
 

 

 
  گیریم!را پس م "تاریخ"ایران 

  فاضل غیبی
 

ی به ی بودند،  ساخته و پرداختههایی که مالها برای حفظ سلطۀ خود خیزش نوین ایران دروغ ه و پیشرفتادامبا 
سوی پیروزی به پیش پیشروی کرده به سنگر به سنگر » گیریم!ایران را پس مجنگیم، م«پرشور شوند و ندای برمال م

فقط د، نکنقلمداد م» غارت امپریالیست«و یا » شاهنظام ستم«ماندگ کشور را که علت عقبان آن کنونرود. ام
" یا حت بدتر از آن،  گاه ومت مالها نشان م"ناآ   د. ندهسرسپردگ خود را به ح

، آنتا با مخدوش کردن  است های مالها هویت تاریخ ایرانیان را هدف گرفتهترین دروغبزرگدر این گیر و دار 
، ایران پیش قنه کنند. ملت ایران هیچرا ح» هویت اسالم« گاه فراموش نخواهد کرد که مالها پس از انقالب اسالم

  خواندند. » دوران جاهلیت«از اسالم را 
است، که  هاست عربده ترین رویدادی که مورد چنین حمالت قرار گرفته، همانا تسخیر امپراتوری ایران بالبته مهم

توان بازسازی کرد، زیرا تمدن ویران شده را م ؛ترین چرخش را در تاریخ چند هزار سالۀ خاورمیانه باعث شدبزرگ
سو با ویران شهرهای بزرگ رو تسخیر ایران از یانجامد. از ایناما تسلط فرهنگ ویرانگر به زوال و تباه مدن م

ر با تسلط اسالم به فشاری گازنبری دامن زد که در  و کشتار میلیون و از سوی مقام سال گذشته ایران را از  ١۴٠٠دی
ام تمدن به ی از نکبت   بارترین کشورهای دنیا بدل کرده است. پیش

تسلط اسالم بر  تنها عامل تمام هزارۀ نخست، زور شمشیر ، دراست اندیشمندان ایران بازتاب یافته که در آثارچنان
کم یابی آخوندها و نفوذ اسالم به زوایای جامعه کمبا قدرتبود که تازه در دو سه سدۀ گذشته  و شدایران شناخته م

  ایرانیان پیدا شدند که به توجیه حملۀ عربان پرداختند: 
  الشعرای بهار) (مل»! دین گرام به ما یداد گرچه عرب زد به حرام به ما / «

اهبچه«سو در مرحلۀ بعدی از ی ر » دیده آخوندهای دانش ها به کم مالها آمدند تا چپبسیاری از و از سوی دی
برای آنکه نسخۀ دوم  ،مطهریمرتضمانند  نخست،د. گروه کنن گرموهبت جلوههمچون را » نزول اسالم بر ایران«

ومت اسالم بر ایران را تدارک ببینند و گروه دوم بر از زیر عبای مالها تا کردند خواهند توانست ای آنکه تصور مح
  به عروس قدرت در ایران دست یابند. 

نیز نشان آنان ای دریغ نداشتند. طبعًا نخستین گام و سفسطه پردازیگونه دروغدر این راه از هیچمورد اشاره دو گروه 
ان به ستوه آورده بود که شیفتۀ دگویی ایرانیان را چن که، دادن نابسامان و تباه ایران اواخر دوران ساسان بود

ریان عرب رفتند! (آل» نان و خرما«گشته در پایتخت تیسفون با » طلبی مسلمانانعدالت«   احمد)  به استقبال لش
ارمالیان برای باوراندن این دروغ  ها از تسلط فزایندۀ موبدان بر دربار ساسان و سختگیری آنان بر مؤمنان افسانه آش

ست به گرایش انبوه ایرانیان به مسیحیت در نواح وسیع در غرب امپراتوری توجه شود تا ا که کاف حال پرداختند، در
 )١ها روشن گردد. (پای این یاوهبی

 هایی مانند مرتضگرفته بود تا چهرۀ ایران پیش از اسالم را بیاالید. از چپدست ه که، چپ اسالم قلم بآنسخن کوتاه 
اه مانند زرین )٢راوندی ( های روس مانند پطروشفس تا »تئوریسین«) و از ٣کوب (تا استادان دانش

