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    ��ش نیک             بی�ش نیک           دا�ش   نیک

 دا�ه �ھا�ی  �وروش �رگ   و �ر�

چ�ون�ی  اسالم �ذ�ی ا�انیان  

    �ب  �  �ه  داوری �وی و ��ش   ��ش ی�م : 

باب نُهم 18عربها را تيره ای از مردم سامی نژاد شناخته اند . اين نامگذاری برآمده از آيه 
ِسفِر پيدايش تورات است که می گويد: «.. و پسران نوح که از کشتی بيرون آمدند (سام) و 

 (حام) و (يافث) بودند.. و از ايشان تمامی جهان منشعب شد..».

 August آگوست  لودوينگ  شلوتزر  يک دانشمند اتريشی بنام « 1781در سال 
Ludwing Schlotzer ،بر پايه اين  داستان،  تيره های گوناگون مردم را بخش بندی « 

 بشمار  »سام«  از فرزندانرا تا عربستان و مديترانه (بين النهرين) 0Tمردم ميان رودان 0Tو 
آورد، اين نامگذاری اگر چه  بنياد تاريخی نداشت ولی بيدرنگ از سوی  دانشوران و 

 پژوهندگان پذيرفته و بکار گرفته شد.

 زبانهای سامی را به دو گروه بخش بندی کردند، سامی شمالی 1869زبانشناسان در سال 
 آشوری- بابلی و – آرامی – فينيقی –و سامی جنوبی ، سامی شمالی زبانهای: عبرانی 

کنعانی را در بر می گيرد، و سامی جنوبی به زبان عربی( با گويش های گوناگون آن) و 
 از سامی شناسیَحبَشی  گفته می شود، اين نامگذاری  اندک اندک گسترش يافت و 
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جستارهای ويژه ی خاورشناسان شد که پژوهشهای نژاد شناسی و زيست شناسی و ديگر 
 رشته های مردمشناسی را فراگرفت.

) می نويسد: «  هر توده و ملتی فجراالسالم از پوشنه ی يکم (35 در رويه «احمد امين»
خرد و انديشه ی ويژه ای دارد که در بر خورد افراد با يکديگر و برخورد آن ملت با 

ديگر ملتها خود نمايی می کند. همچنين هر ملتی را روان شناسی ويژه ای است که آن را 
از ديگران جدا می سازد و شخصيت ويژه ای که نماينده آن ملت است و نشانه هايی که 

 نمايانگر آن ملت از ديگر ملتها به شمار می آيد..». 

 در (گنجينه تاريخ ايران) دررويه چهل و يکم از  پوِشنِه نُهم «استاد عبداعظيم رضايی»
ادامه ی اين سخن  می نويسد: «.. عربها مانند ديگر مردمان نشانه های جدا کننده و ِخَرد 
و انديشه ويژه خود را دارند و خوی و ِسِرشتی جداگانه که با آن در ميان ديگر توده ها ی 

جهان شناخته شده اند ، پس الزم است روان شناسی، خرد و انديشه عرب را پيش از اسالم 
يعنی پيش از آنکه با ديگر ملتها بياميزند شناسايی کرد. برخی از دانشمندان و نويسندگان 

نوين در اين زمينه به گونه کلی سخن گفته و بر اين رای هستند که بين عرب شهری و 
بيابانی و جاهلی و اسالمی فرقی نيست.  در حالی که بايد هر کدام از اين ها را جداگانه 

بررسی کرد، از اين گذشته بايد از انگيزه هايی سخن گفت که عرب را به دو گونه 
بيابانگرد و ماندگار بخش کرده و از انگيزه های اقليمی و طبيعی جستجو کرد که در 

 ايشان نشان گذاشته و سرشت ويژه ای به آنها بخشيده است. 

