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 نقِد انديشۀ آقای دکترعباس جوادی

  درمورِد " نوشتار و الفباھای باستان "

*** 

:انديشه  

. ١٣٩۴/٠۶/١۶، فردا ، راديوشوند، توسط عباس جوادی ترک زبان می ،آذربايجان وبيزانس
   :زير) لينک(درفايل 

http://www.radiofarda.com/content/f35_adenture_of_languages_p5/27230336.html 

  .نمائيد فوق مطالعه) لينک(داشتن تصوير کامل بھتراست، پيش ازخواندن نقد، اصل نوشتۀ آقای دکترعباس جوادی را از فايل جھت

*** 

  :ضياء صدراالشرافی

 نقدِ  انديشۀ آقای دکترعباس جوادی، درموردِ  " نوشتار و الفباھای باستان "

                  :                                                                                                                            در اين متن

 اصل نوشتۀ آقای دکترعباس جوادی، به خطِ  سياهِ  پُ ر رنگ و با تاکيد يعنی (باخِط زيرين) وخطاھایِ  ( تايپی ) ايشان را، به 
 رنگ زرد  و اصالح آن به رنگ قرمزاست.                                                                                                    

 بعضی از .نوشته ام ) زيرين خطِ  بدونِ  ( :تأکيد باکلمه ای را  ، و گاه،است عادی سياهِ  به خطِ  ،من نوشته ھا وافزوده ھایِ  
 اسم ھای خاص و مطالب مھم، با خطی زيرين مشخص شده اند.                                                                           

                                                                               .استسياه،  ايتاليک يا  برَ موَ با خِط   ،نقل قول ازسوم شخص

:مقدمه  

 دامۀ مقاالِت آقاِی دکترعباسا، ديگر ازسویِ  کلی، و بطورِ  آذربايجان و ازيکسو، دفاع ازحيثيِت فرھنگِ شھرمان تبريز 
بود، وادارم کرد که اين ) ش بعضی خوانندگان آنھا ایِ لقاحتماِل اِ  مؤلف، و به خودِ  "اَمر" ُمشتَبه شدنِ  ( که بيانگرِ جوادی، 
                                                                                                                                      .بنويسم مطالب را

آن افزود، ھرچند با توجه به ارزش وقت خوانندگان،  توضيحیِ  آن نيز، برمطالبِ  انديشمند، درلزوم انتشارِ  چند دوستِ  تأکيدِ  
مستقل  دوعنوانِ  شامل دوقسمت جداگانه با ۀ ايشاننوشت چون متنِ  .ھا، ناگفته ماند سخن بسيار تمايل بکوتاه نويسی، باز و

است، لذا، به نقد آن، در دونوشتۀ جداگانه می پردازم: اول:" نوشتاروالفباھای باستان " / دوم:"سرگذشت زبان ھا". اين 
 مقاله، تنھا شامل نقدِ  بخشِ  (اول) يعنی" نوشتاروالفباھای باستان " است.                                                                

نديده ام،  جوادی را، ھرگز می پسندند، دکترعباس يا چنانکه خود، آقای دکترعباسعلی جوادی  
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ترکی  "الفباءِ  "درگذشِت ناگھانی شان، خواستيم کهدکترغالمحسيِن ساعدی، پنج ماه مانده به  زنده ياد از دوستان،زتن ا باچند
گيرم وايشان پسرعموی  تماس می ،آقای دکترحسن جوادی با " :گفت آن استقبال کرد و از، ساعدیدکتر. کنيم ھم منتشر

 آقای دکترعباس جوادی مقالۀ مفصل و". را معرفی کردند جوادی علیدکترعباسشان، آقای آن روزترکی نويس ترکی خوان و
  .قصد انتشار آنرا داشته باشند، ميتوان کپی آنرا برايشان فرستاد، و اگرکه محفوظ است جالبی به ترکی آذربايجانی فرستادند

نسخه ھای  ، امکان دسترسی به کتاب ھا و" مازوايهمارِسل  پروفسور " توصيۀ استادم که دانشجوی دکترا بودم، با من نيز
خطیِ  ( کتابخانۀ ملی پاريس ) را داشتم، معرفیِ  نسخۀ " اوغوزنامۀ "خطی را برای فصلنامۀ الفباء ترکی، عھده دار شدم، که 
خيلی مورِد توجه دکترساعدی قرارگرفت. آن" اوغوزنامه " در درباِرعثمانی، برای آشنائی َحَرِم سالطيِن عثمانی، به تاريخِ  

                   .دنباش می ،ترکمن ھا و ،عثمانی نی، ترکانِ ترکاِن آذربايجا شاملِ ، غوزترکاِن اُ  .نوشته شده است ،غوزترکاِن اُ 

دکترغالمحسين ساعدی، آن الفباِء ترکی آذربايجانی، امکان  زنده ياد ،مان -دوست بی بديلِ نابھنگام مرگِ  بسبب بيماری و
                                                                                                                                 .نيافت انتشارو  تدوين

يا  ) عقابِ  گشتِ  باز ( زيبایِ  بسيار و محتوا پُر مصداِق شعرِ  کند، تا به کجا ِسير کجا تواند از می انديشم که انسان می باخود
دفاع  در آنرا بيت آخر. ناتِل خانلری گردد پرويزِ  دکتر"  ُعقاب " معروفِ  فخرالديِن مزارعی، درجواِب شعرِ  دکتر "آشتیِ  "

- د بازبه امي. تقديم آقای دکترعباس جوادی می کنم ،) رفع ھرنوع تبعيض اجتماعی قانونی شده درمعنایِ  ( ، برابریازآزادی
 ھر و فرھنگِھر نفرت از به دفاع از آزادی و برابری وستيز با ھرنوع تبعيض، ازجمله نداشتن امثال ايشان،گشت ايشان و

 :.است مردم گوھرِ  پُرلطف و دريایِ  نزديکی به که مترادفِ  ،)مان  سرکوب تحتِ  مادریِ  زبانِ  فرھنگ وازبخصوص  (زبانِ 
                       

                            
دريا ست ،ورنه او قطره و، دريا / قطره درياست اگربا دريا ست   

 
بخوانيد زير) فايل( تايپی درلينک ناتِل خانلری را با خطاھای زياد شعِرعقاِب دکترپرويزد يميتوان  

 
http://madreseha.ir/tabid/67/ArticleId/74/-74.aspx 

زيرمالحظه نمائيد) فايل( فخرالديِن مزارعی، را با چند خطاِی معدود در لينک دکتر) بازگشِت عقاِب (  " آشتیِ  "و شعرِ   
 

http://panjereeirubemah.blogfa.com/post-82.aspx 

توانند با ايميل، متِن بدوِن خطای ھردو شعررا بخواھند مشتاقان می  
 

ziasadr@hotmail.com 
 

*** 
 

  ٢٠١۵ اوت ٢۵ - ٢٣:١٠تھران  ١٣٩۴شھريور  ٣سه شنبه 
  پخش زنده

  انديشه  

http://www.radiofarda.com/content/f35_adventure_of_languages_p3/27204996.html 

 نوشتار و الفباھای باستان

  اظھار نظرچاپ  (٣٣) / ارسال به دوستان و شبکه ھای اجتماعی / 
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 سنگ نوشته سه زبانه خشايارشاه درنر زديکی شھرِ   وان ِ◌ ، ترکيه کنونی، قرن پنجم ق.م
 

دقتی  اين بی صرفنظرازخطاھای تايپی وخطاھای کوچک که ازجمله درزيرنويس فوق وجود دارند،، آقای دکترعباس جوادی
تاريخ ايران  دربارۀ ،وشتنونمطالعۀ  مدعیِ و ،و زبان فارسی يان -که مدافع ھخامنشی ،پوشی، ازشما چشم وخطاِی غيرقابلِ 

ھستيد، قابلِ  پذيرش نيست: خَ شايارشا، يا (دراصل پارسی باستان باخِط الفبائی ھجائی: َخَشياَرشا ) است، و نه خشايارشاه.    
                                                                                                              

ناشی ازعدم دقت ونداشتن  ،نادرستی است که خطای تايپی نيست، بلکه برداشتِ  دھد درسراسرمتن، نشان میتکرارآن 
   .)تاريخی شخصيت ھایِ  نام درستِ  شناختنِ (: آن ابتدائی درحدّ البته  ھخامنشی،) غيرتحليلیِ (توصيفِی  تاريخِ ه احاطه الزم ب

                  
ظاھراً  ايشان، نام خشايار را با شاه جمع کرده اند، بی آنکه بيک متن، و از جمله  ترجمۀ فارسی ھمين متن، يا ھر کتابِ  

نداشتن احاطۀ ايشان به  صالحيت و دقت، فقدانِ  عدمِ  د، تا ازاين خطاِی فاحش، که بيانگرِ نندازيَ نظری بِ  ،باستان ايرانِ  تاريخِ 
                                                                                                             .اين مقوله ازتاريخ است اجتناب نمايند

عالمت بين المللی واختصاری آن کتيبه عبارت است از: کتيبۀ ( ايکس.و ): که (ايکس) اولِ  حرفِ  نام خشايارشا درتلفظ 
 يونانی است و ( واو ) اول حرِف کلمۀ ناحيۀ وان در ترکيۀ مروز و نزديک مرز آذربايجان غربی ايران است:                  

                                                                                                 
   کتيبۀ ( ايکس.و ):  خشايارشا  در وان / کتيبۀ: ( X  V )  /  َخَشياَرشا (خشايارشا ): تلفظ به خط ميخی: 

   
Greek Ξέρξης [ksérksɛːs ] / Xerxes Ier /   Xerxès Ier /     
 

  :       / x-š-y-a-r-š-a    /  
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شاھنشاِه فرھنگ دوست  تنھا ( ترجيع بنِد داريوش اول تکرارِ  و ،، کپی)ھماننِد اکثِرکتيبه ھاِی ھخامنشی( متن آن کتيبه
، )پدرخشايارشا ( زمان داريوش  در ،سنگ اين لوح را: است، به اضافۀ افزودۀ خشايارشا، با اين مضمون که) ھخامنشی

                                    .نوشتن آن کتيبه را داد دستورِ  ،خشايارشا و ،آماده کردند ولی مطلبی درآن، نوشته نشدساختند و 
                                    

                         .اھانت آميز، نداشته باشد بارِ  و ،درضمن بھتراست ھميشه سه زبانی نوشت وگفت، ونه سه زبانه، تا ابھام
 

 پادشاھی ھا و )دولتھای فدرال سنتی( ھا شاھنشاھی ھا، )ھرکه شاھی( ملوک الطوايفی: يعنی سلطنتی، حکومت سه شکلِ  ھر
 تا )چھار ھزارو صدسال پيش: ()م .ق٢١٠٠(  دولِت سراسرِی ايالم در ايران، از درسرزمينِ  )حکومت ھای متمرکز(

 ، ھمواره سه زبان اداری داشتند، درايران دعوای دينی واعتقادی از)ش١٣٥٧): (م١٩٧٩( :"و پسرپدر" پھلویِ ديکتاتورِی 
المللی آن  نام بين. بيستوِن داريوش اول استکتيبۀ   آخرِ  بخشِ  جائی که من اطالع دارم در آغازش تا: وجود داشت ،قديم

داريوش بسبب . ) ٦و ٥وبند  ٣و ٢بند/  ٥ستوِن / ب .د(  :چنين استکنونی درسرزمين ايران  ،کتيبه وسرآغاِز دعوای دينی
 رھبرشان بدستِ  عالوه برکشتنِ "ده را برخالف داريوش نمی پرستيدندزَ مَ  - اورَ  ) "اھالی خوزستان کنونی( آنکه آن خوزی ھا

" ديوِ  ضدِ " :سپس کتيبۀ معروف به !کند رفتارمی که ميلش بود، ھرطور ،" مزده - اور " بخواستِ "  افرانک " خود، با آن
 در، خشايارشاخوِد  را ممنوع ميکند و) ديگر خدايانِ (نپرستش ديوا"که است  )٥ بندِ : ھاش-پِ  .ايکس: (خشايارشاپسرش 

، )بھرام اول(شیمانوی کُ  به مانی و: عھِد ساسانیدر برسد ، تا"کند تنی نيايش میرا با فرو" ارت"و" مزده -اور"ھا، آن معابدِ 
شِی عھِد مھدِی دھری کُ  زنديق و بعد ميرسيم به، )خسروانوشيروان(شیزدکی کُ وگويا مَ ) شاپوردوم(شیمسيحی کُ  ،سپسو

، بابی نی کشی شاه اسماعيل صفویسُ ، کورگانیاميرتيمور کشیِ  -"سربداران"،غزنویسلطان محمود عباسی، رافضی ُکشیِ 
به  شی گرفته، تا برسدکمونيست کُ ، شیکُ ناباورازدين (  شی خمينیوھمه کُ  ناصری، کمونيست کشی دورۀ پھلوی عھدِ  کشیِ 

 - زبان زبان و اما دعوایِ  - ...)و شیشی وازجمله مجاھد کُ حتی شيعه کُ شی وبھائی کُ شی وبابی کُ  ،شیکُ مسيحی ، شینی کُ سُ 
وشجاعِت نجابت  آنرا ھم خانوادۀ شرافت وامانت و ،نداشتيم ھرگز ،تاريخ اين سرزمين در ،رابرنامه ريزی شده ُکشی 
           .رسيد "بدين غايت " ، ظلم بنيادِ  ،بقول معروف ،درايران افزود، تا وه د کردَمزي دعواِی دينِی تاريخِی مان بر !پھلوی

 
 بودند، بقرارِ  يک ھر برایِ  ی،زبان خاص با ،اجرائی ۀتقسيم سه قو يا و ،کار اجتماعیِ  نوعی تقسيمِ که  ،اين سه زبان اداری

                                                                                                                                             : ھستند زير
 
 اول: زبان تحليلیِ "پارسی باستان":                                                                                                              
 

