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هاي از سكوت انديشمندانه محققين در مقابل ياوه گوييبيش از حد و سوء استفاده علمي تحريف هدف از انتشار اين نوشتار، جلوگيري از 

  در محو تاريخ پر افتخار باستاني و اسالمي اين سرزمين است. باطلشان سعي پاسخي بر و بدخواهان ايران اسالمي و برخي از تجزيه طلبان 
شريف محققين و اساتيد، مطالبي را نشر مي دهيم كه مقداري رنگ سياست به خود مي گيرد، از محضر اينكه ه خاطر باپيش پيش

  . نيستدفتر پژوهشي اين مواضع نوشتارهايي كه در ادامه مي آيد،  گفته هايبديهي است كه يم. عذرخواه
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 گويد؟مي چه پورپيرار ناصر اول: شتارنو

   اي گنجه علي
  1387 ارديبهشت 30

com.ganjei.http://www 

 خواندن با تواندمي باشد داشته را اعصابش و وقت و حوصله كه كسي .است فراوان جدل و بحث پورپيرار ناصر پيرامون
 همه آن خواندن اما دارد؛ ادعايي چه و گويدمي چه كه بياورد در سر مخالفانش و موافقان و پورپيرار خود هاينوشته
 كنجكاو صرفا يخواننده يك باشيم داشته انتظار كه نيست كاري پورپيرار جريان از كلي تصوير يك استخراج و متن
 .دهد انجام
 كنجكاوي حس اين ارضاي براي و چيست پيرارپور يقضيه بدانند كنجكاوند كه امنوشته كساني براي را حاضر متن

 و توهين از باشد، دور جدل و بحث عصبيِ و متشنج فضاي آن از كه باشند داشته دسترسي اينوشته به دهندمي ترجيح
 .باشد داشته وارگزارش و آرام لحني و كند خودداري افترا

 يادامه .شودمي برطرف »مطلب اصل« قسمت خواندن با خوانند،مي را نوشته اين كه دوستاني بيشتر كنجكاوي احتماال
 .كنندمي تعقيب ترايحرفه را ايران فرهنگ و تاريخ به مربوط مطالب كه امنوشته كساني براي را متن
 مطلب اصل

 و آمدند النهرينبين و ايران به يهود يتوطئه به كه بودند واسال قوم يك هخامنشيان كه است اين پورپيرار حرف اصل
 !قفقاز هايكوه پشت به برگشتند هم بعد و كشتند را النهرينبين و ايران بومي ساكنان تمام) كنممي (تاكيد تمام
 كشته همه كه (گفتم كردهنمي زندگي ايران توي كس هيچ شد، عرض كه عامي قتل اين از بعد كه گويدمي عالوه به

 بدون و كردند مهاجرت كنوني ايران به اطراف از آفريقايي و عرب مهاجران كه پيش سال پانصد همين تا بودند) شده
 !امروزي هايايراني شودمي كه ساختند را ملتي باشند، داشته خويشاوندي هم با يا بشناسند را همديگر قبل از اينكه
 و شاه همه اين شود؟مي چه افتاده سال 2000 اين در كه تاريخي وقايع تكليف ترتيب اين به پرسيدمي خودتان از البد

 كجا از تاريخي مختلف هايدوره به مربوط تاريخي آثار همه اين روند؟مي كجا نويسنده و دانشمند و شاعر و سردار
 شود؟مي چه ايران يدوره اين به مربوط تاريخي كتاب همه اين تكليف اند؟آمده

 و شاعران و سرداران و شاهان اين يهمه گويدمي !است سرراست و ساده خيلي شما پرسش به پيرارپور پاسخ
 بوده اين جعل همه اين از هم يهود هدف و اندشده جعل يهود توسط هاكتاب و تاريخي آثار و نويسندگان و دانشمندان

 !شود منكر را زمان آن در ايران بومي ساكنان عام قتل در خود گناه كه
 پورپيرار !كنمنمي اغراق واقعا !نه كنم؟مي اغراق پورپيرار ادعاهاي مورد در دارم من كنيدمي فكر يا شود؟نمي باورتان
 مفصلي هاينوشته در است »همه« واقعا همه از منظورش شود باورتان اينكه براي و دارد تاكيد »همه« قيد اين روي
 اعراب نه ... ساسانيان، نه اشكانيان نه شيراز شهر نه حافظ نه داشته وجود سعدي نه كه بقبوالند شما به كندمي سعي

 نوشته ايسفرنامه كه باشد كرده سفري كه داشته وجود خسرويي ناصر نه مغول، نه اند،كرده ايران به ايحمله مسلمان
 كنيسه ارباب جعليات« حاصل و »يهود گرتوطئه ذهن» از ناشي چيزها اين ي»همه« كه دارد تاكيد خالصه ... و باشد

   .)آيندمي يهوديان كمك به كمي هم مسيحيان اينجا كه داريد (توجه !است »كليسا و
 امت بين كه شده ساخته اين براي اصال و است يهوديان »اختراع« فارسي زبان كه گويدمي پورپيرار برويم؟ دور راه چرا

 !شوند دور اسالمي وحدت از آنها و بيافتد تفرقه اسالمي
 را پورپيرار هاينوشته در تمسخر و توهين شدت .است آميز توهين و تهاجمي بسيار هايشنوشته در پورپيرار ناصر لحن
 .كرد مقايسه اپوزيسيون فراموشي دست در و كوچك هايگروه بعضي سياسي هايبيانيه با توانمي
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 دستور به پورپيرار زعم به كه است نيكسا و »يهود« آن خطاب كه دارد عمومي وجه يك تمسخرها و هاتوهين اين
 .اندكرده جعل ايران تاريخ براي را مستنداتي يهود
 زشت القاب انتساب با را اندكرده ايران تاريخ و فرهنگ به خدمتي كه را كساني تمام پورپيرار عمومي، وجه آن بر عالوه
 ايراني مرده، يا است زنده بزرگ، يا است ككوچ كندمي توهين او به كه فردي كه كندنمي فرقي برايش و نوازدمي

 ...  و خارجي يا است

 روي كه را كساني نام و بيندازيد تانكتابخانه به نگاهي هستيد، ايران تاريخ و زبان و فرهنگ در مطالعه اهل اگر
 توانيدمي را هانام اين يهمه تقريبا .ببينيد است، آمده كننده گردآوري يا مصحح مترجم، نويسنده، عنوان به هايتانكتاب

 .اندشده ياد زشتي القاب با كه بيابيد پورپيرار به مربوط اينترنتي سايت و هاكتاب در
 نوع چه و كسي چه با كه بكنيد را حسابش »فرهنگي يجرثومه« گويد:مي بهار الشعرايملك به پورپيرار وقتي اصال
 .داريد كار و سر لحني
 و نيستم راوي يا گزارشگر يك من كه دهدمي مضمون اين به پاسخي شود،مي انتقاد لحنش خاطر به پورپيرار از وقتي
 .باشد همين لحنم بايد و كنممي مبارزه «تاريخي جعل و فريب يك« با دارم

 علمي اعتبار و سطح

 ،»محكمات« ،»علمي ناپذيرخدشه مستندات« هايشحرف كه دارد تاكيد هايشنوشته تمامي در پورپيرار خود
 ناصر آقاي جناب ايران يبرجسته دانشمند و بزرگ استاد« را وي هم طرفدارانش .است ... و »دروغبي شناسييرانا«

 .كنندنمي غفلت استاد پيشوند ذكر از گيرند، بكار را مفصلي عنوان چنين نخواهند هم اگر و كنندمي خطاب «پورپيرار
 روبرو پورپيرار يپرخاشگرانه لحن با كه همين هستند، نشمنداندا هاينوشته و علمي مطالب خواندن اهل كه كساني اما
 كه افتندمي سعدي يگفته دو آن ياد ناخودآگاه بينند،مي را فرهنگ و ادب بزرگان به وي هايتوهين و شوندمي
 و »برد زشتي به بزرگان نام خرد/كه اهل نخوانند بزرگش« و »بگويد عطار آنكه نه ببويد، خود كه است آن مشك»

 .كنندمي بنديطبقه ديگري هايرده در كرده، خارج »علمي« يرده از را پورپيرار هاينوشته بالفاصله
 را آنها آنقدر حتي كسي كرد، چاپ را اشاوليه هايكتاب پورپيرار ناصر آنكه از پس هامدت تا كه است دليل همين به

 آتش هيزم به پورپيرار هاينوشته كه كردند ظهور زماني هاجوابيه اولين و بنويسد برايش ايجوابيه كه نگرفت جدي
 به دادن پاسخ با نشده حاضر فرهنگي اول طراز هايچهره از كدام هيچ هم هنوز حتي .شدند تبديل قومي هايتنش

 حاصل م،بينيمي كتاب) دو يكي اخيرا (و گوناگون هايسايت در كه هاييجوابيه و دهد قرار او سطح هم را خود پورپيرار،
 .ندارند عرصه اين در ايپرآوازه نام هنوز كه است ايران فرهنگ و تاريخ دوستداران از دسته آن تالش

 از كه كند القا خوانندگانش از ايدسته به را نادرستي اطالعات دارد قصد آگاهانه و عمدي بطور پورپيرار من نظر به
 استنتاج و علمي بحث ملزومات ديگر سوي از و ندارند اناير فرهنگ و تاريخ با عميقي و اول دست آشنايي يكسو
 .شناسندنمي خوبي به را منطقي
 .كنممي اشاره آنها به كه دارد شگردهايي خوانندگان، از دسته اين دادن قرار تاثير تحت براي پورپيرار ناصر

 فرضي مخاطب اطالعيكم شگرد:

 هايرسانه يهمه است، سهل ندارد، ايرادي خود نفس در د،ندارن موضوعي با تخصصي آشنايي كه كساني براي نوشتن
 دانش سطح موضوع، از فهميكسهمه و ساده روايت يارائه با كنندمي سعي و نويسندمي عام مخاطب براي عمومي

 .ببرند باال را خود مخاطبان
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 اين از گيريبهره با بكوشد و كند باز حساب خود مخاطبين اطالعيبي روي كسي كه شودمي پيدا وقتي مشكل
 به سياسي نوعا هايرسانه برخي را روشي چنين .بقبوالند خواننده به واقعيت جاي به را نادرستي هايگزاره اطالعي،بي

 .نيست دشوار كس هيچ براي آن كاربرد از نمونه چند شمردن و برندمي بكار وضوح
 است: هاليوودي هايفيلم در گنج كشف هايصحنه به شبيه چيزي دارند، شناسيباستان از مردم يعامه كه تصويري

 انگيزيهيجان چيز مدتي از بعد و كندن به كنندمي شروع و روندمي تپه يا خرابه يك سراغ به كلنگ و بيل با عده يك
 شفك مهم باستاني چيز يك ترتيب اين به و پرندمي پايين و باال خوشحالي از گروه افراد و آيدمي در زمين زير از

 هايbadman و ناباب افراد دست شده كشف آنچه كه باشند مواظب بايد گروه افراد هم بعد به اين از !شودمي
 !نيافتد داستان
 صحبت پاي بايد باشيد، داشته باستاني اثر يك كشف هايمشقت و شناسيباستان واقعيت از درستي تصوير آنكه براي
 شناسباستان كه ببينيد و كنيد مطالعه را باستاني هايسايت در كاوش ليفص هايشگزار يا بنشينيد شناسباستان يك
 چه گور يك يا ساختمان يك هايبازمانده آمدن بيرون از پس و كاودمي را خرابه يك وسواسي و دقت چه با

 و سفت هايروش و استانداردهاي چه به بايد ميان اين در و بكشد باران و باد اثر از آن حفظ براي بايد را هاييمشقت
 .باشد پايبند سختي
 نشان را باستاني سايت يك كاوش مراحل از عكسي كه است جور اين شناسيباستان يجبهه در پورپيرار كار يشيوه
 و است كاوش يمرحله كدام به مربوط دهد تشخيص تواندنمي ندارد، شناسيباستان دانش كه ايخواننده كه دهدمي
 فالن صحنه اين در كه كنندمي مشاهده عزيز خوانندگان !بله كه دهدمي توضيح بعد .شد خواهد هچ بعدا و بوده چه قبال

 زدودن و لوحانساده كردن گمراه و تاريخ جعل حال در كليسا و كنيسه بيشرم جاعالن دستور به صهيونيزم، مزدور
 !است يهود تاريخي جنايات شواهد
 كشف در كه مراحلي كامل تشريح با و اندداده پاسخ ادعاها اين تكتك به و اندداده زحمت خود به منتقدان از بعضي
 نادرست چرا پورپيرار ادعاي و است ايمرحله چه به مربوط عكس آن كه اندداده توضيح شود،مي طي باستاني اثر يك
 حوصله خوانندگانش از خيلي كه كندمي حساب نكته اين روي پورپيرار ناصر شايد ولي ببينيد)؛ را اينجا (مثال است

 خوانندگان ذهن روي را او نظر مورد تاثير احتماال كنندهگمراه عمدا اطالعات همين و ندارند را پاسخ يافتن و جستجو
 .گذاردمي
 بخوانند، فارسي به را پورپيرار هاينوشته توانندمي كه كساني اكثر گيريم .است نطورهمي وضع هم كهن متون مورد در

 كردهمي زندگي نابساماني يدوره چه در حافظ كه دانندمي نفر چند اما .اندحفظ او از هم بيتي چند و شناسندمي را حافظ
 هاييمرارت چه با اشعارش از مختلف هاينسخه و دارد وجود حافظ زمان شيراز تاريخي وقايع مورد در هاييابهام چه و

 هايدستنويس يمقايسه با كه اندكرده اين صرف را عمري باارزشي افراد چه و رسيده ما دست به و شده نوشته
 است او مال واقعا حافظ به منسوب شعر فالن آيا كه بفهمند پراكنده، هايتذكره در حافظ از شده نقل اشعار و گوناگون

 يا است درست »شكستگانيم كشتي« آيا كه اندكرده بحث اين مورد در تعصبي و موشكافي و دقت چه با و ؟نه يا
 ؟»نشستگانيم كشتي«

 كامال را نسخه آن يا اين صحت مورد در حافظ عاشقان بين جدل و بحث از ايگوشه پورپيرار كه است اينطوري
 حافظ نام به كسي اصال !بله كه گيردمي نتيجه آميزشتوهين و جانب به حق لحن همان با سپس كند،مي نقل گزينشي

 رنگين سجاده مي به« مانند بيت دو يكي نقل با و است يهود يساخته اشعارش ديوان با كسي چنين و نداشته وجود
  !كنند مبارزه قرآن با تا اندكرده جعل را ديواني چنين يهود كه گيردمي نتيجه »گويد مغان پير گرت كن
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 متن جاي به حاشيه :شگرد

 عمر اواخر در انيشتين اينكه بر مبني بود شده نقل خبري فورواردي، هايايميل و هاوبالگ بعضي توي پيش وقت چند
 در را شيعه حقانيت و گرويده امامي دوازده يشيعه مذهب به و داشته مكاتبه بروجردي اهللاآيت با محرمانه بطور
 كه كساني از نفر چند كه بودند كرده اضافه خبر به پليسي چاشني هم كمي !مانده مانهمحر امروز تا كه نوشته ايرساله

 ... چه و چه و اندشده كشته مشكوكي بطرز اندداشته خبر رساله اين از

 گوگلي يساده جستجوي دو يكي با داشت شك هم كمي كسي اگر ولي است جعلي كه زدمي زار خبر متن اصال
 حذف كاربرش االن( Iranexperts سايت در فيروز اسكندر مستعار اسم به است كسي رخب جاعل كه فهميد شدمي
 مذهبي پايين) (سطح هايوبالگ بعضي بود، روشن روز مثل هم آن بودن جعلي و بود جعلي خبر اينكه وجود با اما )شده
 ... دارد ادامه آن كردن نقل جريان كه بينيدمي هنوز و كردند نقل را آن

 و آب با و كند نقل تاب و آب با را متن آن اصل بيايد و باشد داشته تشيع با مشكلي دليل هر به كسي دكني فرض حاال
 تشيع مبلغ كننده، نقل هايوبالگ يهمه اينكه به توجه با سپس و دهد شرح را آن نادرستي داليل بيشتري تاب
 !چنان و چنين شيعيان پس كه بگيرد نتيجه اند،بوده
 شوممي ممنون و دارد بهتري اصطالح كه مطمئنم (البته .متن جاي به حاشيه روي تكيه گويممي كاري چنين به من
 ).كنيد راهنمايي اگر

 سال چند مثال .دارد عموميت خيلي روزها اين ايدئولوژيك دعواهاي در شگردي چنين از ناآگاهانه يا آگاهانه ياستفاده
 اگر و است حرام فوتبال كه بود شده منتشر عربي زبان به سعودي تخيلي مفتي يك از جعلي فتواي يك پيش
 بپوشند خواب لباس ورزشي لباس جاي به بازيكنان و كنيد بازي نيمه سه در نيمه دو جاي به بايد شود حالل خواهيدمي
 نقل را قضيه نداشتند مفتيان از خوشي دل كه عربي هايسايت از خيلي جعلي، فتواي اين انتشار از بعد !... چه و چه و

 بعضي و شده ترجمه فارسي به فتوي سال سه از بعد هم االن !است حرفي چه اين كه پريدند مفتيان به و كردند
 قطع براي وهابيت تالش ينشانه اين كه اندگرفته غريبي و عجيب هاينتيجه آن نقل با شيعي سوپر هايسايت
 )بخوانيد اينجا را ترشمفصل (كمي !چه و چه و است اسالم هايريشه
 خالصه يا شده منسوخ يا پايهبي نظريات جاها خيلي يعني !است شگرد اين يآگاهانه بكارگيري استاد پورپيرار ناصر

 هم بعد كند،مي نقد شد عرض كه لحني همان با آنرا بعد كند،مي مطرح را ندارد شناسانايران بين طرفداري كه آنهايي
 !است يهود جعليات و هادروغ شناسيايران يهمه شد اينطور كه حاال پس كه گيردمي نتيجه
 .ديد »پرنده هايقاليچه« داستان در شودمي را شگرد اين از واضح خيلي ينمونه يك
 و دهدمي شرح را پرنده يقاليچه ساختن راه كه شده كشف الموت هايخرابه در كتابي كه پيچيد خبري 83 سال حدود

 و كرده معرفي SOAS در را آن فرانسوي پژوهشگر بهمان و دارد هم را جزئيات فالن و است كس فالن اشنويسنده
 را تالمو يقلعه هالكو كه داندمي باشد خوانده تاريخ كه كسي اصال و است جعلي كه زدمي داد خبر اصل !چه و چه

 را كاوش هايگزارش يا باشد زده سر الموت به بار يك كه هم كسي و سوخت همه از اول آن يكتابخانه و زد آتش
 كه است بعيد حريق هاينشانه به توجه با (و است نشده پيدا الموت آوار اليه سه در كتابي هنوز كه داندمي باشد خوانده
 !عصبانيت يا بود خنده يا خبري چنين به داشتند عهمطال كمي كه كساني واكنش اصوال ).شود پيدا
 و »كنيم افتخار خود نياكان به« كه كردند اضافه آن به هم هاييچاشني و كردند نقل را خبر هاسايت بعضي وجود اين با

 ديرم و تهران شهردار نژاداحمدي محمود زمان (آن !كرد نقل را خبر عين هم همشهري يروزنامه عالوه به .چه و چه
 )بود همشهري مسوول
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 داليل كذايي لحن همان با آن البالي و كرده نقل كامل بطور را همشهري خبر مفصلي ينوشته در پورپيرار ناصر
 !شد عرض كه جنس آن از است گرفته هايينتيجه هم بعد و كرده ذكر )يهود يتوطئه چاشني با (البته را آن اعتباريبي
 !دارد محكمي و قرص جاي داليلش و شواهد بقيه كنار در پرنده يقاليچه آن يرار،پورپ هاينوشته در هم هنوز و

  جعل! شگرد:
 دو نوشته كتابش در فالني ندارد: تشريح و توضيح به چنداني نياز و دارد قدمت تاريخ خود ياندازه به ديگر شگرد اين
 دوتا دو گويدمي كه فالني حتما پس گيريدمي نتيجه دبع !تاپنج دوتا دو نوشته آنجا كه كنيدمي نقل شما تا، چهار دوتا
 !دارد را رياضيات نابودي قصد و است جهاني استكبار و صهيونيزم و يهود عوامل از تاپنج
 .نيبور يسفرنامه از پورپيرار ياستفاده به شودمي مربوط شگرد اين آشكار موارد از يكي
 شرح آن در كه دارد ايسفرنامه و كندمي سفر ايران به خانكريم حكومت اوايل زمان كه بوده اروپايي يهودي يك نيبور

 .است نوشته را جمشيد تخت و شيراز بوشهر، از بازديدش
 پس كرده،نمي زندگي ايران در كسي صفويه تا خشايارشا زمان از پورپيرار ادعاي طبق چون كه باشيد داشته نظر در

 بناهاي بين از !ساخته زند كريمخان اصال را شيراز كه كندمي ادعا پورپيرار و باشد داشته قدمتي تواندنمي هم شيراز
 جزو قطعا قضيه اين پورپيرار نظر از و شده ساخته بويه آل زمان در اينكه به است معروف قرآن دروازه شيراز، مشهور
 .است يهود جعليات
 به سفر در نيبور قاعدتا و داشته، وجود بويه آل زمان زا قرآني دروازه اگر پرسدمي نيبور يسفرنامه بررسي در پورپيرار
 دروازه از اينشانه هيچ آمده نيبور كتاب فالن يصفحه در كه اينقشه در چرا شده، رد آن زير از دوبار جمشيد تخت
 اصل )دارد فاصله قرآن دروازه با خيلي اصفهان (دروازه است؟ اصفهان دروازه شيراز، شمالي يدروازه چرا و نيست؟ قرآن
 .نباشد ايشبهه و شك هيچ جاي ديگر كه گذاشته مطالب بين و كرده اسكن هم را نقشه آن

 است خودش جاي سر قرآن دروازه اتفاقا كه بينيدمي اندازيد،مي نقشه آن اصل به نگاهي و رويدمي نيبور كتاب سراغ وقتي
 تنگ قرآن دروازه به هاشيرازي( ... - 2 اكبر اهللا تنگ - 1 فالن يشماره نقشه در نوشته: هم شيراز بناهاي توضيح در و

