این بر دو ھر پایه كه انقالب دو كه است این. اند زیسته
 در نخست: است داده روى دوره این در برساند، خود خداداد مشروع حق به را مردم كه بود

 این تأسیس از پس سال چھارده یعنى اول، شاپور گذارى تاج روز در میالدى ۲۴۰ سال
 بوده محروم گروه این براى گاھى پناه كه را خود دین" مانى" اساس، این نھادن و سلسله

 مردم از نامی" زرادشت" واقعه این از پس سال پنجاه تقریباً . برد پیش و كرد اعالن است
 و كرد اعالن است بوده اشتراكى اندازه چه تا نیست معلوم كه دیگرى اصول فارس فساى

 ھمان" بامداد" پسر" مزدك" دیگر بار آن از پس سال دویست نبرد، پیش از كارى وى چون
 و رو پیش و آزادمنش مسلكى زمان آن در كه اسالم بایست مى سرانجام. آورد میان به را اصول

 خود حق به را اجتماع ناكامان و محرومان و نوردد درھم را اوضاع این بود برابرى خواستار
 ]۱۳.»[برساند

 قدرت ھمه آن با سوم یزدگرد چرا: اند آورده خویش ھای نوشته از برخی در دین ضد نویسندگان
 پابرھنه ھای عرب آن مقابل در سدی نتوانست ثروت و تمدن و جبروت و جالل و جاه و قوت و

 و یزدگرد چون ظالمی حاكمان دست از ایران دیده ستم مردم اگر گفت باید جواب در ببندد؟
 این به اعراب داشت امكان آیا بودند، نیامده ستوه به دیگران و انوشیروان خسرو و پرویز خسرو
 قدرت به اعتراف خود نویسنده كه گونه ھمان اتفاقاً  كنند؟ تصرف را ایران بتوانند راحتی

 تواند نمی آیا خورده، شكست مسلمان اعراب از حكومت، این حال عین در و كرده ساسانیان
 نویسنده چرا نداشتند؟ خویش حاكمان از خوشی دل ایران مردم توده كه باشد این نشانه
 فتوحات در را ھا آن و انداختند ھا عرب دامن به را خود درنگ بی ایرانیان از بعضی« کرده گمان



 و ظلم بر باشد دلیلی تواند نمی امر این آیا »دادند؟ نشان ھا آن به را چاه و راه و كردند كمك
 ساسانی؟ شاھان استبداد و حصر و حد بی ستم

  

 اسالم از حمایت

 به ایرانیان تمامی كه نبود گونه این ایران به اسالم ورود از پس شد اشاره قبالً  كه گونه ھمان
 به اسالم ورود از پس قرن دو یكی. بپذیرند را اسالم دین و كرده رھا را زرتشتی دین باره یك

 عنوان به مدتی، از پس و پذیرفتند خویش دین عنوان به را اسالم ایرانیان كه بود ایران
 فروگذار اسالم اعتالی برای كوششی ھیچ از و آمدند در اسالم مدافعان ترین سرسخت

 به و شدند وارد ھا عرصه تمامی در اسالم، برای فداكار سربازانی ھمانند ایرانیان. نكردند
: است معتقد والیتی دكتر. كردند اسالم به را خدمات بیشترین اسالم، از حمایت عنوان

 ھمه. دادند می جزیه و نپذیرفتند را آن مردم از بسیاری ابتدا، در و شد ایران وارد اسالم«
 مسلمان ھجری چھام قرن تا و تدریج به ایران مردم كه كنند می حكایت تاریخی ھای گزارش
 امیه بنی مردم، خراسان، در. نبود عرب خالفت سیطره از اثری دیگر كه زمانی در یعنی شدند؛

 توانستند می ھا آن كه حالی در گرفتند، بیعت بیت اھل برای ھا خراسانی از كردند، سرنگون را
 داشته وجود مانعی كه این بدون دیگر كسی یا ساسانی سلسله ھای بازمانده از یكی با

 اھل ھمان كه ھا انسان ترین اصیل دنبال به ھا آن. ندادند انجام را كار این ولی كنند بیعت باشد،
 ]۱۴.»[بودند ھستند،) ص(پیامبر بیت

 و اموی خلفای با مبارزه ھا، آن خواسته داشتند، شركت ھا نھضت و ھا انقالب در كه ایرانیانی«
 استقالل فكر به ھنگامی ایرانیان: كرد ادعا توان می. اسالم با مبارزه نه بود تبعیض و عباسی

 باشند اسالمی واقعاً  حكومت یك ھا آن كه این و عربی ھای حكومت از كه افتادند سیاسی
 با را عربی حاكمان و اعراب از برخی ناشایست رفتارھای واقع در ایرانیان] ۱۵.»[شدند مأیوس
 دعوت باشد، امر این برای خوبی دلیل تواند می كه شاھدی. ندانستند یكی اسالم

 اموی ظالمانه خالفت ضد بر ایرانی كنندگان قیام كه شعاری دعوت این در. است العباس بنی
 اسالمی مساوات به كه بود كریم قرآن از ای آیه] ۱۶[خواند، می را آن مسلم ابو و كردند انتخاب
 : كرد می دعوت

 دادنشان نصرت به خدا و دارند اجازه كنند، مى جنگ اند، دیده ستم چون كه كسانى«
 ]۱۷.»[تواناست

 قاتل و غاصب امیه بنی از انتقام و پیامبر خاندان حق غاصبان از انتقام شعار با عباسی داعیان
 و ایرانیان حمایت جلب منظور به ھا آن. سازند ھمراه خود با را ایرانیان توانستند پیامبر، خاندان

 را] ۱۸[»است) ص(محمد آل از پسندیده شخصیت محمد؛ آل من الرضا« شعار شیعیان
 حكومت ماھیت شدن آشكار با بعدھا. بودند داده قرار ایرانیان حمایت جلب برای پوششی

 از چند ھر ایرانیان حقیقت، در. نكردند جدا اسالم از را خویش راه ایرانیان ھم باز العباس، بنی
 برای ای بھانه را ھا حاكمیت این جور و ظلم اما بودند، ناراضی عباس بنی و امیه بنی عملكرد

 ھای دیدگاه بیان به برابری و تسویه شعار با كه ھم شعوبیه. ندادند قرار اسالم دین از ارتداد
 ] ۱۹:[كردند می استناد قرآن آیات به پرداختند، خود



 را دیگر یك تا دادیم قرار ھا قبیله و ھا تیره را شما و آفریدیم زن و مرد یك از را شما ما! مردم اى«
 تقواترین با خداوند نزد شما ترین گرامى) نیست امتیاز مالك ھا این( بشناسید؛
 ]۲۰.»[شماست

  

 علوم دادن پیشرفت

 ھای تالش. نكردند فروگذار دین این اعتالی برای تالشی ھیچ از اسالم، پذیرش از پس ایرانیان
 بوده ھمگان تحسین مورد و ھا ملت سایر از بیشتر اسالمی، علوم مختلف ھای شاخه در آنان

 كتاب ده مؤلفین] ۲۱.»[اند ایرانی اسالم دانشوران بیشتر: «نویسد می خلدون ابن. است
 »اربعه كتب« صاحبان و سنت اھل »سته صحاح« صاحبان یعنی اسالم در حدیثی اصلی

 این از: «نویسد می نكته، این به اشاره ضمن والیتی دكتر] ۲۲.[ھستند ایرانی ھمگی شیعه،
. ۲ و پیشرفت برای ھا آن ظرفیت و ھا ایرانی استعداد. ۱: رسید توان می نتیجه دو به مطلب
 ترین پیشرفته و بھترین مردم و شود تحمیل اسالم نیست ممكن. اند پذیرفته را اسالم ھا ایرانی
 علوم اسالم، پذیرفتن بدون ندارد امكان. ببرند پیش به و كنند عرضه و كشف را معارف و علوم

 را اسالمی تمدن و فرھنگ معارف، و علوم از ای رشته ھر در. بدھند توسعه و رشد را معارف و
 ]۲۳.»[است دیگری ملت ھر از بیش ھا ایرانی سھم تردید بدون كنیم نگاه اگر

 كه كنند كاری گاه آن و شوند وارد اسالم به ستم و اجبار به ایرانیان كه است تصور قابل چگونه
 به بستن كمر یعنی است؛ اسالم دین پذیرش در حریت و اختیار گر بیان و عالقه و عشق نماد
 خود به وابسته و نیازمند شدت به را عربان كه اندازه آن تا اسالمی معارف و علوم نشر

 .ساختند

  

 گیری نتیجه

 طبیعی حقوق از بسیاری از جامعه افراد اكثریت بودن محروم و ساسانی دوره طبقاتی جامعه
 از عوام بیزاری سبب زرتشتی موبدان تعصبات و دوره این ھای گیری سخت چنین ھم خویش،
 تسامح و تساھل و بود مطرح اسالم در كه عدالتی طرفی از. بود شده ایرانی حکومت

 شدند مسلمان تنھا نه ایرانیان. شد اسالم دین به ایرانیان از بسیاری جذب سبب اسالمی
 . نكردند فروگذار تالشی ھیچ از آن معارف نشر و اسالم دادن پیشرفت راه در بلكه
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 خلفا با او رابطه و) ع(علی

 

 چكیده

 از یکی را مسلمان اعراب توسط ایران فتح که است مقاالتی سلسله نقد در نوشتار این
 در) ع(علی امام اند کرده ادعا مزبور مقاالت نویسندگان. اند نموده معرفی تاریخ تلخ مقاطع
 گزینش با خود و داد نشان ایرانیان عام قتل از را خود رضایت خلفا با ھمكاری و دوستی سایه

 اساس بی رو  پیش نوشتار در. نمود دنبال را عناد این ایرانیان بر ستمگر و ناالیق کارگزارانی
 خواھیم آشكار را شیعی اسالم با توزی كینه و عناد از برخاسته نظرھای اظھار چنین بودن
 . نمود

  

 مقدمه

 ادعاھای از بخشی به »اسالم به ایرانیان اختیاری گرایش« عنوان تحت گذشته بخش در
 خود تحقیق موضوع را مسلمان اعراب توسط ایران فتح پیرامون تفحص که مقاالتی نویسندگان

 به) ع(علی امام اند شده قایل خود ادعاھای ادامه در نویسندگان این. شد پرداخته اند داده قرار
 این. است داشته شركت ایرانیان عام قتل و ایران فتح در واقع در خلفا، به دادن مشورت علت
 از) ع(علی ھای حمایت معتقدند و كرده اشاره خلفا با) ع(علی خوب روابط و ھمكاری به گروه

 خلفا نام از را خویش فرزند نام) ع(علی كه این و) ع(علی دختر كلثوم ام با عمر ازدواج عثمان،
 كارگزارانی از) ع(علی امام ھا آن باور به. است خوب روابط این دھنده نشان نمود، اقتباس

 رغم علی. کشید تصویر به را ایرانیان با خود ضدیت گونه این و كرد استفاده ایران در ناشایست
 به» ایرانیان با او  رابطه و) ع(علی«  عنوان تحت بعد مقاله در مغرض، نویسندگان ادعاھای

 این در و پرداخت خواھیم ایرانیان عام قتل در ایشان دخالت عدم و ایرانیان به حضرت آن عالقه
 .نمود خواھیم بررسی را خلفا با علی امام دوستی و ھمکاری موضوع بخش

  

 خلفا با) ع(علی امام ھمكاری

 به رساندن یاری از دیده می مسلمین و اسالم نفع به را خویش حضور جا ھر) ع(علی حضرت
 از یكی و اسالم حامیان بزرگترین از یكی عنوان به حضرت آن. است كرده نمی خودداری دین

 اسالم گسترش و حفظ را خویش ھدف تنھا اسالمی، ھای آموزه به ھا انسان ترین پایبند
 به) ع(علی حضرت گرچه. است نورزیده دریغ كوششی ھیچ از راه این در و است كرده معرفی

 در. است بوده اسالم تقویت و حفظ جھت در تنھا خلفا با وی ھمكاری اما داده مشورت خلفا
 ھمه از كامالً  حضرت آن شود گمان كه نبوده ای گونه به خلفا با ایشان ھمكاری حال، عین

 غصب حقوق و حق از الزم موارد در حضرت آن. است بوده راضی خفا اقدامات و تصمیمات
 به اشاره از پس البالغه، نھج ۶۲ نامه در) ع(علی حضرت. است گفته سخن خویش شده
 : فرماید می حکومتی امور از اش گیری كناره و خویش شده غصب حق



 خواھند مى گشته، باز اسالم از گروھى دیدم كه آنجا تا كشیدم، باز] حکومت از[ دست من«
 نكنم، یارى را طرفدارانش و اسالم اگر كه ترسیدم پس سازند، نابود را) ص(محمد دین

 كردن رھا از تر سخت من بر آن مصیبت كه باشم، آن نابودى شاھد یا بینم آن در اى رخنه
 ]۱.»[شماست بر حكومت

 در كه اسالم، سردار ترین بزرگ عنوان به) ع(علی حضرت كه داشت توجه باید طرفی از اما 
 و پیامبر رحلت از پس باره یك است، داشته شركت) ص(خدا رسول دوره ھای جنگ ھمه

 به تنھا و نكرد شركت گانه سه خلفای دوره در جنگی ھیچ در و شد نشین خانه خالفت، غصب
 از را حضرت آن نارضایتی نوع یك طرف، یك از واقعیت این. كرد اكتفا خلفا به دادن مشورت

 چون) ع(علی كه است امر این مؤید دیگر، طرف از و دھد می نشان حقش شدن غصب
 .كند نمی كوتاھی خلفا به دادن مشورت در است، میان در اسالم پای بیند می

 ھای حمایت از و دارند اشاره خلفا با حضرت، خوب روابط به تنھا دین ضد مقاالت نویسندگان 
 نیز شدیدی بسیار اعتراضات حضرت آن كه حالی در گویند؛ می سخن عثمان به) ع(علی امام

 معروف »شقشقیه« خطبه به كه البالغه نھج سوم خطبه. است داشته خلفا از یك ھر به
 امام كه داشت توجه باید. شود می محسوب خلفا به حضرت آن اعتراضات از ای گوشه است،
 شكایت و ناراحتی و گله اظھار بارھا نادرستش ھای سیاست خاطر به عثمان، از) ع(علی
 شدن كشته كه چرا شود، كشته عثمان خواھد نمی ھم حال عین در اما] ۲[است؛ كرده

 باب شدن باز یعنی ،)ع(علی حضرت منظر از) است مسلمین خلیفه منصب در که( عثمان
 قرار معاویه چون ھم سودجویی افراد مایه دست عثمان، شدن كشته با كه ای فتنه ھمان فتنه،
 ] ۳.[کرد می نصیحت عثمان به ممکن زمان ھر در) ع(علی حضرت. گرفت

 خطبه به كند ارائه عثمان با) ع(علی امام ھمكاری بر دلیلی كه این برای نویسندگان از یکی
 به اعتراض در) ع(علی حضرت خطبه این در كه حالی در است؛ كرده اشاره البالغه نھج ۲۴۰
 كند، تكرار را عمل این خواھد می ھم باز و فرستاده] ۴[»ینبع« به بار چند را او عثمان كه این

 می عباس ابن به) ع(علی حضرت عثمان، علیه مردم شورش زمان در. است گفته سخن
 : گوید

 برگردم، زمانی و بروم گاھی دھد، قرار آبكش شتر مانند مرا خواھد می عثمان! عباس ابن«
] را تو[ اكنون ھم بازگردم، كه داد خبر دوباره و شوم خارج مدینه از فرستاد پیغام بار یك

 ]۵.»[شوم خارج شھر از تا فرستاده

 مانند) ع(علی كه كرده گمان دریابد، را) ع(علی مقصود جا این در نتوانسته كه نویسنده
 خودش رضایت با را او عثمان و است بوده عثمان خدمت در دستی، زیر و مشاوری و ای مھره
 تأیید نه است عثمان به اعتراض شد، بیان كه گونه ھمان سخن، این كه حالی در فرستاده؛ می

 .عثمان برای) ع(علی امام بودن مشاور

  

 كلثوم امّ  با عمر ازدواج

 شده رد شیعی بزرگان از برخی طرف از نیز) ع(علی امام دختر" كلثوم امّ " با" عمر" ازدواج 
 نبوده حضرت آن خواست و اختیار با كار این معتقدند اند، پذیرفته را آن كه كسانی و است

 از شیعه دانشمندان از برخی. گرفت صورت اجبار به و وی نارضایتی رغم علی بلكه است؛
 نداده رخ اساسا ازدواجی چنین که باورند این بر و نموده انکار را تزویج این مفید، شیخ جمله



  امّ  تزویج« عنوان تحت عربی، زبان به ای رساله در بالغی جواد محمد شیخ عالمه] ۶.[است
 این دیگر دیدگاه] ۷.[است پرداخته ازدواج این رد به »وقوعه انکار و) ع(امیرالمؤمنین بنت کلثوم
 بوده) ع(علی ـ خوانده دختر ـ ربیبه بلکه نیست؛) ع(علی واقعی دختر کلثوم ُامّ  که است
 عمیس بنت أسماء مادرش بوده، ابوبکر واقعی دختر کلثوم امّ  دیدگاه، این اساس بر. است
 به مادرش ھمراه کلثوم امّ  و آمد در) ع(علی ھمسری به أسماء ابوبکر، مرگ از پس. است
 و تھدید روی از ولی گرفت؛ صورت ازدواج این که است این دیگر دیدگاه] ۸.[آمد) ع(علی خانه
 روی از ازدواج این وقوع گر نشان که دارد وجود روایاتی شیعه حدیثی منابع در] ۹.[اجبار و اکراه

 که کند می نقل) ع(صادق امام از سالم بن ھشام از عمیر ابی بن محمد. است ارعاب و تھدید
 او پاسخ در حضرت نمود، خواستگاری) ع(علی نزد کلثوم ُام از عمر که ھنگامی: «فرمود

 در آیا: گفت و کرد مالقات ـ) ع(علی عموی ـ عباس با عمر. است سال و سنّ  کم او: فرمودند
 ات برادرزاده دختر خواستگاری به: گفت عمر شده؟ چه: گفت عباس» ھست؟ عیبی من

