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نکته ای دربارۀ شیوۀ نقد موضوع 

»کتابسوزی اعراب«

باعرضادبوبوسهبرپایهمۀکسانیکهدرراهنقدوبررسی

افکارواندیشههایگذشتگانقدمیدرمسیرکمالبرداشتهو

روزنهایهرچندناچیزبهحقیقتگشودهاند.جناباستاداکبر

مقالۀ در 63-62 شمارۀ میراث گزارش  مجلۀ در ثبوت

ارزشمندیباعنوان»دفاعازاستاد:پاسخبهمدعیانکتابسوزی«

موضوعچالشبرانگیزکتابسوزیاعرابدرایرانومصررااز

لحاظمنابعتاریخیبررسیکردهوگفتههایدیگرانرابهشکل

منظموعلمیبهصورتیکجاودرکنارهمآوردهاندکهبسیار

ارزشمندومغتنماست.متأسفانهدرحاشیۀمقالهوتحلیلاین

یادآوری است کهالزم میشود دیده موضوع،ضعفهایی

گردد:

جنابثبوتدرابتدایمقالهنوشتهاند:

برای مطهری( )استاد او عدمحضور از استفاده با برخی

پاسخگویی،بهتصورآنکههیچکسبهدفاعبرنخواهدخاست،

بهمیدانآمدهواورابهچالشمیخوانندودعاویکسانیرا

کهدرمقامتخطئهآنانبودتأییدمیکنند)گزارش میراث،شمارۀ

.)57-56

الزمبهیادآوریاستکهاینجاببهجداعتقاددارمکهشاگردان

وارادتمندانمرحوممطهریسختمدافعاوهستندزیرااین

شهیدواالمقامپیشواییکجریانفکریقدرتمنداستکه

احدینقشآنرادرپیروزیانقالباسالمیوآثارآنرادر

تداومفکریوفرهنگیانقالبنمیتواندانکارکند.اینجانب

سختبراینباورمکهاگرمطهریدرمیانمانیستسایۀ

نسلهای پرورش در را او اندیشههای پربرکت و سنگین

مسلمانپسازخودنمیتوانانکارکرد.بنابراینبایدگفت:

مطهرییکجریاناستنهیکفرد.

دیگراینکهچگونهممکناستفردیفرهیختهواهلدانش

ومعرفت،نقدافکارمطهریرابهاینسببکهدرمیانمانیست

نادرستبداند.اگرایناستداللدرستاستتکلیفهزاران

سالنقدوبررسیافکارواندیشههایگذشتگانکهنسلبه

نسلآنهاراچکشکاریکردهروبهجلوبردهاندچهمیشود؟به

راستیاگرپیشینیانبهدلیلوفاتاندیشمندان،ازنقدافکارآنها

خودداریمیکردند،اکنونمعرفتبشریدرچهجایگاهیقرار

داشت؟بهنظرمیرسداستادعزیزبامظلومقلمدادکردناستاد

شهید،ازاهرماحساسوعاطفهدریکبحثعلمیاستفاده

کردهاند.بااینمقدمهبخشیازاستداللاستادثبوترامورد

نقدوبررسیقرارمیدهیم:

امریساده ایران، در اعراب کتابسوزی دربارۀ قضاوت

نیست،زیراانکارقطعیحادثهایکهحدودچهاردهقرنپیش

اتفاقافتادهممکننیست،همانگونهکهاثباتآنبهطریقاولی

منکران است. انکار غیرقابل مستندات و دالیل نیازمند

کتابسوزیدرنهایتمیتوانندادعاکنندکهدلیلقطعیبرای

اثباتاینحادثهوجودنداردوقراینمربوطبهآن،جاینقدو

بررسیدارد.مدعیانآننیزجزنقلشواهدوقرائنیکهبسیاری

درصحتآنهاتردیددارند،دلیلیندارند.بنابراینبایدگفت

همۀسخنانیکهدردوطرفایندعوامطرحشده،نشانههایی

ازاثباتویاردداردکهدرنهایتبازهمقضاوتنهاییکاری

دشوارودورازاحتیاطعلمیاست.