 شده! دستكاري كمي آمده پورپيرار آقاي سايت در كه اينقشه بينيدمي كنيدمي كه مقايسه و گويند)مي هم اكبراهللا

 در و ودهب اكبر اهللا تنگ همان شهر شمالي يدروازه قبال نوشته كه بينيدمي زنيدمي ورق بيشتر را كتاب كه هم كمي
 هايدروازه و ديوار و اندكرده كوچ شيراز از اعيان و مردم بيشتر شده، ويران اطرافش روستاهاي و شهر كه نادرشاه زمان
   )اندنوشته هاخيلي را افشار نادر هايجنگ فشار اثر در ايران ويراني موضوع (اين !ساخته زند خانكريم را فعلي
 چرا؟

 با .اندزده مختلفي هايحدس چيست، مطالبي چنين نشر از اشانگيزه و كندمي چنين پيرارپور ناصر چرا اينكه مورد در
 غير زند،مي آگاهانه جعل به دست وضوح به مواردي در وي اينكه به توجه با خصوصا پورپيرار، شگردهاي به توجه
 .باشد سوءتفاهم يا اشتباه از ناشي صرفا او ادعاهاي كه است ممكن

 توجه نكته اين به اگر .كنندمي معرفي ستيزفارس افراطي هايگروه به عالقمند يا وابسته را او معموال يرارپورپ مخالفين
 ستيزانهفارس تند هايگرايش كنند،مي خطاب استاد را او و كنندمي استناد پورپيرار به كه كساني يهمه نوعا كه كنيم
 .سدنمي نظر به ربطبي فرضيه اين دارند،

 چنين به پيوستن براي معموال ها،گروه گونه اين طرفداران كه كرد توجه هم نكته اين به بايد ديگر طرف از اما
 هيچ و شده بزرگ و آمده دنيا به تهران در و است فارس ظاهرا كه پورپيرار و دارند نژادي- قومي هايانگيزه هايي،جريان
 است. نبوده هاييگروه چنين توجه جلب نظراتي، چنين طرح براي اشهاولي يانگيزه احتماال داند،نمي فارسي از غير زباني
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 يانگيزه نوعي پاي زنممي حدس بيشتر و است مبهم من براي هايش،فعاليت از پورپيرار ناصر يانگيزه مجموع در
 .ديگر چيز تا باشد ميان در شهرت و توجه جلب مثل شخصي
 اسالمي جمهوري و پورپيرار

 جمهوري نظام به وابسته رسمي هايسازمان يا سياسي مطرح هايشخصيت كه كرده را خود تالش امتم پورپيرار ناصر
 .است نداشته موفقيتي مورد يك در بجز ظاهرا اما بپذيرند را نظراتش يا كنند تاييد را او اسالمي

 ديگر طرف از و كنيم، توجه پورپيرار هاينوشته در اعراب و اسالم از ستايش و يهودستيزي پررنگ حضور به اگر البته
 تصور ممكن دارد، ايرانيان اسالم از پيش تمدن و باستان ايران با سرسنگيني نوعي اسالمي جمهوري كه بگيريم نظر در

 كه هست نكته چند .نيست چنين عمل در ولي دارد، ايران حاكم نظام با نزديكي يا وابستگي احتماال پورپيرار كه كنيم
 .باشند نداشته پورپيرار ناصر به ايعالقه خاص طور به نظام طرفداران و عام طور به مذهبيون شودمي باعث
 جنگ بروز منكر وي بنابراين و است بوده سكنه از خالي اسالم ظهور هنگام به ايران پورپيرار فرض طبق آنكه اول نكته
 شمشير دين را اسالم اينكه براي است ديهو يتوطئه داستان اين كل كندمي ادعا و شودمي ايرانيان و مسلمانان بين
 نوعي ايران، فتح و ساساني پادشاهي مقابل در مسلمان اعراب پيروزي كه دارند اعتقاد هامذهبي مقابل در !دهند جلوه

 .كنندمي افتخار بسيار پيروزي اين به اصوال و است بوده اسالم دين حقانيت دليل و الهي يمعجزه
 و »فارس« كندمي ادعا و است تاريخ در فارسي سلمان نام به شخصي وجود منكر ورپيرارپ كه است اين دوم ينكته

 نزد محبوبيتش خاطر به فارسي سلمان به ايران شيعيان سو آن از !هستند اخير سال 500 در يهود ابداعات از »فارسي«
 .كنندمي افتخار شيعيان اول امام از حمايتش و پيامبر
 ايران بر حاكم مذهبيون بين خاصي محبوبيت شاعران) (نوعا فارسي ادب كالسيك هايچهره بعضي اينكه سوم ينكته
 مثال براي .داندمي يهود دست يساخته و جعلي را شانادبي آثار هم و هاچهره اين خود هم پورپيرار، ناصر كه دارند
 از اولي درجه نوع به دليل همين به و خواندمي روايت چهارده به را قرآن كه است كسي ايران روحانيون براي حافظ
 در .مورد) اين در مطهري اهللا آيت سخنراني به كنيد نگاه (مثال است جاري او شعر در كه كندمي پيدا دست عرفان
 ضد تفسيرهاي او شعرهاي تك تك از و داندمي يهود توسط شده جعل خيالي شخصيت يك را حافظ پورپيرار مقابل

 !دارد اسالمي
 به جنجالي يچهره يك به نظراتش برخي قبوالندن اسالمي، جمهوري به نزديكي در پورپيرار موفقيت تنها الح هر به
 .است بوده »نمين سليمي عباس« نام
 در سرخوردگي نوعي و نداشته ديگري موفقيت نمين سليمي نظر جلب بجز فراوانش، هايتالش رغم به پورپيرار اما

 .خوردمي چشم به وا هاينوشته در انقالبيون جذب
 ايران تمدن از تمجيد در شيراز، به اخيرش سفر در ايخامنه اهللا آيت [حضرت] سخنان آنكه، زمينه اين در جالب ينكته
 مقام مورد در كازرون در مفصلش سخنراني مخصوصا و سعدي و حافظ از تجليل هجري، 5 و 4 قرون در خصوص به

 سخن هر به دارد دوست كه هميشگي يرويه برخالف و شد گرفته ناديده كامال پورپيرار سوي از فارسي، سلمان واالي
  !كرد سكوت كامال مورد اين در بدهد، تيزي و تند هايپاسخ ايران تاريخ مورد در رسمي
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  سكوت سال دو دوم: نوشتار
   »گذشته بر پلي« و »سكوت قرن دوازده« هاي كتاب در پورپيرار ناصر ادعاهاي بررسي

  
 فاطمي فريدون

 ماه آبان و مهرماه ،158 تا 155 پي در پي شماره ،14 تا 11 شماره ،هفتم سال ،»كتاب جهان« ی مجله از: برگرفته
  27 تا 24 هاي صفحه ،1381

   اول بخش
 خوشبيني با را جلد) 3( »گذشته بر پلي« و جلد) (يك »سكوت قرن دوازده« پورپيرار، آقاي انگيز بحث كتابهاي خواندن

 را مان گذشته درباره ما شده تثبيت و افتاده جا ديدگاههاي كسي كه آمدمي جسورانه كاري نظرم به .كردم آغاز تمام
 ايران به موسوم دوره در را آن از قبل قرن دوازده ما ،معروف »سكوت قرن دو« آن جاي به بگويد و ببرد سوال زير

 اين به .دهيم مي نسبت بدان را موهوم افتخاراتي و باليم مي بدان بيهوده اما ،ايم برده سر به سكوت در باستان
 خاطرم در احمد آل حرف ،قديم از و منداشت خوشي نظر گاه هيچ هم پرستي باستان ايران و باستانگرايانه ديدگاههاي

 هم زدن گول را خود از .»... داريوش و كوروش دمب به بچسبانند يكسر را كودتا شب خواستند مي اينها« كه بود مانده
 بفروشد، آنان به را نداشته چيزهاي فخر و كند خودبزرگنمايي قدري ديگران نزد نيايد بدش شايد آدمي .آمد نمي خوشم

 و بردارد شكني بت تبر بيايد كسي اگر كه است اين .كند خوش اوهام به دل و بزند گول هم را خودش اهدخونمي اما
 بايد ايم، داشته چه و ايم بوده چه راستي به دهد نشان و بشكند ايم، ساخته خود كنك خوش دل براي كه را هايي بت
 .دانست را كارش قدر و كرد استقبال او از

 طي نوزدهم قرن اروپاي در كه را »نگاري تاريخ انقالب« به معروف مرحله آن بايد هم ما نويسي تاريخ اين، بر افزون
 استوار را تاريخي مراجع و منابع زدن محك و ارزيابي و نقد سنت ،»رنكه فون« چون آدمهايي كه زماني .بگذراند شد،

 روايت و منابع و اسناد همه به بايد كنيم، رسيمت »بوده واقعاً كه جور آن« را گذشته بخواهيم اگر دادند نشان و كردند
 ارزيابي و نسنجيده آيد، پسنديدني و مقبول ظاهر به هرچند را، حرفي هر و بنگريم انتقاد و ترديد ديده به تاريخي هاي

 خواهدمي كه كرده ظهور رنكه چون كسي هم ما ميان در شايد داند،مي چه كسي گفتممي خود پيش .نپذيريم نكرده،
 .برهاند نامطمئن اسناد بر متكي گزارشهاي و مكررات تكرار از هم را ما نويسي تاريخ

 سال دو« اين گفتم .كرد تقويت مرا خوشبيني اين نخورد، چشم به هم درستي بررسي و نقد ايشان كتابهاي درباره اينكه
 .ايشان هاي استدالل به پاسخ در ناتواني دليل به يا است اعتنايي بي و گذاشتن مسكوت و گرفتن ناديده قصد به يا »سكوت

 و قاطع زباني به گرچه هايشان استدالل .شد كاسته بيشتر خوشبيني آن از ،رفتم پيشتر كتاب خواندن در هرچه اما
 ،اغلب اما دارند؛ هم درست حرفهاي .نيست كافي شان مدعاهاي اثبات در رو هيچ به شود، مي بيان گزنده و كوبنده
 كه حالي در و .شوند نمي ختم نتيجه اين به مقدمات آن يعني نيست درست ،گيرندمي حرفها اين زا كه اي نتيجه

 را هايي فرضيه و حدسها خود كنند، مي رد اثبات قابل غير و مستند غير هاي دعوي و گزارشها دليل به را ديگر مورخان
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 انكار به كشيده كارشان ،نهايت در اينكه هم بعد و .نيست همراهشان ايكننده قانع دليل كه كنند مي مطرح قاطعانه
 سخني ،سياه پول يك اند كرده را ايران ملت كتابشان در ايشان بگوييم اگر و .ايران ملت براي تمدن و فرهنگ هرگونه

 .ام نگفته گزاف به

 برگزار سطر چند حتي يا صفحه چند در برخي و فصل يك در برخي كه ايشان احكام و ها نكته از هريك درباره شايد
 به را ها نكته اين دانشجويان كنند مي پيشنهاد ايشان كه است دليل همين به و نوشت بتوان كتابي يا فصلي شوند، مي

 اين است قرار كه دانشجوياني آن كه موقعي تا اما ؛است خوبي پيشنهاد .برگزينند خود هاي نامه پايان موضوع عنوان
 مي كه روست اين از ؟بينگاريم شده تثبيت و شده پذيرفته را ايشان حرفهاي بايد آيا ،شود پيدايشان بنويسند را تزها

 ها نكته همه به ناچار كه است روشن و گويم پاسخ ايشان كرده مطرح هاي نكته مهمترين به مقاله، يك حد در ،كوشم
 مي فقط ما البته و .بود خواهد ممكن ان مقاله يك حد در نقد اين داشتن نگه وگرنه پرداخت، خواهم اشاره و ايجاز حد در

 جاي به خواهيم نمي و نه، يا اند شده اثبات راستي به هستند، آن اثبات مدعي ايشان كه هايي دعوي آيا ببينيم كوشيم
 داريم؛ كار اند كرده مطرح كنون تا كه هايي استدالل به فقط البته نيز و .كنيم مطرح ديگري نظريات يا ها دعوي آنها
 هاي پايه تخريب كار .شويم قانع هم ما كه كنند مطرح هم اي تازه داليل بتوانند ها دعوي همين براي كه بسا چه اما

 كه كوروش آن كه كنند مي آغاز نظريه اين ارائه با را ايراني معهود نويسي تاريخ ساخته كج و بنياد سست عمارت
 و خونريز سركرده يك امر واقع در كوروش و ندارد وفق تاريخي تواقعي با ،شناسيم مي و ايم خوانده كتابها در تاكنون
 كنندمي كشف دوم كتاب در و( پارادريا سكاهاي ميان از شايد و روسيه هاي استپ در جايي از كه است غيرايراني خشن
 را يهود اسباط پراكندگي انتقام و كوبد هم در را بابل امپراتوري تا افتاد راه يهودي سرمايه و پول با خزر) قوم ميان از كه
 النهرين بين و شرق نويسي تاريخ و تاريخ بنياد ايشان، عقيده به كه است كشفي اين و .بگيرد النصر بخت جانشينان از
 .داد خواهد تكان را

 متعلق هايي مقوله سلطنت و شاه كه دوراني در امروز، را ساله پانصد و هزار دو جشنهاي ساختگي و تبليغاتي كوروش آن
 تا اند نكرده يكي به دست آنان و نيست آن نيز نويسان تاريخ ساخته كوروش اما .دارد باور كسي كمتر اند، شده تاريخ به

 تمام در كوروش) خود بودن پادشاه نه (البته هخامنشيان نسب و اصل در ترديد ،واقع در .بسازند دروغين كوروشي چنان
 نادر نه كه است، آنان ترديدهاي همان در اش پايه هم پورپيرار آقاي اخير نظريات ،راستش و دارد حضور آنان هاي نوشته
 نامه شجره در پيرنيا آقاي ساله هفتاد و قديم ترديد« اينكه به ايشان خود اذعان يكي شاهدش .محدود نه معدود، نه بوده،

 در برايان ير پي مكرر ديدهايتر همان ديگر يكي ،»بخشد مي بديشان را توجه اين در آهنگي پيش افتخار هخامنشيان
 از بسياري در »آرشام و آريارمنه هاي كتيبه« بودن ساختگي ».هخامنشيان امپراتوري تاريخ« ايشان، استنادي ديگر منبع
 صريح اعتراف اند، كرده اعالم قبالً را بودنش دردنخور به كه »كمبريج ايران تاريخ« كتاب همان از سرآخر و آمده؛ منابع
 تبار بودن مجعول يا مجهول يا مشكوك پس .كنندمي نقل را داريوش و كوروش نسب شجره بودن معجول به

 .است »يهود توطئه« به جعل اين دادن نسبت فقط باشند زده اي تازه حرف ايشان اگر و .نيست اي تازه كشف هخامنشيان
 حل را ترديدها آن همه ،موهوم فرضيِ توطئه يك به شدن قائل با راحتي اين به اند توانسته نمي البد نويسان تاريخ آن اما
 مجموع از هم داريوش مورد در .اند آورده كتابهاشان در ترديد قيد با را ها كتيبه هاي دعوي رو اين از و كنند فصل و

 .است بوده كمبوجيه سپاه در سرداري او كه آيد نمي بر اين جز مورخان حرفهاي

 و بابل دروازه دم اول اساساً و است نبوده شاه هم كوروش خود كه ادعا اين تا نشيان،هخام براي شاهانه تبار نفي از اما
 تكميل در ايشان كه شواهدي و داليل و باال، در يادشده ترديدهاي .است پيش در دراز راهي شده، ظاهر ايران در سپس
 شاهي خانواده يك از داريوش و وروشك كه كند ثابت تواند نمي را اين از بيش چيزي اند، آورده خويش كتاب در آنها

 از پيش هم كوروش خود كه كند نمي اثبات اما .نيست درست شانادعايي نامه شجره از بخشي يا تمام و اند برنخاسته
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 دم ناگهان و گرفته، را بابل سپس و سارد و ماد ابتدا انشان پادشاه مقام در او .است نبوده انشان پادشاه بابل تسخير
 خيلي و هرودوت .گويند مي اين جز چيزي پورپيرار آقاي خود قبول مورد مراجع آيا ببينيم .است نشده پيدا ابلب دروازه
 »هشيار النهرين بين از بازمانده مدارك« عنوان به را، بابلي هاي سالنامه و اسناد ظاهر ايشان .كنيم رها را ديگر هاي
 كتاب][ در هم شده نقل بريان كتاب در هم كه بابل، پادشاه آخرين نبوناييد هاي كتيبه و اسناد، همان .دارند قبول

 هيچ ايشان و .برند مي نام انشان پادشاه عنوان با بابل فتح از قبل كوروش از ... و ،اومستد ]كتاب[ در هم دياكونوف
 قبول را »تورات« روايت به تاريخ يهود، با ضديت وجود با گويا، ايشان همچنين .اند نياورده نكته اين عليه استداللي

 خواهند ايشان البته خواند؟ نمي پارس پادشاه را بابل فاتح كوروش هم تورات ي »عزرا كتاب« مگر خوب، بسيار .دارند
 كتاب« دهد مي نشان فقط اين اما .انشان گفت بايد و است رفته نمي كار به داريوش از پيش »پارس« ي واژه گفت
 انشان پادشاه را كوروش ايشان قبول مورد منبع دو پس .پذيرند مي هم را اين كه شده، تدوين داريوش از پس »عزرا

 اند گرفته نتيجه كرد، خواهد نابود را بابل و خواهدآمد شمال از قومي كه »تورات« گفته اساس بر ايشان اگر .اند دانسته
 كه نبوده اي سركرده او پس .آمده انشان از كوروش گويد مي كه است »تورات« همان آمده، شمال از كوروش پس

 اين حل براي نيست الزم ديگر و داشته شاهي امكانات پس بوده انشان شاه اگر و .شود سبز بابل دروازه دم ناگهان
 چنين را سناريو مگر .شويم متوسل يهود گذاري سرمايه و پول به آورده، كجا از را خويش فتوحات امكانات كه مسئله
 .بگيرد را بابل برود بتواند بعداً تا گرفته يهود پول با هم را انشان نهما كه كنند اصالح

 خود نقشه براي را او يهود علت همين به و داده نشان را خود قساوت ميزان جنگهايي در كوروش گويند مي سويي از
 كجا آزمايشي جنگهاي آن پس .دانند مي بابل را او فتح نخستين ديگر سوي از و اند، كرده استخدام دانسته، مناسب
 زمان آن در قوم اين اند گرفته نتيجه »(سگ) پارس« و »پرسه« به پارس كلمه ريشه دادن نسبت با اگر و ؟شده انجام

 اند؟ گرفته نديده را »پارسا« واژه با پارس نام ربط چرا بوده، معروف وحشيگري و تازندگي به

 كشف هم اين اما ؛نيست بعيد باشند، كرده كمك او به كار اين در حتي و تشويق بابل فتح به را او يهوديان اينكه البته
 انقالبي آن كل اما .دارد اشاره بابل فتح در يهود مساعدت به »باستان ايران تاريخ« در پيرنيا جمله از و نيست اي تازه
 اجازه يهود به وروشك چون كه است اين از عبارت ،آرند پديد ميانه شرق نويسي تاريخ در خواهند مي ايشان كه

 كار اين چرا كه تازند مي مورخان به آنگاه و .است بوده آنان كارگزار و عامل واقع در پس ،داده فلسطين به بازگشت
 پيش سال پانصد و هزار دو مورد در اخالقي هاي قضاوت گونه اين و اند پنداشته او »آزادمنشي« از ناشي را كوروش

 دوستي انسان و آزادمنشي به نه است الزم يهود پول به توسل نه اينجا كه است آن امر واقع اما .نيست اثبات قابل
 آن .نداشت كار اين براي اي انگيزه و ديد، نمي آنان اسارت ادامه به نيازي چون ،كرد آزاد را يهود كوروش .كوروش
 آزاد را آنان كوروش چرا پس .بود هشد منتفي ديگر ،بپاشاند هم از را يهود سلطنت واداشت را النصر بخت كه عواملي
 دست از را خود كشور يهودان .نگذاشت هم چنداني مايه كوروش گذشته، آن از و نخرد؟ خود براي خدابيامرزي و نكند
 فكسني هاي دولت بابل و آشور .بود معبد يك ساختن اجازه آوردند مي دست به آن جاي به اكنون آنچه اما ؛بودند داده

 را مزاحمت اين ديگري هخامنشي پادشاه هيچ و كوروش .برداشتند ميان از و ديدند خود امپراتوري ممزاح را يهودي
 يهودان از خيلي كه ديديم و .بود هم خوبي سرگرمي و نداشت امپراتوري براي ضرري معبد ساختن اما .نيافريد دوباره
 ظهور مالي تأمين قاعدتاً كه هايي همان يعني .بودند زده هم به اي پله و پول بابل همان در كه چرا ؛برنگشتند هم

 كه اندكرده خرج پول همه اين البد و اند برنگشته خودشان اند، داشته عهده بر را يهود بازگرداندن براي كوروش
 ديگر و محل يهودان با نه بسازند توانستند همديگر با نه برگشتند كه هم آنهايي و .برگردند بتوانند متدينان و مفلسان

 و .باشد داشته صرف برايش روس هاي استپ از سپاه آوردن و كردن خرج قدر آن كه نبود هدفي بازگشتي چنين .اقوام
 پراكنده آواره قوم يك كه كند نمي تعجب چرا آورده، كجا از را خود فتوحات امكانات كوروش كند مي تعجب كه كسي
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 سپاه آوردن مخارج داشته، خود بين گويند مي كه نزولخواري و صراف تا چند پول با تواند مي چگونه ،خست به معروف
 آيا و كند؟ تأمين را غيره و سكا جنگاور اقوام ميان از و آرارات و قفقاز كوههاي از آنان گذراندن و روس هاي استپ از

 و مكافاتي هچ با و بسازند هم با معبد يك ساختن سر بر نتوانستند كوروش دست به آزادشدن از پس حتي كه مردمي
 سازماندهي را بزرگي كار چنين ،اسارت و وسيع پراكندگي ايام در اند توانسته مي ،رساندند پايان به را آن ،ها وقفه چه

