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  ساپیشیر محمد 

 

 30/01/2018 

 سیاسنگ سیاست نیمه کاری بر ه ایمقدم
 !ینقـد یا تهمت زن

 (صبورهللا سیاسنگ داکتراز  "دزدیهای رحمان بابا از حافظ شیراز")
 

 قسمت اول
 

 باشد. کسیتواند مانع اظهار نظر  یما نم عالقه و یا نفرت

ك ینو ارائه دهد. ق ید و تحقیبگشاای تواند مدخل تازه  یكه م یهر مطلب ۀباردر ز حق دارد یهر کس مورد نفرت ما ن

فشارد د دست او را بیت، بایند، بدون توجه به نوع و نیقت ببیمل و آغشته به حقأبا فرهنگ اگر مدخل او را قابل ت آدم

مرتجع و متعصب  ت كند پسیپسندد كه از خوش آمد و بد آمد آن تبع یش را میو همسان خو دنماناگر فقط   ببوسد.و 

ن آ یجوو  آن نشسته باشد. اگر در جست یتواند درست خالف باورها یقت میحق موزد كهاید بیبا ؛تسا خطرناك و

 د.ید رسهرگز به آن نخواه دنباش

 یقت در هر زمان و مكانیموظف است در برابر حق یآدم .است یضرورت اندیشه ورزی مل خستینن شناخت هویت،

از سوار شدن دوباره بر خر شیطان كه خارج شود، هر حقیقت جوی بی غرضی را قانع کند و  یو از دهان هر كس

 قابل ستودن است. باز دارد. 

مستندات الزم در باب گوشه های  ۀانبوهی از مطالب نو، برای گشودن رموز، و ارائ ۀ"بدین ترتیب، به دنبال عرض

لی اصقابل تعمق تاریخ و فرهنگ این منطقه، و در نهایت هم رجوع به نقشه های قدیم منطقه، باز هم استخوان بندی 

نگاه بنیان شناسانه به تاریخ و تمدن شرق میانه، استوارتر و محکم تر و معلوم شد علی االصول زمان برنامه ریزی 

قرن هفدهم  ۀست، چندان که در نقشه های میانبرای تدوین تاریخ و فرهنگ توراتی موجود، تا چه حد به ما نزدیک ا

قزوین و اصفهان و شیراز و جمشیدآباد و دهلی و  تبریز و کاشان و میالدی نیز، هنوز استانبول و قونیه و بغداد و

یقی وسیع و عم ۀچنبره چه توطئوتاه درمی یابد در ک ۀدمند تنها با توجه به این اشارخر و غیره را نمی بینیم!   هگرآ

 اسیر بوده و هستیم"*. ای گرفتار و در دست چه دل بستگی های کودکانه 
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رسی، پیش از ظهور به اصطالح صفویه در  سرزمین ایران نیافته ایم. یعنی هنوز قطعه "تاکنون نشانی از زبان فا

ای سنگ یا چوب یا فلز یا سفال و پوست و کاغذی پیدا نکرده ایم که کالمی فارسی بر آن نوشته شده باشد که با تخمین 

ز زمان صفویه در ایران دیده شده درست بتوان آن را به دوران پیش از صفویه نسبت داد. زبان مهاجر فارسی تنها ا

است و بر این اساس بدون ذره ای احتیاط مدعی می شوم که تمام نام آوران فرهنگی از قبیل فردوسی و بیرونی و 

خوارزمی و ابن سینا و خیام و موالنا و سعدی و حافظ و هر نام دیگری در این ردیف و نیز آثارشان در زمره ی 

 (1)ی یهودیان اند". جعلیات ساخته شده به وسیله

آن گروه از مولفان و مورخان هند، که تولد آن سرزمین را، همانند آمریکای شمالی و جنوبی و سراسر آفریقا، مدیون 

ورود استعمار می دانند، به بی راهه نمی روند با این توجه که اگر ورود استعمار سیاسی و فرهنگی در حوزه ما، 

های امروزی شده و هیچ یک میراث موجه بومی ماقبل چهار قرن پیش ندارند،  منجر به ظهور سرزمین هایی با نام

پس بی تردید داشته ها و دانسته های موجود نیز در تمام عرصه های اجتماعی و فرهنگ به اصطالح ملی، کاال و 

 میراث دوران استعمار و به واقع کنیسه و کلیساست!

ا م ه تاریخ و فرهنگ و ادب نو نوشتۀن پرداخته ام، که مستقیما بهندوستا حاال ضرورتأ به قصه های تاریخی حوزۀ

مربوط می شود، تاریخ و فرهنگی که در زیر بنا جز منبع هندی ندارد و جز از مراکز مربوط به اصطالح کمپانی 

  .بیرون خزیده است هند هند شرقی درز نکرده است . این قافله سر درازی دارد که از

قی یازمند چنان کشاکش ذهنی عمیده، نیرجوع به درستی و نادرستی هر پد. دیوحشت نكن یمل یقالب از حذف افتخارات

برگ دیگری از بی تحرکی و در غالب  در حقیقتسه و نبرد را ندارد. ین مقابله و مقایاست که عقل متعارف توان ا

کمپانی هند  رای بی اساسدیگری از ماج ین حوزه را آشکار می کند و پردۀموارد وابستگی روشن فکری موظف ا

 .شرقی را می درد

"امروز بسیاری کسان به آسانی هویت یهودی زبان فارسی را می پذیرید، خود یک مکتب نوین است و هرچند موجب 

بروز توهماتی در کسانی شد که از انتهای سرنوشت فرهنگ و زبان و هویت قوم خود هراسان اند و آرزو دارند و 

د که در توصیفات سالیان پیش باقی بمانند، اما عروج ظرفیت دریافت را در الیه ی بزرگی از تقریبا التماس می کنن

 (2)مردم مشتاق دانایی نیز موجب شده است".

یهودیان زبان آشنا را با خط آشنا و قدیمی عبری نوشته اند، نسخه های فارسی اما با خط عربی کنونی نمونه های 

 ، میراث یهودیان ایران است.هود می نامندی فارسی با خط عبری که  فارسیقالبی همان کتاب های به اصطالح 

بلند است حاصل آشوب فرهنگی  های رحمان بابا از حافظ شیراز"  "دزدی یهمین بوی نژاد پرستی که از تهمت زن

 ی خود شوند. ها مشغول جنایات و دزدی هاتا حین دشمنی با یکدیگر، آن ستاستعمار در ذهن ما پدید آورده ااست که 

                                                           

 "ناصر پور پـیرار"رخ دیگر اندیش ؤم -1 
 "ناصر پور پـیرار"رخ دیگر اندیش ؤم -2 
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غزل، از نظر ادبی  20ناصرپورپیرار"  نشان داد که در سراسر دیوان حافظ فقط « "مگر این پنج روزه»در کتاب  

پیدا کردن اشارات نو در دیوان حافظ که جعلی و نو سروده  ست و برخی حتی مهمل است. قابل توجه و بقیه س   نسبتا  

 .بودت می کند، کار الزمی بودن آن دیوان را اثبا

 تعصب و تعلقی بیازمند حضور خردمندان یشناخت ملی است که سر و سامان دادن به آن ن ۀ به مقولۀیرود ن ادعا ویا

 شالتاق اهوها ویشند و از هیاندینده بیی آیملی نباشند، به راه گشا ام و نان و محتاج مفاخرات مسخرۀن است که سرسپردۀ

ب دو سده خراب کاری یت شناسی، ناشی از قریدچار بحران هو قأیمما ع نیرا در حال حاضر سرزمیها نترسند. ز

 هویت خراش امروزین است. فنی و فرهنگی نظیر همان فرقه سازی  و فرقه بازی های دشمن تراش و

ب در ین همه جعل و دروغ و حقه بازی و فریش ایران، پس از نمایخ نگاری نژاد پرستانه در ایدر حال حاضر، تار

تبر ن باره، معین در ایشیدن به داده های پیشود. پس اعتبار بخش خی محسوب نمییتار ۀیگر نظریآن، دسناد ا ۀعرص

 ان این منطقه است.یز از هستی شناسی واقعی بومیخی و گریدانستن دروغ و اوباشگری تار

 : دیتوان نام ن را جز با دو عنوان نمییشیماندگان در باورهای پ

 ر کرده یش اسینادانی و ناآگاهی محض، در حد ناباوری به چشم و عقل خو چنبرۀ ها را در ا تعصب آنی

 ؛است

   هود و مشحون از دغل کاری است، مزدوری ین یرخؤخ ، که غالباْ دست ساخت میا برای سازندگان آن تاریو

 ش. ساپی انجنیر  کنند. می

 

 ][][ ادامه دارد ][][
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 شیر محمد ساپی

 

 08/02/2018 

 مقدمه ای  بر سیاست نیمه کاری
 

 

  ! نقـد یا تهمت زني
 )"دزدی های رحمان بابا از حافظ شیراز" از داکتر صبورهللا سیاسنگ(

 

   :(1) قسمت دوم
 

 گرانبهای فرهنگی یهودیان ایران !فارسیهود  میراث 
 ساپیانجنیر: شیرتلخیص و تنقیح : 

 
 از را یعقوب فرزندان از قبیله ده شد. پادشاهان آشور آغاز ق م 722 حدود در  ایران  سرزمینی یهود به قوم "ورود

 و ق م 539 در بابل فتح از پس و کبیر کورش زمان در   مهاجرت یهودیان .دادند کوچ نینوا به اسرائیل سرزمین

ادامه یافت.   بود، آورده اسارت به بابل به اورشلیم از ق م 586 در دوم تالنصر بخ که اسرای یهودی، ساختن آزاد

 .(1)میکنیم" واگذار تاریخ های کتاب به را سال 2700 این تاریخی وقایع پیگیری

از سه فرقۀ كالمي )مكاتب فكري( یهوداست.  "پارسایان یهود،فریسیان : فَریسیان، در كنار صدوقیان و اِسنیان، یكي

هاي كالمي شد، اعتقادات خاص آنان بود. زیرا آنان اعتقاد داشتند تمامي آنچه باعث تمایز فریسیان از دیگر فرقه

شریعت یهود كه از طرف خداوند نازل شده، در تورات موسي )ع( ثبت نشده است. همچنین معتقد بودند كه میان تقدیر 

راده )اختیار(، اثري متقابل و ظریف وجود دارد و ارواح همه فناناپذیرند. ارواح نیك، حیات جاوداني یافته و آزادي ا

.اهمیت  شوندهاي نیك انتقال یابند )تجدید حیات(، و ارواح شریر به عذاب جاودان محكوم ميو ممكن است به بدن

ت موسی)ع( و با اعالِن اینكه شریعِت دوگانه تعیین دادن خود به جانشینان حضر تاریخي فریسیان نخست با ارتقاء

یهودیت را به كلی متحول كردند. شریعت شفاهی فریسیان موجب پدید آمدِن میشنا،  كننده است نه فقط شریعت مكتوب،

 .(2)هی گوناگون قوانین یهود شد"تلمودهی بابلی و فلسطینی، ادبیات گائونی و مجموعه

                                                           

 ایران، یهود جامع تاریخ حبیب لوی، (؛1984یهودی، ایرانیان فرهنگی سازمان :س آنجلس لو ؛ 2چاپ) ایران یهود تاریخ لوی، حبیب -1 

 ابرامی هوشنگ بازنوشتۀ

 سیان، پارسایان یهود )انجمن کلیمیان تهران( -2 
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Farsī-yahūdi   یهودیان : "شاهین" بزرگترین شاعر یهودی ایران که  "تورات" را به نظم کشید.ـ ادبیات 

"شاهین نخستین منظومه شعری خویش را از صحیفۀ دوم تورات )کتاب خروج(  آغاز کرد و سپس به صحیفه های 

 ود.الویان، اعداد و تثنیه پرداخت. این چهار کتاب را به نظم کشید و حدود ده تا دوازده هزار شعر سر

شاهین ، نام سروده های خود را "موسی نامه" گذاشت.  علت آن بود که در صحیفۀ نخست تورات )پیدایش( نامی از 

 .موسی برده نشده و سرگذشت او از صحیفه خروج آغاز می گردد

پس از تکمیل چهار صحیفۀ تورات، او می رود و "تومار استر" و "کتاب عزرا" را که هر دو بخشی از مجموعه 

 .تاب مقدس یهودیان هستند ، آن ها را به نظم می کشدک

 شاهین نام بخش اعظم کتاب جدید خود را "اردشیر نامه" می نهد و بخش کوچک آن را "عزرا نامه" می خواند.

اردشیر نامه  در قالب حماسي  در ده هزار بیت ؛ داستان اردشیر )بهمن( و ملكه استر را با اقتباس از كتاب مقدس 

  .ستسروده ا

سومین اثر شاهین منظومه ای از دو موضوع مهم است که بخش نخستین آن داستان آفرینش را بیان می کند)  صحیفۀ 

نخست که همانا کتاب پیدایش است( و بخش دوم که شاید دو سوم سروده را شامل می گردد، به داستان یوسف و زلیخا 

  ارتباط دارد.
 قالب شعر درآورد )شاهنامه یهودی( و آن را به تفصیل انجام داد.شاهین، کاری کرد که  تورات را به 

 همه سروده های شاهین بیش از سی هزار بیت است.

 شاهین ، با چه زیبائی چهره طبیعت را در برابر چشمان ما مجسم می کند و می گوید:
 

 بگشود نـقـاب چمن روی از   ره بنمودـچون فصل بهار چه

 بازی نـیـزه به او دـش با بید    ازیــت تـیـغ بکشید سـوسـن

 پست سرو سهی به نزد اوشد    مست  دیدۀ  بگشاد  نرگس

 هـاشقانـع چــنــار پــای در   بهانه بی دریـد جـامــه گــل

 حسن شمشاد فروه و باغ بر   خیری بشکافت خرم از باد

 دّواربر سپهر  چو رخشنده   ارـخ گلـبـنِ  فراز به نسرین

 داده آب نیشـتر هایِ  چـون     فشه تاب دادهـنـد زلف بــش

 سوی هر به بستان پیرامون   روی  از الله بگشاد ـعرقـب
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 شبستان مجمر عود در چون   بستان  گردید چو بوی مشک

 دانـدن صبح، باد ز بنموده    گشت خندان بر دار، شکوفه

 دریده ها جامه همهدر بر،    آب سر کشیده  از ـروفـلـیـن

 رن شادـده نستـنـپیش فک رــس

 برباد غم داده به بوی دوست،
 

 این سروده ها همه از قرن چهاردهم میالدی است که قرون وسطی نامیده می شود.

یکی دیگر از سروده های شاهین  که در آن رنگ آمیزی بسیار جالبی را از محیط طبیعت در برابر خواننده شعر 

 تصویر می کند. 
 

 با دلبر خویش گشته هم راز آواز کشیده چـمـن بـه لـبـلـب
 در میان بستان دهــش دانـنـخ و َدستان طوطی و ُدراج و کبک

 گفتار وا وـــن در م، همهـبا ه و سار  و سقا و هدهد قمری

 وـآه بزه،ـس کنار هـب شادان و تیهو باز و پلنگ و سنقر
 گستاخ راز، گشاده در سینه سر شاخ قطاف بر و گنجشک

 پرواز نشاط و همه در با هم کرکس و باز و عقاب شاهین و

 َعرَعر گرد به کنان پرواز کبوتر و پرستو و رود سی
 پیرامون آب و سبزه در گشت دشت در آهو و گوزن و گور

 هرکس پی صید خویش درکار ببر و َکفتار دد و شیر و دام و

 اهـراگــچ در شاد و ودهـآس روباه و میش شغال و خرگوش و

 شده با نشاط هم راز هریک و ُگّراز زراف و پلنگ و گرگ

 تاب با سوسن و گل بنفشه در َسنجاب و ُسمور یوز و شق و

 کار از رفته بهار ویــب از مار و نهنگ و راسو و ماهی

 هـدان امید رـب زده رـب رـس درون خانه از و مگس مور
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به راستی توجه کنید که سرودن چنین شعری و آوردن نام این همه جانداران در یک شعر کوتاه به زبردستی و دانش 

 نیاز دارد که بتواند زیبائی های طبیعت را این چنین دلنشین تصویر کند.

 شاهین ، احساس حضرت یعقوب و حزن و اندوه عمیق او را به خواننده انتقال می دهد.

 
 اه کنعانم چه کردید؟ـابا آن م خوبانم چه کردید؟ابا خورشید 

 اه سماء را؟ــآن م کجا بردید  را؟ لقا سیمین آن بردیـد کجا

 آن ُدّرِ سمین را؟ کجا بردیـد عرین را؟شیر آن بردید کجا

 آن ِشکَّر لبان را؟ کجا بردید آن شیرین زبان را؟ بردید کجا
 

 که حضرت یعقوب با پیراهن فرزند گمشده به راز و نیاز می پردازد. در این جاست
 

 جا رفت؟ـک م آزارتــک دِ ــداونـخ  به گفت ای پیرهن، شاهت کجا رفت؟

 بینت؟ـجـار مهــنگ آن ا رفتــکج  گزینت؟ ارـی و ونســم رفت کجا

 گسارت؟ مـغارــی ز دوری راــچ  یارت؟ محبوب و آن از دوری چرا

 شمشاِد بستان؟ چرا دوری از آن   شبستان؟ شمع آن از دوری راـچ

 ه؟ـانــیگ اهــم آن از دوری راــچ  زمانه؟ رــفخ آن دوری از راــچ

 ینم؟ـمـا ثَ ـبـزی آن از دوری راــچ  ؟عزیزم ارـی آن از دوری راــچ
 

 اکنون ببینید که زلیخا به یوسف چه می گوید:
 

 ، پژمرده از چیست؟گلستان رخت  است رانیــکام و ذوق هنگام ارـت

 اب استـــتـ، آفُحسن رویت غـالم  خوبت در حجاب استپری از روی 

 ، تو جانیدر خـوبی هـمـه جسمند  جهانی انِ ــوبــخ هـلـجم شاهِ  وــت
 

 شاهین در یکی از سروده های خود شکایت می کند.
 