 ُپر را زمزم چاه! سوگند خداوند به. نمود ردّ  را من و داد من به منفی پاسخ او ولی رفتم؛
 و برد خواھم بین از را آن آنکه مگر نیست، شما برای کرامت و بزرگی نشانه ھیچ و کنم می
. نمود خواھم قطع را او راست دست سرقت، اتّھام به کرده، اقامه او علیه شاھد دو آینه ھر

 درخواست ایشان از و ساخت آگاه] عمر تھدیدھای از[ را او و آمد) ع(علی نزد عباس پس
 عموی به را کلثوم امّ  ازدواج مسئله نیز) ع(علی. نماید واگذار او به را ازدواج این امر تا نمود
 از ناموسی است شده نقل) ع(صادق امام از دیگری روایت در] ۱۰.[سپرد عباس خود،

 و بود) ع(علی مخالفت و انکار با آغازش که ازدواجی بنابراین] ۱۱.[كردند غصب را ما نوامیس
 روابط و دوستی گر نشان تواند می چگونه گردید، دوم خلیفه سوی از شدید تھدیدھای به منجر

  باشد؟ دوم خلیفه و) ع(علی میان حسنه

  

  فرزند گذاری نام

 این به باید است، گذاشته عثمان یا عمر را خویش فرزندان از یكی نام حضرت آن كه این اما
 به دارد، وجود شیعیان میان در اسامی این روی امروزه كه حساسیتی كه داشت توجه نكته
 از یكی نام ھم افراد، از بسیاری نام زمان آن در. است نداشته وجود زمان آن در عنوان ھیچ
 در »الصحابه تمییز فی االصابة« كتاب در" حجر ابن. "است بوده عثمان و عمر خصوصاً  خلفا
 بوده »عمر« شان اسم كه برد مى نام را صحابه از نفر یك و بیست ،»عمر اسمه من ذكر« بابِ 

] ۱۳.[است بوده عثمان شان نام كه كند مى ذكر را صحابه از زیادی تعداد چنین ھم] ۱۲.[است
.» مظعون بن عثمان« نام به است شخصی) ع(علی حضرت دوستان از یكی نمونه عنوان به

 داشت فرد این به كه ای عالقه به توجه با مظعون بن عثمان درگذشت از پس) ع(علی حضرت
: نویسد می علی بن عثمان معرفی در اصفھانی ابوالفرج. گذاشت عثمان را خویش فرزند نام
 برادرم نام به را او نام: فرمود كه شده روایت) ع(علی از که است كسی علی بن عثمان«

 ]۱۴.»[نھادم مظعون بن عثمان

  

 )ع(علی امام كارگزاران

 اشعث" ،"ابیه بن زیاد" چون افرادی چرا كه اند كرده اعتراض) ع(علی به دین ضد نویسندگان 
 در نمود انتخاب خویش کارگزاران عنوان به را ھا این امثال و" انصاری كعب بن  قرظة" ،"قیس بن

 اند؟ نبوده برخودار ایرانیان با برخورد در خوبی سابقه از که حالی



 كه است داشته زیادی كارگزاران) ع(علی حضرت اوالً : گفت باید سؤال این به پاسخ در
 ھیچ دین ضد نویسندگان. اند بوده الیقی و شایسته بسیار ھای شخصیت ھا آن از بسیاری

 امام دوره در كه گذارند می كسانی روی انگشت تنھا، بلكه كنند نمی ھا آن به ای اشاره
 بر عالوه. اند شده گذاشته كنار) ع(علی توسط البته که اند شده اشتباھاتی مرتكب) ع(علی
 در حتی. باشد داشته وجود است ممكن حكومتی ھر و دولت ھر در ناشایست كارگزار این،
 شدند می قتل حتی و گناه مرتكب حضرت آن اعزامی افراد از بعضی ھم) ص(خدا رسول دوره

 از" قیس بن اشعث" و" ابیه بن زیاد" چون افرادی ثانیاً . جست می برائت ھا آن از حضرت که
 از) ع(علی حضرت اند، داشته صالحیت كه زمانی تا افراد این. اند نبوده برخوردار ای سابقه سوء

 داشت توجه باید" ابیه بن زیاد" خصوص در. است كرده استفاده كارگزار و والی عنوان به ھا آن
 بود علی حضرت شھادت از بعد. بود دشمن كامالً  معاویه با) ع(علی امام حیات زمان تا وی كه
 عنوان به را" زیاد) "ع(علی حضرت: «است آمده »الطوال اخبار« در. داد فریب را او معاویه كه

 در معاویه آمد، می صفین سوی به" زیاد" وقتی صفین جنگ زمان در. كرد انتخاب فارس والی
: گفت و ایستاد مردم بین در" زیاد. "داشت را خویش طرف به او جلب و او فریب قصد ای نامه
 حال و است داده بیم مرا و نوشته نامه من براى دورویى، و نفاق سرآمد و جگرخوار ھند پسر

 ھمه كه دارد قرار سالح كامل مرد ھزار نود با) ص(خدا رسول عموى پسر او و من میان كه آن
 زننده شمشیر بسیار مردى مرا كند من آھنگ معاویه اگر سوگند خدا به. اویند شیعیان از

 شھر دژ در" زیاد" شد روبراه معاویه براى كارھا و شد كشته) ع( على وقتی. یافت خواھد
 معاویه چه آن از اگر و بیاید او پیش تا نوشت نامه امان او براى معاویه. شد متحصن »اصطخر«
 برخواھد دژ ھمان در گاھش پناه به را او گرنه و كند ھمكارى او با شد راضى داد خواھد او به

 طرف از ابتدا كه نیز" قیس بن اشعث] "۱۵[  .»گرفت باال كارش و آمد معاویه پیش" زیاد. "گرداند
 طبری. بود حضرت آن مطیع) ع(علی امام دوره ابتدای در بود شده آذربایجان والی عثمان

 و بود گماشته آنجا به را وى عثمان و بود آذربیجان عامل نیز قیس بن اشعث: «نویسد  می
 خویش قلمرو مردم از داد دستور و نوشت نامه ھا آن به بازگشت كوفه به بصره از على چون
 جنگ در] ۱۶.»[آمدند على پیش و كردند چنین نیز ھا آن. آیند وى پیش و بگیرند بیعت او براى

 كمك با كه بود اشعث ھمین بست  )ع(علی یاران بر را آب معاویه لشكر وقتی ھم صفین
 جنگ ھمین در سرانجام] ۱۷.[كند باز را آب راه و داده شكست را معاویه شد موفق یارانش

 بن قرظه" اما. دادند تشكیل را خوارج ھمراھانش دیگر با و شده جدا) ع(علی از او كه بود
 بر او رحلت از پس حضرت آن كه ای گونه به بود) ع(علی امام یاران جزو آخر به تا" انصاری كعب

 كه طالب ابى بن على خالفت روزگار به قرظة: «نویسد می سعد ابن. است خوانده نماز او
 ]۱۸.»[گزارد نماز پیكرش بر على و درگذشت كوفه در باد خشنود او از خدایش

  

 گیری نتیجه

 وجود با و است بوده اسالم تقویت و حفظ منظور به حقیقت در خلفا با) ع(علی امام ھمكاری
 مشورت به تنھا خلفا، دوره در بود، قدم پیش ھا جبھه ھمه در) ع(خدا رسول دوران در که این

 اعالم اش شده غصب حق از را خویش نارضایتی طریق، این به و نمود اكتفا ھا آن به دادن
 و دارد قرار ابھام از ای ھاله در) ع(علی حضرت دختر كلثوم امّ  با عمر ازدواج ادعای. داشت

 گونه ھمین. دانست ایشان اقدامات تأیید و خلفا با) ع(علی دوستی بر دلیل را آن توان نمی
) ع(علی امام كارگزاران كه این ادعای. خلفا اسامی به خود فرزندان از بعضی گذاری نام است

) ع(علی امام كه چرا است؛ دشمنی و عناد سر از سخنی نیز اند، بوده ریز خون و ناشایست



 داده نشان را خویش ھای شایستگی ھا آن از بسیاری و داشت زیادی حكومتی كارگزاران
 . گرفت انجام الزم برخورد) ع(علی نظر طبق نیز خطاکار گروه با و بودند
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 .۶۲نامه البالغه، نھج] . ۱[



 .شود مراجعه البالغه نھج ۱۶۴و۳۰ خطبه به نمونه عنوان به]. ۲[

 .۱۶۳خطبه البالغه، نھج]. ۳[

 البلدان، معجم. بود كرده وقف را آن وی كه مدینه بیرون در حضرت آن به متعلق ای مزرعه]. ۴[
 .۴۵۰ص ،۵ج

 كمتر انقالبیون چشم تا نباشد مدینه در على بود مایل عثمان. «۲۴۰خطبه البالغه، نھج]. ۵[
 كند مى وساطت انقالبیون و او میان خیرخواھانه دید مى بالعیان دیگر طرف از ولى. بیفتد او به
 مزرعه به موقتاً  و شود خارج مدینه از خواست على از رو این از. است آرامش مایه وجودش و

 نكشید طولى اما. برود داشت فاصله مدینه با بیشتر یا فرسنگ ده حدود در كه »ینبع« در خود
 سیری.» برگردد مدینه به كه داد پیغام و كرد ناراحتى احساس على نبود از ناشى خأل از كه
 .۱۷۴ص البالغه، نھج در

 . ۸۸ص السرویه، المسائل]. ۶[

 . ۱۷۲ص ،۴ج الشیعة، تصانیف الی الذریعة]. ۷[
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 ایرانیان با او  رابطه و) ع(علی

 

 چكیده

 از یکی را مسلمان اعراب توسط ایران فتح که است مقاالتی سلسله نقد در نوشتار این
 و وقیح ادعاھای از دیگر یكی بررسی به بخش این در. اند نموده معرفی تاریخ تلخ مقاطع

 آن ضدیت و ایرانیان علیه) ع(علی امام تعصب ادعای یعنی دین، ضد نویسندگان نادرست
 .پردازیم می آنان با حضرت

  

 مقدمه

 نادرست سخنان از برخی به »خلفا با او رابطه و) ع(علی« عنوان تحت گذشته بخش در
 با) ع(علی حضرت ضدیت به خود ادعاھای ادامه در ایشان. شد پرداخته دین ضد نویسندگان

 چرا كه ھستند متعجب و ناراحت این از و اند کرده اشاره او عربی شدید تعصب و ایرانیان
  دارند؟ عالقه حضرت آن به قدر این ایرانیان

  

 )ع(علی به ایرانیان عالقه

 عاشق تاریخ، طول در ھمواره آنان كه است علت این به) ع(علی حضرت به ایرانیان عالقه
 پیامبر از حدیثی در. اند دیده ھا آن واقعی مظھر را) ع(علی و اند بوده صداقت و پاكی حقیقت،

 كسی منافق جز و ندارد دوست را تو كسی مؤمن جز: «فرمود) ع(علی به که آمده) ص(اكرم
 ]۲.[دارد وجود نیز سنت اھل منابع در مضمون این] ۱».[نیست تو دشمن

 و انصاف اصل رعایت بر حكومتی، كارگزاران به خویش فرامین در ھمواره) ع(علی حضرت
: فرمود اشتر مالك به خویش فرمان در حضرت آن. دارد تاكید ھا انسان تمام به نسبت عدالت

 لطف و خلق به محبت از را قلبت و نمایی حكم عدل و انصاف به بكوش رسیدی مصر به چون«
 ھستند دین در تو برادر گروھی: ھستند دسته دو ایشان چه ساز، انباشته رعیت به رحمت و
) ع(علی حضرت] ۳)».[انسانند یعنی( ھستند تو مانند خلقت در گروھی و) مسلمانند یعنی(

 ظلم با مساوی را انصاف اجرای عدم و كند می سفارش مردم با انصاف رعایت به را والیان
 نھایت در و نیست الھی خصومت جز چیزی بندگان به ظلم نتیجه: «است معتقد نموده، تلقی

] ۴.[»گیرد پیش در توبه راه و كند جبران كه آن مگر انجامد؛ می خداوند با محاربه حالت به
 وضع از و ارتباط مختلف بالد در خود عامالن با مرتب صورت به خالفتش دوره در) ع(علی حضرت

 به را ایشان فرستاد می حکمرانان به كه ھایی نامه طی حضرت آن. داشت كامل آگاھی آنان
 و نفس ھوای چنگال در شدن اسیر و شیطان ھای دام از و نمود می دعوت صالح و خیر

 عامل" قیس بن علی" برای كه ھایی نامه ھمانند. داشت می برحذر مردم، با بدرفتاری
 بن مصقلة" و مدائن عامل" ارحبی قیس بن یزید" بحرین، عامل" عجالن بن نعمان" و آذربایجان



 برای دھد می نشان امر این مشاھده] ۵.[است كرده ارسال …و خوره اردشیر فرماندار" ھبیره
 .عجم یا باشند عرب كارگزارانش حكومتِ  تحت افراد نداشت تفاوتی حضرت آن

 یك كنار در و دادگاه در حضرت آن حضور) ع(علی امام تعصبی بی و عدالت مظاھر بارزترین از
 به بود، یھودی آن دست در كه خود به متعلق زرھی بابت او از حضرت كه است یھودی
 حاكم خود حضرت آن كه افتد می زمانی در اتفاق این: اوالً  كه است جالب. برد شکایت محکمه
 حکم این به امیرالمؤمنین و كند می صادر حكم یھودی نفع به قاضی: ثانیاً  و است جامعه
 برای نزاع، مورد زره و است) ع(علی با حق دانست می چون یھودی آن. گذارد می احترام

 ] ۶.[شد مسلمان و گرفت قرار حضرت آن عادالنه رفتار تأثیر تحت اوست،

 بر را كسی و داد می قرار برابر را افراد ھا بخشش و عطایا دادن در حتی) ع(علی حضرت
 آمده بیھقی سنن در. نمود می عطا اعراب ھمانند) ایرانیان( موالیان به. داد نمی برتری دیگری
. خواستند چیزى و رفتند) ع(علی نزد به - موالیان از دیگرى و عرب یكى - زن دو: «است

 از كه فردی. دادند درھم چھل و خوراكى پیمانه یك دو، آن از یك ھر به داد دستور حضرت
 و ھستم عرب من! مؤمنان امیر اى: گفت عرب زن آن و رفت و گرفت را خود سھم بود، موالى

: فرمود او به) ع(على دادى؟ او به كه دھى مى اندازه ھمان من به تو گاه آن و بود موالى از او
 اسحاق فرزندان بر ای برتری ھیچ اسماعیل فرزندان براى آن در و نگریستم خدا كتاب در من

 كسى بر را كسى و نھاد برابر عطا در را مردم على: «نویسد می نیز یعقوبی] ۷.[» ندیدم
 در پس. گفتند سخن او با باب این در و را، اصلى عرب كه داد عطا چنان را موالى و نداد برترى
 تالوت را قرآن تمام: گفت نھاد خود انگشت دو میان را آن و برداشت زمین از چوبى كه حالى
 ابن] "۸.[»نیافتم برترى چوب این اندازه به اسحاق فرزندان بر اسماعیل فرزندان براى و كردم
 حمایت از اعراب برداشتن دست دلیل ترین مھم: «كند می نقل" جعد بن فضیل" از" الحدید ابی

 برتری عجم بر را عرب و اشراف غیر بر را اشراف امام، زیرا بود؛ مالی مسائل) ع(علی
 و عرب اشراف! علی یا: گفتند ایشان به امام یاران از ای عده جمل جنگ از پس] ۹.[»داد نمی

 مخالفت بیم كه كن اعطا كسانی به را اموال این و بده برتری اعراب سایر و موالی بر را قریش
 كسی بر كردن ستم با تا دھید می فرمان مرا: فرمود حضرت. رود می معاویه به شان پیوستن و

 داشتم می برابر را ھمگان بود نیز خودم برای اموال این اگر...  ؟!بجویم پیروزی اویم والی كه
 ] ۱۰.[»خداست مال كه این به رسد چه است، سزاوار تقسیمی چنین كه چرا

 به را ای دانه كه ای مورچه مورد در حتی را الھی معصیت ترین كوچك نیست حاضر كه كسی 
 تنھا شد، ذكر كه مواردی شود؟ می عدالتی بی به متھم چگونه  ]۱۱[دھد، انجام گرفته دھان

 رابطه این در نیز دیگری زیاد بسیار موارد. کشد می تصویر به را حضرت آن عدالت از ای گوشه
 فھمید توان می خوبی به امور این مشاھده از. گنجد نمی مختصر این در ھا آن ذكر كه دارد وجود

 . ورزیدند مھر ایشان به جان پای تا و شدند مند عالقه او خاندان و) ع(علی به ایرانیان چرا

  

 ناشایست اتھامی

 با ضدیت و اعراب از طرفداری به متھم را ) ع(علی حضرت اسالم، ضد نویسندگان چگونه
 كریم قرآن و اسالمی دستورات به ھا انسان ترین بند پای حضرت آن كه حالی در كنند می ایرانیان

 حتی كه شخصیتی] ۱۳[؟!دیگر چیز نه دانسته تقوا را برتری مالک که قرآنی] ۱۲[است؛ بوده
 است، قائل خود گردن بر حقی او برای ذمه، اھل از یكی با ساعته چند ھمراھی خاطر به

 در را آن كلینی مرحوم كه حدیثی در ؟!است داشته عربی تعصب كه شود می متھم چگونه



 مذھبی ھای اقلیت از مردی با كوفه مسیر در) ع(علی حضرت: «خوانیم می است، آورده كافی
 اینکه با علی امام كه دید تعجب كمال با مرد آن رسیدند راھی دو به چون و شد ھمراه

: پرسید شگفتی با. داد ادامه او با خویش مصاحبت به و نرفت کوفه راه از بود كوفه مقصدش
 خواھم می اما! بلی: داد پاسخ حضرت ؟!نیست کوفه مقصدت مگر. آیی می سو این به چرا

 مصاحبت دیگر یك با راھی در نفر دو ھرگاه: است فرموده ما پیامبر. كنم مشایعت را تو قدری
 ] ۱۴.[»كنند می پیدا دیگر یك بر حقی كنند

