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  فاضل غیبی
 

ران هم در دو  کوبزرین .است دوران معاصر ایران "فرهنگ سازان"ترین خوشنام  یکی از  )۱۳۰۲ـ ۱۳۷۸(کوب عبدالحسین زرین 
 ن سکوت"ر "دو ق بویژه انتشار کتاب .مورد ستایش بودهر سو انقالب از دانشگاه تهران و هم پس از  پیش از انقالب در مقام استاد

شاهنامۀ  پیش از آننظیر روبرو شد. ران از چپ و راست با استقبالی بینسل جوان ای از سویدر اوج جنبش ملی  ۱۳۳۰به سال 
ی با نثر  اینک کتابیاما  برای کمتر کسی ممکن بود. واندنشهرچند خ، شناخته می شدحماسۀ ملی ایران  تنها بعنوان فردوسی

 به احساس همدردی و رفتی که بر پدران و مادران ما پرداخت و با توصیف بیدادبدست اعراب میهجوم و تصرف ایران  روان به
  ملی دامن می زد.  همبستگی  در نتیجه

 آگاهی با زدیکن پیوند ملی آگاهیخود پاسخ این است که اگر بپرسید، چگونه یک کتاب می تواند بنیان هویت ملی قرار گیرد،
  اغلب بر کتابی افسانه ای ـ تاریخی استوار گشته است:   رگ نشان می دهد که  هویت ملیهای بز ملت نگاهی به و دارد تاریخی

 حماسۀ های نمونه)  روسیه" (ایگور سرودۀ" و) فرانسه" (روالن حماسۀ" ،)هند" (مهاباراتا نامۀرزم" ،)نگلیسا"(شاه آرتور افسانۀ"   
 از پس: مضمون این با و بیت ۱۲۸ تنها در است ای منظومهیاد کرد که " ایگور سرود" در مقام مقایسه می توان از  . هستند ملی
 یا منظومه(. دهد می سر شکِوه مقتدر مرکزی حکومت نبود از زندان در شود، می اسیر دشمن با جنگ در روسی سرداری آنکه

  )!شد تقدیم کبیر کاترین به و منتشر ۱۸۰۰  سال به تازه و نیست مشخص اشسراینده و سرایش تاریخ که
پژوهشی است تاریخی به قلم دانشمندی جوان و ادیب، که در آن "قصۀ پر غصۀ" حمله و تسلط اعراب بر ایران "دو قرن سکوت" 

پیش از آن  هک بود،نیز راهگشا  کتاب از این نظررا در دو قرن نخست با تکیه بر شمار بسیاری اسناد تاریخی بررسی کرده است. 
 رشکستگیس باعث را به سکوت برگزار کنند، زیرا شکستدر این "برخورد"  که ایرانیان باید شکست خود دشچنین وانمود می

  . دامن می زند کینه جوییبه  و پرداختن به آن است
 یرشد انساندامن می زند و باعث  همدردی احساسبه  ،و اشتراک سرنوشت برعکس، آگاهی بر رویدادهای تاریخیدرحالیکه 

شکل خارجی  آلمانی، صربی..) در برابر تجاوز ها (مانند روسی، چینی،سبب نیست که هویت ملی  اغلب ملت بی گردد.می
می بعنوان روز ملی بزرگداشت ،)م.۱۳۸۷بسال (به خاطرۀ شکست از عثمانی  در صربستان ،ژوئن  ۲۸. به حدی که ه استگرفت

  شود. 
به  برای خدمتاز این دست مشوق نسل جوان قرار گیرد و آثاری  توانست سرآغاز ادبیات ملی ایران "دو قرن سکوت" میباری، 

گذشت یمباید شش سال  از چاپ دوم خبری نبود و ،یاب شدن آناما شگفت آنکه پس از چاپ نخست و نا ، نوسازی کشور شود
 را چنین توضیح می دهد:  در این مقدمه علت این دیرکردکوب زرین.شودمنتشر  ویسندهن از ایهبا مقدمتا کتاب برای بار دوم  

  ."نبودم غافل ايران، تاريخ از دوره همين باب در انديشه و كار از دمي گذشت من بر كتاب آن نشر از پس كه هاييسال در"
 ! آن انتشار از پس نه و نباشد غافل" انديشه و كار از دمي"  باید شکتاب انتشار از پیشمعموًال  نویسنده عجبا! 