 «اسماعيل»سخن از َمنِش و کرد و کار عرب پيشينه ای بسيار کهن دارد، از آنجا که 
 پدر عرب تباران دانسته شده، ما نيز کار بررسی را از همين «ابراهيم »نخست زاده ی 

 جا آغاز می کنيم.  

در فرگرد شانزدهم سفر پيدايش در تورات آمده است : « .. و سارای زوجه ابرام برای 
وی فرزندی نياورد و او را کنيزی مصری هاجر نام بود*  پس سارای به اَبرام گفت اينک 

خداوند مرا از زاييدن باز داشت، پس بکنيز من درآی شايد از او بنا شوم، و اَبرام سخن 
سارای قبول نمود*  پس به هاجر در آمد و او حامله شد و چون ديد که حامله است 

خاتونش بنظر وی حقير شد*  و سارای بابرام گفت ظلم من بر تو باد، من کنيز خود را به 
آغوش تو دادم  و چون آثار حمل در خود ديد در نظر او حقير شدم، خداوند در ميان من و 
تو داوری کند*  ابرام به سارای گفت: اينک کنيز بدست تو است،  آنچه پسند نظر تو باشد 

با وی بکن، پس چون سارای با وی بنای سختی نهاد او از نزد وی بگريخت*  و فرشته 
خداوند او را نزد چشمه آب در بيابان يافت*  و گفت ای هاجر کنيز سارای، از کجا آمدی 

و به کجا می روی؟  گفت من از حضور خاتون خود سارای گريخته ام*  فرشته خداوند 
بوی گفت نزد خاتون خود برگرد و زير دست او مطيع شو*  وفرشته خداوند بوی گفت 
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ذريت ترا بسيار افزون گردانم بحديکه از کثرت بشماره نيايند*  و فرشته خداوند ويرا 
 نام خواهی نهاد زيرا «اسماعيل»گفت اينک حامله هستی و پسری خواهی زاييد و او را 

 دست وی بضد هرکس و  خواهد بود،مردی وحشی»خداوند تظلم ترا شنيده است*  او «
 دست هر کس بضد او خواهد بود.. ».

 اين سخن در برگردان انگليسی چنين آمده است:

He said “ Go back to her and be her slave.” Then he said “Iwill give 
you so many descendants that no one will be able to count them . You 
are going to have a son, and you will name hime Ishmael, because the 
Lord has heard your cry of distress. But your son will live like a wild 
donkey; he will be against everyone’and everyone will be against 
him. 

  آمده است. «االغ وحشی »در برگردان آشوری هم که از خانواده ی زبانهای سامی است  

  از پوشنه ی يکم 254 رويه در ادامه ی جستجو برای شناخت خوی و َمنِش عرب، در
چنين می «دکتر محمد حسين روحانی » نوشته ی (تاريخ مفصل عرب قبل از اسالم)  

تازش می آوردند و آنرا می چاپيدند و مردم را اسير کرده و آنها خوانيم: «.. برکاروانها 
را يا در بازار می فروختند و يا همچون برده به خدمت می گماردند.. در کتابهای يونانيان 

و روميان و در انجيل نيز برای عربها صفاتی آورده شده که چون نيک بنگريم می بينيم 
مربوط به عربهای بيابانگرد است که بر مرزهای دو امپراتوری روم و يونان يورش و 

تازش می آورده اند، کاروانها را می چاپيده اند و از بازرگانان و مسافران باج می ستانده 
 اند تا به آنها اجازه ی گذردهند.

ظيم عنوشته استاد عبدال( گنجينه تاريخ ايران) در رويه چهل و دوم از پوشنه ی نهم 
 تاريخ نويس يونانی آورده شده است که می « ديودوروس »بخشی  از نوشته ی   رضايی

گويد: «.. ماندگاری را در سرزمين هايی برگزيده اند که نه در آن رودی هست و نه 
چشمه آبی،  از اينرو دشمن خطر جويی که می خواهد بر ايشان بتازد، برای خود 

پناهگاهی نمی يابد. اينان دانه ای نمی کارند، درختی نمی نشانند،  باده ای نمی نوشند و 
 خانه ای نمی سازند، کسی که با عرف ايشان نسازد کشته می شود..». 