 بن سفیان" فرماندھی به معاویه سپاه حمله از پس) ع(علی حضرت: «نویسد می مفید شیخ
 و مسلمان زن خانه به دشمنان از یكی كه رسیده خبر من به: فرمود »انبار« شھر به" غامدی

 و بند دست و خلخال و شده وارد بوده محفوظ مالش و جان اسالم پناه در كه غیرمسلمانی زن
 جز دفاع برای ای وسیله ھیچ آنان كه حالی در آورده؛ بیرون را آنان ھای گوشواره و بند گردن
 نخواھد مالمت بمیرد تأسف از مسلمانی حادثه این خاطر به اگر... اند نداشته التماس و گریه
 ]۱۶[؟!شود می گرایی قوم به متھم چگونه كسی چنین] ۱۵.[»است سزاوار من نظر از و شد

 شد، كشته" لؤلؤ ابو" دست به" خطّاب بن عمر" كه آن از پس: «است آمده تاریخی منابع در
 بود مسلمان كه را ایرانى" ھرمزان" و كشید شمشیر پدر خواھى خون به" عبداللّه" پسرش
) ع(على. خواست نظر او درباره گیرى تصمیم براى عثمان و كردند حاضر را عبداللّه. كشت
: گفت عثمان. بكشى را او و كنى قصاص شده، مرتكب كه قتلى سبب به را او باید: گفت
 و وارث من و ندارد خواھى خون و وارث ھرمزان چون و ھستم مسلمانان زمامدار من اكنون
. پردازم مى خود دارایى از را ھرمزان دیه و گذرم مى عبداللّه خون از ھستم، او خواه خون
. شود كشته باید و بگذرى او از توانى نمى تو و دریده را الھى ھاى حرمت او: گفت) ع(على

 اى: گفت عبداللّه به) ع(على. كرد رھا را عبداللّه و گذاشت پا زیر را عدل و حق عثمان
 كه زمانى. كشت خواھم را تو اى، ریخته كه خونى جرم به یابم دست تو بر روزى اگر! فاسق

 و حق كه آمد بر صدد در حضرت آن كردند، بیعت) ع(على با مردم عثمان، شدن كشته از پس
 در و پیوست معاویه به و گریخت شام به جان ترس از عبداللّه. كند اجرا عبداللّه درباره را عدل
 عربی تعصب با این آیا] ۱۷.[»شد كشته) ع(مؤمنان امیر سپاھیان دست به صفین جنگ

 .است سازگار

 نیز است شده نقل" شھرآشوب  ابن" مناقب در كه ایرانی اسیران از) ع(علی امام حمایت
 در دیگری روایت رابطه ھمین در] ۱۸.[است ایرانیان از) ع(علی امام حمایت بر دیگری مؤید

 بر) ع(علی كه بود ای جمعه روز: گوید می" اسدی عبدهللا بن عباد: «"است آمده »الغارات«
 شد وارد" اشعث" كه بودیم نشسته" صوحان ابن" و من. خواند می خطبه آجری منبری باالی

 و ناراحت) ع( علی حضرت. اند شده چیره ما بر تو خاطر به] ۱۹)[ایرانیان( حمراء ابن: گفت و
 به سوگند. باشم ظالمین از و شمارم خوار را ھا آن که گویی می آیا: فرمود و شد غضبناک
! قسم خدا به: فرمود می كه شنیدم) ص(محمد از آفرید را انسان و شكافت را دانه كه خدایی
 به شما با ایرانیان آورند، روی اسالم دین به تا جنگیدید ایرانیان با شما، ابتدا در كه گونه ھمان
 در ھمیشه" مغیرة: «"است آمده نیز البحار سفینة در] ۲۰.[»جنگید خواھند اسالم خاطر

) ایرانیان( موالى به نسبت تمایلش و مھربانى على: گفت مى عمر و على میان مقایسه
 ] ۲۱.[»آمد نمى خوشش ھا آن از برعكس عمر و بود بیشتر

  

 ایرانیان با جنگ در) ع(علی امام ھای دخالت 



 وی داشتن شرکت) ع(علی امام به گر شبھه نویسندگان از دست این اصلی اتھامات از یکی
 اھل را) ص(پیامبراكرم و حضرت آن كلی طور به و است نیشابور و استخر مردم عام قتل در

 .اند کرده معرفی خشونت و شمشیر

  

 ) ع(علی امام دخالت و استخر شورش

 به سر استخر اھل باز عثمان شدن كشته از بعد: «است آمده مقاالت آن از بخشی در
. »شست فرو خون در ھا آن عصیان) ع(علی فرمان به عباس بن عبدهللا و آوردند بر شورش

. اند نوشته »اسالم از بعد ایران تاریخ« كتاب در" كوب زرین" دکتر از نقل به را مطلب این ھا آن
 .است كرده نقل" بلخی ابن" »فارسنامه« از را مطلب این ھم كوب زرین دكتر

 فتوح طبری، تاریخ از اعم اول، دست منابع از یك ھیچ در مذكور، مطلب كه داشت توجه باید
 دوره در »استخر« شورش به منابع این در. است نیامده غیره و الطوال اخبار الفتوح، البلدان،
 ).ع(علی امام دوره در نه شده، اشاره عثمان

 و شاپور جنگ سپس: «نویسد می »عثمان روزگار فتوحات« عنوان ذكر از پس" دینوری"
 در و بود العاص ابى بن عثمان آن فرمانده و گرفت صورت فارس منطقه در شھر آن گشودن

 قبرس جزیره سپس و بود سرح ابى بن عبدهللا فرماندھى به افریقیه فتح نھم، و بیست سال
 دست اطاعت از استخر مردم ھنگام این در. شد گشوده سفیان ابى بن معاویة فرماندھى به

 و العاص ابى بن عثمان. آمد آنجا ایرانیان از گروھى با شاه یزدگرد و كردند سرپیچى و كشیدند
 در كه این به توجه با] ۲۲.[»بود مسلمانان از پیروزى و رفتند ایشان جنگ به عاص بن عبدهللا

 با را او نام" بلخی ابن" احتماالً  دارد وجود عاص بن عبدهللا نام به فردی شورش این سركوبی
 عثمان دوره در شورش این سركوبی این، بر عالوه. است گرفته اشتباه" عباس بن عبدهللا"

 ) .ع(علی امام دوره در نه است بوده

 دست به استخر دوم فتح سال این در: «نویسد می ھجری ۲۷ سال حوادث ذكر در طبری 
 و استخر در شورش كه است امر این مؤید عبارت این] ۲۳.[»گرفت انجام العاص ابى بن عثمان

 .است بوده عثمان دوره در آن سركوبی

 بصره عامل و بخواند را" عامر بن عبدهللا" عثمان،: «نویسد می ھجری ۲۹ سال حوادث در وی 
 فراھم او ضد بر استخر در مردم و كرد قیام" عمرو بن عبیدهللا" ضد بر و بشورید فارس... و كرد

 مردم كه رسید عامر بن عبدهللا به خبر و شد ھزیمت او سپاه و شد كشته عبدهللا و شدند
. بود العاص ابى بن عثمان با وى مقدمه شدند، روان وى با مردم و كرد دعوت حركت به را بصره

 ]۲۴.[ »بكشت ھا آن از كس بسیار و شد تالقى جمع آن با استخر در

 و كرده عھد نقض پارس اھل: «نویسد می) عثمان دوره( ھجری ۲۹ سال حوادث در نیز اثیر ابن
 دروازه در طرفین. كشید لشكر ھا آن سركوبى براى ھم او. شوریدند" معمر بن عبیدهللا" بر

" عامر بن عبدهللا" به خبر. گریختند مسلمین و شد كشته عبیدهللا. شدند روبرو ھم با استخر
 سوق پارس سوى را) سپاه( مردم. كشید لشكر و كرد تجھیز و دعوت را بصره اھل او. رسید

 برزه ابو) عبدهللا"( او میمنه فرمانده. نمودند مقابله ھم با استخر پیرامون در طرفین. داد
" حصین بن عمران" ھم سواران فرمانده. بودند" یسار بن معقل" او میسره قائد و" اسلمى

 از بسیارى. شدند منھزم ایرانیان و واقع جنگ. داشتند) پیغمبر با( یارى نحو یك ھمه ھا آن. بود



 شورش از سخنی تاریخی منابع در] ۲۵.[»شد گشوده قوة با استخر شھر و كشته ھا آن
 .است نشده ذكر) ع(علی امام دوره در استخر

  

 نیشابور مردم کشتار

 پیمان نیشابور اھل) ع(علی زمان در: «است آورده دین ضد مقاالت نویسندگان از یكی
 گرفت را نیشابور و فرستاد لشكری) ع(علی. كردند امتناع خراج و جزیه پرداخت از و شكستند

 بر اعتراض عنوان به كه كالم این در شود می مشاھده كه گونه ھمان. »گشود صلح به را مرو و
 طبری. خورد نمی چشم به) ع(علی فرستاده خشونت از سخنی شده، بیان) ع(علی امام
 ھبیره بن جعدة" بازگشت صفین از على وقتى: گوید شعبى: «است آورده گونه این را خبر این

 و بودند شده كافر مردم كه رفت] نیشابور[ شھر اَبَر تا كه فرستاد خراسان سوى را" مخزومى
 مردم خلیده. فرستاد را" یربوعى قره بن خلیدة" كه آمد باز على پیش جعده. كردند مقاومت
 كالم این در] ۲۶.[»كردند صلح وى با نیز مرو مردم آمدند، صلح به تا كرد محاصره را نیشابور

 .ندارد وجود ریزی خون و قتل از سخنی ھیچ

 دست به نیشابور فتح خصوص در »عثمان دوره در فتوحات« عنوان ذیل" كوفی اعثم ابن"
" اسوار... . "بمیرد یا كند فتح را شھر كه خورد سوگند عبدهللا: «نویسد می ،"عامر بن عبدهللا"

 بدان خواست، امان او از و فرستاد را فردی یافت خبر عبدهللا سوگند از چون نیشابور حاكم
 عبدهللا. آید در خواھد كه درى ھر از تا بازگشاید شھر ھاى دروازه دھد، امان را او اگر كه شرط
 وقت به روز دیگر. گشت مؤكّد سوگند شرایط جانبین از و داد امان را او شده، راضى بدان

. افكندند شھر در را خویشتن اسالم، لشكر و عبدهللا و بگشاد شھر دروازه" اسوار" صبح طلوع
 دست داشتند، كینه شھر اھل به چون و گفتند تكبیر بلند آواز به نوبت یك به مسلمانان ھمه

. كردند مى غارت و كشتند مى شام نماز تا صبح وقت از روز آن. برآوردند كردن غارت و كشتن به
 آمدى غالب و یافتى ظفر! المؤمنین امیر اى: گفت و آمد عبدهللا پیش طوس، امیر" كنارنك"

 امان را شھر اھل و كرد قبول" كنارنك" شفاعت عبدهللا. باشد تر اولى كینه و انتقام از عفو
 پس. دادند امان را مردم و بداشتند دست كردن غارت و كشتن از لشكر تا فرمود منادى داده،

 عملیات این اوالً  بنابراین] ۲۷.[»سپرد بدو را شھر آن و گردانید نیشابور امیر را" كنارنك"  عبدهللا
 به طوس، امیر وساطت با ابتدایی، كشتار ثانیاً  و) ع(علی امام نه افتاده اتفاق عثمان دوره در

 .است شده برقرار صلح و است رسیده پایان

  

 )  ع(علی امام طلبی خشونت ادعای

 بزرگوار آن از احادیثی) ع(علی حضرت خشونت اثبات برای دین ضد مقاالت از دیگر بخشی در
 .  »كنیم می حمل شمشیرھایمان با را ھایمان آرمان ما: «چون ھم احادیثی است؛ شده نقل

 و البالغه نھج در) ع(علی حضرت است؛ شده نقل نادرست حدیث این اوالً : گفت باید پاسخ در
  َعلى بَصائَِرُھمْ  َحَملوا وَ : «فرماید می اسالم صدر مسلمانان خصوص در ،۱۵۰ خطبه در

 حمل خویش شمشیرھاى بر را خویش روشن ھاى بینش اسالم صدر مسلمانان اْسیافِِھْم؛
 ایدئولوژی و آرمان از سخن كالم این در شود می مشاھده كه گونه ھمان] ۲۸.[»كردند مى

 جنبه ھا، مبارزه و ھا جنگ از بعضى: «نویسد می سخن این توضیح در مطھری شھید. است
 مانع خواھد مى است، ایدئولوژى و عقیده و فكر یك حامل چون و دارد ایدئولوژیكى و اعتقادى



 تبلیغ دنیا در را اش عقیده تا كند پیدا راھى خواھد مى اینكه یا بردارد اش عقیده راه سر از را
 حملوا و: «داشت ایدئولوژیكى ماھیت اسالم صدر ھاى جنگ كه كند مى تصریح) ع(على. كند

 شمشیرھایشان روى را خود ھاى آگاھی و ھا درك و ھا بصیرت ھا آن »اسیافھم على بصائرھم
 از. دیگرى چیز نه بدھند آگاھى مردم به شمشیرھا این با خواستند مى یعنى. كردند مى حمل
 بصیرت بدھند خواستند مى ھم را آنچه. بدھند خواستند مى بگیرند، خواستند نمى چیزى مردم

 سخنانى: «نویسد می اسالم صدر مسلمانان خصوص در دیگری جای در و] ۲۹[»بود آگاھى و
 صددرصد كه دھد مى نشان اند، گفته خود ھاى ھدف تشریح مقام در مختلف مواقع در كه

 نھضتى معنى تمام به واقعاً  و اند داشته معینى و مشخص ھدف و اند داشته برمى گام آگاھانه
 بَصائَِرُھمْ  َحَملوا وَ : «كند مى توصیف) ع(على كه اند بوده چنان آن واقعاً  اند، كرده مى رھبرى را

 حمل خویش شمشیرھاى دوش بر را خویش روشن ھاى بینش ھمانا »اْسیافِِھمْ   َعلى
 و اسكندر حمله ردیف در را اسالمى نھضت مردانه ناجوان استعمار، خواران جیره اما. كردند مى

 ]۳۰.[»دھند مى قرار مغول

 ھمان رو دنباله را علی  امام و اند گفته سخن اسالم پیامبر خشونت از گاه نویسندگان این
 بالسیف ُبِعثتُ : «فرمود که است شده نقل حدیث این پیامبر مورد در. اند پنداشته خشونت

 دین شمشیر زور با من كه بوده این حضرت آن منظور آیا اما] ۳۱[؛»له شریك ال اللّه یعبَدُ  حتى
 ھا جنگ در حضرت آن رفتار مشاھده با برداشت این نادرستی  داد؟ خواھم گسترش را اسالم
 حدود را پیامبر دوره ھای جنگ در شدگان كشته مجموع مورخان كه چرا شود؛ می روشن كامالً 
 بحار«  نفر، ۱۴۰۵ را پیامبر ھای جنگ ھمه در ھا كشته مجموع" طبری. "اند نوشته نفر ۱۳۰۶
 ابن سیره« و نفر ۹۴۰" یعقوبی" نفر، ۱۲۷۴ »طبقات« در" سعد ابن" نفر، ۱۵۵۷ »االنوار

 ما اگر حال] ۳۲.[شود می نفر ۱۳۰۶ عدد ھمان ھا آن میانگین كه اند نوشته نفر ۱۳۴۴ »ھشام
 ھای جنگ مقتوالن آمار با آمار این آیا بگیریم، نظر در را است نفر ۱۵۵۷ كه ھا كشته حداكثر
 حضرت كه گفت توان می آیا وجود این با است؟ مقاسیه قابل جھان، سردمداران دیگر و صلیبی
 خواست می پیامبر اگر] ۳۳[داد؟ جای مردم قلب در را اسالم شمشیر، وسیله به) ص(محمد

 ترین سرسخت كه را قریش مكه، فتح در بایست می بَرد◌َ  پیش به را كارش شمشیر زور به
 را خویش رحمت پیروزی، از پس حضرت آن اما كرد؛ می عام قتل بودند، حضرت آن دشمنان

 به اكنون ھم: «فرمود و] ۳۴[»كردم آزاد و بخشیدم را شما كه بروید: « فرمود و داد نشان
 ]۳۵.[»نیست شما بر سرزنشی امروز: گفت یوسف برادرم كه گویم مى چنان شما

  

 گیری نتیجه 

 حضرت آن جدی بندی پای از نشان كه دارد وجود زیادی بسیار موارد ،)ع(علی امام زندگی در
 در خویش كارگزاران به) ع(علی امام دستورات. دارد وی در عربی تعصب عدم و عدالت امر به

 تقسیم داشت، شكایت وی از حضرت كه یھودی یک كنار در دادگاه در حضور عدالت، برپایی
 ھمگی... و متعدد موارد در ایرانیان حقوق از دفاع یکسان، طور به اعراب و موالی بین المال بیت
 اتھامات از یكی حضرت آن به عربی تعصب اتھام رسد می نظر به. است مطلب این مؤید

 پیش سال ۱۴۰۰ از كه مظلومیتی. است) ع(علی امام مظلومیت گر نشان كه است نادرستی
 و نیشابور مردم کشتار و استخر شورش در حضرت آن دخالت. دارد ادامه چنان ھم تاكنون
 این. است نادرست نیز) ص(اسالم رسول و) ع(علی  امام به طلبی خشونت ھرگونه نسبت

 .  نمود اثبات گفتارشان به جامع نگاه و بزرگواران آن سیره و رفتار ی مشاھده با توان می را ادعا

  



 

 منابع فھرست

 قرآن

 البالغه نھج

 .۱۳۸۵ العربی، التراث احیاء دار بیروت، البالغه، نھج شرح الحدید؛ ابی ابن)       ۱

 . ۱۴۰۹ الفكر، دار بیروت، الصحابه، معرفة فی الغابه اسد عزالدین؛ اثیر، ابن)       ۲

 مؤسسه تھران، خلیلى، عباس و حالت ابوالقاسم: ترجمه الكامل، عزالدین؛ اثیر، ابن)       ۳
 .۱۳۷۱ علمى، مطبوعاتى

