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 پرویز رجبی در مصاحبه با روزنامه اعتماد پاسخی بر سخنان دکتر
  

   مهرداد قدردان 

 ١٣٨٨ دي ٢٣

 
 منتشر شد، آقایآبان ماه در ضميمه این روزنامه 12مصاحبه ی دکتر پرویز رجبی با روزنامه اعتماد که با انتشار 

 ایرانيان زرتشتی تحمل شنيدن  یکی از پژوهشگران ایران باستان، پاسخی را تهيه نمود که به قول نمایندهمهرداد قدردان
 سردبير، تا به امروز منتشر نشده است اما از سوی دیگر، اعتماد پاسخی که با وجود قول مساعد. آن وجود داشته باشد

.مصاحبه ی دیگری با دکتر رجبی انجام داد نگری خود را ادامه داد و رویه ی یک سو

 کنيم به اميد آنکه روزنامه اعتماد نيز  در اینجا پاسخ مهرداد قدردان به مصاحبه ی نخست دکتر پرویز رجبی را منتشر میما
 . ویژه به مصاحبه دوم دکتر رجبی را منتشر نمایداین پاسخ و پاسخهای احتمالی بعدی به

  

  

 بخشنودی اهورامزدا

 تو بی چشم شادان جهان نسپری                         بنگری جان است چونخرد چشم

 فردوسی بزرگ                                                                                                                      

 اعتماد مورخ سه شنبه دوازدهم آبانماه سالجاری در گفتگویی با عنوان استاد ارجمند دکتر پرویز رجبی در روزنامه وزین
 همگان از جمله آشنایان به مطالبی را عنوان نموده اند که تعجب»  سقوط ساسانيان و ورود اسالم به ایرانمروری بر«

هجوگونه  گاه فارغ از سندیت و  دانسته نيست که چرا این حرف و حدیث ها .تاریخ و خوانندگان آثارشان را برانگيخته است
بعيد می نماید از .  اند را تحت الشعاع قرار داده استشده ؟ بدان سان آه حتي اعتبار تاریخی که خود نگاشته بيان 

 هستند و سال در آلمان بوده اند و تربيت شده نظم علمی آلمان 14 رجبي که به قول خودشان شخصيتی چون دآتر پرويز
 اينگونه در مورد تاريخ و واقعيت هاي تاريخي ايران جفا باالتر از همه شاگرد پروفسور هينتس ، ایران شناس نامی بوده اند،

نگاشته  76 درصفحه  فرودهاایران شناسی فرازها و استاد بزرگوار فراموش نموده اند که خود در کتاب گویا.روا داشته شود
 :اند

 فرهنگ ملی ، به  تاریخ ميهن ما خيلی کوشش کرده اند و اینک زمان به دست گرفتن توليت تاریخ وبيگانگان برای نوشتن«
 .» نمدی برای قامت بلندباالی تاریخ ، آن را خراب نکنيمخود ما رسيده است اما همواره با این آگاهی ، که با ماليدن

 ! بگيریمآیا اینگونه می خواهيم توليت تاریخ و فرهنگ ملی خود را بدست 

شاه را  5 زیبنده به نظر نمی رسد برای نمونه بيان گردیده که کرتير در نمای کلی ، این گفتگو دارای اشتباهاتي است که
 شاهنشاهی ساسانی، بنيانگذار) ميالدی 224-241(بر اساس تاريخ ،آرتير در زمان اردشير بابکان .  استعوض نموده

جانشين اردشير بابکان ) ميالدی 241-270( زمان شاپور اولعلوم دینی بوده است و در) طلبه(هيربدی تازه کار یا هاوشت
 در کتاب تاریخ ایران دکتر عبدالحسين زرین کوب مورخ نامی کشورمان.  درباریان بود ولی قدرتمند نبودنيز هر چند کرتير جزء
 : کرتير می نویسددر مورد 26صفحه ) تاریخ سياسی ساسانيان(باستان جلد چهارم

 کعبه در کتيبه( مقام روحانی مهمی هم ارتقا یافت و نام وی در فهرست درباریان شاپور هر چند به   [ اول   [در عهد شاپور«
که استناد »  نفوذ و قدرت زیادی هم بدست نياوردنيز ذکر شد اما در بين درباریان او هرگز اهميت زیادی نيافت و) زرتشت

 .است )Altiranische funde und forschungen  p.189( شما پروفسور هينتسایشان از استاد فرهيخته

و او ) والریانوس، فيليپ وکردیانوس( نوعی مغلوب اویندو این شاپور اول ، کسی است که سه امپراطور روم هر کدام به
 یعنی  حکومتش دست گردان حرکتهای دینی و سياسی کرتير بوده باشد، جانشين شاپور اولکسی نمی تواند باشد که

 بزرگ شاپور اول نبود به سبب شایستگی ، پدر به گواه تاریخ مردی دالور بود و هر چند فرزند) هرمز اول(هرمزد اردشير
  نيز از لحاظ شخصيتي کسی نبود که آلت دست کرتير قرار گيرد درست است آه کرتيرترجيح داد آه جانشينش باشد و او

 قدرتمنديش در زمان بهرام اول جانشين هرمز در زمان او لقب هرمزد موبد یافت و در ردیف بزرگان دربار درآمد و لي شروع
زمان بود آه قدرتی در خور تصميم گيری و دخالت در امور شاهی پيدا آرد و  اول است و می توان گفت کرتير در اين

 خود رسيد و همو بود که بهرام سوم را بهنفوذ و قدرت آرتير در زمان بهرام دوم به اوج  . کمر به نابودی مانی ببنددتوانست
  اينكه این دست نشاندگی نيز چهار ماه بيشتر به طول نيانجاميد و نرسه پسر دیگرجاي بهرام دوم بر تخت نشاند و جالب

 . را از قدرت دور و خانه نشين کردنرسه ،کرتير. را برکنار و خود بر تخت شاهی نشست شاپور اول ، بهرام سوم 

 پادشاهيشان تاريخي به این نتيجه می رسيم که آرتير هفت پادشاه را به چشم دیده و در دورانحال با تكيه بر مستندات 
 وآنچه به صراحت در تاریخ آمده فزونی قدرت کرتير درزندگي آرده است ولي هرگز توان تعويض پنج پادشاه را نداشته است

 چهار ماهه است و قدرت بالمنازع او در دوران سلطنت بهرام دوم و سوم که آخری دست نشاندهزمان پادشاهي بهرام اول
 پادشاه یعنی بهرام دوم و سوم صحيح است نه در مجموع می توان گفت تاثير مستقيم کرتير بر سلطنت دو. او بوده است

 . آنانبر پنج پادشاه وآنهم در حد تعویض

او در .  آرده است چنانکه می دانيم مانی قيامی صورت ندادهمچنين استاد بيان می دارند که مانی بر عليه کرتير قيام
 شاپور اول نمود  ادعای رسالت کرد و با آرامش و احترام در بيشاپور کتاب شاپورگان خود را تقدیمزمان شاپور اول ساسانی
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و .   برادران شاپور به کيش او درآمدند و طرفدارش شدندواز طرف دربار در آغاز با مخالفتي روبرو نشد و حتی دو تن از
 مانويان برخورد آند و ماني  کرتير در زمان اين پادشاه موبدي قدرتمند و طراز اول نبود آه بتواند با ماني وچنانکه اشاره شد

  آرامش وارد صحنه می شود نه با قيام عليه کرتير یا پادشاهی شاپور اول، استادبا ادعای تغيير و رفرم و با صلح و در اصل 
 عليه حکومت دینی ساسانی می شورد رجبی در ادامه می فرمایند که مزدک تفکرات اشتراکی خود را ارائه می دهد و بر

 کامال، تحت فشار ماليات و عذاب های دیگر بودند و با اعمال کرتير موافق نبودندمردم: و دليل آن را هم چنين بيان می کنند
در زمان قباد اول ساسانی مطرح  )ميالدی 488-496ظهور و بروز آیين مزدکی (مشخص است که تساوی خواهی مزدک
که مزدک و پيروانش با اعمال او ) ميالدی 300 کامل و مرگ کرتير حدود افول(مي شود که کرتير اصال زنده نبوده است

 ).سال پس از مرگ کرتير 200یعنی حدود (نداشته باشند  داشته يا موافقت

 کتاب وندیداد کمر مردم را مي شکند وسبب در ادامه این پاراگراف ایشان مدعی می شوند که دستورهای دینی مندرج در
 اینجاست که آيا با دستورهای وندیداد که عمدتا مربوط به پاکی و طهارت استشكست ايرانيان از اعراب مي شود پرسش