ب، .د"( زبان آری يا " داريوش اول آن زبان را : قوم غالب واشرافيت بود دردورۀھخامنشی، زبان قشون وشاه وايل يا
زبان پارسی "  آنرا: فالعارِ  لُ جاھِ با تَ  )برای زبان فارسی کنونی( سازمی نامد، ولی مستشرقيِن شجره )  ٢٠بند ٤ستون
 :فردوسی بقوِل درست تر يا( پھلوی  یِ "پارسِی ميانه" زبانِ  پدرِ  و ،کنونی فارسِی دریِ  زبانِ  بزرگِ پدر ناميدند، تا" باستان
                                                                                                                           .قلمداد کنند) پھلوانی  زبانِ 

بغداد کرد      شھرِ  لِب دجله و/ رد مَ  دگر منزل، آن شاِه آزاد / /خوان دجله  را،اروند  به تازی، تو/ ندانی زبان  پھلوانی اگر   
ً  ،شدهسروده  "رفتن فريدون به جنگ ضحاک"اين ابيات شاھنامه در  )ماقبل تاريخ باستان( :اسطوره ای آن عصرِ  در ،طبعا

 بخواست منصورِ ، که است) ش.ه١٤١=م٧٦٢( تاريخ تأسيس بغداد. وجود نداشت" داراالسالم"  مچونھ ،بغداد شھرِ  ھنوز
                                      . خالفت وحکومت کرد )م ٧٧٥تا  ٧۵۴ :ق.ه ١٥٨تا ١٣٦(ازسال  منصور ،ايجاد شد ،عباسی

 ٢٨٥٠:ازايالم تا انقراض ھخامنشی(  باستان ميانۀ عصرِ  زمانی، که در ازنظرِ  ،عالوه برنام درست، زباِن پارسِی ميانه نيز
: ميگيرد ردربَ  ،ساسانيان را انقراضِ  تا، کبير ازاسکندر :ميانه عصرِ . بعدازاسالِم ايران است عصرِ آغازِ  و )م.ق ٣٣٠م تا .ق
زبان : ھست که مدرک نيز و ادعاِی بی سند و ،بھۀ نادرستاِلقاء کنندۀ اين شُ  ،زباِن پارسِی ميانه اما). م ٦٤٢م تا .ق ٣٣٠(

پارسی ميانه، نتيجۀ تحول زبان پارسی باستان، درکشورکنونی ايران است، نه، نتيجۀ ھجوم وسپس مھاجرت ايالت پَرن به 
صرفنظر از نظريات مخالف، بنا به مشھور، . )سردارمقدونی( شيناِن سلوکوسدوراِن حکومِت جان سرکردگِی اشک اول، در

)  م.ق ١٤١تا ( بتدريج  و ،ببعد، به گرگان) م .ق ٢٨٢ از اکثر حد( ترکمستان کنونی  از ،برھبری اشکانيان ،ايالت پَرن
                                              .کنونی آمدند ايران به سراسرِ ) تيسفون وبغداد کنونی ینزديک در(سلوکيه  يعنی فتح شھر

زبان پارسی ميانه، گويا قلمداد می کنند که چنين  ،درضمنوعلمی،  ، عقلیمنطقی مدعيان وجاعالن، بی توجه به الزاماتِ  
ھاجرِت سپس م و ،حاليکه ھجوم در. آورده است بوجود ازاسالم نيز، زباِن فارسِی درِی کنونی را بعد تحول خود، در در

که زبان ( ونه زبان پارسی باستان ،ايران گرديد ومرکز درشمال) ھندوايرانی( منجربه ايجاِد زبانھاِی تحليلیِ  ،"پَرن"ايالِت 
. است چين تاجيکستانتا آسيای مرکزی  افغانستان، بخشی از شرقیِ  زباِن شمالِ  کنونی، دریِ  فارسیِ  زبانِ  .)جنوب ايران بود

زبان فارسی دری، زباِن مھاجِر ديوانی وادبی به ايران کنونی است، وخاستگاه آن: تاجيکستاِن چين، جمھورِی تاجيکستان 
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بخصوص شماِل شرقِی افغانستان است، چرا که برخالف  و) ازبکستان کنونی از قسمتی (آسيای مرکزیزابخشی کنونی، 
ری شده ادا که مرکزِ  ،ايراندر ازھرشھرِ  اگر. نداريم و فارسی زبان، درسرزمين کنونی ايران نداشته کوچروِ  افغانستان، ايلِ 

می  ھخامنشی روبرو ،گاه، واشکانی -سلوکی دورۀمھاجرِت  يادگار ھایِ  زبان با خارج شويم  گشته است، ،فارسی زبان و
اززبان گيلکی  که لھجه ای( پايداری دراصفھان، زباِن روستاِی چيمه دراطراِف کاشان، زبان ميگونی )َجزِ (زبان َگزِ : شويم
 ،شيرازی ، ضمن آنکه بعضی اشعارمحلی، از...و سنگسری، شھميرزادی وسمنانی: ، زبانھای قديمیدراطراف تھران) است

دوبيتی ھای : فارسی گشتن آنھا است قبل از زبانھایِ  وجودِ  بيانگرِ  ،مشھدِی آميخته بفارسی باقی مانده است که دشتستانی و
فارسی شدۀ بابا طاھر، دراصل به زباِن لَکی است، ھمچنين دوبيتی ھای فائز به زبان دشتستانی است، فھلوياِت شيرازِی 

 بقول دکتر (که  فھلوِی شيرازی که بيت اول به عربی، بيت دوم بفارسی وبيت سوم به زبانِ ، او شعر مثلثاتِ  نيز سعدی و
تک تِک زبانھاِی مختلِف (  .است)  به زباِن مادرِی سعدی فھلويات، :١٤٦:ص.زبان فارسی  کتاب زبانشناسی و در: خانلری
است وازھمۀ آنھا  -که ُمَعَرِب پھلوی -بغيرازعربی، فارسی وترکی، درانتساب به محلشان فھلوی ميناميدند درايران را موجود

َسبَت (  :فھلوی حافظ، با َمطلع عربی ی و، ھمچنين غزل ُملَُمِع عربی، فارس.)آنھا زبانھای مختلفی بودند. به فھلويات ياد ميشد
شيرازی که  باصطالح فھلویِ  محلیِ  دری، زبانِ  فارسیِ  زبانِ  پھلوی و زبانِ  برخالفِ . ذکراست قابلِ ) َسلمی بُِصدَغيھا فُؤادی 

ً  از بعد امروزه . يرفتاين زبان را، ميتوان ھمچون تحول يافتۀ زبان پارسی باستان پذ اسالم جزو فھلويات شمرده شده، منطقا
. لھجه ای ازميراث آن باقی مانده است مشھدی، اصوات ولغات و زبانِ ومانندِ  ،بين رفته فارسی، از تحِت سلطۀ تدريجِی زبانِ 

                                                                                                         
وجمھوری تاجيکستان و تاجيکستاِن چين است، واولين نموِد نوشتاری ) بلخ(که زبان شرق افغانستانبيِن فارسِی درِی کنونی، 

زبان ھخامنشيان، که بسبب مھاجرت  ميرسد، با )/م٩٦٢(اواخرھزارۀ اوِل ميالدی) / ٣٤٠(آن به اواسِط قرِن چھارم ھجری
و ھمراه  ،مثل فعل وضميرھا ھم، ،خنثی دارد ؤنث ومذکر، م:( زبان اسالوی قديم ھمريشه است ھای روسيه، با "استپ" از

 چون ايالتِ . منقرض شدند )مقدونی( بوسيلۀ اسکندِرکبير) م.ق ٣٣٠( ميالد چھارم قبل از درقرنِ ، که )شوند می صرفآن 
ً  کنونی بخشی ازخوزستان دھگانۀ پارسی، دراستان فارس و و  جغرافيائیکيلومتر، فاصلۀ  ھزار دو ايران ساکن بودند، تقريبا

وجود دارد،  ،دری فارسیِ  تاريخیِ  کتابت و پيدايشِ  و ،بين پارسی باستان سيصدسال انقطاع وعدم ارتباط زمانی،ھزارو حدود
پارسی ، نميتواند ناشی از ،زمانی فاصلۀ زيادِ  و ،مکانی اختالفِ  بدليلِ دری،  فارسیِ  ق، زبانِ طعقل ومن، علم ايجابِ  بنا به

 تواند، قرابت داشته باشد يائی میجغراف بدليل نزديکیِ  ،درھند سانسکريت زبانِ  با فارسی دری، باستان باشد، برعکس
 دليلِ  دو بھمين بنا باز و مينامد،" ھندو"يا " زبان ھندی"، واينکه موالنا، آنرا اغلب ..)اعدادو خانواده، شمارشِ  مقايسۀ لغاتِ (

پدری ( -فرزندیپارسی باستان، ارتباط  نه با پھلوی نيز زبان پھلوانی يا زبانشناسِی تطبيقی، وزمانی ونيز) مکانی(جغرافيائی
اين سه زبان، بدليل اختالِف ی داشته است، يعن موروثیرابطۀ  ،فارسی دری کنونی ونه با ميتواند داشته باشد) مادری يا
 .نبوده اند براين نتيجۀ تحوِل تاريخِی ھمديگربنا و نشده اند جدا ،لزام عقلی، ازھمديگروا ،منطِق علمیه ب انی، بنامز انی ومک
   .وجود داشتند زبانھای قبلی درکنارِ سرزميِن ايراِن کنونی، به نوبت، دربخشھائی ازآن،  و درازِ  درطوِل تاريِخ دور ندچ ھر

                                                                                                                        
                                          .  است قضيهيک يا  ،پديدهديگر، يک  زبانی به زبانِ  وارد شدن و يا وارد کردن لغات، از -
                                                           .         دريک مکان جغرافيائی يک موضوع ديگراست يخی زبانتحول تار -
 یمسئلۀ ديگر ،علمی آن ھم يا ،فلسفی مھاجرت ادبی، دينی و ايلی، يا مھاجرتِ  يک زبان بصورتِ جغرافيائی  وانتقالِ  نقل -

                                                                                                                                                . می باشد
 ولھجۀ شيرازی پی گرفت، وفرزندانِ ) سعدی وحافظ (  توان درزبان فھلويات شيرازی می ،نوۀ پارسی باستان را ويافرزند 

کرد،  ستجوتوان ج می... ، بخشی از بلوچی ولری گيالنی، تالشی، را درزبانھای مازندرانی، )اشکانی(پھلویپارتی يا  زبانِ 
، ھيچ مادھا زبانِ  از ،ھرچند. توان يافت می ...)اورامانی و سورانی و، کرمانجی(  را درُکردیِ ، ماد ھمچنانکه زباِن تحليلیِ 
ھريک  مادرِ  زبانھایِ  درتعيينِ  ،بحث علمی. داشته باشند نميتوانند چندانی علمیِ ، اعتبارِ نظرھا اظھار و ،نوشته ای باقی نمانده

طوالنی،  يک بررسِی زبان شناسِی تطبيقِی دقيق و کنونی، نيازمندِ  ايرانِ  در مردۀ موجود يا و ،زنده لھجه ھایِ  زبانھا و از
                                                      .بايستی باشد" حکيم  فرموده" پيشداوری ھایِ  رسمی و ايدئولوژیاز  وطبعاً بدور

 
 دوم: زبانِ  التصاقی يا پيوندی (پسوندی) ايالمی:

 
 انديشه نگاریخط  بصورتِ ايالمی ھا پس ازابداع خط نيمه تصويرِی ايالمی ُمقّدم، خط ساده تِر ميحی سومری را، که 

. ، برای نوشتن زبان پيوندی خود، پذيرفته و استاداِن نحِو زبان ايالمی، آن خط را، با زباِن خود سازگارکردندبود) ايدئوگرام(
 ،قوم غالب زبانِ زبان ايالمی،  در دورۀ استقالِل ايالم،: بوده است دورۀ ھخامنشی در ،دولت اداره و نھادِ  ايالمی، زبانِ  زبانِ  

) م.ق٢٨٥٠(درِی ايالمی شھرھا -دولت تشکيلِ  از: بود سلطنت طوالنی ايالم ده سالودويست و ھزار دو در ان،قشون وشاھ
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بقيۀ  ازلی و ،زبان ايالمی است  ھمه به ،گنجينۀ ھخامنشی لوحۀ داريوش اول در تمام سی ھزار). م.ق ٦٤٠(انقراض آن در تا
 اھلِ  ،ھخامنشی شاھانِ  اول، بقيۀ داريوشِ  جز ،که آنست اين بيانگرِ . موجود نيستۀ گلِی اداری ھيچ لوح ،پادشاھان ھخامنشی

اکتفا خود،  قدرتِ  ھمچون نمودِ  ،ۀ سنگیچندکتيب تنھا به نويسانيدنِ  و ،نبودند  بطمدرک، و ثبت وض و سند ،کتاب حساب و
 )باستانبقول مستشرقين به زبان پارسی (، به نوشتن آن يک کتيبه ھم ،آخرين شاھنشاه ھخامنشی کردند، داريوش سوم،مي

                                                                                  :به نگاه کنيددرمورد کتيبه ھای ايالمی ھخامنشی . نپرداخت
 نشرِ ، ١٣٨٠- پيرار پور ناصرِ  يراستاریِ  رجبی، و پرويزِ  زبان داريوش، ترجمۀ دکتر ، از"ماری ُکخ ھايد"پرفسور -

                                                                                                                                        .تھران کارنگ،
                                                               :  به کنيدوع جر ،ايالمی زبانِ  بودنِ  )پسوندی( بارۀ التصاقی يا پيوندیدر -

           Francois Grillot-Susini 1987  

Elements de Gramair Elamite.Editions Recherche Sur Le Civilisation, Paris. Page 64 -65   

                                                                                                     :    و دربارۀ کتيبه ھای ھخامنشی بنگريد به
               ،١٣٤٦در تأليف ،)ش.ه١٣٥٥: ٢٥٣٥تاريخ شاھنشاھی: ( َرلف نارمن شارپ، فرمانھای شاھنشاھان ھخامنشی -

  .بهکه ھجائی  -الفبائی ميخیِ  اردشيرسوم ھخامنشی بخطِ کتيبۀ ) ١٤٣تا ١٤١:ص(چاِپ شوراِی مرکزِی جشنھاِی شاھنشاھی
                .(                                                                         A3 Pa   ( :است زبان پارسی باستان درتخت جمشيد 

 
 سوم: زبانِ  تصريفیِ  يا قالبیِ (سامیِ ) بابلی: 

 
 خطِ . نوشته ميشد) ايدئوگرام( انديشه نگاری و بصورتِ  ،ميخیبا خِط . زمان بود بين المللی آن و علم، سياست، تجارت زبانِ 

ً  ،انديشه نگاری است  خطِ  چينِی کنونی، نمونۀ زنده ای از اساس متفاوت  از "آرامی -فينقی "ھجائِی  - الفبائی با خطِ  که طبعا
سومر و يا مصری، تفاوت ) پيکتوگرام( تصوير نگاری با خطِ  ،یاککد - سومری بعدیِ  انديشه نگاریِ خط ِ است، ھمچنانکه 

.ارداساسی د  
:استزمين ايران بقرار زيره زبان درسراما ترتيب تاريخی اين س  

.التصاقی ايالمی زبان پيوندی يا :اول   
  و ،بابلی اککدی و )سامی( يا قالبی تصريفیِ  زبانِ  :دوم 

پايان عصر باستان قراردارد که در است )پارسی باستان( زبان تحليلی ھخامنشی: سوم  
. 