 و انتشارات تھران، ھروى، مستوفى احمد بن محمد: ترجمه الفتوح، كوفى؛ اعثم ابن)       ۴
 .۱۳۷۲ اسالمى، انقالب آموزش

 و فرھنگ تھران، دامغانی، مھدوی محمود: ترجمه الكبری، الطبقات سعد؛ ابن)       ۵
 .۱۳۷۴ اندیشه،

 .۱۳۷۶ الحیدریه، مطبعه نجف، مناقب، آشوب؛ شھر ابن)       ۶

 .۱۴۱۲ اول، چاپ الجیل، دار بیروت، األصحاب، معرفة فى االستیعاب البر؛ عبد ابن)       ۷

 .۱۴۱۵ الفكر، دار بیروت، دمشق، مدینه تاریخ عساكر؛ ابن)       ۸

 . ۱۴۱۴ سوم، چاپ صادر، دار بیروت، العرب، لسان منظور؛ ابن)       ۹

 كتابچی، تھران، محالتی، رسولی ھاشم سید: ترجمه النبویه، السیرة ھشام؛ ابن)     ۱۰
 .۱۳۷۵ پنجم، چاپ

 .تا بی الفكر، دار بیروت، الكبری، سنن حسین؛ بن احمد بیھقی،)     ۱۱

 جا، بی المحدث، الدین جالل سید: تحقیق الغارات، محمد؛ بن ابراھیم كوفی، ثقفی)     ۱۲
 . تا بی

 .۱۳۶۸ رضی، قم، الطوال، اخبار حنیفه؛ ابو دینوری،)     ۱۳

 .۱۴۱۳ اول، چاپ مفید، شیخ كنگره قم، االرشاد، مفید؛ شیخ)     ۱۴

 .۱۴۱۴ العلمیه، الكتب دار بیروت، الرشاد، و الھدی سبل شامی؛ صالحی)     ۱۵

 . ۱۳۹۰ سوم، چاپ اسالمیه، تھران، الوری، اعالم طبرسی؛)     ۱۶

 چاپ اساطیر، تھران، پاینده، ابوالقاسم: ترجمه الطبری، تاریخ جریر؛ بن محمد طبری،)     ۱۷
 .۱۳۷۵ پنجم،

 دارالكتب بیروت،  الصحابة، تمییز فی اإلصابة حجر؛ بن علی بن أحمد عسقالنی،)     ۱۸
 .۱۴۱۵ اول، چاپ العلمیة،



 .۱۴۲۹ اول، چاپ الحدیث، دار قم، الکافی، یعقوب؛ بن محمد کلینی،)     ۱۹

 المونین امیر امام عمومی كتابخانه اصفھان، االنوار، عبقات حسین؛ حامد میر لكھنوی،)     ۲۰
 .۱۳۶۶ دوم، چاپ ،)ع(علی

 .۱۴۰۳ الوفاء، مؤسسه بیروت، االنوار، بحار محمدباقر؛ مجلسی،)     ۲۱

 .۱۹۸۹ الفكر، دار بیروت، دمشق، تاریخ مختصر منظور؛ ابن مصری،)     ۲۲

 .۱۳۸۵ صدرا، تھران، باطل، و حق نبرد مرتضی، مطھرى،)     ۲۳

 دوم، و سی چاپ صدرا، تھران، ایران، و اسالم متقابل خدمات مرتضی؛ مطھری،)     ۲۴
۱۳۸۵. 

 .۱۳۸۳ نوزدھم، چاپ معارف، نشر قم، اسالم، پیامبر تاریخ محمد؛ نصیری،)     ۲۵

 .۱۴۱۹ اسالمی، نشر مؤسسه قم، البحار، سفینة مستدرك علی؛ شیخ نمازی،)     ۲۶

 .تا بی صادر، دار بیروت، الیعقوبى، تاریخ واضح؛ ابن یعقوبى،)     ۲۷
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 ،۴ج االصابه، و ۳۱۸ص ،۱ج الوری، اعالم و ۸۲ص ،۲۷ج االنوار، بحار و ۴۰ص ،۱ج االرشاد،]. ۱[
 .۴۶۸ص

 به) ص(خدا رسول كه است شده نقل صحابه از گروھی از: «نویسد می البر عبد ابن]. ۲[
 عنه هللا رضى على. منافق إالّ  یبغضك ال و مؤمن، إال یحبّك ال: فرمود عنه هللا رضی علی
. »منافق إال یبغضنى ال و مؤمن، إال یحبنی ال أنه]  إلی[ األمی النبی لعھد إنه هللا و: گوید می

 .۱۱۰۰ص ،۳ج األصحاب، معرفة فى االستیعاب

 . ۵۳ نامه البالغه، نھج]. ۳[

 .ھمان]. ۴[

 . بعد به ۸۲ص ،۲ج الیعقوبی، تاریخ: ک.ر]. ۵[

 و ۱۳۶ص ،۱۰ج الكبری، سنن و ۴۸۷ص ،۴۲ج دمشق، مدینه تاریخ و ۳۷۳ص ،۱ج مناقب،]. ۶[
 .۵۷-۵۶ص ،۴۱ ج بحاراالنوار،

 .۳۴۹ص ،۶الكبری،ج سنن]. ۷[

 .۱۸۳ص ،۲ج الیعقوبى، تاریخ]. ۸[

 .۳۸-۳۷ص ،۷ج البالغه، نھج شرح]. ۹[



 .۶۵۷ص الغارات، و ۱۲۶ خطبه البالغه، نھج]. ۱۰[

بَعةَ  األَقالیمَ  اعطیتُ  لَو اللّهِ  وَ : «فرمود حضرت آن]. ۱۱[  أعِصی أن َعلى أفالكِھا، تَحتَ  بِما السَّ
 .۲۲۴ خطبه البالغه، نھج ؛»َفَعلُتهُ  ما َشعیَرةٍ  ُجلبَ  أسُلُبھا نَملَةٍ  فی اللّهَ 

 .۲۳۳ص ،۷ج االنوار، عبقات ؛» علی مع القرآن و القرآن مع علی: «فرمود) ص(خدا رسول]. ۱۲[

 اكرمكم ان لتعارفوا قبائل و شعوبا جعلناكم و انثى و ذكر من خلقناكم انا الناس ایھا یا] . «۱۳[
 .۱۳ آیه: حجرات ؛»خبیر علیم هللا ان اتقاكم هللا عند

 . »السفر فی الصاحب حق« باب ،۴۹۱ص ،۲جزء الكافی،]. ۱۴[

 .۲۷۹ص ،۱ج االرشاد،]. ۱۵[

 .۲۷۹ص ،۱ج االرشاد، و ۲۵۸ص الطوال، اخبار]. ۱۶[

 التاریخ، فى الكامل و ۲۳۹ص ،۴ج الطبرى، تاریخ و ۳۵۶-۳۵۵ص ،۳ج الكبرى، الطبقات]. ۱۷[
 .۳۴۷-۳۴۶ص ،۱۵ج دمشق، تاریخ مختصر و ۴۲۴-۴۲۳ص ،۳ج الغابة، اسد و ۷۶-۷۵ص ،۳ج

 زنان که خواست خطاب بن عمر گردیدند وارد مدینه به فارس، دربار اسیران که زمانی]. ۱۸[
 بر را ضعیف و فرتوت و پیر افراد ھا، آن تا دھد قرار برده را ھا آن مردان و رساند فروش به را آنان

 دستور پیامبر که: فرمود) ع(علی مؤمنان امیر پس. دھند کعبه طواف و دھند قرار خود دوش
 حکیمان فارس، قوم این و باشند شما مخالف اگرچه را قوم کریم افراد دارید گرامی است داده
 خدا، راه در را ھا آن پس. نمودند اسالم دین در رغبت و کردند پیشه صلح ما با و ھستند کریم
 .۲۰۸-۲۰۷ص ،۳ج مناقب،. است ھاشم بنی حق و من حق این. نماییم می آزاد

 حمراء) رومیان و ایرانیان( عجم به ھا عرب. ھستند ایرانیان جا این در »حمراء« از مقصود]. ۱۹[
 .۲۱۰ص ،۴ج العرب، لسان گفتند؛ می

 .۴۹۸ص ،۲ج الغارات،]. ۲۰[

 ،۱۰ج البحار، سفینه مستدرك و ۳۲۰ص ،۳۴ج االنوار، بحار و ۴۹۹ص ،۲ج الغارات،]. ۲۱[
 .۴۶۵ص

 .۱۳۹ص الطوال، اخبار] . ۲۲[

 .۲۱۰۳ص ،۵ج طبری،] . ۲۳[

 .۲۱۱۱ص ھمان،] . ۲۴[

 .۱۶۳ص ،۹ج ،)اثیر ابن( الكامل] . ۲۵[

 .    ۲۵۸۲ص ،۶ ج الطبری، تاریخ] . ۲۶[

 .۲۸۲ص الفتوح،] . ۲۷[

 .۱۵۰ خطبه البالغه، نھج] . ۲۸[

 .  ۴۰ص باطل، و حق نبرد] . ۲۹[



 .     ۸۸ص ایران، و اسالم متقابل خدمات] . ۳۰[

 .۴۷۹ص ،۱ج الرشاد، و الھدی سبل] . ۳۱[

 .۷۶ص اسالم، پیامبر تاریخ] . ۳۲[

 .ھمان] . ۳۳[

 .۲۷۵ص ،۲ج النبویه، السیرة] . ۳۴[

 .۶۰ص ،۲ج الیعقوبی، تاریخ] . ۳۵[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ایران فتح در) ع(حسین امام و) ع(حسن امام نقش

 

 چكیده

 

 از یکی را مسلمان اعراب توسط ایران فتح که است مقاالتی سلسله نقد در نوشتار این
 این به اسالمی، ضد نویسندگان ھای دیدگاه از بخشی در. اند نموده معرفی تاریخ تلخ مقاطع
 در ھا عام قتل در و فتوحات در) ع(حسین امام و) ع(حسن امام كه است شده اشاره مطلب

 اثبات به را بطالنش و داده قرار بررسی مورد را ادعا این بخش این در. اند داشته شركت ایران
 . ایم رسانده

  

 مقدمه

 مقاالت ادعاھای از دیگر یکی به »ایرانیان با او  رابطه و) ع(علی« عنوان تحت گذشته بخش در
 امام به زنی اتھام خود ادعاھای از دیگر برخی در مقاالت این نویسندگان. پرداختیم دین ضد
) ع(حسین امام و) ع(حسن امام ھا، آن گفته به. اند ساخته خود ھدف را شیعیان سوم و دوم

. اند پرداخته ایرانیان عام قتل به" عاص بن سعید" فرمان تحت و كرده شركت طبرستان فتح در
 كلی طور به دارند، ھا آن به فراوانی عالقه ایرانیان كه شیعی رھبران اولین عنوان به حسنین

 صادر را ایرانیان گرفتن اسارت به دستور بعضاً  حتی و اند بوده ایرانی دشمن و گرا عرب
 .»اند كرده

  

 طبرستان فتح چگونگی

 توجه ایرانیان کشتار و فتوحات در) ع(حسین امام و) ع(حسن امام داشتن شركت با رابطه در
 : گشاست راه نکات این به

 ریزی خون و جنگ بدون و صلح راه از را طبرستان فتح تاریخی، اول دست منابع بیشتر: اوالً 
 . اند نوشته

 برخی. اند نبرده فتح این در) ع(حسین امام و) ع(حسن امام از نامی مورخان، از برخی: ثانیاً 
 شك نوعی به »اند داشته شركت جنگ این در حسین و حسن كه گویند« عبارت ذكر با ھم

 ابن بالذری، طبری، ھمانند اول دست مورخان نظر ابتدا ما. اند كرده بیان رابطه این در را خویش
 دارد، عام قتل به ای اشاره كه خلدون ابن نظر با را اقوال این سپس و كنیم می ذكر را... و قتیبه
 . سنجیم می

. رفت طبرستان و گرگان سوى و كرد غزا آھنگ ام، سى سال به سعید: «نویسد می طبری
... بودند وى با" عاص بن عمرو بن عبدهللا" و" زبیر بن عمرو بن عبدهللا" و" عباس بن عبدهللا"



 حنظله بن ادریس... . كرد صلح گرگان مردم با عاص بن سعید: گوید" خلف بن كلیب"
 وصول ھزار یكصد گاھى كه بود چنان و كرد صلح گرگان مردم با عاص بن سعید: گوید مى
 گاھى و كردند مى وصول ھزار دویست گاھى و است ھمین بر ما صلح گفتند مى و كردند مى

 ]۱.[»دادند نمى گاھى و دادند مى را این گاھى و ھزار سیصد

 بن سعید بن عاصى بن سعید" "عفان بن عثمان: «"نویسد می البلدان فتوح در نیز بالذری 
 عبدهللا" به و او به طوس مرزبان و داد والیت كوفه بر نه و بیست سال در را" امیه بن عاصى

 به را ایشان و نوشت نامه بصره والى" شمس عبد بن حبیب بن ربیعة بن كریز بن عامر بن
 به" عامر ابن. "دھد او تصرف به را خراسان شود، پیروز و غالب یك ھر كه كرد دعوت خراسان

 غزاى به سعید و گرفت پیشى او بر" عامر ابن" ولى رفت نیز سعید و شد رھسپار دیار آن قصد
 این در السالم، علیھم طالب ابى بن على پسر دو حسین و حسن كه گویند. رفت طبرستان

 به كوفه از كند، دریافت فرمانى كسى از آنكه بى سعید قولى به. بودند ھمراه وى با جنگ
 با و بگشود است اى قریه كه را نامنه و طمیسه سعید. اعلم هللا و رفت طبرستان جنگ قصد

 ]۲.[»كرد صلح وافیه بغلیه ھزار سیصد قولى به و ھزار دویست به جرجان پادشاه

 طبرستان: «نویسد می نیز بوده ق.ه ۲۷۶ سال در او وفات كه اسالم صدر مورخان از قتیبه ابن
 روزگار به: «نویسد می مقدسی] ۳.[»شد فتح صلح به عثمان زمان در عاص بن سعید توسط

 و رفت طبرستان جنگ به عاص بن سعید و كرد فتح را ارمینیه" بجلى عبدهللا بن جریر" عثمان،
 ]۴.[»گشود صلح به را آنجا. بودند او با السالم علیھم على فرزند دو حسین و حسن

 در را، امیه بن عاص بن سعید عفان، بن عثمان: «نویسد می البلدان در نیز" ھمدانی فقیه ابن"
 -بصره والى- كریز بن عامر بن عبدهللا به و او به طوس، مرزبان. كرد كوفه والى ق.ه ۲۹ سال
 خراسان بر را او شدند، پیروز یك ھر كه پیمان بدین خواند، خراسان به را آنان و كرد نامه

 با جھاد به و آمد در كوفه از سعید. رفت خراسان سوى به زودتر عامر ابن. دھند فرمانروایى
. بودند سعید با السالم، علیه على، فرزند دو حسین و حسن جنگ این در. پرداخت طبرستان

 ھزار دویست پرداخت بر گرگان شاه با و گشود، را نامیه و طمیش طبرستان، شھرھاى سعید
 بنابراین] ۵.[»پرداخت مى مسلمان جنگندگان به را ھا درھم آن او. كرد صلح وافیه  بغلیه درھم
 فتح اند، گفته سخن فتوحات باب در كه كسانی ترین بزرگ و اسالم جھان مورخان ترین بزرگ

 بن سعید: «نویسد می خلدون ابن ھمانند مورخی اگر حال. اند نوشته صلح به را طبرستان
) ع(حسین امام و) ع(حسن امام جمله از) ص(خدا رسول اصحاب از جمعی كه حالی در عاص

 به] ۶[»كشت را ھمه نفر یك جز مردم به دادن امان از پس... بودند او ھمراه... و عباس ابن و
 ] ۷.[كرد اعتماد چندان توان نمی متأخر مورخ این سخن

 مدینه فی« و »البحار سفینه« از روایاتی به استناد با دینی ضد ھای نوشته از بخشی در
 به تازیان برابر در ری مردم پایداری: «که است آمده قمی، عباس شیخ نوشته »اآلثار و الحکم
 به ای نامه در شیعیان، سوم پیشوای حسین، امام که آمد گران عرب سران بر ای اندازه

 ھا ایرانی ما دشمنان و عرب ما ھواخواھان و ھستیم قریش تبار از ما: نوشت ری فرماندار
 ھم ما دشمنان از ایرانی ھر و باالتر و بھتر ایرانی ھر از عربی ھر که است روشن. ھستند

 و رسانید فروش به را زنانشان آورد؛ مدینه به و کرد دستگیر باید را ھا ایرانی. است بدتر
 .»گماشت اعراب غالمی و بردگی به را مردانشان

 معصومین، سیره ھم و قرآن نظر از ھم و تاریخی نظر از ھم ساختگی، و جعلی روایت این 
 در لقبشان که) (ع(صادق امام از حدیث چند از ھایی بخشی مزبور، نویسنده. است باطل



 جعل را حدیث این و چسبانده ھم به و كرده گزینش را] ۸)[است" عبدهللا ابو" حدیثی منابع
 !است) ع(حسین امام از حدیث این كرده گمان و است نموده

 از یكی که بدانیم است بھتر سازیم آشكار شما برای را حدیث این بودن جعلی كه این از پیش
 این بر. است كریم قرآن بر ھا آن عرضه احادیث، نادرستی یا درستی سنجش معیارھای

 مردود باشد، آمده حدیثی مشھور كتب در چند ھر باشد، قرآن مخالف روایتی اگر اساس،
 آن شد، روایت شما براى من از حدیثى اگر: «اند فرموده خصوص این در) ص(اكرم پیامبر. است

 كه را آنچه و قبول است من سنت و خدا كتاب موافق كه را آنچه آنگاه كنید، عرضه قرآن بر را
 ]۹[ .»كنید ردّ  است من سنت و خدا كتاب مخالف

 آن من بود قرآن موافق اگر... گفتند شما برای حدیثی وقتی: «فرماید می دیگر حدیثی در وی
 ] ۱۰.[» ام نگفته من نبود قرآن موافق اگر و ام گفته را