 راندنادان، شب و روز کام    روران نداندـنـدِر هــکسی ق

 دِر داناـد قــبرخاست و نمان  ارنـر و بـیـمیان پ زِ  ــزتع
 

 (1پایان قسمت دوم )
 ادامه دارد

 
 قسمت اول

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Saapi_sher_moh_naqd_yaa_tohmat.pdf 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Saapi_sher_moh_naqd_yaa_tohmat.pdf
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 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 
 شیر محمد ساپی

 

 12/02/2018 

          

 مقدمه ای  بر سیاست نیمه کاری
 

 

  ! نقـد یا تهمت زني
 )"دزدی های رحمان بابا از حافظ شیراز" از داکتر صبورهللا سیاسنگ(

 
   :(2) قسمت دوم
 

 فارسیهود  میراث گرانبهای فرهنگی یهودیان ایران !
 ساپیانجنیر: شیرتلخیص و تنقیح : 
 

 
 .این نکته در مورد عمرانی نیز صدق می کند .شاهین، این نام تخلص شعری او بوده و نام واقعی او را ما نمی دانیم

 
 .دومین شاعر بزرگ یهودی ایران "عمرانی" نام دارد

 
 از کمتر خویش اشعار کیفیت و ها سروده حجم نظر از و داشت گرایانه صوفی های اندیشه که شاعری عمرانی""

 نیست. شاهین

 منظومه از یکی در و شد زاده اصفهان شهر در او کرد. آغاز را خود منظومه نخستین سرودن عمرانی 1474 سال در

 .کنم مکان نقل کاشان به شدم ناچار و کردم می زندگی اصفهان در "من گوید می خود های

 است. برگزیده را نام این چرا که دده می توضیح آن مقدمه در و نهاده نام نامه" "فتح را خود اثر نخستین عمرانی

 به هودی مقدس کتاب مجموعه در بعدی صحیفۀ کشید. نظم به را تورات صحیفۀ پنج و آمد شاهین که کنم می یادآوری

 یساز آزاد ماموریت که بود موسی حضرت ارتش سپهساالر واقع در که شود می مربوط نون" بن بهوشع/"یوشع

 گرفت. عهده به را اسرائیل سرزمین

 شود. می مربوط نام همین به یهودی سنتی جشن به که دارد نام نامه" "حنوکا عمرانی دیگر منظومه

 است. اسرائیل" ایمان گانه سیزده ارکان و "واجبات  اثرعمرانی سومین

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Saapi_sher_moh_naqd_yaa_tohmat_2_2.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Saapi_sher_moh_naqd_yaa_tohmat_2_2.pdf
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 هک دهد می ننشا آن خواندن و است بیت ششصد حدود دربرگیرنده و دارد نام نخلستان" "انتخاب عمرانی چهارم اثر

 .است رفته کاشان به جا آن از و بوده اصفهان زاده یهودی شاعر این

 ت،اس بیت دوصد حدود انتها تا ابتدا از که را نامه ساقی این تمامی من " دارد. نام نامه" "ساقی  عمرانی اثر پنجمین

 .(3)"ام ساخته منتشر شده، چاپ آنجلس لوس در 1996 سال در که "پادیاوند" کتاب نخست جلد در و کرده تدوین

 
 

هم زندگی یهودیان ایران و س ،بخش دوم کتاب ، رپروفسور امنون نتص) "، اسرائیلیهود، ایران" از کتاب:وتنقیح تلخیص ـ  3
 (؟ان" را یهودیان پایه گذاری کردندفرهنگی و اجتماعی آنان . به عنوان مثال، آیا می دانستید که شهر اصفهان "نصف جه

پروفسور نتصر تنظیم گردیده، در لینک ذیل کتاب "یهود، ایران، اسرائیل" که بر اساس گفت و گوهای رادیویی منشه امیر با 
 [http://yahudiran.com/index.html] قابل دریافت است.

 وسآنتیوک تسلط دوران در برادر هفت شدن کشته با دارد ارتباط که است برادران" هفت "قصه عمرانی اثر ششمین

 حدود با است ای مرثیه نیز سروده این دهند. می دست از را خود جان یکایک که اسرائیل، زمین سر بر یونانی

 است. عمرانی از دیگری اثر نامه" "مناجات شعر بیت ششصد

 نبهج نیز سروده این است. بوده یهود دین عالمان ارشدترین از عقیبا" "ربی ها آن از یکی مقدس" مقتول ده "حکایت

 .دارد بزرگان این سوگ در ای مرثیه

 می نظم و نثر از ای آمیخته واقع در که دارد ارتباط اسحق حضرت کردن قربانی روایت با عمرانی منظومه نهمین

 .دباش

 دو از )یکی "میشنا" دوران های رساله از یکی و پدران" "اندرز  رساله از تفسیری و دارد نام نامه" "گنج دهم اثر

 ندارد. هائی سروده آن از پس احتماال و سروده 1536 سال در را آن .شود می محسوب "تلمود"( مجموعۀ کتاب

 پنج از بیت 567 تر دقیق عبارت به است؛ شده آورده نامه" "گنج از بسیاری های سروده اشعار" "منتخب کتاب در

 دارد. وجود نامه" "گنج در که بیتی اندی و هزار

 یهود ادب تاریخ در که است هائی منظومه بهترین از یکی بلکه است، عمرانی آثار بهترین از یکی تنها نه نامه گنج

 سراید: می او است. مانده جای به ایران

 
 د غالمت،و  ـُـب انـجه انـسلط  کامت، به شود خواهی که جهان

 دگانیـزن ه حساب،ـمی کن ب ربانیـهـم  هـب داــخ قـلـخ اــب

 ر کارـآخ در ویــش دهرآزـک یازارـم کس چـیـه دل زــرگـه

 انــشـای انـیـم ویـنش زمـیـه پریشان، مـزه نـت دو چو بینی

 رد، به منزلخو بی سرگشته   ل،ـــباط الـیـخ یــپ هـتـرف ای

 گشته زرگـب و، از آنـت امـن گشته، گرگ و پلنگ وــت طبع

http://yahudiran.com/index.html
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 م کشیده استـلـق ام همه راـن پیش از تو، زمانه بیش بوده است

 مـُگـ دــنــک رانـگـدی نـدهـانـم ردمـم انــیــم رــدگ وــت امــن

 امـن یـپ در اشـبـم ودهـهـیـب م،سرانجا شود چون گمتو  نام

 حیات باشد راــرگ، تــم در باشد اتـنج راــت هـک نـک آن
 

 واقعا دلنواز است و جای دارد که همگان از آن آگاه شوند:  "انتخاب نخلستان"اشعارمنظومه 
 

 مپیچ فرمان ز سر دهند، فرمان چو      مپیچ پیران دـنـپ از رـس ا،ـنواـج

 بال نبینی ریــیــپ روز اــت هــک        داـخ از ترس به جوانی، عهد به

 باش یرـپ نی،ـک می رـاگ جوانی        باش تدبیر رـفک در روز و شب

 آب ،برجوی روز هر به ناید که        شباب، عهد و حسن بر غّره مشو

 ه زار هزاران صد ،طرفهر ببین         بهار فصل به بستان به کن نگه

 نـچم نـصح هـب اـنـرع انـتـدرخ          نسترن و لهال و لـبـنـس و لـگ

 تهــآراس ائیــنـرع هـب را نــمـچ          نوخاسته و انـوانـج وــن هـمـه

 سر به رصعــم ایـه اجــت هـمـه         بر به زمرد ایــه هـلّ ــحُ  هـمـه

 ناتوان جملگی ن،ـیـبـب ریـیـپ ز      جوان، ای خزان فصل به کن نگه

 حریر جای به ،رب در کرده کفن         سیر چه برهنه شقاوت، از همه

 دوتا و رـیـاس و زارُ  زار هــمــه         واــن بی دهــش وادثــح ادــب ز

 بهار رـه پی یــزانــخ دـباش هـک         شمار تـمـغنی یـوانـج دور به

 درست، دـهـع و داری تـراس دل         ُچست و توانا هستی امروز چو

 اــت دو رددـگ راست قامت این که         وفا بی ای روز، آناز اندیش به
 

 عمرانی در "ساقی نامه" خود می سراید:
 

 رزانهـف بخت نیک یـک گفت خانه می پیر خواند راـم دی

 آمد کار وقت انــه ن،ـک کار آمد بهار وـن و وروزـن فصل

 روزی؟ غم در وـت باشی چند  وروزیــن اعـمـس در بالنـبل



  

 

 

 8از 4

 نقشاست تا بخش، باده از ببر بخشاست جان هوا و صاف باده

 خشنود خود شنق و بخش از باش بود خواهدیار نقش تو، بخش
 

 : عمرانی نامه" "فتح از ای نمونه
 

 بریدند تن از عوج و سیحون سر    رسیدند حشبون سرحد اندر چو

 پیکار تـوق ا،ـپ از دـآوردن در     بار یک به را ا موری سلطان دو
 

 :عمرانی از عامیانه کلمات استعمال
 

 دشوار و دور راه و تاریک شب

 بسیار ارــــب رـیـاس و نگـل ر  ــخ

 ماند فرو دل بی خویشتن عقل   به
 ماند فرو گل در خر چو گفتم غلط

 
 : عمرانی اندیشی مصلحت

 

 ارـک نـای مــردیـک مصلحت رایـب
 عار نی هست ننگی نه معنی این از

 یزدـبخ وی از صالح کو دروغی
 بریزد خون وی کز راست آن از به

 
)و این ارزیابی من در از نظر مقام و ارزش سومین شاعر یهودی فارسی زبان دانست فرد دیگری که می توان او را 

نیز گویا نخستین شاعر یهودی بخارائی است که سروده های او "خواجۀ بخارائی" کتاب "منتخب اشعار" است( و این 

 به دست ما رسیده است.

 نگاشته "دانیال نامه" نام دارد و طبیعی است که مرتبط با صحیفۀ دانیال در کتاب مقدس یهود می باشد.اثری که او 

بابائی بن لطف که بیشتر می توان او را تاریخ نگار نامید و کمتر به او لقب شاعری چهارمین شاعر "بابائی بن لطف"

 داد، در کاشان چشم به دنیا گشود.

"راغب" نامیده می شود که تخلص شعری او "الیشع بن شموئل" واهم از او نام ببرم که می خپنجمین شاعر یهودی 

بوده و در سمرقند می زیسته و تا آن جائی که بررسی شده، دو منظومه از او باقی مانده که یکی از آن ها "شاهزاده 

 و صوفی" نام دارد و دیگری "حنوکا نامه" نامیده می شود.



  

 

 

 8از 5

بخش تنظیم کرده که تصور می کنم شمار کل ابیات آن به دو هزار می  35داستان "شاهزاده و صوفی"  را الیشع در 

 رسد که با نثر نیز آمیخته است.

 
 اسرار دانشور موزون ای که      دگر بار شهزاده گفت صوفی به

 تز حرف دلپسند خرم دلم          قندت چو ارگفت  مسموع شدم
 

***** 
 

 جهاندار  به خسرو، کی شهنشاه                 نیک کردار  وزیر  دگر گفتا

 نشانه  وفاداری  از  تن  یک  به                 نمی بینم در این خلق زمانه

 مکر و حیل بر نسل آدم  به جز                  خلق عالم  بر زبان  نباشد
 

 است و قافیه دارد: توجه کنید که این نثر مسجع
 
پس صوفی زبان را چو سوسن باز کرد و سخن سنجی آغاز کرد و گفت: حکیمان در تعریف عقل کوشیده اند و »

چنین فرموده اند که عقل برای کالم آدمی، مثل جانی است به جسد. چنان که جان موجب حرکت جسم انسان است، 

  «.جانین جهت کالم نادان همچون جسمی است بی همچنین عقل نیز موجب حسن و فضیلت کالم است. از ا

که "قصه هفت برادران" را به نظم کشیده و از رویدادهای دوران آنتیوکوس "یوسف بن اسحاق" نام دارد  ششمین شاعر

 فرمانروای یونانی سرزمین اسرائیل سخن می گوید که حاکمی جبار و خونخوار بود.

اشان . او متولد کنام دارد که "امینا" تخلص می کندببرم "بنیامین بن میشائل" هفتمین شاعری که می خواهم از او اسم 

بوده و در همان شهر نیز زندگی می کرده و اشعارش را نیز در همان جا سروده ، ولی گویا در دوره ای از کاشان 

 به همدان می رود تا در آن جا سکونت کند.

 
 در سروده های " امینا" : نوعی طنز

 
 خواهی نمیری بی کفن     ز من  بشنو  ای دل بیا

 هرگز نبندی دل به زن

 گر نیشکر  لبش  باشد        بشنو ز من، جان پدر

 هرگز نبندی دل به زن

 حسنش ز مه بهتر بود      عنبر بود  اگر  گیسوش
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 هرگز نبندی دل به زن

 انگبین    لبانش   دور     بینگر خال دارد در ج

 هرگز نبندی دل به زن
 

 .ر اوائل قرن هیجدهم می زیستاین شاعر د

او منظومه نساااابتا  با حجمی با نام "حیات شاااااعر دیگری به نام "ساااایمانطوب ملمد" داریم که تخلص او "طوبیا" بود. 

 . 3"فانی داردالروح" سروده که جنبه های عر

"در رسااااله ای که به زبان عبری انتشاااار داده ام، از حدود شاااصااات شااااعر نام برده ام. ولی پس از آن به شااااعران  

دیگری نیز دسااترساای یافتم و آثار آن ها را پیدا کردم که آن ها را به صااورت یادداشاات ثبت کرده اما هنوز به تنظیم 

هودی داشااته ایم. امکان دارد که شاااعران دیگری نیز وجود آن ها نپرداخته ام. می توانم بگویم که تقریبا نود شاااعر ی

داشااته اند که هنوز باید در آرشاایوهای مختلف جسااتجو کنیم و دساات نوشااته های یکایک آنان را از زیر غبار بیرون 

 .3 "(یهود ، ایران ، اسرائیل "متن کتاب از، ) آمنون نتصر."کشیم و به تحقیق بپردازیم

 
 :ندبارتمنشأ تقلید بودند و ع دانشمندان و فالسفۀ یهودی غیرایرانی که مأخذ و فارسیهود غالبا  متأثر ازدگان نویسنآثارو

میمون که بر آثار بسیاری از نویسندگان و شعرای فارسیهود اثر گذاشته است. تأثیر فلسفۀ ابن میمون یا رامبام ابن". 1

 الحائرین داللت م( و تأثیرکتاب1508از عمرانی )“ ایمان اسرائیلگانۀ واجبات و ارکان سیزده”را در ترجمه و تفسیر 

نوشتۀ  الروح حیات م( و کتاب عرفانی1۶8۶نوشتۀ یهودا بن ا الزار ) فرایض یهودا های فلسفیاو را بر کتاب

 توان یافت.م( می1821سیمانطوب ملمد )م. 

زیست و یکی از فالسفۀ م در بغداد می942تا  892 یا 882های که در سال عدیا گائون )سیدبن یوسف الفیّومیس. 2

م در اسکندریه 50م تا ق20های سالکه حدودا  در ،یهودی و عالم کالمی است. او از اولین کسانی بود که بعد از فیلو

ر و ازیست، فلسفه را وارد یهودیت کرد. تأثیر سعدیا گائون بر نویسندگان فارسیهود در آثار فلسفی یهودا بن ا الزمی

 بسیاری دیگر از نویسندگان یهودی نمایان است.

 است که در اواخر قرن یازدهم میالدی  القلوب فرایض های اسپانیا و و نویسندۀ کتاببحیا ابن پکودا از کبالیست. 3

 سیمانطوب ملمد، متخلص به طوبیا، نویسندۀ کتاب خود تأیید کرده است الروح حیات زیست. تأثیر او را بر کتابمی

یکی از یهودیان اسپانیایی شمال افریقا بود که در قرن دوازدهم میالدی  ودا بن شموئیل بن عباس بن ا بون. یه4

 .۴"م(، متأثر از اوست1702، نوشتۀ بنیامین بن میشائل متخلّص به امینا )اسحق قربانی زیست. منظومۀ تفسیریمی
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 :اشعار فارسیهود از نظر سبک و نوع مفاهیم

 اند.اند، در قالب مثنویسرایی سروده شدهفارسیهودی که اکثرا  در سبک حماسی و داستاناشعار "

بن اهرون نامهشوفطیم عمرانی و و نامهفتح شاهین و نامهآفرینش و نامهموسی سرایی دوران عتیق، مانندداستان

 ماشیه.