در آن روزگار چندان مورد توجه قرار نگرفت. اما نسل ما که تجربۀ رفتار حکومتگران اسالمی با مخالفان را کوب زرین مقدمهاین  
تا توضیحات  ماندبیشتر به "توبه نامه" می کوبمقدمۀ زرین . بنا به این دید،از سر گذرانده، دیدی متفاوت از پیش یافته است

  :کهتجدید نظر در کتاب محدود به این نبود خودش تأکید می کند، خاصه آنکه  ! تاریخ یک پژوهشگر
"ترتیب و شیوۀ کتاب اول را برهم زدم و کاری دیگر ، بلکه ها را پیش و پس ببرم."ها را جابجا کنم و بعضی عبارت"بعضی لغت 

  "پیش گرفتم.
 توانستو نظرش شد. او می که باعث تغییر رأی اسناد و منابعی دسترسی پیدا کرد انتشار کتاب بهپس از کوب زرینگیریم که 
ند. نیست با روش علمی سازگار کند کهطالبی را مطرح میموی . اما دلیل بیاوردخود  تغییر موضع برایا ارائه دهد و ر  این اسناد

کست "عیب و گناه و ش بوده است که نتوانسته به خامی و تعصب""هنگام نوشتن کتاب چنان دچار مثًال "اعتراف می کند"، که 
  ! پی بردایران" 

ت. آیا ه اسکه مورد تجاوز و کشتار قرار گرفتمی داند  متوجه ملتیرا  "عیب و گناهی"توضیح دهد که چه  تواندکوب نمیزرین
مۀ گیریم ایرانیان از همتوجه ملت خود کند؟ ایلغار مغول می توان یافت که عیب و گناهی را به سبب را  چینی یا روسیهیچ 



 رب بدانکه از آنان جنگجوتر بود کنند رنجور بودند، آیا سزاوار بود که قومی بیگانهپناهان ادعا میهایی که اسالمبسامانینا 
ها تن از ایرانیان را کشتار و میلیون ،تنها در طول دو قرن نخست و  نابودشان را هزار ساله تمدن و فرهنگکشورشان غلبه کند، 

  ؟  یا بردۀ خود کند
 به موضع مبلغ اسالم از همدردی با ایرانیانهنگام تجدید نظر در چاپ اول نشان می دهد که زرین کوب  باال همین یک عبارت

ها مغولیدی "مایۀ روسفحمله و تسلط عرب را که از مبلغان اسالم برمی آید. آنان ناچارند . زیرا چنین سخنی فقط تغییر کرده بود
   !ی شامل حالشان نمی شدمسلمان زیرا در غیر این صورت موهبت موهبتی الهی بدانند، )۱(گشت"

نشانند  ، وقاحت را به جای صداقت آل احمد، مطهری و بسیاری دیگر مانند باید دو راه بیشتر وجود ندارد: یا اسالمیوندر برابر 
اسالم یا "  و آل احمد)"(.بودند ايستاده اعراب پيشواز به دست به خرما و نان د که اصالً قتل و غارتی نبوده و ایرانیان "نشو  مدعیو 

" و ای ریخته شود.ای فرو رود یا آب گوارایی که به کام تشنههبرای ایران و ایرانی در حکم غذای مطبوعی بوده که به حلق گرسن
  ) ۲( " بوده است!دو قرن خروش و نشاط و جنبش و نغمه و سخن، در واقع "گرفته "دو قرن سکوت" نام دو قرنی که

لمانی را در برابر موهبت مس گروه دیگر که در دروغگویی چندان بی شرم نیستند، تجاوز  به ایرانیان را انکار نمی کنند، اما آن
  !پرداخت می شدباید  بهایی می دانند که

ی است بزرگ تفاوت عراب و همدردی با مردم ایراندفاع از حملۀ اموضع دو  فقط اینکه میان ه نیست، اینجا مجال بحث در این بار 
ن نمی. اما زرین کوب نه تنها چنیی ارائه دهدگری می رسد باید دالیلاگر کسی مانند نویسندۀ "دو قرن سکوت" از یکی به دی و 

 می بدانجا تا راه این در او! است آلوده "فریب و غرور و دروغ و زرق به را گذشته تاریخ " که طلبدمی پوزش ادامه درکند، بلکه 
  ."بکشانم گمراهی به خویشتن بااو را  "مبادا  تا نکند، "اعتمادبیش از حّد ضرورت " او به خواهدمی خواننده از که رود
 راچ. امروزه پس از شش دهه دیگر نمی توان دانست که  استبه سبک "توبه نامه" " خودزنی" بلکه ،"علمی تواضع" نه دیگر این