 مخالف آن با را آنچه و بگیرید باشد موافق خدا كتاب با را آنچه: «فرماید می نیز) ع(علی حضرت
 ] ۱۱.[»كنید رھا باشد

 ـ شده نقل) ع(حسین امام از دین، ضد نویسندگان تصور به كه روایتی معیار، این طبق بنابراین
 پذیرش مورد است، قرآن مخالف چون ـ است بوده حضرت آن از بپذیریم كه ھم فرض به

 چھارم سال در) ع(حسین امام داشت توجه باید كه این رابطه ھمین در دیگر نكته. نیست
 و بیست سال در حداكثر و] ۱۳[ھجری ھجدھم سال در ری و] ۱۲[ است شده متولد ھجری
 سال ۱۹ تا ۱۴ بین زمان آن در) ع(حسین امام سن یعنی است؛ شده فتح] ۱۴[ھجری چھارم

 یا عمر دست در ھم خالفت و بوده پایین سنین در زمان این در حضرت آن بنابراین. است بوده
 چه زمان این در) ع(حسین امام كه است مطرح سؤال این حال. است داشته قرار عثمان

 طرف از پدرش كه حالی در  است؛ نوشته نامه ری فرماندار به كه داشته لشکر در جایگاھی
 دارد حكایت قدیمی المثل ضرب ھمان از مطلب این بود؟ شده نشین خانه و طرد وقت، حکومت

 .»است حافظه کم دروغگو« : گوید می كه

 منصب دارای) ع(حسین امام گویا كه است ای گونه به آن لحن و حدیث ساختار این، بر عالوه
 منصب ھیچ خلفا دوران در وی تاریخی منابع اساس بر كه حالی در است؛ بوده حکومتی
 ۵ از كمتر ای دوره در) ع(علی امام تنھا ائمه میان از داشت توجه باید. است نداشته حکومتی

 .اند کرده حكومت ماه ۷ از كمتر ای دوره در) ع(حسن امام و سال

 چند و حدیث این ۱۶۴ صفحه البحار سفینه در قمی، عباس شیخ مرحوم كه این دیگر نکته
 نه است آورده اسالم به ھا آن خدمات و عجم ھای فضیلت بیان برای ھم کنار در را دیگر حدیث
 روایات این از ناقص و شده تحریف ای ترجمه ی ارائه با گر شبھه نویسنده اما ایشان؛ تقبیح

. كنیم می مرور را مطالب درست ترجمه جا این در. است کرده دگرگون کلی به را ھا آن معنای
. آورد نمی ایمان آن به عرب شد می نازل عجم بر قرآن اگر: است فرموده) ع(صادق امام

. است عجم برای فضیلتی این و آوردند ایمان آن به عجم و نمود نازل عرب بر را قرآن) خداوند(
. است عجم ما دشمن و است عرب ما شیعه و قریشیم از ما: فرمود] صادق امام[ عبدهللا ابو

 از خواه است؛ ستایش قابل و ممدوح عرب ما، شیعه که است این حدیث این از امام منظور
 است؛ نکوھش قابل و مذموم عجم ما دشمن و ھا، عجم جماعت از یا و باشد ھا عرب جماعت

 آورده بحاراالنوار در نیز مجلسی عالمه را بیان ھمین] ۱۵.[باشد ھا عرب جماعت از گرچه
 و معنی این با باشد، صحیح سند، نظر از شده ذکر حدیث که کنیم فرض اگر] ۱۶.[است

 این اگر و بود نخواھد مشکلی دیگر شد ارائه معصومین سنت و قرآن پرتو در که مفھومی



 روایت، این برابر در که بدانیم باید نپذیریم را شد ارائه قمی عباس شیخ توسط که مفھومی
 . شد خواھد اشاره ھا آن به ادامه، در كه دارد، وجود دیگری روایات

 مدینه به را فارس دربار اسیران که زمانی: خوانیم می البحار سفینه کتاب ۱۶۴ صفحه ادامه در
 برده را ھا آن مردان و رساند فروش به را آنان زنان که خواست خطاب بن عمر گردیدند، وارد
 امیر پس. دھند کعبه طواف و دھند قرار خود دوش بر را ضعیف و فرتوت و پیر افراد تا دھد قرار

 مخالف اگرچه را قوم کریم افراد دارید گرامی است داده دستور پیامبر: فرمود) ع(علی مؤمنان
 دین در رغبت و کردند پیشه صلح ما با و ھستند کریم حکیمان فارس، قوم این و باشند، شما

. است ھاشم بنی حق و من حق این. نماییم می آزاد خدا، راه در را ھا آن پس. نمودند اسالم
 ]۱۷.[است شده ذكر مطلب ھمین نیز آشوب شھر ابن مناقب در

 معانی در صدوق شیخ را آن اصل كه...» قریش من نحن: «روایتِ  مقابل در این، بر عالوه
 صدوق شیخ. است روایت این خالف بر كه دارد وجود دیگری روایات] ۱۸[كرده، نقل االخبار
 و ھستیم عرب ما: «فرماید می حضرت كه كرده نقل) ع(باقر امام از جا ھمان را دیگری روایت

 از دیگری روایت نیز بحاراالنوار در] ۱۹.[»ھستند پست مردم سایر و ھستند ما از ما شیعیان
 پست مردم سایر و ایرانیانند از ما شیعیان و ھستیم عرب ما: «است آمده) ع(صادق امام

 ] ۲۰.[»ھستند

  

 گیری نتیجه

 بر و گرفت انجام درگیری بدون و صلح با طبرستان فتح تاریخی، منابع اكثر نقل به توجه با
 تا نگرفته صورت منطقه این در مسلمانان طرف از عامی قتل دین، ضد نویسندگان ادعای خالف

 و بدانیم مقصر عام قتل این در شركت خاطر به را) ع(حسین امام و) ع(حسن امام بخواھیم
 امام و) ع(حسن امام شركت عالوه به. ندارد اعتباری ھم خلدون ابن فرد به منحصر نقل

 داده نسبت) ع(حسین امام به كه سخنی و است مشكوك كامال طبرستان فتح در) ع(حسین
 و است ساختگی و جعلی سخنی دارد ایرانیان با دشمنی و عربی تعصب از حکایت و شده

 . است تاریخی منابع و معصومین سنت قرآن، مخالف

  

 

 منابع فھرست

 اندیشه، و فرھنگ دامغانی،تھران، مھدوی محمود: ترجمه الكبری، الطبقات سعد؛ ابن)      ۱
۱۳۷۴. 

 .۱۴۱۲ اول، چاپ الجیل، دار بیروت، األصحاب، معرفة فى االستیعاب البر؛ عبد ابن)      ۲

 .۱۴۱۲ اول، چاپ الجیل، دار بیروت، األصحاب، معرفة فى االستیعاب البر؛ عبد ابن)      ۳

 .۱۹۹۲ دوم، چاپ للكتاب، العامة المصریة الھیئة القاھرة، المعارف، قتیبه؛ ابن)      ۴

 و مطالعات مؤسسه تھران، آیتی، المحمد عبد: ترجمه العبر، عبدالرحمن؛ خلدون، ابن)      ۵
 .۱۳۶۳ اول، چاپ فرھنگی، تحقیقات



 .تا بی االسالمیه، الكتب دار  قم،  المحاسن، خالد؛ بن محمد بن احمد البرقی،)      ۶

 .۱۴۱۷ اول، چاپ الفكر، دار بیروت، االشراف، انساب یحیی؛ بن احمد بالذری،)      ۷

 اول، چاپ نقره، تھران، توكل، محمد: ترجمه البلدان، فتوح یحیی؛ بن احمد بالذری،)      ۸
۱۳۳۷. 

 .۱۴۱۷ اول، چاپ البعثه، مؤسسه قم، االمالی، صدوق؛ شیخ)      ۹

 . تا بی دوم، چاپ تیمیه، ابن مكتبه قاھره، الكبیر، المعجم احمد؛ بن سلیمان طبرانی،)    ۱۰

 .۱۴۰۳ اول، چاپ مرتضی، مشھد، االحتجاج، علی؛ بن احمد طبرسی،)    ۱۱

 چاپ اساطیر، تھران، پاینده، ابوالقاسم: ترجمه الطبری، تاریخ جریر؛ بن محمد طبری،)    ۱۲
 .۱۳۷۵ پنجم،

 .۱۴۰۳ الوفاء، مؤسسه بیروت، االنوار، بحار محمدباقر؛ مجلسی،)    ۱۳

 تھران، كدكنى، شفیعى رضا محمد: ترجمه التاریخ، و البدء طاھر؛ بن مطھر مقدسى،)    ۱۴
 .۱۳۷۴ اول، چاپ آگه،

 .۱۴۱۹ اسالمی، نشر مؤسسه قم، البحار، سفینة مستدرك علی؛ شیخ نمازی،)    ۱۵

 .۱۳۴۹ ایران، فرھنگ بنیاد تھران، مسعود،. ح: ترجمه البلدان، فقیه؛ ابن ھمدانی،)    ۱۶

 .تا بی صادر، دار بیروت، الیعقوبى، تاریخ واضح؛ ابن یعقوبى،)    ۱۷
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 )۱( ایران به حمله از اعراب اھداف

 

 چكیده

 

 از یکی را مسلمان اعراب توسط ایران فتح که است مقاالتی سلسله نقد در نوشتار این
 خویش ھای نوشته از بخشی در مقاالت این نویسندگان. اند نموده معرفی تاریخ تلخ مقاطع
 در. اند کرده معرفی ایرانیان فرھنگ نابودسازی و غنائم كسب را ایران به حمله از اعراب اھداف
 . پردازیم می ادعا این نقد به حاضر نوشتار

  

 مقدمه

 نقادی به »ایران فتح در) ع(حسین امام و) ع(حسن امام نقش« عنوان تحت گذشته بخش در
 ادامه در نویسندگان از دست این. پرداختیم دین ضد مقاالت نویسندگان از دیگر ادعایی

 برده و غنائم كسب جز چیزی ایران، به حمله از اعراب ھدف: «گویند می خود واھی ادعاھای
 و ایشان ھای خانه كتاب بردن بین از جز چیزی ایرانیان برای ایران به حمله. است نبوده كنیز و

 اداری و سیاسی تشكیالت بردن بین از و رازی، و مقفع ابن ھمانند دانشمندانشان كشتن
 بین از به دیدند، نمی خواندن الیق را) قرآن جز به( كتابی ھیچ چون اعراب. است نبوده ھا آن

 اعراب،. كردند ویران را شاپور جندی و ری خانه كتاب ھا آن. پرداختند ایران ھای خانه كتاب بردن
 و رفت بین از ایرانیان دین ایران، به حمله در این، بر عالوه. كردند ویران نیز را ایران شھرھای

 از حمله این كلی طور به و برود بین از فرھنگی ھای ارزش ھمه و فارسی زبان كه شد تالش
 . »است بوده بدتر ھم مغول حمله

  

 ایران به حمله از مسلمان اعراب ھدف

 ھم خصوص این در. است بوده ایران فتح قصد در اعراب محرك مختلفی عوامل شك بدون
 . معنوی ھای انگیزه ھم و داشته دخالت غنایم كسب و مادی ھای انگیزه

 این به گرم دل مسلمانان و بود داده مسلمانان به را ایران فتح وعده مواردی در) ص(اكرم پیامبر
 سر به نسبی فقر در اسالم صدر مسلمانان دیگر طرف از] ۱.[پرداختند فتوحات امر به ھا وعده
 وعده) ص(خدا رسول كه مناطقی در فراوان ھای ثروت و غنایم به یابی دست تصور و بردند می
 این در شرکت برای مسمانان از برخی برای خوبی انگیزه توانست می بود، داده را ھا آن فتح

 و شور در معنوی اعتقادات اساسی و مھم نقش نباید حال این با. نماید فراھم را ھا جنگ
 این در آنان ھاى جانبازی و ھا فداكاری. داشت دور نظر از را مسیر این در مسلمانان شوق
 قیامت و خدا به آنان ایمان كه دھد مى نشان است شده نقل ایشان از كه سخنانى و ھا جنگ

 مبارزات این اساس كرد پرستش نباید را خدا جز اینکه به باور و) ص(اكرم نبى رسالت صدق و



 ھر و شكل ھر به را خدا غیر كه مللى كه دانستند می خود وظیفه ھا آن. بود داده تشکیل را
 اجتماعى عدل و الھى توحید شمیم از را ھا آن و دھند نجات را كنند مى پرستش صورت

 قرار خود اھداف سرلوحه در را ستمگر طبقات بند از مظلوم طبقات رھاسازی و سازند مند بھره
 ]۲.[دھند

] ۳"[وقاص ابی بن سعد" سپاه دار طلیعه " حویه بن زھرة" اسالم سپاه نماینده گوی و گفت از 
 پی مسلمانان اعتقادی و معنوی ھای انگیزه به توان می ایران، سپاه سردار زاد فرخ رستم با

. گرفت قرار وى مقابل و آمد زھره. فرستاد زھره پیش را فردی  رستم: «نویسد می طبری. برد
 شما: گفت  چنین جمله از. گردند باز اعراب كه بدھد چیزى و كند صلح خواست مى رستم

 كنار بر آزار از و كردیم مى رعایتشان كه بودند ما قلمرو در شما از دسته یك مایید، ھمسایگان
 مراتع در كردیم، مى حفاظتشان نشینان بادیه جمع در و كردیم مى كمك جور ھمه داشتیم، مى

 تجارت از خودمان قلمرو در دادیم، مى ھا آن به آذوقه خودمان دیار از و آمدند مى چرا به ما
 به زھره. كرد مى اشاره صلح به سان بدین و بود مرتب ھا آن معاش كار و داشتیم نمى بازشان

 چون ما مقصود و نیست ھا آن چون ما كار اما گفتى؛ كه بود چنین گویى، مى راست: گفت او
 ما. است آخرت ما مقصد و ھدف ایم، نیامده شما سوى دنیا طلب به ما. نیست ھا آن مقصود

 به را ما كه فرستاد ما سوى پیامبرى تعالى و تبارك خداى آن، از پس... گفتى كه بودیم چنان
 را گروه این من: گفت خویش پیامبر به خداى كردیم، اجابت را او دعوت و خواند خویش پروردگار

 گیرم مى انتقام ھا آن از اینان وسیله به و دھم می تسلط اند نگراییده من دین به كه كسانى بر
 آن از كه ھر و است حق من دین كه ھاست آن با غلبه باشند معترف من دین به كه مادام و

 چیست؟ شما دین: گفت رستم. یابد عزت زند چنگ بدان كه ھر و شود می خوار برگرداند روی
: گفت رستم... . و خداست فرستاده) ص(محمد كه این و خدا یگانگی به شھادت: گفت زھره

 عبادت سوی به بندگان عبادت از را بندگان اینكه: گفت زھره چیست؟ دیگر و نیكوست چه
 آدمند فرزندان مردمان، اینكه: گفت زھره چه؟ دیگر نیكوست،: گفت رستم. »برند تعالى خداى

 و من و دھم رضایت كار بدین اگر. نیكوست چه: گفت رستم. مادر و پدر یك از و برادرانند حوا، و
 به ھرگز و خدا به بله: گفت زھره گردید؟ مى باز آیا كرد؟ خواھید چه بپذیریم را شما دین قومم

 ]۴.[»حاجت یا  تجارت براى مگر شویم نمى نزدیك شما دیار

 ھمراه الھی انگیزه با و ھدف با ایران به مسلمانان حمله دھد، می نشان سخنان این تمامی
 اعزامی نمایندگان از یكی و مسلمانان از یكی عنوان به" حویه بن زھره" سخنان. است بوده

 اسالمی اندیشه گسترش جھت در ھا آن اعتقاد از حكایت ایرانی سرداران نزد به اسالم سپاه
 . است بوده

 در) ص(اكرم رسول سخنان نیز و] ۵[آن اھمیت و جھاد باب در كریم قرآن آیات این، بر عالوه
. باشد فتوحات در شركت برای قوی محركی توانست می] ۶[الھی فریضه این خصوص
 كه آورد پدید مجاھدان دل در را اعتقاد این اسالم گسترش برای دینی شور و طلبی شھادت

 كشته چه و بكشند چه مقدس نبرد این در و است مقدس نبردی مسلمانان غیر با جنگ
 . زد می رقم را ھا آن ھای پیروزی كه بود مھمی بسیار عامل امر ھمین] ۷.[پیروزند شوند

  

 ؟!ھا كتابخانه نابودی



 »ری« و »شاپور  جندی« ھای كتابخانه خصوصاً  ایران در ھا كتابخانه نابودی به مزبور، نوسندگان
 در موجود ھای كتابخانه تمامی ایران به ورود با اعراب معتقدند نویسندگان این. دارند اشاره
 .سوزاندند را ھا آن ھای كتاب و كردند تخریب را ایران

 فتوحات حوادث جزئیات كه است این داشت توجه آن به باید ابتدا ھمین در كه ای نكته
 كشیده آتش به كه ایران در اى كتابخانه از نامى اما است؛ شده ضبط روم و ایران در اسالمى

 ثابت را آن خالف تاریخی مدارك بلكه ندارد؛ وجود تاریخى مدرك ھیچ در باشد شده
 از بعد ھا قرن تا داشت، قرار شھر این در كه ای علمی مركز و شاپور جندی كتابخانه] ۸.[كند مى
 شاپور جندی مدرسه اسالم، ورود آغاز در. است داده ادامه خود حیات به مسلمان، اعراب ورود

. یافت ادامه بردند، بغداد به جا آن از را پزشكانی كه عباسیان دوره تا و رسید شھرت اوج به
 چون ھم شاپور جندی از اند كرده دیدن جا آن از كه مسلمانی گردان جھان و نویسان جغرافی
 طالیی عصر و عباسیان دوره آغاز به اشاره از پس" كوب زرین] "۹.[اند برده نام آباد شھری

 گاه پناه خسروان عھد مثل ھنوز شاپور جندی زمان این در: «نویسد می »تألیف و ترجمه«
 و بغداد در علمی مراكز یافتن رونق با بعدھا] ۱۰.[»آمد می شمار به عقلی علوم و معارف
 از بسیاری و شد كاسته آن رونق از كم كم بغداد، به علمی مركز این دانشمندان از دعوت
 نھضت جریان در ھا آن از بخشی و شد منتقل بغداد به ھا بعد علمی مركز این ھای كتاب