آنچهدراینخصوصشایستۀبررسیعلمیاستشیوههای

نشانۀ 
ً
غالبا که است »کتابسوزی« موضوع رد یا و دفاع

پیشداوریوتالشبرایبهکرسینشاندننتیجهایاستکه

است. گرفته قرار آنها نویسندگان نظر 
ّ
مد پژوهش از قبل

اینجانبدرمقالهموردنظراستادثبوت)سبزیانپور105:1392-

107(بههیچوجهدرخصوصكتابسوزیعربهااظهارنظر

نکردهامزیرانهتنهااینبندۀکممایه،بههیچوجهجسارت

قضاوتوصدورحكمقطعیكتابسوزیویاعدمآنراباتوجه

بهبضاعتاندكعلمیخودندارد،بلکهبزرگانواندیشمندانی

كهعمریدراینخصوصتحقیقوتفحصكردهاندبهنتیجۀ

وحید سبزیان پور

دانشگاهرازی
wsabzianpoor@yahoo.com
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قطعینرسیده،تنهاشواهدوقراینیارائهدادهاندكههمگیجای

تأملدارند.

اینجانبازاستادگرانمایهجنابآقایاكبرثبوت)1393:

ص150...(تعجبمیكنمكهچگونهبندهراازتأییدكنندگان

دیدگاههایمخالفاناستادشهیدمرحوممطهریدانستهاند.

جایبسیتعجباستكهاستادمحترمباهمۀدقتیكهدرمنابع

قدیموجدیدبرایتبیینموضوعكتابسوزیدارند،اصلمقاله

رامطالعهنفرمودهاند.درمقالۀمذكورنهتنهابهصراحت،بلكه

بهشكلكناییهمجملهیاعبارتیوجودنداردكهنشاندهد

نویسندهمعتقدبهكتابسوزیاعراباست.آنچهدراینمقاله

آمدهنقدشیوهاستداللاستادمطهریاستكهمیفرمایند:

مسلمین و باشد داشته تاریخی واقعیت حادثه، این اگر

کتابخانهیاکتابخانههایایرانرابهآتشکشیدهباشند،جای

اینهستکهگفتهشود،اسالمماهیتیویرانگرداشته،نه

سازنده،حداقلبایدگفتهشودکهاسالمهرچندسازندۀتمدن

وفرهنگیبودهاست؛اماویرانگرتمدنهاوفرهنگهاییهم

بودهاست)مطهری270:1362(.

درپاسخبهاینشیوۀاستدالل،براینشاندادندیدگاهخود

ورفعهرگونهابهام،ازمعجزۀپیامبراسالمکهیکامرفرهنگی

استوقرآنکریمباخواندنودانستنشروعمیشود،گفتهایم:

آنیک پیامبر معجزۀجاودان که است مکتبی تنها اسالم

فرهنگیبهنامقرآناست.وشروعاینکتاب
ً
محصولکامال

باکلمه»إقرأ«؛یعنیامربهخواندنکتاب،آغازشدهاست،و

بهحدیموضوعکتابوکتابتدراینمکتبازقداست

برخورداراستکهبهابزارنوشتنآن؛یعنی»قلم«سوگندیاد

شدهاست)سبزیانپوروکیانی105:1392(.

سپسبهنقدشیوۀاستداللاستادپرداختهایم:

استادشهیدتفاوتیبینفرهنگانسانسازاسالمومدعیان

آنقائلنشدهاند،ایندرحالیاستکهنبایدرفتارمسلمانانرا

باماهیتدیناسالمیكیدانست،زیراحوادثیدرتاریخ
ً
لزوما

صورتگرفتهودرروزگارمانیزنمونههایزشتآندرقالب

زندهسوزاندنوسرازتنجداکردنانسانهانشانمیدهدکه

برخیمدعیاناسالمازسادهتریناصولومبانیاسالمبیخبر

بودهوهستندورفتارآنانبههیچوجهبامبانیدینمبیناسالم

وپیامبررحمتسازگاریندارد.