  :بعد ازاسالم ھم
.                 بود اه واشرافيتدفاع يعنی زبان ش ، زباِن نھاِد جنگ و)سلجوقی: اوغوز( ترکی پيوندی يا التصاقیِ  زبانِ : اول  
  و در ،عربی عروضیِ  شعرِ  پيروی از در ( عارفان مداح و شاعرانِ  و ،دولت زبان نھاِد اداره و ی،زباِن تحليلِی فارس :دوم

                                                                                                              ). ترکی با متقابل ھمراھی و ھمياری
                      . بين المللی آنزمان بود دين، کالم، وسپس فلسفه، علم وتجارت و: عربی، زبان )قالبی(زبان تصريفیِ : سوم

 
 انتخاب اين کتيبه، از ميانِ  تمام کتيبه ھایِ  خشايارشا بسيارجالب است، ناسيوناليست ھای افراطی ما، می توانند به استناِد آن، 

زۀ ني "داريوش اول ھرجا که بقول تا! به ايران باشند) آنادولی ترکيه( مدعِی ضميمه کردن حداقل بخش شرقی آسيای صغير
، ٣فصلنامۀ گفتگو، شمارۀ " در ،آقای دکترچنگيز پھلوان، حّد و مرِز آن ايران خيالی را! سھم ايران است "استپارسی رفته 

فرورديِن ١٣٧٣، صفحاتِ : ٣٧و ٣٨" دررؤيایِ  ُسکرآورِ  خويش چنين بيان می کند: "از دروِن چين می آيد، کشمير و فالت 
پامير را دربر می گيرد، به آسياِی مرکزی کنونی می رسد، کشورھای اين حوزه را، به انضمام افغانستان و پاکستان شامل 
می شود، ايران فعلی را درخودجای می دھد،از اقيانوس ھند و دريای عمان و خليج فارس ونواحیِ  ساحلِی آن، 
درھردوسو،خود را ميرساند به قفقاز، تا دريای سياه و مديترانه ." ( نقل از تريبون شمارۀ ٦ سوئد، مقالۀ  واژه  و زبان در 
 فارسی، از: الف تربيت، حواشی ضياء صدراالشرافی، صفحه:٥٣٦ ).                                                                   

                                                                                  .د ديدنتوانھرآنکه ، دشوَ  کور تا:  " کليله و ِدمنه "ه نوشتۀ ب
رومی  مقدونيان، از: دھد میان يجھانگشاسايرِ  وطرفداران مدعيانِ  دستاويز، بدستِ  و سند :که آن اينست " فاسدِ  تالیِ  " اما
بھتر است : ايران کنونی ما درموردِ  رسد میبنظر...روسيه و بخصوص انگلستان و ،ديگرانتا  اعراب، ترکان، مغولھا ھا،
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ايران کنونی را با آزادی ُکشی و تبعيض : انش شپيشکِ   ، سواریدقاچ زين را بچسبن، و خيال پرداز آرمانگرا طلبانِ  هتوسع
                               .نخواستيم را پھلوان چنگيز نژادپرستی آريائی متالشی نکنيد، ايجاِد ايران بزرگِ آقایِ  زبانی و - دينی

   

 عباس جوادی

 ١٣٩۴/٠۶/٠٢ 

نقلِ  مطلب: گذارازفرھنگی بدون نوشتار به فرھنگی با نوشتار معموال ازطرف مورخين بعنوان پايان «ماقبل تاريخ» ( پيشا 
تاريخ ) وآغاز « تاريخ مستند » ويامکتوب شمرده می  شود. درعين حال خط، نوشتاروآثارمکتوب چه بصورت ھيروگليف 
وانديشه نگار (ايدئوگرام) ويا بخصوص خط والفباء پيوسته يکی ازمعيار ھای اصلی سنجش تمدن يک سرزمين و يا گروه 
 اجتماعی بوده است.                                                                                                                                  

تقريبا ٣۵٠٠ سال قبل (نيمه دوم ھزاره دوم قبل ازميالد) وقتی اقوام ايرانی ( اززيرشاخه «ھند و ايرانی» ھا و شاخه «ھند 
 و اروپايی» ھا) ازآسيای ميانه وشمال دريای خزربه فالت ايران کنونی سرازيرشدند،                                                 

نقِد مطلب: دروغ شاخ دار يعنی ھمين: بنا به اسناِد آسوری: ده ايل معروف به پارس که ھِ رودوت از آنھا نام برده، و دراتحاِد 
کردند،  کوچروی میھنوزتاِی آنھا  ه نشين، وچھارعددشان دِ  شش ،)م.ق ٥٥٩يا ٥٥٨(در) دوم(کبير وشبوسيلۀ کور ،قبايل
 از اکراين، و بايل کوچرو، ازاستپ ھای روسيه يايعنی ھزارۀ اول قبل ازميالد، بصورت ق) م.ق ٨٤٣( ھمگی درسالِ آنھا

 ،، رسيدند)سلمانصر سوم(: بود آشور امپراتوریشرقِی کنونِی ما، که تحت سلطۀ  جمھورِی آذربايجان، به آذربايجانِ  طريقِ 
دراستان فارس کنونی، پيش رفتند وتحت : یِی ايالم)بقول داريوش پارسا ( ايالم، ناحيۀ پارسه  دولتِ  تا قلمروِ  ،وسپس

) دريا( پارس بمعنی کناره. ناميده شدند پارسیو  پارسشده وجمعاً، درنسبت، بنام ايالمی آنجا،  حکومت ايالم، ساکن آنجا
  در نسبت به نام ساحلش  خليج فارس کنونیشاره به در ا صر،اريوش درکتيبه اش درمد. وحاشيۀ يک کشوراست ومرز

      ):3بند / سی - ِزد. د(: دکن می ياد" رود می پارسا دريائی که از تا"   يا " رود می دريائی که به پارس " :آناز "پارسه"
 D.Zc 

سلمانصر ( پی پی در زمان لشکرکشی ھای در و ھمان مسير از) م .ق ٨٣٦( ايل ازشش ايل مادھم، ھفت سال بعد، در چھار
سوم )، به ناحيۀ ھمدان (آمادانا: سرزمين ميانه) آمده، با دوايلِ  پيوندی (التصاقی) زبانِ - بودی اوی ھا وُمغ ھا- کنفدراسيون 

تاريخ مھاجرت  بودند، از آسور، دور قلمروِ  ونی ساکن شدند وازکن ترکمنستانِ  چون پارتھا در. ايالِت ماد را تشکيل دادند
کتابت  ، نمی توانست خط و)قبل ازعھِد صنعت ( سنت  درعھدِ  ،کوچرو زيرا ايلِ  ،تاريِخ نوشتاری، اطالعی نداردآنھا، 

                                                                                                       .   داشته باشد، چرا که نيازی به آن نداشت

لطف کنيد، سند ويا اسنادتان را، راجع به سه ھزارو پانصد ساله بودن (١٥٠٠ ق.م) مھاجرت اين بقول شما " اقوام ايرانی" 
 موردِ  ادعايتان، ضمنِ  برشُ مردنِ  نام کلی و اسم مشخصِ  آن قبايل  يا آن " اقوام ايرانی" ذکر بفرمائيد.                           

آيا ناميدن زبان ھا بجای گروه بندی زبانی:( پيوندی، تحليلی، تصريفی )، با نام جغرافيایِ  سياسی، چون ( از زيرشاخه «ھند 
وايرانی» ھا وشاخه «ھند واروپايی» ھا ) يا با نام اسطوره ای(سامی)، کاری درست، منطقی وعلمی است؟ شما نيز پارسی 
باستان را، نه زبان تحليلی، که با نام جغرافيای سياسی( زيرشاخه «ھندوايرانی» ھا وشاخه «ھندواروپايی»  ھا) ناميده ايد. 

ً و ،نامگذاری زبانھا ونه  باشد آنھا نحویِ  خصوصيات زبانشناسانه، گرامری وبيشتررب ،علمی، بايستی بنا به ضرورتِ منطقا
بينيد   می: ( وامريکائی چرا نه ھند ائی، ھند وژرمنی، ھند وايرانی، وھندواروپ: سياسیِ  جغرافيایِ "دارِ  بو" بنام نارسا و

: اسطوره ای - ذاری دينیيا نامگاُرال وآلتائيک و: گذاری نادرستِ ھمچنين است، نام ) !خواھيد شد ،مدعيان دعوایِ  واردِ 
بجای زبانھای تصريفی (قالبی)، آنھا را زبانھای سامی(در نسبت به سام پسر نوح اسطوره ای) می نامند!، مستشرقين متکی 
 بکتاب مقدسشان (تورات)، درکتيبه ھای سه زبانیِ  ھخامنشی، مدتھا دنبال زبانِ  حامی و يافَثی ھم می گشتند!.                    

  دراين فالت بوميان وقبايل تاحِد زياد جدا ودورازھمديگرزندگی ميکردند. ازفرھنگ وزبان آن ھا اطالعاتی باقى نمانده است 
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بوميان استراليا، و ازسوی  را باپيگمن ھای افريقا و دولت ھای مقتدر صاحب تمدنھا و "بوميانِ " آن باصطالح ازيکسو، شما
تمدن ايالمی ھاِی . عوضی گرفته ايد ،انگليسی درھند متمدنِ  را، با استعمارگرانِ  - پارس، ماد وپارت - سه ايل کوچروديگر، 

پيوندی(التصاقی) زبان درسرزمين ايران کنونی، بوسيلۀ تمدِن شھرِ  اوروک که نخستين کاشف خط در(٣٢٠٠ ق.م) و متعلق 
پايه گذاری ) م.ق ٣٠٠٠( ، در) در کشور کنونی عراق بنياد گذاِراولين تمدن بشری: (به تمدن سومرياِن پيوندی زبان ھستند

) نظير ترکی کنونی (  پيوندی زبان ،چون ايالمی ھا بعد ازسومراست، اما ،ميرسد دومين تمدن بشری بنظر و ،شده است
ھيتلری (نژاد پرست وبقول قلم به مزدان ) نظير فارسی کنونی(يعنی بقول شما ھندو اروپائی زبان ،تحليلی زباننه  بودند و

تمدن و از ،برايننژاد نبودند، بنازبان وآريائی آريائی ) خورشيد نژادآريا(دوران مجيزگوی آريامھریومز) دردورۀ رضاشاه
مان شورنژادپرستانۀ ک ک، جانب دارانه وايدئولوژيھا، کاسی ھا، لولوبی ھا ومانناھا درتاريخ  قوتینظير ،ايالمی ھازباِن 
                                                                                          :شود نگاه کنيد به ، طبعاً اسمی برده نشده ونمیايران

 ، ترجمه خالصۀ آن بفارسی توسط خانم شيرين بيانی،صد صفحه ای ايالم بفرانسه کتاب شش: ) يهپيير اَم ( يه -میاَ  -پی ير  
                                                                                                                .)اصالً کافی به مقصود نيست که( 

Pierre Amiet , “ Elam” , Éditeur Archée, 1966

زبان وتمدن درخشان آن  فرھنگ و اينکه شما از ،" عدم وجدان، دليل عدم وجود نيست ":بقول درست فالسفۀ مسلمان 
ھای  آن تمدن رست شما، ازناد تصوير و تصور: نمی شودتاريخ اين کشوردردليل عدم وجود آنھا  ،اطالعی نداريد "بوميان"

 آميزی چون که، شما آنھا را باواژھای تحقير است آنجا آشکار از شان، زمان معيارِ  در قدرتھای سياسی،و  درخشان
"بوميان"و"قبايل" می ناميد، و مدعی ھستيد که "تاحِد زياد جدا ودور ازھمديگرزندگی ميکردند" اين تعبير خطای شما از 

درمورد تنھا تمدن ايالمی، که  ،سطر درحاليکه بعدازچند! کند تداعی می هذھن خوانند در آمازون را جنگل ھای آنھا، بوميان
                                                                         .است، به قلم فرسائی پرداخته ايد "قبايل"و" بوميان "يکی ازھمان 

پيشرفت درسازماندھی اجتماعی، و وجود نظم  ايجاد دولت ھای مقتدر و مداوم، عالوه برآثار و فرآورده ھاِی تمدنی، نشانۀ 
اين موضوع در مورد ھرشش تمدن، صادق است که شما تنھا به يکی ازآنھا يعنی . عصِر سنت استمعيارھای  در ،قانونی

حکومت ) سالۀرشصت وچھا(ه ازمادھا که دربارۀ آنھاھم قلمفرسائی می کنيد، بسبب عمِر اندِک ايالم اشاره داريد، درحالی ک
در  :رساند که به اطالعتان می، چون خوشبختانه تاريخ زباله دانی ندارد. توجھی دردست نيست تمدنی قابلِ تقل شان آثارِ مس

 :آذربايجان خوزستان تا کاشان گسترده بود، ازشمالِ تاجيرفت و خوزستان، استانِ از :دامنه اش که ،ايالمیتمدِن درخشان کنارِ 
، اورارتو )جنوب آذربايجان غربی(، ماننا در)کردستان(، لولوبی در)لرستان(درتمدن ھای کاسی دولت ھای مقتدر و 

                                                          .وجود داشتند )آذربايجان شرقی(در) گوتی(و قوتی) شمال آذربايجان غربی(در

  يک- ايالمی ھا ( با دوھزارودويست سال سلطنت: از٢٨٥٠تا٦٤٠ ق.م )، قرار داشتند.