  شكست رقم مي خورد و شكستن کمر مردم ایران را این َشَوند و دليل است؟اين

که در اوایل( اعراب را دخالت بيش از حد روحانيون و کرتيرجالب اینکه در دو پاراگراف پایين تر ايشان علت شکست ايرانيان از
 اشکانيان فارغ از ساله 470می دانند و اظهار می دارند که حکومت )  حيات داشت نه در اواخر آنپادشاهی ساسانيان

استاد تصدیق خواهند .  بودند حکومت خود را طوالنی کنندفشار دین و مذهب بودآه تلویحا به همين دليل آنها توانسته
 . شدسال به درازا کشيده 428   نيز هر چند به نظر ایشان کمرشکن بود وليفرمود که حکومت ساسانيان

 اشکانيان که افتخاری است برای ایرانيان و نشان دهنده در ادامه استاد با ادعایی شگفت ، آورده اند که مجلس مهستان
 است اين  پایه و اساس فراموشخانه و فراماسون و فراماسونری عصر جدید بوده است که پرواضحمردم ساالری ایرانی ،

 MAGIC جادو و جنبل بوده اند و ایشان واژه در موردی دیگر استاد بيان نموده اند که مغان اهل.قياسي مع الفارق است
 نتيجه  جادو می دهد و واژه قلم و ماژیک را دليل آورده اند و با همين استناد به اينانگليسی امروزین را که معنی سحر و
 !مي رسند آه مغان جادوگر بوده اند

 اوستا را می شناخته اند یونانيان در سده های پيش از ميالد«: کتاب ایرانشناسی شان آورده اند 22 البته استاد در صفحه
 قرار داشته است واژه مجيک یا ماژیک که امروز در همه زبان های و فلسفه افالتون به شدت زیر نفوذ آموزه های زرتشت

و حال چگونه ایرانيان باستان و » باشدبه چشم می خورد باید در همين زمان به اروپا راه یافته)  تلفظهای گوناگونبا(اروپایی
 باال مغان آه به استناد نوشته استاد در کتاب  اند نامعلوم است و اين در حالی است به ویژه مغان جادو و جنبل کار شده

 افالتون نيز جادوگر قهاری بوده باشد و با توجه به فلسفه افالتون را به شدت زیر نفوذ داشته اند بهمين نمط پس بايستي
 .  ذآر نكرده انددر جايي   سرايي و خيال پردازي يد طواليي داشتند ليك جادوگري افالتون رااينكه يونانيان در داستان

 این فشار و امر و نهی که از زرتشتی گری می آمد به اعتقاد:  شده اند که باز هم در فرازی دیگر از گفتگو ، استاد یادآور
 می گفت گفتار نيک پندار نيک کردارتاریخ بخشی از زرتشتيان امروز هم بر همان زرتشتی گری هستند زرتشت چيزی دیگر

 .تمام اینها حاشيه زرتشتی گری بود که در وندیداد آمده است  نيک و هيچ وقت امر و نهی نمی کرد و نداشت ،

 بر که کرده اند و در دینداری خود از طرف دانسته نيست زرتشتيان امروز چه زرتشتی گری پيشه کرده اند و امر و نهی
 پر واضح است که اینگونه نيست و.  می شود آه استاد را به اين نتيجه رسانده استموبدان چه امر و نهي مداومي بر آنها

 دیگری با اندیشه واالی اشوزرتشت آشناييمی توان ادعا کرد که زرتشتيان جماعتی یکپارچه اند که امروز بيش از هر زمان
  پوشيده نيست آنان چون برادران و خواهرانی راستين در کنار برادران و خواهراندارند و خوشنامی و نکوکاریشان بر کسی

نيم نگاهی به عملکرد آنان در یک .  کوشایندمسلمان و یهودی و مسيحِی هم ميهِن خود در پاسداشت و آبادی ميهن خود 
 امروز  استاد به چه استنادی بيان می دارند که به اعتقاد تاریخ بخشی از زرتشتيانحال ،. قرن گذشته اثبات این مدعاست

  منظوری را می رساند؟هم از همان زرتشتی گری هستند این گفتهء مبهم در جمالتی نامفهوم چه

 این  اکنون و امروز را بيانگر می تواند شد و اعتقاد تاریخ را بدان بيان توان کردچگونه تاریخ که گذشته را می گوید حاليه و
 با تاریخ پيوندی است و نه با کردار مردمان ادعا وصله ای است ناموزون با چسبی ناچسب بر اعتقاد زرتشتيان که آنرا نه

 .زرتشتی امروز

 »و با تفکر زیبایی جلو آمد   برادری وارد شداسالم با زیباترین شکل و شعار برابری و« : در فرازی دیگر می فرماینداستاد
و به اين»  ویرایش ایرانی پيدا کرداسالم یک پرداخت و اسالم با تفکر ایرانی آميخت ، «  می دارند کهبالفاصله در ادامه بيان
 می  با هنر ایرانی ، ایران مرکز جهان اسالم شد که به همان طبع و ویراستاری ایرانیبدین وسيله و« نتيجه می رسند که

 .»رسيم

 اندیشه روشن منافات دارد با کمی اندیشه ، تباین آن آشکار خواهد شد، این دو جملهء استاد و نتيجه گيری ایشان با
 کمرشکن و مردم آزار داشته چگونه  که به اعتقاد استاد درگير امر و نهی و طبقه و طبقه پروری بوده و فرهنگیاندیشه ای

  ایرانی را در جهان اسالم مرکزیت دهد؟ اگر اینگونه است اندیشه و منش ایرانیتوانسته اسالم را ویرایشی ایرانی بدهد و
 اینگونه عمل کند و به قول دکتر محمد واال ، انسانی و فرهنگ ساز بوده است و این پتانسيل عظيم فرهنگی را داشته آه

 سيادت فرهنگی تبديل کند کدام ملت و اندیشه را در جهان سراغ داریم اسالمی ندوشن سيادت سياسی بر جهان را به
حتی در عين مغلوبيت    کند اندیشمندانه و توانمند عمل کند عرب همه چيزش را مسخر کند ولی نتواند عربشکه اینگونه

 نامدار آشورمان دکتر عبدالحسين  نوشتهء مورخ.  سياستش را فراچنگ آوردعرب را سامان دهد و مرکزیت ، اندیشه و 
 ميدان فکر و عمل او هرگز از جوالنگاه اسباناین نژاد برتر که«: خواندني است  74زرین کوب در کتاب دو قرن سکوت صفحه

 )ایرانيان( اداره کشورهای وسيعی که به دستش می افتاد نمی توانست بکلی از موالیو شترانش تجاوز نکرده بود برای
 خليفه اموی خودخواه و مغرور بلندپرواز امویصرف نظر نماید ناچار دیر یا زود برتری موالی را اذعان نمود عبث نيست که یک

 بر ما محتاج نبودندساعتی از این ایرانيها شگفت دارم هزار سال حکومت کردند و:  بگوید کهمجبور شد این عبارت معروف را
دیری نگذشت که ایرانيان در قلمرو دین و علم جایگاه ....... نشدیمو ما صد سال حکومت کردیم و لحظه ای از آنها بی نياز

 عده ی زیادی از عمال از  برای خود بدست آوردند چنانکه در پایان دوره اموی بيشتر فقها بيشتر قضات و حتیشایسته ای
 .» استيال داشتندبودند موالی بر همه شئون حکومت) ایرانيان(موالی

با یورش  . یونانيان هرگز مقدونيه ای يا يونانی نشد بلکه این مهاجمان را نيز ایرانی کردایرانی با تازش مقدونيان و 
 تابدانجا پيش رفت که به مدد اندیشه و وحشيانهء مغوِل خرافه پرست وحشی ، ايراني مغولی گری پيشه نکرد بلکه

 فرهنگ ببينيد این شاهکار زایيده استعداد و.  مغوِل بدآیين را خداشناس و مسلمان نمودحتي خویش ،  توانمندی ذاتي
چگونه و از سر چه برهان و استدالل و َشَوند  .ایرانی است ایرانی در درازناي تاريخ فرهنگ ساز بوده است نه فرهنگ سوز

 مشکل داشته است، شاید درست باشد که ما به اندازه یونان فيلسوف نداشته ایم برخی مدعی می شوند که او از بن
بی دانش و بينش هم نبوده ایم و   ولي آنچه مسلم است)   داشته ايم و آتاب و سند و مدرآش بدست ما نرسيده يا(

 فقط در کورش بزرگ آزادی ، عدالت و برابری را در عمل پياده کرد و روا ندانست آه. پردازبيشتر عمل گرا بوده ایم تا نظریه
 آند درست است که به قول دکتر رجبی جنگهای آکادمی بنشيند و از آزادی و عدالت حرف بزند و به نظريه پردازي بسنده