در همان جا به چکيده ای  از ُخرده گيريهايی دانشمندان در باره ی خوی و َمنِش اعراب 
اشاره کرده و می گويد: «.. روميان بهره ی در کارهای اجتماعی و نيرومندی دولت و 

فراوانی شهرها و استواری ساختمانها دارند، و دارای دينی هستند که روا و ناروايشان را 
روشن می کند، و نادان و دانايشان را به راههای  شايسته رهنمون می گردد.. هنديان 
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حکمت و پزشکی دارند، رودهای فراوان در کشورشان هست با ميوه های فراوان- 
صنعت شگرف- حساب دقيق-  و جمعيت انبوه.. چينيان صنعتگران بسياردارند، جنگاورند 

و رزم ابزار، و چيزهای آهنی به خوبی می سازند، و دولتی دارند که ايشان را گرد هم 
می آورد.. ترکان و خزرها اگرچه روزگار را به بدی می گذرانند و روستا و ميوه کم 

دارند، و ِدژهای استوار ندارند، ولی دولتهايی دارند که جاهای دور و نزديک شهرهايشان 
را به هم پيوند می دهند و کارشان را سامان می بخشند.. ولی عربها نه دينی دارند نه 

بُِرشی در کار و نه نيرويی، ِهَمت آنها به انگيزه ماندگاری در بيابانهای ُخشک، ُسست 
است و به زندگی ساده دل خوش می کنند. فرزندان خود را از زيادی و نيازمندی می ُکشند 

و همديگررا ازگرسنگی پاره می کنند، بهترين خوراکشان گوشت ُشتُر است که درندگان 
از خوردن آن روی بر می گردانند! اگر کسی از ايشان ميهمانی را پذيرايی کند، آن را 

پوشنه   البيان التبين بزرگواری می شمارد و اگر لُقمه ای بدست آَوَرد آن را َغنيَمت می داند».
 پوشنه يکم  بلوغ االرب-    35 پوشنه يکم  رويه فجراالسالم  86 پوشنه دوم رويه  العقدالفريدسوم رويه پانزدهم -  

  148 و 147 158رويه های

« .. با اين کمی جمعيت و ناداری و تنگدستی بخود می بالَند و خود را برتر از ديگر 
مردمان می دانند، اگر پيمانی ببندند به آن وفا نمی کنند، سالح شان سخن گفتن است که با 

آن تفنّن می ورزند و بازی می کنند، گرايشی به صنعت و هنر ندارند و اگر در برابر خود 
نيرويی ببينند با همه توان می کوشند بر آن چيره گردند، ولی اگر آن را پر زور و سامان 

يافته بنگرند خوار و زبون می شوند و واپس می نشينند. فرمان بيگانه را تا زمانی که 
نيرومند است گردن می نهند و هر که را برُگمارد گرامی می دارند، ولی به فرمانروايی 

يکی از خودشان تن در نمی دهند، با چپاول و کشتار زندگی می کنند و بازرگانان و 
 « ُعَمربن مسافران را می چاپند، گفته شده است که يکی از شاهان هند نامه ای برای

نوشت و در آن ياد آور شد که: « .. ملتهای عجمی در همه جای گيتی عبدالعزيز» 
پادشاهانی داشته اند که ايشان را گرد هم می آورده اند، شهرهايی که ايشان را در بر می 

گرفته اند، فلسفه ای که بدان رشد می داده اند، و ابتکاری که آن را در صنعت و توليد 
بکار می برده اند مانند بافتن ديبا که تازه ترين است، بازی شطرنج که شريفترين بازی 
است، سنگ قَپان که با آن رطل، و تا صد رطل را می توان پيمود، فلسفه روم در باره 