هایی از داستان و قسمت  خواجۀ بخارایی نامهدانیال هایی ازهای میدراشی، مانند قسمتپس از عهد عتیق و داستان

 شاهین و حنوکانامۀ عمرانی. اردشیرنامه شیرو و مهزاد در

ها به زارشادامۀ این گ .انوسیم کتاب سرایی مستند در بیان وقایع تاریخی از بابایی بن لطف کاشانی، درسبک داستان

 بن رفائل.اش، بابایی بن فرهاد کاشانی، و ماشیحدست نوه

های توان به غزلشوند. از جمله میهای شعر فارسیهود غزل و رباعی است که در اشعار غنایی دیده میاز دیگر فرم

 یوسف و”داستان های عاشقانۀ غزلاز شاهدی.  توحید گلشن الیشای بن شموئیل )راغب(،عرفانی سیمانطوب ملمد، 

 بن اسحق یهودی اشاره کرد.های یوسفامینا و رباعیعمرانی ،“ نامهساقی”،  نامهآفرینش شاهین در“ زلیخا

بند اند ترجیعشود. از آن جملههایی معدودی از این نوع اشعار در نظم فارسیهود دیده میبند: نمونهمخمس و ترجیع

 بن اسحق یهودی.طنز آمیز امینا  یا مخمس عرفانی یوسف

 

 

 

 

توان از مفردات شاهدی ؛ های بسیاری،از جمله میبیتها: در اشعار فارسیهود تکبیتقطعه، مفردات و تک

 .توحیدی یاد کرد گلشن صاحب

          کند می افغانبشنو این بلبل چه 

 کند ستان میـر گلــجـۀ هـصـق

میمون سیزده اصول ایمان اسرائیل، برگرفته از تدوین ابن،  پدران اندرز یا عمرانی نامهگنج سبک پند و اندرز

 .۴"یهودا بن داوید الپندمخزن .و  )رامبام(، سرودۀ عمرانی

 
 :تهمت زني با نقد   تفاوت 
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طبیعت آن جامعه ی روشن فکری که استعداد هضم مطالب ندارد، به پخته خواری عادت کرده و بر آن گنجینه ی "

بت های  بودن فرهنگی تکیه داشته، که داخل آن باد هوا بوده است، اینک که با دست تنگی و بی پیشینگی و مقوایی

خیالی خود در تمام زمینه ها مواجه شده به عکس العمل های مختلف روی کرده است: یا خود را به کری زده و 

 یا مشغول ایراد گیریتظاهر می کند که چیزی نشنیده، یا به تمسخر مطلب، یعنی تمسخر خویش روی کرده و 

ندیشیدن بپردازند و آنچه را دیگران و همزمانان آنها ، به جای اصل شمردن اندیشه های گذشتگان ، خود به ا"."است

پایان پنداشته بودند، پایان نشمرند؛ و آنچه راکه مدتها چون حقیقت های شک ناپذیر عرضه می شد، دوباره به پرسش 

 .۵را اصل بشمرند، به تحقیق رو کنند" بگذارند و به سنجش آنها بپردارند و به جای آنکه دانش آموزی

آن  مدافعان صحت و قدمت اشعار رسیهود به آسانی هویت یهودی زبان فارسی را اشکار و روشن میکند.منابع فا

ساقی نامه عمرانی را بخوانید و متوجه می شوید که تا چه اندازه همشکلی ومشابهت وجود )حافظ (  شاعر ساختگی

 درقسمت چهارم ( حث)ادامه این ب       دارد.

 
 ][][][][ ادامه دارد 

 
 

 عه کرده می توانید:ا با کلیک بر لینک های آتی مطالهای قبلی ربخش 
 
 اولبخش 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Saapi_sher_moh_naqd_yaa_tohmat.pdf 
 

 (1بخش دوم ) 
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Saapi_sher_moh_naqd_yaa_tohmat_2_1.pdf 
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 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 
 انجنیر شیر سافی

 

 02/03/2018 

 سیاست نیمه کاری سیاسنگ بر مقدمه ای

 (نقـد یا تهمت زني ! )"دزدیهای رحمان بابا از حافظ شیراز"

 تلخیص و تنقیح: انجنیر شیرساپی - داکترصبورهللا سیاسنگ نوسنده: 

 

 قسمت سوم
 

 انوس هامانع اوقیزمان عبور آدمی از  شناخت جغرافیای عالم ــ

دن ، زیرا باز ش، یک پدیده جدید چند صد ساله استدرک مفهوم جغرافیایی جهان و آشنایی با محدوده و گستردگی آن

، مکان استقرار اقوام و ملت ها و سرانجام ابحار، کشف اجزاء جغرافیایی دنیا، شکل هندسی و محل بحریهای راه 

آشنایی نسبی با مراکز تجمع و اماکن اسکان آدمی، تا پایان قرن هفدهم میالدی نیز، چنان که رسامی های باقی مانده 

نه زنی محصول برداشت از نقالی و یا مشاهدات مستقیم هزاران ماجراجوی دریا از آن عهد گواهی می دهد، یک گما

 تازه بوده است.  گرد در مناسباتی مطلقا  

مستندات الزم در باب گوشه های  ۀالب نو، برای گشودن رموز، و ارائانبوهی از مط ۀبدین ترتیب، به دنبال عرض

رجوع به نقشه های قدیم منطقه، باز هم استخوان بندی اصلی  قابل تعمق تاریخ و فرهنگ این منطقه، و در نهایت هم

نگاه بنیان شناسانه به تاریخ و تمدن شرق میانه، استوارتر و محکم تر و معلوم شد علی االصول زمان برنامه ریزی 

برای تدوین تاریخ و فرهنگ غربی موجود، تا چه حد 

 ۀبه ما نزدیک است، خردمند تنها با توجه به این اشار

وسیع و عمیقی  ۀچه توطئ ۀمی یابد در چنبر وتاه درک

گرفتار و در دست چه دل بستگی های کودکانه اسیر 

 بوده و هستیم.

آن زمان که سران کنیسه و کلیسا، پس از اعزام پیاپی 

ناخدایان و ماجراجویان به اوقیانوس گردی های 

نخستین، برای شناخت مراکز تجمع و تمدن، در فاصله 

انزدهم تا اواخر قرن شانزدهم، سرانجام اواخر قرن پ

 جغرافیایی جهان را به دست آوردند.ۀ و برای اولین بار نقش

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Saapi_sher_moh_naqd_yaa_tohmat_3.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Saapi_sher_moh_naqd_yaa_tohmat_3.pdf
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برداشته ام، که در انتهای قرن شانزدهم، « پایان دنیا»به نام  "هاروود"کتاب جرمی  ۴۵ۀ جهان را، از شمارۀ این نقش

نقشه های گوناگون، از دنیای جدیدی فراهم شده است که کشتی های وارد شده به اوقیانوس ها ۀ یعنی دوران عرض

آلمانی، حامل اطالعات جدید و دقیقی که کاوش های  مؤسسۀکشف کرده اند. ترسیمی است آماده شده از سوی یک 

 جغرافیایی نو به دست داده بود. 

از همان نقشه، فرانسه با نام  روپااقسمت  در

یا، اسپانیا و ایتالیا با نام امروزین، آلمان گال

یا، انگلیس با نام انگلیا، با عنوان جرمان

با عنوان پولونیا، فنالند با نام  پولیند

با نام  یدنالندیا، نروژ با عنوان الپیا، سوفین

سوئدیا، روسیه با عنوان راشیا، مجارستان 

با نام هونگریا، یونان با عنوان گریسیا، 

ام ناردتیا و حتی مسکو با عنوان ترکیه با ن

یا  ندیلاموتکوویا دیده می شود، ولی به نام ه

 ال به هیچ صورتی بر نمی خوریم. نزد صاحبان اندیشه این گونه نقشه های قرن شانزده و هفده،گدرلند و نیز نام پرتین

ی در تولید این دو کشور ند و ترکیه است، به طور کامل حقه بازیلاال و هگکه فاقد شناسایی سرزمین های پرت

 عثمانیان را رسوا می کند.ۀ نیز بی ریشه بودن گفت و گو در باب سرزمین و سلسلاستعمارگر و 

قرن هفدهم،  اواسطدان بزرگ  هکارتوگراف و جغرافیۀ به وسیل میالدی، 1۶3۵آسیا ترسیم شده به سال  ۀاین هم نقش

بر  که عمدتا   رسامی نقشه، نمونه از دوران آغاز دصبرداشته ام، حاوی کتاب پایان دنیا  ۹0ۀ که از صفح ویلیام بلو،

به قصد کشف  سبیل گزارشات مالحان و ناخدایانی تنظیم می شد، که در گروه های بی شمار، از اوائل قرن هفدهم،

  شده اند. پایگاه بی پناهانی قابل غارت، راهی اقیانوس های جهان می

برای  ال  آسیا کامۀ سال پیش هم هنوز قار 383نقشه غلط است و حکایت دارد که  تصویری این اطالعات بخشی از

شناخته نبود، چنان که استرالیا  مکتشفان تفنگ به دوش

خود  رمومحل و ف در جاپان را در آن نمی بینیم، چین و

قرار ندارند، افغانستان و ایران با شمایی 

م معلو و در مجموع درون هم فرو رفته اند، نادرست،

که هنگام ترسیم این نقشه، به جز حواشی سواحل،  است

مریکا، که از همان زمان اۀ درست مانند نقشه های قار

 از آسیا وجود نداشته آگاهی دقیق جغرافیایی مانده،

در این  نام شهرهای مضبوط و مندرج نالیزاهنگام  و

مطمئن می شویم که توافقی با اعالم تمدنی  ال  نقشه، کام

 .اینک شناسایی نمی شوند منابع تاریخی موجود ندارد و گویی از مردم و اقوامی می گوید که
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اسامی شهری باال در آن  ، به جز سیالن هیچ یک ازمیالدی 1۶3۵ترسیمی آسیا در سال ۀ حوزه هند که از همان نقش

قابل  به زحمتۀ نمون نمروتان و اوریکا و کرنیما و ده ها : می ناشناسی چونای آن، نام های بونیست و در ج ثبت

 خواندن دیگر قرار دارد. 

چیزی شبیه سینال! آیا چه فرض کنیم؟ رسام نقشه  هگرآکاندار بر می خوریم و به جای  یهدر محل دهلی به چیزی شب

و یا نام های کنونی بر  یدههای هند تراشسال پیش، مطلبی از منبع نفخ شکم، در معرفی شهر 383 قدیمی هند، در

و گستردگی زبان فارسی در  مغول گرا یید دست نویس های تاریخأع هند ساخته هایی اختراعی برای تمناطق تجم

هند را ندارد، پس  و دهلی و دیگر شهرهای اینک تاریخی هگرآمیالدی،  1۶3۵سال  هندۀ اگر نقش هندوستان است؟!

به دربار  این نقشه، قدم بر رسامیسال ت 32یعنی  میالدی، 1۶03نخستین کشتی انگلیسی در سال  کفتانچه گونه 

 دعوت شده و هدیه برده است؟  هگرآ جهانگیر در

  !آیا سرانجام در اسناد انتقالی از غرب، به کدام مقوله و مطلب می توان اعتماد کرد؟

ت کنونی آن منطبق است، در ارمومیالدی باری کم و بیش با ف 1۶3۵سال ۀ اگر سیمای جغرافیایی هندوستان در نقش

ترکیب و نمای کنونی  مواجهیم که شباهت چندانی باکنونی( ایران فارس )از سرزمین  صورت نادرستی این جا با

داده اند. به صورت دایره درآورده و دریای باکو نام  آزاد آب های خزری که به علت عدم ارتباط باۀ ندارد. با دریاچ

شنا فقط به کابل و خراسان و مکران آو از میان نام های  نمی بینیم راتبریز و رشت و اصفهان و کاشان و قم و شیراز 

یسان و دیال و ب ناشناسی است، چون ویندیس و کورا و انجن و کسالر اسامی و سکستان و نیسا بر می خوریم و باقی،

مکران در محل کنونی آن نیست، اما نام شوش درست برابر موقعیت  گرچه کابل و خراسان و ؛و پانس و سرهرت

  !امروز، در جای خود نشسته است جغرافیایی

 نمای هوایی از شهر شوش که مرقد پیامبر دانیال و قلعه آپادانا در آن مشخص است.

در کتاب مقدس یهود می مرتبط با صحیفۀ دانیال زبان شاعر یهودی فارسی "خواجۀ بخارائی" اثری "دانیال نامه " از

  باشد.

از بغداد خبری نیست و به جای عراق کلده گذارده  میالدی خیره شوید که در آن 1۶3۵سال حاال درست به نقشۀ 

و طرطوس و صیدون و یافا درست است و در جای خود قرار دارد، چنان که مکه و  مکان سوریه و دمشق است.

از بین النهرین و عربستان، به کفایت معلوم می کند که رسام  نقشه قدیمی این در محل کنونی آن است. مدینه و طائف

و اگر از شیراز و اصفهان و تبریز و قزوین و بغداد و بصره یاد نمی  آن، بی سر و پایی یاوه باف و جاعل نبوده

هایی با در زمان او، شهر اصلی و کلیدی منطقه را می شناسد، پس آگاه می شویم ولی مراکز و مناطق کند،

 .و زبان ها نبوده است ر سر پاب ، هنوزامروزین اسامی

است.  ثبت شده و جای دریاچه وان خالی ناتولی به جای دریای سیاه دریای بزرگ آمده، نام سرزمین ترکیه، به صورت

سال مقدم بر  200که قریب  کرده اند نمی بینیم، هرچند مکتوب را و قونیه و ازمیر انقرهو  استانبول و قسطنطنیه

چند ندیده  و رسام قرن هفدهمی این نقشه، سلطان محمد فاتح قسطنطنیه را تبدیل به اسالمبول کرده بود. شاید به زحمت

و بورسیا را خواند و دیگر اسامی، تربیساندا و اسکور و  بتوان نام افسوس و ماالتیه و سیواس انگاری و قبول تشابه،

 از این قبیل است، که بوی فرهنگ رومن را می دهند، نه ترکی!  آستیناس و استیس وا و لیپرو و پریاما و آپساتالی
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دهنده در این نقشه و نظایر آن، تا پایان قرن هفدهم قابل اعتنا است:  معلومات و عجیب بسۀ در عین حال دو نکت

ر ر عرض اندام فرهنگی، دنخست این که زبان این ترسیمات، کلیسایی و التین است که نشان می دهد تا قرن هفدهم ه

به اختیار و انحصار کشیشان بوده و کسی اجازه و یارای ابراز نظر مکتوب در هیچ زمینه ای، بیرون  هر حوزه ای، 

ید مطالب تورات و انجیل نداشته است، چنان که تاریخ فرهنگ اروپا، از أئتاز مدارس دینی صومعه ها و آن هم در 

ترجمانی گفته است که در قرن شانزده و هفده، قصد برگردان متن انجیل به زبان عاقبت شوم و شقه شدن نخستین م

  های فرانسه و انگلیسی و آلمانی را داشته اند. 

فریقا یک بار به دنبال نام دریای مدیترانه، بار ادوم توجه به لغت فارس در این نقشه است که دو بار در شاخ ۀ نکت

مریکا در انتهای شمال سمت راست نقشه آمده است و اباالخره پس از نام سرزمین دیگر در اشاره به خاک اروپا و 

در همه جا به معنای حوزه و منطقه است. با این نشانه شاید بتوان پارسیکوس را هم در زبان التین به معنای محدوده 

 گرفت. چنان که در نقشه های منتشره از سوی آرامکو نیز به همین ترتیب دیده ام.ای 

دین ترتیب و با این مقدمات می خواهم به یک بررسی ب

بع من تطبیقی دست زنم تا از میان آن و با تکیه به این دو

ه اعالم کنم چه گونه دانست مطمئن کارتوگرافیک جدید و قدیم،

و  در قرون اخیر های تمدنی و تاریخی و جغرافیایی جهان را

 ش ونگارۀ حوز به هنگام تسلط کامل کنیسه و کلیسا بر

دست تراش  تدارک کرسی های فراآوری فرهنگ انسانی،

 !کرده اند

 جدید یافته های مراجعه به این رسامی ها، که پس از اینک و

از جهان چهارصد سال پیش است،  و بسیار معیوب مکتشفین

هر بهانه، از مراودات  می توان نتیجه گرفت که هرکس، با

 است و به ریش عقل اسیر نادانی پیش بگوید، بی تعارف بر چهار قرن بین المللی و از حوادث تاریخی جهان، مقدم

جغرافیا و به طور قطع تاریخ،  د که در موضوعنخویش می خندد! زیرا این رسامی ها به روشنی اعالم می کن

 .وجود نداشته است ورود آدم به اوقیانوس ها، اطالعاتی ماقبل

  اخیر  ۀ ، نوپیدای یک و نیم سدشیراز
دایره قناس که بر اساس اسکیل زیر آن،  نقشه ای است که رسامان روس از شهر شیراز برداشته اند. یک شبهاین 

   می رساند همراه شرح کوچکی از مشخصات اولیه شیراز. تر از دو مایل مربعبه کم سطح شهر را تقریبا  
 

م. شیراز توسط سروان پرسکوریاکف، از سپاه نقشه برداری روس  1850نقشه تفصیلی سال  :شهر شیراز  ۀنقش

ساژین تهیه شده، نه تنها بیانگر ساختار 100تحت راهنمایی سرهنگ چیریکف و در مقیاس یک اینچ انگلیسی به 

در دوران کریمخان  طراحی شهر در نیمه اول قرن نوزدهم است، بلکه همچنین شهر را همراه با بناهای اداری آن

 (66در دوران قاجار، ص  فارسشهرهای  ۀلفین، نقشؤت مأ)هی زند نشان می دهد.