 ایرانی دانشمندان تنھا علمی مركز این در كه داشت توجه باید. شد ترجمه عربی به ترجمه
 مشغول فعالیت به نیز ھندی و یونانی و سریانی تمدن از دانشمندانی بلكه نبودند؛

 ]۱۱.[بودند

 و ھا بیمارستان پزشكان كه بود شاپور جندی دراز، سالیان طی: «است معتقد" الگود سیریل"
 وجود چنین ھم گوناگون، معارف و علم رواج] ۱۲.[»كرد می تأمین را عرب نوبنیاد مؤسسات

 داشتند، حضور علمی مركز این در ایران، به اسالم ورود از بعد ھا قرن تا كه بسیاری پزشكان
 این كه داشت توجه باید این بر عالوه. دارد مسلمان اعراب دست به آن ویرانی عدم از نشان
 . است نداشته وجود آن كردن ویران برای دلیلی پس] ۱۳[است شده فتح صلح به شھر

 ویران را  آن بخواھند اعراب تا نداشته وجود ای كتابخانه اصالً  اسالم ورود از قبل تا نیز ری در
 كه كرد ایجاد بزرگ ای كتابخانه شھر این در" عباد بن صاحب" اسالمی دوره در بعدھا. كنند
 »االدباء معجم« در. شد كشیده آتش به غزنوی محمود سلطان توسط آن از ھایی بخش البته

 صادقى گواه دارد، وجود رى در كه اى كتابخانه: گفت مى كه شده نقل" بیھقى ابوالحسن" از
" سبكتكین بن محمود" سلطان آنكه از بعد. است مسلمین نزد خانه كتاب بھاى و ارج بر

 كتابخانه فھرست دیدم كردم، وارسى را كتابخانه آن من سوزانید، را رى كتابخانه از قسمتى
: گفتند بدو شد، رى وارد محمود، سلطان چون كه است این جریان. یافته تدوین جلد ده در

 جدا را كالمى ھاى كتاب داد، دستور او و بدعت، اھل و است رافضیان ھاى كتاب ھمه ھا این
 ] ۱۴.[سوزاندند را ھمه كرده

 سراسر در علمی مركز و كتابخانه ھزاران ایجاد به ای اشاره اسالم ضد و مغرض نویسندگان 
 ذكر بدون ھم آن ھا، كتابخانه از برخی نابودی به تنھا بلکه كنند؛ نمی اسالم ورود از پس ایران،
 از بعد كه ای فرھنگی و علمی مراكز ھمین كه نیست شكی. اند پرداخته اعتنا قابل دلیلی
. اند داده پرورش خویش درون در را عالم و دانشمند ھزاران شد، ساخته ایران در اسالم

 نویسندگانی ھای كتاب از آوردن شاھد و واھی دالئلی به استناد با تنھا دین، ضد نویسندگان
 جلوه بزرگ ای فاجعه ایرانی برای را ایران به اسالم ورود كنند می تالش خودشان، ھمانند

 کنند می استناد او ھای نوشته به بعضاً  كه" زاده آخوند فتحعلی میرزا" نمونه عنوان به. دھند



 كه داشت را افتخار این و كرد مطرح التین به اسالمی از را الفبا تغییر كه است كسی اولین
 ادبیات و زبان مدافع را خود كه نظر مورد نویسندگان چرا] ۱۵.[بود شده تزاری روسیه سرھنگ
" براون ادوارد" و" زاده آخوند" چون الحالی معلوم افراد ھای نوشته به دھند می نشان فارسی
 ھا این: «گوید می" ملكم جان سر" و" براون ادوارد" مورد در والیتی دكتر. كنند می استناد
 نقشه ھا آن …كنند تقویت ایرانی ھویت نفی برای را عربی ناسیونالیسم داشتند وظیفه
 ]۱۶.[»كردند می دنبال را ایرانی ھویت تخریب

 افتاده اتفاق ایران در سوزی كتاب اگر كه است این شود توجه آن به باید كه مھمی بسیار نكته
 كه حالی در كردند؛ می بیان حتما اعراب ھای ضعف نقطه از یكی عنوان به را آن »شعوبیه« بود
 رابطه این در مطھری شھید. است نشده بیان ھا آن طرف از عنوان ھیچ به ادعا این
 در سوزى كتاب اگر كرد مى ایجاب كه آمد پدید خاص جریان یك ایرانیان میان در: «نویسد می

 جریان آن و شود ضبط ھم فراوان تاب و آب با و شود ضبط حتماً  باشد، داده رخ ایران
 و خواھانه عدالت اسالمى مقدس نھضت یك ابتدا در چند ھر گرى شعوبی. است گرى شعوبی

 شعوبى ایرانیان. ضدعرب و نژادپرستانه حركت یك به شد تبدیل بعدھا ولى بود؛ تبعیض ضد
 با داشتند سراغ عرب از ضعفى نقطه ھرجا و نوشتند عرب معایب و مثالب در ھا كتاب مسلك،

 سیر از و كردند مى پیدا تاریخ البالى از جزئیاتى كردند؛ مى پخش و نوشتند مى فراوان تاب و آب
 زده آتش را ھا كتابخانه كه داشت بزرگى ضعف نقطه چنین عرب اگر. كردند نمى فروگذار پیاز تا

 گرفته اوج ھجرى دوم قرن در كه شعوبیه كه بود ممتنع و محال را، ایران كتابخانه خصوصاً  بود
 پروبال ھا آن به ـ داشتند كه عربى ضد و اموى ضد سیاست حكم به ـ العباس بنى و بودند
 راه جنجال و جار و كرده صدكالغ را كالغ یك بلكه كنند، سكوت اش درباره دادند، مى
 است قاطعى دلیل خود این و اند نكرده مطلب این به تفوّّ◌ه شعوبیه آنكه حال و انداختند، مى

 ] ۱۷.[»ایران سوزى كتاب قصه بودن افسانه بر

 ایران ھای كتابخانه و ھا كتاب بردن بین از علت: «است آمده دین ضد ھای نوشته از بخشی در
 نادرست ادعای این به پاسخ در. »دیدند نمی خواندن الیق را كتابی قرآن جز اعراب كه بود این
 از برخی در و اند داده می اھمیت بسیار قرآن به مسلمانان كه است درست شد متذكر باید

 نیز را حدیث نقل جلوی حتی تحریف، خطر از شریف كتاب این حفظ بھانه به خلفا موارد
 نشان رغبت ای نوشته و علم ھیچ به ھا آن بگوییم كه شود نمی دلیل این اما] ۱۸[اند گرفته
 رسول كه ای گونه به است داده بسیاری اھمیت آموزی علم مسئله به اسالم. دادند نمی
 را مسلمانان و] ۱۹[است شمرده واجب مسلمانی زن و مرد ھر برای را علم طلب) ص(خدا

 كه است ای نظریه خالف بر امر این] ۲۰.[باشد چین در چند ھر بیاموزند را علم تا كرده ترغیب
 قرآن به تنھا مسلمان اعراب اگر. اند داده نمی اھمیت قرآن جز كتابی ھیچ به اعراب: گوید می

 تألیف یا و ترجمه مسلمانان توسط كتاب ھمه این كه است چگونه پس دادند، می اھمیت
 نشده ویران اعراب توسط ایران در ای كتابخانه ھیچ شد ثابت وقتی این بر عالوه ؟.است شده

 .باشد مقبول تواند نمی ادعا این دیگر است، نرفته بین از و

 از ام كرده تالش جا این تا« كه دارد اشاره اش مقاله از بخشی در شده ذکر نویسندگان از یكی 
 فقط فرزانگان آیا: گفت باید جواب در. »دارند بزرگ ھای نام كه بگیرم بھره فرزانگانی سخنان

 انكار را سخنان این كه كسانی آیا اند؟ زده عام قتل و ویرانی از سخن كه ھستند ھایی ھمان
 ھر فقط شود می معلوم ؟!نیستند فرزانه بیشترند، مراتب به بلكه نیستند، ھم كم و اند كرده
 !است فرزانه بگوید سخن شما مراد طبق كس



 گروھی فریب: «است آمده الحال معلوم افراد این ھای نوشته از دیگر بخشی در این بر عالوه
 خود گرای خرافه آئین پذیراندن برای تازیان كه بدانید را این. نخورید را ستیز ایران پرست تازی

 به ما برای نكبت و ننگ و مرگ و خون جز چیزی بود، برخاسته بیمارشان پندارھای ژرفای از كه
 سال ۱۴۰۰ كه - ایرانی ھا میلیون شعور به كه این بر عالوه عبارات این. »اند نیاورده ارمغان
 و پرست خرافه ھایی انسان را ھا آن و كرده توھین - اند پذیرفته جان و دل با را اسالم است
 با نویسنده كه است ای ذلیالنه ھای زدن پا و دست از نشان است، نموده معرفی خورده فریب

 داند می كه چرا سازد؛ خاموش را خویش درونی آتش خواھد می سخیف كلمات از استفاده
 . بردارند خویش اسالمی اعتقادات و اسالم از دست نیستند حاضر ھرگز ایران مردم

  

 گیری نتیجه

 ایران فتح در شرکت در اعراب از برخی كننده تحریك عوامل از یكی مادی ھای انگیزه چند ھر
 از. است داشته رابطه این در ای عمده بسیار سھم نیز معنوی انگیزھای شك بدون اما بوده،
 و معنوی ھای انگیزه این به ایران، سپاه سرداران با اسالم سپاه نمایندگان گوی و گفت

 باب در) ص(خدا رسول فرمایشات و كریم قرآن دستورات. برد پی توان می حدی تا اعتقادی،
 خاص طور به و ایران ھای كتابخانه نابودی. است بوده زمینه این در دیگر محركی نیز جھاد

 بسیار حد در علمی مراكز ساخت. است دیگری نادرست اتھام نیز شاپور جندی كتابخانه
 است ای نكته مسلمانان، توسط بوم و مرز این در گسترده ھای كتابخانه ایجاد و ایران در وسیع

 . كنند اشاره آن به اند نخواسته دین ضد نویسندگان كه

 

  

 منابع فھرست

 قرآن

 مؤسسه تھران، خلیلى، عباس و حالت ابوالقاسم: ترجمه الكامل، عزالدین؛ اثیر، ابن)      ۱
 .۱۳۷۱ علمى، مطبوعاتى

 .۱۳۶۹ سروش، تھران، امامى، ابوالقاسم: مترجم االمم، تجارب مسكویه؛ ابن)      ۲

 بی بعثت، بنیاد تھران، مترجمان، از جمعی: ترجمه الغدیر، الحسین؛ عبد سید امینی،)      ۳
 .تا

 .۱۳۸۲ چھارم، دانش، دنیای تھران، الفصاحه، نھج ابوالقاسم؛ پاینده،)      ۴

 جا، بی المحدث، الدین جالل سید: تحقیق الغارات، محمد؛ بن ابراھیم كوفی، ثقفی)      ۵
 . تا بی

 .۱۴۱۹ اول، چاپ دارالمنھاج، جده، االنوار، حدائق بحر؛ بن محمد حضرمی،)      ۶

 .تا بی االعتدال، مطبعة دمشق، السنن، بھرام؛ بن عبدهللا دارمی،)      ۷

 .۱۴۱۳ الرساله، مؤسسه بیروت، النبالء، اعالم سیر ذھبی؛)      ۸



 چاپ ایران، فلسفه و حكمت پژوھشی مؤسسه تھران، النبوه، اعالم ابوحاتم؛ رازی،)      ۹
 .۱۳۸۱ دوم،

 .۱۳۵۵ دوم، چاپ کبیر، امیر تھران، اسالم، از بعد ایران تاریخ عبدالحسین؛ کوب، زرین)    ۱۰

 .۱۳۸۴ اول، چاپ مجید، تھران، اسالمی، تمدن در عقلی علوم تاریخ هللا؛ ذبیح صفا،)    ۱۱

 .۱۳۸۷ دوم، چاپ التراث، دار بیروت، الطبری، تاریخ جریر؛ بن محمد طبری،)    ۱۲

 سوم، چاپ كبیر، امیر تھران، فرقانی، باھر: ترجمه ایران، پزشكی تاریخ  سیریل؛ الگود،)    ۱۳
۱۳۸۶. 

 .۱۴۰۳ الوفاء، مؤسسه بیروت، االنوار، بحار محمدباقر؛ مجلسی،)    ۱۴

 .۱۳۸۵ دوم، و سی چاپ صدرا، تھران، ایران، و اسالم متقابل خدمات مرتضی؛ مطھری،)    ۱۵

 و علمی تھران، آرام، احمد: ترجمه اسالم، در تمدن و علم حسین؛ سید نصر،)    ۱۶
 .۱۳۸۶ سوم، چاپ فرھنگی،

 نشر مركز تھران، دامغانى، مھدوى محمود: ترجمه المغازى، عمر؛ بن محمد واقدى،)    ۱۷
 .۱۳۶۹ دوم، چاپ دانشگاھى،

 اول، چاپ معارف، نشر دفتر قم،  تاریخ، گستره در ایران و اسالم تعامل ھادی؛ وكیلی،)    ۱۸
۱۳۸۶. 
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 گستره به احزاب جنگ در خندق حفر ھنگامه در پیامبر فارسی، سلمان از روایتی در]. ۱[
-۲۰۳ص ،۷ ج الكامل، و ۳۳۷ص المغازی، و ۴۳۴ص الغارات،. است نموده اشاره اسالم فتوحات

۲۰۴. 

 .۸۸-۸۷ص ایران، و اسالم متقابل خدمات]. ۲[

 .۱۶۸۷ص ،۵ ج الطبری،  تاریخ]. ۳[

 .ھمان]. ۴[

 وَ  َرُسولِهِ  وَ  بِاللَّهِ  ُتْؤِمُنونَ . أَلِیمٍ  َعذابٍ  ِمنْ  ُتْنجِیُكمْ  تِجاَرةٍ   َعلى أَُدلُُّكمْ  َھلْ  آَمُنوا الَِّذینَ  أَیَھا یا]. «۵[
 ُذُنوبَُكمْ  لَُكمْ  یْغِفرْ . تَْعلَُمونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخیرٌ  ذلُِكمْ  أَْنُفِسُكمْ  وَ  بِأَْموالُِكمْ  اللَّهِ  َسبِیلِ  فِی ُتجاِھُدونَ 

. » اْلَعِظیم اْلَفْوزُ  ذلِكَ  َعْدنٍ  َجنَّاتِ  فِی طَیبَةً  َمساكِنَ  وَ  اْألَْنھارُ  تَْحتَِھا ِمنْ  تَْجِری َجنَّاتٍ  یْدِخْلُكمْ  وَ 
 .۱۲ تا ۱۰ آیات: صف

 زینتھا و بزخرفھا فتأتی القیامة، یوم الجنة لیدعو جلّ  و عزّ  اللّه إنّ ): «ص(اللّه رسول قال]. ۶[
 بغیر فیدخلونھا الجنّة، ادخلوا جاھدوا؟ و سبیلی فی قاتلوا الّذین عبادی أین: سبحانه فیقول

 .۲۴۸ص االنوار، حدائق. » حساب



 را شما از كس ھر و رود مى بھشت به شود كشته ما از كس ھر: «گفت رستم به مغیره]. ۷[
 تاریخ. »یابد مى ظفر بماند شما از كس ھر بر بماند ما از كس ھر و رود می جھنم به بكشیم
 .۱۷۰۰ص ،۵ج الطبری،

 .۲۷۰ص ایران، و اسالم متقابل خدمات]. ۸[

 .۱۹۷ص اسالم، در تمدن و علم]. ۹[

 .۴۳۶ص اسالم، از بعد ایران تاریخ]. ۱۰[

 .۳۲ و ۳۱ص اسالمی، تمدن در عقلی علوم تاریخ]. ۱۱[

 .۲۶۸ص ایران، پزشكی تاریخ ]. ۱۲[

 .۳۴۳-۳۴۲ص ،۱ج االمم، تجارب و ۱۸۸۸ص ،۵ج الطبری، تاریخ]. ۱۳[

 .۸۹ص ،۷ج الغدیر،]. ۱۴[

 .۹ص ،۱ج ایران، و اسالم تعامل]. ۱۵[

 .۱۳ص ھمان،]. ۱۶[

 .۲۰۲ص ایران، و اسالم متقابل خدمات]. ۱۷[

 . ۶۰۱ص ،۲ج النبالء، اعالم سیر و ۸۵ص ،۱ج السنن،]. ۱۸[

 .۱۷۱ص ،۱ج االنوار، بحار و ۵۵۷ص الفصاحه، نھج]. ۱۹[

 .۲۱۷ص الفصاحه، نھج و ۱۸۰ص ،۱ج االنوار، بحار و ۱۱۲ص النبوه، اعالم]. ۲۰[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 )۲( ایران به حمله از اعراب اھداف

 

 چكیده

 از یکی را مسلمان اعراب توسط ایران فتح که است مقاالتی سلسله نقد در نوشتار این
 به گذشته بخش ادامه در و خود مقاله از بخش این در. اند نموده معرفی تاریخ تلخ مقاطع

 زبان و دین نابودی جھت تالش و ایرانی دانشمندان شدن كشته ادعای چون دیگر مسائلی
 .ایم كرده اشاره مسائل این نادرستی به و ایم پرداخته فارسی

  

 مقدمه

 از دیگر برخی نقادی به)» ۱(ایران به حمله از اعراب اھداف« عنوان تحت گذشته بخش در
 کشتار: ادعای سه بررسی به اینک. پرداختیم اسالم ضد مقاالت نویسندگان ادعاھای

 .پرداخت خواھیم فارسی زبان محو و زرتشت دین نابودسازی ایرانی، دانشمندان

  

 ؟!ایرانی دانشمندان كشتن

 به مسلمان اعراب و اسالم ورود پیامدھای از یكی اسالم، ضد نویسندگان دیدگاه خالف بر
 را خواندن درس اجازه كه حكومتی ھمان است؛ بوده ساسانی طبقاتی حكومت نابودی ایران،