 دو-  درلرستان کاسی ھا ( که تنھا پانصدسال بربابل، حکومت کردند ونام شاھان آنھا، درروزشماری بابلی، ثبت شده است 
در لرستان " کاسی ھا"رغ ر، بخش مس و مفودر موزۀ لو .)است  ھخامنشی ۀدويست وبيست سال عمرِ  برابرِ  که بيش از دو

                                  .يکی از جالب توجه ترين نمودھای تمدن در آن بخش ازسرزمين ايران است" لرستاننِز برُ "بنام 

سه- لولوبی ھا درکردستان ( درسِرپُِل ُزھاِب کرمانشاه، کتيبۀ آنوبانی نی که الھام گرفته ازکتيبۀ نارام سين-  سلسلۀ سوم اور-  
و الھام بخشِ  کتيبۀ بيستونِ  داريوش است، تصوير مشابه ديگری از تارلونی پادشاهِ  ديگِر لولوبی درشيخ- خاِن عراق، وجود 
دارد وجنگھای مداوم لولوبی ھا با آشور، از ھزارۀ دوم پيش ازميالد يعنی نبوکد نازاراول در(١١٢٠ق.م) شروع و تا زمان 

ھخامنشيان  عمرواقعی سلسلۀ( ويکسال منقرض ميشوديعنی بعدازچھارصدوپنجاه ) م.ق٦٦٩(دريابد ونصيرپال ادامه ميآسور
 ،)م.ق ٣٣٠تا  ٥٥٠از: دويست وبيست سال بود، حملۀ اسکندرکبير، چنانکه اشاره شدبدست کوروش کبير تا انقراض ماد از
                            .  شود تشکيل میدر جنوب آذربايجان غربی حکومت ماننا ھا ، ميالد قبل از دومدرھزارۀ  اواخر ازو 

چھار- مانناھا  درجنوبِ  درياچۀ اورميه: که اولين شورش عليه پادشاھان درايران بنام آنھا ثبت شده است. تمدن معروف به 
-سر تمدنھای موجود دربخش ، درموزۀ لور که زينت بخشِ ) که شاھکار ريخته گری است(تپۀ حسنلو و جام زرين معروف 

  .به ماننا ھا تعلق دارد ،ايران استزمين 
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پنج-  اورارتوھا درآذربايجان غربی و بخشی ازآناُدلو (آناتولی) و درآنسوی ارس( نخجوان و ارمنستان و گرجستان کنونی )، 
تمدن اورارتو نيز به تمدن ھاِی عصِر بعد از مفرغ، يعنی  به تمدن . با حکومتی نھصدساله در مقابل آشورھا، پايداری کردند

.عصِر آھن تعلق دارد  

 شش- قوتی(گوتی) ھا، درآذربايجان شرقی حکومت می کردند. قوتی ھا نود ويکسال بر بابل ( از ٢٢٠٠ تا ٢١٠٩ ق.م )، 
سال، تا يکسال سلطنت نام بيست پادشاه آنھا که از پانزده ، حکومت کردند و ايالمی ھا و درنھايت پارسھا، پيش ازکاسی ھا

 منشورِ " ارفعی بنام ترجمۀ دکتر عبدالمجيد در و) م.ق ٥٣٩(ھا، در دست است، نام قوتی در ،بابلیبنا به روزشمارِ  کرده اند،
فاتحان اصلی : کوروش کبير) سطری٤٥(توانۀ اس ،)١٧شمارۀ(دران، يشکه بنابه توضيح ا آمده است،ھم  "بزرگ کوروشِ 

                                                                          .دبودن ھا قوتیھمين  کبير، کوروشِ  لشکرِ  بابل، ھمچون بخشی از

ً  به کتابھای دستی و قابل دسترَ سِ : ُرمان گريشمن: "ايران ازآغاز تا اسالم" ترجمۀ دکترمحمد معين، بخصوص نقشۀ  لطفا
(٢٠) آن، و نيز کتابِ  تاريخ ايرانِ  باستانِ  حسن پيرنيا جلداول، وھمچنين ايرج اسکندری، کتابِ  "درتاريکی ھزاره ھا" 

پارس ( :پرس آنتيک"و يا  ")باستانايران (:ايران آنتيک" فرانسه می دانيد به کتاِب مرجعِ زبان  اگر درزبان فارسی، و
باستان) " اثرِ  کلمان ھوارِ  فرانسوی، و به تاريخ ايرانِ  سرپرسی ساکس-  به انگليسی ويا به ترجمۀ فارسی-  و...رجوع نمائيد 

زبان ھمگی شان  "ُرمان گريشمن"بنوشتۀ : دداشتن قراردرھمسايگی ھم  ، پراکنده نبوده و"بوميان" آن بقول شما که دريابيد تا
ناسيوناليسم  بنام دروغينِ  ،در ايران زبانی تبعيِض نژادی و طبعاً مدافعينِ ). ٣٨صفحۀ  ھمان(ايالمی پيوندی بوده است ھمانندِ 
 تمام اين تمدنھا و، مجبور به سانسورِ ان درھم شکستنِ ، و ترس ازبشری خودنظريۀ نادرست وضد جھت دفاع از، ايرانی

انوِی آنھا را نمی يک پادشاه ويک شھب نام ،بنحوی که يک ايرانی عادی ،شدنددرايران  ماد وھخامنشیی پيش ازحکومت ھا
 می" بوميان" اين کشور راتمدن سازِ مردمان متمدن و تعالیکه حضرنتيجه آنست. آنھا وتاريخ به شناخت تمدن شناسد، چه رسد

 اول پيش از باستان درھزارۀ ايلی، درعصر اجرانِ که آخرين مھ را -ماد وپارس -وکوچروِ ، دوقوم مھاجربرعکس و  ،ناميد
 - ھمچون مدعيان و ،دھيد کراين بودند، سازندگان تمدن اين سرزمين جلوه میاُ  استپ ھای روسيه و از، به اين کشور ميالد
عالم خيال در، را موقع ورود به اين کشوردر ،فاقد تمدن آن دوقوم کوچرو و -تعبيری که حافظ وسعدی ازآن دارند در
، درعصر انقالب نميتوانديگر  ،اما. آورديد ھمچون صاحبان اصلی به سرزمين کنونی ايران میسال پيش،  ٣٥٠٠در

             :کنند ھا می که ايدئولژیکرد  تاريخ، کاری با فرض کرده و جاھالن ، شھرِ دنيا را) ل انفورماتيکديژيتا(اطالعات 

به سياق تاريخ نويسی  يعنی. می باشد ماد و پارس تمام تمدنھای پيش ازکه شامِل  حذف کردرا مزاحم تاريخ بخش -١
 تِ دَّ با شِ  ،جمھوری اسالمی ايران ھمکه در ،مھری بخصوص آريا و ،استعماری وبه پيروی ازآن، تاريخ نويسی دورۀ پھلوی

 :از عبارتند، برحسب قدمت ! که مورد غضب قرارگرفتند آن شش تمدن ( ، ھمچنان ادامه داردموارد مختلفضعف؛ درو
                                                                                               ). ورارتو، قوتی، کاسی، لولوبی، ماننا و اايالمی

).و حاال جمھوری اسالمی پھلوی ھخامنشی، ساسانی، صفويه و( :ه و برجسته کردقرارداد ،بخشی را درزيِرنورافکن -٢  

). اجاريه ازغزنوی وسلجوقی تا ق:( نمود شخود، تحقير حقارتِ ف ومزاحم را درسايه قرارداد و باذحابل بخش غيرق -٣
انکاِرحقايِق آشکار، آنھم  تمان يااھانه ازدروغ، وکِ گآ دفاعِ  برشت، در لدوجملۀ برت آورِ  ياد ،چنين معاملۀ ايدئولوژيک با تاريخ

  ".نامد، تبھکاراستکه حقيقت راميداند وآنرادروغ مي آنکس...:"برشت بدرستی ميگويد. است )انفورماتيک(عصراطالعاتدر

 اين بوميان « ما قبل ايرانی »

 اقواِم اسطوره ای يا مادھا و پارسھا، اسم مشخصی دارند وھيچ رابطه ای با قوم و: کرديد تعيينوسِط دعوا، نرخ  شما ھمباز
بقول نادرست وبی معنی نازيھاِی و "اير"قوم وتباريا ايلِ  ازکدام يک صحبت می کنيد؟  شما. ندارندنژادپرست مدعيان  "اير "

 جغرافيائیِ  ، نه مکانِ قابل بررسی متکی به سندِ  نه وجودِ :( تاريخ ايران ودنيا نمی شناسد را" ايرانی آريائی نژاد :"ھيتلری
مشخص، نه زمان تاريخیِ  معين آن "اير"ھا يا بقول شما « ايرانی » ھا، درتاريخ اين سرزمين و نه ھيچ جای ديگر معلوم 

اقواِم  يا قوم و. آن اقوام يا قوم اسطوره ای درست است و ،واقعی "بوميان صاحب تمدن" است، و نه اين مقايسه، بين آن
فردوسی  ۀنامشاھايرج  و کيومرث، سلم، تور يافَِث تورات، و سام وحام و ؛شيث، قابيل درست مثِل آدم، ،"اير "اسطوره ای

 نه مکانِ  تاريخی، و نِ معيّ  نه زمانِ : براين مدعيان، چون اسطوره ای است، بنا سايرِ  و دعای شماا موردِ " ايرِ  " قوم. است
 ايالميھا، و پارسھا تا ظاھراً شما آقای دکترعباس جوادی، فرقی بين شخصيتھای تاريخی، از: جغرافيائی مشخص دارد
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عنوانھایِ  اساطيری، مانند ايرھا قائل نيستيد، ياعمداً آنھا راخلط وقاطی می کنيد! احتماالً منظورتان از( اقوام ايرانی ) مورد 
ميالد  درقرن نھم قبل از به ترتيب، چنانکه اشاره شد، .بودند طوايف کوچرو که مرکب از است مادو دوقوم پارس ادعا،

به روستا  ،ان، آمده وبه استان فارس وھمدان رفتند، ضمن کوچرویبه آذربايجان شرقی دراير ،ازطريق جمھوری آذربايجان
ينی را بودند که ھمين َروند ايل کوچروی، ده نشينی و شھرنش ھا ايالمی "بوميان"نشينی رسيده وساکن شدند، پيشکسوت آن 

که در زبان سومری  ند،ناميدايالمی  را آنھاسومريان،  .ناميم، ھمچون الگوئی بنياد نھادند می "ايران"سرزمينی که امروزدر
  ."خدائی سرزمينِ "بمعنی : می ناميدند"ھلتمتی" يا "ھلتمتو" را انشکشوروآنھا خود . کشورکوھستانی است) ساکنان(بمعنی 

  فالت ايران نيزھمانند اقوام تازه وارد آريايی

 ادعای ارث که نه، تصرف عدوانِی کلِ  ،را ثابت نکرده برادری: وطی کردن نرخ دروسط دعواباز، مصادره به مطلوب 
و  ايران ناميده شده است ميالدی، آخرقرن پانزدھم نلودردھۀواززمان سلطان يعقوب آق قوي ،اين کشور: را داريد "ما تََرک"

  ).جوئيدسندی داريد ارائه کنيد، اميد وارم به سخنان شاعران استناد ن ھمسايگان،با دولتیو مکاتبات اسناد از، اگرآناز نه پيش

 وھمچنين مردم اکثراروپا، آسيای ميانه وغربی که بصورت قبيله  ای و گروھی- قومی زندگی می کردند، ھنوزصاحب خط و 
 الفبای منسجم خود نبودند.                                                                                                                          

، - ی مورد ادعای شماونه آريائی ھا - مادچھارگانۀ  پارس وده گانۀ  قبايل وايالتِ  ورودِ  درزمانِ : ادعای باطلی استاين جمله 
) چغازنبيل ( معماری درحدِ  ھزارساله، با خط و شما، تمدنھای چند اتھامبودند وآن بومياِن مورِد  کوچروآنھا مرکب ازايالِت 

. آنھا تشکيل دولت ھاِی مقتدری داده بودند. داشتند ، با فتوحات درخشان، وسلطنت ھای طوالنیو شھرنشنی ھای پيشرفته
. ندوآرامی الفبائی بودنه الفبائی، تنھا خِط ميخی اورگائيت وخِط فينقی انديشه نگاری بود و، ميخی و، ھمهموجود ھم خط ھایِ 

ھجائِی پارسی  -ازروی خط ميخی ايالمی، خط الفبائیو ،ياری ايالمی ھاه آرامی ھا درشوش، ب درزمان داريوش اول،
 سجم بودنِ غيرمنمنسجم وبودن خطی نداشتند، ديگر ھا بسبب کوچرو" آريائی" درضمن وقتی بقول شما آن. باستان را ساختند

                 . است )بی رنگ( نيستی يکرنگعباس جوادی، آقای دکتر. ئی بودن آنالفبا، چه رسد به ، بی معنی استآن خط

خط ونوشتارھمراه با تمدن بشری ازمنطقه ميانرودان ويا بين النھرين، مصر، آناتولی وبعدا يونان وايتاليا شروع شد و به 
 ديگرنقاط جھان توسعه يافت.                                                                                                                      

مالحظه  )چھارھزارو ھشتصد و شصت و شش سال پيش(يا  )م.ق ٢٨٥٠(توانيد خط ايالمی را متعلق به  ر، میودرموزۀ لو
، مراجعه آنبفرانسه يا ترجمۀ انگليسی  "آميه-پی ير" صفحه ای ايالم نوشتۀ 607به کتاب دراين مورد بفرمائيد، لطف کنيد