قاجار، شرح دیگری نیز بر رسامی شیراز آماده دارد که فقط و فقط پر نویسی و  ۀدر دور فارسکتاب نقشه شهرهای 

لفاظی محض است و به هیچ روی تکلیف قضایا را معلوم نمی کند و در حالی که نقشه نقاط عمران شده اندکی را 
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وام می کند که در باغ هایی نظیر ارم و نارنجستان ق -نمایش می دهد، شروح آن شیراز را مملو از محله ها و کاخ 

الدین معماران روس در ابتدای جلوس ناصرباغ هایی که به مدد  -میالدی هنوز ساخته نبوده اند. کاخ  18۵0سال 

 شاه، نخستین سلطان قاجار، آماده و در و دیوار آن را از باسمه و پته های دخترکان روس پر کرده اند!

 1۹3۶دونالد ان. ویلبرت در جزوه گزارشی خود در باب تعمیرات مسجد عتیق، از جمله نقشه پائین از شیراز سال 

که جزء به جزء در اسکیل و مساحات با رسامی نقشه برداران روس ها مطابقت دارد. این نقشه  میالدی ارائه می دهد

ر معتبر کردن کار نقشه برداران قدیم، نشان می دهد سال پس از رسامی روس ها کشیده شده، عالوه ب 8۶جدید، که 

تزار، شیراز نه از حیث عمران درون و نه از نظر توسعه بیرون از  دویافسران ار که قریب قرنی پس از ثبت

غیر متعصب به این دو نقشه شیراز،  ،جو گر ت نکرده است. یک نگاه جست وحصار به میزان یک کف دست هم تفاو

، به علت قلت جمعیت، تا همین شصت سال فارسیرات تاریخی و جغرافیایی در ا چه اندازه تغینشان می دهد که ت

    ( ی از عالمات تجمع متمدنانه نبودهسال پیش هم جز بیشه ای ته ۶0پیش کند و فاقد پروژه و نیاز بوده است. )اصفهان 

آن تاریخ ۀ ملموس واحدی داشت. زمینۀ همعصر او، همه زمین سروده های دیگر سخن سرایانغزل های حافظ و »

هشتم هجری بود. کامیابی های آنان، حاصل زندگی پرتوان شهری شیراز بود: امنیت ۀ جغرافیا و اقتصاد شیراز سدو 

حاصل از برج و باروی شیراز که شهر را از حمالت قبایل و سپاهیان چپاولگر مصون می داشت، محله ها و 

ت و موعظه هایی که از باالی منبر مسجد بازارهایی که شیرازیان در آن می زیستند و کار می کردند، نماز جماع

خاتونیه، گرد هم آیی صوفی ها در رباط خفیف. دین جویی و ۀ عتیق ایراد می شد، درس ها و خطابه ها در مدرس

چه کسی می توانست یکنواختی زهد دایم و روزه و دعا را برای مدت های دیگری هم داشت: ۀ دینداری مردم جنب
ر از جنبه های زندگی شهری خشونت سپاهیانی بود که شهر را محاصره می کردند. یکی دیگمتمادی تحمل کند؟ 

شهر، لذت جویی و عشرت خواهی و القیدی اخالقی در شراب خواری و هرزگی و استعمال ۀ اوباش افسار گسیخت

بای خاص این عدم توجه به عقل و دین در جامعه به شعر حافظ رنگ زیمواد مخدر از جنبه های زندگی شهری بود. 
)جان لیمبرت، شیراز در  «.خود را می دهد و موجب می شود که شعر او مورد پسند تمام هموطنان اش قرار گیرد

 (۹1روزگار حافظ، ص 

طور کلی فن ساختن دیوان برای  آیا متوجه کاربرد اشعار حافظ و به

این و آن شدید، که عمدتا حاصل کار برنامه ریزی شده ای از سوی 

کنیسه و واتیکان و مشارکت کشیش و خاخامی از جنس جان لیمبرت 

و با این قصد و برنامه بوده است که توجه به عقل و دین را از خیال 

نماز و روزه مان بیرون برانیم و برای اعالم این که جان مان از 

 دائم به لب آمده، با حافظ همصدا شویم.

الحال محوطه ای است بی حصار که شامل است تخمینا » شیراز  

هفت هزار خانوار . خداوند شاهنشاه جم جاه کامکار ملک الملوک 

ناصرالدین شاه قاجار را موفق دارد که به عمارت اش همت 

نزهت االخبار،  )میرزا جعفرخان حقایق نگار خورموجی،« گمارد.

 (۶۹تاریخ و جغرافیای فارس، ص 
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می بینید که اندک اندک دوران سامان شیراز به عهد ناصر الدین شاه رسیده است و گرچه نیم سطری از شروح 

 اسی در متن باال قابل اعتنا نیست.تاریخی و رفت و آمدهای سی

)در اوایل عهد رضا خان،درکتاب فصیحی برای بیان سرگذشت تاریخی و مستحدثات و معماری های آن شهر ویراتص 

خورشیدی  و درکتاب نقشه برداران نیروی هوایی ارتش ایران  1313« به یاد گذشته»و درکتاب « به یاد شیراز»

ۀ چسبیده  به کنار ه نامسکون تقریباخورشیدی ( برداشته اند، هنوز هم قصبچه ای نزدیک ب 133۵از شیراز سال های 

دو خیابان جدید و میدان و معدودی بنای مسکونی، در میان سبزی شهر، ارگ کریم خان با برج های مشهور آن ، 

 .کاری های سراسر شهر دیده می شود

جید  که سال پیش را با دروغ های موجود در باره آن شهر بسن ۶1حاال خودتان شیراز درون این تصاویر هوایی در

 سال پس از قتل عام پوریم هنوز هم در این سرزمین، شهری آماده تجمع متمدنانه یافت نمی شده است!  2300

"اگر به قدامت شهر "شیراز" زادگاه خواجه حافظ وسعدی که قبل از کریم خان زند قدامت شیراز منحیث شهر وجود 

که این دوشاعر بزرگوار را به آن سالها دور منسوب میکنند این منطقه صحرا ودشت بوده وهیچ  نداشت و درسالهای

سکنه نداشته است چطور ممکن است دوفرزند نامی قبل از مادر ایشان یعنی )شیراز( بدنیا آمده باشند. لطفا   به تاریخ 

با این ژرف بینی ناصر پورپیرار در .یدحقیقی شیراز که در آن جعل صورت نگرفته باشد خود مراجعه وتحقیق نما

 " *.می یابیم که رحمن بابا متقدمتر از حافظ شیرازی بوده ، قدامت حافظ نیز از دوصد سال تجاوز نمی کند

اید،  تعریف کرده عثمانیان و صفویه و بابریان را منزلگاه اگر اسالمبول و قونیه و اصفهان و شیراز و دهلی و اگرا

اگر سه قرن پیش دارید؟  قدیم غیر مجعولی، حاوی ذکر نام این شهرها، دورتر از دو شه و رسامینقۀ توان ارائ آیا

  .مآری، برای دیدار آن به کجا رجوع کنی

 ][ ادامه دارد ][
 ، ص 6)جلد  و (105الی103 ص 4)جلد  .برآمدن صفویه ( ناصر پور پـیرار ")تاملی در بنیان تاریخ ایران " مأخذ و منبع :

  (213الی 204ص 7( و)جلد 262الی 253و  242

 " به جواب سخافت صبورهللا سیاه سنگ" )مسعود فارانی(*ـ 
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 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 
 ساپی انجنیر شیر

 

 10/03/2018 

 مقدمۀ بر سیاست نیمه کاری سیاسنگ
  قسمت چهارم

 ! تفاوت نقـد با تهمت زني
 صبورهللا سیاسنگ( "دزدیهای رحمان بابا از حافظ شیراز" )از داکتر
 در خراسان بزرگ؟ قسمت چهارم ـ  فارس و بررسی زبان فارسی 

 ساپی شیر انجنیر :تنقیحتلخیص و 

 

پیش از ظهور داریوش، به قصد یافتن نام و عنوان و سرزمینی برای فارس و  ۀجست و جو در اسناد کهن شرق میان

نامی از  بابلی او نیز ۀکه در تنها سند بازمانده از کورش، یعنی گل نبشت آنجابا ناکامی مواجه است تا  مطلقا  فارسیان، 

ای از ابنیه و سنگ نگاره،  اینک به دست داریم، مانند مجموعه آنچهشود و بنا بر می خطه و یا قوم فارس برده ن

 با یقین کافی مدعیتوان می های تخت جمشید و نقش رستم و کورنگون و سیوند و تنگ سروگ و غیره،  نظیر یافته

 شد که سرزمین کنونی فارس بخش کوچکی از امپراتوری کهن ایالم بوده است.

ه ایم که معرفی آن ب سفالینی نیافته ۀرغم زیر و رو کردن سراسر اقلیم فارس، حتی کاس اما تا امروز و هنوز، علی

 ای از فارس کهن پیش از هخامنشی میسر باشد. عنوان دست ساخته

بزرگ و مهمی از یهودیان جنوب  است که نام فرقۀ« فریسی»تلفظی از واژۀ « فارس»ال زیاد، این کلمۀ به احتم

اریوش ، حتی با دبیستون قومی که بنا بر متن کتیبۀ سوم در آن منطقه زیسته اند. ایران است که از زمان شلمانصر

انیم که بد« صدوقی»یهودیان  م داریوش را از فرقۀره می توانیعلیه او شورش کرده اند، که با این اشاجنگیده اند و بر

 . ته با فریسیان در اختالف بوده استپیوس

زیستی مستقلی را شاهدیم که در تمام اجزاء و شاکله، اختالطی از فرهنگ و زبان  ۀاینک در شرق ایران مجموع

از تیپولوژی، زبان، آداب و رسوم، ها  هندیان و قبایل مختلف افغان و ترکان و ازبکان و تاجیکان خراسان است. آن

کیلومتر به داخل  رند، که عمق قبول آن بیش از دو صد سالبمی سود  راک، رقص، آواز و باورهای خاصیلباس، خو

ها بسته و  فرهنگ شرق ایران در تمام زمینه ۀنیشابور، حوز به محض عبور به سمت غرب، از شهر   ایران نیست.

 ترین ارتباطی با نمودارهای تجمع شرقی ایران ندارد. شود. که کممی دار حیطه هستی مستقل دیگری پدی

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Saapi_sher_moh_naqd_yaa_tohmat_4.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Saapi_sher_moh_naqd_yaa_tohmat_4.pdf
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است که بر اثر دگرگونی  زمان و شاید از باب  ستان = سرزمین مطلع خورشید(" بوده خراسان ــ "خورستان )خور+

روبروی مغرب  کلمۀ خراسان در متون کهن به معنی مشرق )خاور( در. است برابری  نگارش به خراسان تبدیل شده

 جایگیری یهودیانی خاور بود. ، خراسان بزرگ اسکان واست. از این دیدگاه )باختر( به کار رفته

خراسانی نمی داند. آن ها  النهر، خود را انیگری رایج است. هیچ ساکن ماورا،ایر عنوان خراسان بزرگ از قمپزهای

خطاب می شوند. اما از این  بلخ، هرات و خوارزم{ و غیره} و غالبا ازبک اند و اهل خیوه و مرو و بخارا و سمرقند

النهر است، در  رانی راهنمایی کننده تر از ماورا،ای ظر جغرافیایی و برای خوانندۀکه اشاره به خراسان بزرگ از ن

اقلیمی کاربرد عنوان قالبی خراسان بزرگ بسیار مصطلح و دل چسب می نماید. در  های درون گفتارها و نوشتار

 النهر عمدتا رد مستمر عبور زندگی تاریخی به تمام اشکال خویش دیده می شود . ’اورام

سال پیش از مسیحیت  و تبعید نخستین به شرق در بین ملل شرقی پراکنده بودند.اینها در افغانستان و  ۷00یهودیها از 

 اسناد و مدارک و نقشه می گویند.خراسان و قفقاز و سراسر شمال و جنوب پراکنده بودند، چنانکه حتی خودشان با 

مالحظه کنید خراسان صدر اسالم و به خصوص شهری که  خراسان در اوائل قرون اسالمی اتراقگاه یهود بوده،

اند،منشاء و منبع تمام اسناد شعوبی از شاه نامه تا مجموعه ی تولیدات یهودیان حیله گرانه نیشابور معروف کرده

ر ما درویشی و فرقه بازی های دیگری است که از صفویه تاکنون جایگزین تصوف صوفیگری و عرفان و در روزگا

کرده اند. نیشابور و حوالی آن در اختیار مهاجران یهودی بوده و حکومت آن منطقه را نیز یهودیان می گردانده اند. 

 .اشاره شده است« سفرنامه ی رابی بنیامین تودوالیی»به این مسئله صریحا در کتاب 

قبیله یهود اند: قبیله های دن، زبولون، آشر و نفتالی. این قبایل اولین تبعیدیانی  ۴نین شهرهای اطراف نیشابور از ساک»

 بودند که شلمنصر آن ها را تبعید کرد.

خیوه ، شهر بزرگ تجاری بر ساحل رود جیحون که مردم از تمام نقاط  به آن جا می آیند و یک منطقه ی یهودی 

 خانواده دارد. این سرزمین بسیار وسیع است. 8000نشین متشکل از 

خانواده یهودی زندگی می کنند و شاه زاده، رابی عبادیه در رأس آنان است.  ۵0000سمرقند، در شهر بزرگی که  

 در میان این خانواده ها حکما و افراد ثروتمند، بسیار است.

 ع مستحکم آن ها بر رشته کوهی است که رودخان روز طول می کشد. شهرها و قال 21عبور از سرزمین این قبایل 

جیحون راه ورود به آن را از یک طرف کامال بسته است. هیچ قدرت بیگانه بر آن ها حکومت نمی کند و فرمان 

)سفر نامه رابی بنیامین تودوالیی، ص « لوی  –روای آن یک شاه زاده یهودی است به نام رابی یوسف امرخه ها 

12۷ ) 

یهودی نمی خواسته اند که یهودیان کامال با فرهنگ محلی آمیخته شوند. نحوه زندگی جوامع یهودی که سران جامعه 

آن ها در بین خود می زیسته و یک جامعه نسبتا  بسته داشته اند که این شیوه زندگی از نظر اجتماعی علل تاریخی و 

وران، از شرق و شمال آفریقا تا اروپای شرقی امنیتی دارد و همین پدیده در مورد یهودیان اکثر کشورها در آن د

صادق است. یهودیان در این محله های خود با غیریهودیان در ارتباط چندانی نبوده اند و رابطه ها بیشتر جنبه داد و 

 ستد بازرگانی داشته است.
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های ضد ن که نمایه تجمعکنند، چنامی این اوضا ع ارتباطات در اقلیمی است که نمود اسالم در ایران را از آن آغاز 

ای فاقد بار انداز و اطرافگاه بین شهری را،  گیرند و منطقهمی اسالمی را نیز در اوهام موجود، باز هم از خراسان 

گویند، سیاه می های موجود، کانون تجدید استقالل سیاسی ایران پس از به اصطالح هجوم عرب در تاریخ نوشته

ن گویند زبان فارسی در آن سرزمیمی فرستند، می باسی را از آن جا به تختگاه بنی امیه شمار عجامگان و سپاهیان بی

زاده و بالیده، شاعران و حماسه سرایان بزرگ: رودکی، فردوسی، سنایی، عنصری و خیام از آن سر بر آورده و 

، مرکز استیالی هارون اندخواجه نصیرالدین طوسی، خوارزمی، بلخی، ابوریحان و مولوی در آن جا ظهور کرده

 کنند.می این اقلیم زمزمه  ۀبار وقفه در های مفصل فرقوی دیگر که بی شمارند و داستانمی الرشید و امین و مامون 

این هیاهوی تاریخی و این همه آمد و رفت سرداران شمشیر دار و حکما و علما و مجاهدین ملی و مذهبی و خواب و 

ای همزمان، در اندازه خوابگاهی روزی و بدون مهلت و مکث، آیا بر روی زمین نشانهخیال تمام نشدنی و شبانه 

ای کهن، برای این همه زعیم بزرگوار و خلفای برای زندگانی و یا مرگ سلطان محمود و طغرل سلجوقی یا نمازخانه

ان و این و آن، به جای مانده غدار و تابعین عباس و پیروان ابومسلم و طاهریان و غوریان و غزنویان و خوارزم شاهی

ای اند، یا چند سکه ها نوشته، یا در ابیات شعر و دیوانی گنجاندهاین همه مطلب را در کتاب است؟! مسلم بدانید که خیر.

 اند! کاری که نه فقطرنگین و پر از غمزه مینیاتوری نقش کرده ۀای یافته و یا در پردها در کیسه و کوزهبا نام آن

ن در هر زمان و مکان و به اراده و امکان و اهداف و امیال هرکسی میسر است، بل در زمره آن عوارض اجرای آ

های شود، که پیشاپیش و برای اثبات صحت و سالمت خویش، به معرفی مظاهر و زمینهمی و آثار فرهنگی نام برده 

ای در اندازه ان، تا زمانی معین، بازماندهاقتصادی و سیاسی الزم و کافی و منطبق نیازمند است، که در مورد خراس

ها پس از طلو ع اسالم، نه فقط جاده و کاروان سرا اما چنین سرزمینی، تا قرن بینیم.می دارنده دکمه و دستگاهی ن

 ایم.ندارد، که نشان از مسجد و سجده گاهی هم برای مسلمانان، در آن نیافته

ار، متکی بر فخامت و قیمت ایات قرآن، بر اندیشه های آزاد در سراسر اسالم از آغاز با گام های آهسته ولی استو

جهان ورود کرده و همچنان ورود می کند. این که یهودیان کلنی های قدرتمند و در مواردی مجهز و منحصر در 

یار گرچه بس ایران داشته اند مانع مسلمین نبوده است تا پایگاه هایی را در قلب تجمع آن ها بنا کنند. همین است که

دیر، ولی در نیشاپور به کلی یهودی نشین هم، سر انجام گلدسته های مسجد جامع مسلمین قد می کشد.آغاز نهضت 

بینیم، در مشهد فقط یک مسجد و آن هم از ضمائم بارگاه امام می ساخت مساجد در خراسان را از قرن هفتم هجری 

 رضا و از آثار قرن هشتم برپاست.