   اسالم زا " انحراف" حتی یا و مخالفت نوع هر با که گذشته، دهۀ چهار در اسالمی گرانحکومت رفتار به توجه اما با کرد؟ چنین او
 از پیش دوران در آنان آیا پرسید، باید اند، نکرده ابا" منحرفان"  از ریزی آبرو تا پیگرد و کشتار از کرده مقابله وجهی شدیدترین به

    کردند؟ می پرهیز خود مخالفان با رفتاری چنین از توانستند می اگر نیز انقالب
 هب اوین زندان در طبری احسان" ارشاد" چگونگی هیچگاه شاید همچنانکه نکرد، افشا را" اسالم بهتشرف "  راز کوبزرین

 با ظاهرقدر مسلم اینستکه "دو قرن سکوت" از چاپ دوم به بعد کتابی است که  .نشود برمال" ی عزیزبازجو  راهنمایی"
  هدفی جز تبلیغ اسالم ندارد. ، دوستانهایران

سخن که  ریافتندد اسالمیون دیرباز دستکم این را از منطق ارسطو بدانیم کهبرای آنکه به چگونگی این دگردیسی پی بریم، باید 
م را اگر اثری مخالف و حتی مغایر با اسال پیام و آنان بدین سبب هر  ای بیش نیست.اندیشۀ دوگانه یاوهو  معنی استمتناقض بی

  ساختند.  گانهد با اضافه کردن مطالبی، دو نتوانستند نابود کنن
ر شا از انتبه هر دلیل نشان می دهد که زرین کوب "دو قرن سکوت" از این نظر نمونۀ گویایی است. مقدمه بر چاپ دوم کتاب 

از  .شوندآوری و نابود جمعها و امکان نداشت همۀ نسخه کتاب منتشر شده کار از کار گذشته،است. اما  بوده " پشیمان"آن 
  . مخدوش شود دو قرن سکوت" چهرۀ " ،همان روانی متن موجود ن بود که با اضافه کردن مطالبی بهاینرو تنها چارۀ کار ای

کوب شش سال فرصت داشت تا این "شاهکار" را عملی سازد. بدین صورت که البالی کتاب بدنبال هر پاراگرافی مطلبی با زرین
و آشنا شویم. ا د. به نمونه ای با شگردصفحه رسی۳۰۰صفحه به حدود  ۱۴۵از  تابحجم ک، چنانکه مضمونی مخالف اضافه کرد

   ایرانیان می نویسد :  ادب بااعراب او در مقایسۀ زبان 
 به.. بود كشيمردم و رهزني نواي و غارت و جنگ سرود افكندمي طنين اينغمه اگر پايانبي فراخ هايبيابان آن سراسر رد« 

 و ديني هايكتاب. داشتند پذير دل سخنان و لطيف هاياندرزنامه. بود حكمت و معني سراسر آن زبان كه ايران خالف
 لطيف سرودهاي و سرودندمي هانامهخداي در گذشته پادشاهان از شيرين هايداستان. نمودندمي زمزمه آسماني سرودهاي

 كتاب از يبعض حتي. داشت نيز علمي و فلسفي آثار شعر، از گذشته زمان آن در ايران، زبان..  بود بهايي و ارجي را زيبا سخنان و
  )۳(�» بودند كرده نقل زبان بدان هندي و يوناني از را علمي هاي

 تاریخ ایرانشهری سال هزار طول در" هم منطقی است و هم واقعی، زیرا از زبانی که دستکم ایران زبان" از کوبزرین گزارش
   :که کند می" تصحیح" بالفاصله او اما. انتظار دیگری نمی توان داشت یافته تکامل

 چه آن. دگرايي خاموشي به و فروماند آن برابر در پهلوي زبان پيچيد، ايران ملك فضاي در اذان و قرآن بانگ وقتي همه، اين با  "
  �» بود قرآن تازه، پيام اين و. بود" تازه پيام" عظمت و سادگي آورد بند را ايرانيان زبان حادثه اين در



 هاجم،م عرب داند نمی خواننده که کندمی فرض کوبزرینواقعاً باید گفت، زبان هر ایرانی از خواندن چنین دروغی بند می آید!  
وانگهی مگر ایرانیان عربی می دانستند که  "سادگی و عظمت ! آورد بند را ایرانیان زبان آن با بتواند که نداشت دست در قرآنی

ه با همان روانی مطلبی بی پایه را ب ،در پاراگرف پیش جلب حسن نظر خوانندهپس از قران" را دریابند؟ شگرد او این است که  
  .دهدخورد او می