 در "بنام ايراِن  چاپ شده در مکرر چاپ شده درپاريس و به کتاب کم نظيرِ  يا). شد باال ذکر درمشخصات آن که  نمائيد
 تاريکی ھزاره ھا" یِ  ايرج اسکندری نظری بيندازيد.                                                                                         

ماد ھا، پارتی ھا و پارس ھا که فالت ايران را گرفتند با استفاده ازضعف امپراتوری آشور، آن ھا و ديگرھمسايگان قدرتمند 
 خود را شکست داده، دولت خود را بزودی تحکيم وگسترش بخشيدند.                                                                   

 ً اما  ).مادھا، پارسھا وپارتھا ( :رعايت کنيدرا تاريخ مؤثِر در حکومت در ايران و ظھورِ  ، درتشکيلِ ترتيب تاريخیلطفا
                                                                                        : چنانکه ذکرشد: ترتيب ورودشان به تاريخ چنين است

ً با نام ھای مشخص  اول ده ايل: آسوری به اسنادِ بنا - ھخامنشيان : که پازارگادھا ازآنجمله اند( پارس ناميده می شوند که جمعا
الم دراستان فارس رفتند، وبعد ازطريق آذريايجان به قلمروايو کنونی  ۀروسي ازاستپ ھایِ ، )عشيره يا تيره ای ازآنھا ھستند

حکومت دويست وبيست  ء سياسِی موجود استفاده کرده، وازخال) م.ق ٦٤٠(بدست آشوربانی پال در ،ايالمدولت انقراض از
 :ادھا، بقرارزير ذکرشده استتنھا درتاريخ ھرودوت، نام آنھا، ھمانند نام م ).م.ق٣٣٠تا ٥٥٠از( :را تشکيل دادند سالۀ خود

گرمانی ھا،  -٦دروسی ھا، -٥،)پانتال ھا(پاتی سخورھا  - ٤ماسپی ھا،  - ٣، مارافی ھا - ٢ ،پازارگادھا - ١ :شش ايِل ِده نشين
                                                           .ساگارتی ھا -١٠دروپيک ھا، -٩، مردھا -٨دائن ھا،  -٧: و چھارايل کوچرو
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رسيده  ايران کنونیآذربايجان ، به قفقاز مان راهِ ھ پارسھا، از ھفت سال بعد از، مادھا ازشش ايل تحليلی زبان، چھارايل اما -
رفتند، ) درمقابِل پارسوا يعنی سرزمين کناره : معنی سرزمين ميانهه بو ،آمادانا :به آسوری ( کنونی ھمدانبه منطقۀ  و

بنا به تاريخ تحليلی،  ،آری زنتوی ھا -٤ھا،استروخاتِس  -٣،پاره تاکنوی ھا -٢بوسائی ھا، -١:از بنوشتۀ ھرودوت عبارتند
آن منطقه ساکن ھا، کنفدراسيوِن ايلِی قبايِل ششگانۀ ماد را تشکيل داده، و"بودی اوی" ھا و" ُمغ" دوايل پيوندی زبانِ با  آنھا
ھخامنشيان  مثلِ  ،مادھا مجالی. پارس ھا بود، قبل از)م .ق ٥٥٠تا ٦١٤از(  سالۀ مادھا ت وچھارنت مستقل شصلطس. شدند

                                                                              .ھا باقی نمانده استماد وھيچ نوشته ای از نيافتند خطِ  برای اخذِ 

- اما پارت ھا ( ونه، بنوشتۀ شما: پارتی ھا ) که ازسکاھا ھستند، ربطی به پارسھا وچھارقبيلۀ تحليل زبانِ  ماد ندارند. تاريخ 
، )وارائه کنيد مگرشما اسناد جديدی داشته باشيد که لطف کرده( است بی خبرن کنونی ابه ترکمنستمھاجرتشان  زمانِ  از

درآن  ،جيحون کشته شدروِد  آنسویِ درکنارۀ  "توميريس "ماساژتھا برھبرِی ملکۀ آنھادرجنگ با، کبير ميدانيم که کوروش
ان يساتراپی ازھخامنش ،اززمان داريوش ) وثپر (نام  پارتھا بامنطقۀ درآنجا برده نمی شود،  پارتھا زمان اسم ونشانی از

 ) آ:ستم، کتيبۀ اولنقش ر داريوش،: مخفف: آ.اِن.د(: لیللمبا نام بين ا: نقش رستم، بندسوم کتيبۀداريوش در. شمرده شده اند
بسبب  و، بودند، دردورۀ سلوکی ھا درترکمنستان امروزمستقر و ايران خراسان کنونیِ  شمالِ درکه  - ھا نام می بردپارت از

پارتھا ابتدا، مثل : ( تدريج به ايران کنونی تحت تصرف سلوکی ھا ھجوم آوردندب پارتھا،اختالف وجنگ با آنھا،  پيداشدنِ 
 مھاجرت ايلی نکردند، بلکه ھمانندِ  اسالم، به اين کشور بعد از ترکان سلجوقی در اسالم و ماد درقبل از ايالمی، پارس و

وقتی ) م.ق ١٤١(بعداز وبخصوص ) م .ق١٩٠تا  ٢٨٢ از( گويا: مقدونی ھا، اعراب مسلمان ومغول ھا، ابتداحمله کردند
ومثل کشورگشايان  کنونی بود تصرف کردند درنزديک بغدادِ  که پايتخت سلوکيان،، شھِرسلوکيۀ آنزمان وتيسفون بعدی را

تاريخ : تکرارمی کنمباز. شددردوران پارتھا ھم آغازھم  مھاجرت ايلی وخانوادگی،)شدندھم حاکم برايراِن کنونی ، ديگر
ل کوچرومھاجر ھيچ کدام ازاين قباي .چشم بندی خودی وغيرخودی کرد درآن ريخت و بازباله دانی ندارد که بتوان بخشی را 

چشم پوشِی  غيرقابلِ  يک اشتباهِ  ،ضمندر ،نوشتۀ فوق درجوادی، شما دکترعباس آقای  .ھم، تافتۀ جدا بافته ای نبودند
             :ما است تاريخ ھمسايگان آنروزِ  ، ازکه ناشی ازعدم آگاھی تان ،يده امرتکب شدھم  )اپيستمولژيک("معرفتشناسی"

 امپراتوری آسور، درسال (٦١٢ق.م)، باحملۀ وليعھدِ  آنروزِ  بابل يعنی بخت النصر(نبوکد نَّزرِ  دوم) وھمکاری مادھا، 
بعنوان دولت سياسی وجود نداشت  ديگر آسور، ،)اشکانيان( طبعاً پارتھاو) سلوکيان(زمان ھخامنشيان، درمنقرض شده بود و

تا بقول شما: پارت ی ھا وپارسھا با استفاده ازضعف امپراتوری آشور، آن ھا وديگرھمسايگان قدرتمند خود را شکست 
که ھمسايۀ ما ( را  که ھمچون جھانگشائی مھاجم، ليدیازکوروش کبير پس . )بيريدلطفا نام : ی قدرتمندھاھمسايه دام ک(دھند
 يونان وسپس مقدونيه، پارسھاھمسايۀ منقرض کرد، دربين النھرين ھمسايگی ما درسپس بابل را و ،مديترانه درکنارِ ) نبود 

 معرفتشناسی اين خطایِ  .ھا بودند سپس رومیو ،ِی کنارۀ مديترانهھالوکی س ،اھمسايۀ پارتھود، شدن) فليپ وپسرش اسکندر(
يعنی: رودررو قراردادِ ن پارت ی ھا پارسھا: (پارسھا و پارتھا) با آسور وديگرھمسايگان قدرتمند!)، که وجود نداشتند، 

 آسور، اککد، سومر،: (ھمسايگان ماتاريخ و  ،تاريخ ايران )ترتيِب حوادِث تاريخیِ ( به کرنولژیِ عدم احاطۀ شما نشانۀ 
برای اھل تحقيق، اين خطای معرفتشناسی، . است )درشرق کوشانيان درشمال شرقی، و ژتھاماساو  ؛غربدر.. ھيتی، و

 بسيار مھمتر از "خشايارشاه" ناميدن خشايارشا است.                                                                                      

ھای خود  ھا را با نياز ھم آشنا شده، اين خط ھمسايگان خود خط ونوشتار شدند با ھا ھرچقدرکه يکجانشين وشھری می  آن
  بستند  مى منطبق کرده به کار

ارسال چھو شصت: يک سطرخط باقی نمانده است، مادھا فرصتی ھم نداشتند چنانکه ذکرشد، ازمادھا: کلی گوئی نکنيد            
استوانۀ  .سابقۀ کوچروی، زمان زيادی نيست، پارسھا ھم تا زمان داريوش اول خط نداشتند سنت برای چھارقوم، با درعصرِ 

: وشته اندن آنراھا بابلي ) معبدی که ازھمه بلندتراستيعنی  :هگيلاس ( راھبان معبدبابلی است، يعنی  خط وزبانِ کوروش کبيرب
بابلی  خط ايالمی و ھخامنشی ھا، اول با .بفھمند آنرا بخوانند و توانستند سطری از سربازانش نمی، کوروش کبير خودِ 

 - الفبائی ميخی خطبا ،وبه ياری آرامی ھا ،ايالمی ميخیِ  خطِ  رویِ  از ،امپراتوری را اداره ميکردند، چنانکه اشاره شد، بعدھا
ابداع يا کشف  نوشتند، که سومری ھا آنرا زبان پارسی باستان را ،و بقول امروزی ھا"  آری يا "داريوش زبان بقولِ  ھجائیِ 
 عربیخِط نَسخ ھمان  ،ھم رايج درايران کنونی آرامی است وخطِ  پھلوی يا پھلوانی ھمان خطِ  ھمچنانکه خطِ . نده بودکرد
ازنظِرمحتوا نيز، خط پارسی باستان، درواقع . )پ، چ، ژ، گ : قرن گذشته برایرايج شده در :با افزودۀ چھارعالمت (است

اشاره شد که شصت . ...دينی و حقوقی و، چه رسد به زبان علمی ياحتی به زبان ادبی مبدل نشد ،يک خط زينتی بود



    12 
 

لی تنھا به اين الواح گِ . نه بقول مستشرقين زبان پارسی باستان ايالمی است ولوحۀ گنجينۀ الواح ھخامنشی ھمه به زبان ھزار
د، بقيۀ نگيررا دربرمي سلطنت او) م .ق ٤٩٤تا  ٥٠٩از ( متعلق ھستند آنھم تنھا) م.ق ٤٨٦تا  ٥٢٢از :سلطنت(دورۀ داريوش

 درآن سی ھزارلوحۀ ايالمی ھم برخالفِ تازه . کتابتد ونه اھل فرھنگ وشاھان ھخامنشی، تنھا اھل جنگ وعيش ونوش بودن
. ..شعری، داستانی و، طبی، رياضی، نجومی، حقوقی :ھایِ  ن، مت)بابل و آشور اککد، سومر،(نيم ميليونی بين النھرينالواح 

، ) ١٠٣،١٢١،١٤٥: ، ص١٩٨٧بين النھرين، چاِپ گاليمار،: ژان بوتِرو، کتاب مزوپوتامی: نگاه کنيد بفرانسه (وجود ندارد
که به ھمت خانم پروفسورھايد ، است ..و کارگران سازندۀ قصرھا دستمزدِ ساتراپ ھا و  مربوط به مالياتِ لی، ن الواح گِ آ

: کهبه اين دليل است ،نامم را خِط زينتی می) پارسی باستان  ( اينکه من خِط ھخامنشی. ص گرديدندتلخي ،ماری ُکخ آلمانی
اين  موجوداست، درحاليکه چنانکه پيش از دوخطا تنھا، سطر)  ٤١٤(  بيستون است باکه کتيبۀ ، دراين خطدراولين کتيبه 

ين سوم (تعلق دارد ) پيش ازميالد ٣٣٨تا  ٣۵٩از(به اردشيرسوم که اشاره شد، درآخرين کتيبۀ ھخامنشی، درتخت جمشيد 
با . ) م داريوش سوم سلطنت کردندآخری شش سال بناو، ارشکپادشاه، يکی دوسال بنام دو، شاھنشاه ازآخر، که بعد ازاو

، دربيست وشش سطر، بيست )است او داريوش تا خودِ  زا( کتيبه ھای قبلی کپيه ازکه بخش مھم آن،  وجوِد تکراری بودنِ 
بزرگِ  سه کتيبۀ کوتاه پارسی باستان منسوب به کوروش درپازارگاد و دو لوحه بنام پدر( وجود دارد وخطا سه غلطو

داريوش می  ،کتيبۀ بيستون ايالمیِ  ده است، زيرا دربخشِ را خود داريوش نويسان ارشامديگری بنام  و آرياَرمنَ داريوش 
ترجمه (نويساندم، که قبل ازمن وجود نداشت" آرين"من يک نوشته ديگری به زبان)  ونه اھورامزدا ( بياری اورمزده: گويد

به  علت نگارش کتيبۀ کوتاه. می شود" يا -ری ای -ھار":يالمیبه ا" آرين" تلفظ) ٣، بند ٤.ب.د/ ١متن شمارۀ ( ):ازفرانسه
 ذکرِ  در ،کوروش کبير :که اينستبنظرمن  ،"منم کوروش ھخامنشی" کوتاه بارتِ با ع، بنام کوروش کبير پارسی باستان،

که بنوشتۀ داريوش  "ھخامنش"واسمی از ،متوقف می شود "ِچش پِش" يا "چيش پيش"در ،شجرۀ خويش، اجدادش
کوروش کبير، به شجرۀ خود، اين جعل  زبانِ نکته سنج، برای مشروعيت دادن از است نمی بََرد، داريوشِ  "چيش پيش"پدر

شاه انزان بلکه ھمچون " پارسی"نه بعنوان  ،اجدادش ازدراستوانۀ بابلی خود،  کوروش کبير ،درضمن. را بعمل آورده است
 ،)م.ق١٢۴٠-١٢٧۵( اونتاش ناپيرشابنام  نانزاپادشاه  ، زيراه استدبر نام) ازشوش  مين پايتخت ايالمی بعددو): ( انشان(يا 