هود ایرانی بود. از آثار وی تاریخ جامع یهودیان ایران است.( از جزء جزء تاریخ یهود ایران و منطقه "حبیب لوی" )ی

خراسان بزرگ را بقایای یهودیان به شرق گریخته ی پر کرده اند، همین  با خبراست و نیک می داند که سراسر

ین موهومات کافی است توجه کنید که اینک دانند، اما برای پی بردن به اساس ا فارسی دری می خراسان  را خاستگاه

ترکی صحبت می کنند. آن دربار سامانیان که گویی در آن زبان  زادگاه اولیه ی زبان فارسی تمامی مردم به در این

با  خود را، در ماوراء النهر نبوده اند که زبان بومی اهالی همین کلنی های به هم فشرده ی یهود دری رواج داشته، جز

در عهد به اصطالح صفویه، به  کاری، ی متعدد آن، که امروز زبان فارسی نام داده اند، همراه گروه هایشاخه ها

 .ایران فرستاده اند
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اینک به تغییرات پس از اسالم، در مربع عظیم و پهناور و باز هم خالی از زندگی، در درون این قاب مهاجر نشین، 

شود. مربعی که می های کنونی، ایران مرکزی خوانده با برداشت کیلومتر بپردازم، که 800با اضالعی به طول 

یزر ع است و جز زاینده رود، آسا، مورد عنایت طبیعت نبوده و نیست، نزدیک به تمامی آن لمرغم گستردگی غولعلی

نهر بزرگ دیگری در آن جریان ندارد. در واقع موقعیت این مربع کویری پهناور، نه فقط جذابیت طبیعی فراخوانی 

ترین علت جدایی و انزوای اجتماعات لرزان و تازه تشکیل شده پس اصلیمهاجر به درون خویش را نداشته، بل خود 

 شود. می ای بوده است، که اینک ایران نامیده از اسالم، در حواشی محدوده

های متوالی، در درون این مربع، به صورت شهرهای بزرگی که داد و ستد فرهنگی و سیاسی و زیرا نبود ایستگاه

آمیزی اقوام را سهل و ناگزیر کند، دور افتادگی و انفراد جوامع مهاجر نشین ارتباط و درهمهای اقتصادی، ایجاد راه

ام گوی نیاز جمعیتی در اندازه اطالق ننخستین را موجب شد و بدین ترتیب نقاط قابل تجمع، در این مربع را، که پاسخ

که به نسبت پهناوری مربع، بسیار ناچیز  ایمشهر باشد، از دیرباز تاکنون، جز در چند حوزه مختصر و نو نیافته

 .حوزه ری، حوزه کاشان و قم، حوزه اصفهان و حوزه یزد نماید: می 

یابیم و نیز می های مهاجر نشین اطراف ایران مستقل و محکم هویت شناسانه، از آن دست که در تجمع ۀنبود  نشان

آمیزی ی دیرینه و لباس و به ویژه موسیقی و درهمهای تولیدی و هنری و سنتی و باورهافقدان فرهنگ و نمایه

کند که برآمدن شهرهای مختصر و معین، در محدوده مرکزی ایران، یک می تیپولوژی انسانی در این مربع، معلوم 

تمرکز در چهار چوب اطراف ایران است و هویت بومی کهن و حتی مهاجرانه  ۀاتفاق ثانوی و متعاقب بسته شدن پروس

های میانی تمدن اسالم، چندان دشوار م ندارد. درک و دریافت از موقعیت تمدنی این مربع مرکزی، در سدهپس از اسال

ترین نشان از نیست، باز ساخت ایران پس از اسالم، به مدد امواج مهاجرین و همسایگان میسر شده و بازیافت کم

وازم زندگی و اجساد پراکنده، در بقایایی سوخته و هایی از لبومیان کهن این خطه، پس از قتل عام پوریم، جز مانده

  ممکن نبوده است. ویران،

زبان فارسی ، پس از اسالم و به تدریج، یهودیان در میان اندک مهاجرین و اهالی و از مبدا خراسان رایج کرده اند. 

ز سیک فقدان اتیمولوژی و نیتمام این مطالب به سادگی و با اسناد و استنادهای متعدد قابل اثبات است و به طور کال

              نداشتن دستورزبان از کالسیک ترین ادله ی نو ساز بودن زبان فارسی به قصد مقابله با زبان قرآن است.

 اثبات  حیات و حضور زبان فارسی، پیش از طلو ع اسالم، از محاالت است.  

ایرانیـان از متـن و  ریـن کوشش برای دور کـردندر خراسان که پیوستـه مرکز بزرگ تجمع یهـود بوده ؛ وسیع ت

بطـن اسالم پدید آمد. تمام تبلیغات خنده آور موجود در میان فارس ها در باب عظمت زبان فارسی و ذلت زبان عرب 

 نیز از باب اختفای همین حقیقت است.

کند، کم و بیش قابل استفاده  نیولی برای محققی که بخواهد بوق اصالت این زبان را بزند و ساختگی بودن آن را عل

استفاده از محدود لغاتی که در طول زندگی تبعیدی در  است. این حقیقت مطلقی است که زبان فارسی را یهودیان با

قرن دوم  خراسان و شرق ایران برای تبادل اطالعات میان خود ساخته بوده اند، در فاصله ی میان افغانستان و ماورا
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کنونی، سر و سامان داده اند که برترین  له با رسوخ زبان عرب و انداختن ما به تعلیق فرهنگیتا چهارم، برای مقاب

 .نمونه و سند آن یعنی شاهنامه ی فردوسی است

}شاهنامه ی فردوسی درقالب حماسي با جغۀ آریایی تخیلی و مملو از عبارات و مفاهیم نژاد پرستانه ؛ از حماسه های 

 خواجۀ بخارائی کپی شده است.{عمرانی  و "دانیال نامه"  "فتح نامه" شاهین و "اردشیر نامه"یهودی چون 

هیچ یک از این دو قوم و  با این همه اینک سخن بر زمان ظهور زبان و اقوام ترک و فارس می گذرد تا معلوم شود

عنصر مادی، از قبیل های عثمانی و صفوی، بر هیچ  ملت، پیش از پیدایش ناگهانی و از منظر تاریخی نامعقول دولت

استخوان و پارچه، حتی کالمی به اندازه واژه ی نان، ننوشته و باقی  سنگ و چوب و پوست و پاپیروس و چرم و

صفویه  بر این اصل مسلم هر ادعایی در باب دست خطی به ترکی و یا فارسی که دورتر از زمان نگذارده اند و بنا

سطر نوشته ای با ادعای قدمت  این امر بدیهی را می توان با سپردن هرو عثمانی عمر کرده باشد، جعل واضح است. 

اثبات کرد، که هیچ شخص و مرکزی از بیم رسوایی عالقه  بیش از پنج قرن، به آزمایشگاه های تخصصی معتبر نیز

 به انجام آن نشان نمی دهد. 

کتیبه ی بیستون، به نام فارس و  مندرج درکه مورخ در میان اقوام پیش از تجاوز هخامنشیان ، برابر فهرست  چنان

در سرزمین ایران نبوده و در مرحله ی  ترک بر نمی خورد .تا زمان رضا شاه، در لوای هیچ نامی، یادی از آنان

قوم نداریم و چون از حضور فرهنگ ترک نیز در هیچ اندازه  کنونی مستندی برای معتبر و بومی شمردن قدمت این

و  پیش از ظهور دولت عثمانی نشانه ی نیافته ایم، پس عاقالنه است قبول کنیم که ناگهان انه تاو امکانی در شرق می

ناگاه دو قوم ترک و فارس با دو  به سببی که در دنبال خواهد آمد، در مقطع و منظوری معین، به چشم روشنی تاریخ،

 زاییده شده و ظهور کرده اند. الفبایی یگانه!!! در شرق میانه زبان گوناگون ولی با نحوه ی نگارش و

با دالیل عقلی الزم به مسلمین غرقه در احزاب بازی های بی بنیان مذهبی خواهم گفت که تسنن و تشیع، همراه دو 

زبان مهاجر ترک و فارس، پدیده هایی نوظهور در دین کامل اسالم اند، که یکی را به اصطالح عثمانیان و دیگری 

با به طور همزمان و در این اواخر، به حوزه شمالی و شرقی حضور جغرافیایی اسالم، را به اصطالح صفویه، تقری

برای تضعیف زبان عرب، ممانعت از گسترش بیش تر و مؤثرتر مفاهیم قرآن و برداشتن خلوص از دین مبارک 

 .اسالم وارد کرده اند

که در قرن دهم هجری برای زبان گشایی  رویم، می زبان فارسی اینک و با این قرینه ها به جست و جوی تاریخ تولد

شده است که در امتداد هزاره ی نخست اسالمی اندک اندک ابزار ابراز  و بیان، دست به دامان و وام بردار خط عرب

 گزینشی ناگزیر که بی اندک تاملی بر محقق معلوم می کند اگر زمان جهان اسالم شده است، مقاصد و معانی در

قرون اولیه ی اسالمی  کنونی زبان فارسی را، بدون ضمیمه کردن خطی برای عرضه و بیان، تاپیدایی گنجینه ی 

با عضوی از تیم تحمیق فرهنگی مردم ترک و  امتداد می دهند و به عقب می برند، پس از دو حال خارج نیست، یا

 ه است.غلط در دام و کار آموزش و فرهنگ غلطید فارس مواجهیم و یا با صاحب گفتاری که به

است که « اوستا»، از ایران شناسان آلمانی است که از جمله ی آثار او ترجمه ی کامل 188۴فریتس ولف، متولد »

در استراسبورگ انتشار یافت. آن گاه به کار بسیار دقیق و توان فرسای استخراج و تنظیم و تدوین 1920در سال 
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ت بی چیزی در این کار شگرف صرف عمر کرد. به سبب واژه های شاه نامه پرداخت. و بیش از سی سال در نهای

)فریتس ولف، فرهنگ شاه نامه ی فردوسی، «. یهودی بودن مقامات آلمان نازی به او امکان تدریس و فعالیت نمی دادند

 (2۵ص 

ه میانه و تبلیغ دروغ نام بار دیگر، یهودی دیگری را می بینیم که برای زیر و رو کردن هستی و هویت مردم شرق

تدوین لغت شاه نامه ی فردوسی صرف کرده و چنان که  های ساخت کنیسه و کلیسا، عمرش را بر سر تعمیر اوستا و

ضمایر و حروف اضافه و قیود و ترکیبات و دیگر اجزاء لغوی به کار رفته در  مکتوب است تمام لغات و افعال و

چند بار  واو و یا حرف ربط که م شود که موصولفردوسی را به صورت فهرستی درآورده تا مثال معلو شاه نامه ی

فرهنگ شاه »است. زمان سنجی دقیق آماده سازی او چنان بود که انتشار کتاب  و در کدام ابیات شاه نامه به کار رفته

هزاره ی فردوسی  فریتس ولف با هزینه دولت و وزارت امور خارجه ی آلمان، با برگزاری جشن های« فردوسی نامه

 ضا شاه مقارن شد.در عهد ر

گویند زبان فارسی، که چیزی از  با این همه بد نیست بدانیم حاصل کار ولف متضمن چه اطالعاتی است و اگر می

دیوان شاه نامه بار دیگر زنده شده، پس این نو حیات، که تمام  حیات مقدم آن نمی دانیم و الگویی برای آن نداریم، با

نامه  نامه نشان داده، دارای چه قواره و قدرتی است و چون بیرون از لغات شاه نمایش شاه یال و کوپال خود را در

زبان عرب باشد، گنجینه ی  هنوز هم در زبان فارسی واژه ای نمی یابیم، مگر این که وام برداشته ای عمدتا از

 !!نتقال فرهنگ است؟چه ارزش گفتاری و کدام توان ا منحصر به فرد زبان فارسی جمع آمده در کتاب فردوسی، دارای

که در شاه نامه یافت  هیچ ترکیب و فعل و لغت و حرف و ضمیر و ادات و صورت و صیغه ای از فعلی را ندیده ام

دارایی لغوی زبان فارسی و مجموعه میراث و  شود و در فهرست ولف نیامده باشد. نتیجه این که فهرست ولف تمام

گوییم و چون فقر دل خراش واژگان فارسی مستندی معتبرتر و رسمی  موجودی است که با آن به فارسی سخن می

مگر این  فهرست ولف ندارد، پس بی تردید با این تعداد اندک کالم، ادای هیچ مطلبی میسر نیست تر و مرسوم تر از

کتاب  911تا  88۵از صفحه ی  بخوانیم. باری، که زبان و لغت و قوانین بیان عرب و زبان های دیگر را به استمداد

کرده است، شامل تمام لغات و ترکیبات و افعال و ضمائر  ولف ایندکس واژگانی آمده، که مولف از شاه نامه استخراج

 نمونه است، 8300و صفات مندرج در شاه نامه ی فردوسی. چه گمان می کنید؟  و نداها و حروف اضافه و نام ها

و جرنگ  تخش و تسوغ و کرغ غده و ازغ و بزخفج و بندارسی وآن ها لغات شاذ و بی معنا است، نظیر آر درصد ده

حاجت و حاصل و حدیث و حرب و حرص و حرمت و حسرت و حسد و  آن ها عربی است نظیر ده درصد  و درقه

اسم اشخاص و  آن بیست درصد .آن فعل و مشتقات آن است ده در صد  حور و حیدر حق و حکیم و و حکم و حمد و

آن ترکیباتی است چون  بیست و پنج درصد .است کوه و دشت و بیابان و دیگر عوارض جغرافیامکان و جانوران و 

 آتشکده و آتشدان و از این قبیل، که اجزاء آن چون آتش و افروز و پرست نیز به طور آتش افروز و آتش پرست و

اگر و از و بر و مگر و چه و آن و ار و  آن حرف است و ادات، مانند این پنج در صد .مجزا در فهرست آمده است

مواردی نمونه هایی را به سود انباشتن بیش تر لغت نادیده گرفته،  و چون و چند. و در حاصل گرچه این بررسی در

 1۵00چون لغت نامه دهخدا و هر منبع دیگر، در نهایت امر زبان فارسی را صاحب قریب  اما کتاب فردوسی نیز

و چندان بی ریشه که به  به اصطالح زبان شناسانه در میان آن ها نمی یابیم لغت می کند، که هیچ پیوند ماهوی و
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حاال هرکسی می تواند امکانات این زبان شیرین را با هر  !!!مفهوم کامل و رایج، گویا از زیر بته به عمل آمده اند

  .شناسد، مقایسه کند زبان دیگری که می داند و می

قرن چهارم هجری  قضیه این است که زمان سرودن دیوان شاه نامه را بهبدین ترتیب بدترین صورت و فرمت 

دهد این زبان فارسی چون قند، که تا بنگاله  بکشانیم، آن گاه به صراحت اعتراف و سندی فراهم کرده ایم که نشان می

ست واژه ای بر باشند، از فرط خشکی ریشه، در طول ده قرن نتوانسته ا می برده اند و شاید هم از بنگاله آورده

را  قادر و مقتدر و اقتدار قدرت، در پلک برهم زدنی، بیافزاید، زیرا اگر به طور مثال بگویید لغت شاه نامه 1۵00

توانایی، ادامه بنای بیان را باید با همان  برداشت های بعد در اختیار می گیرید، و لی اگر به جای قدرت گفتید برای

 ان، این بته مردگی محض و دراز مدت را طبیعی نمی دانند، پس آبرومندانه ترخردمند تک خشت باال برید و چون

  .زبان است، به دورتر نبریم این که سرودن شاه نامه را از عهد قاجار، که زمان عرض اندام و حکم روایی واقعی این

است، حاصل دستک و دست ساخته هایی  ۀ، که در زمر«فرهنگستان زبان فارسي»نزدیک هشتاد سال است که 

رسوخ عوامل یهود در دستگاه رضا شاهی، برای جان و هویت دادن زورکی به زبان ناتوان فارسی، عرق ریزان 

فرهنگی ناچیز این مملکت را به خوش نشینانی می بخشد که در این مدت دراز،  ۀتالش می کند و بخشی از بودج

اند، تا بگوییم دخل و خرج شان برابر بوده است.  واژه، یعنی سالی یکی، برای زبان فارسی تراش نداده 80حتی 

اقد توان زبانی را که فمی انصاف باید داد که در این باره عذر فرهنگستان نشینان موجه است، زیرا با هیچ ترفندی ن

 ساختار اتیمولوژیک است، به زایمان واداشت.

وچهری و عنصری و فردوسی و خیام، به نمی توان توضیح داد چه گونه از عقبه ی موالنا و سعدی و حافظ و من

شاعران بی نور و مایه ی عهد صفویه سهمی نرسیده است، مگر این که همان عهد به اصطالح صفوی را آغاز ظهور 

 زبان فارسی و مجموعه دفاتر شعر موجود را حاصل جعلیات پس از آن بدانیم.