قانون و اخالق، اُسترالب برای َرصد ستارگان، و سنجش ابعاد و گردش و چرخ، دانش 
خورشيد و ماه گرفتگی، و ديگر نشانه های استوار... ولی عرب را نه پادشاهی بوده که 

بديشان سامان دهد و بيداد فرو نشاند، نه صنعتی و نه فلسفه ای، هر چه داشته اند و هر چه 
دارند شعر است و بس که اين را عجمان هم دارند که شعرشان بی مانند است، پس عربها 

برای چه بر َعَجم می تازند که گرگ های درنده را می مانند و ددان گريزان را، مرادنشان 
 پوشنه يکم رويه دکتر محمد حسين روحانی – تاريخ مفصل عرب قبل از اسالمبرده اند و زنانشان کنيزک...».  

256 
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  گويد: انسان عربی که الگو و نمونه شمرده می شود، مادی است، و به تمام « اولری »
چيزها با ديد مادی و پستی می نگرد و آن را جز بر پايه سود جويی ارزيابی نمی کند. 
احساسات او دستخوش آزمندی است، مجالی برای پندار و عواطف ندارد. به هيچ چيز 
پروا نمی دهد مگر از راه سود عملی آن. جانش سرشار از احساس بزرگواری و خود 
بزرگ بينی است، به گونه ای که برهرشکلی از اشکال برحکومت می شورد، َسرَور 

تيره، و فرمانده جنگی او از نخستين روز از او چشمداشِت رشک، خشم و خيانت می بََرد 
گرچه دوست نزديکش باشد، نيکوکاری به وی مايه کينه توزی او می شود، زيرا اين کار 

دراو احساس فرودستی و ُکرنِش را پديد می آورد و به او گوشزد می کند که نسبت به 
 45 پوشنه نهم رويه – عبدالعظيم رضايی گنجينه تاريخ ايرانکسی وظيفه ای دارد..». 

   در بررسی خوی و َمنِش عرب (فجراالسالم) پوشنه يکم 41  در رويه ی «احمد امين»
می نويسد:« عرب جاهلی تند خو وزود خشم است و برای چيزهای بی ارزش بر می 
افروزد و در اين افروختگی پا را از اندازه بيرون می گذارد.. چون بخشم آيد دست به 

 شمشير می برد و آن را داور می سازد..».

کار عربهای جاهلی در اين زمينه به جايی رسيد که جنگهای نا بخردانه ايشان را از پای 
در آورد و جنگجويی صفت شناخته شده ايشان و عادت روزانه ی ايشان شد. سرشت 

َعَصبی در برخی جاها هوشمندی را به دنبال دارد و حق اين است که عرب هوشيار است 
و اين هوشياری در زبان او نمودار می گردد و چه بسيار می شود که نکته ای کوچک را 

در می يابد و اشاره ای دور را به آسانی می گيرد،  از نشانه های هوشياری وی بديهه 
گويی است که چون با سخنی نا گهانی روبرو شود،  به ناگهان و بی درنگ پاسخی شگفت 

می دهد ولی هوش او سازنده و نو آور نيست، يک معنی را به شکلهای گوناگون در می 
آورد،  بازيگری او در سخن آوری بيش از بازيگری وی در نو آوری معنی آدمی را 

 شگفت زده می سازد. به عبارت ديگر زبان او تيز تر از خرد او است. 