 در کوروش کبير. است ناپيرآسوامپراتريس  وشوھرِ  ،) بابل به شوش از ( حمورابی قانونِ  نیِ ندۀ سنگ دوتُ روو آ ،فاتح بابل
   .ھستم اونتاش ناپيرشافاتح قبلی تان  جانشينِ  من: به اھالی بابل بگويد ، ميخواھدانزاناجدادش به  عمدیِ  انتسابِ 

ھم برای  آريارمنش جدّ  و رشاما بزرگش لوحۀ پدردوباستان درزمان داريوش،  پارسیِ  ميخیِ آشکاراستکه بسبب ابداع خط ِ            
باستان وجود پيش از داريوش به نوشتۀ خود او، خط پارسی . است داريوش بودنِ  "ن بن سلطان بن سلطان السلطا" نشاندادنِ 

ھم کاره ای  )بزرگ و جد داريوش پدر( خود آن دو. داشته باشند تیاصال )آريارَمنو کوروش،ارشام ( نداشت تا آن سه کتيبه
  .       تا کتيبه بنويسند نبودند

شاھی  يک مانيفستِ  )يا نبوِکدنََزر صرالنَ  ختُ بُ  سالم دواستوانۀ و استوانۀ نبونيد استوانۀ کوروش کبير، يا ھمانندِ ( کتيبۀ بيستونِ 
سطر به پارسی )  ٤١٤( سطربه بابلی درمتن کتيبه و) ١١٣( سطر به ايالمی و)  ٥٩٣( که : داريوش اول است جھانگشائیِ و

داريوش نوشته اند، درحاليکه  دامنِ  درمتن فرو رفتۀ کتيبه جا نيست، بخشی ازآنرا درچون و ،باستان است که بعداً نوشته شده
                  .دارد قرار ، و بابلی درآخردرميانه، در رأس، ايالمی )پارسی باستان(خط ھخامنشی : رکتيبه ھا و الواح بعدید

تنھا قسمتى ازجغرافياى ايران کنونى که صاحب خط وھمچنين تمدن شھری خود وحتى تمدنى بسيارطوالنى مدت وغنى بود 
 درحوزه خوزستان کنونى وجنوب شرقى عراق قرارداشت که ايالم (عيالم) نام داشت.                                               

(  ھمچنانکه بعد ازاسالم تا قرن چھارم ھجری: نظرھايی می کنيد که درمعناِی حافظی کلمه مدعی ھا می کنند باز، اظھار
، به زبان پرست نژاد ۀشعوبي عربِ  نوشته ھای ضدِ تمام نوشته ھا، حتی ) ھخامنشی  دويست و بيست سالۀ بيش ازکِل ُعمر

 درعصرِ جمله  از ،بابلی نيزھمان موقعيت را ھمچون زبان بين المللی و ديپلماسی) سامی( عربی بود، زبان تصريفی
                                                                                                                                       .ھخامنشی داشت

ھا، کاسی ھا، که بابل )گوتی(شمارسلطنتی بابل، درمورد قوتی روز. به تمدن آن معترف ھستيد ايالمی ھا که خود نيز غيراز
  .گرديد ماننا و اورارتو ذکر منابعی نيزدر موردِ . اشاره شد به لولوبی ھا، نيز داشتند، شھادت می دھد، و تصرف خود را در
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نگاه کنيد  ميتوانيدچون ترکی ميتوانيد بخوانيد، : درآذربايجان، ھم الواحی بزبان بابلی موجوداست ھا ازدوران حکومت قوتی 
چاپ (باکي چاپی، ١٩٥تا  ١٧٣ :لد، صفحهيجاُوچُونجي بيتيک،  دوقوز: کی آذربايجانیفريدون آقاسی اوغلو، درتر: به

                                                                                                                                           ٢٠١٤ ،)باکو

اما به روايت منابع ھمدوره آشوری وبابلی، حيطه قدرت سياسی وبخصوص فرھنگی ايالم بمراتب گسترده  تراز اين بود و 
اقالً بخش ھای وسيعی ازاستان فارس کنونی ومنطقه دريای خزر تا خليج فارس را در بر می  گرفت. دو مرکز اصلی اين  
 پادشاھی شوش (خوزستان) و آنشان (فارس) بود                                                                                            

.  گسترده است وآثارتمدن ايالمی درسراسرجنوب ايران کاشان تا جيرفت درتکملۀ سخن شما، خود الواح ايالمی نيزازسيلک  

ايالم تمدنی مھم وغنی ايجاد کرده بود که حدودا٢٧٠٠سال قبل ازميالد شروع شد و تا بيش از دو ھزارسال بعد يعنى اوايل 
 ھخامنشيان، پادشاھى،  گاه بسيار قدرتمندى را بنياد نھاد. 

کتابت، دردولت شھرھای ايالمی شروع ميشود، وحکومت  قبل ازميالد، نوشتن و ٢٨٥٠حداقل ازر، وبه اسناد موزۀ لوبنا
دويست وده سال حکومت وتمدن ايالمی تداوم  و م بوسيلۀ آسوربانيپال منقرض شد، يعنی دوھزار.ق ٦٤٠مستقل ايالم در 
 ت ايالمم، دول.ق ٥٥٠جھانگشائی کوروش کبير در سال پيش ازآغاز آن، به اوايل ھخامنشی نمی رسد، نود داشت، ولی عمرِ 
                                           .ھرچند، فرھنگ وزبان آن، تا پايان ھخامنشی بصورت مستند باقی ماند. منقرض شده بود

زبان ايالمى به گواھى اکثر باستان شناسان و زبان شناسان ھيچگونه قرابتى با زبان ھاى ھمسايه يعنى آفروآسيائى ( ازجمله 
سامى ) و ديگر زبانھاى بين النھرين وآناتولى و يا زبانھاى نوظھورايرانى درآن منطقه نداشت. اما بنظر بعضی ھا  

 نزديکی ھای ساختاری معينی بين ايالمی و زبانھای دراويدی در(ھندوستان باستان) وجود دارد.                                  

تيو  -تی نی -آگلو(التصاقی  پيوندی يا ايالمی با زبان سومری دربين النھرين قرابت داشته و ھردو جزو زبانھایزبان : اوال 
ً . ھستند) النگ کاسی،  ،قوتی :وبقول گريشمن زبانھای( ھرچند زباِن دراويدی ھا ھم، ھماننِد زبان سومری وايالمی: ثانيا

دانم چرا بجاِی مقايسۀ نزديکِی ساختارِی زباِن ھستند، نمي) پسوندی(پيوندی ،قیزبانھای التصا ، جزو)..و لولوبی، ماننا
 يدشا. دراويدی، ازنزديکِی ساختارِی زباِن مادرِی خودتان ترکی آذربايجانی با ايالمی، مثال نزديدزبان ايالمی با پيوندیِ 

مورد زبان در .باشد حاکم برشما نمی، که به مصلحت نظام ميشد مگو ارِ اسر م زدن ازدَ ، نقض غرض ميشد وکفرگوئی يا
 صفحۀ(  29پژوھش روِی تمدن، شمارۀ  ايالمی، چاپِ  گرامرِ  عناصرِ ،"فرانسوا قريلو سوزينی" خانم: هايالمی رجوع کنيد ب

                                                                                                                    . 1987پاريس سال )  12و   9 

Francois Grillot-Susini 1987  

Elements de Gramair Elamite. Editions Recherche Sur Le Civilisation )29 ( , Paris. Page :9 , 12. 

مدتی طوالنی . وعی ازخطوط ميخی باستانی درمنطقه بودوبابلی نخط ايالمی که به ھمراه آشوری، ھيتيتی  :مطلب نقلِ 
ھا و ھخامنشيان رواج داشت تا اينکه باالخره ازبين رفت وجای آن را خط و زبان فارسی  ھای ايرانی ماد درامپراتوری

  .                                                                                                               گرفت که مبتنی بر الفبای آرامی بود) پھلوی(ميانه 

 نقدِ  مطلب: خط ايالمی که به ھمراه آشوری، ھيتيتی و بابلی نوعی از خطوط ميخی باستانی درمنطقه بود 

اين پراکنده گوئی ھا زائد است. کردند ازآنھا اخذ ،ابود، ھمگان ازجمله ايالمی ھ خط ميخی ابداع سومری ھا  

مدتی طوالنی درامپراتوری - ھای ايرانی درچه معنا ايرانی بودند: درتعلق به قوم اسطوره ای " اير" ھا، آن دو قوم مشخصِ  
ومعاصرانشان، آنھا را بدين نام ، ياھمسايگان ؟بودند آيا خود آنھا مدعی چنين نامی برای خود: را ايرانی می ناميد پارس مادو
آقای دکترعباس جوادی، . دچنان می ناميآنھا را مقلدان دوران پھلوی،  شما به پيروی ازتاريخسازان غربی و ، يا؟ناميدند می

 -ايرانی ناميدن درمعنای تباری ،ھدف. کرديد کھنسال آشکار درتاريخ اين کشورِ  "ايرانی "درپايان مطلب مقصودتان را از
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، به )ميالد قبل از ١٥٠٠(سال قبل٣٥٠٠مھاجرتشان در سرآغازِ ، به ادعای شمابناکه  وھخامنشيان بود زبانی، مادھا
تاريخ ايرانی بودن درمعنی تباری مادھا و پارسھا و (در مورادعاِی  مدرک تان راو بوده است، سند ايران سرزمين کنونی

َ  ،)سال قبل٣٥٠٠درمھاجرتشان  نری فيلد، مردمشناسی بنوشتۀ ھِ " بودی اوی"و"ُمغ"ازشش ايل ماد، دو ايلتازه . بنويسيدلطفا
                                                            .ترجمۀ دکترعبدهللا فريار، چاپ ابن سينا، تھران ،١٥٧: ،صفحۀ١٣٤٣ايران،

 غضب داريوشبه که  ،مسئوالن امورمذھبی بودند )م.ق ٦٤٠(کشتار الما ھای ايالمی بوسيلۀ آسوربانی پال، پس از ھا"مغ"
پس ازانقراض ھخامنشی بوسيلۀ اسکندر کبير . )شانی ھم رايج بوده استغ کُ مُ  جشنِ گويا( :گرفتارآمدندن گئومات مغ کشتدر

 "آريائی "باریگشتند که که ازنظر ت بدھامؤھا مخفف شده مبدل به بُد  - مغمغ ھا، با خرافات تنجيم بابلی به ايران بازگشتند و
آخوندھای زردشتی  ھرچند امروز. ت اسطوره ای يکی ازمغ ھا نبودزردشزردشتی، و يا  شايعات، مغ ھا برخالفِ . نبودند

              !    ی ھا را ھم زردشتی قلمداد نمايندھخامنش ،و زورشان برسد ،حتی اشکانيان، تا ساسانيان وبد مينامندخودرا مؤ

 ٦٤٠از - سال حکومت مستقل داشت 64 ھاماد: جواب تکرارھای شما استتکراری است، امادکترعباس جوادی،  آقای ھا ماد
اين ادعا ومدعی شدن درمعنای حافظی کلمه متکی به کدام سند تاريخی  ند،ونوشتارھم چنانکه ذکرشد، نداشت خطِ  -م.ق ٥٥٠تا

  است، حدودش بنا به اسناد ازکجا تا کجا بود وآثارش کدام است؟کدام ماد سند شما ومدعيان درمورِد امپراتوری بودِن است؟ 

گرفت که مبتنی بر ) پھلوی(جای آن را خط و زبان فارسی ميانه  بين رفت و ھخامنشيان رواج داشت تا اينکه باالخره ازو
   الفبای آرامی بود

و درعھِد ھخامنشی سه ) سومری، اککدی وايالمی (  دردورۀ ايالمی سه زبانِ  :داشته باشيد که تاريخ زباله دانی ندارد بياد
پس ازانقراض  نوشته ميشد) که ابداع سومريان بود : ميخی: (تنھا با يک خط) بابلی، ايالمی و پارسی باستان (  زباِن اداریِ 
 سه زبانگاه  دو و  باز )پارتھا ( ازدورۀ اشکانی ،رواج يافت ، خط يونانی درايران بوسيلۀ جانشينان اسکندرکبيرھخامنشی

   :رايج شد، سرزمين کنونی ايران وھم مستعمرات، ھم در)يونانی وآرامی(برای ادارۀ کشورولی با دوخِط 

تجارت بود، که ھماننِد زباِن بابلِی درعھِد ھخامنشی وزباِن عربی دربعد ازاسالم، زبان بين المللی، : خط وزبان يونانی :اول
 بر ،زيد، زيرا سلوکوسنسيم اش به ايران سلوکی نوَ متأسفانه که  ،علم و فلسفه ھم بود يونان، زبانِ  دردراسکندريۀ مصر و 

  .فرھنگ و ھنر نبود، ھرچند ھردو سرداراِن اسکندر مقدونی بودندخالِف بطلميوس اھل علم، فلسفه، 

نوع قديمی آنرا خط پارتی  که يک( اصوالًخطی بنام خِط پھلوی وجود ندارد، خِط پھلوِی يا پھلوانی : خط وزبان آرامی :دوم
که درآن، : واقع ھمان خِط آرامی ناقص است ، در)ه اندنام گذاشت" پرسيک"نوع ساسانی آن را، خط يا اشکانی مينامند و

که زبان ھای : وبيست ھشت حرف موجود درخط نسخ عربی (موجود درخط آرامی ) بيصدایِ (حرِف  چھار بجای بيست و
با تغييرجزئی، باھمان خِط نَسخ ...لُری و بلوچیايران، ترکی عثمانی، اردو، کردی، رکمنی درفارسی، ترکی آذربايجانی و ت

چھارده عالمت، برای نوشتن زبان  ،عالمت، تنھا )يا بيست وھشت( ، بجای بيست چھار.)شوند عربی نوشته وخوانده می
  : ساسانی وجود داشت پھلوی اشکانی و

، تنھا )درتلفظ انگليسی : اِی، بی، سی، دی: عربی -آرامی: اَبَجد(  آغازيِن الفباء بعنوان نمونه، برای نوشتن چھارحرفِ  -
 جزدرمتوِن تبعيد شدۀ ديِن مانی درعصرساسانی، که بعدھا درامپراتوری مانوِی ترکاِن اويغور، از( داشت يک عالمت وجود