  که این بواسطه سوق الجيشی و استراتژیک بودن سرزمين پاك ایران است که ازکمرشکن داشته ایم بايد چه مي آرديم
 : محمدعلی اسالمی ندوشنباستان تاکنون چشم طمع دشمنان حریص را بر خود نگران داشته است به نوشته دکتر

 راه شرق وبر سر( آفریده و اندیشه ور بوده برای آن بوده که می بایست در منطقه ای ناامنایران اگر کمتر از یونان فلسفه«
 سازندگی داشته در عوض ارتباط خود را با آنچه بعد نيروی خود راصرف بخش بزرگی از جهان بکند اگر کمتر از روم) غرب
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 نداشته، جنگ با یک کاليگوال یا نرون نداشته، بردگی نداشته، نبرد گالدیاتور. کرده است  معنوی زندگی است بهتر حفظ
 ایران پيش از اسالم نهفته است آن است بيش از هزار سال پيام دیگری که در تمدن.... نداشته، ] در قفس[حيوانات درنده

 جهان سرپا ایستاده به عنوان یکی از دو قدرت فائق) سال 428سال، ساسانيان  476   اشکانيانسال، 238هخامنشيان (
 .» آنان نيز چنين شدنداست البته هر سلسله اي سرانجام پير می شود وبه زیر مي افتد

 بنگرید ملتی کهن مصریان را خوي و منش و فرهنگ ایرانی را بيشتر خواهيم شناخت ،   اگر به آارآرد ديگر ملل دقت آنيم
با «:  درباره شان می نویسدایران چه حرفی برای گفتن دارد با تمدنی بزرگ آه دکتر محمد علی اسالمی ندوشن درکتاب

)  مسيحيت مقداری از آن را زدوده بودالبته پيش از آن( اسالم به مصر هيچ اثری از تمدن پيشين در مصر باقی نماند آمدن
به کلمه عربی مصر تبدیل گردید نام ) به معنای سرزمين سياه( کميت بودحتی نام کشور تغيير کرد و از نام پيشين که

 : مورد خالصه می کنيم انسانها همگی به عربی در آمدند تفاوت ماهيت تمدن ایران و مصر را در این چندمکانها و

  ایران کشور روشنایی، خورشيد و آتشمصر کشور دخمه های تاریک،.1

  فناپذیر، ایران کشور خدای ناپيدای جاودانیمصر کشور ارباب.2

  اهریمن همگان در خدمت مرگ، ایران همه چيز نمودار زندگی کوشش و کار برای پيروزی برمصر.3

  شادی از زندگی این جهانیمصر انتظار شادی در دنيای دیگر، ایران طلب.4

 کشوری چند مليتی  - جمشيد و شوش نماینده اقتدار جهانیمصر اهرام، ایران کاخ تخت. 5

 » محو آن به منظور نيالودن زمين و هوا و آبایران مصر موميایی پيکر مرده برای حفظ در جهان دیگر ، .6

 این اعراب بودند که همه  انصافی نخواهد بودکه یکسره خط بطالن بر ایران پيش از اسالم بکشيم و بگویيم کهاستاد،آيا بی
 اعراب مردماني با فرهنگ و سليم النفس و راستگو بودند و ما هيچ آیا این باور درست است آه. چيز را برای ما آوردند

 زنده بگور می کردند؟  نبوديم؟ اگر درست است پس پرسش اینجاست آه آيا آنها نبودند که دختران خود رانداشتيم و هيچ
 اصال به حساب نمی آوردند و هنوز هم بحساب نمی آورند؟ آیا این آیا آنها نبودند که زن را این زیبایی و شگفتی آفرینش را

 یکدیگر جنگيدند و خون  نبودند که به خاطر چرای مشتی علف توسط شتر از چراگاه طرف مقابل ده سال باطوایف عرب
  النفسی چکار؟انسان را ثمن مشتی علف قرار دادند اینها را با سليم

  در این ویژگی و حتی مراجعهتاریخ طبری حمله اعراب به ایران ، مطالعه  بزرگ در بابشاهنامه فردوسیمراجعه به
کتاب دو قرن و یا )  انتشارات ققنوسترجمهء نادر ميرسعيدی چاپ( گرشاسب چوکسی ستيز و سازشسردستی به کتاب

 .  بود تا قضاوت درستی داشته باشيم دکتر زرین کوب کارساز خواهدسکوت

 مهلب در شمال ایران و به ویژه در گرگان،  اعمال یزید بندو قرن سكوت ويا تاريخ طبري ،  سازشستيز و در کتابهاي
 روایت به ویژه خوارزم نيز) ماورالنهر( در سيستان، کردار قتيبه بن مسلم در فرارودانخونریزی دهشتناک ربيع بن زیاد حارثی

خود آورده اید ) جلد دوم( هزاره های گمشدهکتاب 320ابن بلخی از رفتار اعراب با مردم شهر استخر که شما در صفحه
 پيامبر  و تفکر زیبا و حس برادری و برابری حکایت دارد؟ رفتار وحشيانه اعراب با نوهآیا اینها از سالمت نفس. خواندنی است

چه ) ع( است؟ آنها با نوادگان پيامبر یعنی امامان کجایش تفکر زیبا و برادری و برابری اعراب)ع(اسالم حضرت امام حسين
 کردند؟

 بوده است؟ اصال چرا موالی؟ اصلی اینجاست موالی که بودند؟ و شورش مداوم آنها بر عليه سلطه اعراب برای چهپرسش
 نبود؟ نهضت شعوبيه ، معتزله، قرمطيان، به آفرید، سنباد، استاذسيس، مگر اينان مسلمان نبودند وقرار برادری و برابری

 برای چه بوده است؟...  ابومسلم، بابک، مازیار، خرم دینان، سياه جامگان ومقنع،

 بفرمایيد در زمان هخامنشيان و ساسانيان صدایی جز به فرازي ديگر از اين گفتگومي پردازيم استاد ، منصفانه نيست که
 احترام به است که مانی در نهايت با بداقبالي روبرو شد ولی او کتاب شاپورگان خویش را بادربار شنيده نمی شد؟ درست

 پيروان زيادي يافت و حتی نفراتی از خاندان شاهی پيرو او شاپور اول تقدیم کرد و مرام و ایده خویش را آزادانه بيان نمود و
 آیا پيگيری های کرتير عنوان فردی از افراد عادی و از بطن مردم صدا و پيامش از طرف دربار شنيده نشد؟آیا مانی به. شدند

 نشد که نام او حتی در یک متن ساده پهلوی از دوران ساسانی به مانی سرانجام باعث حذف نام و جاه کرتير برای حذف
 ماراسپند، یاد می آنند ولی از  امروزه موبدان در آیين جشن خوانی از موبدان بزرگ ساسانی چون تنسر، آذربادجا نماند و

 نكرده و نمی آنند آیا این خود شنيده شدن صدایی جز صدای دربار نيست؟موبد قدرتمند و فعالی چون کرتير هيچ گاه یادی

 مزدکی نشد؟ هر چند خسرو اول انوشيروان به آیا دربار ساساني صدای مزدک را نشنيد؟پادشاه ساساني قباد اول خود
 . دوران شدندماندند و ماندند و ماندگار  ولی مزدکيان که خود می دانيد  برداشت تحریک موبدان مزدک را از ميان

داریوش .  زمان هخامنشيان نيز صدایی جز صدای دربار شنيده می شدکمی بازبينی تاریخ ما را فرا یاد خواهد آورد که در
 را از برای مردم پدید آورده سپاس می گوید که آفرینش را به انجام رسانده و به ویژه مردم را آفریده و شادیبزرگ خدایی را

 راستکاران است، باید هم باشد پادشاِه فرهمند در اين جهان او طبق اسناد حامی حق و طرفدار راستی و.است
 مي دانيد و شما خود استادید بهتر) راستي و پاآي( خویشکاری انجام وظيفه است در راستای اشهخویشکاری دارد و

 . کتيبهء دیوان خشایارشا ارائه کرده ایدکتاب هزاره های گمشده را نگاشته اید و برگردان و ترجمه ای نو از

 یونانيان دشمنان آشتی ناپذیر عالوه بر این«:  جلد دوم می نویسيدهزاره های گمشدهکتاب  289استاد، خود در صفحه
 آیا پادشاهی که دشمنان قسم خورده ما یعنی یونانيان از او بد » نکردندایرانيان نيز هرگز به صفتی منفی از داریوش اشاره

 را به اعتراف وا دارد قطعا با مردم نگفته اند می شود گفت که فقط صدای دربارش شنيده می شده اوکه توانسته دشمنان
 .خويش مردمدارانه رفتار مي آرده است

 کرده مزد دریافت مي داشته آارگر جالب است در تخت جمشيد طبق اسناد هر کسی حتی برای یک روز هم کار مي
 عنوان کارگر کار می کردند مزد دریافت مي داشتند اگر چه دو سوم کارگر تامين اجتماعی داشته حتی اسيران هم اگر به