را ستایش » اسالم تمدن«دست گرفتند تا چهرۀ ایران پیش از اسالم را بیاالیند و ه اروپایی هم قلم ب» مستشرقین«
ه از ی خدمت به مالهاوشخ برای  آنانکنند. البته نه آنکه هم سو از دانش تاریخ کاف چنین کرده باشند، بل

ر ببرخوردار نبودند  ایبرای بررس چنین پدیدۀ سترگ و پیچیده ، نسبت به اسالمر اثر ابتال به بالی و از سوی دی زدگ



 

 

ه ترین نکته در پژوهش تاریخ نه شناخت دادهکه مهم حال  عاطف نداشتند، دروابستگ آن ۀایران و گذشت ها، بل
ل نم گاه تاریخ است و آگاه تاریخ بدون احساس همبستگ با گذشتگان ش  گیرد.آ

ری را که از گذشتگان  ه آنان بتاریخ ایران برای ما سرگذشت پدران و مادران است که نسل به نسل در این سرزمین اخ
پژوه در  به یادگار گذاشتند. تاریخهای پس از خود برای نسلو  ندبا کوشش خود برافروخته نگاه داشت رسیده بود

عنوان ه های تاریخ بکشورهای پیشرفته نیز، همواره با چنین تعلق خاطری همراه است و به تاریخ رویدادها و شخصیت
ها بود و سپس چپ هادر انحصار مال» کتابت« گذشتهشود. اما بدین سبب که تا سدۀ بخش از هویت مل نگریسته م

  هما ناطق) »(.نداريم را ايران ناقص تاريخ دورۀ ي حتّ هنوزما «کردند، » استفادۀ ابزاری«از تاریخ 
به  مهریتا علت بی یفکنیماعراب به ایران و پیامدهای آن ب ت و تازتاخبه  نگاه کوتاهتا ست ا کاف ،گاهاز این دید

تواند به این به مطالب یاد شده مسلمان مؤمن نمعنایت که با است  نکته آن د. در این میانگردتاریخ ایران روشن 
 حال نتیجۀ آن پیشاپیش مشخص نباشد، در رویداد به شیوۀ انتقاد علم بنگرد! زیرا ضرورت شیوۀ انتقادی این است که

وم شود، زیرا در این فرد که برای  مسلمان این نتیجه قابل قبول نیست که حملۀ اعراب و تسلط اسالم بر ایران مح
وم  ها دست مسلمانان و چپه هایی که ب"پژوهش" :گفت توانم. بنابراین قاطعانه خواهد شدصورت دین او نیز مح

  گونه ارزش علم برخوردار نیستند. است، از هیچ صورت گرفتهداد در تاریخ ایران دربارۀ این روی
بایست م وگرنه ،موفق عربان بر ایران نبوده استحملۀ ًا شناخت علل ساسنیز هدف این نویسندگان ا یتدر واقع

ه اینکه، مدنیت ایران از کدام ها دربارۀ تمدن و فرهنگ ایران پاس دهند. از جملترین پرسشبه مهم کوشیدندم
های مردمان با وابستگ وروزگار  ها برخوردار بود که توانست با تکیه بر آنها در سرزمین گسترده در مرکز دنیای آنویژگ

ومت فدرال و یورش های پیاپی صحرانشینان آسیا به مدت هزار و دویست سال دوام قوم و دین گوناگون، ساختار ح
ن و نو ان کههمتای ادی(عمر امپراتوری روم به هفتصد سال هم نرسید!) و یا این پرسش که با توجه به تنوع بیبیاورد؟ 

ان از فشار پیشوایان دی از این ادیان چن)، پیروان کداماست آیین گوناگون یاد کرده ١٨نفیس از  سعیددر ایران (
ر نه آنکه قرآن گویا خود به ستوه آمده بودند، که از دین نوین  اسالم به قیمت ویران کشور استقبال کردند؟ وانگه م

ونه ایرانیان پیش از تدوین  ؟آوری شدگردایران  هها پس از حمله بمدت ، یعندر زمان عثمان  قرآنبا این وصف چ
  شیفتۀ اسالم شده بودند؟