 بوده؛ خودشان كار بنابراين و يافته تحقق كوروش وسيله به همه بابل عليه »تورات« هاي نفرين و لعن گوييد مي كنند؟
 هاي وعده اين گويا كه ايد نوشته جايي خود شما و ،بيني پيش نه بوده بيني پس مهه »تورات« هاي حرف اين چون
 »ارميا كتاب« در آنچه و شده نوشته داريوش از پس اساساً كه »عزرا كتاب« .باشند نوشته آن تحقق از پس را الهي
 مقداري بلكه بابل به هحمل تدارك از سخن نه شده، نوشته كوروش ظهور از پيش اندكي آن پايه كه شود مي ديده
 .كرد توان نمي بدان اتكايي شده، وارد بسيار هاي افزوده بعدها هم كتاب اين بر دانيم مي چون كه است ناله و نفرين

 تاريخ كدام ».نرود دورتر كوروش از كه اند كرده بازسازي چنان را ما تاريخ« كه نيستند اخير سده يهودي نگاران تاريخ اين
 ،اند شمرده كمتر ايران تاريخ جزو را عيالم تاريخ اگر و باشد؟ نشمرده ايران تاريخ جزو را ماد دوران كه ايدديده را نويس
 حاال و .كندمي شروع آريا نژاد فرضي ورود مبدأ از را ايران تاريخ كه است آريايي نژاد نظريه از ناشي بلكه نبوده، يهود كار
 تأكيد هخامنشيان بر اگر .بشماريم خود تاريخ از بخشي هم را عيالم تاريخ بايد اعدتاًق ايم، گذاشته كنار را بازي آريايي كه

 نرانده حكم ايران سرزمين سراسر در »واحد دولت« يك گاه هيچ آن از پيش كه است دليل اين به فقط ،شود مي خاصي
 كشور يك عنوان به ايران .بودند اكمح ،شناسيم مي »ايران« عنوان به آنچه از بخشي بر فقط ها عيالمي و مادها .بود

 جور اين .است ساخته »ايران كشوري تمام سلسله نخستين« را آنان ،همين و شود مي پيدا هخامنشيان زمان از واحد
 ضرب به اينها بلكه اند نساخته دوستان انسان و مصلحان و حكما دنيا، جاي هيچ در هم را سراسري واحد هاي حكومت
 يكپارچگي آنان زور به كه ملتي كند، ياد نكوهش به آنان از قدر هر تاريخ و .اند شده بنا ستمگر و يزخونر شاهان شمشير
 و شود مي هم افزونتر يكپارچگي همين اثر در آن ملي هاي پيوستگي و ماند مي باقي باشد، همگن راستي به اگر يافته،
 ايران تاريخ در را نقش اين .كند مي تقويت را مليت و فزايدا مي ملت آن مشترك وجوه بر تاريخ طول در بودن باهم همين

 هنوز اينها اما بودند؛ اي گسترده و فراوان انساني تجمعهاي و اقوام سرزمين اين در آن از پيش .اند كرده بازي هخامنشيان
 ؛بود النهرين بين از تر عقب ايران سرزمينِ در دولت گرفتن شكل فرايند ،واقع در .بودند نرسيده دولت تشكيل مرحله به
 نامساعد و آب كم سرزمين در توانست نمي و شد ايجاد آن رودهاي كنار در و النهرين بين در تمدنها نخستين كه چرا

 .اند يافته سلطه ايران بومي اقوام بر كه شده انجام آرياييان ورود از پس دولت گرفتن شكل اين ظاهراً و .آيد پديد ايران
 بلكه نرفتند ميان از بوميان آن .كردند اخذ بوميان آن از را فرهنگ و تمدن عناصر از بسياري ،مفروض ييانآريا همين البته

 يك خودشان« و اند نداشته فرهنگي و هنري هخامنشي يا آريايي آمدگان تازه اگر و .دادند دست از را خود مستقل هويت
-  مي فقط بلكه شد، تعطيل ايران در زندگي ورودشان از پس گفت توان نمي »بگذارند خشت روي اند نبوده بلد هم خشت
 از نقل به بهار وقتي اما .اند شده استثمار آنان نفع به و گرفته قرار نوآمدگان اختيار در بوميان هاي توانايي گفت توان

 آموختند، خود مغلوبان از را اين و نبودند خط و تمدن داراي خود آرياها گويد مي و كند مي اشاره واقعيت همين به فردوسي
 !دانند مي »ديگر مغشوش افسانه يك هم باز« را اين ايشان

 پس .نيامد الزم داده، آنان به را معبدشان ساختن اجازه او آنكه جز دليلي بوده، يهود مزدور كوروش آنكه اثبات براي
 يهود مزدور ساخته ميسر بود، شده متوقف كه را، معبد ساختن ادامه كه هم داريوش كه است شده ثابت خود به خود
 است كودتايي نه هخامنشيان، سلطه زير ملل طغيان و گوماتا عظيم ماجراي آن از پس داريوش، يافتن سلطه و .بوده
 معبد آن ساختن دوباره بتوانند يهودان آنكه براي است كودتايي بلكه عظيم، انقالب واقع در و قيام اين سركوب براي

 در شود مي موفق ،است وامانده معبد يك بناكردن در كه قومي .كنند شروع را شان راعذ شصت در ذراع شصت
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 اشتباهات آنكه اثبات براي شود مي آغاز مجدانه تالشي آنگاه .بيندازد راه كودتا ،يافته گسترش مصر تا كه اي امپراتوري
 يهود نقش كردن پنهان قصد به داده، نسبت اخشايارش و اردشير به را گوماتا و كمبوجيه كارهاي كه ،»تورات« تاريخي

 حالي در ،داشته احتياج پنهانكاري اين به چرا يهود ،بپرسد كندمي هوس نادان آدم .است بوده مفروض كودتاي همين در
 پورپيرار آقاي هاي استدالل پايه امر همين و دهد جلوه برجسته و مؤثر را خود نقش داشته اصرار كوروش مورد در كه
 كمال با يهود كه اند كرده نقل »استر كتاب« از ايشان خود كه حالي در كند؛ انكار را خود نقش خواهدمي چرا و .شد

- مي نفري هزار دهها از صحبت و اند كرده كشور سراسر در خشايارشا اجازه با كه دهندمي كشتاري از گزارش ،افتخار

 در دخالتشان رفتن لو از پس اند؟ كرده اغراق آن در هم مقداري حتي ،گويا و اند رسانده قتل به جريان اين در كه كنند
 سال صد به را كمبوجيه وقايع و شدند نمي مرتكب را تاريخي اشتباهات آن اگر اصالً و اند؟ داشتهمي باكي چه كودتا
 اين كرده، روايت را رويدادها آن غيريهود كه حاال كه شد مي آشكار ماجرا آن در يهود نقش چگونه بردند، نمي بعد

-  مي روشن فوري قضيه در يهود دخالت كمبوجيه، بگذاريم اردشير جاي به روايتها اين در اگر آيا نيست؟ آشكار نقش
 يهود كه بود تراشيده خويش براي دشمن قدر آن سلطنتش پايان تا آغاز از راستي به كمبوجيه كه حالي در شود؟

 اي كمبوجيه همان خونخواهي به ،بوده يهود مزدور گويند مي كه داريوش ينا تازه، و .باشد توانست مي آنان كمترين
 در تورات »عزراي كتاب« هاي اشتباه چون تقدير، هر به .است رسانده قتل به را او يهود گويند مي كه است برخاسته

 صد به را خود قايعو داريوش زمان از كتابي يعني ،است منسوب داريوش زمان به كه شود مي ديده هم »حجي كتاب«
 كتاب« هم و »حجي كتاب« هم حقيقت در كه گرفت تواننمي اي نتيجه اين جز دهد، مي نسبت خود از بعد سال
 ياد در درستي به داستان قهرمانان نام ،ماجرا از زماني دوري علت به زمان آن در و اند شده مدون بعد مدتها »عزرا

 .است نبوده كتاب كنندگان تدوين

 از داشت انتظار بايد بنابراين .بوده غريبه و »نداشته منطقه باورهاي با پيوندي« – كوروش مثل – داريوش اين ،باري
 »بيستون كتيبه« در ناگهان اما .باشد آورده همراه خود با را خداياني واقع در يا خدايي ،روس هاي استپ همان

 دو از اينكه بر گواهي چونان او كتيبه اين از امروز زرتشتيان .خواند مي بزرگ خداي را اهورامزدا و شود مي يكتاپرست
 .بوده همين آورده همراه غريبه اين كه خدايي البد پس .كنند مي استفاده ،اند بوده پرست يكتا پيش سال پانصد و هزار
 آشوري خداي يك هم اورمزد و است اورمزد و نيست اهورامزدا اين گويند مي ما به متقن داليلي با پورپيرار آقاي اما

 منطقه همين خداي يك به ،است بيگانه آن باورهاي و فرهنگ با و نيست منطقه اين مال كه آدمي يك طور چه .است
 و برگزيده را جرجيس پيغمبران ميان از چرا .است يهودان مزدور كه او اما .بوده مصلحت روي از شايد خوب دارد؟ باور

 است يهود القاي از ناشي او يكتاپرستي اين اگر و يهودند؟ كنندگان پراكنده نخستين كه گرفته آشوريان از را خود خداي
 هم را خدا اين اسم و ؟است برنگزيده را يهود خداي همان چرا اصالً جنگند، مي منطقه چندخدايي اديان با دارند كه

 آشوري خداي اين چرا .شهرها دهبخشن معناي به هم روي .بخشنده = مزد + شهر = اور از: دانند مي مركب ايشان
 لغتي يك اين اند گفته و اند كرده خلع بعدي جلد در هم را آشوري خداي همين تازه، و ؟است فارسي اسمش دوم نصف
 و خورد؟ مي درد چه به باشد لغت يك فقط كه خدايي اما .اند كرده جعل داريوش براي يهود ناكس سازان لغت كه است

 به يا اهورامزدا نام اين چون و ؟... يهود خدا، مردم، ،خودش ؟بزند گول را كسي چه خواسته او به ارادت ابراز با داريوش
 آشور از ايران امپراتوري دين گرفت نتيجه بايد آيا شود، مي تكرار ها كتيبه در ساسانيان آخر تا بعدها اورمزد، ،شما قول
 اين اما .دانيم مي را ايران و هند در ديگر خدايان با اش طهراب و اهورامزدا فرهنگي و تاريخي سابقه و هويت ما ؟آمده

 .يهود ساخته نه شما ساخته اما .نيست بيش لغت يك كه راستي به شما هويت بي اورمزد

 بقيه دانيم مي كه آنجا تا و( اند داده نشان او به و اند ساخته او براي ديگران را كتيبه و لوحه اين گفته داريوش چون و
- نمي يهود از غير كه ،بلّا و الّا ،ديگران اين كه اند گرفته نتيجه ايشان اند)، داشته را عادت همين هم محترم نپادشاها
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 و اقتدار مظهر ايشان نزد يهود .دهند مي نسبت يهود به هم را داريوش امپراتوري نظم حتي رو اين از و .باشند توانند
 كوروش كمك به كه هم بعد و شد كشور دو به تجزيه و دارد نگه انستنتو را كوچك كشور يك كه قومي .است توانايي

 را منظم امپراتوري آن داريوش براي است توانسته ،كند حفظ را خود وحدت سال دو نتوانست ،برگشت كشور آن به
 و اند بوده ويراستارش كه( »داريوش زبان از« كتاب مقدمه در را حرف همين گويند مي آنكه تر عجيب .كند ايجاد
 (بله ايشان بينيم مي كنيم، مي مراجعه كتاب آن به وقتي اما .اند زده كرده)، منتشر را آن ايشان به متعلق مؤسسه همين

 چنان جمعي خرد كمك به ملي روابط نيز و امپراتوري يك بنيان سازماندهي و مديريت اند گفته )ايشان خود –
 شناخته نيك گفتار و پندار يعني خود، نخستين و ديرين هاي ويژگي نهما با جهان به ايرانيان هنوز كه شد مستحكم

 !نيست حرفها اين و يهود از صحبتي هيچ و .شوند مي

 آمده كجا از كوروش اين شود روشن بايد ،داريوش و كوروش بيگانگي اثبات در متقن داليل اين از پس باالخره اما
 به كسلر آرتور كتاب به تازه گويا اميه، بني بحث وسط سوم، جلد در اام كجا؛ بودند گفته تقريب به نخست جلد در .است
 يافتم« فرياد .شدند يهودي ميالدي هشتم قرن در كه است خزر قوم درباره كه خورند برمي »سيزدهم قبيله« نام

 خزران ينهم ،كردند تجهيز النهرين بين به حمله براي يهودان كه قومي گويند مي و آيد برمي ارشميدس »يافتم
 اين براي كه داليلي آيا ببينيم .هستند ها همان ها هخامنشي و اند داشته ديگري نام البد زمان آن البته كه هستند
 در اسالم آغازين دوران نويسندگان :است قرار اين از داليل آن نه؟ يا است كافي ،كنندمي عرضه خود جنجالي نظريه
 اولين اين ».آشام خون و وحشي حيوانات همانند رفتارهاي با است وحشي انايش عمومي حالت« :اند گفته خزران مورد
 .هستند هخامنشيان همان اينان اينكه براي دليل

 به (و ايراني عناصر )اسالم اوايل يعني( زمان همين حدود در آنان نظامي سازمان در نيز و خزرها هنر در اينكه دوم
 از عناصري گسترده، امپراتوري يك سقوط از پس قرن ده اينكه البد .شود مي ديده هخامنشي) پورپيرار، آقاي تصحيح

 براي !است برخاسته نواحي آن از امپراتوري اين كه باشد آن دليل تواند مي شود، پيدا نفوذش مجاور نواحي در آن
 گريز در هخامنشيان اينكه بر مبني بينند مي تهيه مدرك به نياز بي جديد نظريه يك ايشان قوي، استدالل اين تقويت

 ايراني عناصر اين و اند گريخته بوده، اجداديشان آبا ملك كه خزران سرزمين به آنجا از و قفقاز به اسكندر مقابل از
 .است همين از ناشي

 خزرها نياكان درواقع يا – خزرها .آمد خواهد شمال از بابل، كننده ويران لشكر بود كرده بيني پيش »تورات« اينكه سوم
 .اند بوده ها همين ها هخامنشي شد معلوم پس .اند بوده شمال در كه هم –

 ».واداشت فرمانبرداري به را منده سپاهيان تمامي و گوتيان سرزمين« او كه آمده كوروش نبشته گل در اينكه چهارم
 اند، بوده خزران مسايهه دانيم مي كه گوتيان ،خوب .بود خزر كوروش شود مي معلوم باشند، خزرها همسايگان اينها اگر
 اي شاهزاده فرماندهي زير سپاهي خزرها منطقه همين بر و دور بانيپال آشور زمان در نيست يادتان مگر .منده ماند مي
 .باشد خوب بوده، كوروش از قبل سال صد كه منده اين گيريد مي ايراد البد .منده از هم اين پس داشتيم؟ منده نام به

 مي شان يكي كه كنند نمي نگاه »بابلي هاي سالنامه« همان به اما ؛روند مي دور قدر اين ،آري !دهبو كه منده باالخره
 ! است بوده ماد پادشاه لقب ماندا اين و داد شكست را ماندا فراوان لشكريان انشان پادشاه كوروش گويد

 همين حوالي و زاگرس كوههاي منطقه در شكورو زمان در گوتيان بوديد خوانده كتابها در كه نيايد يادتان اميدوارم و
 را آنها كوروش لذا و باشد بوده خزران مجاور نواحي از خاستگاهشان شايد كه هرچند اند؛ زيسته مي خودمان كردستان

 .شان اوليه زادگاه در نه داده شكست ها نزديكي همين در

 مذكور ذوالقرنين از منظور گويند مي درستي به شاناي .خزران سرزمين به اسكندر مقابل از هخامنشيان فرار قضيه اما و
 اساس بي نظري و بيهوده تالشي ،ذوالقرنين عنوان به كوروش جازدن براي تالش و است اسكندر همان »قرآن« در
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 شدن شمرده منفور داليل از يكي ندارد، منفي چندان اي چهره گاه ما ادبيات در اسكندر كه هم را اين .است
 اي افسانه اي چهره او از كه باشد اسكندر انگيز شگفت هاي پيروزي آن اصلي دليل شايد اما .اند ستهدان هخامنشيان

 لگام خيالبافي جز خزران سرزمين سپس و قفقاز به هخامنشيان فرار اما .نداريم دعوايي اينجا تا حال هر به .ساخت
 متمايز گروه يك ديگر ايران در حكومت قرن سه زا بعد ،باشند آمده جايي از هم اگر هخامنشيان .نيست چيزي گسيخته
 كه ايران سپاه اما .هست پارسيان از صحبت .نيست هخامنشي نام به متمايز قوم يك از صحبتي جا هيچ و نبودند

 جايي به آنان كه است گفته كسي چه و .بود آن در قومي هر از ،پارسي نه و بودند هخامنشي نه اغلب افرادش
 و همدان به شوش از كه دانيم مي هم را سرانش و پادشاه فرار مسير پراكند؛ و خورد شكست و ودب سپاهي ؟گريختند
 آنگاه .بگريزد قفقاز به مقابلش از كسي كه نرفت آذربايجان طرف به اصالً اسكندر و .است بوده مشرق سوي به سپس

 است سدي ،اي افسانه معروف سكندر سد اينكه آن و شود مي ساخته ديگر اي فرضيه ،تخيلي داستان همين اساس بر
 افسانه كه چرا ؛است ساخته ،بودند گريخته خود الرأس مسقط به كه هخامنشيان از جلوگيري براي قفقاز دربند در او كه
 همان البد هم اينها و .ساخته مأجوج و ياجوج از جلوگيري براي مردم درخواست به اسكندر را سد اين ،گويد مي

 به مأجوج و ياجوج از مردم وقتي .نشده مراعات هم نويسي داستان اصول ترين ابتدايي ديگر اينجا .دان هخامنشيان
 قفقاز سمت از هخامنشيان، زمان در يعني اسكندر، ظهور از قبل كه اند بوده قومي اينها پس ،اند برده شكايت اسكندر
 است روشن آنكه حال !اند كرده مي حمله خودشان به خودشان هخامنشيان ،فرمايندمي ايشان پس .اند كرده مي حمله
 به اند كرده شروع تازه كه ايشان داستان هخامنشيانِ .اند بوده حدود آن سكاي و سيت اقوام از مأجوج و ياجوج اين
 !كنند درست دردسر خواهند مي بعدها داند مي چه كسي و ،فرار

 مورد در حال اين با .است سست پايه چه تا يهود با روابطشان و هخامنشيان خاستگاه درباره ايشان ادعاهاي بينيم مي
 به را بودن غيرايراني ،ي ا مقدمه هيچ بي و بينند نمي الزم هم را سست استدالل مقدار همين ساسانيان و اشكانيان

 كم دست آنكه حال !اند بوده سلوكيان اسالم از قبل بيگانه غير سلسله تنها البد پس .دهند مي بسط هم سلسله دو اين
 معنا اين به اند نبوده بيگانه ها سلسله اين گوييم مي اينكه .اند آمده كجا از دانيم مي روشني به ،سلسله دو آن مورد در

 و ؛نيست بودن صالح دليل بودن داخلي .اند بوده مدار فرهنگ يا عادل يا صالح يا مردمي هايي سلسله لزوماً كه نيست
 .اند نكرده كوتاهي ،مردم به ستم در و اند برخاسته جامعه همين درون از كه هايي سلسله ايم نداشته كم

 است اين آن و .بگيرند بودن بيگانه اين اثبات از خواهند مي كه است اي نتيجه سلسله، سه اين بودن بيگانه از مهمتر
 براي اينجا البته .فرهنگ بي بوديم ملتي و ايم نداشته دستاوردي هيچ دقيقاً اسالم از پيش قرن دوازده در ايرانيان ما كه

 و نبوده ايران ملت تقصير فرهنگي بي اين بله، كه دهند مي اش دلداري هم قدري برنخورد، زياد ايران ملت به اينكه
 نه ،ادب نه ،زبان نه باشد، داشته خط نه ملتي كه را اين .نيست بيش تعارفي اين اما .اند ملعون سلسله سه همان مقصر

 كه را خط و زبان و فرهنگ .انداخت حكومتش گردن به توان نمي ... اسطوره نه دانشمند، نه ،فرهنگ نه ،دين نه ،تابك
 بي ما مثل و داشتند دستاوردهايي ايشان قول به كه هايي ملت آن مگر .سازند مي ها ملت سازند؛ نمي ها دولت

 ما را خونريز و ستمگر هاي حكومت نوبر و بودند دوستي مردم و عطوفت مظهر همه شان فرمانروايان ،نبودند فرهنگ
 شايد .اند شده ساخته غيره و استبدادها و ستيزها و جنگ و ها نابساماني جور همين متن در فرهنگها همه ايم؟ آورده
 اند؛ زده نايرانيا به را اتهامي چنين ،اند دانسته تمدن از عاري و فرهنگ بي مردمي را اعراب كه كساني پاسخ در ايشان

 .ايران ملت به فرهنگي بي انتساب نه بود اعراب بودن بافرهنگ و متمدن اثبات فقط كساني چنان پاسخ اما

 اين و نداشتيم، قابلي چيز خود كشيديم، بيرون عرب زبان و خط از را خويش كنوني زبان و خط ما معتقدند ايشان ،باري
 و .هواست باد ،دم از ،خوانيم مي غيره و اوستايي و دري و ميانه و باستان فارسي درباره كتابها در كه حرفها همه

 زبان فقط منظورشان كنيم گمان شايد .است نمانده باقي اثري هيچ ساله دويست و هزار دوران آن از اينكه دليلشان
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 را »وستاا« كردن جمع دستور ساساني پادشاه فالن كه است اين از صحبت كه هنگامي بينيم مي اما ؛است مكتوب
 راستي به يعني ».است كرده صادر زباني چه با را فرمان اين پادشاه آن بدانم خواهد مي دلم« :پرسند مي ايشان ،داده
 بلكه نيست فرهنگي سكوت منظورشان گويا پس .هستند ايران ملت براي ،نوشتاري چه گفتاري چه ،زباني نوع هر منكر
 پانتوميم ،زندگي روزمره مراودات براي البد و !اند زده نمي حرف هم با ايران دممر ،قرن دوازده اين در معتقدند دقيقاً
 متهم را ما زمانه گرايان ملي ،كتاب از ديگري جاي در كه زند مي كسي را حرف اين آنكه عجيب .اند كرده مي بازي
 اشاره و ايما با هخامنشيان از پيش سال چهارهزار سرزمين اين بومي اقوام و ملتها ميان در« معتقدند گويي كه كند مي