اشعاِرمانوی ازجمله به زبان پھلوی و باخِط  متوِن وقاآن، بمعنی پادشاه دانا، نوشتِن  - بيلگی - زمان بؤلقوُ : ميالدی ٧٦٢
  ).  ھزوارش، را شاھدھستيم آرامِی بدونِ 

يعنی به آرامی می نوشتند به پھلوی ميخواندند : بصورت ھزوارش می نگاشتند کلمات را پھلوی بسياری ازبعالوه درخِط  -
تبديل خط پھلوی به خط رمزی برای  بود، و نيز درآن عصر سواد کتابت وداشتنِ ھم درتظاھربه دانستن آرامی که خِط (

  ).درحضورشاه ياحاکمان(درموقع خواندن )  دربارساسانیدر کاتبان آرامی 
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به  کاتبان دربارِی آرامی، قادر) بانِد :( بود که تنھا گروه خِط رمزیپھلوی درپيش ازاسالم، درواقع ) آرامی(گفتم که خِط 
 حرف، تنھا يک عالمت داشتند وبرعکس بسياری ازتِن چھارده حرف، که درآن، چندبسبب داش: خواندن ونوشتِن آن بودند

اين چنين خطی، . اصالً نوشته نمی شدند ،آرامی - ھم، بنابه سنت فينقی) مصوتھا(صدا دارھا  حرفھا اصالً عالمت نداشتند، و
، اھل )زبان آرامی نوشتن وبه پھلوی خواندن  به(کودکان و افراِد بزرگسال قابل تعليم بود، و نه بدليل داشتن ھزوارش ه نه ب

  . چه رسد نوشتن متنون مذھبی،حقوقی،علمی، فلسفی و حتی شعرو ادب زبان، قادربه خواندن و آموزش آن بودند

اسانی، برخالف خيلی معدوِد عصِراشکانی وس ، درنوشته ھایِ وتکميل پذير اصالحقابل به سبب نبودن يک خط قابل تعليم و
و  شکن  شکند گمانيک ويچار ياگزارش گمان، دينکرد، زاتسپرم: کتابھای دينی( ازاسالم  بخِط پھلوی، دربعدنوشته ھای فراوان، 

يک متن علمی، فلسفی، تاريخی، جغرافيائی، دينی، ) و متون مانوی اويغورھا ازجمله به زبان پھلوی...دھش - بُن مينوخرد و
جود نبود کاغذ و و. وجود ندارد) درواقع آرامِی ناقص( خط  پھلوی ه زباِن پھلوی اشکانی وساسانی بابشعری، حتی  ادبی و

درمعنی نبود ( انحصار گروه معدود کاتبان آرامی ھا بود، بنظرمن علت اساسِی بی فرھنگیخِط رمزی وناقص پھلوی، که در
  .درپيش ازاسالم ايران است) نوشتار، درزمينه ھای مختلف 

: وخط پھلوی ساسانی که خط پرسيک، نام گذاری شده است، چنانکه اشاره شد) پھلوی يا پھلوانی ( خط وزبان پارتی :سوم
نسبت به زبان  زباِن يونانی ووشتِن بخط ن مشروح تر. نوشتند پارتی وزبان دورۀ ساسانی را باخط آرامی ناقص، می زبانِ 
برای جبراِن نقِص بياِن  ،ساسانی نيز نخستينِ  دورۀ اشکانی، وسنگ نوشته ھای شاھانِ  معدودِ  ، درچرم نوشته ھایِ پھلوی

  . بود) مشھور به پھلوی(ناقِص آرامی خِط  به زبان پھلوی، و با  نوشتن مطلب، در

اشکانی  يونانی، پھلوی: زبانِ  دو زراعی است وبه  يک زمينِ  و ،تاکستان َچرم نوشته ھای اورامانات که معاملۀ دوزبان  
م، وسومی بخط پھلوی درسدۀ اول .ق ٢٢و ٨٨تاريخ سلوکی درسالھای  با ،نینايو دوسند .)ھمان خط آرامی استکه (ميباشد 

 که بر: نوشته شد) وراولشاپ(سومين خط، از روی خط آرامی، دردورۀ ساسانی  .ميالدی نوشته شده اند ٥٣ميالدی، احتماال 
البته مستشرقين باشد، که  قابل رؤيت می" نقش رستم " در) ونه مکعبی" (ستطيلیمکعِب م"ضلع خانۀ  چھاراز ،سه ضلع

کعبۀ  "وسپس" مکعب زردشت"، "!نقش رستم "در کنار نام مجعولِ  مدرک، مدعی شدند که نام واقعی آنجا شياد، بدون سند و
، با دروغ ناميدن "برشت برتولد"بقوِل  اگر مدعیچرا که  ،نبايد گفتگو کردنمی توان و ، مدعی براستی با! است"  زردشت

  :خويش، مستغرق است خود پرستیِ وجھل  در: شياد نباشد، بگفتۀ تحليلی درست خوِد حافظ و تبھکار ،آگاھانۀ حقيقت انکارِ  و

  !خود پرستیو جھلتا بيخبر بميرد، در/  !اسرارعشق و مستی ،نگوئيد  مدعیبا 

 ھم: کنم "غلط گيری" ، مقالۀ شما رامبتدی شدم ھماننِد نوشته ھاِی افرادِ  ناچارآقای دکترعباس جوادی، من : نتيجه گيری
 که ھمه جا (خشايارشا درست نام  آشنائی با جمله نا از: دھم تذکر نوشتۀ تان را تاريخیِ  گاف ھاِی عادی و ،گاه خطاھا و

 ،ھم ی تاندن ھانمو" تَجاھُل العاِرف" درکنارِ ، زياِد تان ھایِ  کردن" ُمصادره به مطلوب"، به ھمو) نويسيد خشايارشاه می
رودر رو  از: نيز موضوع جداگانه ای بودفراوان نوشتۀ تان ) اپيستمولژی( خطاھاِی معرفتشناسیِ  نقدِ  .اشارتی داشته باشم

تا ش کبير گرفته، پارسھا و پارتھا با دولت منقرض شدۀ آشور درشصت و دوسال پيش ازآغاز کشورگشائی کورو قراردادنِ 
تصرِف عدوانی شدِن کل کشورايران،  تاريخیِ  توجيهِ  برایِ ( زبانی -درمفھوم تباری) ھاپارت و پارسھا، مادھا( ايرانی ناميدنِ 

تا  )ميالدی ١٩٢٥:ش.ه ١٣٠٤از( درايران) تباری - زبانی استقراِرسيستم آپارتايدِ  دعيان يک فرھنگ ويک زبان، بابوسيلۀ مُ 
 ،ايرانسرزمين وزبان، ھمۀ ساکنين  که درآنصورت، بی توجه به تبار: واژۀ ايرانتعلِق سرزمينی به  مفھومِ ، ونه درامروز

 پادشاھان وسلسله ھا، دراين سر ھمۀ حکومت ھا و. ايرانی محسوب شوندبايستی برابری،  آزادی و تبار، در ھرزبان و با
. آيند بحساب می -درانتساب به سرزمين کنونِی ايران - ايرانیزشتکاری ھای شان،  نيکی ھا و باايالم تا امروز،  زمين، از

بنی  ابوبکر، بنی اميه و بخشی از از راشدين بعد (ِی ، خلفامقدونیاسکندرآشوربانيپال،  :مھاجماِن اشغالگری چون، طبعاً 
 :درستُ  با اين معيارِ  ). شمردايران ادشاِه پ تيمور، را نميتوان ايرانی و امير شخصِ  قوبالی قاآن، و ، چنگيزخان تا)عباس

تا برسد به قاجاريه و  ايلخانيان سلجوقيان و طاھرياِن، تا ھمانندِ  نيز ، سلوکيان)تعلق سرزمينی داشتن يعنی ايرانی بودن(
 ژادن از بدورالبته چنين تاريخ نگری واقعی و. ، ايرانی محسوب ميشوندژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی ھمگیر پھلوی و

سخت  ،تاريخ نويِس دورۀ پھلوی تان پيشکسوتان شما و وايدئولوژيکِ  ، ازتاريخ انتخابیدينی -زبانی نحصارطلبیاپرستی و 
  : بدوراست
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  : چنانکه اشاره شد تاريخ نگاری ايدئولوژيک ومغرضانه

  .دخواببآسوده  گوينده اش، ، تاقبل ازکوروش را: ، حذف می کند)نژادی؟( بخشی ازتاريخ را بدليل زبانی و تباری -

  .را ورژيم کنونی پھلوی، صفويه، ساسانی، ھخامنشی: کند مید قلمدا ،نظرکرده، وبافته تافتۀ جدا ،بخشی را برجسته - 

  .  ازسلجوقی تا قاجاريه را: درتاريکی وسايه قرارميدھيد ،زبانی -باز بدليل تباری ،توان حذف کرد خشی را ھم که نمیب -

" قبايل"و" بوميان" تنھا بقول شما اصلی و ساکنانِ  ،، بلوچھاِی دراويدی"مردمشناسی ايران: "ری فيلدنوشتۀ ھنِ  بنابه تحقيق و
ھمانند دراويدی ھا يعنی ساکنان : (ھستند آنھا يادگار ی دراويدی زبانھا اصلِی سرزميِن کنونِی ايران بودند، که براھوئی

ونه  ،اصلی را بلوچھا دارا خواھند بود) مشروعيتِ ( :شما، حقانيتِ  نظرِ  تاريخِی موردِ  قدمتِ  ، درمقياسِ )اصلی ھندوستان
  . گيرد به سرخ پوستان تعلق میتنھا امريکا،  ، قارۀنادرست اين معيار ، ھمچنانکه با!مادھا پارس ھا و

 ١٤٧٨: ق.ه ٨٩٦ تا ٨٨٣ از (وينلوقبلوچھا، ھمۀ مردمان گوناگون ايران، به اين سرزمين که اززمان سلطان يعقوِب آق  جز
ايران اش می ناميم ومينامند، )  ميالدی١٩٢٥ تا ١٧٨٦ :ش.ه١٣٠٤ تا ١١٧٤ از (وبخصوص قاجاريه )  ميالدی١٤٩٠ تا

ودراين معنی،  ،نظامِی اين کشورشده - منافع اقتصادی وسياسی ھمگی، مدافعِ ، مھاجرت کرده وگاه مھاجم ھم بوده اند، اما بعد
طول  "رفورماتورِ :"بزرگترين اصالح گر. گرديده اند) ايرانی اصيل: يا بقول اسب شناسان( روزی، ايرانی واقعیبيان ام در

انقراض  تااز آغاز  (: نخستين مھاجران درعصرباستان. است )ازتبارمغول( غازان خاِن ايلخانی تاريخ ايران،
درھزارۀ اول  ،باستان عصر آخرين مھاجرانِ  و) گروه زبانی ترکی ھمانندِ ( پيوندی زبان ھایِ ايالمي )  م.ق٣٣٠:ھخامنشی

 که بنا. بودند)  ھمانند گروه زبانی فارسی (ی تحليلی زبان  ) م.ق ٨٣٦ ( سپس مادھا و) م .ق  ٨٤٣ ( پارسھا پيش ازميالد
مھاجرت زمين کنونی ايران به سر )نيمه دوم ھزاره دوم قبل ازميالد(سال قبل  ٣۵٠٠تقريبا: مدرک شما به ادعای بی سند و

  . کرده اند

مقدونيان پس : آغازشد با ھجوم دو مھاجرت، اول  ) ميالدی٦٤٢م تا.ق ٣٣٠: ازاسکندرتا انقراض ساسانيان( درعصرميانه 
بدستور خود اسکندر ازدواج ده ھزار مقدونی با . شھرنشينی روی آوردندوسکونت  ، به)ازجمله ايران کنونی (تصرفِ  از

نظاميان مقدونی، از استخدام سربازان و نظاميان پارسی برای ادارۀ  پارسی در شوش صورت گرفت تا تنش سياسیدختر 
 ،آغازباھجوم ، آمدن پارتھا نيز .تثبيت گردد ، بياری ازجمله پارسھا،حکومت مقدونيانبرسيد وبه حداقل  امپراتوری مقدونی

  .، پايان يافتبعدی مھاجرتِ  باو 

زخراسان تا ا ( به سراسرايران وبعدسلوکيان وپارتھا، به ايران ھجوم آوردند،  اعراب، ھمانندِ  ، ابتدابعدازاسالم نيز 
ايرانی  کنونی در وھموطنان عربِ ) ازجمله سادات(که عرب تباران .و بخصوص به خوزستان مھاجرت کردند)  آذربايجان

   .دھند را تشکيل می

سلجوقی بدون جنگ وکشتار، بصورت  ترکان. مربوط است ترکانبه مھاجرت  به سرزمين ايران کنونی، آخرين مھاجرت
 کردند آغاز راسالجقۀ بزرگ  شصت سالۀ دويست و حکومت ،تاجگزاری درآن شھر با به نيشابورآمده و ، نخستکوچ

لطان وشکست س) ميالدی ١٠٤٠(روپس ازجنگ دندانقان مَ  ،)دشمن(مورخ غزنوی ،بنوشتۀ تاريخ بيھقی). ميالدی١٠٣٨(
 سراسرِ  که ازسازمان دادند،  را قبايل ترک و ويرانیِ  مھاجرِت عظيم وبدون خونريزیِ سلجوقيان با درايت، غزنوی،  مسعود

  .آمده و اسکان يافتند )ترکيۀ امروز(صغير آسيایِ تا  ،ايرانخراسان و سراسرِ  به) کنونی(رکمنستانطريق تازآسيا وترکستان، 

سرزمين ايران  به ين مھاجرتآخر )پيوندی يا التصاقی زبان( اريخی، چون مھاجرت ترکانت )مشروعيت(حقانيتمعياربنابر 
اولين مھاجران  و) پيوندی يا التصاقی زبان(تاريخی بلوچھاِی دراويدی  )مشروعيت( حقانيتِ  درکنارِ بوده است، ميتواند 