 شدن باسواد و خواندن درس حق ایرانیان بیشتر اسالم، از قبل. داد نمی جامعه افراد ھمه به
 ادعای خالف بر. شد نمی شكوفا ھرگز داشت وجود ھم استعدادی اگر بنابراین. نداشتند را

 ھمه این و شد شكوفا ایرانیان استعدادھای ایران به اسالم ورود از پس مزبور نویسندگان
 بعد و اسالم ورود از قبل دانشمندان، تعداد مقایسه. كردند پیدا ظھور فرصت ایران در دانشمند

 . است حقیقت ھمین گویای كامال آن، از

  

  ؟!مقفع ابن قتل

 ایرانی دانشمند این شود می مشخص منابع به مراجعه با" مقفع ابن" شدن كشته خصوص در
 در شخصی ھای كینه البته است رسیده قتل به عباسی خلیفه دومین" منصور" دستور به

 که کند می نقل گونه این را واقعه خود، کتاب در" یعقوبی. "است نبوده تأثیر بی او شدن كشته
 قیام وی ضد بر خالفت دعوی به منصور، عموی" علی بن عبدهللا" عباسی، خالفت ابتدای در

 عبدهللا با »نصیبین« در ابومسلم. فرستاد عبدهللا جنگ به را" خراسانی ابومسلم" منصور. کرد
 بن سلیمان" برادرش نزد و گریخت عبدهللا پس ساخت، پراكنده را او سپاه و جنگید على بن

 على بن عبدهللا بودن از) منصور( جعفر ابو. بود پنھان وى نزد پیوسته و رفت بصره عامل" على
 او و فرستاد سلیمان نزد و یافت خبر بود، بصره حاكم موقع آن در كه على بن سلیمان نزد



 كه اى نسخه مطابق را آن ابوجعفر و خواست امان سپس كرد، انكار خویش نزد را عبدهللا بودن
 نرساند او به بدى كه ھا، پیمان و عھد ترین محكم با نوشت وى براى بود، كرده انشاء مقفع ابن

) اى حیله( من اگر پس: كه بود نوشته] نامه[ امان در. نبرد كار به اى حیله وى با امان پیمان در و
 آنان بر كه عھدھایى و سوگندھا از ھم و بركنار من بیعت از مسلمانان كردم، اى دسیسه یا

 نوشته كه را این: گفت یافت، وقوف مضمون این بر چون ابوجعفر. بود خواھند آزاد ام گرفته
 ]۱.[گردید مقفع ابن مردن سبب ھمان و. مقفع ابن: شد گفته است؟

 قرار بصره والی را" معاویه بن سفیان" منصور: «نویسد می »االشراف انساب« در نیز" بالذری"
 مقفع ابن از) منصور عموھای( عباس بن عبدهللا بن علی فرزندان زمان ھمین در. بود داده

 را او كه بود پذیرفته منصور كه چرا كند؛ تنظیم علی بن عبدهللا برای ای نامه امان كه خواستند
 مورد در كه امانی به منصور امیرمؤمنان اگر بود نوشته نامه امان این در مقفع ابن. دھد امان

 با دیگر مردم گویا و است كرده عزل خالفت از را خود نكند وفا داده) عمویش( علی بن عبدهللا
 به سپس. شد ناراحت سخت مقفع ابن از و كرده تعجب نوشته این از منصور. ندارند بیعتی او

 از داشت دل در را مقفع ابن كینه كه سفیان.  برساند قتل به را مقفع ابن داد دستور سفیان
 كه ای كینه علت باب در] ۲.[»رساند قتل به خراش دل وضعی با را او و كرد استفاده فرصت این

 خلیفه عموی دبیر مقفع ابن که آنجا از: «نویسد می بالذری داشت، دل در مقفع ابن از سفیان
 سبک را" صفره ابی بن مھلب بن یزید ابن معاویة بن سفیان" بصره والی ھمواره بود،
) تیزشھوتِ◌  زنِ◌  پسر( »الُمغَتلَمة ابن« را سفیان مقفع ابن. کرد می مسخره و داشت می
 كه این تا ندانست كافی را ھا آن و نشد راضی عراقی مردان به تو مادر گفت می و خواند می

 ھرگاه بود بزرگ بسیار سفیان بینی چون چنین، ھم. كردند ازدواج او با شام از مردانی
 منظورش و تن دو شما بر درود یعنی »علیکما سالمٌ : «گفت می رفت می او نزد به مقفع ابن

 ]۳.[»داشت دل در را مقفع ابن شدید كینه علت ھمین به سفیان! بود او بینی و سفیان

 در ایرانی دانشمند این مقفع ابن قتل رسد می نظر به تاریخی ھای نقل این به توجه با بنابراین 
. است نبوده تقصیر بی ماجرا این در ھم او خود و است بوده شخصی ھای كینه علت به واقع

 كه كسی ھمان است، داده عباسی ستمگر خلیفه منصور را وی قتل دستور این، بر عالوه
 ]۴.[رسید قتل به او دستور به نیز) ع(صادق امام

  

 ؟!رازی زکریا قتل

 او وفات از تاریخی منابع كه كرد توجه باید نكته این به نیز" رازی زکریای" قتل خصوص در اما
 بغداد شھر در و  ھجری ۳۳۱ سال را او وفات منابع بیشتر. شدنش كشته از نه اند گفته سخن

 »رازی کتابھای فھرست« کتاب رازی مرگ و تولد دربارهٴ  تاریخی سند ترین مھم. اند دانسته
 او  درگذشت و. ق ۲۵۱ شعبان غرهٴ  در رازی تولد کتاب این در. است" بیرونی ابوریحان" نوشتهٴ 

 ] ۵.[است  شده ثبت. ق ۳۱۳ شعبان پنجم در

 از الحجه ذی ماه در بغداد شھر در ۳۳۱ سال در رازی: «نویسد می الفھرست در" ندیم ابن"
 ]۷.[دارد اشاره) او قتل نه( رازی درگذشت به »االعالم« در ھم" زركلی] "۶.[»رفت دنیا

  

 مسلمان اعراب حمله از پس زرتشت دین



 اشاره اعراب توسط زرتشتی دین بردن بین از به دین ضد نویسندگان سخنان از بخشی در
 خویش دین ترك به مجبور را كسی مسلمانان: گفت باید خصوص این در. است شده
 دین بر جزیه پرداخت با توانستند می ایرانیان شد، اشاره پیشتر كه گونه ھمان. كردند نمی

 زرتشتی دین كم كم خویش، اختیار و انتخاب با واقع در ایرانیان] ۸.[بمانند باقی خویش سابق
 نادرست رفتار و زرتشتی دین در حد از بیش ھای گیری سخت. پذیرفتد را اسالم و گفته ترك را

 بوده مؤثر اسالم به ایرانیان گرویدن در انگیزه و تمایل ایجاد در زرتشت دینی مردان و مبلغان
 .است

  

 اعراب حمله از پس فارسی زبان

 را فارسی زبان كردند تالش ایران، به ورود از پس اعراب که دارند تأکید نظر مورد نویسندگان
 كه داشت توجه باید ایراد این به پاسخ در. ببرند بین از بود، تعارض در ھا آن  حكومت با كه

 به اعراب حتی مراحل از برخی در. اند نبوده فارسی زبان بردن بین از صدد در گاه ھیچ اعراب
 شواھد طبق: «نویسد می مطھری  شھید . اند كرده كمك ھم فارسی زبان اعتالی و رشد

 كه امیه بنى با مبارزه براى بودند، نژاد عرب و عرب ریشه از كه عباس بنى تاریخى،
 ھمین به و كردند مى ترویج را فارسى زبان بیشتر ھا ایرانی خود از بود، عربى شان سیاست

 دھند مى قرار تجلیل مورد را امیه بنى امروز، عنصرپرست و ناسیونالیست اعراب كه است دلیل
 اساس كه امیه بنى با مبارزه خاطر به العباس بنى. كنند مى انتقاد بیش و كم العباس بنى از و

 بر عرب تفوق موجب ھرچه و عربیت با بود عربى عنصرپرستى و نژاد و قومیت شان سیاست
 سبب كه را امورى و كردند مى تقویت را عرب غیر عنصر كردند، مى مبارزه بود عرب غیر
 به جھت ھمین به و كردند مى تقویت نیز بگیرند قرار عرب تأثیر تحت عرب غیر كمتر شد مى

 ]۹.[كردند مبارزه عربى زبان با حتى و پرداختند فارسى زبان ترویج

 كارى: «نوشت خراسانى ابومسلم به است، عباس بنى سلسله گذار پایه كه" امام ابراھیم"
 گوید مى سخن عربى به دیدى كه را كس ھر و نكند صحبت عربى به ایران در نفر یك كه بكن

 در" فراى مستر] "۱۱.[»برانداز براندازی خراسان در را عربی زبان توانستی اگر] «۱۰.[»بكش
 یارى مشرق در فارسى زبان گسترش در تازیان خود من عقیده به: «نویسد مى خود كتاب
 ]۱۲.[»شد سرزمین آن دیگر ھاى لھجه و ُسغدى زبان برافتادن موجب خود این و اند كرده

 چندان كه بینیم، مى را مسلمان نژادِ  ایرانى ایرانیانِ  از بسیارى تاریخ طول در دیگر طرف از
 نژاد از ھمه كه سامانیان و دیالمه و طاھریان مثالً  دادند؛ نمى نشان فارسى زبان به رغبتى
 كه غزنویان كه آن حال و كردند نمى كوشش فارسى زبان پیشبرد راه در اند بوده خالص ایرانى

 كتاب از دیگر جای در وی] ۱۳.»[گشتند فارسى زبان احیاى وسیله بودند، غیرایرانى نژاد از
 در عربى زبان بردن كار به ھواخواه طاھریان كه دانیم مى: «گوید مى ایران باستانى میراث

 گشته آور نام پسندى دل عربى شیوه داشتن به ایشان بازپسین و بودند نیشابور در دربارشان
 ]۱۴.[»بود

 تشویق و ترویج وجه ھیچ به فارسى زبان ایرانى، نژاد در اصالت ھمه با سامانیان دربار در
 كه چنان. دادند نمى نشان فارسى زبان به اى عالقه نیز ھا آن ایرانى وزراى و است نشده
 مذھب سنى نژاد ترك غزنویان دستگاه در برعكس،. اند بوده چنین نیز شیعى ایرانى دیالمه

 غیر دیگرى عوامل و علل كه رساند مى ھا این. است یافته نضج و رشد فارسى زبان متعصب،
 ورود طرفی از] ۱۵.[است داشته دخالت فارسى زبان ابقاى و احیا در قومى و ملى تعصبات از



 زبان كه ایرانیان از بسیاری. كرد فراھم را فارسی زبان شدن غنی موجبات ایران به عربی زبان
 مستر. "نگاشتند زبان این به را خویش آثار] ۱۶[دانستند می اسالم جھان اصلی زبان را عربی
 نوین زندگى آغاز« عنوان تحت آن، تأثیر و فارسى زبان به عربى ھاى واژه ورود درباره" فراى
 بر یا یافتن ادامه در جامعه یا دین از بیشتر زبان ھا فرھنگ برخى در: «گوید مى چنین »ایران
 در شك بى كه زیرا آید؛ مى راست ایران فرھنگ با اصل این. دارد اھمیت فرھنگ آن ماندن جاى

 دوره فارسى( نوین فارسى و) ساسانى عھد فارسى( میانه فارسى زبان پیوستگى
 این میان فرق ترین بزرگ. نیستند یكى دو این ھمه این با. داشت روا تردید توان نمى) اسالمى

 ادبیات نظر از را زبان این كه نوین فارسى در است عربى ھاى واژه بسیارى یافتن راه زبان دو
. یافت توان نمى پھلوى زبان در را برترى این و است كرده گیر جھان را آن و بخشیده نیرویى

 به شكوفا ادبیاتى پدیدآوردن تواناى را آن و ساخت گر توان را نوین فارسى عربى، كه راستى به
 لطف و زیبایى اوج به  وسطى قرون پایان در فارسى شعر كه چنان ساخت؛ شعر تھیه در ویژه

 بودند ایرانى مسلمانان گروھى آن ساالر قافله كه گرفت پیش دیگر راھى نوین فارسى. رسید
 فارسى. بودند بسته دل بسیار خویش مادرى زبان به نیز و داشتند دست عرب ادبیات در كه

 و گرفت رونق ایران مشرق در میالدى نھم سده در شد، مى نوشته عربى الفباى با كه نوین
 ]۱۷.[»كرد گل سامانى دودمان پایتخت بخارا در

 ساختن در: «گوید مى چنین عربى عروض از فارسى شعر نمودن استفاده به راجع او
 پدید فراوانى بسیار بحرھاى و درآمیختند  عربى افاعیل با را كھن روش فارسى نوین شعرھاى

 متقارب بحر به كه باشد فردوسى شاھنامه پیوند این ی نمونه ترین كھن و بھترین شاید. آوردند
 ]  ۱۸.[»است شده ساخته

 بدتر و گر ویران مغوالن حمله از ایران به اعراب حمله که ادعا این بطالن گذشت آنچه به توجه با
 مغوالن حمله شاھد خود كه مورخان از یكی از سخنی ذكر به تنھا و شود می روشن بوده،
 پروردگار كه زمانى از جھان: گفت مى اى گوینده اگر: «نویسد می اثیر ابن. شود می اكتفا بوده

 در زیرا گفت؛ مى راست بود، نشده گرفتار بالئى چنین به امروز تا آفرید را آدم منزه، و بزرگ
 انقراض تا شاید…  شود نمى دیده باشد، رویداد این به نزدیك یا این از برتر كه اى حادثه تواریخ،

 كاش اى…  نبینند را خوارى خون قوم چنین و حادثه چنین ھمانند مردم جھان، پایان و عالم
 ]۱۹.[»بودم رفته یاد از و مرده حادثه، این بروز از پیش یا بود نزاده مرا مادرم

  

 گیری نتیجه

 افراد داد نمی اجازه كه ساسانی طبقاتی حكومت با مبارزه ضمن ایران به ورود با اسالم
 رشد برای را زمینه یابند، دست اجتماعی باالی مراتب به و بخوانند درس جامعه پایین طبقات

 و مقفع ابن چون بزرگانی قتل. نمود فراھم اسالمی دوره به مربوط ایرانی مفاخر ترین بزرگ
 فارسی زبان نابودی. است تاریخی سندھای با مخالف و نادرست ادعایی اعراب توسط رازی

 حالی در این. است شده داده نسبت مسلمان اعراب به كه است دیگری واھی اتھام نیز
 زبان غنای و رشد موجبات فارسی، و عربی لغات تماس و ایران به اعراب ورود با كه است

 . شد فراھم پیش از بیش فارسی
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 اعراب حمله از ایرانیان آورد دست

 

  چكیده

 از یکی را مسلمان اعراب توسط ایران فتح که است مقاالتی سلسله نقد در نوشتار این
 گفتیم سخن مختلفی موضوعات باب در پیشین، مقاالت در. اند نموده معرفی تاریخ تلخ مقاطع

 »اعراب حمله از ایرانیان ھای آورد دست« موضوع به خود ی مقاله پایانی بخش در اینک و
 حمله از ای بھره ھیچ ایرانیان: گویند می كه را دین ضد نویسندگان ادعای بطالن تا پردازیم می

 .رسانیم اثبات به را اند نبرده كشورشان به اعراب

  

 مقدمه

 که شد تبیین شد ارائه »ایران به حمله از اعراب اھداف« عنوان تحت که اخیر بخش دو در
 بررسی تا بجاست اینک. است نبوده نابودگرانه اھدافِ  اساس بر ایران بر اعراب ی حمله
 به جواب در اسالم ضد نویسندگان اند؟ داشته اعراب ھجوم از ای بھره چه ایرانیان كه نماییم

  برای آوردی دست ھیچ ایران، ما كشور به مسلمان اعراب حمله: «گویند می سؤال این
 نداشته ھا آن معنوی و مادی آوردھای دست بردن بین از و ھا آن غرور شكست جز ایرانیان،

. است نبوده متقابلی خدمت ھیچ اصالً  است، نادرستی حرف متقابل، خدمات از سخن. است
 حس بردن بین از جز اعراب اما است؛ بوده ایرانیان طرف از بوده خدمتی ھم اگر

. اند نكرده ایرانیان ما به خدمتی ھیچ بردگی، به ھا آن دادن عادت و ایرانیان خواھی استقالل
 كه است سال ۱۴۰۰ ایرانیان. است بوده خرافات اسالم، از ایرانیان آوردھای دست از یكی
 . »اند پذیرفته را خرافی دینی

. رساندیم اثبات به را آن نادرستی و گفتیم سخن ایران، در اعراب  گری ویران درباره این از پیش
 كرده، فراھم اعراب حمله را آن زمینه البته كه ایران، به اسالم خدمات از برخی به جا این در

 .كنیم می اشاره

  

 ایران به اسالم خدمات

 نقاط مجموعه است شایسته كند، قضاوت كسی یا چیز یك با رابطه در بخواھد انسان اگر
 به اسالم ورود كه كسانی اما. كند گیری نتیجه سپس و گذارد  ھم كنار را آن منفی و مثبت
 اشاره دروغ، به آمیخته و نمایی بزرگ با ھم آن منفی، نقاط به تنھا دانند می فاجعه را ایران
 شده ایرانیان برای مشكالتی بروز باعث بعضاً  ایران به اعراب ورود كه نیست شكی. اند كرده

 شده آواره خویش دیار و شھر از یا و كشته گناه بی ھم افرادی حتی است ممكن است؛
 قول به عكس، بر یا بوده فاجعه ایران به اسالم ورود آیا ببینیم كلی صورت به باید ما اما باشند؛
 شرایط وقتی ما است؟ بوده] ۱[كام تشنه گلوی در گوارا آبی ھمانند) ره(مطھری شھید



 سنجیم می اسالم ورود از بعد ھا آن زندگی شرایط با را اسالم از پیش ایرانیان زندگی
 كشیده بند به را ایرانیان سایر كه ھایی ھمان یعنی ایرانیان از معدودی عده جز به بینیم می

 .است شده بھتر بسیار ایرانیان سایر برای شرایط  كردند، می ستم و ظلم ھا آن به و بودند