گی و اقتصادی و سیاسی خواستارند، فاقد پیشینه بدین ترتیب این سروری کنونی، که فارس ها در زمینه های فرهن

های بومی و ملی و عقالنیت و اسناد تاریخی است. این یک توطئه ی معاصر برای ایجاد پراکندگی ملی و منطقه ای 

سال پیش و از هنگامی که زردشتی  1۶0است که در مراکز سیاسی و فرهنگی وابسته به کمپانی هند شرقی، قریب 

ن انگلستان بنیا د، به وسیله ی وزارت امور خارجۀپرستی و کورش شناسی را در آن خطه آغاز کردنبازی و باستان 

گذاری و برنامه ریزی و به زمان رضا شاه به ضرب و زور تفنگ و شکنجه و زندان و اعدام و به کمک طویله ای 

از منطقه ای فاقد آثار حیات  ازروشنفکری مزدور و احمق و خریداری شده، عملی کردند.  دریابید با چه سهولت

معمول آدمی یک ملت قدیم با فرهنگ متعالی بیرون کشیده اند. چنین اند سازندگان موهوماتی در ذهن ملتی که خود 

 را صاحب تاریخ و ادبیاتی پر افتخار گمان می کند و بر اساس این گمان دیگران را زیر دست خود می پندارد.

گرفته اند و با صبر و متانت به دیگران منتقل می کنند. هنگامی که روشن فکری  مشتاقان حقیقت اشارات ضرور را

ملتی دچار کرختی و بی غیرتی فرهنگی می شود، جربـزه و جرات تحقیق و انتقاد را از دست می دهد، بر خیال و 

الب می هراساند اعمال و اندیشه های مستقل خود چوب حراج می زند، پس الجرم عقل را از ورود به این گونه مط

 و با بهانه جویی و لج بازی، برای تسکین خاطر، به مبالغه های بیمار گونه می افزاید.
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 حافظ در قوطی عطاری وادبیات فارسی بی هوده است{. برای جا انداختن در بارۀ! زور زدن آقای سیاسنگ}

تاریخ دار  با تاکید بر آن چند نمونۀ رب، وبه خط ع خـط )قلم(، با نمایش گنجینه ای از پاپیروس نوشته های مصر،

معلوم شد که خط عرب الاقل تا قرن ششم هجری هویت امروزین را نداشته، هنوز با  این برگ نوشته های باستانی،

 اعراب و تمایز الزم در اشکال حروف آشنا نبوده و از آن بهره نمی برده است. نقطه و

امل خط، در نمونه های پاپیروسی و نیز نحوه نگارش در سکه های مختصر این که ایستایی فن و فقدان نمایشات تک

اسالمی اعالم می کند که تا قرن ششم هجری، کاتب دولتی مصر و سر سکه ساز خلیفه، هنوز با اسلوب خط نسخ و 

 رقا ع و غیره آشنا نبوده، بدون شک قرآنی نگاشته با شیوه نسخ را ندیده و حروف نگاری با عالمت گذاری و هویت

روشنی است که تاریخ تدوین خط بالغ شده عرب را، الاقل به قرن هفتم هجری  نشانۀکامل کنونی را نمی شناخته و این 

 منتقل و امکان کتاب نویسی به زبان فارسی و عرب را قرون قابل توجهی به زمان ما نزدیک تر می کند.

صدها نظیر دیگر، که تا قرن ششم هجری تاریخ فارسی و ده و  سوم هجری هم، برابر نمونۀ اگر عرب هنوز در قرن

 آن شاعران فارسی گوی در هفت سدۀخورده اند، تکلیف عالمت و نقطه گذاری بر حروف خود را روشن نکرده، پس 

نخستین هجری، چه گونه به اسرار کاربرد خط فارسی، که وام دارخط عرب است، پی برده و با چه مقیاس و مالک 

می نوشته و با کدام علم و از روی چه سرمشق بر آن ها نقطه  "ب"و  "ن"و  "ت"و  "ی"رف و از روی کدام الگو ح

می گذارده اند؟!! برای ختم کالم در باب ابطال دیرینگی زبان فارسی یک نکته بگویم و برداشت را به خواهان آن 

ن نخست تا قرن هفتم هجری در واگذارم: به کم چند هزار لت نوشته قرآنی و غیر قرآنی بدون اعراب و نقطه از قر

اختیار مراکز فرهنگی مسلمان و غیر مسلمان جهان است که مدارج رشد تدریجی نشانه های نحوی در خط عرب را 

نمایش می دهد، اما فارسی زبانان ناگهان و معجزه وار، بی این که یک نمونه متن فارسی بدون نقطه از هیچ دورانی 

ران گوناگون و کتب پایه به این زبان و البته با الفبای بالغ شده و عالمت خورده نشان دهند، دواوین شعر از شاع

 عرب، از قرون نخستین هجری عرضه می کنند!!!

اگر عرب در قرن ششم و آن هم در مرکز مصر و در میان صاحبان فن و فرهنگ و افزارمندان رسمی حکومت، 

و امروزین نگارش را ندارد، پس مسلّم است فارسیان که وام هنوز برای کاف و قاف و نون و واو خود اسلوب واحد 

دار خط و حرف نویسی عرب اند، اگر در قرن چهارم هجری شاهنامه داشته اند پس باید از حروف بومی و سنتی بی 

شاه نامه خواه و  شدۀعالمت و بدون نقطه و نظم عرب بهره برده باشند، که برای غیر عرب و آن فارس های ادعا 

 شاعر فردوسی نام شاه نامه سرا، قابل استفاده و ادراک نبوده است!آن 

شاید سرانجام خردمندان این سرزمین تسلیم این حرف حساب شوند که هیاهوی تبلیغاتی موجود در باب توانایی های 

. این گونه زیان و قوم فارس، از ابزارهای مراکز یهودی، برای تولید تفرقه میان بومیان ایران و مردم منطقه است

}پیروان طوطی صفت و بلبل  ایران ۀریشه و رضا شاه زاد های بیابزارها، قرنی است روشن فکران و ناسیونالیست

عری های شکند که با اتکاء به زبان ظاهرا شیرین خود و به پشتیبانی دیوانمی را دائما تحریک  زبان افغانی آن ها{

الوت آن اشعار است، بهره برده از بنیان کالم عرب است، خود را از درصد لغات کاربردی آن، که موجب ح ۷0که 

های جهان و به خصوص از فرهنگ مردم عرب برتر بشمارد!!! آیا زمان آن نیست که به خردمندی باز تمام فرهنگ
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است، سبب با فرهنگ همسایگان و بل جهان  آییم، خود را از تور افتخارات قالبی یهود بافته، که موجب جدال بی

 .دنیای کنونی ماست ۀای بیاندیشیم که دستور کار مبرم روز و روزگار آشوب زد نجات دهیم و به وحدت ملی و منطقه

مردمی که از میان شان خردمندی چاره اندیش برنخیزد، ناگزیرند نیروی خود را در تجربه های گران و بی حاصل 

 تاریخی هدر دهند.

 ادامه دارد

 ــــــــــــــــــــــــــــ

   (ریخ ایرانتأبنیان  ملی درتأیرار" )" ناصر پور پمأخذ ـ برگزیده از آثار متفکر بزرگ 
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 ساپی شیر انجنیر

 

 30/03/2018 

 

 مقدمۀ برسیاست نیمه کاری سیاسنگ
 

 ! تفاوت نقـد با تهمت زني
 "دزدیهای .... از حافظ شیراز" )از داکترصبورهللا سیاسنگ(

 
 منابع زبان فارسی  در بارۀاول :  بخشقسمت پنجـم ـ  

 ساپی انجنیر شیر  :تنقیحتلخیص و 

 
ای بدنم دروغ را کنار زنم تا در پس آن به تماشای مردمی بنشینید، که با ابزارهایۀ های هنوز آویخت زمان آن است آخرین پرده

هنگی تاریخی و فرۀ خویش اند، که قادر به تشخیص ورچروکیدگی کامل پوست در خطوط چهر سابقۀبزک، چندان سرگرم آرایش 

 .خود نیستند

 بر آن لغت کلمهتخوان و پاپیروس و پوست و پارچه و کاغذ، که در حد دو نوشته بر سنگ و چوب و اس ۀ واقعا  دورترین نمون

الی منجر به کشف این حقیقت بی سؤی دانند پاسخ عالمانه به چنین فارسی آمده باشد، متعلق به چه زمانی است؟! زیرا همگی م

به اصطالح پارسیان، ۀ مراه چند خانوادسال اخیر به هند ساخته اند و ه 300زوال خواهد شد که زبان فارسی سوقاتی است که در 

عرب به هند گریخته بوده اند، به ایران بازگشته است. مطلبی که به اذن الهی و از مسیرهای ۀ شان از بیم حمل که گویا اجداد

 گوناگون به اکتشاف آن خواهم پرداخت.

پراکندگی آن را نیز باید در از این رونق و زبان فارسی در زمان صفویان و پس از آن در شبه قاره هند هم رونق گرفت و آغ»

دور یعنی در ایامی جست و جو کرد که زبان فارسی همراه اسالم بوسیله سلسله و فاتحان نظامی از شرق ایران وارد  ۀگذشت

ایت از اینها مراکزی در هند برپا کردند و به هواداری و حم ۀویان، غوریان، غالمان غوری که همشبه قاره هند شد: یعنی غزن

و نویسندگان فارسی زبان برخاستند. کاربرد زبان فارسی در هند پس از هجوم مغوالن به شمال شرق و شمال ایران،  ءشعرا

لنهر ، نویسندگان و ادبای فارسی زبان ماوراءاءچنانچه پیشتر برنگریستیم، تعداد زیادی از شعرا تحرکی تازه و گسترده یافت. 

در مراکزی از هند که پیشتر پایگاه زبان فارسی شده بود، اقامت گزیدند. اطالع از فرهنگ و تمدن و خراسان به هند گریختند و 

د برای ت که شایو نویسندگان فارسی زبان و غزلسرایان، قصیده سرایان و مثنوی سرایان هند به قدری اس ءایران و تعداد شعرا

ران کمبریج، تاریخ ای پوهنتون)پژوهشی از «. عی زبان فارسی استال پیش بیاید که هند منبع و زادگاه واقؤناظران هند این س

 (۵37دوره صفویان، ص 

پر از دروغ که به وجه احمقانه ای مدعی است زبان فارسی را اعراب و مغوالن و ترکان غوری به هند برده ۀ حتی در این گال

ال که چرا اعراب و مغوالن زبان مادری خویش در و در زمان صفویه به رونق رسانده اند، بدون توان ادای پاسخ به این سئو

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/
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ایران به جای گذارده و حامل زبان فارسی به هند بوده اند و چه گونه و در طی و طول چه زمان یک مغول به شاعری فصیح 

ستان را در زبان فارسی بدل شده تا به هند هجرت کند، آثار این ناباوری و حیرت دیده می شود که اگر از دوران معینی هندو

 مرکز انتشار زبان فارسی می گویند، پس شاید که این زبان را در همان هند زایانده باشند؟! 

چون شاعران دوره صفوی مثل پیشینیان خود در عهد تیموری، فاقد تعلیم و تربیت بودند و هنر و قریحه خود را تربیت نکرده »

 (۵38صفویان، ص ۀ رکمبریج، ، تاریخ ایران دو پوهنتون)پژوهشی از «  بودند

فوی چنین صۀ پیشین در برآوردن متونی گیج کننده و معیوب و فاقد مستندات. محققی که بتواند در باب شاعران دورۀ همان قرین

 ۀقضاوتی کند خود به خود میراث ادبی ایران را بر باد داده و مجعول شناخته است، زیرا نمی توان توضیح داد چه گونه از عقب

عهد صفویه سهمی ۀ دی و حافظ و منوچهری و عنصری و عسجدی و فردوسی و خیام، به شاعران بی نور و مایموالنا و سع

نرسیده است، مگر این که همان عهد به اصطالح صفوی را آغاز ظهور زبان فارسی و مجموعه دفاتر شعر موجود را حاصل 

 جعلیات پس از آن بدانیم.

گ نامه نویسی است. در کنار نیاز مبرم در هند به آثاری از این دست، ابوالفضل شاخه دیگری از ادبیات دوره صفوی فرهن»

وزیر اکبر، در فصاحت فارسی سرآمد بود و بازگشت به استادان کهن سبک هندی و مطالعه آثار آن ها را تشویق می کرد. 

ارسی بود. از این رو تالیف فرهنگ نامه الزمه پیشبرد این عالقه شناخت عمیق از کاربرد و چم و خم مفاهیم و معانی واژگان ف

ها مورد تشویق قرار گرفت. بدیهی است که قبل از دوره ابوالفضل تالیف لغت نامه گاهی مد نظر قرار داشت ولی فقط معدودی 

توجهی  ۀاز آن ها تالیف یافته بودند. از میان فرهنگ نامه های معتبری که پس از دوره ابوالفضل در هند تالیف یافت و بایست

خاص است اول از همه فرهنگ جهانگیری نوشته جمال الدین حسین اینجو است که در دربار اکبر و فرزند او جهانگیر می 

هجری قمری به پایان برد و به جهانگیر تقدیم کرد و عنوان فرهنگ را نیز از نام او 101۴زیست و فرهنگ خود را در سال 

 «.گرفت

 (۵۴7صفویان، ص ۀ یران دورکمبریج، تاریخ ا پوهنتون)پژوهش 

هجری قمری، درست مصادف با ظهور صفویه و عثمانیان در ایران و ترکیه اعالم  ۹32حضور تیموریان در هند را از سال 

 ۹37کرده اند، بابر را به عنوان نخستین سلطان آن سلسله و سپس همایون و اکبر و جهانگیر و شاه جهان و اورنگ زیب را در 

هجری قمری به تخت نشانده اند، تا مثلث تولید و تبلیغ زبان فارسی در هند و ایران و ترکیه  10۶8و  1037 و 101۴و  ۹۶3و 

تکمیل شود و پیش از آن که معلوم کنند این مغوالن در کدام تغییر مدار و رعد و برق تاریخی، از آسمان به زمین هند باریده 

شویم با دلقکانی که همگی مشغول نوشتن فرهنگ های فارسی در سرزمین اند. با این نمایش مضحک تیموریان هند وارد می 

هندند!!! با این همه هنوز کسی سئوالی نداده است که این نهضت فرهنگ فارسی نویسی در هند اصوال چه صیغه ای است و این 

اند، هنگامی که در اطراف شاهان و شاه زادگان تیموری بر اساس چه حکمت و حکمی این همه به زبان فارسی نیازمند بوده 

 شان هندوان می جوشیدند و زبان درون درباری آن ها نیز بر سبیل منطق و سنت باید که ترکی مغولی بوده باشد.

این فرهنگ نفیس و ذی قیمت تالیف میر جمال الدین حسین بن فخرالدین حسن انجوی شیرازی از رجال معروف هندوستان و »

شرح حال او در آیین اکبری و مآثراالمراء مسطور است. این کتاب را در زمان شاهنشاهی اکبر در ملقب به عضدالدوله است و 

تاریخ او شد ۀ ه. ق. به پایان رسانید و این مصراع ماد 1017ه. ق. شروع و در زمان فرزند او جهانگیر به سال  100۵سال 

ید نظر کرد و چنان که جهانگیر در )تزک( خود تصریح و پس از آن باز در آن تالیف تجد« زهی فرهنگ نورالدین جهانگیر»

نوینی از آن به پادشاه هند عرضه داشته است. این کتاب که صرفا محتوی لغات ۀ ه. ق. مجددا نسخ 1032می کند در سال 

 فارسی االصل است و برای هر لغت شواهدی شعری ایراد کرده که به ترین و جامع ترین و دقیق ترین فرهنگ های زبان
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لغت در اختیار مولف آن بوده و از روی ۀ آن می گوید چهل و چهار فرهنگ و رسالۀ فارسی می باشد و به طوری که در مقدم

 «.آن ها کتاب خود را تالیف و تدوین کرده است

 (1۹7دهخدا، مقدمه، ص ۀ )لغت نام 

ان که سیصد سال قبل به دست کریم خاین هم فرصت دیگری تا نسب کسی را در پانصد سال پیش به شهر شیرازی بچسبانند 

ن دیگری به ایۀ اسالمی هیچ فرصتی را برای وصل پارۀ زند ساخته شده است! تا بدانید غارتگران دانایی های مردم این منطق

لحاف چهل تکه و ناهمآهنگ ادب فارسی از دست نداده اند. بر سبیل این قصه های کودکانه و غیر ممکن یک فرهنگ نویس 

اسلوب سخن فارسی، بی این که سطری از خود در همان شیراز به جای گذارده باشد، عازم هندوستان ۀ ز برای ارائاهل شیرا

 می شود تا به تیموریان و مردم هند لغت فارسی بیاموزاند!!! 

لقات این تع چنین است فرهنگ جهانگیری، آواری از کلمات نوساخته و غریب، منتسب به شاعرانی که در دیوان شان سایه ای از

دیده نمی شود و در می مانید که مردم هند به یادگیری این واژه های شاذ و نامتعارف چه نیازی داشته اند که برای تسهیل امر 

گفت و شنود آنان چنین فرهنگ متورمی ساخته شود و سرانجام آن زبان فارسی که در فرهنگ جهانگیری محبوس است، اینک 

 در کجا رواج دارد؟! 