انديشه او در اندازه خواهی کم است، زيرا اين پندار به نُدرت برای او زندگی بهتری از 
آنچه دارد تصوير می کند. از اينرو نمونه واال را نمی شناسد، زيرا آفريده پندار است و او 
در زبان خود برای آن واژه ای ندارد و شنيده نشده که به آن  اشاره ای کرده باشد. انديشه 
شعری او بسيار اندک است و در جهانی نوين به پرواز در نمی آيد که از آن معنايی نوين 

بيرون کشد، ولی در همان دايره محدو خود در هر کرانه ای پرواز می کند . از ديدگاه 
اخالقی هم گرايش  به آزادی دارد ، ولی اين آزادی شخصی است نه اجتماعی،  تاريخ آنها 
در جاهليت و حتا در اسالم زنجيره ای از جنگهای خانگی است.  صدر اسالم را می توان 

روزگار زرين ايشان شمرد زيرا اسالم جنگهای خانگی را از آنان پس گرفت و به 
 تاريخ مفصل(جنگهای بيرونی وا داشت و دانستگی ژرف و ممتازی به روان عربها بخشيد. 
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« استاد عبدالعظيم  –(گنجينه تاريخ ايران)  – 259- 258 پوشنه يکم رويه های دکتر جواد علی» « عرب قبل از اسالم) 
   47پوشنه نهم روی رضايی» 

 نامه ی بسيارارجمندی بنام 285 دانشمند بلند آوازه ی تونسی در رويه «ابن خلدون»
اين قوم برحسب طبيعت  چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب می نويسد:«.. (مقدمه)

  کرده اند، به آنچه دسترسی پيدا کنند آنراخووحشيگری که دارند بغارتگری و خرابکاری 
بغارت می برند و به بيابانهای خشکی که جايگاه چادرنشينی آنها است می گريزند... هر 

 دولت آن بی لشگر و نگهبان بينند بدانسوی ُسستی گاه کشورها و شهرهايی را که به سبب 
 می پردازند. چنين جايگاهی بهترين طُعمه ی آنان بشمار می به چپاولگریمی تازند و 

 و به تاراج و غارت اهالی آن می تازند رود و بسبب سهولت تهاجم،  َدمبَِدم بدان سوی 
دست می يازند تا آنکه مردم آن کشور بکلی محکوم و اسير آنها شوند... 

چون باديه نشينی يکی از موجبات دالوری است، بيگمان يک نژاد وحشی از نژاد شهر 
نشين دالورتر است و بنا براين در چيرگی وغلبه بر َخصم و ربودن ثروتهای اقوام ديگر 
توانا تراست، بلکه احوال يک نژاد نا متمدن هم در اين باره بر َحسب اَزَمنه وعصرهای 

گوناگون فرق می کند، زيرا چنين اقوامی هرچه بيشتر به آباديها در آيند و در مساکن 
پرناز و نعمت اقامت گزينند و بمزايای فراخی َمعيشت و رفاه زندگی خو گيرند از صفات 
و عادات وحشيگری و باديه نشينی ايشان کاسته می شود و بهمان اندازه دالوری آنان نيز 
نُقصان می پذيردو اين امر را می توان در حيوانهای غير اهلی چون گاو وحشی وآهو و 

بُز کوهی و گورخر نيز مورد مطالعه قرار داد که هر گاه خانگی شوند و بسبب آميزش با 
آدميان خوی َرمندگی آنها زايل گردد و آذوقه و خوراک آنها فراوان و رنگارنگ شود، 

چگونه وضع آنها در شدت و ُجست و خيزو حتا چگونگی راه رفتن و رنگ پوست تغيير 
می کند .. حالت آدميان وحشی نيز هنگامی که به شهر نشينی خوگيرند بر همين ِمنوال 

است و سبب اين دگرگونی احوال آن است که ِسرشت ها و طبايع انسان در نتيجه عادات و 
چيزهايی که با آنها اُلفت می گيرد تکوين می شود. وهر گاه بدانيم که غلبه و پيروزی ملتها 
تنها در پرتو گستاخی و دليری ميسر می گردد پيدا است که قومی که در باديه نشينی ريشه 

دارتر و خوی وحشيگری او افزونتراز ديگران باشد در غلبه بر اقوام ديگر توانا تر 
خواهد بود و از اينرو هر گاه دو دسته با هم در نبرد روبرو شوند و از لحاظ  شماره هم 