درادامه،بهاینمهمپرداختهایمکهمگرحوادثتلخو

دردناكدرتاریخاسالمكماتفاقافتادهاستكهبرایردنظریه

كتابسوزیمدعیشویمکهمسلمانانرفتارغیرانسانیوغیر

فرهنگیدرتاریخنداشتهاند.اگربرایدفاعازمسلمانانمجبور

دورۀ بهشیوۀ شویمعملتجهیز)كشتنزخمیهایدشمن

جاهلی(یاشركتاهلردهدرحملهبهایران)كسانیكهمورد

لعنپیامبرقرارگرفتند(،میلبهغنایمجنگی)كهحتیدرجنگ

احدهمحادثهسازشد(....راانكاركنیمآیاحادثۀكربالرا

میتوانانكاركرد:

درپایاناینبحثالزماستگفتهشودتاریخدررفتاِرعربها

باهمنوعاِنخودحوادثیراثبتکردهکهباکتابسوزیقابل

مسلمان
ِ
قیاسنیست؛اگرقرارباشدرفتاِرکسانیراکهبهنام

شناختهشدهاندبامبانِیدیِنمبیِناسالممرتبطبدانیم،چارهای

جزانکاِرحادثهیکربالنخواهیمداشت،زیرااقراربهاین

حادثهموجبمیشودماهیتاسالمرامخربوویرانگر

غیِرانسانی و خشن اقداماِت مگر سو، دیگر از بدانیم.

بیگناهان قتل به منجر که را اسالم به منسوب گروههای

میشودبهحساباسالممیگذارند؟)همان:ص108(

جایبسیتعجباستكهایناستداللرااستادثبوت

اینگونهبهباداستهزاگرفتهاند:

کسانیکهخودراقادربههمآوردیباوی)استادمطهری(

ندیدهاند...بااشارهبهغنیمتخواهیمبارزانعربواهل

ردهو...بهشیوۀروضهخوانهابرایتیمنوتبرکگریزیبه

صحرایکربالواشارهایبهجنایاتیزیددردشتپرکرب

وبالومدینهومکهزدهاند.امااینکهازهمۀاینمقدمات،بر

فرضصحتچگونهمیتواننتیجهگرفتکهدالیلمطهری

درتکذیبمدعیانکتابسوزینادرستاست؟ایندیگربه

ایناستنتاجبرپایۀچنانمنطقی
ً
عقلمننمیرسدوظاهرا

استکهحتیبرایارسطووابنسیناناشناختهبودهوجادارد

کهمتفکرانبزرگعالمبرایآشناییباآن،ازهمهجایدنیابه

استداللمحکمی! ...چه بشتابند محضرمدعیانمحترم

)ثبوت152:1393(.

درنقدمقالهاستفادهازاحساسبهجایمنطقوطنز
ً
قبال

واستهزاءبهجایاستداللرادرنوشتههایجوانترهادیده

بودیماماازجنابثبوتکهسردوگرمروزگارراچشیدهاند

اینتوقعمیرودكهیکباردیگرمقالهرابادقتمطالعهنمایند

تامقصودنویسندگانرادریابند.توقعمیرودکهاستادگرانمایه،
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دركناراستداللهایعلمیومنطقیخود،براینوسفراناین

راهدشوار،الگوییبرایاخالقعلمیباشندودرجاییکه

منظورنویسندهرادرنیافتهاند،دردفاعازاستاد،ازطنزواستهزا

بهجاینقدوبررسیاستفادهنکنند.

استاددرجاییدیگرنوشتهاند:

ایناستداللدیگرمدعیانراهمببینیدکهبهراستیبرترازشق

القمراست:

کشورهای فرهنگی علمی مراکز و کتابخانهها در آیا

اسالمی،اجازۀنشروتوزیعهراندیشهایدادهمیشود؟ماکه

درقرنبیستویکمشاهدحذفآثارافرادصاحبنظر

هستیم،چطوراحتمالنمیدهیمکهعربهانسبتبهآثار

فرهنگیماکملطفیکردهباشند)ر.ک:گزارش میراث،ش56

و57،ص108(.

استادعزیزوگرامی!ایناستداللنیستبلکهیکاحتمال

استدرمقابلکسانیکهباانکاروجودکتابخانهوآموزشدر

ایرانباستان)ر.ک:سبزیانپور19:1389-21وهمو72-68:1391(

میخواهندصورتمسئلهراخطزده،ازکسانیدفاعکنندکه

نوع قرن، چهارده از بیش گذشت از پس ما، روزگار در

درسخواندهومتمدنآنها،باادعایپیرویازدینمبیناسالم،

دستبهاعمالیمیزنندکهبشریت،ازشنیدنونقلآنهادچار

شرموخجالتمیشود.