  

  ستم و ظلم بار زیر از خروج

. بودند بھره بی خویش انسانی حقوق از بسیاری از  ساسانی طبقاتی نظام در مردم توده 
 جامعه دست پایین طبقات بر آن عمده فشار كه روم و ایران بین طوالنی و مستمر ھای جنگ
 و سنگین مالیاتی فشار زیر كه مردم توده. بود آورده فراھم را مردم نارضایتی سبب بود،

 بسیار ساسانی فرمانروایان و حكومت از بود، شده لگدمال حقوقشان مذھبی، قوانین تحمیل
 سقوط و اضمحالل برای بودند، محروم خویش حقوق از كه مردم عامه] ۲.[بودند ناراضی

 یاد نوشتن و خواندن نداشتند حق كه مردمی] ۳.[كردند می شماری لحظه ساسانی امپراتوری
 و ایران به اسالم ورود با كنند، عوض را خویش اجتماعی طبقه نداشتند اجازه و بگیرند،

 ایرانیان آوردھای دست از یكی. شد شناخته رسمیت به حقوقشان ھا، فاصله شدن برداشته
 و دشوار بسیار دستورات و مغان ناروای اقدامات یوغ زیر از كه بود این اسالم، پذیرش از پس

 .شدند خارج زرتشتی دین فرسای طاقت

 این از را مردم زرتشتی، دین مبانی ساختن پیچیده در مغان ناروای اقدامات و ھا خودكامگی
 عامل ترین مھم واقع در] ۴.[بود كرده دیگری اعتقادات پذیرش آماده را آنان و ساخته بیزار دین

 زمان آن آمیز اجحاف رسوم و آئین و دولت وضع از مردم نارضایتی ساسانی، حكومت شكست
 ایرانیانِ « اینکه بر مبنی" قزوینی محمد" ادعای نقل از پس مطھری شھید] ۵.[است بوده

 خود...  داده روی تزلزل ساسانی دولت اركان در كردند حس كه این محض به مآب عرب و خائن
 آنان به را چاه و راه و كردند كمك فتوحاتشان در را آنان تنھا نه و انداخته ھا عرب دامان به را

: نویسد می »كردند دعوت...  اراضی سایر تسخیر به را عرب سرداران بلكه دادند، نشان
 چاه و راه اسالم لشكر به كه كسانی مذمت عنوان به فقط را داستان این قزوینی مرحوم«

 ساسانی حكومت از دست آنان چرا دید باید كه آن حال و است كرده نقل دادند نشان
 كه آئینی از و ساسانی دولت از آنان كه است بوده آن خاطر به جز این آیا...  كشیدند؟
 رفتار]  ۶[»دانستند؟ می مسلمانان از پیروی در را خود آسایش و بودند ناراضی بود آن پشتیبان

 و زرتشت آیین درباره كه شد سبب ادیان، و مذاھب سایر پیروان به نسبت موبدان ستمگرانه
 از بسیارى دل در شدید كینه و بغض حس كردند، مى حمایت موبدان مظالم از كه پادشاھانى

 ظلم چنگال از ایران رھایى و نجات ی منزله به عرب استیالى و شود برانگیخته ایران اتباع
 ]۷.[»گردد تلقى

  

  فرھنگی و علمی مراكز رشد و علمی ھای پیشرفت به یابی دست

 در بود، داده دانش و علم کسب به اسالم دین كه اھمیتی به توجه با ایران، به اسالم ورود با
 علوم از بسیاری در ایرانیان و شد تشكیل بزرگی علمی ھای كانون ایران شھرھای از بسیاری

 قابل عنوان ھیچ به فرھنگی و علمی رشد این. یافتند دست توجھی قابل ھای پیشرفت به
 آن از توان می كه علمی مركز تنھا اسالم از قبل ایران در. نیست اسالم از قبل با مقایسه

 ایرانی غیر دانشمندان، اغلب نیز علمی مركز این در. است »شاپور جندی« گفت، سخن



 اسالم از بعد كه حالی در]  ۸[بودند نسطوری مسیحیان علمی، مركز این اساتید اغلب. بودند
 فرھنگی و علمی مراكز و یافتند دست علم و پیشرفت مراحل باالترین به كه بودند ایرانیان این

 مدارس ھا، نظامیه ھا، دارالعلم الحكمه، بیت. شد ایجاد ایران شھرھای بیشتر در بسیاری
 مختلفی ی ھا خانه رصد و ھا خانه مكتب علمیه، ھای حوزه آموزشی، ھای بیمارستان مختلف،

 .  است اسالم از بعد به مربوط ھمگی شد، ساخته ایران شھرھای در كه

 پزشكی علم در.  اند اسالم از بعد به مربوط مختلف علوم زمینه در ایران دانشمندان ترین بزرگ
 عباس بن علی" ،»الحكمه فردوس« كتاب نویسنده"  طبری ربن بن علی" چون بزرگانی
 مھم كتاب دو نویسنده" رازی زكریای بن محمد"  ،»الصناعه كامل« كتاب نویسنده" اھوازی

 فی القانون« كتاب نویسنده" سینا علی ابو" ھمچنین و] ۹[»الحاوی« و »منصوری طب«
 صحنه بر سال ھزار مدت و شده ترجمه اروپایی ھای زبان به كتابش بار ۳۰ از بیش كه »الطب

 مانند افرادی ریاضی علم در ما. ھستند مسلمان ایرانیان افتخار بوده، حاكم جھان پزشكی
 خیام عمر و كاشانی جمشید الدین غیاث بوزجانی، ابوالوفای طوسی، نصیرالدین خواجه

 دیگر علوم در. است اندك یا و ندارد وجود یا جھان در افراد این مشابه كه داریم را نیشابوری
: نویسد می باره این در كوب زرین دكتر] ۱۰.[است وضعیتی چنین ھم، غیره و تاریخ نجوم، مثل

 در ساخت، میسر مسلمین براى را مادى ھاى پیشرفت و علمى ترقیات مایه این آنچه«
 و معاضدت روح حیاتى، نشاط ترویج و علم به مسلمین تشویق با كه بود اسالم ھمان حقیقت
 را انزوا و ترك كه كلیسا رھبانیت مقابل در و كرد باستانى دنیاى تعصبات جانشین را تسامح
 را انسانى علم و صنعت تكامل و توسعه »وسط راه« به مسلمین توصیه با كرد، مى توصیه

. بود زوال حال در اعتدال و تساھل روح این شد، وارد آن به اسالم كه دنیایى در. كرد تسھیل
 در روز روزبه كه مسیحى تعصبات اثر در بیزانس) ایران و بیزانس( دنیا روز آن بزرگ نیروى دو از
. كرد مى قطع فلسفه و علم با پیش از بیش را خود عالقه روز ھر شد، مى غرق بیشتر آن

 دنیاى بین بود الوقوع قریب ارتباط قطع اعالم نیان، ژوستى وسیله به فالسفه فعالیت تعطیل
 دولت یك فكر و معرفت به انوشیروان خسرو عالقه اظھار ھم ایران در. علم و تمدن با روم

 ھر دارد اشارت آن به دمنه و كلیله مقدمه در طبیب برزویه كه تعصباتى باز و بود، مستعجل
 و دینى تعصبات اسیر كه دنیایى چنین در. كرد ممكن غیر سرزمین این در را معرفت احیاى نوع

 قرآن آن واقعى مركز كه االسالم دار ایجاد با چنانكه دمید، اى تازه ی نفخه اسالم بود، قومى
 مقابل در كرد، چاره وطنى جھان نوع یك با را نژادى و قومى تعصبات -عراق نه و شام نه- بود

 و علم به عالقه و كرد توصیه را كتاب اھل با تعاھد و تسامح مجوس، و نصارى دینى تعصبات
 اسالمى فتوحات بسط از بعد غربى، نه و بود شرقى نه كه شگرف درخت این ثمره و. را حیات

 ]۱۱.[»شد حاصل

  آن پس در را ایرانی استعدادھای و بودند كشیده موبدان كه حصاری و نبود اعراب حمله اگر 
 به چنین این تا نبودند دیگران و رازی و خیام و بوعلی چون افرادی دیگر بودند، كرده محبوس
 . كنند خدمت بوم و مرز این تمدن و فرھنگ

  

 برتر دین عنوان به اسالم پذیرفتن

 دین. بود اسالمی ارزشمند مبانی و اسالم دین پذیرش ایرانیان آوردھای دست از دیگر یكی
 در. بود شده ھمراه تحمل قابل غیر و خشك مسائلی و خرافات با ساسانی دوره در زرتشتی

...  ساسانى اوستاى ھای بخش از یكى در: «است آمده »پارسی ادب و مزدیسنا« كتاب
 یك. بود معطر مواد دیگر و كندر بوى از پر آتشكده: است آمده آتش پرستش باب در تفصیلى



 چوبى قطعات با را آتش و بسته بندى دھان نیاالید را آتش خود نفس از اینكه براى روحانى تن
 نباتى از غالباً  چوب این. داشت مى نگاه مشتعل بود شده تطھیر مذھبى مراسم با كه

 برسمه كه چوبى دسته وسیله به دم به دم روحانى آن بارى،. بود »اپتا ھذانه« به موسوم
 مشتعل و زد  مى ھم به را آتش شد، مى بریده خاص آداب مطابق و خواندند مى) برسم(

. كردند مى نثار) ھوم( »ھئومه« روحانیون سپس. كرد مى تالوت را معینى ادعیه و داشت مى
 ھاون در تطھیر از پس را »ھئومه« نبات شاخه روحانیان اوستا سرودن یا ادعیه تالوت اثناى در

 از را زرتشتی آئین رسومات و رسم از بخشی كه) ره(مطھری شھید] ۱۲...».[و كوبیدند مى
 تعظیم تشریفات و مراسم از قسمتى است این آرى،: «نویسد می كرده بیان متعدد ھای كتاب

 درباره منطق نظر از لحظه چند محترم خواننده تو مایلم...  زردشتیان میان در آتش تقدیس و
 وقت آن ھست؟ جھان در كارى ھم ھا این از تر خرافى ببینى بیندیشى، مراسم این

 جماعت و جمعه با اسالم، اذان با اسالم، نماز با: اسالمى عبادات با را ھا این كن اى مقایسه
 و اوراد و اذكار مضامین با اسالم، عبادت مراسم و معبد و مسجد با اسالم، حج با اسالم،
 آیا ببین سپس و! كجا به تا كجاست از ره تفاوت ببین آنگاه. اسالمى تحمیدھاى و ھا تسبیح

 پشت ھا این ھمه به باره یك اسالمى تعلیمات با شدن آشنا با كه داشتند حق ایران مردم
 ] ۱۳.[»نه یا كنند

 با نمونه عنوان به. بود شده زرتشتی دین وارد نیز دیگری اوھام و خرافات ساسانیان دوره در 
 ساسانی دوره در خدا ولی بود، كرده نفی خدا به نسبت را بودن جسم زرتشت، كه این

 نقش" سن كریستن] "۱۴.[شد می خوانده ردا و عصا و ریش و شمایل و شكل دارای رسماً 
 گیسوان و است نھاده سر بر دار كنگره تاجى اوھرمزد: «دھد مى شرح چنین این را رستم

 ھیئتى او مربع و دراز ریش و گیسو ھاى حلقه. پیداست تاج میان و سر باالى از مجعدش
 خورده چین نوارھاى نیز او نیست، متفاوت شاه با چندان لباس حیث از لكن دارد، عتیق بسیار

 است، یكسان) شاه اسب و خدا اسب( اسبان برگ و زین. است آویخته تاجش از كه دارد
 اما است برجسته شیران سر به منقش اند نھاده شاه زین مقدم قسمت در كه لوحى فقط
 شناخته اھورامزدا پسر آتش ساسانیان دوره در] ۱۵.[»است گل نقش داراى اورمزد اسب زین
 آذر اى را تو ستاییم، مى را اھورامزدا پسر آذر: است آمده ۷ بند ۲۵ یسنا در] ۱۶.[شود می

 ]۱۷.[ستاییم مى را آتش اقسام ھمه ستاییم، مى ما راستى سرور و اھورامزدا پسر و مقدس

 در و شدند آن طرفدار شدت به اسالمی ھای اندیشه و اسالم با آشنایی محض به ایرانیان 
 .اند داشته ھم را ھا مجاھدت بزرگترین اسالم راه

  

 فارسی زبان غنای

 از دیگر یكی عربی، زبان با امتزاج در فارسی، زبان غنای که کردیم اشاره این از پیش 
 زبان با امتزاج با عربی مایه پر زبان. «است بوده ایران به مسلمان اعراب ورود آودھای دست
 عنوان به و رسید خود تعالی حد به... و حافظ و سعدی چون سخنورانی توسط فارسی لطیف

 در عربى، ھاى واژه از بسیارى یافتن راه] ۱۸.[»گردید معرفی زمین ایران ادبی و علمی زبان
 كرده گیر جھان را آن و بخشیده نیرویى ادبیات، نظر از را زبان این كه است نوین فارسى

 ]۱۹.[است

 دكتر آقاى نقل به »گذشته در ایران مدنى و اجتماعى تحوالت« خطابه در" زاده تقى" آقاى 
 و محاسن داراى نو، آیینى...  اسالم: «گوید مى چنین پارسى ادب و مزدیسنا كتاب در" معین"



 مایه دو كه دمید تر قوی ایمان و تازه روح ایران در اسالم انتشار و آورد، منظم قوانین و اصول
...  بود عربى یعنى وسیع و پرمایه و غنى بسیار زبان یكى: آمد دیار این به آن اثر بر نیز مطلوب

 ایرانى تمدن و آریایى دلكش و نغز و لطیف زبان با تدریج به و آمد ایران به كه وقتى زبان این
 پنجم و چھارم قرون ایرانى بزرگ سخنوران وسیله به و خورد كامل جوش و شد تركیب و ممزوج

 كه آورد وجود به زبانى ما براى خورد، نظیر كم فصاحت سكه آن از بعد نفر چند و ششم و
 ھا آن امثال و ناصرخسرو و حافظ و سعدى آن درخشان نماینده و گردید مطالب ھمه بیان الیق

 ھاى ترجمه وسیله به كه بود اى پرمایه عالى بسیار تمدن و معارف و علوم دیگرى...  ھستند
 از شرقیه خالفت قلمرو و اسالمى مشرق در عربى زبان به ھندى و سریانى و یونانى كتب

 ایرانیان بالخصوص و عربى زبان به آشنا مسلمین بین سوم قرن اواخر تا دوم قرن اواسط
 ]۲۰.[»یافت انتشار

 ادب و عرفان زبان اولین و اسالم جھان زبان دومین فارسی زبان: «است معتقد" والیتی" دكتر
 ضمن زبان این بنابراین. زند می را اول حرف عرفان حوزه در خصوص به زبان این. است اسالمی

 چیزی آمیختگی، ھم به این و است كرده حفظ را ایرانی مستقل ھویت اسالم، به خدمت
 اسالم، از بعد ایرانِ  در] ۲۱.[»گرفت انجام ایران مردم خواست و طبیعی صورت به كه است
. باشد نكرده بیان اسالمی ھای آموزه و اسالم به را خویش ارادت كه نیست داری نام شاعر

 اشعار در است، معروف نیز فارسی زبان كننده احیا عنوان به كه ایران آوازه پر شاعر فردوسی
 : است كرده اعالم گونه این بیت اھل و اسالم به را خویش ارادت خویش

  نبی بیت اھل بنده منم

 وصی پاك خاك ستاینده

 دیگرسرای به داری چشم اگر

 جای گیر علی و نبی نزد به

  بگذرم براین ھم و زادم این بر

 حیدرم پی خاك كه دان چنان

  دشمنش پدر، بی از جز نباشد

 ]۲۲.[تنش بسوزد آتش به یزدان كه

  

 ایرانیان استقالل

 ایرانیان كه است این اند كرده تأكید آن روی دین ضد نویسندگان كه نادرستی سخنان از یكی
. كردند عادت بردگی به و دادند دست از را خویش خواھی استقالل حس اعراب، حمله از پس

 تحت ایرانیان كه ھجری دوم و اول قرن از غیر گفت باید نادرست اظھارات این به پاسخ در
 ھای دولت و شد شروع ایرانیان خواھی استقالل بعد به زمان این از بودند، اعراب سلطه

 ھای دولت دیگر از. باشند طاھریان ھا آن اولین شاید كه شد تشكیل ایران در بسیاری مستقل
 نكته اما كرد؛ اشاره... و سامانیان بویه، آل علویان، صفاریان، به توان می ایران در مستقل

 ھرگز ایرانی مستقل ھای دولت این ھمه كه است این شود توجه آن به باید كه مھمی بسیار



 اسالمی تمدن و فرھنگ و اسالم گسترش راه در توان تمام با بلكه نكردند پشت اسالم به
 اول قرن دو یكی ھمان از غیر: «نویسد می خوش چه باره این در مطھری شھید. كوشیدند
 ]۲۳.[»اند بوده اسالم داران پرچم عرب غیر ھای ملت ھمیشه

  

 گیری نتیجه

 روی از اند، داده قرار بررسی مورد را ایران به اسالم ورود كه انصافی بی و دین ضد نویسندگان
 در که اند كرده اشاره جریان این منفی نقاط از ای پاره به تنھا اسالم، با دشمنی و عناد

 با دین، ضد نویسندگان. ناچیزند بسیار ایران، به اسالم ورود مثبت ھای جنبه با مقایسه
 ایران به اسالم ورود دادن جلوه منفی در را ثمری بی تالش دروغ و راست مطالب آمیختن
 و مسلمان اعراب ورود: بگوییم باید كنیم، قضاوت منصفانه بخواھیم اگر كه حالی در اند؛ داشته

 خروج. است بوده بركت با و مفید بسیار ایرانی و ایران برای ایران، به اسالم ورود كلی طور به
 مراكز عظیم رشد و علمی ھای پیشرفت به یابی دست ساسانی، دوره ستم و ظلم یوغ زیر از

 ھا آن به توان می كه ھستند مواردی جمله از... و فارسی زبان غنای و فرھنگی و علمی
 . نمود اشاره
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