2آزادی اسير.1:  اندیشيدنی مزد می گرفتند ولي هنگام آزادی یک سوم بقيه را یکجا دریافت می کردند دو نکتهءمعمولی
 Hinz , Darius und گمشده کتاب خودتان و نيز پروفسور هينتس جلد سوم کتاب هزاره های 305صفحه (دریافت مزد کامل.

die perser , П/171(  

 شدن است به گفته خودتان سقراط در یونان اظهار مي داردآه آیا تا این اندازه به فکر مردم بودن فقط صدای دربار شنيده
 . دوستش داریوش باشد تا داریوشیاو می خواهد 

 نيست؟  است؟ برای سربلندی آنان اقدام نکرده است؟ شخصيتی چون او افتخار مردمان ماآیا کورش دغدغه مردم نداشته
 است؟ آیا فراموش کردنی است رفتارش در بابل؟ به اجرا در آورده منشور آزادی و حقوق بشر خود را براي چه آساني به

من و شما   این را.  در این گشایش بزرگ حتی قطره ای خون از بينی مردمان نچکيده استگواه تاريخ و لوحه هاي بابلي
 در بند و فرستادن آنها با اموال و خواسته به سرزمين مادریآیا آزادی یهودیاِن. نمی گویيم ثبت تاریخ است و شما مقر بدان

 از او در کتاب اشعيایتعریف از کورش تحت عنوان نجات دهنده در تورات و تعریف.  دربار شنيده شدن استخود، فقط صدای
 نبی و عزرا اشاره به مردمداري او نيست ؟
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 توسط فاتحی گشوده می شد چه بر سر حضرت استادی خود بيش از هر کسي می دانند که در آن دوران اگر شهری
چقدر کشت .  دوران است که چه بر سر حتی گربه های شهر شوش آوردساکنان آن می آمد لوحه های آشور بانيپال ثبت

 اجازه سکنی گزیدن در او خاک شهر را نيز به توبره کشيد و به موشان شغاالن و کفتاران رسما.  ببستو برید و شکست و
 کورش در آن دوران سياه ستودنی نيست؟ رفتار انسانی او در برابر آیا رفتار مهربانانه و پدرانه. خرابه های شوش را داد

  آن دوره قابل قياس و همجنسی است؟رفتار حاکمان

 خود شما در  گزنفون سراسر دروغ است؟ این کتاب را که ما ننوشته ایم یک یونانی نوشته استکورش نامهآیا کتاب 
 هم شناخت یک مورخ از تاریخ جهان اندک باشد هر قدر«: هزاره های گمشده جلد سوم مرقوم فرموده اید 305صفحه 

  مقایسه با سرگذشت زن در دیگر نقاط جهان نمی تواند نظر او را به خود جلب نکردهنقش برجسته زن در تاریخ ایران در
 بلندپایگان و سرداران ساسانی بودند باشد برای نمونه در دوره ساسانی پوران دخت و آزرمی دخت اگر هم بازیچه

 تا آن تاریخ شمار زنانی که به فرمانروایی رسيده.  امپراطوری های جهان هستندنخستين شاهان زن یکی از بزرگترین
 کلئوپاترا و چند اميرکوچک دیگر به امارت باشند هنوز به تعداد انگشتان یک دست نبود و پيش از این دو اگر کسی مانند

 مستقل نبودند در این جا این اشاره کوچک ضروری است که زنان سوئيس تازه در رسيده بودند هرگز فرمانروای کشوری
 مردان و جامعه به آنها اجازه انتخاب شدن را نداده تنها اجازه انتخاب کردن را یافتند و تا به امروز هنوز  ]ميالدي [1968 سال
 »است

از زبان  اجتماعی ایران کار می کند در کتاب همشاگردی شما پروفسور کخ آلمانی که به قول جنابعالی بيشتر روی تاریخ
 داریم حقی در امپراطوری بزرگ عصر داریوش با تساوی حقوق زن و مرد سرو کار: می نویسد )باترجمه جنابعالی(داریوش

 » شودکه هنوز در اروپای قرن بيستم برای بدست آوردنش مبارزه می

 :آورده است 278همو در همان کتاب صفحه 

 زمان فرمانروایی داریوش بزرگ از چنان مقامی بررسی دقيق لوح های دیوانی در تخت جمشيد نشان می دهد که زن در«
 .» های جهان باستان نظير نداشتبرخوردار بوده که در ميان همه خلق

 سخن از حسابداري تخت جمشيد  توان از نظر دور داشت که چندین بار در لوحه های گلی آیا این اخالق انسانی را می
 همين لوحه ها به دستمزد مربيان زِن مهد کودک ماماهایی می شود که در خدمت زنان کارگر باردار بوده اند و يا اشارهء

 . استهای کارکنان تخت جمشيد اندیشيدنی

 او را حق رانندگی نيست و از بسياری حقوق حقه دیگر امروزه حتی در کشورهای عربی همجوار ، زن حق رای ندارد و
 فاطمه زهرا حضرت  است آه در دين مبين اسالم بهشت زير پاي مادران است و يا ام ابيها محروم است و اين در حالي

داراي ) س(و حضرت زينب) س( ميگيرد يا حضرت خديجه داراي آن پايه و ارزش است آه آبهاي عالم مهريه شان قرار) س(
 اعتبارشان آیا اینها را باید نادیده گرفت و یکسره بر پيشينهءارزشمند خود تاخت و بی .آن اعتبار و ارزش مي باشند

 .دانست

 بر گذشتهء خود بتازیم و خود را بی اصل و نسب و در یک کالم بی بته دانسته نيست از چه رو برخی از ما سعی داریم
با   زمانی که در ديگر آشورها آیا این کسب اعتبار برای امروز ماست؟آيا این عمل اعتبار آفرین است؟ آنهم در .جلوه دهيم

 سازند و با خانهء دويست ساله يك شاعر پيشينهء تاریخي و ادبی برای خود تکه سفالی برای خود تاریخ و اعتبار می
 . مي آورند و سيستم گردشگری براي اين تاريخ و ادب نوپا ترتيب می دهندفراهم

 اسالم و پس از اسالم تقسيم می کنيم؟ به نظر می چرا ما اینگونه ایم؟ چرا فرهنگ و تمدن ایران را به دو بخش پيش از
  ملت در طول تاریخ یک پيکره دارد یك اندیشه ، یک منش ، اوآزاداندیش، نيک منش واین. رسد اين آار منطقی نباشد

 ای از عملکرد او را مصادره به مطلوب چرا برخی خوش دارند حاصلمندی او را تيکه و تجزیه کنند و تيکه. فرهنگ ساز است
 . و یکسره بر آن بتازندکرده و بر تيکهء دیگر بی مهری روا دارند

 :توجه کنيم 44 صفحه ایران چه حرفی برای گفتن دارد در کتاب به نوشتهء استاد دکتر محمد اسالمی ندوشن

 های تاریخ ساز دنيا زندگی کرده چه در دوران پيش از تجربه چند هزارساله قوم ایرانی که در یکی از پرمشغله ترین نقطه«
زندگی    با مجموعه حکمت و عبرت به او ارزانی داشته که چون حاصل برخورد برهنه و مستقيماسالم و چه بعد از آن، یک

اگر .  که چرا این کرد و آن نکرد و چرا اینگونه زندگی کردگاه ایرانی را سرزنش می کنند... است از عمق قضایا خبر می آورد
 موقعيت جغرافيایی او در....  برویم انصاف خواهيم داد که بهتر از آنچه کرده است نمی توانست بکندبه ژرفای تاریخ ایران

 تحميلهایی بکند باز هم باید از او ممنون بود که از پا نيفتاده قرار داشته و درگير مسائلی بوده که زمانه توانسته است بر او
 .» بوده است پویایی خود را از دست نداده است هر زمان به نوعی، همواره زحمتکش و حاصلمندو تا حد ممکن

 دکترمهدي محسنيان راد استاد ارتباطات خواندنی و شنيدنی است که در این باره نوشته ها و گفتگوها و پژوهشهای
 و استادانه وسيما پخش شد که بسيار ژرف 4 ایشان پنجشنبه شب ها در یکی دو ماهه اخير از شبکه گفتگوهای مستند

 . بيان داشتندزیبا ، کارکرد ملت و بزرگانش را از عصر ایالميان تا قرون اخير

 نباید این«:  کتابخانه های ایران را توسط اعراب رد می کنيد و می فرماييددر فرازی دیگر ازگفتگوی خود کتابسوزی و غارت
حرفی نمی توانسته ایم  11 خط پهلوی شکسته ما ملت روایی هستيم و با «و بيان داشته ايد که » پدیده را باور کرد