خواننده پس از خواندن کتاب در نتیجه موج می زند. یی هاگونه گوییدو چنین (از چاپ دوم به بعد)  سکوت""دو قرن  سراسردر 
 دیگر ناست.  مهمتر از آ حملۀ اعراب به ایران مسلمان شده نیز خشنودبا حسرت به گذشتۀ ایران می نگرد، اما از اینکه به سبب 

     . استگرفتند بری به سبب نامسلمانی مورد کشتار و آزار قرار  پدران و مادران خود که احساس همدردی و همبستگی با  از
ال ان از آن استقببلکه چناسفا که ما ایرانیان به سبب دوگانگی هویت نه تنها "گندم نمایی و جو فروشی" زرین کوب را درنیافتیم 

پس از آنکه دوباره سانسور و فصلی از مرتضی مطهری به آن (به چاپ هشتم رسید و پس از آن نیز  دیم که پیش از انقالبکر 
  ! گردیدبیست بار دیگر تجدید چاپ  )گنجانده شد

تبلیغ اسالم  و  هر" ایرانشاندیشۀ راه مسخ " بر شهرتی که یافته بود بیش هر آخوند دیگری توانست درزرین کوب با تکیه  در نتیجه
را نشان می دهد. او با اشاره به "تجدید  بر فریب خوانندهموفق شود. جالب است که او در همان مقدمه بر چاپ دوم عمد خود 

  نظر اساسی" در کتاب می نویسد: 
  م."کن اختیار ایتازه نام که بود مناسب شاید شود می منتشر کتاب از که ای تازه چاپ در «

  :است کرده" رشد" که است همان بلکه اول، چاپ نفی نه دوم چاپ که شود می مدعی و کند می کاریفریب اما
 این اب نیز اکنون که دارد زیان چه. شناختند می نام بدان بود ردخُ  نوزادی که وقتی را، کتاب این حاجت؟ چه تازه نام به اما «

  »بشناسند؟ نام همان به است یافته که نمایی و رشد
های بعدی او از "بامداد اسالم" تا "کارنامۀ اسالم" در شأن پژوهشگری عاری از "خامی و تعصب" نیست و چنانکه کتاباین دیگر 

قل کند به خوانندگانش منترا  اسالم را بزرگترین موهبت برای ایران و ایرانی می داند و به هر وسیله می کوشد ایناو نشان دادند 
بب نیست ی سشد. ب ستاد دانشگاه تهران تکیه زده بود کالمش از هر عمامه بسری نافذتر و درست بدین  سبب که بر جایگاه ا

  . ندکنمیار چ کوششی برای بزرگداشت  او فروگذ"دوست صمیمی" او بود و حکومت اسالمی از هی که گویا مرتضی مطهری
توان اینک با کمی اندیشه میپرده برمی دارد:  یتر مراتب دردناکاز حقیقت بسیار بزرگتر و به   کالبدشکافی "دو قرن سکوت"

بدین معنی . اندوردهآ همۀ دیگر "مفاخر ادبی ایران" بر سراسالم پناهان کوب بر سر کتاب خود آورده، بالیی که زریندریافت که 
ه کار گذشتگان خود بدست داد خدمتی که زرین کوب با تجدید نظر در کتابش کرده است اینستکه مدرک زنده ای از شیوۀ

  است. 
مطرح بوده است که چرا همۀ آثار ادبی ما دچار  "میراث فرهنگی ایران" این چیستانمگر نه آنکه تا بحال برای همۀ دوستداران 

  دوگانگی (و گاهی چندگانگی) هستند؟
  "جاهلیت دوران"پهلوانان  ،مبارزان اسالمز ا به جای ستایش  چرا بوده، مسلمانپیغمبر"  ستایش اندر گفتار"به اگر فردوسی بنا   

در  چرا  و باالخره  شود؟ روزگار سرآمد پروریدانش به توانسته چگونه بوده، الابالی خوشگذرانی خیام اگر است؟ و یا ستوده را
آیا او (چنانکه امروزه نوسوادانی یافت می شود؟  )از مسلمانی و عرفانی تا زرتشتی و دهری(دیوان حافظ همه نوع اعتقاد 

  گرویده؟  اند!)  هر چند صباحی به آیینی دیگر میمدعی
لوگیری جنتوانستند از انتشارش به یقین می دانیم که چگونه مبلغان اسالم در مورد هر نوشتار غیراسالمی که دیگر اینک اما 

سرایش  وشتار و یان و اندیشۀ  یا ابیاتی مشابه در البالی اثر، پیامکنند به شیوه ای یکسان رفتار کردند و با اضافه کردن عبارات و 
  . اندرا مخدوش و ناشناختنی کرده