کتاب به را خواننده استاد، از دفاع برای ثبوت جناب

الفهرستابنندیمارجاعدادهکهدرآننامکتابهایفراوانی

آمدهکهاززبانهایمختلفازجملهپهلوی،یونانیو..به

عربیترجمهشده،اینگونهنتیجهگرفتهاند:

اگرمسلمانان،بهصورتجدیوطرحریزیشده،درصدد

محوونابودکردنآثارمللواقوامدیگربودند،ایناقدامات

گستردهبرایترجمهونشرآثارمزبوردرجامعهاسالمیچه

معناییداشت)ثبوت153:1393(.

استادعزیزایننکتهرافراموشکردهاندکهفاصلۀحادثۀ
ً
احتماال

»کتابسوزی«کهمایقینبهآننداریمتازماننهضتترجمه،در

دورۀبنیعباسدستکمدوقرناستوعربهایدورۀعباسی

ونهضتترجمهباعربهایصدراسالمتفاوتبسیارداشتند.

الزمبهیادآوریاستکهتحوالتسیاسیواجتماعیدر

دورۀعباسی،بهگونهایبودکهبهسبباختالطنژادی،نهتنها

و خالهها که جدید نسل بلکه نماند، باقی عربی تعصب

داییهایآنانغیرعرب،بهویژهایرانیبودند،تعصبضدعربی

پیداکردند:»...بحیثأصبحالعربیالخالصالدمفیبغداد

،فالكثرةالكثیرةمنأبناءالعربأمهاتهممنالجواری
ً
نادرا

واالماءوكذلكالشأنفیالخلفاءأنفسهمعلینحوماأشرناالی

ذلكفیالفصلالسابق«،)شوقیضیف89/3:1431(بهگونهایکه

مردم اغلب میشد، دیده ندرت به بغداد در عربخالص

بودند، برده و کنیز مادرانشان که بودند عربهایی فرزندان

خلفایعباسیهماینگونهبودند...)ر.ک:خفاجی32:1412و

.)33

سخن عمر فروخ در این خصوص قابل تأمل است:

...وكانأبعداالسبابأثرافیتبدلالمجتمعاالسالمی

الزواجبغیرالعربیات،فقدتبدلتبهالحیاةالبیتیةفیالمطعم

عربیة عمومة له جیل نشوء وفی السلوك وآداب والملبس

وخؤولةفارسیةأورومیةأوتركیة.وبینماكانالعرباالولون

خلصاالیرونلألممعلیالعربفضالفیشیء،أصبحالجیل

المولدالجدیدیتعصبایضالخؤولتهویریأنالعربلیسوا

أفضلمنسواهمفیكلشیء...)فروخ36/2:1985(

مهمترینعاملدگرگونیدرجامعۀاسالمیازدواجعربها

بازنانغیرعرببود،جامعۀعربیدرخوراکوپوشاکوآداب

زندگیورفتارتبدیلبهنسلیشدکهعموهایشانعربوخاله

وداییآنهاایرانی،رومیوترکبودند،ایندرحالیاستکه

عربهایپیشین،ازجهتنژادی،هیچفضیلتیبرایدیگرملل

جهاننمیشناختند،امانسلدورگۀجدیدنسبتبهخالههاو

داییهایخودتعصبداشتومعتقدبودندکهعربهیچ

فضیلتیدرهیچکاریبردیگرانندارد.

بنابرایننبایدشیوۀبرخوردعربهایدورهنهضتترجمه

راباعربهاییمقایسهکردکهبهایرانحملهکردند.

استقبالمردمازاندیشههاوکتابهایایرانیبهقدری

افزایشمییابدکهعدهایاحساسخطرمیکنند،ازجمله

كتاب نوشتن با یمنی بنعمر بنحسین محمد هللا ابوعبد

»مضاهاةامثالكتابكلیلهودمنةبمااشبههامناشعارالعرب«

تالشكردكهنشاندهد،كلیله و دمنهیابنمقفعبرگرفتهاز

فرهنگوادبعربیاستوبهاینمنظوربامقایسۀمضامین

حکمیکلیله و دمنهبااشعارعربیتالشکردکهنشاندهد
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کلیلهیکاثرعربیاستنهایرانی.یمنیمدعیاستکهكلیله