ع الفرس سروری کاشانی درست در همان زمان که فرهنگ جهانگیری در هند به نام جهانگیر تالیف می شده مجم»

و تاریخ تالیف  100۵این کتاب را هم در ایران به امر شاه عباس اول می نوشته اند. تاریخ تالیف جهانگیری سال 

محمد کاشانی متخلص به سروری است مولف این کتاب محمد قاسم بن حاج   .هجری است 1008مجمع الفرس سال 

خوشگو و ریاض الشعرا مسطور است. خالصه این که وی از ۀ که شرح حال او در تذکره تقی الدین کاشانی و سفین

به هندوستان رفته و دربار شاه جهان را دریافته و بعد در راه مکه درگذشته است. از  1032اصفهان در حدود سال 

آید که وی در هندوستان پس از اطالع بر فرهنگ جهانگیری فرهنگ خود را بسط و  نصر آبادی چنین برمیۀ تذکر

تفصیل داده است و عجب این است که صاحب فرهنگ جهانگیری کتاب سروری کاشانی را نیز در عداد مآخذ خود 

  .«ذکر کرده است

 علی اصغر حکمت، مجمع الفرس سروری کاشانی(ۀ ، مقال1۹۹)دهخدا، مقدمه، ص  

باال ۀ آگاهی از مراتب خیانت های فرهنگی اعمال شده در حق مردم ممتاز شرق میانه، تنها خواندن چند جملبرای 

هجری،  1008هجری و سروری، در سال  100۵کفایت می کند. جهانگیری فرهنگ دور انداختنی خود را در سال 

گ خویش، نام فرهنۀ منابع مورد استفاد یعنی سه سال پس از جهانگیری تالیف کرده و با این همه جهانگیری در زمره

 !!!سروری را نیز آورده است؟

از فرهنگنامه های دیگر که در هند تالیف یافت یکی هم فرهنگ رشیدی تالیف عبدالرشید حسینی، معاصر اورنگ زیب بود. »

  .«هجری قمری خاتمه یافت 10۶۴این اثر یکی از ارجمندترین آثار لغت نامه فارسی است که در سال 

 (۵۴8صفویان، ص ۀ )یعقوب آژند، تاریخ ایران دور 

حاال همین فرهنگ رشیدی را بگشاییم، که از مبانی و مواهب و محکمات لغت فرس گفته اند. در باب این فرهنگ ساده انگار، 

 ا کلمات کتفکه به میزان نیاز نگارش نامه ای، لغت واضح و شناسای فارسی ندارد و چنان که بازخوانم در ساخت و پاخت ب

 های جهانگیری را از پشت بسته است، ادعاها تا به حدی است که شخص مولف را هم به ستایش از خویش واداشته است.
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احوال و تاریخ زندگانی او نظر ۀ مولف کتاب محمد حسین بن خلف التبریزی متخلص به برهان است، و از ترجم»

نیز شرح احوال « کاتالگ ها»نیست. نویسندگان فهرست ها و به قلت منابع تاریخی موجود اطالع جامعی در دست 

او را به تفصیل ننوشته اند و این بنده در این مدت کوتاه به منابعی که در دسترس داشتم مراجعه نموده به قدر مقدور 

 «تجسس کردم، اما اطالعاتی مفصل تحصیل نشد....

 رهان قاطع(علی اصغر حکمت، به نام بۀ ، مقال201)دهخدا، مقدمه، ص 

با این نقل از حکمت، صاحب فرهنگ فارسی دیگری در هند می شویم که مولف معین و زمان تالیف مشخصی ندارد. 

فرهنگی است که به وضوح تمام از نمونه های دیگر کپی شده، در هیچ زمینه ای کار مستقل شمرده نمی شود و شاید 

 اند. به سبب بی تاثیری، هنوز هم بدون صاحب باقی گذارده

بیش ترین کاربرد این مضامین و مکتوبات کهنه در تبلیغ نام شهرهایی است که در زمان مولفان آن، هنوز نطفه نبسته بودند و 

غالبا به اصفهان و شیراز و کاشان و قزوین و قم و همدان و نیشابور و غیره اشاره دارند، که تماما از مراکز تجمع مجدد یهودیان 

با این همه دو شرح مختصر در باب افاضات مولف برهان قاطع را بخوانید که ارزیابی بی ارزشی و  در دوران اخیر است.

 .نابابی آن است

صاحب برهان بوده است فرهنگ جهانگیری است و می توان گفت که نه تنها از لغات فرهنگ ۀ اولین کتابی که محل مراجع»

و حتی عبارات همان مقاالت صاحب فرهنگ جهانگیری را به عینه  جهانگیری استفاده نموده بل که در غالب مطالب و سبک

  .«نقل و انتحال نموده است

 علی اصغر حکمت، به نام برهان قاطع(ۀ ، مقال202)دهخدا، مقدمه، ص  

حتی اگر این فرهنگ نویسان و شاهان تیموری محتاج آنان شده در هند را جدی بگیریم، با این قضاوت حکمت، منظور از پی 

یسی های مکرر بر فرهنگ های فارسی در هند را، باید پایه گذاری و عادی سازی ظهور یک زبان دانست که برنامه ریزان نو

معینی در همین قرون اخیر، آماده کرده و همراه چند گروه مهاجر به ایران خالی از سکنه فرستاده اند تا اینک صاحب قوم و 

مستقل و غیر اثرگذار ۀ ل حاضر هم به زحمت دارای اندکی بیش از یک هزار واژزبان ممتاز و شیرین فارسی شویم که در حا

 .و بدون قاعده و گرامر است

ابتدای قرن چهاردهم لغت بزرگ حجم مسمی به فرهنگ آنندراج در جنوب هند نوشته شد که لغت زبان عربی و فارس هر دو »

اح و غیاث اللغات و فرهنگ فرنگ را انتخاب کرده و در ذیل است. پس برای الفاظ عربی منتهی االرب و منتخب اللغه و صر

هر لفظی که از آن ها گرفته عین عبارت آن ها را نقل کرده و در آخر نام آن کتاب را نوشته و مقصودش از فرهنگ فرنگ 

هخدا، مقدمه، )د .«درست معلوم نشد گویا کتاب لغت جانسن یا استینگس است که هر دو لغت عربی و فارسی به انگلیسی است

 سید محمد علی داعی االسالم، به نام فرهنگ آنندراج(ۀ ، مقال221ص 

ساله دارد، شاه کاری است در پریشان نویسی که ظاهرا شاهراجه ای در  13۵این فرهنگ متورم و هفت جلدی که عمر اندک 

ندک لغات جدید فارسی و انبوهی عرب در این مجموعه به مقتضای نوپدید بودن، ا  !هندوستان به تالیف آن محتاج شده است

 نویسی معیوب دیده می شود، به انضمام ترکیبات و معانی شگفت آور و بی مایه ای که در دکان هیچ عطاری نخواهید یافت.

هنگامی که به ماجرای تولید این لغت نامه های فارسی در هند موشکافانه می نگرم، صورتی از مسخره بازی و سیاه کاری 

 ه خود می گیرد و چارت مدعیان فارسی دانی وطنی را برای اجرای سهمی از این نمایش به میان صحنه می برد.فرهنگی ب



  

 

 

 7از 5

مراجعه به فرهنگ جهانگیری برآمده و ۀ سرانجام مردم هند با چنین آشنایی احتمالی و ناچیزی با زبان فارسی، چه گونه از عهد

چه درک می کرده اند؟! زیرا استفاده از فرهنگ « ضموم و واو معروفاول مفتوح به ثانی زده و ثالث م»فرضا از ترکیب 

 !جهانگیری و دیگر نمونه های تدوین شده در هند، بیش از واژگان فارسی، نیازمند فهم معنای لغت عرب است

یکدیگر، که در از درون هیچ زبان مستقل و معینی لهجه زاده نمی شود مگر در صورت برخورد دو زبان و فرهنگ بیگانه با 

این صورت نام گذاری هر یک، جز با رعایت استقالل، خود ستایی واضحی است: زبان خوزستانی، زبان کردی، زبان گیلکی 

و غیره. اگر کسانی دخول واژه های فارسی در این زبان های محلی را، که عارضه ای است حاصل دویست سال مرکزیت 

و ضمیمه کردن پسوند فارسی به این زبان ها می دانند، پس باید حالت کنونی فارسی اجباری برای زبان فارسی، علت چسباندن 

 !را هم، فارسی عربی و یا لهجه و خرده فرهنگی از زبان عرب بگوییم

چنین مباحثی در اندازه خود و بی این که جست و جوی والدین زبان فارسی را قصد کرده باشد، اشاراتی است بر لزوم بازنگری 

و اندازه گیری توان کاربردی زبان فارسی موجود، در جهان رو به گسترش امروز. اما مقدم بر این باید خاستگاه و  بی تعصب

دستگاه این زبان را بیابیم و نقطه و نحوه رویش آن را نشان دهیم، زیرا طرح ایراد و ابهام های باال تعیین تکلیف فرهنگی با 

و نحوه پیدایش آن، گشودن مدخل تاریخی و سیاسی روشنگری است که با سرنوشت زبان فارسی است، اما معلوم کردن زمان 

 .و سرگذشت و هویت و هستی مردم سراسر شرق میانه مربوط می شود

هجری است. عالوه بر این ها در هند  12۴2یکی دیگر از این نوع فرهنگ ها غیاث اللغات محمد غیاث الدین تکمیل به سال »

. «الیف یافت که موید الفضال تالیف محمد الد دهلوی، بهار عجم و چراغ هدایت از جمله آن ها بودند...فرهنگ های دیگری هم ت

 (۵۴8صفویان، ص ۀ )یعقوب آژند، تاریخ ایران دور

پس فرهنگ های فارسی متعددی داریم که در هند نوشته اند، سرشار از لغات من درآوردی )جعلي( دساتیر و شارستان که 

ارند و به کار تحقیق نمی آیند. حاال کسی تعیین کند ریشه های لغت و زبان فارسی را، اگر در این فرهنگ ها ارزش علمی ند

نمی یابیم، به کجا رجوع کنیم و اصوال چنین فرهنگ هایی با چه هدفی چاپ و تبلیغ می شود، آن گاه که هرکدام را ناقض آن 

ر شلخته ای به دل خواه خود بدوزد و بپوشد؟ آیا نباید چنین فرهنگ نویسی دیگری می بینیم. مگر کالم و زبان شلیته است که ه

فارسی متولد شده در هند را، درست همانند دیگر جعلیات از هند رسیده، چون دین زردشت و دیوان حافظ، دست پخت همان 

 !اند؟ کسان بدانیم که تخت جمشید از آغاز نیمه ساخت و خرابه را، گوهر معماری جهان تبلیغ کرده

در حیدر آباد دکن که به نام نظام دکن در پنج مجلد تالیف « ناظم کالج»فرهنگ نظام تالیف سید محمد علی داعی االسالم استاد »

 (227)دهخدا، مقدمه، فرهنگ نظام، ص « شده....

تا   ن آن نمی گذرد،این نخبه ترین نوشتار فاقد ارزش در موضوع فرهنگ نویسی زبان فارسی است که هنوز قرنی از قلمی شد

داعی االسالم فرهنگ جامع زبان فارسی بنویسد تا معلوم شود که هندیان احتماال از طریق رجوع به مرتاضان و پیش گویان، 

بدون نیاز به فرهنگ نظام داعی االسالم، فارسی علمی آموخته اند! آیا ضرورت است چنین بافته های یاوه ای را که هر عقل 

این و آن به خورد عموم دهیم و نپرسیم این ۀ ت از بی بنیانی آن خبردار می شود، به عنوان افاضات عالمانسلیم بدون فوت وق

 چه معرکه ای است که شامورتی بازان آن چنین ناتوان و ناشی اند؟!

ست که در رسی این الغت فارس گفته اند، جای دارد بپرسیم اگر گنجینه لغات فاۀ اینک که با این نم آبه ها آشنا شدید که سرچشم

هند، یعنی تنها مرکز صدور فرهنگ لغات فارسی آمده است، پس سعدی و حافظ و فردوسی، زبان دواوین خود را قرن ها مقدم 

دوش به معنای شب گذشته و نظایر دیگری که دائما بر زبان این ۀ بر این فرهنگ نویسی ها از کجا برداشته اند و مثال چرا واژ

 !!جهانگیری و رشیدی و برهان و آنندراج دیده نمی شود؟ۀ در فرهنگ نامشاعران می گذرد، 
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تالیف ابومنصور علی بن احمد اسدی « لغت نامه»عجالة قدیمی ترین کتابی که در این زمینه )لغت فارسی( هست »

 ۴۵8طوسی است که به نام فرهنگ یا لغت فرس اسدی معروف است و آن را پس از نظم گرشاسب نامه یعنی پس از 

تالیف کرده است و آن هم در صورتی است که اشعار گرشاسب نامه را که در نسخه های کنونی این لغت نامه است، 

اسدی خود در آن جا داده باشد. بیش تر بدان می ماند کسانی که در این کتاب دست برده اند این اشعار را پس از اسدی 

 «.برای لغاتی که معنی کرده شاهد از شعر خود آورده باشددر آن داخل کرده باشند و بعید می نماید که اسدی 

 (187)دهخدا، مقدمه، سعید نفیسی، لغت فرس اسدی، ص 

ساله، همین اواخر از بی ترتیبی زبان فارسی نالیده، اما ضرورت  ۹00گرچه داعی االسالم با وجود چنین فرهنگ های به ظاهر 

را میخ تابوت تصور کسانی کنم که برای ورود این زبان ساختگی، به جغرافیای می دانم همین قدیم ترین کتاب لغت زبان فارسی 

ما، عمر بیش از سه یا چهار قرن قائل اند. گفته شده که تدوین لغت فرس اسدی طوسی به تقریب با تدوین دیوان شاه نامه همزمان 

کامال قابل قبول است که آثار این همشهریگری است، هر دو کتاب را در حوزه جغرافیای طوس تالیف کرده اند و در منطق مطلب 

و همسایگی را در هر یک از این دو تالیف شاهد شویم. ضرورت نمی بینم یادآوری کنم که در زمان سرودن شاه نامه و لغت 

فرس هنوز خط عرب به بلوغ نحوی الزم نرسیده و تا تعیین تکلیف با مکان نصب نقطه و اعراب فاصله بسیار دارد و فرض 

را بر این قرار می دهم که فارسی زبانان ایران و هند با مدد اسطرالب های مخصوص و رجوع به جوکیان و مرتاضان و 

کارگشایان غیب دان هند، چند قرنی مقدم بر عربان، برای یا و با و تا و جیم و خ و نون نقطه ساخته و پیشرفت فرهنگ و کتابت 

د!!! اینک ابتدا کافی است به کیفیت و کمیت لغت فرس اسدی طوسی بپردازم که و نظم کالم خود را معطل اعراب نکرده ان

 موجب شرمندگی صاحبان ادعاهای ریز و درشت در باب زبان فارسی کهن خواهد شد.

لغت است. مجموع لغات کاربردی در  ۴80مجموع واژگان ثبت شده در لغت فرس اسدی طوسی به تصحیح دبیر سیاقی تنها 

کلمه است و البته کشف این بغرنجی که الفاظ در دو طرف  200ی طوسی، از زبان شیرین فارسی، حد اکثر فرهنگ لغت اسد

 تساوی در این فرهنگ را، از دارائی و دولت کدام قوم برداشته شده است.

 خطی بنا بر اوضاع ایران نسبتا کهن به جای مانده است ناچار باید چنینۀ چون از لغت فرس اسدی فقط یک نسخ»

پنداشت که این کتاب بسی استنساخ نشده است. اسدی همواره در ادب فارسی دارای مقامی بلند بوده است مع ذالک 

او را خود ۀ در بعضی فرهنگ های متاخر به اشعار وی استناد شده، در حالی که مصنفان این فرهنگ ها لغت نام

یش داشته اند. برای تحقیق بیش تر در این موضوع ندیده اند، ولی حلیمی و حسین وفایی این کتاب را در برابر خو

منابع کافی در اختیاد من نیست. فرهنگ نویسان بعدی یک شعر را به شاهد چند لغت آورده اند چنان که اسدی نیز 

 «. چنین کرده است و همچنین اغلب معنای لغات را به عینه از اسدی نقل کرده اند

 پاول هرن(ۀ شصت و سه، مقدمۀ )محمد دبیر سیاقی، لغت فرس اسدی، صفح 

، که کاشف این فرهنگ در زیر زمین پاول هرنزبان فارسی می رسیم. ۀ حاال به اوج تراژدی در این کهنه ترین شناس نام

سال پیش فقط از وجود یک نسخه از این فرهنگ لغت خبر می دهد که سخت موجب حیرت  130واتیکان بوده است، قریب 

 است، اما نباید نگران بود؟!!زیرا که این آمار هم به وقت خود زایمان خواهد کرد. 