 .» باشيمدارای این همه کتاب و مدرک

 متون فراوانی به همين خط ناقص پهلوی و خط کامل دین دبيره داشته ایم و در این ویژگی باید گفت که ما ایرانيان کتاب و
 کتابت قطعا کاغد بازی نمی عرصه دانش و) شهيد( هم روایی نبوده ایم چرا که ابن مقفع این فداکار و جان بخشچندان

 جلوگيری از نابودشدن ، به عربی ترجمه کرده و تا سرحد توان و تا کرده که این همه کتاب و نوشته های پهلوی را برای
که جان بر سر اینکار)  مقفعابن(تالش شبانه روزی روزبه پسر دادویه از اهالی فيروزآباد فارس.  نوشته استزمان مرگ می

 عباسی چون از اندیشه و نگرش او آگاهی یافت به جرم زندیقی کسی که خليفه منصور. نهاد قابل چشم پوشی نيست
 را یک یک بریدند و در به دستور او تنوری افروختند و اندام وی.   به بدترین وجه ممکن او را کشتبودن گرفتارش نمود و

  ساده و تنها به جرم زندیقی بودن اینگونه جان می دهد؟پيش چشمش به آتش ریختند آیا ابن مقفع برای کاری سهل و

 بوده که ترجمه کند و آنقدر ارزش  توان کتابت و نوشتار و نویسندگی او را نادیده گرفت؟ او را کتابهایی پيش روآیا می
 . خود نهدداشته که جان بر سر اين اراده و پشتکار عظيم

کتاب فيلسوف معاصر دکتر  56 خوانندگان را به صفحه اما در این خصوص که ما کتابخانه های عظيم نداشته ایم
 : دعوت می کنمشعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی نام غالمحسين ابراهيمی دینانی به

 حکمت خسروانی مبادرت نمی کند بلکه او به سهروردی از سر تعصب قومی و از روی نژادپرستی به زنده نگاه داشتن«
 روی غرور و نژادپرستی حکمت خسروانی و فلسفه ایران باستان را نادیده گرفته خوبی می داند که مورخان مغرب زمين از

 های متعصب اشعری و قشری نيز در  تا آنجا که توانسته اند بر روی آن سرپوش گذاشته اند از سوی دیگر برخی از فرقهو
 و تمدن ایران باستان و سوزاندن آثار علمی و فلسفی این سرزمين بی جهان اسالم ظاهر شدند که به نابود کردن فرهنگ

 ميان مردم مسلمان ،  ميدان شده و از هيچ کوشش و تالشی دریغ نکرده اند برخی از فرفه های قشری دررحمانه وارد
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 جهان کافی است و هرگونه کتاب دیگری غير از این کتاب چنين می اندیشيدند که قران کریم برای هدایت بشر تا پایان
 توسط  به هر روی در کتاب التنقيحات خود به سوزانده شدن بسياری از نسخه ها و مصاحفآسمانی باید سوزانده شود

به شمار آورده است عين عبارت او در )  مصلحتحکم رعایت(عثمان اشاره کرده و آن را از موارد و مصادیق مصالح مرسله
 عثمان بعض المصاحف لمسفده کان بتوقعها و عدم انکار الصحابه و من این یرجی اصلو کذا حرق.... «:این باب چنين است

 »»شاهد

 بدین گونه شک نيست که در هجوم تازیان«: می نویسددوقرن سکوت کتاب 96دکتر عبدالحسين زرین کوب در صفحه
 از تاریخ ها می توان حجت آورد و بسياری از کتابها و کتابخانه های ایران دستخوش آسيب فنا گشته است این دعوی را

 برای عرب که جز کالم خدا هيچ سخن را قدر نمی دانست کتابهایی که از....  کنندقرائن بسيار نيز از خارج آن را تایيد می
 عنایت کند؟ در آیين مسلمانان آن آن مجوس بود و البته نزد وی دست کم مایه ضالل بود چه فایده داشت که به حفظ آن

 و پيداست که چنين قومی تا چه حد می توانست به کتاب و کتابخانه عالقه روزگار آشنایی با خط و کتابت بسيار نادر بود
 ادب پهلوی باقی مانده است فایده  باشد و تمام قرائن و شواهد نشان می دهد عرب از کتابهایی نظير آنچه امروز ازداشته

 عهد ساسانی در کتابها مانده است که نام و نشانی از آنها باقی نيست نام بسياری از کتابهای... ای نمی برده است
 همه قراین پيداست که در باری از......  های آنها نيز که در اوایل عهد عباسی شده است از ميان رفته استحتی ترجمه

 است گفته اندکه وقتی سعد بن ابی وقاص بر مدائن دست یافت در حمله عرب بسياری از کتابهای ایرانيان از ميان رفته
 نوشت که آنهمه را به بسيار دید نامه به عمربن خطاب نوشت و در باب کتابها دستوری خواست عمر در پاسخآنجا کتابهای

 است خداوند برای ما قرآن را فرستاده است که از آنها راه آب افکن که اگر آنچه در آن کتابها هست و سبب راهنمایی
از این سبب .  است در آن کتابها جز مایه گمراهی نيست خداوند ما را از شر آنها در امان داشتهنماینده تر است و اگر

 در کتابهای کهنه قرنهای اول اسالمی نيامده است و بهمين آنهمه کتابها را در آب یا آتش افکندند درست است که این خبر
 مجوس  صحت آن دچار تردید گشته اند اما مشکل می توان تصور کرد که اعراب با کتابهایجهت بعضی از محققان در

 ».رفتاری بهتر از این کرده باشند

 .اشاره کرده است)  مصاحف( ابراهيمی دینانی ، بخاری نيز در فضائل القرآن به واقعه سوزاندن کتابهابه نقل از دکتر

ایرانيان « :به نقل از ابن خلدون در این باب آورده اید 237و  236 در پاورقی صفحات جشن های ایرانیاستاد، شما در کتاب
 علوم در کشور ایشان توسعه یافته بود زیرا به شيوه ای بودند که بر علوم عقلی اهميت عظيمی می دادند و دایره آن

  عظمت بود و هم گویند که این علوم پس از آن که اسکندر دارا را کشت و بر کشوردولت های ایشان در منتهای پهناوری و
 شمار و بی حد و حصر از ایشان دست یافت کيانيان غلبه یافت از ایرانيان به یونانيان رسيد چه اسکندر بر کتب و علوم بی

 کتب بسياری در آن سرزمين یافتند سعدبن ابی وقاص به عمر بن خطاب نامه و چو کشور ایران به دست اعراب فتح شد و
 عمر به وی نوشت که آنها را در  تا درباره امر کتب و به غنيمت بردن آنها برای مسلمانان کسب اجازه بکند ليکنای نوشت

 باشند خداوند ما را به رهبری کننده تر از آنها هدایت کرده است و اگر کتب آب فرو افکنيد چه اگر در آنها راهنمایی درستی
 آنها را در آب یا آتش افکندند و این است  ضالل و گمراهی است پس کتاب خدا ما را از آنها بی نياز کرده است از این رواهل

 ». چيزی از آنها به ما نرسيدکه علوم عقلی ایرانيان از ميان رفت و

دولتشاه « : بيان شده نوشته عباس اقبال آشتيانی شاهد آورده اید که در کتاب مذکور مفصل ایرانتاریخدر ادامه از کتاب
 عبداله بن طاهر به روزگار خلفای عباسی امير خراسان بوده و سمرقندی در تذکره الشعرا می نویسد حکایت کنند که امير

 است؟ گفت این قصه  نشسته بود شخصی کتابی آورده و به تحفه پيش او نهاد ، پرسيد که این چه کتابروزی در نيشابور
 کرده اند امير فرمود که ما مردم قرآن خوانيم به غير از وامق و عذرا است و خوب حکایتی که حکما به نام انوشيروان جمع

 است و پيش ما مردود  چيزی نمی خوانيم و ما را از این نوع کتاب در کار نيست و این کتاب تاليف مغانقرآن و حدیث پيغمبر
  قلمرو من هر جا که از تصانيف عجم و مغان کتابی باشد جملهاست فرمود تا آن کتاب را در آب انداختند و حکم کرد در

 .»بسوزانند

گزارشهای زیادی در دست است که به هنگام یورش اسکندر «:  نویسيدو شما خود در همان کتاب و در همان صفحات می
در ادامه یادآور »  است ها و در سده های نخستين هجری بيشتر از هر زمان دیگری به کتاب آسيب رسيدهو حمله عرب
 فرهنگی بر خشم ایرانيان می افزوده است و آنها را در ستيز با بيداد و طبيعی است نابودی دستاوردهای«:می شوید که