د و نمیدیشۀ خود ناتواننبزرگان ادب و ان از دریافت سخن و پیامد که چرا ایرانیان کنبرمال مینیز را این راز شگرف  این کشف 
  غلبه کنند.  خرافات پرستی و خردستیزیبر در بُعد اجتماعی ا هفردوسی ها، خیام ها و حافظتوانند با وجود 

هان اما تاریخ بیرحم است و نمی گذارد حقیقت پندوگانگی هویت باعث شد که ایران از ورود به گردونۀ پیشرفت جهانی بازبماند، 
 تارشان ، اما غافلند که این رفبرمی دارنده اثبات حقانیت اسالم می در راگا کتابی"مثله کردن" کنند با تصور می اسالمیونبماند! 

قرن به خود اجازه می دهند به "دو  ۱۴کند که در پی انکارش هستند: اگر آخوندها امروزه پس از یزی را ثابت میدرست همان چ
شاهد برای آن نیست که پدران تاریخی آنان یعنی اعراب مسلمان نیز چنین کردند   د، آیا همین بهترین نقرن سکوت" تجاوز کن

  و تجاوز و تخریب ایران را "حق مشروع" خود می دانستند؟  



ات بلیغت هابر قرن که برقراری حکومت اسالمی در ایران تصادفی نبود و  دهدلبد شکافی "دو قرن سکوت" نشان میبهررو، کا 
هویت ملی  ایرانی استوار شده بود.  آنان در این راه به حق از هر جهت موفق بودند،  تبلورجلوگیری از  و کوشش برای اسالمی

چنانکه امروزه برای اکثریت قاطع ایرانیان هر سخنی دربارۀ "ملیت ایرانی" به "تعصب ملی"، "نژادپرستی آریایی" و یا "برتری 
ماعی اقتصادی، اجتمردم تعجب می کنند که برای حکومت اسالمی اوضاع . از سوی دیگر همین طلبی قومی" .. تعبیر می شود

   همت نماید.  آن و فرهنگی کشور کوچکترین اهمیتی ندارد تا چه رسد که بخواهد به آبادانی 
ی یقت بیگانه ساخته است که خواست و ارادۀ شهروندان پیش شرط سازندگرا بدین حق اکثریت ایرانیانتبلیغات اسالمی  اسفا که

و آ بادانی کشور است و پیش شرط این خواست همانا آگاهی ملی است. بنابراین آنچه کشور را به فالکت امروزی کشانده در 
   ننده قرار داشته است.  نیم قرن گذشته از دو سوی اسالمی و چپ مورد فشاری شک اول کمبود آگاهی ملی است که دردرجۀ 

آن بود که به ایرانیان میهن دوست نشان داد تا بازیافت  در چهار دهۀ گذشته یک خوبی داشتاگر تبلیغات حکومت اسالمی  
  م. تشخیص دهی تبلیغات راه، باید بتوانیم حقیقت را در ورایاین منزل نخست در  .هویتی ملی چه راه درازی در پیش دارند

  کوب در "کارنامۀ اسالم" می نویسد:زرین توان نمونۀ زیر را در نظر گرفت. برای تمرین می
 یا ردند،ک می جلوگیری معابدشان بنای تجدید از دادند، می نشان خشونت ذمه اهل با معامله در خلفا بعضی که است درست«

 از برخی حتی شانبعضی بپوشند، دارنشان هایلباس کردند می وادارشان یا نمودند، می منع مهم کارهای به اشتغال از را آنها
 اما د،گشادن می دست آنها آزار به و شدند می تحریک گاه نیز مسلمانان عامه شوند، مسلمان که کردند می وادار عنف به را آنها
می رس به آرامش و صلح در اسالم قلمرو در کتاب اهل رفته هم روی که چنان بود، دوام بی و افتاد می اتفاق ندرت به احوال این

  )٤( �»بردند
  را باید بدرستی چنین خواند:  این

یدند و آنان را به کارهای پست میکوشکردند. به نابودی معابدشان میان دیگر ادیان به خشونت رفتار میخلفا با پیرو « 
 (تا بسادگی وابستگی  دینی آنان را نشان می داد داری بپوشند کههای یکسان و نشانکردند لباسگماشتند. وادارشان می
کردند. پیگیری لمانان را تحریک به آزارشان میآنان را بزور وادار می کردند مسلمان شوند و عامۀ مس  .طعمۀ آزار و اذیت شوند)

  ند."اسالم آور  چاره نداشتند جز آنکه یا نابود شوند و یا ان پیرو دیگر ادیانایرانی ن "احوال" بدین انجامید کهای
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