يکسان باشند و در نيرومندی و داشتن جمعيت نيز با يکدگر برابری کنند، دسته باديه نشين 
  همان)263(رويه به غلبه و پيروزی نزديکتر خواهد بود 

باز می گويد: زيرا تازيان ملتی وحشی اند وعادات و موجبات وحشيگری چنان در ميان 
آنان استوار است که همچو ن خوی و سرشت ايشان شده است و اين خوی برای ايشان 

لذت بخش است زيرا در پرتو آن از قيود فرمانبرداری ُحکام و قوانين سر بازمی زنند و 
نسبت به سياست کشورداری نا فرمانی می کنند. پيدا است که چنين خوی و سرشتی با 
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ُعمران و تمدن منافات دارد و در جهت مخالف آن است چنانچه کليه ی هدف های آنان در 
زندگی کوچ کردن از اينسوی به آنسوی و تاخت و تازبه قبايل ديگراست در صورتيکه 

چنين هدفی مخالف آرامش و اقامت گزيدن می باشد که از مهمترين مبانی تمدن وعمران 
در مثل آنان از اينرو به سنگ نيازدارند که از آن ديگدان بسازند و ديگ بشمارمی رود. 

خوراک پزی خود را روی آن بگذارند، برای اين کار بناهای بزرگ را خراب می کنند و 
سنگهای آنها را برای اين منظور بکار می برند. و نياز ايشان به چوب نيز برای برپا 

ساختن سرا پرده ها و خيمه ها است تا از آن ميخ ها و ستونهايی بسازند و در بپا داشتن 
 تا از چوبشان سازندچادر بکار برند، پس کاخها و عمارات را بدين منظور ويران می 

برای برپا داشتن خيمه بهره برداری کنند. سرشت و طبيعت ايشان منافی با ساختمان و 
. بطور کلی عادات و طرز رفتارعرب چنين است و  است و عمرانآبادی و شهر نشينی

خوی آنان غارتگريست و هر چه را در دست ديگران بيابند می ربايند و گذشته از اين 
 و روزِی آنان در پرتو نيزه هاشان فراهم می شود. و در ربودن اموال تاراج می کنند

ديگران باندازه و حد معينی قائل نيستد بلکه چشم ايشان بهر گونه ثروت يا کاال يا ابزار 
زندگی بيفتد آن را غارت می کنند. هر گاه از راه غلبه جويی بر کشوری دست يابند و 
فرمانروايی و قدرت آن سرزمين ُمَسلَم گردد، آنوقت بسياست حفظ اموال مردم توجهی 

ندارند و حقوق و اموال همسايگان پايمال دستبُرد زورمندان می شود و از ميان می رود و 
ُعمران و تَمدن به ويرانی می گرايد. همچنين آن گروه از اينرو مايه ی تباهی عمران و 

اجتماع می شوند که کار هنرمندان و پيشه وران را هيچ می شمارند و برای آن دستمزد و 
ارزشی قائل نيستند. و نيز قوم عرب باحکام و قوانين و منع مردم از تباهکاريها و تجاوز 
به يکديگر توجهی مبذول نمی دارند بلکه تمام هم ايشان مصروف ربودن  اموال مردم از 

راه غارتگری يا باج ستانی است و هر گاه بدين مقصود برسند بکارهای ديگر مردم 
  ).287( مقدومه رويه عنايتی ندارند 

 پايان بخش يکم

دربخش دوم اين جستار به چگونگی پيوند ميان ايرانيان و اعراب از دير زمان تاريخ تا 
 زمان يورش تازيان به ايران نگاه خواهيم کرد. 

از دوستان ارجمندی که بخش پيشين اين جستار و ديگر نوشته های پيشين را در پيوند با 
 دريافت نکرده اند درخواست می شود خبر دهند تا دانشگاه جهانی کوروش بزرگ

 برايشان فرستاده شود.

  هومر آبراميان  –پاينده ايران 
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