ستيز با اين کشور، جز باجعل و تاريخ دور و درازِ  از ،براين بنا. گيرد به کشور قرار) ی يا التصاقی زبانپيوند( ايالمی
کسب )  نژاد پرستی، فرھنگ ستيزی وزبانکشی نودساله برای توجيه (ی را حقانيتتوان،  ، و رسوائی ناشی ازآن، نمیحقايق

  .اخذ کرد و
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 ، درھاپادشاھی آن به تاسيسِ  نيزسه ھجوم بعدی، يعنی حملۀ مغول ويورش اميرتيمور، وحملۀ ايل غلجائی ازافغانستان،  
 -بشری فرھنگی ضدِ  مشروعيتی برای توجيه آپارتايدِ  انيت وقمی بينيد ازتاريخ، ھيچ ح. سرزمين ايران کنونی منجرشد

  . ھم آراسته شده است، نميتوان بدست آورد) واليت فقيه(، که سی وھفت سال است به سبزۀ اسالم خمينیازدورۀ پھلویزبانی 

دارد،  قرار عمان بحرِ  وخليج فارس و ميان دودريای خزر ،ن کشورايران که ھمچون پلیآقای دکترعباس جوادی، چو
ورۀ د پيشکسوتان قلم بمزدِ  برخالف نظرشما و. محل مھاجرت وھجوم اقوام مختلف بوده است ،تاريخ بنابراين از پيش از

ی، حتی باجعل -)مشروعيت( ونه حقانيت آيد، فرھنگ خالص گيرمی و) ونژاد؟( ايران، خوشبختانه نه تبارکشوِر پھلوی، در 
ه ب امروزه بنا: کرد پا دست و "انتخابی "ايدئولوژيک و تاريخ اين سرزمين، برای آن تاريخ توان از تجاھل العارف، می و

ژيک وآشکارا تحريف وھای زنده برمی گردد، نه به تاريخ انتخابی وايدئول ، تنھا به انسان)مشروعيت( حقوق بشر، حقانيت
  . ، درعصرانفورماتيکشده

، که تاريخ از زمان مھاجرت )فالت ايران دربقول شما(ساکنان اوليه : ، به قدمت درسکونت باشد)مشروعيت( اگرحقانيت 
زاگروس از  کوه ھای غربِ  طرفِ  شاملِ  ازيکسوابداعی مستشرقين،  فالت ايرانِ درضمن  .بلوچ ھاھستند ،خبراست آنھا بی

: تحدود شرقی آن ھم مشخص نيسازسوی ديگر، خوزستان نمی شود، و جمله بخشی ازکردستان و لرستان و لک ستان وکل 
  . غربی توضيح دھيدشرقی يا را با استناد به منابع  فالت ايران شرق و غرب و شمالِ  حدود لطف کنيد

ايالمی ھا  ،باستان به سرزمين کنونی ايران، درعھدِ  م مھاجراولين قو: به قدمت مھاجرت باشد، )مشروعيت( حقانيت اگرو 
آذربايجان يا از ، ) م.ق ٧٠٠٠در : ٥٧٨کتاب ايالم، ص :  پی يِرآميه: بزرگترين ايالم شناس معاصر بنظرِ  ( باشند می

تحقيقی، معلوم نيست برای من وھيچ اھل . نده اساکن شد) شوش(ترکمنستان، به ايران مھاجرت کرده و درناحيۀ خوزستان 
وعنايت  نظر قوم موردِ  دويعنی به آخرين مھاجراِن عھد باستان، تنھا را، ) مشروعيت( تان، حقانيت -انپيشگسوت چرا، شما و

استپ ھای  از کنونی، به کشورايران) م.ق٨٤٣(و پارسھا که درسال ) م.ق٨٣٦( دھيد، يعنی به مادھا که درسال تان می
  . روسيه مھاجرت کردند

آخرين  .درعصرميانه داريم را پارتھاسپس مھاجرت ھجوم و، در پايان ھزارۀ اول عھد باستان مھاجرتدو پس ازآن
 کسروی وميليونھا انسان احمد وسيد شاملو احمد ،، وزنده يادانومن شما. ، به ترکان سلجوقی تعلق داردھم مھاجرت به ايران

 دوران پھلوی تاکنون، از از ،حاکم ھيتلریِ بيمارِ  فرھنگِ  ھمان نژادپرستی وبدليل . ر، نتيجۀ آن مھاجرت ھستندديگ ايرانی
خجل ، ) که بنگارش نمی آورند (، ھمانند خيلی ھاخود ازترک بودنِ  ،شاملو احمدِ و به پيروی از او  احمد کسروی سيدجمله 
  :ندبود

درسرزمين ايران ) مادريش اجدادِ ( ترکان ازحضورِ  ،)پدريش طرف اجدادِ از ،عرب تبار( کسروی صحيح النسب سيداحمد
بايد از گذشته آنچه نيک است برداشت و آنچه  ":با عنوان مشحون از نژادپرستی مقاله ایکسروی در: !ب استذَ عَ مُ دلگير و

 درست در: يانترکان و ايران( "ايرانيان آمدن ترکان به ايران و چيرگی آنان بر "دنبالۀ در "١٣١٣،است باز گذاشت بد
: مينويسد)  انديشند ھمان راستا میياری درمانند بس که آقای دکترعباس جوادی ھم،بکاررفته، ژادی ھمين معنای تباری ون

ايران نشيمن نمی و در گرديدند می در ايران کرده وبه ترکستان باز چپاول ش ترکان آنچه ميتوانستند تاراج وای کا"
درحاليکه، چيره شدند  ايرانيانبر ترکانکند که گويا  يکسو قلمداد میکردن، ازف رتجاھل العابا  کسروی زنده ياد ،"گرفتند

 ايرانيانِ  ،)سياسی - قدرت نظامی  فاقدِ   مرجع دينیِ  ( "واتيکان"نوعی ازحکومت بنی عباس به طغرل سلجوقی، با تبديِل 
 و دورالصُ ) راحة( راحت :معنی دارِ بسيار کتابِ  ، آن ايرانيان،که ویحنه بنجات داد، مستعمرگی  کسروی را، از نظرِ  موردِ 
آيۀ  و، وسينه ھا  راحتی خاطرھا (: )١٣٨٦، سال ٤٧٣: انتشارات اساطير (: تاريخ آل سلجوق در ،رورالسُ ) يةآ( آيت

مؤسس  ،غرلبه طُ ، بن علی بن سليمان راوندی محمد ،رادرايران )  سلجوق ع تاريخ آلِ ، درشروسرورشادی و) نشانۀ(
آسودگی ازامنيت ومسرور  نوشتۀ کسروی، ممنون و برخالفِ ، رنظ موردِ  براين، ايرانيانِ بنا .سلجوقی تقديم کردامپراتوری 

رھبری طغرل ه ب ،کشتار که بدون جنگ و ( ترکانقراردادِن  ضمن کنارھم کسروی ، ازسوی ديگر .خاطرشان بودند
امپراتوری به  ،سفيرانشکه به انتقام کشتن تاجران وسپس کردگی چنگيزخان،  بسر، ومغول ھا )آمدند به ايران سلجوقی

 ،نژادی - کسروی با تعصب ملی .فرقی قائل نيست ،حمله کرد" زمين سوخته"با استراتژی  ،انِ رايخوارزمشاھی ازجمله به 
وکشتار ھای آنان ايران پديدآمده، از تاخت و تاز  فرمانروايی ترکان و مغوالن در که از آزارآن گزند و  ": مدعی است که

يکی دو قرن يا بيشتر جبران شدنی بود ولی آن گزندھا که از فرمانروائی و ه است، اين تاخت ھا و کشتارھا درپديدذ نيامد
کرده  یشاھرضا سرکوبگررژيم  نثارِ  یتملقبعد  "!بران نشدنی استجھاِی دراز  قرن ز درگان پديد آمده جچيرگی آن بيگان
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را چگونه  مطلقاختيارِ  خدا بمعنی صاحب تا. گرفته است  تازه  رونق ايران شکوه و ،امروز خدا،به ياری  :مينويسد و
  !معنی کنيم

/  ناِم کوچک ام عربی ست " :کند چنين ابراز تاسف میکسروی،  احمد سيد ھمانندِ ، خود ازترک بودنِ  ،شاملو احمدِ  زنده ياد
البته  ".و نام کوچک ام را دوست نمی دارم/ قبيله يی ام شرمسارتاريخ است نام ./ کنيت ام پارسی/ ناِم قبيله يی ام ترکی 

تاريخ  ، خود را شرمسارِ شاملو، درنسبت به آن ثبت نکرده است، تا زنده ياد احمدِ  ايل شاملوتاريخ ھيچ جنايت ھولناکی بنام 
 :افالتون (بوسيلۀ داريوش  ،عام اريتره درلبنان قتلِ  در: اقوام دھگانۀ پارِس ھخامنشی باکنيد مقايسه را  ايل شاملو .تلقی کند

کنارمديترانۀ  (،آن زمان ِملط، درايونیِ  يونانی زبانِ  فيلسوف پرورِ  کردِن شھرِ  نابود ،)م.ق٤٩٤(سال ، ودر)کتاب قوانين
، ھران، ت١٣٥١:جيبی: ، ترجمۀ نجِف دريا بندری، چاپ٧٢:برتراندراسل، تاريخ فلسفۀ غرب، جلداول، ص: )ترکيۀ امروز

  ). ...و بوسيلۀ خشايارشا ،باستانصرع ِدلف، آتش زدن شھربابل، عروس شھرھایِ زيبای کردِن معبِد آتش زدن آتن، نابودنيزو

بودم، بعکس بعضی ھا،  محشوری سينای ھمدان درتھران، چندی دردفتر دانشگاه بوعلزنده ياد احمد شاملو، گفتنی است که با
 فوق، ضمِن عذرخواھی ازھمتباران وھموطنان ترک خود سرودۀ ، برخالفِ عمر آخرِ  در شاملواحمد : عاقبت بخيرشدکامالً 

گفتگوئی که در ذيل ھمين  در ونيز ،ستا خرين تاليف اوکه آ کوچهکتاب در) نقِل مطالب ومثل ھای اھانت آميز بخاطر(
توضيح و)  شعوبيۀ جديد شده استِب مقدِس که کتا (نقِد شاھنامه  شجاعتِ  داشتنِ  با او ،)٧٠٥:ص(پاراگراف آمده است

و درجۀ شاھنامه، بلکه سنجِش عمق ) ضحاکفريدون وکاوه و(: موضوع، که منظورش نه نقدِ علت بيان آگاھانۀ بعديش، از
تازه بدوران رسيده  شعوبيۀ يعنی  ،خطرناک جديد و بت پرستھایِ مقدِس درھم شکستِن بِت نيِّت با  (روشنفکرِی ايران بود 

و طبعا مثل ھرکتابی ميتواند مورد نقد  شده استشاھنامۀ فردوسی که ھزارسال پيش سروده ، تا انتقاد از) يرانبرای آيندۀ ا
: قطره نشرِ  ١٣٧٧، جواد مجابی :شناختنامۀ شاملو: نگاه کنيد به: قرارگيرد) ھم بيان نکات قوت و ھم ذکر کاستيھای آن(

  .)٧٢٤تا  ٧٠٤: صفحۀ( شاملو فتگو باگ: انسان نيست تبارِ  تعالیِ  جز ،ھنر آرمانِ ) ٥٢١تا  ٥٠٠: صفحۀ( سخنرانی برکلی

استثنائی اش  شھامتِ  و ھم با چھرۀ ابراھيم يزدی برداشت ازھم نقاب  ،١٣٥٧بھمنانقالب  درسرآغازِ ، احمد شاملو زنده ياد 
 ادامه داد، تا در آنمبارزه به  ،"روزگار سياھی درپيش داريم"جملۀ روشن بينانۀ  علنِی جمھوری اسالمی ايران، بانقدِ ضمِن 

، به سنگ اھانت اوباش حزب هللا. بود تبعض ستيز بوده وخواھد آزاديخواه و فردِ احترام ھر موردِ  شاملواحمد .ايران درگذشت
 رژيم ارتجاعی واليت فقيه، و کل نظام جمھوری اسالمیجھل ستيز او، برعليه بيانگِر زنده ومؤثر بودن افکاِر  ،نيزقبر او 

  .کسی که خود را به خواب زده، اورانميشود بيدارکرد زنده ياد احمِد شاملو، با زنگِ خطِر انسانيت بيدارشد، اما .است يرانا

) ... و آلمانیانگليسی و  ی،فارس ترکی، ( و يا نداشتن زبانِ  داشتنِ نه  ، بنابراينفضيلت و رذيلت ھمواره فردی استاما چون 
. آورد م فضيلت يا رذيلتی را بھمراه نمیقيافۀ ظاھری، ھيچکدا رنگ پوست و ويا نداشتن دين، و نه مليت يا تبار، ونه داشتن 

ميان  درزيرا  .استآزاد و نقاد  عقلِ با ،علمدفاع ازحقيقت ودر وھا، زندگی و شادی،  دوست داشتن انسانداشتِن فضيلت، در
لغ آگاه بَ مُ يا مدافع دروغ و و کار، ھتب پست، ادِ و ھم افرفضيلت،  با ھای خوب و ھم انسان تبارھا،اديان وزبانھا،  تمام ملل،

  . وجود داشته، دارد وخواھد داشت ،آن

، ھماننِد ، را) شود مبدل میھيتلری  برترِ  نژادِ  انسانیِ  که براحتی به نگرش ضدِ ( برتر تبارِ زباِن انحصاری و  عينکِ  اگر 
يم، نگرب برابر شھرونداِن آزاد و ھمانندِ آنچنانکه ھستند، ھمگان را وداريم،  ازچشم بر يا ايدئولوژی برتر، ،مذھب برتردين و 
  . ماند تاريخ باقی نمی جائی برای اين خاصه خرجی ھا، تحريفات آشکار و رسوا، در ديگر

 لدوجملۀ برت برای آنکه مصداقِ ، باستان والفباھایھا نوشتارو ،اين اطالعات اندک وناکافی درتاريخبا جوادی دکترعباس آقای
  . مند شونده تاھمگان بھرمطلب بنويسيد  تان،رشتۀ تخصصی خود بھتراست در نگيريد، دردروغ ناميدن حقيقت، قرار: برشت

 