 را اتهام همين كه شما ».است نبوده اوراتوپي و عيالمي مثالً زبان و خط نام به چيزي ايران در و اند كرده مي صحبت
 ! ايد كرده وارد اسالم از پس اوليه قرون حتي و ساساني دوران ايران مردم به

   دوم بخش
 كنند مي اشاره آن در شمالي گويش يك هاي نشانه وجود به ايشان باستان فارسي انزب مورد در .اتهام خود به بپردازيم

 مستقل اي مقاله در دهند مي وعده و .است آورده روسيه هاي استپ از خود با كوروش كه دانند مي هايي واژه را آنها و
 جايي چه ؟مستقل اي مقاله در چرا اام .بپردازند بيستون كتيبه در اسالو تصريفي هاي صورت و ها واژه اين حضور به

 زبان كه است اين منظورشان آيا فهميديم مي صورت آن در كه چرا ؟بحث آن براي فصل همين از مناسبتر و بهتر
 وارد آن به اسالوي عناصر گويند مي اما است مستقل زباني كه دارند قبول يا بوده، اسالوي زبان يك باستان فارسي
 كه چرا كند)؛ مي گمان چنين خواننده كه اند نوشته جوري (هرچند باشند معتقد نخست نظر به ايدنب قاعدتاً .اند شده
 بررسي در اروپايي و هند به موسوم زبانهاي ديگر و سانسكريت با باستان فارسي همخانوادگي و ندارد دفاع جاي اصالً
 و مستقل زبان يك در بيگانه عناصر وجود طفق منظورشان اگر اما .است شده ثبت تاريخي شناسي زبان مكرّر هاي
 اين گويند مي كه همين .كند نمي را زبان آن وجود نفي اما ؛نيست بعيد امر اين ،است جداگانه موجوديت و هويت داراي
 زبان، اين اما .است عناصر آن بودن وارداتي و بيگانگي نشانه راند، بيرون را اسالو تصريفي وجوه و ها واژه آن بعداً زبان
 اقوام معلوم، قرار از كه چرا باشد؛ بوده بيگانه ابتدا در ايران سرزمين براي كه دارد امكان نبوده، اسالوي مسلماً كه

 .اند آورده ايران به را آن آريايي

 گفته كه گونه همان كه گيريم ؟ماند باقي آنچه به نه ايد كرده توجه نماند باقي زبان اين از آنچه به فقط شما چرا اما
 زبان اين خود انگار كه گوييد مي سخن اي گونه به را اين چرا .باشد وار افسانه و ناقص ،زبان اين از ما اطالعات ،ايد
 و چهارصد بين را زبان اين شدة شناخته هاي واژه تعداد ؟پال و پرت لغت تا چهار سه از است عبارت و است افسانه هم

 آن از و .نيست افسانه اين ؟است اين جز آيا .هست زبان اين به شده خوانده كتيبه صد كم دست و اند گفته ششصد
 از نخواهي خواهي شما خود و هستند، ريشه همان از ما امروز فارسي هاي واژه .نرفت بين از و ماند زبان اين گذشته،
 تكامل و دنباله ما كنوني سيفار .برد كار به بيستون كتيبه در هخامنشي داريوش كه كنيد مي استفاده هايي واژه همان

 مبحث آن پس .مانده باقي كه اند زده حرف آن به مردمان ،البد ،بنابراين و است باستان فارسي زبان همان ]يافته[
- مي استفاده آرامي زبان و خط از اداري و رسمي اسناد و مكاتبات در هخامنشيان چون كه مورد اين در شما مفصل
 ملل خط و زبان از كه البته هخامنشيان .كند نمي اثبات را چيزي ،است بوده غيركاربردي باستان فارسي پس كردند
 به هم ما كه ايران بومي زبانهاي آن چرا و ؟ماند باقي چگونه نداشت كاربرد باستان فارسي اگر اما ،كردند استفاده تابعه
 به ميدان از غيركاربردي زبان يك وسيلة به و نماندند ،اند بوده نيرومند و كاربردي گوييد مي و داريم اذعان آنها وجود
 ،عيالمي كتيبه هزار سي چرا ؟باستان فارسي از يا داريم خبر بيشتر اورارتويي و عيالمي هاي زبان از امروز آيا ؟شدند در

 از غير راهي زبان يك ماندن باقي براي آيا و ؟داشت نگه را باستان فارسي كتيبه، تا صد و نداشت نگه را آرامي زبان
 .باشد بوده بومي زبانهاي آن از بيشتر فارسي به سخنگويان تعداد بايد ايران سرزمين همين در پس ؟هست آن كاربرد
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 از بگذريم .شدند متوسل آرامي زبان به آنها خود چون ؛نماند مردم گفتار در هخامنشي سرنيزه با زبان اين آنكه مسلّم
 .توانند نمي كه ساده دليل اين به كنند، صحبت زبان آن يا اين به كرد مجبور را ردميم توان نمي زور به اساساً اينكه
  .بماند باقي ،شود برده كار به آنكه بدون زبان اين كه بودند كرده ابداع كلكي بالگرفته جهودهاي آن گوييد مي باز البد
 با را بابلي ميخي خط رو اين از و دندبو نساخته خطي صاحبانش و نداشته خود از خطي ،باستان فارسي زبان اين

 مي 2 ج ،87 ص در مثالً و كنند مي خلط زبان نداشتن با را خط نداشتن جا همه ايشان اما .گرفتند كار به تغييراتي
 از چگونه نيست معلوم هيچ و ».شناخت توان نمي ميخي خط از ... الگوبرداري جز را باستان فارسي زبان و خط« :گويند
 !است اروپايي و هند آيد درمي كه زباني سامي، ملت يك خط يك از چطور و .ساخت زبان توان مي طخ يك روي
 از ادبي نوشته هيچ« :گفته كه تفضلي احمد دكتر »اسالم از پيش ادبيات تاريخ« كتاب از اي جمله نقل با گونه، همين
 چيزي اصالً كه رسانند مي نتيجه اين به را خواننده ديگر، متن دو يكي از مشابهي هاي نقل و »نمانده باقي پارتي زبان
 جور همان يعني ؛است پژوهشگران برخي جعل و تخيل زاده زباني چنين وجود اصل و نداشته وجود »پارتي زبان« نام به
 و زبانها ينا گويند مي و برند مي سؤال زير هم را پارتي ميانه فارسي وجود اينجا ،بودند منكر را باستان فارسي وجود كه

 دوره در قرار اين از .پژوهشگران آثار در فقط هم آن شوند، مي نابود هم سرعت به و آيند مي پديد سرعت به خطها
  .اند بوده نكرده باز زبان هنوز ايران مردم هم اشكاني پانصدساله

 و نيست ترديدي آن خود وجود در اام باشد، نمانده باقي ذكري قابل آثار يا ادبي نوشته پارتي زبان از شايد آنكه حال
 كتيبه با همراه هاي كتيبه قبيل از ،پارتي زبان به ديگري آثار به ديگران و بهار الشعراي ملك و تفضلي احمد همان
 ترجمه به و كنند مي اشاره غيره و مزارها سنگ و ها نوشته سفال و تورفان مانوي ارآث آن از مهمتر و ساساني هاي

 معدود هرچند ،آنها در موجود نامهاي و ها واژه كه دهند مي ارجاع »شناسي زبان مجله« در پارتي كتيبة يك فارسي
 واژه همين .است كافي پهلوي و باستان فارسي هاي زبان با خانواده هم و مستقل زبان يك وجود اثبات براي ،باشد
 زبان هاي كتيبه كنار در ساساني ادشاهانپ كه همين .باشند داشته وجود توانستند نمي زبان يك بدون معدود، هاي

 است داشته اهميت و گسترش قدر آن زبان اين دهد مي نشان آوردند، مي هم پارتي زبان به را متن همان خود، پهلوي
 امپراتوري آن ساكنان« كنند: مي ما از ايشان بكنيم ايشان از بايد ما كه را سؤالي وقت آن و .باشد الزم كاري چنين كه
 زبان يا يوناني زبان به بگويند خواهند مي آيا »اند؟ كرده مي حاجت رفع ملي زبان و خط چه به ... نام اشكاني زرگب

 اسكندر ايران فرهنگ بي و نفهم زبان مردم ،اسكندر از دبع يعني ؟است معقول حرف اين آيا ؟اند زده مي حرف آرامي
 سال پانصد يا ؟آوردند روي پهلوي الكن زبان به و رفت يادشان بارهدو ساسانيان زمان در بعد و گرفتند ياد يوناني زبان
 فقط يا زدند؟ نمي حرف اصالً يا ؟گرفت را جايش فارسي زبان خانواده از زبان يك دوباره بعد و زدند حرف آرامي

  ؟ است دروغ اشكاني امپراتوري قضيه كل اصالً ،امر واقع در و اند بوده »نام اشكاني«
  پهلوي هاي متن و پهلوي زبان
 هم آن .سكه و سنگ و چرم بر كتيبه چند جز نداريم چيزي اسالم از پيش هم آن از .ساساني پهلوي زبان به رسيم مي
 چه ،»ندارد واژه سپاه براي حتي ... و ،يابيم مي آن در واژه صد دو زحمت به و ندارد فعل حتي كه« است الكني زبان
  .گفت حكمت و علم و فلسفه آن با بتوان اينكه به برسد
 مي فعل چندين ،دارند قبول خودشان يا اند ردهك خودشان كه اي ترجمه آن در »كرتير كتيبة« توي !كنيم مي تعجب
 كتيبة « در كه است »است« فعل فقط منظورشان فهميم مي بيشتر دقّت با ؟ندارد فعل گويند مي چرا پس بينيم،
 اگر جمله اين واقعاً .شد درست ».]است[ شاه بابك خدايگان پسر ... شاپور« گويد مي مثالً و شود نمي ديده »شاپور

  !نبود حواستان اينكه مثل ؟دارد »است« ايشان عالقة مورد عربيِ زبان مگر راستي، اما .بود بهتر ،داشت »است«
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 آنها كه را سپاه لغت همين بفرماييد لطفاً اما .اسب و مرد گفته مي جايش به و نداشته واژه كرتير آقاي هم سپاه براي
 آن با داريد؟ سراغ اي ريشه و رگ برايش پهلوي زبان از غير ؟ايد آورده كجا از ،داريد شما و اند نداشته واژه برايش

 يعني دارند، واژه اين براي اعراب كه هم لغتي همان آنكه جالب و !باشد تواند نمي كه اعراب اهدايي غليظ، »پ«
 كه ماليري محمدي .بپرسيد آذرنوش استاد همان از هم را ها معرب جور اين بقية .است پهلوي »گُند« معرب ،»جند«
  .كرد دق شما دست از
 اين از يكي كنم دراز دست نيست بد .است نداشته هم »بيشتر واژه دوصد« بدبخت زبان اين معلوم، قرار از اما

 ،مكنزي .ن .د تأليف »پهلوي زبان كوچك فرهنگ «.دارد واژه تا چند ببينم بردارم كتابخانه از را پهلوي فرهنگهاي
 اين البته .دارد واژه 4000 حدود )1373( فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه چاپ ،ميرفخرايي مهشيد ترجمة
 هشتصد و هزار سه آن .خوب .اينهاست از بيش زبان اين هاي واژه تعداد بنابراين و است )concise( كوچك فرهنگ

 از پس پهلوي هاي تمدن مال ها واژه اين كه است اين بدهند توانستند مي كه جوابي بهترين ؟آمده كجا از اضافي واژة
 اما .نداريم كاري آنها بودن ساختگي به عجالتاً .دانند مي ساختگي و ساز دست را ها متن اين ايشان كه است، اسالم
 و هزار سه اين اسالم از بعد پهلوي زبان و .نداريم شك هك بودنشان پهلوي در باشند، ساختگي كه هرچند ها متن اين

 تند تند و افتادند سازي واژه فكر به اسالم از بعد تازه يعني ؟تا دويست همان دل از ؟آورد كجا از را جديد واژة هشتصد
 ما اختالف به دنز دامن براي و نشستند ها يهودي هم باز يا ؟گرفتند عربي از را پهلوي هاي واژه اين يا ؟ساختند لغت

 »نكرده رشد كالمي« و داشته قهقرايي سير ايشان زعم به كه زباني و ؟ساختند پهلوي دبش لغت تا هزار سه اعراب و
 پهلوي زبان اين .ماند مي باقي هم اسالم از بعد قرن پنج تا وقت آن و .رشد به كند مي شروع اسالم از پس ناگهان
 از پس .است ساساني پهلوي هاي واژه همان آن هاي بنمايه و است اسالم از پيش پهلوي همان دنبالة اسالم از پس
 بد ،»گفت فلسفه مثًال شد نمي زبان اين با« كه ادعا اين باب در و .آمد برمي كارها خيلي ،خواست مي اگر ،زبان اين

 البد ؟نه يا كرد جور برايش دليمعا توان مي پهلوي زبان در ببينيم بگوييد مهم فلسفي لغت يك .كنيم امتحان نيست
 .است خودمان »گوهر« واژه .است فارسي خودش اينكه !بابا اي .است »جوهر« آيد مي يادتان كه فلسفي لغت اولين
 توان مي .است فراوان هم اين جز اما .نگيرند نارسا الكن زبان يك از را فلسفي لغت مهمترين اقالً نكردند ها عرب اين
 گوييد مي آيا .قبلي سؤال همان باز و .انداخت »ويچارشن گمانيك شكند« كتاب به نگاهي يا ديد را ناسي ابن هاي واژه
 الكن به متهم شما وسيلة به كه نيست شاپور و كرتير فقط اين ؟است زده نمي حرف هم ساسانيان زمان در ايران ملت
 بوده منتظر و بوده زبان بي و الكن ملت اين ميتما يعني .است ملت يك تمام بلكه شود، مي زباني ناتواني و بودن
  .كند باز زبان بياورند كفتر تخم برايش
 منشيان و كاتبان كمك به اسالمي كشورهاي امور ادارة اسالم حاكميت ابتداي در اند گفته كه را مورخاني حرف ايشان

 بيشتر بايد .ندارد ايرادي .ندارند قبول ،ستا بوده فارسي به ها دستك و دفتر و شده مي انجام ايراني حسابداران و
 زبان كدام با كارمندان اين ،بود چنين اگر كه پرسند مي و آورند مي خود نظر براي كه است دليلي مهم اما .كرد تحقيق

 نآ آيا .كردند مي اداره آن با را خودشان ساسانيِ امپراتوري قبالً كه زباني همان با ؛است معلوم .اند كرده مي كار
 كاخ محاسباتي امور براي ؟خواست نمي زبان كردن اداره اين و خواست نمي كردن اداره طويل و عريض امپراتوري

 اداره زبان بدون شد مي را امپراتوري يك اما ،آمده الزم باستان پارسي ميخي خط به گلي لوح هزار سي جمشيد تخت
 محسور چنان ايشان .كند ابداع خط خود براي بوده ناچار »خود ةپردامن اقتصادي روابط دليل به« يهود گويند مي ؟كرد

 ساساني دولت غيرة و اجرايي و مالي و اقتصادي روابط مجموع از را آن ستد و داد و معامله تا چهار كه يهودند قدرت
  .انگارند مي بيشتر
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 ساختگي از منظورشان بفهميم نيمك سعي اگر .اسالم از پس يپهلو هاي متن بودن ساختگي ]ادعاي[ به بپردازيم اينك
 نخست ،2 ج سوم فصل آغاز در چون .دارند وجود ها متن اين كه دانند نمي اصالً گويا بينيم مي ،چيست آنها بودن

 مي بعد .آورند مي بهار الشعراي ملك »پهلوي متن چند ترجمة« كتاب از نقل به را پهلوي زبان به كتاب 93 فهرست
 پهلوي زبان به ساساني زمان از گويا ولي ايم، نيافته را آنها از مكتوب كالمي البته كه ،جينهگن آن است اين« گويند
 يافته اسالم از بعد اما ،ايم نيافته اسالم از قبل پهلوي متن .ايم يافته هم خيلي ؟ايم نيافته ! »شده منتقل اسالمي دورة
 همان در حتي و ،كند مي اشاره كتابها اين نشر و طبع به اج چند كه خوانيد نمي درست را منقول متن همان انگار .ايم
 از كتابها اين همة نكرده ادعا كس هيچ و ».كنيم مي نقل اختصار به صورتي است باقي هنوز آنچه از اكنون« گفته اول
 در »بابكان اردشير ةكارنام« شايد .اند شده نوشته اسالم از بعد اصالً ديگر برخي .اند گفته را برخي ،آمده ساسانيان زمان
 كتاب .است كرده ترجمه پهلوي از را آن هدايت صادق و .شده نوشته پهلوي به اما .باشد شده نوشته اسالم از بعد واقع

 در موبدي يك .است اسالم از قبل مال اند نكرده ادعا هم خودشان ديگر كه را اين ؟ايم نيافته گوييد مي را »دينكرد«
 با هم فهرست آن ديگر كتابهاي .شمرد توان مي و هست هم كلمه هزار هفتاد و صد .وشتهن پهلوي به مأمون زمان
 هاست همين دل از و .اند شده ترجمه هم فارسي به برخي و موجودند همه ايد، نوشته جلويش كه اي واژه تعداد همان
   .اند درآمده واژه هزار چهار آن و پهلوي فرهنگهاي آن كه
 چنان زباني با كه داده روي معجزه مگر ،بگوييد اينكه جاي به شما پس
 ناچاريد ،آمده پديد مختلف هاي مقوله در مقاله و كتاب صدها ،الكن
 كه چرا .بگذاريد كنار ،است زبان آن »بودن الكن « كه را خود فرض
 شما گفتة خالف به (كه ايد كرده يهتك داغان كتيبة چند بر فقط بيهوده

 هستند) بيشتر و سطري چهل سي شان برخي و نيستند هم سطري سه
 ايد. گرفته ناديده است، نمانده آن از سندي كه را گفتاري زبان كل و

 به رو بايد قاعدتاً كه اسالم از پس توانست نمي بود، نارسا اگر زبان اين
 تازه زبان هاي واژه تدريج به آنكه جاي به برود، اضمحالل و فراموشي

 نماندن باقي ساختن. واژه به كند شروع تازه كند، جذب را مهاجم نفس
 ديگري داليل نيست. زبان نارسايي يا وجودنداشتن دليل مكتوب آثار
  پرداخت. خواهيم هم آن به كه دارد

 دري فارسي

 مدتي تا و نشده تمام قرن دوازده آن از بعد ايران مردم اللماني ظاهراً
  داشته. ادامه هم اسالم از بعد

  

 و شده پيدا بعداً كه هم دري فارسي زبان اند؛ بوده نگرفته ياد عربي هنوز كه هم مردم ؛بوده الكن هك پهلوي زبان زيرا
 هاي عبارت همين جز هم مردم پس شده، پيدا دري فارسي از كوتاه هاي عبارت از برخي چهارم قرن ميانة از فقط
  .اند آورده مي در اشاره و ادا هم رايب و اند كرده مي سر ميزباني با همچنان و اند نبوده بلد را كوتاه
 شاهدشان و .بايستد پا سر توانست نمي عربي زبان كمك به جز كه دانند مي ناتواني زبان هم را دري فارسي اين آنگاه
 بيشتر واژه صد و هزار و شده نوشته پنجم قرن در كه باشد توسي اسدي »فرس لغت« كه است فارسي فرهنگ اولين
 نكرده معنا درست را ها واژه فالن كه بوده ناوارد چنان توسي اسدي اين گويند مي خود استدالل تكميل براي و .ندارد
 بر هم آنقدرها توسي اسدي دهد مي نشان چون .اند كرده خراب را خودشان كار ،واقع در ،كاري تكميل اين با اما .است

 گرچه كه علت اين به شايد .است نداشته را فارسي انزب براي فرهنگ تنظيم صالحيت ،واقع در و نبوده مسلط فارسي
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 دانسته نمي درست را دري فارسي هاي واژه همة و زيسته آذربايجان در اما ،بوده فردوسي خويشاوند گويا و توس اهل
 قرن يك تقريباً توسي اسدي اين ؟رويد مي دور راه و چرخانيد مي سرتان دور را لقمه چرا ،گذشته اينها همة از اما .است
 صد ،آري .است سروده را »شاهنامه« فردوسي او، »فرس لغت« از پيش سال صد يعني .است زيسته مي فردوسي از بعد
 به درخشان بيت هزار شصت فردوسي ،بدهد شما دست به بهانه ناقابلش واژة صد و هزار آن با اسدي آنكه از پيش سال
 لغت« به حاجت چه را ما اصالً ،هست اين وقتي و ؛هست آن در فارسي تركيب و واژه هزارها كه سروده زبان اين

 زباني كنيد ميl فكر اگر شما .بود كرده را روزها اين فكر »پارسي بدين كردم زنده عجم« گفت كه كس آن ؟و »فرس
 با را »شاهنامه« فردوسي كنيد مي فكر اگر و ،ناتوان است زباني هنوز دهد تحويل را »فردوسي شاهنامة« تواند مي كه

 فلسفي و ادبي و علمي حرف زباني چنين با كنيد مي فكر اگر و .قانعيم ناتواني و فقر اين به ما ،سرود واژه صد و هزار
 فارسي ايستادن پا روي در عربي زبان نقش دربارة هم مقداري لطفاً و .بخوانيد را »شاهنامه« همان دوباره ،زد توان نمي

  .بدهيد توضيح فردوسي
-  مي يهودان و شعوبيه را آن مسبب و دهند مي نسبت ايرانيان به ايشان كه ديگري خطاهاي از يكي كه است جالب و