جایگاهینزدیکبهقرآن کریمرادرادبعربیبهدستآورده

قصددفاعازقرآن کریمراداردولیحقیقتایناست
ً
وظاهرا

کهانگیزۀاومبارزهبافرهنگایرانیاستکهجایگزینفرهنگ

عربیشدهاست.یمنیپسازسخنانیتعصبآمیزمیگوید:

»وقتیازوابستگیوعالقۀفراوانمردمروزگاربهکتابکلیله

ودمنهآگاهشدم1،توصیهآنهارابهفرزندانشانبرایخواندنو

حفظآن2ونیزرویگردانیآنهاراازدواوینعربدیدم3...بویژه

زمانیکهشنیدمذوالریاستین،وزیرمأموندرپاسخبهاین

سؤالکهقرآنچگونهکتابیاست،گفتهاست:خوباستولی

مثلکلیله و دمنهنمیشود...تصمیمبهنوشتناینکتابگرفتم

)نک:سبزیانپورودیگران،112-89:1392(.

به عربها جدید نسل ارادت میزان مأمون، سخنان از

ایرانیانفهمیدهمیشود:

قالالموبذبحضرةالمأمون:ماأحسنتإلیأحدوالأسأت،

فقالالمأمون:وكیفذلك؟قال:ألنیإنأحسنتفإلینفسی،

وإنأسأتفإلیها؛فلمانهضقالالمأمون:أیلومنیالناسعلی

حبمنهذاعقله؟)توحیدی،121/7:1408(:موبددرحضور

مأمونگفت:بهكسینهنیكیكردمونهبدی.مأمونگفت:

چطور؟گفت:اگرنیكیكردمبهخودمواگربدیكردمبهنفس

كردم.وقتیمأمونبرخاستگفت:آیاممكناستمردمبه

خاطرعالقهبهفردیكهعقلشایناست،مراسرزنشكنند؟

درالبالیسؤالهایمـأمونازیکیازمـوبدان،آمـده
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1.ابنندیم)140:1988(كلیله،عهد اردشیرویتیمهراازكتابهاییمیداندكه

همگیبرخوبیآنهامتفقند.مسعودی)بیتا،66(نوشتهاستجاحظبرایآنکهمردم

کتابهایاوراموردتوجهقراردهند،آنهارابهنامابنمقفعمنتشرمیکرد.

2.خلفایعباسیفرزندانخودراموظفبهیادگیریکلیله و دمنهمیكردند،ازجمله

»هارونالرشید«بهكسایی،مربیپسرشتوصیهمیكندكهپندهایایرانیرابهاو

بیاموزد)ابنابیالحدید،4/137،1271(.

3.وقتی»مأمون«خلیفۀعباسیكتابجاودان خردرامیبیند،میگوید:بهخدا

حكمتایناستنهآنچهكهدردهانمابیهودهمیچرخد)نقلازعاكوب،1374،

)101

ابناثیر)نقلازامیرخیزی،387،1344(پسازنقلچندجملهازتوقیعات

انوشروانچنانبههیجانمیآیدکهمینویسد:نظرکنبدینکالمکهداللتمیکند

بهوفورعقلوقدرت...چنینکسیشایستهاستکهتاقیامتدرعدالتبهاومثل

زنند.
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222(:میانهرویدرخوردنونوشیدن،زیراافراطدرآنبدنرا

سنگینمیکند،دانشراسستکرده،صفایپوستراازبین

میبرد،راهبیماریهارابازمیکند،حرارتمعدهراکممیکند

وشرفآدمیرالکهدارمیکند،مأمونگفت:اگرمسلمانشوی

ومنازتوفتوینخواهمحجتخدارادرزمیننادیدهگرفتهام.

نکتۀدیگراینکهعربهادرابتدایحملهبهایران،هرگز

گماننمیکردندکهدرآیندۀنزدیکبرایادارۀحکومتبزرگ

اسالمینیازمندبهایرانیانشوندتاباترجمۀسیرالملوکهایآنان

واستفادهازتدبیروفکرخاندانهایایرانیچونبرمکیانو

غیره،بهادارۀحکومتبپردازند.