سط رشد علم و فکری الزم برای ادارۀ جامعۀ  واقعیت این است که چپ اسالم اصوال نه در پی شناخت تمدن و
ه فقط در پی ارائۀ تصویری  ، بل از ایران در آستانۀ یورش » فاسد«و » منحط«، »موریانه خورده«کالن دوران ساسان

های ایران ژگباشند، ویبی عربدویت جانبۀ ایران زیر سلطۀ ند منکر سقوط همهستتواناعراب است. آنان از آنجا که نم
جای آنکه ه ای ناگزیر نشان دهند و برا اگرنه موهبت، دستکم گزینه اسالم خلفا و چیرگتان را وارونه جلوه دادند تا باس
از ماست « گناه و افسوس را دامن زنند که: ا تقویت کنند، در ایرانیان احساسمیهن ر بازسازیپس گرفتن و  ه برایاراد

  » ماست! که بر
که در پیامد چیرگ اعراب، ابتدا تمدن ایران درهم و هنوز هم هستند د بودن ر پی مخدوش ساختن این واقعیتآنان د

ست و سپس گسترش خزندۀ اسالم، سرشت فرهنگ جامعه را وارونه کرد. نمونه آنکه، نابودی سیستم مالیات ساسان  ش
ی را بر فعالیت اقتصادی وارد کرد. یسرانه)، ضربۀ نها (مالیات» جزیه«و جانشین آن با  ،بر پایۀ سط درآمد و ثروت

ست. ولیت ایرانیان را در نبرد میان مزدا و اهریمن درهمؤتقدیرگرایی اسالم نیز اراده و مس   ش
که  حال سقوط تاریخ ایران جلوه دهند، در ۀاند تا مثال ایلغار مغوالن را عامل عمدمبلغان چپ اسالم بسیار کوشیده

که ایلخانان مغول با براندازی زمین بود و هم دیری نپایید. چنانهم محدود به بخش از ایران هامغولحملۀ ویران ناش از 
ها شدند. بنابراین این واقعیت فجیع را باید به روشن نشان خلیفه و برقراری آزادی مذهب باعث آبادان و جبران خرابی



 

 

ی ضربه،  بهای بود که تمدن و فرهنگ متعال ایران را، (اگر نه بر ایران آن عامل عمده هاداد که حمله و تسلط عرب
ه راه یورش و چیرگ را برای انواع بیابان   گردان آسیای میانه باز کرد. اما رفته رفته) نه تنها به رکود و سقوط کشاند، بل

های همیش و هجوم بسترر بست یورش اعراب را ا برای درک این چرخش فجیع در تاریخ ایران و خاورمیانه کاف
های به چین و هند، شبیخون هاروزگار در نظر گرفت. حمالت مغول پی در پی بیابانگردان تاریخ بر مراکز تمدن آن

دند. .. نمونۀ چنین ایلغارهایی بوو. ها و ترکان به ایران و تاتارها به روسیهها  به امپراتوری روم، هونها و وندالژرمن
ساختن  از ناچارروزگار  انجامید و همۀ شهرها و کشورهای دنیای آنماین حمالت همواره به پیروزی غارتگران 

کشتار و ویران  جز» تازیانۀ اله«یری از یورش غارتگران بودند، که همچون پیشدیوارها و دژهای بلندی برای 
رِلیوس، دیوار آناستازیوس ؤدژ دربند، دیوار هادریان، دیوار آ چین، دیوار سرخ گرگان،بزرگ د. بنای دیوار شناختننم

ر و بسیاری دیوارهای بلند   ) ۴د.(کرم تحمیلهای سنگین را بر دوش شهرنشینان ، هزینهدی
های منظم نتوانستند  در برابر جنگجویان وحش گاه این دیوارها و ارتشجای دنیا هیچ است که در هیچنظر اما جالب 

ست در برابر یورش غارتگران اغلب به فساد، انحطاط و ناتوان  که تشنۀ کشتار و غارت بودند تاب بیاورند. ش
هایی ویژگشهرنشینان نسبت داده شده، اما علت واقع این است که زندگ شهرنشین و رشد فرهنگ انسان در او به 