 و كردند ول را خودشان زبان آوردند، ماسال كه مللي ديگر آنكه حال ؛كرديم حفظ را زبان همين ما كه است اين ،دانند
 اينكه بر است دليل محكمترين نداد، عربي به را خود جاي و ماند باقي فارسي زبان كه همين .پذيرفتند را عربي زبان
 فارسي گستردة رواج و نيرومندي تنها بود، دولت و دين زبان عربي كه شرايطي در .است نبوده رواجي كم و ناتوان زبان
 .است بوده اسيسي توطئة يك فارسي زبان حفظ در پافشاري اين كه دارند اصرار ايشان اما .نشود عربي جذب شد باعث
 را خودتان الكن فارسي همان و نزنيد حرف عربي بگويند مردم به بيفتند دوره توانستند مي يهود و شعوبيه كه انگار

 ؟دارد مي بر سفارش و دستور زبان مگر ؟داد تغيير يا كرد حفظ كارها اين با توان مي را مردم زبان مگر !كنيد صحبت
 فارسي معادل به كنيد تبديل توانيد نمي جمعي ارتباط وسايل تمام با ،افتاد مردم هاند به كه را فرنگي كلمة يك شما
  ؟ كند فارسي زبان حفظ به وادار را مردم تواند مي شعوبيه تبليغات وقت آن .آن
 يشهر از آنكه جاي به خودش واژگاني جديد نيازهاي براي ،بود عربي زبان احاطة در كه آنجا از ،دري فارسي زبان اين
 عربي هاي واژه از – داده نشان را آن از هايي نمونه سينا ابن و بود شدني كامالً كه – بگيرد بهره خودش هاي بن و ها

 كمك به فارسي كردن پينه وصله« و ،»عربي دل از فارسي زبان نكشيد بيرون« گويند مي ايشان را اين .گرفت بهره
 نويسي انشا يك جز كنند نمي كاري و گويند نمي چيزي ،است بوده رقرا چه از كمك اين ماهيت اينكه از و ».عربي

 قطعه بيروني »التفهيم« از توانند مي ايشان اگر آنكه حال .عربي زبان آغوش در فارسي زبان پرورش دربارة احساساتي
 دهها خوارزمي »علومال مفاتيح« از توانيم مي هم ما ،است عربي آن نجومي اصطالحات اكثر دهد نشان كه بياورند را اي
 اگر و .است يافته راه عربي به ،معني به نقل با نيز برخي و شده معرب آنها از برخي كه بياوريم را فارسي نجومي واژة

 هاي واژه آنكه دليل به فقط ما فرهنگستان كنند، وضع شيمي براي واژه هزار هشتاد توانند مي عرب هاي فرهنگستان
 ،باشد ناب فارسي اش برگزيده هاي واژه حتماً آنكه در اصراري ،شمارد نمي بيگانه ديگر را فارسي در واردشده عربي
  .است پذير امكان كامالً جديد مفاهيم براي ناب فارسي هاي واژه گزينش اما .است همين هم درست و ندارد
   خط

 اما و .است اي پايه بي حرف »زبان نداشتن« كه ديديم ايران ملت هاي »نداشته« باره در ادعا بررسي در اينجا تا
 يوناني خط حتي و رفت ديگر سرزمينهاي به جا همان از و شد زاده النهرين بين در خط كه است روشن .خط نداشتن

 همين از را خط نخست هم ايرانيان كه نيست عجيب پس .گرفت ريشه النهرين بين خطوط از غيرمستقيم طور به هم
 .اند داده هم تغييراتي بابلي ميخي خط در باستان فارسي زبان نيازهاي برآوردن براي نيانايرا البته .باشند گرفته منطقه
 آن ديگر هاي خط كه طور همان ؛نبود راحتي چندان خط كه ساختند را پهلوي خط ،دانيم نمي دقيقاً كه زماني در ،بعدها
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 در كه پهلوي خط مشكالت رفع براي نزرتشتيا ديگر، نامعلوم زمان يك در باز ،سپس .نبودند بيش و كم هم زمان
 با بودند، گرويده اسالم به كه آنجا از هم، اسالم از پس .ساختند را اوستايي خط ،آفريد مي دشواري »اوستا« نوشتن
 و كنند تكميل را خط اين و كنند كمك عربي خط مشكالت رفع به كه دانستند بهتر ،پهلوي خط مشكالت به توجه
 به كه را، نجد عرب توان نمي و اند، نبوده هم خط بي چندان ايرانيان پس .بگيرند بهره آن از مسلمانان ديگر همراه
 پيدا عام شدة پذيرفته اسلوب با خطي ،اسالمي سوم قرن پايان تا و نداشت خطي »قرآن« كتابت براي ايشان خود گفتة
  .دانست جلوتر انايراني از حيث اين از كرد، پيدا ايرانيان كمك به هم را همان و نكرد،

  مكتوب فرهنگ
 مي كه دارند رباو عجم بر زمينه اين در عرب مزيت به چنان ]پورپيرار آقاي[ .مكتوب آثار نماندن باقي به رسيم مي

 كتاب معادل دانند نمي طور چه ]پورپيرار آقاي[ ؟داشته اي واژه چه عرب »كتاب« واژة براي پهلوي زبان اصالً :پرسند
 اين منظورشان اگر و .ايد شنيده زياد را نامگ) (خوتاي خداينامه و بوده »نامگ« پهلوي در كه است »امهن« فارسي در

 يا كتيبه هيچ در »قرآن« از قبل هم را عرب »كتاب« واژة خوب ،نيامده ساساني هاي كتيبه در واژه اين چرا كه است
 كند، مي »قرآن« از پيش عربِ زبان در وجودش بر داللت »قرآن« در آن حضور اگر و .بدهند سراغ توانند نمي متني
 خوشبختانه گويا اما ؟نيست ساساني پهلوي زبان در وجودش از حاكي اسالم از پس پهلويِ متون در آن معادل وجود چرا
 اًبعد ايشان خود كه چرا ؛نداريم چنداني مشكل اسالم از پيش فارسي مكتوب آثار مسئلة اين به گفتن پاسخ در اصالً ما
 اسالمي اول قرن دو در مكتوب »قرآن« و عربي كتاب نبود اثبات به را صفحه صد حدود در فصلي ،كتاب سومين در

 از هم عرب كنند مي اثبات تازه ،اند زده نداشتن كتاب بابت ما به كه سركوفت همه آن از بعد يعني اند؛ داده اختصاص
  ! است داشته را كتاب »لغت« فقط كتاب
 داريم كه چيزي تنها هم اسالم از پيش عرب از ،كتيبه تعدادي به منحصرند سال دويست و هزار آن كتوبم آثار اگر

 اين از كه اي نتيجه بيشترين ،آيد برمي )داريد قبولش كه( بروكلمان حرف از كه آنچنان و .بس و است كتيبه تعدادي
 اما و .آيد مي بر هم ساساني هاي كتيبه از اين كه .است اعراب ميان در مذهبي عواطف وجود ،گرفت توان مي ها كتيبه
 تبار ايراني راوية حماد وسيلة به اسالم از پس قرن چهار سه كه كشيد مي ما رخ به همه اين كه »سبع معلقات« آن

 كسي كه نيست پذيرفتني .است داشته نكو ذوقي قضا از كه اوست خود طبع ثمرة قدرش چه دانيم نمي كه شد، روايت
 بازسازي آثار و كند بازي پارتي اعراب براي اما ؛باشد داشته قبول را »همزمان اسناد« فقط فارسي زبان و ايران مورد رد

 در را سطري حتي ،كنند مي تفاخر بدان بيهوده ايرانيان كه »ها پهلوانيك و ها پارسيك« آن از اگر .بپذيرد را شده
 همان در كه دهيد نشان را سطر يك توانيد مي جاهلي عصر عظيم شعر آن از مگر ،ايد نديده »اي موزه يا اي كتيبه«

 .است فرهنگي برهوت بر دال ايرانيان مورد در فقط كتاب نبود !هواست دو و بام يك انگار ؟باشد مانده عرب هاي كتيبه
 پس دهد، گواهي اسالم از پيش عرب شعر و ادبيات وجود به تواند مي راويه حماد شدة روايت »سبع معلقات« اگر
 مي صراحت به او كه چرا ؛دهد گواهي پهلوي ادبيات وجود به تواند مي هم گرگاني اسعد الدين فخر »رامين و ويس«

 زان نديدم :گذرند مي پارتي يا ساساني جامعة در هم داستان ماجراهاي و گرفته پهلوي متن يك از را داستان اين گويد
 آن اقليم اين در / بيانش برخواند هركه نداند / زبانش باشد پهلوي وليكن / بوستاني مخر به جز نماند داستاني/ نكوتر
 بسرايد، پنجم سدة در گرگاني را »رامين و ويس« اين كه اين از قبل و .بدانند وي از پهلوي تا بدان / بخوانند دفتر

  .است داشته خبر آن از هجري دوم قرن در بونواس
 كه است اي محققانه و خوب فصل ايشان كتاب در »قرآن« شدن مكتوب و عربي يكتابها اولين به مربوط فصل

 بودن ناقص علت به اسالم جهان در كه دهند مي نشان ايشان .است كرده خراب را كار هايشان گيري جهت بدبختانه
 پايان از نگاري قرآن و .نشده مكتوب دليل همين به هم »قرآن« و نداشته وجود كتابي ،آن نحو نظمي بي و عرب خط
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 نومسلمين جاي به اند ندانسته صرفه به مقرون گويا .شود مي آغاز عرب غير نومسلمين ميان در تنها هم آن و اول قرن
 آغاز را »قرآن« كتابت عرب جاي به اينان چرا اينكه توجيه در ،سپس و .ايرانيان بگويند كنده پوست و رك ،غيرعرب

 ماشاءاهللا حافظة آن با و اند بوده نياز بي »قرآن« نوشتن از عرب بزرگواران آنكه يكي .دآورن مي جالبي داليل ،اند كرده
 قدري يك باالخره ها، طفلكي خوب غيرعرب، نومسلمانان اما ؛اند كرده مي حفظ را »قرآن« راحتي به ،خدادادشان قويِ

 اين، بر عالوه .اند شده آن كتابت به !ناچار و كنند حفظ را »قرآن« اند توانسته نمي و است كمتر شان حافظه و استعداد
 از بعد يعني ؛كنند حفظ را »قرآن« گذاشته نمي بومي زبان اين !مزاحمت و اند داشته هم بومي زبان يك ها بيچاره اين
 و آشوب« باعث و بوده »مزاحم« اما اند داشته شود مي معلوم حاال ،اند خورده زبان نداشتن بابت كه سركوفت همه آن

 كنيد گمان وقت يك مبادا صورت هر به .داشتند نمي كتاب و زبان اينها بود بهتر اصالً ،خالصه و شده مي »اغتشاش
 آنان نزد كتابت و خط كه بوده دليل اين به دادند سامان آنان را عرب خط و كردند مرتب غيرعربان را عربي نحو اينكه
 از اجل شأنش ،»يافته پرورش عرب فرهنگ محيط در و شده زاده ربع مادر از« كه كس آن بلكه داشته، بيشتري رواج
 را كتابت كار ،داشته نيرومندي حافظة و خوانده مي درست اصوات با مادرزاد كه او و است پايين سطح كارهاي اين

 آنكه اب البته .اند داده رشد را بعر نحو و خط !حافظه ضعف و !نياز علت به كه غيره و ها عجم عهدة به گذاشته
 و اند داده نمي انجام درست را كارشان باز ،اند داشته نظارت ها نوچه اين كار بر عرب »خردمندان و منصبان صاحب«

 درستي به شفاهي يا ناموجود سرمشق از اند نبوده بلد و ،تنوع و اشتباه از بوده پر اند نوشته مي كه هايي عربي اين
 متوجه كه من و ،»دهند مي نسبت سويي آن ناتواني به را سويي اين نيازهاي كه خرداني بي هستند« البته .كنند پيروي
  .نزدم دم و خوردم ،است خودم به جمله اين خطاب شدم
 .دارد نگه شفاهي طور به و سينه به سينه توانسته را »قرآن« كه شمارند مي را اين عرب افتخارات از كه بينيم مي

 كنند لطف قدري هم ملل ساير به نيست بهتر آيا پس .است مانده باقي شفاهي طور به كه ديديم هم را »سبع معلقات«
 و كتبي سند قدر اين و باشد شده منتقل سينه به سينه و شفاهي طور به شان فرهنگي مواريث از بخشي بدهند اجازه و

 ما به صورت همين به بشريت فرهنگي ميراث اعظم قسمت ؟نخواهند شناسنامه رونوشت و استشهاد و اي كتيبه مدرك
 نسخة هم كشيد، مي ما رخ به كه اي »اوديسه و ايلياد« از ،نداريم ساساني زمان نسخة »اوستا« از اگر .است رسيده
 گويند مي ميالد از پيش قرن دو يكي در كه هم هايي نسخه آن از حتي ،است سهل كه هومر زمان .نداريم هومر زمان

 ،داريم اآلن آنچه و نمانده چيزي ،كردند تدوين اسكندريه در زنودوتوس و بيزانسي سآريستوفان ،ساموسي آريستارخوس
 ترين قديمي هم ارسطو ازآثار .بوده اسكندريه هاي نسخه در اش پايه شود مي گفته كه است متأخري هاي نسخه
 كه است ترديد و ابهام با آميخته قدر همان هومر وجود و .نيست تر كهنه ميالدي نهم قرن از داريم كه هايي نسخه
 روايت اساس بر بعد ها قرن كه پيداست مكررش هاي »گفت استاد« آن با هم كنفوسيوس مكالمات .زرتشت وجود
 پس .بودند پيداشدن حال در همچنان جديد هاي »اوپانيشاد« پيش قرن پنج چهار همين تا و .آمده گرد شفاهي هاي
 برهوت را ايران و دانست استثنا يافته انتقال سينه به سينه طور به شانفرهنگ آنكه علت به را ايرانيان توان نمي

 مزديسنان مقدس متون گفته كه فرانسوي آن اند، داده نسبت ايرانيان به شفاهي سنت كه محققان آن .شمرد فرهنگي
 ،»اوستا« رد نوشتن و خواندن فعل نبود از كه پژوهشگري آن و شده، مي حفظ شفاهي ميالدي هفتم قرن اواسط تا
  .اند نرفته بيراهه يك هيچ گرفته، نتيجه را آن »بودن سينه به سپرده«

   اسالم از پيش نزديك شرق فرهنگ
 النهرين بين كل به و دانند نمي ايران خاص را ساله دويست و هزار فرهنگي برهوت آن ايشان كه شويم مي متوجه اينجا
 »قرآن« جز منطقه تمام در اسالم از بعد قرن دو تا گويند مي اينكه و .دانند مي هخامنشيان كار هم را آن و دهند مي بسط

 خط نداشته، كتاب ،خط نگرفتن شكل علت به عرب اگر چون .است دليل همين به نبوده كتابي »انجيل« و »ت تورا« و
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 از پس اندكي كه ندارند وجهت و .ندارند توجه هلنيسم پديدة به كه پيداست .اند بوده منطقه در هم تري گرفته شكل هاي
 عنوان به آنچه و .سوريه و اسكندريه به شد منتقل يوناني فرهنگ و نبود خبري چندان يونان در ديگر اسكندر دوران

 مي موجه داليلي كه ايشان .است رسيده ما دست به منطقه همين طريق از ،ماست دست در اكنون يوناني علم و فرهنگ
 اين كه ندارند توجه بوده، مصر] [و النهرين بين و بابل كهن تمدن فرزند واقع در يوناني هنگفر و علم اينكه در آورند

 واقع در يوناني فرهنگ بعد، مدتي و اسالم تا اسكندر دوران از و برگشت اسكندر با بود، رفته كه را راهي همان فرهنگ
 متون اسالم از پس كه عربي مترجمان .بود شده تقويت جريان اين مسيحيت ظهور با و بود زنده نزديك شرق در دوباره
 كه يافتند اسكندريه و سوريه همين در را آنها بلكه نياوردند يونان از اغلب را ها متن اين كردند ترجمه عربي به را يوناني
 و »تورات« از غير بودند كتابهايي اينها و بود موجود آنها در ها متن آن سرياني هاي ترجمه هم و يوناني هاي متن هم
 آمد، ها طرف اين به كه نبود هرودوت فقط .داشتند هند و ايران و شرق به نگاهي يوناني متفكران همة ».انجيل«

 و .بود هند و ايران فرهنگ با آشنايي ،ايم شنيده كه آنجا تا ،هدفش و بود آمده هم فلوطين و بود آمده هم دموكريت
 از قبل او »ايساغوجي« و بود سوريه زادة فرفوريوس شاگردش .اند آمده نمي حتفري و گردش براي آدمها جور اين ،قاعدتاً
 و رياضي و فلسفي كتابهاي از ديگر بسياري و بطليموس »المجسطي« نيز و داشت وجود سرياني زبان به شرق در اسالم
 ايراني پولس .مسيحي يكالم متون از بگذريم .بودند موجود نزديك شرق در و شده ترجمه سرياني زبان به طب و هيئت
 همين در و منطقه همين از ... و بود كرده ترجمه سرياني به انوشيروان، براي گويند مي را، ارسطو منطق خالصة هم

 را محيطي چنين .كردند نفوذ ايران شرق اقصاي تا ها دين اين و آمد پديد تمسيحي و برخاستند مزدك و ماني ،دوران
  .است توجهي بي يا اطالعي بي از اشين فقط دانستن فرهنگ بي و ساكت
  اوستا

 دربارة كه ترديدهايي و ها ابهام .كرد توجه ساساني ي »اوستا« نماندن باقي مسئلة به بايد كه است ايزمينه چنين در
 خط با« ،»اوستا« كه ايشان ادعاي به پردازيم مي اكنون .است شفاهي انتقال مسئلة همين از ناشي دارد وجود »اوستا«

 »اوستا« خواستند وقتي گويد مي كه است تفضلي احمد كتاب ايشان مستند .شد آفريده اسالم از بعد »اختراعي زباني و
 خط اساس بر رو اين از و نوشت را اوستايي هاي واژه صحيح تلفظ توان نمي پهلوي دشوار خط با ديدند ،بنويسند را

 دارند حق ايشان البته كه گرداندند برمي ساساني دوران به را اين و د،كردن اختراع را دبيره) دين (يا اوستايي خط ،پهلوي
 و زبان اين اگر« گويند: مي ،كردند نقل تفضلي كتاب از اينكه از بعد اما .باشد بوده اسالم از بعد شايد كه كنند ترديد
 اي ... »كرد اختراع خط و زبان روش همين با بتوان اگر« ،»شده ميسر پهلوي زبان اختصاصي كردن گسترده با خط
 يك ساختن از سخن تفضلي احمد .شده ساخته هم اوستايي زبان نگفته كس هيچ ؟بود زبان اختراع از صحبت كجا !بابا
 مشخص زبان يك اوستايي زبان .كرد اختراع توان نمي كه را زبان .زبان و خط ساختن از سخن ايشان و راند مي خط

 همين و .است شده داده نشان باستان فارسي و سانسكريت هاي زبان با آن نديخويشاو كه است شده شناخته موجود
 ايشان كه كاري تنها و شده، مي گفته سخن زبان اين به جايي در كهن زماني در دهد مي نشان هست »اوستا« در كه
 با و هند در اواخر همين هب »اوستا« تدوين گويند مي اينكه اما و ؟كجا و كي كنند كشف كه است اين بكنند توانند مي

 ؟شده ساخته گجراتي زبان هاي واژه با اوستايي زبان آيا راستي به !هاست حرف آن از ،گردد برمي گجراتي زبان واژگان
 ديوانه كانگا آقاي مگر و !؟ گجراتي ترجمة با است همراه بعضي ،شده پيدا كه »اوستا« از هايي نسخه همان چرا پس
 ريشة ما چرا ؟كرده تدوين گجراتي – انگليسي – اوستايي زبانة سه فرهنگ هند در »اوستا« تنم كشف از پس كه بوده
 زرتشتي موبدان بود نوشته خانلري ناتل پرويز چون حتماً كنيم؟ مي پيدا اوستايي زبان در را امروز فارسي هاي واژه همة

 ،نيستيم مطمئن آنها اصلي تلفظ به نسبت ما لذا و كردند مي تلفظ خود گجراتي لهجة با را اوستايي هاي واژه گجرات
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 شناسي زبان كار صفحه هزار ها ده كه عظيمي ادعاي چنين .هستند گجراتي ها واژه اين اصالً اند گرفته نتيجه ايشان
  .داشت مي همراه دليل و مدرك سطري دو يكي بايستي قاعدتاً ،شويد مي آب به را تاريخي

 در هجري چهارم و سوم قرون در آن از هايي قسمت .ايم نيافته هند در اواخر همين را »اوستا« ما ،اين از گذشته و
 قرار اگر .كرد استناد »دينكرت« به »اوستا« وجود اثبات براي توان نمي چرا دانيم نمي ما و است آمده »دينكرت« كتاب
 نساسانيا زمان در »اوستا« بودند نگفته گرم .نبود بغرنج زبان يك اختراع به نيازي كنند جور ساختگي ي »اوستا« بود
 حال .گفتيم مي كه يي »اوستا« آن هم اين گفتند مي و كردند مي جور پهلوي متن يك خوب ؟شده ترجمه پهلوي به

 واژه از بعضي كه كردند جور »اوييم فرهنگ« به معروف پهلوي به اوستايي ساختگي هم باز فرهنگ يك آنان آنكه
 واژه همة يا داشته هم ديگري هاي قسمت »اوستا« دهد مي نشان و شود نمي يافت موجود ي »اوستا« در آن هاي
 وجود اثبات براي است ديگري كلك هم اين معتقدند آگاهان .است نرفته كار به »اوستا« كتاب در زبان اين هاي

  ».اوستا« نشدة يافت هاي قسمت
 از چرا كه كنند مي تعجب بهار لشعرايا ملك از منقول قطعة همان زيرنويس در ايشان چرا فهميم مي كه اينجاست
 قاطعيت با و ؟اند برگردانده پهلوي به پهلوي از را »اوستا« چگونه پرسند مي و رود مي سخن پهلوي به »اوستا« ترجمة