 آزادیخواهان با کتاب سوزی  امپراطوری اموی و عباسی مصرتر می ساخته است و از سوی دیگر همواره سرکوبیاستبداد
خليفه عباسی برای مبارزه با آزادی خواهان ایرانی اداره ویژه ) هجری  158 -169(های بزرگی همراه بود به دستورالمهدي

یعنی کتابهای فرهنگی و ( ستيز با دربار خالفتتا کار گزارانش هر کجا نشانی از نوشته های ایرانيان در  بنياد یافته بود ای
 تسخير حتی متذکر می شويد که این کتابسوزی بعد از ورود اسالم و. » مي آردندمی یافتند بی درنگ نابودش) دینی

 کتابخانه های ایران کتابخانه ری بود که محمود غزنوی یکی از بزرگترین« :کامل ایران در سالهای بعد نيزادامه داشته است
 نجوم آن  گشودن ری و بار آوردن خرابی های فراوان به سوزاندن کتابهای علمی و فلسفی وهجری پس از 420در سال

خليفه عباسی نوشت طایفه ای از ) هجری 381-422(دست زد و سپس با غرور فراوانی طی نامه ای به القادر باهللا
 ). ایدرا ماخذ ذکر فرموده 546 جلد یک صفحه ری باستان(. استبدباطنان را بر دار اعتبار کشيده

 نقل می کند که فهرست این کتابها در کتابخانه برای مراجعه جلد 114000عالمه قزوینی تعداد کتابهای کتابخانه ری را
 از گزارشهای در به این ترتيب بدیهی است که بسياری) به بعد 544 صفحه ری باستان( استشامل ده جلد می شده

 استاد خود قضاوت می فرمایيد که بر خالف نظریه مطروحه و پيوند با تاریخ اجتماعی ایران از بيخ و بن نابود شده است و
 کتابخانهء ری که از جلد کتاب 114000 اعتماد ملت ایران ملتی شفاهی و روایی کامل نبوده اند وگرنه مصاحبه با روزنامه

 عهد محمود غزنوِی ویرانگر نگاشته نشده بود و این حروف هجوم در امان مانده بود و یک شبه و در عهد آتاب سوزان و
 . کاربری عظيم داشته و کتابخانه ها را پدید آورده بوده استشکسته به قول شما

 مي نويسيد آثار الباقيه بيرونی در به نقل از ابوریحان 238 صفحه جشن های ایرانی شما خود در همين کتاب و
 آشنا بوده نيز به هنگام پرداختن به تاریخ اجتماعی ایران به خوبی با این گرفتاری) هجری 360-440(ابوریحان بيرونی«:که

 است که قتيبه بن مسلم نویسندگان و هيربدان و علت این که ما از اخبار بی خبر مانده ایم این: است که می نویسد
]  هجریسالهای نود[ آن چه مکتوبات و از کتاب و دفتر داشته اند همه را طعمه آتش کردخوارزم را از دم شمشير گذرانيد و

 » نيازمندی های تاریخ به نيروی حافظه استو از آن وقت خوارزميان امی و بی سواد مانده اند و تنها اتحاد ایشان در

 که مورخ وطن و  قابل احترام که مورخ باید بی وطن باشد ولی آیا برای اثبات بی وطنی شایسته استاستاد، نظر شما
 و این افتخارات که رایگان به دست نيامده را به ثمن افتخارات ملت خود را در طول تاریخ درگير تناقض های نفس گير کند

  آورد؟بخس به معرض بيع و شری در

 ، موبد بزرگ دورهء اردشير بابکان هنگام تدوین اوستا به حکام قطعا می دانيد که اگر کتاب و نوشته ای در کار نبود تنسر
 یورش اسکندر و سلطه  طبرستان نامه نمی نوشت و درخواست یاری نمی کرد که آنچه از اوستا مانده و ازوالیات از جمله

 . بفرستدجانشينانش جان سالم بدر برده را جمع آوری کرده برای او

 کار می کرد جندی شاپور به آن عظمت را نمی توانست برپا دارد واگر این ملت در آن دوران روایی صرف بود و تنها شفاهی
 نبود فيلسوفان فراری یونان بعد از اسالم سرپا نگهدارد و اگر او تنها ملتی شفاهی بود و اهل اندیشه و قلمتا ساليان سال

 شفاهی اندیش صرف بود و از کتاب و کتابخوانی برآنار، چگونه به محض به دربار خسرو اول انوشيروان پناه نمی بردند اگر
 آمد موبدان و  که به برکت وجود فضل بن سهل سرخسی و برادرش حسن در دربار مامون عباسی فراهمآزادی اندکی
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 هجری آن حجم کتابهای پهلوی با همان خط ناقص و هيربدان و فعاالن فرهنگی دست بکار شدند و در قرن سوم و چهارم
  ذکر فرموده اید را نگاشتند پس این ملت شفاهی چگونه در آن دوران و از کجاتایی که شما 11شکسته و کم حرِف 

را یک شبه اندیشمند و کتاب ...  اشوهشتان و آذرفرنبغ، فرنبغ دادگی، آذرباد اميدان ، زادسپرم، منوچهر گشن جم، اميد
 اهل  کرد انصاف دهيد که اینگونه نبود و مردم ایران اهل اندیشه و قلم بودند و اگرنویس و اهل مجادله و بحث و فلسفه

 دارند چرا داریوش بزرگ پادشاهشان اولين نوشتار نبودند پس چرا ایزد قلم، ایزد دین دارند چرا ایزد چيستا ایزد دانش
 کوه می در بيستون بر   آن دوران را با تمام وقایع تاریخی دوران شروع به کار خودروزنامه دیواری کامل به سه زبان مطرح

 قدم در تخت جمشيد سنگ نوشته به هر سه زبان پارسیچرا قدم به.  نگارد آه همگان در تمامی دورانها بخوانند و بدانند
 بر خود و  داریم مسلما داريوش برای جماعتی بی سواد و فارغ از اندیشه و قلم این زحمت راباستان، ایالمی و بابلی

 .جانشينانش هموار نکرده است

.  گرفت پادشاهان هخامنشی بر لوحه های گلی ثبت و مهر می شد و مرتب در بایگانی قرار میچرا کمترین هزینه درعهد
 ثبت شد؟ چرا مهر نرسی سنگ نوشته بنای پل چرا حتی تير پرتاب پادشاهی چون شاپور در حاجی آباد، تنگ براق بر کوه

 پهلوی بر سينه کوه ها به در برابر دید مردم قرار داد؟ چرا اینهمه وقف نامه به خط) تنگاب( فيروزآبادخود را بر روی رودخانه
یا کتاب....  پهلوی چشمه عبداله مرودشت ، تنگ خشک سيوند، کازرونیادگار در برابر دید همگان قرار داده شده وقف نامه

 21 ساسانی در  حجم عظيم آه پس از يورش اسكندرگجسته توسط بالش اشكاني جمع آوري و در دوراناوستا با این
  آیا اینهمه آتاب و نوشته آه.  خبر داریمنسک تنظيم شد ، نوشته نشده بودند؟ دست کم از وجود هفت کتاب ماني

را )  ما رسيدهتازه آن تعدادي است آه بدست( نوشته شادروان دکتر تفضلی آمده  اسالم ایرانتاریخ ادبيات پيش ازدرکتاب 
 مسلما براي آگاهي بوده آه زحمت فراوان تدوین و برای مردم بی سواد و بدور از قلم و نوشتار فراهم آورده بودند؟

 کتيبه های همان کرتير سخت گير در سر مشهد کازرون، نقش رستم، نقش. می خریدندنوشتنش را در آن دوران به جان
 برای شفاهی اندیشان و روایی رجب و دیواره کعبه زرتشت در ویژگی معراج و توصيه های دینی که به همگان دارد

 . شاپور اول بر دیواره کعبه زرتشتمسلکان نگاشته نشده است یا کتيبه کارنامه مانند

 گر آه  در فرازهایی از گفتگویتان دچار خلط مبحث و تناقض شده اید جایی در پرسش مصاحبهاستاد قبول بفرمایيد که خود
 برابری و برادری وارد شدند و با توجه به نظام کاستی مورد اشاره کردید که اعراب در آغاز با شعار«:با تيزبينی پرسيده اند
پيداست که «: فرموده ایدشما در جواب»  چه شد که آنها به موالی و بنده در مورد ایرانيان رسيدند؟استقبال قرار گرفتند

به هر حال نمی توان ....  طوری که اسالم خواستار آن بوده عمل کننداعراب مسلمان هنگام ورود به ایران نتوانستند آن
داستان مالل آوری است ....  دانست از این گناه بزرگ به این بهانه که رهبرانشان خائن و فاشيست بودند مبراقوم عرب را