ازسلیمانبنعبدالملکنقلشده:»عجبتلهذهاألعاجم،

إلىالعربوملكتالعربفلم ملكتطولالدهر،فلمتحتجُّ

تستغنعنهم.«)آبی41/3:1424(ازاینایرانیاندرشگفتم،در

طیروزگارحکومتکردندوبهعربهااحتیاجپیدانکردند،

درحالیکهعربهاحکومتکردندوهرگزازآنهابینیاز

درخصوصشیوۀحکومت دوم کنجکاویخلیفۀ نشدند.

ایرانیانمؤیدسخنسلیمانبنعبدالملکاست:»وكانعمر

الملوك علیهسیاسات یقرأون الفرس من بقوم الخلوة یكثر


ً
وسیّماملوكالعجمالفضالءوسیّماأنوشروان،فإنهكانمعجبا

بها)ابنمسکویه415/1:2000(:عمرباگروهیازایرانیانبسیار

خلوتمیکردآنهابرایشسیاستپادشاهانبهویژهانوشروانرا

میخواندند،عمرشیفتۀسیاستانوشروانبود.
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ابـنمسـکویه،ابوعلیاحمدبـنمحمد،2000،تجـارب االمم و 

تعاقب الهمم،المحقق:ابوالقاسمامامی،طهران:سروش.

ابـنندیـم،ابوالفـرجمحمـدبنابـییعقـوبالمعروفبالـوراق،

العابدیـن بـن علـی بـن تجـدد رضـا تحقیـق الفهرسـت،

المازندرانی،دارالمسیرة،1988.

ر فی 
ّ
اآلبـی،منصوربنالحسـینالـرازی،أبوسـعد،1424،نثر الد

المحاضـرات،المحقق:خالدعبـدالغنیمحفوط،بیـروت:دار

الكتبالعلمیة.

امیرخیـزی،اسـماعیل،1344،»توقیعـاتکسـریانوشـروان«،
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مطهـریدرکتـابخدمـاتمتقابـلایـرانواسـالم«،گزارش 

میـراث،ش56و57،دورۀدوم،سهفتـم،شـمارهیکـمودوم،

تیرماه1392،ص108-105. فروردینـ

بـهداسـتانکفشـگرو سـبزیانپور،وحیـد،1389،»نگاهـی

انوشـرواندرکتابخدمـاتمتقابلمطهری«،گـزارش میراث،

دورۀدوم،سپنجم،شمارهچهلویکم،ص21-19.

سـبزیانپور،وحیـد،1391،»کتـابوکتابخانـهدرایـرانقبـلاز

اسـالم«،گـزارش میـراث،دورۀدوم،س6،شـماره5و6،ص
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ضیـف،شـوقی،1431،تاریـخ االدب العربـی العصـر العباسـی 

االول،الناشر:ذویالقربی،الطبعةالثالثة.

فـروخ،عمـر،1985،تاریـخ األدب العربـی،الجـزءالثانـی،دار

العلمللمالئین،بیروت،الطبعةالخامسة.

مطهـری،مرتضـی،1362،خدمـات متقابـل اسـالم و ایـران،

انتشاراتجامعۀمدرسینحوزۀعلمیۀقم.

المسـعودی،أبوالحسـنعلـیبنالحسـینبنعلـی)بالتاریخ(،

التنبیـه واإلشـراف،تصحیـح:عبدهللاإسـماعیلالصـاوی،دار

الصاوی،القاهرة.

دیوان امامی هروی  فارسی/

سرودۀعبدهللابنمحمدامامیهروی)درگذشتۀ686ق(

بهکوششعصمتخوئینی

امامیهروی)م:686ق(ازشاعرانسرشناسقرنهفتمهجری

استکهدرهراتبالید،امابیشترعمررادرکرمانویزدواصفهان

احملوکورجالقراختایی،اتابکانیزدوبهاءالدینمحمد،
ّ
گذراندومد

فرزندبزرگشمسالدینمحمدصاحبدیوانبود.

دراشعارامامیوجودلغزهایمتعدد،برخیالتزامهاوصنایعادبی،

وواژههایمهجورعربی،گرایشاورابهصنعتگرینشانمیدهد،اما

اینموضوعبیشتردرقصایدبهچشممیخوردومعناوزباندردیگر

قالبهاسادهترولطیفتراست.درغزلها،استفادهازواژههاوتعابیرتازهوساختمضمونهایدلانگیز

بابهرهگیریازدرونمایههایعرفانی،شوریدرسخنامامیبرانگیختهکهخوانندهرابهوجدمیآورد.