 است نروش آنكه حال ؟گويد مي چه دانسته نمي پهلوي متون با آشنايي همه آن با بهار يعني !دانند مي معني بي را اين
 را ايشان چنان پهلوي خط روي از اوستايي زبان شدن ساخته تصور .است پهلوي به اوستايي زبان از ترجمه منظور
 به ايشان »ورود« اساساً گرفت نتيجه توان مي پس !ديگر است پهلوي همان هم اوستايي ،خب كنند مي فكر كه گرفته
 »تورات« از متأثر اند گفته كه »اوستا« مضمون حيث از اما و .نيست قاطع چنين اظهارنظرهايي براي كافي ،مطلب اين
  .بدهند نشان اي نمونه كه زماني به كرد موكول را بحث بايد ،است ... و »قرآن« و

 ناداس و نقيض و ضد هاي حرف و ها ابهام همه آن با ،كنيم چه نداشته وجود گويند مي كه زرتشت مورد در دانيم نمي
 يك ما ناقابل شاهدهاي اين از يكي ؟كنيم جور ور آن و ور اين از شاهد تا چند هم ما كه دارد فايده چه ؟طمئنننام

 .برده نام زرتشت از فارسي) ترجمة ،619 (ص 122 بند در خود »آلكبيادس« رسالة در كه افالطون نام به است آدمي
 دار خنده حاال .الحال معلوم و الهويه مشكوك افراد جور اين امثال و .پليني يكي .پلوتارخ اسم به است كسي ديگر يكي
 ،»گمشده هاي هزاره« نام به كتابش انتهاي در بخنديم، كتابش به اند كرده دعوت ما از ايشان كه آقايي يك كه است
 كرده افست التين يا يوناني زبان همان به ،اند كرده ياد نام به دقيقاً زرتشت از كه را باستاني هاي متن از قطعاتي همة

 هاي اسم با اسالم از پيش به مربوط آدم نفر هفت و سي كه بدانيم ما مثالً تا .كاغذ كمبود اين در هم آن .چسبانده و
 ديوگنس و اسكندراني كلمنس و فالويوس تيتوس و هيستور پولي اسكندر و سيسيلي ديودوروس مثل غريبي و عجيب

 ابداً و هستند زرتشت اسم به آدمي وجود مدعي ... و اپيفانوس و پروكوپيوس و هيرونيموس و پورفيريوس و الئريتوس
  .ايم نيافته را زرتشت اسالم از قبل خارجيِ و داخلي متن هيچ در ما ،گفته پورپيرار آقاي كه نداشتند توجه

 از پس هاي آدم آن ،است ساختگي و نداشته وجود زرتشت و »اوستا« اگر كه است اين ماند مي ما براي كه پرسشي
 ديني آثار همه اين كه روحانياني و كردند، را كار اين ديني چه نفع به و داشتند، ديني چه كردند جعل را اينها كه اسالم

  ؟ بودند دين كدام روحانيان ،آفريدند پهلوي زبان به
   شعوبيه نقش

 يكي :شود مي بلند دسته دو گور از هاآتش اين تمام ... ها، كتابسازي و ها جعل اين تمام گويند مي ايشان كه طور اين
 كرد، توان مي استنباط موافق و مخالف مختلف كتب فحواي از كه آنجا تا شعوبيه .يهود ديگري ؛شعوبيه نام به حزبي
 گرايي عرب مقابل در العملي عكس اين گويند مي هم برخي .شووينيسم نوعي مثالً ؛اند بوده افراطي گرايان عجم

 يا گرايانه ملي گرايش هرگونه بايد چرا اما .نبوده شايد و بوده چنين شايد .نداريم كاري ما هم اين به اما .بوده افراطي



 24 »گذشته بر پلي« و »سكوت قرن دوازده« هاي كتاب در پورپيرار ناصر ادعاهاي به پاسخ و بررسي

http://www.iranboom.ir/iranshahr/jostar/9409-2sal-sokout-baresi-edehaye-naser-porpirara-3.html 

 برايش و بگنجانيم »شعوبيه« مقولة زير ،است سالم و معقول و طبيعي ،ملت يك مردم در آن وجود كه را خواهانه ايران
 اين ؟كند سفيد را استالين زمان هاي دادخواست روي كه كنيم سازي پروندة چنان افتخارزاده آقاي كتاب كمك با

 قائل اعراب از مستقل و متمايز و مجزا هويتي خود براي پذيرفتند مشتاقانه را اسالم اگرچه ايرانيان كه است واقعيتي
 مستقلي مدنت و فرهنگ و تاريخ خودشان كه بودند آن بر ]ايرانيان[ .هستيد آن منكر ظاهراً شما كه هويتي همان .بودند
 را مستقل فرهنگ و تاريخ و هويت اين كه شود نمي دليل اسالم پذيرفتن و اند نبوده هويت بي و ريشه بي و اند داشته

 عيب گرايش و خواست اين كجاي .عربي جهان نه باشند اسالمي جهان از جزئي خواستند .كنند مستحيل عربيت در
 كه ايد گذاشته اين بر را تان غم و هم تمام و ؟ايران براي اسالم از شپي فرهنگ »جعل« ايد گذاشته را اسمش كه دارد
 از پيش ملت اين اينكه اثبات مبريد گمان ؟ايم بوده چيز همه بي اساساً و فرهنگ بي ،اسالم از پيش ما كنيد ثابت
 انساني پيام با را تاريخمند و متمدن و فرهنگ با ملتي اگر اسالم .افزايد مي اسالم اعتبار و عظمت بر بوده هيچ اسالم
  ؟ را تمدن از عاري فرهنگ بي ريشة بي اي عده يا است مهمتر باشد كرده فتح خود

 يا شود واقعيت جانشين هايي افسانه گاه ،تاريخي هويت احراز براي كوشش در كه هست امكان اين كه نماند ناگفته
 و دروغ از را راست ميان اين در بكوشد كه است همين مورخ كار .آيد ميان در گويي گزافه و دروغپردازي پاي حتي

  .دهد تميز افسانه
   يهود نقش
 سال پانصد و دوهزار همان از ايران ملت كه است اين نويسنده كالم لب بگويم اگر نيست گزاف .اند يهودان دوم دستة
 ملتي اين !است نبوده وديه دست در بيش اي بازيچه هستيم، شما خدمت كه امروز تا ،شد پيدايش كوروش كه پيش
 همه ،ايم خوانده و ايم شنيده كه عالمي و متفكر تا چند اين و اساطير و استقالل و ادب و فرهنگ !يهودساخته است

 ما ،امر واقعيت در وگرنه بايستيم اعراب برابر تا اند داده يادمان را اينها و نيست بيش اي شايعه و است يهود هاي ساخته

 ما كه بود اين درست وگرنه باشيم مستقلي ملت كه كردند تحريك را ما يهودان اصالً ،واقع در !»نيستيم عددي« كه
 به شا عالقه عرب خالفت شد موجب ما هاي بازي ملي اين اصالً چون .كرديم مي )اموي ترجيحاً( خالفت از تبعيت
 از شدnمي ايجاد اموي مپراتوريا يك وگرنه ،شود متوقف اسالم شرقي گسترش و بدهد دست از تدريج به را شرق

 دارند تصميم ظاهراً و بوده يهودساخته توطئه يك ايراني هاي سلسله ايجاد اساساً كه اند آن بر گويا !بهتر هم ساساني
 آل و بويه آل و طاهريان و صفاريان و سامانيان و سلجوقيان از ،محلي هاي حكومت اين همة كنند ثابت بعد جلد در
 اگر و .اند گرفته مي دستور يهود جهاني شبكة از نوعي به و است يهودان قدرتمند حضور از ناشي شانظهور همه ،زيار

 ،كنيم بندي جمع اند كرده ارائه جلد چهار اين در ما سرنوشت در يهود موذيانة دخالت اين براي كه را داليلي بخواهيم
 و پزشك و دانشمند و وزير و تاجر و پولدار كلي ثانياً ،ندا بوده زياد خيلي ايران در يهودان اوالً كه رسيم مي اين به

 را امروز صهيونيسم اينكه خالصه .اند پدرسوخته خيلي اصوالً اينها اينكه سوم و ،است بوده آنها ميان در نزولخوار
 هزار سه به برند مي را صهيونيسم بيستمي قرن پديدة تاريخ و ،اسالم و ايران گذشتة تاريخ كل به كنند مي فرافكني

 در گاه هيچ يهودستيزي و يهودآزاري و اروپاست به مربوط امري »يهود مسئلة« اين اساساً آنكه از غافل .قبل سال
 و اسالمي جوامع در فراوان و كافي امتيازات و حقوق از دانيهو برخورداري .است نبوده مطرح ايراني و اسالمي جامعة
 هم به »اسرائيليات« زماني هم اگر و .باشند نداشته دست اين از هايي توطئه به زينيا چندان اساساً شد مي باعث ايراني
 خصومت و ها رقابت دين يك درون هاي فرقه بين حتي كه حالي در و بوده خودشان دين توجيه قصد به ،اند بافته
  .نيست انتظار از دور مختلف دين دو بين رقابت وجود دارد، وجود بسيار هاي
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   سوم بخش
 اسالم و ايران نويسان اريخت

 من« همه آن از بعد فهميده و شده منكوب و مرعوب حسابي خواننده ديگر حاال ]پورپيرار آقاي هاي كتاب خواندن با[
 و فرهنگ دايرة در اصالً ملت اين كه شده ثابت ها »نمود خيبر فتح علي مجد كه« و ها »پهلوان بود رستم كه آنم

 اين .بايستاند عرب و اسالم جلوي تا كرده پر پوشال با يهود كه نيست بيش عروسكي و »نيست عددي« جهاني تمدن
 اما ... استاداني .بوديم خوانده هنك متون و تاريخ كتابهاي در را اينها آخر ما !اجازه آقا اما :پرسد مي مظلومانه كه است
 سه ما بحث مورد دوران به مربوط تاريخ كتابهاي كه چرا ؛بريزيم دور دم از بايد هم را تاريخ كتابهاي كه شود مي معلوم
 و اول دست تاريخهاي يعني ،چهارم و سوم قرن حدود كتابهاي يكي .هجري سوم قرن از پيش كتابهاي يكي :اند دسته

 اصالً كه اول دستة اما و .اند شده نوشته زمان اين از بعد كه كتابهايي ديگري ».عمومي تاريخ كتابهاي رينت كهن«
 سوم قرن پايان تا يعني ،زمان اين از قبل اساساً كه چرا دروغ و است جعل هست ازشان اسمي هم اگر و ندارند دوجو

 دوم دستة .بود درنيامده كتاب و مكتوب صورت به »قرآن«حتي و است نداشته وجود اسالمي جامعة در كتابي ،هجري
 .خلفا تاريخ يا »سياست و امامت« يعني »قتيبه ابن ريختا« و »يعقوبي تاريخ« و »طبري تاريخ« :نيستند بيشتر تا سه

 دستة دست روي از كه سوم دستة ماند مي .ندارند چنداني اعتبار هم ديگر دوتاي و ندارد ايران به كاري چندان سومي
  .خالص حاجي و مرد شتر .است معلوم پيش از حسابش و شده نوشته دوم
 گذشته از بازمانده تاريخي متون .كرد نگاه ترديد با و انتقادي ديد با دباي تاريخي متون به كه نيست حرفي اين در

 و .ديگر گرفتاري و گير هزار و داستانپردازي ،تخيالت ،دروغ ،رأي به تفسير ،جانبدارانه گزارشهاي ،اشتباه از سرشارند
 كل مورد در بلكه ،شدبا عجم و عرب دعواي كه معين موضوع يك به محدود نه و ما مورخان به است مختص نه اين

 همين دل از اينكه يعني تاريخ علم اساساً و .است »تاريخ علم« بنيادي مسئلة و كند مي صدق موجود تاريخي منابع
 بكشيم بيرون را تاريخي حقيقت ،ممكن جاي تا ،جانبداري و افسانه و دروغ به وآميخته آميز اشتباه و متضاد هاي روايت

 و تاريخي حقيقت اينكه در اساساً روزها اين ،كند مي تالش آن جهت در تاريخ علم گرچه كه است دشوار چندان اين و
 صددرصد منابع .هاست همين تاريخ نوشتن براي ما منابع ،حال هر به اما .كنند مي ترديد باشد، ممكن تاريخي عينيت
 راه سد تنها نه منابع اين همخوانينا و اختالف و .يافت توان مي آرمانها عالم در فقط را درست و مطمئن و صادق
 حرف يك تاريخ كتابهاي همة اگر كه بكنيد را فكرش .است حقيقت به دستيابي براي ما امكان تنها واقع در بلكه نيست

 متن يك دهد نمي اجازه كه است روايات اختالف .يافت دست حقيقت به شد مي چگونه بود، دروغ نيز آن و زدند مي را
 راوي چندين زبان از را واقعه هر كه بدانيم را طبري چون تاريخنويسي زبان بايد بنابراين .كند خود اسير را ما تنها

 نه اما صادق مؤلفي پورپيرار آقاي نظر از او اما .گذارد مي باز ما براي را ترديدكردن امكان و كند مي حكايت مختلف
 و عقول حجت نه است بوده راويان بر ام گفته و ام آورده هآنچ در من بناي« نويسد: مي كه چرا .است اليق مورخي
 از و ،ام شنيده راويان از گويم مي را آنچه يعني .است روشن او منظور »اندكي بجز« ،نظر و استدالل نه ،نفوس استنباط

 گفته غيرمعقول اي معقول و دروغ يا راست است ممكن راوي حاال .ام نرسيده آن به ها آدم استنباط و عقلي استدالل راه
 استنباط و عقول حجت با اندكي جز ام گفته من آنچه ،گفته طبري كه كنند مي معنا چنين را جمله اين ايشان .باشد

 غلط قرائت همين با و .است عقل خالف اندكي جز ام گفته آنچه همه يعني ،»است ارتباط بي« نظر استدالل و نفوس
 استدالل و عقل خالف را حرفهايش طبري خود گويند مي و »طبري تاريخ« كل روي كشند مي سراسري خط يك

 دومي دليل .است معترف و واقف خود دروغگويي به كه است اين ،اند قائل او براي كه حسني تنها رو اين از و دانسته
 از ،شده مي نزديك خودش زمان وقايع به هرچه تاريخش در كه است اين آورند مي »طبري تاريخ« نفي براي كه

 آن از ناشي ايشان ،داند مي كهولت و سستي علت به كوب زرين اگر را كار اين و .شود مي كاسته آن تفصيل و جامعيت
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 خودمان بر و دور همين آيا« پرسم، مي .كند هم سر دروغ توانسته نمي خود به نزديك زمان مورد در طبري كه داند مي
 تاريخ نتواند مثالً اما باشد حفظ از آن جزئيات ترين دقيق تا را صفويه تاريخ الًمث كه كنيد سراغ تاريخداني توانيد نمي

   »؟بنويسد را اخير سالة بيست
 و شده انجام هم خوبي و عالمانه هاي بررسي مورد اين در و دارد حتماً باشد؛ نداشته نقد جاي »طبري تاريخ« اينكه نه

 آن با خود و آورده ،شنيده كه هر از را هرچه كه اوست گيري سهل مترمه همه از .اند گرفته او بر گوناگون ايرادهاي
 به رديف را راويانش تمام هم بعد و .داده هشدار و گفته اول از خودش را اين اما .است نداشته ناقدانه برخورد ها گفته
 »طبري تاريخ« عظمت به اثري از توان نمي سادگي اين به ،حال هر به و .باشد مهيا قضاوت امكان تا برده نام رديف
  .پوشيد چشم
 و عجم طرفداري و بودن شعوبي به متهم را او نتوانند كنيم مي گمان ديگر اينجا .يعقوبي به رسد مي نوبت طبري از بعد
 كه كنند مي ادعا بسياري چيزهاي خود پادشاهان براي پارسيان« كه آورند مي قولي نقل او از جا يك كه چرا ؛كنند غيره
  . »دهد مي قرار حقيقت بي هاي گويي ياوه و ها بازي شمار در و پذيرد نمي را آن لعق كه اموري از ... ،نيست قبول لقاب
 بوده يهودي اصالً بسا چه و است »يعقوب« ابن اسمش اينكه جمله از شود مي دوخته هايي پاپوش هم او براي بعداً اما
 اثبات براي كنند مي استفاده يعقوبي همين از .اخراج خالصه و داشته يرتأث او نويسي تاريخ در بودنش شيعه هم شايد و

 اسالمي غير جهان در كه هنگامي تا فقط يعقوبي گويند مي .نداشته وجود كتاب هنوز او زمان اسالمي جامعة در اينكه
 يك نام حتي ديگر ،دزن مي حرف غيره و مصر و پارس از كه يونان از خروج از بعد و گويد مي كتاب از سخن ،است
 اسالم جهان محدودة همين از اصالً او .ابداً ؟بود رفته يونان به يعقوبي مگر اما .خوانيد نمي تاريخش در هم را كتاب
 و .است گردآورده كه است اطالعاتي گويد مي ها سرزمين اين به راجع آنچه .هند به نه و رفت يونان به نه و نشد خارج
 مي كتابها اين براي االن كه نامهايي همان ،برد مي را آنها عربي نام و زند مي حرف يوناني هايكتاب همه آن از وقتي

 اسالمي جامعة در يوناني كتابهاي اين دهد مي نشان اتفاقاً ،است درست اطالعاتش هم آنها مضمون دربارة و ،شناسيم
  .است بوده ديده مصر يا سوريه در را آنها او و اند بوده موجود

 بر عرب فضل به قائل اعم طور به و »تاخته شعوبيه بر سختي به العرب كتاب در« چون كه ،دينوري قتيبة ابن ماند مي
 و گيرد مي قرار تأييد مورد ]پورپيرار آقاي سوي از[ ،غيره و ندارد قبول را او كوب زرين و است سنت اهل و است فارس
 چون گويند مي اما .كنند مي تأييد را آثارش در انديشه و حكمت و ردخ نسبي حكومت و ،معتبر را او آراي و شخص
 فقط او مورد در ايشان اتكاي گويا اما .نيست مطرح بحث اين در ،ندارد ايران مسائل از بخشي هيچ به اعتنايي و اشاره

 مي توجه او »االخبار عيون« به اگر البد و ؛است مشكوك بسيار او به انتسابش قضا از كه اوست »سياست و امامت« بر
 سيره« مانند ساساني دوران كتابهاي از و كند مي اشاره »مقفع ابن كتاب« به و دارد توجه ايران اخبار به كه كردند
  .افتادند مي چپ هم او با ،كند مي نقل و ياد »نامه آيين «و »العجم
 آنچه همة و شود مي نفي ،آنهاست بر متكي كه هم ما خنگاريتاري بقية اول، دست تاريخ سه اين نفي با ترتيب بدين
 آقاي نقل پاي توانيم مي آنها جاي به و دهد مي دست از را خود اعتبار ،دانيم مي اسالمي اولية قرون تاريخ دربارة

  .كنند تعريف شعوبيه و يهود قصة برايمان تا بنشينيم پورپيرار
 آن يكي .اند انداخته قلم از ايشان را ديگر اول دست كتاب سه دو كم دست بگويم توانممي ناقصم سواد همين با من اما

 ببينيم .او »البلدان فتوح« كتاب و بالذري ديگري ».الطوال اخبار« كتابش و دينوري ابوحنيفة يعني است ديگر دينوري
  .اند شده فراموش چرا اينها

 ،نيست هم نديم ابن مصنوعات از و شده نوشته سوم قرن دوم نيمة در ظاهراً چون ؛چرا دانيم نمي را »الطوال اخبار«
 اين و .است شده منتشر و كرده ترجمه فارسي به را آن هم دامغاني مهدوي محمود و است موجود حاضر و حي بلكه
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 شايد .اند ملموس و موجود برخي هم آنها كه دارد هم ديگري كتابهاي چون ؛نيست هم جعلي و تخيلي آدم دينوري
  .است شده فراموش سپس و خلط دينوري قتيبة ابن با است ريدينو اسمش چون
 باب در عباسيان عهد اوايل در كتابهايي« كه اند كرده نقل او از كوب زرين كتابهاي منابع نقد در ايشان .بالذري اما

 گويند مي و كنند مي نقل نديم ابن از را بالذري حال رحش بعد ».شد تدوين ديگران و بالذري و واقدي وسيلة به فتوح
 شگفت در .».».البلدان« يعني ،بالذري تصوري كتاب« گويند مي ديگر جاي و .است بالذري ي »سازنده« نديم ابن
 ايرانِ به مربوط قسمت اين تازه و ؟است »تصور« است من چشم جلو اآلن كه »البلدان فتوح« كتاب اين آيا .شوم مي

 دانم مي هم را آن كل .شده منتشر هم انقالب از بعد و قبل و كرده هترجم آذرنوش آذرتاش كه است »البلدان فتوح«
 ،است طبري ردة در كه مشهور مورخ آن و ،كتابها اين آيا پس .شده منتشر هم آن و كرده ترجمه توكل محمد كه

 دوم قرن نةميا يعني عباسيان عهد اوايل« از را او چرا كه گيرند مي ايراد كوب نزري از آنگاه ؟است بوده خياالت
   ؟است دانسته »هجري
 عباسيان عهد »اوايل« اما است عباسيان عهد »اول« دوم قرن ميانة

 از بيش عباسيان عهد كه چرا باشد؛ تواند مي هم سوم قرن ميانة تا
 در هجري 279 در بالذري كه دانيم مي ما و است بوده سال پانصد
 در پس نيست. وارد ايرادي كوب زرين حرف به لذا و است، گذشته
 او چون و است نديم ابن اصليشان منبع كه هستند ايشان خود واقع
 مي تلقي »الفهرست اختراعي علماي از« را بالذري ندارند، قبول را

 بدون و ديگر كتابهاي در كه را ديگر تاريخي شواهد همه آن و كنند
 قطف و گيرند مي ناديده است، آمده بالذري مورد در نديم ابن به اتكا

 مي جدي ،آورده نديم ابن كه را او شدن ديوانه اعتبار كم داستان
 هاي قول نقل دارند كه حال همان در 4 جلد در حتي .انگارند
 و شناسنا بالذري« گويند مي باز ،آورند مي را بالذري از آذرنوش
 »البلدان فتوح« همان مقدمة است بهتر پس »!نديم ابن ساز دست
 مورد در موثق و كافي اطالعات كه وانندبخ را آذرنوش ترجمة
 ترجمه از و »االشراف انساب« ديگرش مهم كتاب از و دارد بالذري
    كند. مي صحبت غيره و كتابهايش هاي
 زرين گمان اين .بوده كتابهايي صاحب »كوب زرين آقاي گمان به« گويند مي كه كنند مي اشتباه هم واقدي مورد در