 نداشتند از اسب استفاده کنند در حالی که ما ملتی بودیم که به عنوان باید اشاره کنم که ایرانيان مسلمان اجازه
 این نوشته را باور بداریم یا این استاد فرازهای قبل از » اقوام جهان از اسب برای سواری استفاده می کردیمنخستين

 شماست که رنج نوشتن کتابهای هزاره های گمشده و سده های قسمت را پذیرا شویم کدام یک نظر مورخی چون
    تاریخ ایران بر خود روا داشته است؟گمشده را در خصوص

 فرهنگ و داشته های ملت مغلوب اعراب فاتحان نيکوسرشتی بودند اهل یادگرفتن بودند و به»:  فرموده ایداستاد در ادامه
  پاراگراف پيشين صحبت خودتان در همين مصاحبه و نيز با نوشته های خودتان بهاین تناقض آشکاری با »توجه می کردند

 . باقی خواهند ماندویژه در کتاب جشنهای ایراني دارد که خوانندگان درگير این تناقض ناخوشایند

  پرسش در ذهن خواننده نقش می بندد که ما پيش از اسالم اصال نماز جماعت داشتهبا خواندن بقيه پاراگراف مذکور این 
 پهلوی زرتشتيان به نيایش و نمازهای ایم يا خير؟ چنانكه ميدانيد پاسخ مثبت است در اوستا و اندرزنامه ها و متون

به معنای  YAZ جشن همان یسن اوستایی است و یسن از ریشه اصال واژه. همگانی و جماعت سفارش می شوند
 شروع  جشن همان نيایش همگانی است یا در اوستا نماز آفرینگان با تاکيد بر نماز جماعتنيایش و ستايش است یعنی

محل   پرسش اینجاست که آتشکده های ساسانی »همگی سرواپوشيم، همگی نماز وکریم به دادار اورمزد«:می شود
 تقویم برپایی اینهمه جشن در  برپایی نماز و نيایش و جشنهای همگانی نبوده است؟ چه کاری بوده است؟ آيا برای

  نيست؟زرتشتی که با نيایشهای همگانی همراه بوده و هست نمایانگر نماز جماعت

 کردند به ایران آمدند و در دارالحکمهء تاسيسی فاتحان عرب به که دانشمندان یونانی فرار«:بعد در ادامه می فرمایيد
 اول انوشيروان به ایران استاد این دانشمندان یونانی که عمدتا فيلسوف بودند در زمان خسرو. » دادندفعاليت خود ادامه

  آشکار زمانی افتخار حضور یافتند تا سبب رنسانس در اروپا شوند؟آمدند، چگونه این نفرات در دارالحکمه با این تباین

شاهان بود و ما ایرانی ها ملت   خدای نامه ها در مدح تمام نوشته های« :در فرازی دیگر از گفتگو بيان فرموده اید که 
 کارها عالقه  هخامنشی و اشکانی ابرقدرت هستيم اما هومر و هردوت و گزنفون نداریم به اینروایی هستيم در زمان

 تکرار شده پيشتر جواب داده شد ولی بقيه را با منابعی به برخی از این ادعاها آه مجدد .»نداشتيم شاهنامه روایی بود
 اند و این استاد می دانند که خدای نامه ها یا سير الملوک ها ویژهء مدح شاهان نبوده.  کرددیگر مستند بررسی خواهيم

 اذعان دارند آه شاهنامه تنها نامهء شاهان نيست کتاب ها بوده اند آه منبع شاهنامه قرار گرفته اند و شاهنامه پژوهان
با .  آگاهند همگان از ارج و منزلت و محتوای این نامه گرانسنگ که قرآن عجم ناميده شدهبلکه شاه نامه ها نيز هست و

 .  ی شاهان خواندن آن بی مهری آشکار استمراجعه ای سردستی به این نامهء ارجمند متوجه می شویم که تنها نامه

 اندرز برای شما بيان آنچه من در طول اين سی سال به عنوان پند و«:  روزی بر سر منبر گفت کهگویند امام محمد غزالی
 : بيان نمودهکرده ام، همشهری ام فردوسی توسی در دو بيت به بهترین وجه

 پرستيدن دادگر پيشه کن              کنز روز گذر کردن اندیشه

 »ره رستگاری همين است و بس              کسبه نيکی گرای و ميازار

 : شاهنامه فراوان داریمکه از این دست سخنان گهربار در

 مبادا هوي بر تو فرمانراوا                 هوابنه کينه و دورباش از

  آبروینبيند به نزد کسی          گویچنان دان که بی شرم و بسيار

 مشو تيز با مرد پرهيزگار                   دارخرد را مه و خشم را بنده

 که آز آورد خشم و بيم ونياز                 آزنگر تا نگردد به گرد تو

 جدا کن ز دل ،کژی و کاستی                 راستیهمه بردباری کن و

 پشيمانی آرد دلت را شتاب                  متابز راه خرد ایچ گونه

 بد اندیش را بد بود روزگار                   مداربه دل نيز اندیشهء بد

 که شاهنامه فردوسی را که کتابی سراسر در برگيرندهء پيشينهء اساطيری ، چنانکه اشاره شد بی مهری خواهد بود
 را به نمایش می گذارد  تاریخی و طرز نگرش ما به جهان هستی است و منش و کنش و آرمان و آرزوی ایرانیحماسی و

طبق تحقيقات روانشاد دکتر ذبيح اله صفا در کتاب .  بدانيمرا بی منبع و ماخذ و فقط نامهء شاهان و مداحی از شاهان
منابع و ماخذ ... اخبار رستم و   و ذکر خود فردوسی بزرگ شاهنامه ابومنصوری ، روایات پهلوی ، ایرانحماسه سرایی در
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 .شاهنامه بوده اند

 ویرانی کتابخانه ها سخن به ميان آمد استاد هومر و هردوت و گزنفون نداریم پيشتر از کتابسوزی ها و   ویژگی اینکه مادر
 39 الباقيه صفحه ابوریحان بيرونی در آثار«: می نویسد فرهنگ در ایران پيش از اسالمآموزش وفریدون جنيدی در مقاله
 تل هایی که شکافته شده خانه هایی یافتند که پر بودکه یکی از شهرهای اصفهان است از» جی«آورده که در زمان ما در

 » چيست آن نوشته بودند و این پوست ها به کتابت هایی مکتوب بود که دانسته نشداز عدل های پوست توز که بر

هجری سقفی خراب گردید و در آن کتابهای زیادی به دست آمد  350 سال ابن الندیم در الفهرست آورده است که در«نيز 
 .» توانانيی خواندن آن را نداشتکه هيچ کس

 داشت و دانشمند نداشت، آیا با...  تخت جمشيد ایوان مدائن، بيستون تخت تاقدیس ویا مگر می شود بناهایی چون
که این بنای شگفت،   گردشی در تخت جمشيد این جایگاه دانش و هنر و با دیدن عظمتش می توان تصور آرد

  است؟دانشمندانی را به عنوان محاسب و مهندس و خالق نداشته

دانش  دیباچه کتاب جشن های ایرانی می ستایيد در مقاله استاد پرویز شهریاری که جنابعالی دانش و منش ايشان را در
 آورده شود این نوشتار طوالنی  مطالب جالب توجهي را نوشته اند که اگر همهء آنها مثال تاثير آن بر جهاندر ایران باستان و

پلونيوس یکی از مورخين یونانی در قرن اول «: شود  آن اشاره می تر از آنچه که هست خواهد شد ولی به بندهایی از
 زمين و انحنانی زمين را اندازه می وقتی من ایران بودم داشتند شعاع کره:  ميالد که از ایران دیدار کرده می گویدپيش از

 توان انحنای آنرا اندازه بگيرند باید اخترشناسی و ریاضی را دانست که جز این نمیگرفتند اکنون اگر بخواهند شعاع زمين و
 آن را عمر خيام بر عهده داشته است خود اعتراف می گاه شماری جاللی که تدوین و تنظيم یا در مورد . کاری را انجام داد

 یاد می کند ولی اکنون  شهریار دوران ساسانی قرار داده است و ابوریحان بيرونی در آثار الباقيه از آنکند که آنرا بر پایه زیج
 .»این زیج وجود ندارد و از بين رفته است

 :می نویسد 136 در صفحه  جهانتاثير فرهنگ و تمدن ایران درعباس قدیانی در کتاب ارزشمند

 حاصل طب را داریوش در یکی از ممالک تابعه مصر تاسيس کرد و علم پزشکی به تدریج بسطدر جهان ، نخستين مدرسه«
 وجود داشت به هر حال این ایرانيان بودند که در جهانسازمانی برای اطبا و جراحان  کرد و در زمان اردشير دوم هخامنشی