رر شهرنشینان هخویی و مهرورزی دامن منرمهمچون  ست م ست بشریت متمدن در برابر زند و ش مانا ش
  دانستند.صحراگردان بود که جز جنگ و خونریزی نم

هم علت پیدایش که با توجه به آن م توان است تضاد عمده ای  شینان و صحرانشینانشهرن کشاکش همیش میان
هیچی از  بدین صورت کههای بزرگ در دوران باستان را روشن ساخت و هم علت فروپاش آنها را. امپراتوری

ومت امنیت تنها  نبودند و برخوردار هابرای دفاع از شبیخونوانایی کاف از تهای گسترده شهرهای سرزمین در سایۀ ح
ن م و مشترک بزرگو ارتش توانا مرکزی  ر، .شدمم ین های بزرگ باستان از روم تا چامپراتوریهمۀ  از سوی دی

  اقوام وحش از میان رفتند.در نهایت زیر ضربات مداوم نیز 
، گاهبیابند. از این دیدزدن صحرانشینان پیرامون مراکز تمدن همواره در کمین بودند تا فرصت مناسبی برای شبیخون 

ن است ا از آنجا که تصور کرد، ام هاعرباز سوی بحران سیاس پس از خسرو پرویز را بتوان فرصت برای یورش  مم
در تمام دوران سه سلسلۀ چنین بحران  جانشین خود را برگمارد، شاهنشاه اجازه نداشت ،ایران رسم کشورداریدر 

رر و  ایپدیده ،جدیدپادشاه  انتخاب برای ن و اشرافوایی مهاآهمرسیدن به تا  از مرگ پادشاه ،باستان   بود.  عادیم
ل اجتماع و سیاس جامعه در تکامرا ن زایش نوی ای بود، کهر بحران اجتماع بیسابقهران سیاس نشانگبنابراین بح

ریان اد رشد فزایندۀ به سبب یمزدای به آیین شاهان وابستگنوید م داد. بدین صورت که از یزدگرد اول به بعد   دی
ر برای دستگاه اداری کشور رسوی دیاز یافت. به سوی جدایی از دین گرایش مناگزیر  دربار و اهش یافتهک نه  دی

ه خواه ناخواه یمذهبدین و  هایوابستگ شهرنشین چندهزار در تداوم این روند  یافت.شهروندی اهمیت محقوق ، بل
 گهانش ناروندی که با یور ؛گشودستین بار در ایران چهره مبرای نخ در هزارۀ گذشته، رشد اجتماع و سیاسساله و 

ه  ،را ویران کرد در مرکز دنیای آنروزگار و ایران شرق گسسته شد و نه تنها دو امپراتوری روم هاعربو گستردۀ  با بل
تسلط  ، بهقط کرد و در غرب با محاصرۀ اسالم اروپابا شرق را تجاری و فرهنگ داد و ستد » راه ابریشم« ویران
  :  دامن زد ییقرون وسطا تاریسا و کلی

 تیحیمس ۀلیوس ن بهنامسلما  عنیتنها در برابر دشمن مشترک  هم نداشت تیکه در درون، واقع ییاروپا یایوحدت دن«
  )۵(مارکس »برقرار شد.

ستها نه فقط پیروزیدر حافظۀ تاریخ ملت ه ش اه شایستهها بل ای برخوردار باشند و همدردی ها نیز باید از جای
گاه گذشتن از میهنان که در برابر متجاوزان و ویرانگران با با هم جان خود پایداری کردند، بخش مهم از خودآ



 

 

یل م قرار گرفته بودند،  هاکه در کشورهای اروپایی که در گذشته مورد تجاوز عثماند. چناندهمشترک مل را تش
ست در  وار، هر ساله در صربستانگردد. نمونهسالیانه مراسم به یادبود برگزار م  ١٣٨٩( »نبرد کوزوو«خاطرۀ ش

ست م.)، در مجارستان  ست ری چ م.) و در جمهو ١۵٢۶( »نبرد موهاچ« درش  ١۶٢٠( »نبرد کوه سفید«در ش
وه  در مراسمم.)    شود. عنوان نماد همبستگ مل بزرگداشت مه ببا ش
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