 كتاب كه شدند مي متوجه ،آمدند مي بيرون خودشان ملعون »الفهرست« صفحات از قدري اگر بلكه .نيست كوب
 130 متولد واقدي چون و است شده منتشر جلد دو در و كرده ترجمه دامغاني مهدوي محمود هم را واقدي »مغازي«

 .است اشتهند وجود كتاب گوييد مي كه است دوراني همان به متعلق كتابش ،گذشته در 207 در و است

 ديگري كتابهاي حتماً و نيست جامع زمينه اين در من اطالعات ،تازه و ».اند انداخته جا« را كتاب تا سه كم دست پس
 جور چه اين ؟بتابانيد نور اسالمي اول قرون ايران نگاري تاريخ به خواستيد مي جور اين آيا !پورپيرار آقاي .هست هم

  ؟ دارد مي نگه ريكيتا در را كتاب تا سه كه است نوري
 از كريهي چهرة چنان و ؛نامعتبر و مشكوك است راوياني از نقل گويند مي ،دارند سراغ كه هم را كتابي تا سه دو همان

 كه درست اما .بيندازد تف قبرشان سر برود بايد اآلن همين كند مي فكر خواننده كه كنند مي رسم راويان اين تك تك
 كوشيده كه است نيس و شيعه هاي مخالفت از ناشي موجود هاي شهرت سوء اين ،موارد اغلب در ،يابيم درمي كنيم دقت
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 و كلبي بن هشام و ابومخنف و واقدي مثل هايي آدم وگرنه .كنند اعتبار سلب مخالف طرف به منتسب راويان از اند
 داشته وزني و اند بوده اسالمي آغازين دوران برجستة راويان آنان .اند نبوده هايي آدم كم غيره و كوفي اعثم ابن و مدايني

 واقعيت ،اند داده نسبت آنان به ديگران يا نديم ابن كه كتابهايي شايد .باشد داشته ترديد جاي رواياتشان برخي شايد .اند
 ترديد بايد اآنه روايات به كه قدر همان و اند داشته واقعيت رواياتشان در خود و نيستند الهويه مجهول اما ؛باشد نداشته
 اين اگر ،اينها همة از گذشته و .اند داشته اي فرقه هاي انگيزه حد چه تا كه داشت ترديد بايد هم آنها ناقدان به ،داشت
  .اند گفته عجم و ايرانيان نفع به يا تأييد در آنچه فقط نه ؛است نامعتبر حرفهاشان همة ،نامعتبرند راويان و كتابها
   الفهرست و نديم ابن
 با برخورد در كه دهد مي نشان .است خوبي و خواندني فصل بسيار ،اند نوشته الفهرست و نديم ابن دربارة كه ليفص

 نسخة فالن در اينكه دليل به صرفاً را پاليي و پرت هر و باشيم داشته انتقادي ديد است الزم قدر چه كهن متون
 سوا را غلط و درست سرانجام و كرد مقايسه و تطبيق و كرد لغربا و سنجيده را مطالب بايد .نپذيريم ،است آمده قديمي
 داده نشان ؛اند كرده افشا را داري خنده حتي و جالب هاي نكته .اند داشته برخوردي چنين »الفهرست« با ايشان و .كرد
 منبع هيچ در نه ،ستا اثبات قابل وجودشان نه ،اند شده روئيت نه ،برد مي نام نديم ابن كه كتابهايي اين از بسياري اند

 اسم با او، كه كتابي تعداد آن اصالً و ندارند خارجي وجود اصالً ،واقع در خالصه و شوند مي يافت نديم ابن جز ديگري
 مطالبي هم اطالعاتش ديگر .آيد درنمي جور عقل با ،دهد مي نسبت نويسندگان از برخي به ،غريب و عجيب هايي
 كتاب بر نقدي عنوان به صرفاً را قسمت اين اگر .متناقض و افواهي و اساس بي و ناقص و مغلوط و مغشوش هستند

 و عيب بقية و بروند ديگران گويند مي كه دارند هم حق و داشت سپاس و ستايش جاي ،بودند نوشته »الفهرست«
 نكته دو اما .نشود داده رجاعا غيرمستند اثر اين به ما تحقيقي كتابهاي در اين از بيش تا بيابند را »الفهرست« ايرادهاي

 دان زباله به دم از را »الفهرست« اطالعات همة ما كه شود باعث نبايد كوبنده نقد اين اينكه يكي :داد تذكر بايد را
 و نيست چنين كه چرا ؛بدانيم ياوه و نادرست ،است آمده »الفهرست« در اينكه علت به صرفاً را حرفي هر و بريزيم

 و مشترك توطئه به پرغلط كتاب يك تأليف دادن نسبت اينكه دوم .است فراوان »الفهرست« در درست اطالعات
 و پرت و دروغ از پر و پرغلط كتاب همه اين مگر .دارد نياز هم محكم استدالل تا چند به ظاهراً ،ايرانيان و يهود پيچيدة

 دسيسه و نقشه و توطئه ساختة ،آفرينند مي هم هنوز و اند آفريده قرون طول در صالحيت بي و سواد بي مؤلفان كه پال
 مي اين از بيش انتظاري چه »دانسته نمي عربي جز كه بغدادي عرب كتابفروش و وراق« يك از شما ؟است بوده

 و عامي بوده آدمي نديم ابن كه است اين ،آيد برمي »الفهرست« بررسي و شما شواهد از آنچه ؟باشيد داشته توانستيد
 مي يا شنيده مي جا هر از را هرچيزي كه »اسنوب« و متفاضل قدري حتي و مند عالقه اما ،اطالع كم و سواد كم

 را يادداشتها اين همة هم آخر و كرده مي يادداشت غيره و قصار جملة و افسانه تا گرفته نويسنده و كتاب اسم از ،خوانده
 ادعايي هم – »الفهرست« – كتابش اسم .كنند مي هم مروزا كه ها كتابسازي اين از .كتاب شده و چسبانده هم پشت
 اما .نكند درد دستش هم حد همين در و بوده صرف ناقل يك و كن فهرست و بردار يادداشت يك او .ندارد اين از بيش
 يابيارز و نقد صافي از ،ردآو مي كه را مطالبي يا كند تأليف و تحقيق و تحليل و بندي جمع بتواند كه نبوده آدمي

 همين به .شده مي او معلومات جزو و فهميده مي كامالً ،كرده مي يادداشت كه را مطالبي گفت توان نمي حتي .بگذراند
 را اي نكته از اطالع يادداشت يك در و باشند، داشته تناقض و ناسازگاري هم با يادداشتها اين اگر نيست عجيب دليل
 جمع بدون و اند آمده مي متفاوتي منابع از اطالعات اين كه چرا .نيست آن زا خبري ديگر يادداشت در كه دهد نشان
 مجهولي مركز از كه نويسندگان از گروهي به را »الفهرست« نيست الزم بنابراين .اند گرفته مي قرار هم كنار ،بندي
 به را اصفهاني ابوالفرج »انياغ« كتاب از قسمتي نديم ابن دهيد مي نشان كه شما .دهيم نسبت ،اند گرفته مي دستور
 رسد مي نظرتان به كه مطالبي از بسياري دهيد نمي احتمال چرا ،آورده كتابش در خودش هاي شنيده عنوان
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 و برداشته ديگران هاي نوشته از نديم ابن كه باشند مطالبي واقع در ،اند نوشته »الفهرست« »ديگر نويسندگان«
 آيا .بنويسند برايش مطلبي باشد خواسته كسي از اساساً ،موارد برخي در شايد و باشد؟ دهآور خود كتاب در عيناً نخوانده،

 همه آن ثمرة كه كنيم فرض »الفهرست« تأليف پشت مخوفي سازمان كه احتمال اين يا قويترند ها احتمال جور اين
 نبوده ايرانيان نفع به هم عاتشاطال همة حتي آنگاه و ؟باشد شده غلوط غلط شورباي شلم اين هايش توطئه و ها نقشه
  دارد)؟ واقعيت در اي پايه البته (كه است سرياني زبان ،ايرانيان عام زبان گفته مقفع ابن قول از اينكه جمله از ،باشد
 داده نسبت ايرانيان به آنچه برابر صدها يا دهها راستي به و شود نمي ديده ايرانيان بر خاصي تأكيد هيچ »الفهرست« در

 همه مورد در ،گفته دروغ اگر .يونانيان و روميان و چينيان و هنديان مورد در نيز و رفته سخن اعراب مورد در ،شده
 داده بتنس كتاب پانصد شهرت همه آن با ري اهل رازي به اگر .هست همه مورد در ،هست اشتباه و خطا اگر و ؛گفته
 از كه هم را كندي اين پورپيرار آقاي البته اما ؛شده داده نسبت كتاب سيصد حدود هم »العرب فيلسوف« كندي به ،شده

 دو يافته را ايراني يك جايي اگر !كرده خلق نديم ابن هم را او كه دانند مي »نامي كندي « ،است اسالم فلسفة مشاهير
 گويند« گفته اگر و .است كرده منتسب ديگر اقوام از كساني به را آن برابر دهها ديگر جاهاي ،داده نسبت او به كتاب تا

 به كه است همين شما نزد شدنش مغضوب اصلي علت گويا (و »بود اونجهان پسر جمشيد بنوشت خط كه كسي اول
 را خطوط ساير و فارسي و عربي خط كه كسي اول گويند« گفته، هم ديگري جاي )است داده تقدم خط در فارسيان

  . »بود السالم عليه آدم كرد وضع
 البته« :گويند مي ناگهان باز نديم، ابن عليه گويي درشت همه اين از پس ،پورپيرار آقاي بينيم، مي كه آنگاه پس

 اي چاره »ماند خواهد باقي اسالم جهان در عرب زبان به تأليف و علم وسعت با آشنايي چراغ چون همچنان الفهرست
 ايرانيان به فرهنگ و كتاب انتساب و است پذير اغماض عربان مورد در اشتباه و دروغ همه آن كه نداريم انديشه اين جز

 نديم ابن كتاب در ،است آمده »شاهنامه« در بعدها آنچه از برخي بينند مي كه هنگامي حتي .نيست عفوبردار كه است
 هم »شاهنامه« از پيش و بوده ايرانيان ميان در قبل از ها افسانه اين پس بگيرند نتيجه آنكه جاي به ،شده ياد آن از هم

 دانسته مي عربي فقط كه آدمي اين كه شوند مي عصباني ،اند كرده تعريف نديم ابن براي و دانسته مي را آنها كساني
 كارآگاهوار لحني با سپس و .باشد شنيده بلكه باشد نخوانده است ممكن كه كنند نمي فكر هيچ و ،خوانده كجا را اينها
 ؛است برانگيز تأمل هم ما نظر به اتفاقاً ،بله ».است برانگيز تأمل شاهنامه مطالب زا نديم ابن اطالعات اين« افزايند مي

  .اند دانسته مي هم فردوسي از پيش ايرانيان را »شاهنامه« داستانهاي دهد مي نشان چون
 و ايرانيان ةمبارز اصلي نيروهاي و اركان از يكي صورت به را كتاب اين ايشان اينكه »الفهرست« دربارة نكته آخرين و

 قرن در كه شده شمرده منبعي اصليترين و مهمترين نديم ابن« گويند مي باره اين در و اند كرده تلقي عرب با شعوبيه
 سوي از ،... داده قرار ادب و حكمت و دين مرجع و منبع ... را غيره و واقدي و مقفع ابن ... و »اوستا« و زرتشت چهارم
 بود كتابي اساساً ،آن از پيش و شده مطرح كه است اخير سال پنجاه صدو صد نهمي »الفهرست« كه دارند توجه ديگر

 اي جلوه هرگز سو اين به ششم و پنجم قرن از پس مديد سالهاي سراسر در ،اند معترف خود كه چنان و .شده فراموش
 »بغداد تاريخ« و خلّكان بنا »وفيات« چون معتبري آثار .نيامده اي زمينه هيچ در كسي كار به و نبوده مستندي ،نكرده
 نسخ تعداد و نبوده اعتنا مورد چندان ،است مرجع و فرهنگ كتاب يك گرچه و اند نداشته توجهي آن به بغدادي خطيب

 چنداني نقش ايراني فرهنگ ادعايي بزرگنمايي در اساساً ،گرفت نتيجه توان مي پس .است بوده معمول از معدودتر آن
 دادن جلوه بزرگ بنابراين .است بوده متكي آن جز اي پايه بر ،شود مي ايران فرهنگ مورد در كه ادعاهايي و ،نداشته
  دارد؟ ضرورتي چه تأثير كم كتاب اين بيهودة
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  فردوسي و شاهنامه
 »تاريخ منبع عنوان به »شاهنامه« باري بي افشاي« گيرند مي عهده بر را آن انجام پورپيرار آقاي كه رسالتي آخرين
 قلم آخرين بودن تاريخي منبع ،بشمريم »شاهنامه« براي فايده و كاركرد و نقش صد اگر ،دانيم مي ما كه آنجا تا !است

 »شاهنامه« .باشد كرده نگاه ايران تاريخ مستند عنوان به »شاهنامه« به تاكنون كسي ايم نديده و .بود خواهد فهرست
 اساطيري بخش يك كه است اين ،دانيم مي »شاهنامه« ربارةد كه چيزي ترين ابتدايي .است حماسه و اسطوره كتاب

 كسي و .تاريخي بخش در نه است اساطيري بخش همان در »شاهنامه« ارزش و .تاريخي بخش يك و دارد حماسي –
 از بيتي تاريخي موضوع يك بحث در گاه شايد ،آري .كند نمي رجوع »شاهنامه« به ساسانيان تاريخ نوشتن براي

 كه خويش مصاحبة از بخشي در بهار مهرداد .نيست »شاهنامه« مولف اصلي مستند اما ،بياورند شاهد را »شاهنامه«
 فردوسي كه است همين حرفش اصل ،اند دانسته »استفاده و توضيح قابل غير و ذهني كالپيسة« را آن پورپيرار آقاي
 »شاهنامه« ساسانيان قسمت حتي يعني ؛كند مي حماسه« به بدل هم را »تاريخ« توانست فردوسي .نيست نويس تاريخ

 – ذهني كالپيسة :شما قول به ،آن پس .بگويد تاريخ كه نيست فردوسي كار .تاريخ نه خواند حماسه مثابه به بايد هم را
 ختاري »شاهنامه« اينكه آن و شده يادآور را مهم بسيار اي نكته – باشد تر مدون اين از نيست قرار شفاهي گفتار البته و

 است قرار اگر« كه شما پرسش جواب و .نكشيد زحمت تاريخ مقام در آن باري بي اثبات براي بيهوده پس .نيست
 گذاشته را قرار اين شما جز كسي چه كه است اين سادگي به »شود مي تمام اسالم از پيش در چرا باشد تاريخ شاهنامه

 هويت و مليت دادن شكل در قدر همان مشترك اسطورة و حماسه و ؛ملي تاريخ نه است ملي حماسة »شاهنامه« ؟بود
 اسطورة اين ساختن جاودان و منظوم در »شاهنامه« اهميت .بيشتر هم شايد و مشترك تاريخ كه دارد نقش ملي

 بدلي و نيست ايراني اصوالً »شاهنامه« داستانهاي كه آورد خواهم اين از پس« :اند گفته ايشان البته .است ملي مشترك
 را دعوي اين پاسخ هم ما پس .اند نكرده عملي را وعده اين اما »هندي و مصري و يهودي و چيني هاي افسانه از است

 بودن سفارشي اثبات براي كه داليلي قماش از ،آورد خواهند كه داليلي اميدواريم اما ».آورد خواهيم اين از پس«
 كه اين از .دليل و مدرك تا است »غيب علم« مقولة از بيشتر ،بينيم مي ما كه اينها چون .نباشد ،اند آورده »شاهنامه«

 در و مختلف هاي سنخ در هايي آدم و اند برآمده »شاهنامه« سرودن يا نوشتن صدد در نفر شش پنج فردوسي از پيش
 هاي افسانه جعل خواسته مي كه بوده اي توطئه مرز يك پس كه اند گرفته نتيجه ،اند بوده هم مختلف هاي موقعيت

 سبز زمين از الساعه خلق و ناگهان »شاهنامه« و فردوسي دهد مي نشان فقط اين آنكه حال .بدهد سفارش را ملي
 نمي و آيند نمي پديد خأل در هنري و ادبي آثار .است انجاميده آنها پيدايش به معيني اتمسفر و محيط و ؛اند نشده
 هويت ابراز به تمايل .طلبيده مي را »شاهنامه« شدن زاده محيط اين .اند خويش پيرامون فرهنگي محيط زادة و ؛رويند
 چرا .است داده ثمر فردوسي كار در سرانجام و ،ننشسته بار به اما روييده هايي جوانه ،بخشيده نيرو را جريان اين ملي
 نزد كه داستانهايي و ها افسانه كردن منظوم و توبمك ؟بگرديم اجتماعي پديدة يك براي پنهان دستهاي دنبال بايد

 زمان نياز يك ،اند كرده مي تعريف و دانسته مي را آنها قوم پيران و داشته رواج شرقي ايران در خصوص به و ايرانيان
 با و مستقل اي زمينه با« فردوسي اگر .اند افتاده بدان گفتن پاسخ فكر به ،ديگران او از پيش و فردوسي، كه بوده

 از بپرسيدم« گويد مي كه داستانها، متن يافتن براي جستجويش همه آن پس برنخاسته، كار اين به »مسئول اي انديشه
 در هنري و ادبي كار از كه اند بوده هم هايي قدرت صاحب و توانگران ،ايرانيان ميان در و ؟چيست ،»شمار بي كسي هر
 خودشان مدح براي كه فرمانرواياني .نيست سابقه بي و غريب و نامعمول هم اين كه ،اند كرده پشتيباني زمينه اين

 دورة كه ويژه به ،كنند چنين هم باستان هاي افسانه سرودن براي اگر نيست عجيب ،اند بخشيده مي صله و خلعت
 پنج آن از .اند نشده برخوردار هايي كمك چنين از همه البته .دارند دست در را قدرت مواضع ايرانيان و است ساماني
 اگر و .اند نتوانسته بلخي ابوعلي و بلخي ابوالمؤيد اما كند پيدا اسپانسور) يا (پاترون حامي شده موفق نصورابوم ،نفر شش
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 معلوم« كه گرفت نتيجه توان مي چگونه »غيب علم« با جز ،اند كرده رها كاره نيمه را كارشان نويسندگان يا شعرا اين
 ها ماندن كاره نيمه دليل آنكه حال ؟»اند كرده خارج تأليف نةگردو از و اند نپسنديده را آن دهندگان سفارش است
 از اينكه علت به دقيقاً ،بلخي ابوعلي و ابوالمؤيد و نبوده كار اين مرد كه است معلوم شعرش از مسعودي :است روشن
 را ابوالمؤيد مستقل ركا بيروني ابوريحان دليل همين به شايد و .اند نداده ادامه را كار ،اند نشده برخوردار مالي حمايت
 پاية كتابش و كرده تمام را كارش ابومنصور و ،شده كشته دقيقي .نه را ابومنصور مانند مديحه كار و دارد قبول

 و بوده برخوردار توانگران اين از تا دو يكي مالي پشتيباني از مدتي تا هم فردوسي .است شده »فردوسي شاهنامة«
  .است برده هم را نامشان
 »شاهنامه« سرودن از را ديگران ،فردوسي كار آغاز از بعد كه اند فهميده »غيب علم« همان با پورپيرار آقاي كهآن جالب
 ابومنصور وقتي چرا ،كنند كار نفر يك با خواستند مي فقط كه اينها ،خوب .اند گرفته ازشان را كار منابع و اند كرده منع
 منثور »شاهنامة« يك نوشتن از چهارم قرن اول نيمة همان در را لخيب ابوالمؤيد ،نوشت مي را منثورش »شاهنامة«

 قرن دوم نيمة در دوباره چرا ،كرده تمام را كارش يكيشان و اند بسته قرارداد نفر دو اين با كه بعد و ؟نكردند منع ديگر
 به منصوري و بلخي ابوعلي »شاهنامة« گوييد مي اگر و ؟اند داده »شاهنامه« نوشتن سفارش بلخي ابوعلي به باز چهارم
-  مي كجا از و اند شده رد اينها دانيدي م كجا از گوييم نمي ،»نداشته وفق دهندگان سفارش الگوي با« بودن نثر علت
 موقع دادند مي سفارش كه اول همان مگر ،بوده كار در سفارشي اگر گوييم مي بلكه ،اند شده رد بودن نثر علت به دانيد
 به شان »شاهنامه« قرن اول نيمة در نفر دو آن وقتي و »؟ نثر نه خواهيم مي نظم ما !آقا« :بودند نگفته قرارداد پاراف
  ؟ خواهند نمي نثر اينها بفهمد كه نداشته شعور قدر اين قرن دوم نيمة در سومي باز آيا ،شد رد نثربودن علت

 متن چارچوب در ماندن به فردوسي اجبار و واحد متن اساس بر »سرايي شاهنامه مسابقة« از سخن ابتدا كه حالي در و
 مي ،كند مي قول نقل آنها از فردوسي كه راوياني از بلندباال فهرست يك سپس ،گويند مي موجود پيش از سفارشي

 همه اين به مراجعه به نيازي چه ديگر ،درآورد شعر به عيناً را موجود معين ثابت متن يك فردوسي بوده قرار اگر .آورند
 چه تحقيقات اين »ديگر كسي شدة آوري جمع منظور و متن« درآوردن شعر به براي ؟بوده غيره و پير و دهقان و راوي

 دورتر كسي زمان آن در« و بوده شده بندي هم سر تاريخ ساختن براي و بوده جعلي داستانها اين اگر و ؟دارد ضرورتي
 فردوسي ،دهد مي نشان همه اينها ؟شنيد پيرمردان و دهقانان از را اتجعلي اين بايد چرا »ديد نمي را خودش دوران از
 از بخشي فقط ،هست صحبتش كه يمتن آن و بوده غيره و معمرين افواه از داستانها اين گردآوري و تحقيق حال در