 دانشگاه جندی  را قائل شدند و این ميراث را برای نوع بشر باقی گذاشتند در زمان ساسانيانبرای پزشک مقام ارجمندی
نخستين بار در آنجا ایرانيان به تاسيس بيمارستان پرداختند   .سال مرکز تعليم طب بود 600شاپور تاسيس گشت که قریب

 اسالو فراگرفته بود و در همان  را به ارث واگذاشتند در همان قرنهایی که اروپا را سيل اقوام وحشی ژرمن وو این موسسه
مملکت ایران.  دانشگاه آتن را تعطيل و تدریس حکمت را ممنوع آرده بوداوقاتی که امپراطوری بيزانس به حکم تعصب دینی

 دامان خود پرورده که اسباب فخر و در دوره اسالمی، ایران سه پزشک و مصنف کتب طبی در......  فضال و علما بودپناهگاه
 .» علی بن عباس مجوسی اهوازی و ابوعلی سينامباهات است و آن سه عبارتند از زکریاي رازی،

 عمر کوتاه خویش  که این دانشمندان قرون اوليه اسالمی آیا فقط به واسطه استعداد خود و در طولپرسش اینجاست
 200زکریای رازی .  همه آن دانش از آن خودشان بودهتمامی دانش پزشکی آن دوران را تجربه و کشف و اندوخته بودند و

 غول  کتاب قانونش که در زمينه پزشکی است و به تعبير شما در کتاب ایران شناسی کتابیجلد کتاب نوشته یا ابن سينا
 دفعتا حاصل می شود؟ یا اينكه حاصل کار آساست آیا فقط حاصل کار شخص آنهاست؟ یا بهتر بگویم آیا علم و دانش بشر

 می ،   شده و به حال رسيده و در آينده نيز قابل پي گيري و رو به تكامل استيك گروه است که آارشان از گذشته شروع
بطور .  و بایر قابل برداشت نيستدانيم که حاصل دانش بشری یک شبه بدست نيامده است و اين محصول از زمين بکر

 حتما این بنا بر پی و پایه ای استوار است و دانش بشری را نيز پایه ای است مثال اگر ساختمان زیبایی را در نظر بگيریم
 استادان و دانشمندان و تاليفات و تجارب آنان نيز در برآوردگاری آن سهيم بوده اند یعنی اگر جندی شاپور و  گذشتگان که

 . قرون اوليه اسالمی اینگونه مبرز نمی شدندنبود مسلما ابن سينا و رازی در

 خود شيخ مگر بر پایهء  فلسفه اشراق که فرزانهءفروغ شيخ اشراق آن را سامانی نو بخشيد بنا بر اقراردر موردی دیگر آیا
  بنا نشده؟حکمت خسروانی که ریشه در اندیشهء گاهانی اشوزرتشت دارد

 و بر خالف نظر شما آساني چون هومر، گزنفون و هردوت نيز داشته ایم پس ما ایرانيها نيز دانشمند و محقق داشته ایم  
 اشاره شد ، آور سويي هست آه  جور زمان چندان آثاری از آنها به جا نمانده است به دالیلی که پيشتر بدانولی بر اثر

 .بتوان با آن نور حقيقت رسيد

 حمله کرد نه تنها شيرازه امور اسکندر وقتی به ایران«:کتاب پيش گفته می نویسد 263 قدیانی باز هم در صفحه عباس
 برپايي افزون بر اينها آردار مغوالن با آن هجوم وحشيانه و » نيز نابود کردمملکت را در هم ریخت بلکه منابع علمی ایران را

 . استمناره های انسانی آه از همه بدتر ، زيان بارتر و تاثيربرانگيزتر

 ثعالبی ابن مسکویه عرب بوده اند که تاریخ سرزميننمان را نوشته اندطبری«: در بندی دیگر از گفتگویتان بيان داشته اید که
 .» ایم فرموده اید که تاریخ ما را هم اعراب نوشته اند و ما اینکاره نبودهو اظهار

 همچنانکه از نامش پيداست ایرانی است ، ثعالبی تاریخ طبری مولف استادگویا فراموش فرموده اید که محمد جریر طبری
 ایرانی بوده اند و هم مورخ و مورخان و تذکره گواه تاريخ ايرانی و ابن مسکویه نيز ایرانی و زرتشتی بوده است و اینها همبه

 نرشخی، بنداری، فردوسی ، دقيقی ابونصرقبادی، حمزه اصفهاني ، مسعودي ،:  ایم نویسان ایرانی دیگری هم داشته
 مردم ایران پرداخته اند در مورد کورش بزرگ و آه به تاریخ و آداب و رسوم.... ابوریحان بيروني ، محمد بن زفر، ابن بلخی و

 یادگار  گفته شد او و کار بزرگش را بشریت به دوران در حافظه تاریخی خود به نيکی بهمنشور آزادی او نيز پيشتر اندآي
 .خواهد داشت

 مناسبت نمی بينم، توصيه و سفارش ارزشمند و حکيمانهء خودتان را در پایان اما استاد ، حسن ختام این دل نوشته را بی
تا با خوانندگان مروری بر آن   اید قرار دهم  که در نقد غربی ها و کارکردشان نگاشتهایران شناسی فرازها و فرودها کتاب

 : داشته باشيم و بينديشيم

 سرگرمی  پافشاری بيش از حد بر این که غربی ها پدر ما را در آورده انداين اتفاقاپيله کردن و یک چيز را فراموش نکنيم « 
 پایان کار عصبانيت ما هم فکری در آستين مطلوب غربی هاست، غربی از عصبانيت ما هم بهره برداری می کند او برای

 قيام را به یاد بياورید گذاشتند مردمی استعمار زده عصبانی شوند و» زنده باد زاپاتا «و» روز در پکن 85« دارد و فيلمهای
 مثال این انتظار که غربی ها درباره شيعه قلم کنند و درست در لحظه پيروزی همه موفقيتها را با شيطنت نقش بر آب کردند

 دیگران از نخواهد برد ما بيشتر نياز به شناخت خودمان از خودمان داریم تا محتاج به شناختفرسایی نکرده اند راه به جایی
 خواهند البته حقيقِت ماهيت غربی ها را طبيعی است که دیگران همواره ما را آنگونه خواهند شناخت که می. ما

  بتراشيم و آن را سودمند و چشم نواز کنيم تفاوت بهای گوهر نتراشيده و گوهربشناسيم اما گوهر ماهيت خودمان را
 »!از قدیم . تراشيده بسيار است

 »خود را بشناسيم«پس استاد ، جسارت است                                                                      

  ميهن و خوشه چين خرمن دانش شما هم                                                                      
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 مهرداد قدردان                                                                                                 

 
 

 1181: بازدید
 

)7(یادداشت ها   

  ١۶:۴۵:۴۵ - ١٣٨٨/١٠/٢٣در , شبنمنویسنده  .1
  جناب آقاي قدردان
   سپاسگزارماز دلنوشته زيبايتان
همتتان افزون باد

  ٠٣:٢٠:٢٨ - ١٣٨٨/١٠/٢۴در , فرشيدنویسنده  .2
؟ را داده اید سپاسگزاری .. زیبایی پاسخ این اسبهترین درودها به شما من که نميدانم چکونه از شما که به این

 قدیمی ها غم به خانه ات نيایداميدوارم بقول.نمایم

  ٠١:٣٣:١۶ - ١٣٨٨/١٠/٢۶در , مشتاقنویسنده  .3
هماره پيروز باشيد. ایران و ایرانی هستيدتالشگر و دلسوز.به راستی که پژوهشگری به معنای واقعی کلمه 

  ٠٩:١٢:٢٣ - ١٣٨٨/١٠/٢۶در  ,همكيشنویسنده  .4
  سپاس آقاي قدردان

 داشتن افرادي همانند شما افتخار ميكنيمما به

  ١١:٢٠:۴٠ - ١٣٨٨/١٠/٢۶در , ايرانينویسنده  .5
. باشيداميدوارم همواره موفق و در پناه يزدان پيروز!  به اين آقادرود بر شما و سپاس فراوان از پاسخ خردمندانه تان

  ٢١:٢۵:٣۴ - ١٣٨٨/١٠/٢٨در ,  صبرکن اغالمعباسنویسنده . 6
 فرزند مهر هستيمقدردان شما ای

  ٢٣:٢٨:١٣ - ١٣٨٩/٠١/٢١در , ميثم پرتوی داالخنویسنده . 7
 توجه به مطالب این نقدناقص خواهد ماندبی تردید مطالعه کتاب ها و نظرات دکتر رجبی بدون

 

 یادداشتایجاد

  مورد این مطلب در اینجا ثبت کنيدلطفا نظرات خود را در

:نام

:پست الکترونيکی شما

: شماوب سایت

 یادداشت
 

کد مقابل را : (کد امنيتی
*) کنيدداخل کادر وارد
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