 اما .كند مي نفي ار معين متن از تبعيت به فردوسي الزام قبلي حكم آن متعدد راويان اين وجود .است بوده او كار مواد
 ،زحمت هزار با اينكه از بعد يعني .بوده تبعيت به مجبور هم راويان آن مورد در گويند مي و آيند نمي كوتاه ايشان

 چيزي ،شنيدي كه اينها جز نداري حق اند گفته مي او به ،بشنود داستاني تا كرده مي پيدا دهقاني پيرزني پيرمردي
 كام با آنكه از پس« را داستان و بوده فردوسي براي »منيژه و بيژن« داستان راوي كه زني دمور در آنكه جالبتر .بنويسي
 و صدا جاسوسي هاي فيلم از الهام با شايد و دارند كه غيبي علم همان با ايشان ،كرده تعريف او براي »جفت گشتيم
 فردوسي زدن گول براي توطئه غيبي مراكز همان را زن اين »!كنند گمان اند مايل« كه رسند مي نتيجه اين به ،سيما

 را خود گنج خواسته مي و هبود نان دنبال خودش فردوسي ،ايشان عقيدة به كه حالي در ،نيست معلوم و .اند فرستاده
 آنها سرانجام فردوسي و اند شناخته نمي ابتدا را او هم آنها و بدهند ديگر كس به را سفارش مبادا ترسيده مي و بفروشد

 باستان نامة از فردوسي قدر هر چرا نيست معلوم و ؟بگذارند مايه قدر اين دادنش فريب براي بوده الزم چرا ،كرده پيدا را
 بوده، هم پهلوي زبان به و بوده كار در هايي نامه يا نامه گرفت نتيجه نبايد ،كند ياد باستان نامورنامة و پهلوي نامة و

  .است كرده مي شعر را دريافتي هاي متن و بوده بردار كپي او گرفت نتيجه بايد بلكه
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 ،ايشان نظر از ،كند مي نقل ،است شنيده باستان گفتة از و خوانده باستان نامة در را آنچه عين اينكه بر فردوسي تأكيد
 دشخو خواسته مي فردوسي مگر !شگفتا .است نداشته را داستانها نقد و پيراستن اجازة او كه شود مي تفسير چنين

 همين اش وظيفه و سازد مكتوب را ملت يك ماندة قديم از و موجود اساطير و ها افسانه خواسته مي او ؟بسرايد داستان
   .نكاهد آنها از يا نيفزايد آن بر چيزي خود از كه بوده
 مفهوم اين به نپسندد. خود را داستانها اين از جاهايي اگر است طبيعي پس
 اين جز و است آن سرايندة فقط بلكه نيست، »شاهنامه« مؤلف فردوسي آري،
 از بخشي كه شده گفته هم منابع از بسياري در و بود. مي بايد نمي هم
  است. پهلوي هاي خداينامه پاية بر »شاهنامه«

 آن و شود مي ديده هم درست حرف يك »شاهنامه« از تحليلشان در البته
 او كه هرجا و نيست فردوسي خود حرف »شاهنامه« ضدعرب ابيات اينكه
 قول نقل ساساني سران از دارد كه است هنگامي زند، مي هايي حرف چنين
 خالف و است همراه پذيرفتني داليل با كه است درستي حرف اين كند. مي

 شدن قمع و قلع به را آن هرچند ؛است فردوسي مورد در ايشان قبلي ديدگاه
 نظر اين ،حال هر به اما .دهند مي نسبت فردوسي شعوبي دهندگان سفارش

 و نيست شاهان نامة »شاهنامه« گويند مي هك است كساني ديدگاه مؤيد
  نيست.»ساسانياناعتالي«شاهنامهقصدكهاند آن بر ايشان برخالف

 مقفع ابن

 از ،شده روايت مشاهير و بزرگان دربارة آنچه در ابهام يا تناقض چند مشاهدة صرف به اينكه در دارند طوالني يد ايشان
 نامي مردان اين دربارة ها روايت و كتابها در آنچه از بسياري كه نيست اين در حرفي .شوند آنان خارجي وجود منكر بيخ
 و مشهورتر شخصيتي هرچه ،قضا از و .است ... و افسانه و دروغ و گزافه به آميخته و نيست سازگار هم با ،است آمده

 گواهي حال عين در هاله اين اما .قويتر او دربارة اساس بي هاي روايت و افواهي ياه شنيده و شايعات هالة ،تر مطرح
 .پيراست افسانه و شايعه و دروغ هالة اين از را آنان زندگي تاريخي واقعيت و كوشيد بايد .آنان اهميت و وجود بر است
 ها شخصيت اين از ايشان كتاب رد .كشيد بطالن خط تاريخي متن و روايت صدها و دهها بر يكسره توان نمي اما

  : بريم مي پايان به را گفتار و كنيم مي اشاره آنان از تن سه به ما كه بسيارند
 مقفع ابن افسانة كه بهتر« :گيرند مي نتيجه او حال شرح در ترديدها برخي نقل از پس كه ،است مقفع ابن آنان از يكي

 جهشيار و بالذري يعني شعوبي چند جز« :بعد و »بدانيم ايراني نوابغ جعل در بيهشعو شيرين هاي قصه از ديگر يكي را
  ».باشد برده مقفع ابن از نامي كه شناسيم نمي قديم جهان در را ديگر كسي ،نديم ابن و

 .است جايز ،وا وجود نه اما ،او حال شرح در ترديد حال هر به و نيست صفحات اين گنجايش در ترديدها آن به پرداختن
 ،پرسم مي فقط .شوم نمي وارد ،داريم باب اين در مدركي چه و اند بوده شعوبي راستي به تن سه آن آيا كه هم ناي به
 از بردن نام البته و ؟اند بوده شعوبي ،اند برده نام مقفع ابن از دو هر و هستند قدما از دو هر كه هم قتيبه ابن و جاحظ آيا
 ابن به منسوب »نامة تاج« از متأثر ،قوي گمان به را جاحظ »التاج« كتاب .نيست تن دو اين به منحصر رو هيچ به او

 منسوب »نامه آيين« از و كند مي اشاره مقفع ابن كتاب اين خواندن به »االخبار عيون« در قتيبه ابن و اند دانسته مقفع
 نسبت مقفع اين به نديم ابن كه هم كتابهايي از .آورد مي قول نقل مكرر او به منسوب »العجم الملوك سيره« از و او به

 مقفع ابن اينكه در اگر ،هم »دمنه و كليله« دربارة .نيست خودش اختراعات از و كرده نقل مسعودي قول از را تا دو ،داده
 كجا از كرد ترجمه فارسي به ابوالمعالي كه متني آن كنند روشن لطفاً ،دارند ترديد باشد كرده ترجمه عربي به را آن
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 مي اگر و .بوده متني چه از ،درآورده نظم به را آن از اندكي رودكي و نشده يافت كه بلعمي به منسوب ترجمة و ،آمده
 دهند توضيح لطفاً !است كتاب اين وجود عدم بر دال دهد مي »دمنه و كليله« كتاب دربارة يعقوبي كه توضيحاتي گويند
 را اطالعات اين يا ؟دانسته مي هندي يا ؟ديده را مجعول پهلوي متن همان نكند ؟آورده كجا از يعقوبي را اطالعات اين
 هنوز كتاب اين اگر و .است ايران به هند از »دمنه و كليله« انتقال از حاكي ،باز ،صورت آن در كه شنيده مردم افواه از
  ؟ »دمنك و كرتك« گفته نمي دمنه و كليله جاي به چرا ه،نبود »عربي« به

  مزدك
 مطرح ما براي هم پرسش اين ،داليلشان از گذشته مورد اين در اما .است مزدك ايشان نظر از ديگر گيساخت شخصيت

 براي اي سابقه اينكه از دلخوش ،چپ روشنفكران و معاصران شايد ؟است بوده چه مزدك جعل از قصد اصالً كه شود مي
 در و اسالمي اولية قرون در اما ،باشند كرده غلو دشعقاي و او مورد در شده، يافت پيش قرن شانزده ايران در ديدگاهشان

 با باشند خواسته ايرانيان كه شد مي شمرده ارزش ،دهند مي نسبت مزدك به كه گونه آن از افكاري مگر ،زمان آن جامعة
 كرده ياد نكارا و طرد به او از زمان آن منابع تمام كه آدمي ساختن ؟بيفزايند خود موهوم افتخارات به شخصيتي چنين جعل
  بشود؟ چه كه بسازند را مزدك ؟باشد داشته توانست مي يهوديان و شعوبيان براي اي فايده چه ،اند
 وفق هم با بيش و كم كه ،فردوسي و طبري و است يعقوبي از داريم كه اطالعاتي گويند مي روايات، صحت حيث از اما

 پس كه گيرند مي نتيجه ،بگيرند نتيجه را آنها درستي ،مختلف هاي روايت داشتن وفق از آنكه جاي به اينجا اما .دارند
 در كه حالي در .اند نهاده سرپوش آن بر كوتاه زماني در كه نبوده چيزي كوتاه و يكسان اي شايعه و پچه پچ جز قضيه
 آنها توافق اينجا ،ندگرفت مي آنها همة بودن خلط بر دليلي را مختلف منابع هاي روايت اختالف و ها تفاوت ديگر جاهاي

 سرپوش برداشتن مورخ كار كرديم مي فكر حاال تا كه حالي در و .دانند مي قضيه بودن اهميت بي يا كذب دليل را
 را قضيه و باشد بگذاريم را سرپوش كنند مي توصيه ما به ايشان اينجا ،اند نهاده تاريخ هاي واقعيت روي كه است هايي
  .نگيريم جدي
 كه كنند مي ثابت ،موشكافي كلي با و روند مي غيره و رومي و خارجي منابع سراغ به ،اسالمي و ايراني منابع از پس
 خود ظاهراً و بوده كار در چيزي جرياني اي قضيه كه آيد مي بر آنها از فقط بلكه ندارند مزدك خود به اي اشاره اينها
 منابع آن قاعدتاً اينكه به نداريم كار ما حاال .نيست مزدك نقش از صحبتي و بوده زده سرش به افكار اين كه بوده قباد

 كشور پادشاه روش تغيير همانا كه ببينند را قضيه تر بيروني تظاهرات كه است طبيعي بسيار اند، بوده دورتر كه ،خارجي
 باز ما اصلي پرسش .دباشن مانده خبر بي ،بوده مزدك مثل آدمي فكري تأثير از ناشي روش تغيير اين اينكه از و باشد
 فكرهاي خود به خود قباد بگويند اينكه از ،اند برآمده مزدك افسانة خلق صدد در كه ناكساني آن كه است اين هم

 طرفي چه و كرده مي دنبال را قصدي چه ،گرفته مزدك نام به كسي از را اينها و نزده سرش به اشتراكي جامعه تاسيس
 پانصد و هزار خواسته و داشته را خود ميان از ماركس پديدآوردن خيال موقع آن اكياشتر تفكرات مگر ؟اند بسته مي
  .اند داشته پيشدستي يهود بر ايرانيان ،مورد اين در ،كند ثابت آن از قبل سال

 يك و نبوده مهمي قضية غيره و مال و زن اشتراك و مزدك و قباد قضية اين كل گيرند مي نتيجه سر آخر ،خالصه
 تا بفرمود« :فردوسي روايت به ماجرا آخر در كه دانيم مي چون .گويند مي هم راست .بوده اهميت بي موقت هياهوي

 ته و سر آن توي را كسي و كنند آب را قير مقداري اينكه آيا ،انصافاً ،خوب ».انداختند قيرش در نگونسار / بگداختند قير
 پاية يك شده« و ايم كرده پا به شنگه الم برايش هاست قرن هوچي هاي ايراني ما كه است مهمي قضية خيلي ،كنند

  ؟ »ما حيات و فلسفه و انديشه سترگ
  
  



 34 »گذشته بر پلي« و »سكوت قرن دوازده« هاي كتاب در پورپيرار ناصر ادعاهاي به پاسخ و بررسي

http://www.iranboom.ir/iranshahr/jostar/9409-2sal-sokout-baresi-edehaye-naser-porpirara-3.html 

  فارسي سلمان
 وقتي ايشان فهميم مي اينجا .است فارسي سلمان گيرند، مي تاريخ از وي اخراج به تصميم ايشان كه كسي آخرين

 ابن بينند مي گرچه كه چرا ؛كنند نمي قبول هم را نخودشا رفقاي پادرمياني حتي ديگر ،باشند گرفته را تصميمشان
- مي خندق جنگ در سلمان حضور از خبر ،است عجم بر عرب فضل مدعي و خردمند و موثق ايشان نظر از كه قتيبه،
 كارسازي و جديد روش با ما ترتيب بدين .رود مي جعل احتمال اينجا گويند مي و آيند نمي كوتاه خود حرف از باز دهد،
 ،خب كه شود رد نيست معتبر ما نظر از كه كتابهايي در فرضيه اين اگر .شويم مي آشنا تاريخي هاي فرضيه اثبات براي
 ،ترتيب بدين .شده جعل گوييم مي شد، رد داريم قبول كه كتابهايي در اگر اما .نداشتيم قبول را كتابها اين هم اول از ما

 ،ننهند وقعي قتيبه ابن حرف به پورپيرار آقاي وقتي و .كرد ثابت را آن توانن كه نيست اي فرضيه هيچ كنم مي فكر
 صفحه هزار ده گفته خودش قبالً كه هم طبري .دارد خود جاي ديگر !يهودي هم و است شيعه هم كه يعقوبي حرف

-  مي را وجودش مقدم اصلي تاريخ كتاب تا سه كه كسي وجود نفي توجيه بينند مي چون اينجا البته .نخوانيم را كتابش
 گرفته ياد توانسته مي كجا را ساختن خندق آدم اين اصالً اينكه به كنند مي منحرف را بحث است دشوار قدري پذيرند،
 منابع بگوييم ما كه فايده چه ،ندارند قبول را اصلي منابع اين گواهي وقتي و .) ؟بوده بلد خودش گفته كسي مگر( باشد

 به هم آن و اند زده حرف سلمان از هم ،اند قدمت مرتبة همان در كه اسحاق ابن و نوريدي و بالذري مثل ديگري
 در اي اندازه تا ايرانيان يا شيعه كه هست اين امكان ،آري .است معروف و آشنا كامالً خواننده براي انگار كه اي گونه
 اين دادن نشان با اما ؛نباشد پذيرفتني ،اند گفته او دربارة كه داستانها برخي شايد و ،باشند كرده اغراق سلمان مورد
 وجود بر دليل استوارترين ،بگذريم كه اينها همة از اما .نزاد مادر از كسي چنين اصالً گرفت نتيجه توان نمي ها اغراق
 انما ونيقول انهم نعلم لقد و« :كه كنند مي ياد را نحل سورة 109 آية كه آنجا ؛آورند مي فراهم ايشان خود را سلمان
 آموزد مي او به بشري گويند مي آنان دانيم مي( »مبين عربي لسان هذا و اعجمي عليه يلحدون الذي لسان بشر يعلمه

 اين كه گذارند مي اين بر را فرض ايشان .) است عربي روشن زبان به اين و است )غيرعربي عجمي( كسي آن زبان اما
 داده قرار سلمان وجود گواه را »قرآن« خودشان صورت اين در اما .هست هم نچني قاعدتاً و .است سلمان به مربوط آيه
 ديدن آموزش بلكه كند نمي نفي را بشر آن وجود آيه اين كه چرا ؛اند كرده باطل را صادره اخراج حكم خودشان و اند

 فرزند سه كه آوريد ياد به و اشيدنب نگران ،است عربي آدم اين اسم كه هم اين بابت از .كند مي نفي را او از (ص) پيامبر
  .ندداشت نام تور و سلم و ايرج ،فريدون

 و پايه بي ،اسحاق ابن روايت به سلمان زندگي حكايت كه آورد مي اين دادن نشان براي كه مشبعي فصل در
 به را او اعراب و بوده اصفهان اهل سلمان شده گفته كه است اين دليلشان يك ،است غيره و متناقض و باورنكردني

 زمان در اعراب كه بوده بلبشو اينقدر مگر كه كنند مي جبتع ايشان و .اند فروخته يهودي يك به و گرفته بندگي
 از بلكه ،اند گرفته بردگي به اصفهان همان در را او نگفته كس هيچ كه ندارند توجه و ؟بگيرند برده اصفهان از ساسانيان

 صحابي كه بود مانده اصفهان همان در اگر .شده گرفته اسارت به آنجا و آمده زحجا سوي به سپس و رفته شام به آنجا
 كردند غدر من با بودم رسيده عرب زمين به چون« كه گويد مي را همين هم اسحاق ابن روايت .شد نمي (ص) پيغمبر

 كه رسانده هفتصدسال هب را او عمر اسحاق ابن ،گويند مي اينكه ديگر ».فروختند جهود مردي به بندگي به مرا و
 ظهور از خبر كسي ،گفته او .نگفته چنين جا هيچ اسحاق ابن اما .او هاي حرف بقية اعتبار عدم نشانة و است نامعقول
 گفته او به )ص( پيامبر و كرده تعريف را ماجرا اين ،يافته را پيامبر سرانجام وقتي او و داده سلمان به )ص( اسالم پيامبر
 او روايت اين از گفته »سلمان« كتاب نويسندة مهاجراني آقاي و ]شده ظاهر تو بر كه[ بوده ريمم بن عيسي كس آن

 به ربطي چه ، ]شد نقل كه كيفيتي با ماجرا اين[ !است كرده درك هم را عيسي زمان سلمان كه اند گرفته نتيجه برخي
  دارد؟ اسحاق
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 داستاني برگهاي و اخش برخي با است ممكن البته ،شده نقل اسحاق ابن از او شام سفر مورد در كه هم داستانهايي
 به حكم ،خواند نمي سلمان سنّ با اينكه اساس بر صرفاً توان نمي و نيست باورنكردني مجموع در اما باشد، شده آميخته
 ابن روايت در نامطمئن جاي تنها شايد .نيست موثق چندان او مرگ و تولد سال مورد در ها روايت چون ؛كرد آنها كذب

 و اسالم بين قرابت ايجاد و مسيحيت به سلمان دادن ربط در سعي زياد ،بوده زاده مسيحي چون كه باشد آن اسحاق
  .است نبوده يهودي مسلماً اما ؛كرده مسيحيت

 نمي را خويش زمانة بر حاكم جو كه بوده ايراني مندي انديشه و روشنفكر سلمان كه آيدبرمي چنين ،رفته هم روي ،اما
 و شده خارج ايران از دليل همين به و اند دانسته گريخته مزدكيان از را او حتي كه است دليل نهمي به و پسنديده
 و ماني چون كساني كه بوده دليل همين به و برده مي سر به انتظار دوران يك در زمان آن در منطقه تمام كه همچنان
 پس .است بوده شريك انتظار اين در هم سلمان ،است رفته مي ديگر بريپيام ظهور انتظار و اند كرده مي گل مزدك

 تأكيدي او دربارة ايرانيان و شيعيان كه نيز اين .بداند خود آرزوهاي و اميدها تحقق را اسالم پيامبر كه نيست غريب اين
 مقابل در را او اند خواسته هشعوبي كه نيست چنين و .است نبوده اسالم عليه حركتي ،باز ،اند داشته آميز اغراق شايد
 ؛نشمارند بيگانه ديني را آن و بدانند خود آن از را اسالم اند خواسته او شماردن بزرگ با ايرانيان بلكه ؛دهند قرار اسالم
  .نيست عربي دين يك اما ،شد نازل عرب پيغمبري بر اسالم گرچه دهند نشان اند خواسته
 ها نكته اين از هريك و گفت سخن توانمي اينها از يشپ بسيار پورپيرار آقاي كتاب ی درباره

 با .گذاريممي آتي پژوهشهاي ی عهده به را مهم آن اما باشد؛ تفصيلي پژوهش موضوع تواندمي
 و مسلم ها دعوي اين شود، انجام بيشتر تفصيلي بررسيهاي كه هنگام آن تا خواستيم فقط نقد اين

  .نشود انگاشته شده تثبيت
  1381، فاطميفريدون 
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  كتاب معرفي
 

 و جعل حاصل را آن و ايران تاريخي هويت خواندن موهوم و واهي
 تبليغات ديرينة و اصلي مباحث از يكي كردن، قلمداد هايهودي تحريف

 به آن يافتةتعميم وجه اخير هايسال در كه است ايران ضد بر عربيپان
 پورپيرار ناصر قلم به سكوت قرن دوازده انعنو تحت ايمجموعه صورت
 مجموعه در شده مطرح مباحث از ايپاره كتاب اين در .است شده منتشر
 بررسي و نقد مورد شناختيباستان دانش منظر از سكوت قرن دوازده

 .است قرارگرفته

  

 
  پارس و آريا شناختي تانباس عتبارا

  سكوت قرن دوازده كتاب بر نقدي
  وحدتي اكبرعلي و عطايي تقي محمد

http://shirazehketab.net/azad/etebar-
bastanshenakhti-Arya-va-Pars.php 

 

 در عثماني تركيه در ناسيوناليستي تحركات از ايمجموعه ريز سر
 اول جنگ پاياني هايسال در امپراتوري فروپاشي با مقارن هايسال

 در خود كه را ايران سامان، آن در جديد جمهوري يك برآمدن تا جهاني
 تجربه را مشابهي تحوالت جديد ملت ـ دولت يك به تبديل تالش
 و فعل اين كه چرا .داد قرار جدي آزماييتوان يك معرض در كردمي

 آن از »تركيسمپان« كلي عنوان تحت توانمي كه ناسيوناليستي انفعال
 ويژه به و ايران تاريخي هويت نفي در را خود چيستي از بخشي كرد ياد
 .كردمي جستجو ايراني هايزبان ترك ملّي هويت بردن سئوال زير

 در خود كه پديده اين قبال در آذربايجاني ايرانيان ويژه به و ايرانيان واكنش
 جمله از نهاد جاي بر ديرپا تاثيري معاصر ايران ناسيوناليسم گيريشكل
   .است گرفته قرار بررسي مورد كتاب اين در كه است مضاميني ديگر

  
  ايران و تركيسم پان
  بيات كاوه

http://shirazehketab.net/tarikh-
moaser-Iran/pantorkism-dar-Iran.php 

  