شمسی و چاپ همان کتاب به تصحیح مجتبایی و صادقی به 133۶ر } دفتر لغت فرس اسدی طوسی، به تصحیح دبیر سیاقی د

لغت را به شرح رسانده است.  780و از آن مجتبایی و صادقی  ۴80شمسی انجام شده است. ... تصحیح دبیر سیاقی  13۶۵سال 

 هیچ کس تاکنون نپرسیده این اضافات را از کجا برداشته اند{
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و دیوان  فردوسیۀ فروش افاده برای فارس پرستان و فارسی ستایان، شاه نامۀ ع و مغازبر سبیل ذکر مقدمه عنوان کنم که دو منب

حافظ نامی است، یکی در ابتدای ظهور این زبان و دیگری در میانه آن، به شرح و نقلی که بارها خوانده و شنیده ایم. برای شاه 

حروف اضافه و مشتقات و مصادر آن دیوان را  نامه، فریتس ولف آلمانی فرهنگی دارد که لغات و ضمایر و موصوالت و

فردوسی که و با و یا و را و از و چند و چون ۀ فهرست کرده و از طریق کتاب او می توان با دقت کافی دریافت که در شاه نام

ست. چنان و اگر و مگر و یا رستم و رخش و ضحاک و دماوند و رزم و بزم و غیره، چند نوبت و در کدام ابیات به کار رفته ا

که در سال های اخیر فرهنگ دیگری را، خانم مهین دخت صدیقیان، به همان روال و سیاق، برای دیوان حافظ فراهم آورده، 

که خواهان را با فهرست کاربرد لغات فارسی و ضمائم و حواشی آن، در دیوان حافظ آشنا می کند. ملتمس و خاضع دانایی و 

ین دو منبع، به سهولت از اسرار جالی زبان فارسی موجود آگاه می شود: فرهنگ ولف کم تر درستی، با قیاسی کنجکاوانه در ا

واژه را!! این دو کتاب را ورق بزنید و  ۴000لغت فارسی آشنا را عرضه می کند و فرهنگ خانم صدیقیان بیش از  1200از 

واژه را، از ریشه و مشتقات  3000یابید این تفاوت اگر حوصله دارید الفاظ ناب و لغتواره آن را شماره کنید تا به سادگی در

کالم و زبان عرب برداشته و به فارسی سرد و بی نمک شاه نامه افزوده اند و معلوم تان شود که قند موجود در اشعار حافظ از 

 کجا رسیده و آبخور گسترش کاربرد زبان فارسیان، از چه چشمه ای جوشیده است!؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ناصـرپورپـیرار"« " تاملي دربنیان تاریخ ایران»:  مأخذ 

 ( 58الی  1۹، ص. 6)برآمدن صفویه ، ج. 

 

          

 



 

 

http://www.arianafghanistan.com 
  

 

7 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 10/04/2018                  ساپی شیر انجنیر
  

 مقدمۀ برسیاست نیمه کاری سیاسنگ
  

 (صبورهللا سیاسنگ از داکتر)از حافظ شیراز"  ...دزدیهای "! نقـد با تهمت 
 قسمت پنجم ـ بخش دوم :

 فارسی -منابع زبان فارسی، بررسی متون یهودی  ۀدربار
 انجینیر: شیرـ ساپی تنقیح :تلخیص و 

 
 در وهماتت و گرفته فرا را ایرانیان ادب و زبان باب در فرهنگی گفتارهای سراپای دروغ آفت اینک،! تفاوت نقـد با تهمت زني

 خیاالت بینیم، می باالتر را نظران صاحب مقامات و درجات هرچه تعجب، کمال با که است، خالیق گیردامن چنان زمینه این

  . گیرد می ارتفاع و اوج میزان همان به نیز آنان ۀپرستان نژاد مافوق و کریه حتی و کودکانه

شاذ و نادر یک اسم  بطوروقتی کتاب رجال اسالمی را تصفح کنند، مثل این است که در کتاب، تنها رجال ایرانی است و »

 تأریخ ۀشود. و دیگر خواستم یک بار به نحو اجمال نشان بدهم که اگر علماء ایران را از صفحرانی یا اندلسی نیز گاهی دیده میح

دنیا برداریم نه تنها عالم اسالم بل که جامعه بشریت هیچ چیز ندارد یا در نهایت فقر و بی چارگی علمی و ادبی و صفتی 

)صنعتی( و اخالقی است و این نه غلوی است که می کنم و نه حب وطن است که مرا بدین گفته می دارد، مثل من و با من پنجاه 

 (۵02)علی اکبر دهخدا، لغت نامه، مقدمه، ص «. ، به همان جا می رسید که من رسیده امسال در رجال و کتب فحص کنید

 ۀدر اندیش جاعالنه فراهم شده و بطوربه عیان ببینید اثرات مخرب کتب ضاله ای را که به نام میراث مکتوب ملی و اسالمی 

چنین گنده گویی هایی جز از قلم و خیال و  کرده است! آزاد و بی انحراف کسانی در اندازه دهـخــدا نیز این گونه ویرانگری

زبان مبتالیان به مالیخولیای فرهنگی و آسیب دیده از شوونیسم ملی و قومی خارج نمی شود و این قبیل گمانه ها جز عالمت 

د پرستانه، چه گونه بر این قرار قیاس کنید که دهخدا با چنین چشم انداز مافوق نژا مزمن شدن بیماری خود برتر انگاری نیست.

فرهنگی می تواند برای زبان فارسی تدوین کرده باشد؟ او که پنجاه سال را در کار تورق کتاب رجال و تذکره ها گذرانده، آیا 

 ممکن است با قبول ساختگی بودن زبان فارسی و مجعول بودن آن کتاب ها، پنجاه سال عمر خود را فنا شده بداند؟!

د عرب خالی از مدارس به معنای خاص بوده است و در دوران بسیار قدیم و قبل از اسالم اصوال بال علوم و معارف عرب:»

هنر آن ها تفاخر به ملیت و سرودن اشعار ملی بوده است که حاکی از برتری  ۀو مجموعتوجهی به این قسمت ها نمی شده است 

خود دارای مدارس قابل  معارف ایرانی مستفیض بوده اندکه از پرتو . و به جز برخی از نواحی آن نژادی و قومی می باشد

ای ملت ه ۀتوجه نبودند. پس از ظهور اسالم و تحریص و تحریک بر علم و معرفت، به این قسمت ها نیز توجه شد و به وسیل

 (1۵7۹۴)دهخدا، لغت نامه، ذیل لغت عرب، ص «. اقدام به تاسیس مدارس و مساجد گردید به ویژه ایرانیان، دیگر،

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Saapi_sher_moh_naqd_yaa_tohmat_5_2.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Saapi_sher_moh_naqd_yaa_tohmat_5_2.pdf
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ثابت توصیف فرهنگ عرب، از زبان اغلب مدعیان حضور در محافل دانشگاهی ایران است، که بدترین و متعصب  ۀاین کلیش

ترین نوع آن را، نزد مولفان و محققانی ذخیره داریم، که چون شیخ ابراهیم زنجانی در کسوت روحانیت ظهور کرده اند! مورخ 

 1200خدا، نخستین مدون فرهنگ لغت فرس، که کالم فارسی آن به زحمت سر به درمی ماند چه طور سرکرده ای چون ده

نمونه می زند، با نگاهی به اطراف، از خود نپرسیده است ایرانیان سازنده مسجد و مدرسه برای عربان، چرا تا قرن دهم هجری، 

 در سرزمین خود، یک اتاقک آموزشی و یا محراب عبادت نساخته اند؟!!! 

 نوشتن هب قدیم ترکیه و هند در که جمعی و اند کرده بسنده شواذ و نوادر ضبط به رشیدی، تا اسدی از ما، نویسان لغت لکن »...

 و  اردب استعارات از است معجونی که بل نباشد، فارسی نامه لغت ها آن که داند بصیر متتبع اند، پرداخته فارسی نامه لغت

 زا بسیاری عده نیز و عامی و طبع کج و نام گم شعرای از شواهد و هندوستان به مردمی مخصوص سلیمه طباع از دور کنایات

 حلیم لغات از خطیر مبالغی نیز و است، ایمان بی جمعی برساخته که هوشنگ آیین و دساتیر و روزه و المذاهب دیستان لغات

 را نادان ممدوح تا اند کرده خویش کتاب کردن تر حجم پر برای نویسان فرهنگ که مجعوالت همه از بیش و هند ۀمختلف ۀالسن

 اغالط همان العکسب و فارسی به انگلیسی مترجم های نامه لغت در تصرفی و تتبع هیچ بی نیز انگلیسیان که این عجب و بفریبند

 دمزن لقبی از نیز فرانسویان و اند کرده او تقلید سایرین و بوده میالدی هجدهم قرن اواخر در سن ریچارد. اند کرده نقل عینا را

 نامه لغت یفتال به ما عصر در که دیگر نفر دو یکی و اند شده مرتکب را گناهان این دیگر بار نیز انگلیسیان تقلید به آن، جز و

 عین و هشد گرفتار پایدام همین به علم، در اروپاییان نقد جودت و تحری حس به بودن متکی از اند، پرداخته فارسی به فارسی

 وشتهن فارسی به فارسی ۀنام لغت صورت به دیگر بار عینا آن، پایان بی های ناروایی همه با را فارسی و انگلیسی های کتاب

 نهات چاره و کند تر راه گم را لغت حامیان طبقه و جوانان که است خطیر بس منزلی و بزرگ لغزشگاهی این و اند کرده طبع و

 آن مقلدین و هند های کتاب و گرفت، است ایرانیان ۀعام تداول در که را چه آن و دارد ادبی شواهد چه آن امروز که است این

 (۵0۴ ص مقدمه، نامه، لغت دهخدا،. )«انگاشت نابود را ها

دهخدا در حکم انتهایی یادداشت باال، صراحت دارد که آن چه را به نام فرهنگ لغت فارسی به هر زبان و هر عنوان و از هر 

مولفی، تا زمان او بیرون داده اند، شایسته دور انداختن و نابود انگاشتن است و تالیف لغت نامه ای را، بر مبنای نمونه های 

و نیز لسان عام توصیه دارد، کاری که خود دست به ساخت آن زد و توجه نداشت که انتشار شعری غیر مجعول و واقعا موجود 

لغات فارسی در لسان عام، رسن سست بافته ای با دوک دیوان های قالبی و مجعول شعر، و سعی دویست ساله مراکزی برای 

لغات قالبی دشمن ساخته ندارد، با چه معیاری  ۀرسمیت دادن به آن ها بوده است. آیا زبانی را که تا چند دهه پیش جز دفترچ

زبانی کهن و شیرین بدانیم و اگر آن را دیرینه بشماریم، چه گونه قبول کنیم هزار سال پس از رونمایی نخستین هم، دایه و ناظم 

خدا، هم مردم دیگر و آرایشگری نداشته است؟! اینک هضم این غذای ثقیل و ناسالم دشوار می نماید که ارباب سخنی همانند ده

را در برابر علماء ایران فقیر و بی سرمایه بگوید و هم در باب زبان قوم خود، که تنها ابزار ابراز جاللت فرهنگی است، به 

 اعتقاد باال رسیده باشد!!! 

وستان صحه دهخدا تعجب می کند که مراجع و مکتوبات انگلیس، بر مفاد و محتوای لغت نامه های بی ارج و نسب تولید هند

گذارده اند و به احتمال زیاد نمی داند که هجوم این فضوالت فرهنگی، در شمایل لغت نامه نویسی فارسی، در دوران اخیر، از 

اقدامات کمپانی هند شرقی است که با مجموعه و بسته ای حجیم از موهومات و از جمله دین زردشت و کتاب او، همراه چند 

ایران کرده اند. دهخدا گمان دارد  ۀش هویت شناسانه و باال بردن سد جدایی میان مسلمین منطقه، روانخانواده، برای ایجاد اغتشا

را، کسانی برای رفع بی حوصلگی و پر کردن « بسیار از لغات دیستان المذاهب و روزه و دساتیر و آیین هوشنگ ۀعد»آن 

اندیشان مجموعه این اقدامات فرهنگی و سیاسی و ادبی را، بخش اوقات فراغت و سرگرمی تدوین کرده اند، حال آن که بنیان 

های جداگانه و در عمل پیوسته ای از روندی می دانند که کسانی برای بهره ای، که از آن خواهم گفت، از دو سرزمین تاریک 
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 ا پایه و پایگاهی برای باالایران و ترکیه، در چند قرن اخیر، دو ملت فارس و ترک ساخته اند ت تأریخو خالی از گذشته و بی 

 بردن بنای فرقه های اسالمی و موجد عظیم ترین انشعابات و جدا سری در دین اسالم شوند. 

مجموعه هایی از مهم ترین لغت نامه های به ظاهر  و با مراجعه به اساس یک بررسی ساده:  فارسی –یهودی  بررسی متون

 نظران حرفه ای در باب آن ها، معلوم شد که فارسی اسناد اثباتی کهن و دستگاهصاحب  آراء و اقوال کهن فارسی و توشیحات و

خواهم با مراجعه به مندرجات آن  بیاندازد. می تولید واژگان ندارد، که همراه زمانه روان شود، به وقت خود بزاید و یا پوست

هانی پرده بردارم که هرچند دیدار از آن بسیار فارسی، از مطلب نیم پن اندک مستندات موجود، در پایان این بررسی های زبان

میانه قرار  لیکن ریشه مکافات موجود در سطح منطقه را از خاک بیرون خواهد کشید و در منظر ملل شرق ناخوش آیند است،

 .خواهد داد

راوان دارد. در یهودی در میان تحقیقات پژوهشگران ایرانی و یهودی، کاربرد و نشانه های ف-سال هاست که ترکیب فارسی»

خوانندگان این کلمه را برای دو وجه فرهنگی و ادبی زندگانی یهودیان ایران به کار می برند، این  ۀحالی که متخصصان و عام

قانونمند تحقیقی است که تمام جوانب زندگی یهودیان ایران، شامل تمام مرزهای فرهنگی ایران را دربر می گیرد.  ۀکلمه زمین

یهودی می کوشد تمام مواد ادبی کتبی و موضوعات و دست نویس های باستان شناسانه  -قیقاتی با عنوان فارسیبه عالوه تح

)هومن سرشار، «. ی و فرهنگی یهودیان ایران را روشن تر کندتأریخهنری و غیره را جمع آوری و مطالعه کند تا میراث 

 (81فرزندان استر، ص 

عددی از مکتوبات یهودی، که متون فارسی در زمینه های گوناگون را با خط عبری ارائه بدین ترتیب برخورد با نمونه های مت

می دهد، حیرانی ویژه ای را در میان جست و جو گران فرهنگ و ادب شرق میانه موجب شده است، که ظاهرا و به علتی که 

 ادی برده نشود.با خواست خداوند در دنبال خواهم آورد، می کوشند به زیر ذره بین سئواالت بنی

یهودی که به صورت دست نویس باقی مانده و بعضی ویرایش و منتشر شده اند، گواه فعالیت مستمر -کثرت نگارشات فارسی»

یهودی که -ادبی یهودیان ایرانی در دوران پیش مدرن ایران است. لیست کامل موضوعات و انواع دست نوشته های فارسی

 ۀپایی در قرن نوزدهم از جوامع یهودی ایران و آسیای مرکزی خریداری شد، نشانتوسط یک دانشمند و کتاب دوست ارو

تنوع ذائقه و دیدگاه های فرهنگی  ۀیهودی، فهرست زیر نشان-جوامع یهودی است. عالوه بر متون فارسی ۀموضوعات مورد عالق

 (81)هومن سرشار، فرزندان استر، ص «. تهیه و منتشر شد 18۹8یهودیان ایرانی قرن بیستم است. این فهرست در 

یهودی ارائه می شود که پیوستگی و اعالم حضور مستمر فرهنگ معینی -آن گاه فهرستی از هرگونه مکتوبات، به خط فارسی

. برای آشنایی با یهودی را توضیح نداده باشم-کامل منظور از متون فارسیبطوررا بدون چانه زنی اعالم می کند. شاید هنوز 

این گونه اسناد به ترین مثال مواردی در وب است که کلمات فارسی را با الفبای انگلیسی می نویسند. اینک مجموعه های فراوانی 

از کتبی در اختیار مراکز و موزه های یهودی است که از میان خطه های معینی از جغرافیای ایران و آسیای میانه جمع آوری 

زیر می بینید،  ۀاین کتاب ها، درست همانند همان وب نوشته های به اصطالح فینگلیش و چنان که در چند نمون کرده اند. در

تلفظ مجموعه ای از منابع فارسی کنونی را با حروف عبری نوشته اند. بی گمان این انبوه تدارکات کتبی با متون حکمی و فلسفی 

 وشت که بر لغت فارسی به کمال مسلط باشند و آن را زبان اصلی خود بدانند.و ادبی و غیره را فقط برای جمعی می توان ن

یهودی است، یعنی زبان مشترک ایران، بدان گونه که دست کم به -اما موضوع مقاله حاضر گویش نیست، بل زبان فارسی»

ن، فارسی را به عنوان زبان اول و یهودیان ایرانی در سخن گفت ۀمدت دوازده قرن نزد یهودیان کاربرد داشته است. امروزه هم

یا در جایی که با گویشی دیگر مقارن شود، همچون زبان دوم به کار می برند، همچنین فارسی ابزار انحصاری ادبیات است، 

ف یهودی در قرن گذشته کش-چون گویش هایی که به آن ها اشاره کردیم صرفا کاربرد شفاهی دارند. پس از آن که ادبیات فارسی
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آن بررسی و تحقیق کردند.  ۀبا جدیت در بار 1۹1۴و  1880، در بین سال های "و. باخر " نسخه شناسان مختلف به ویژهشد، 

 ۀبرخی از قطعات آن به چاپ رسید که با توجه به وسعت آن چه هنوز انتشار نیافته اندک است، اما برای آن که تصوری از شیو

 (32)ژیلبر الزار، شکل گیری زبان فارسی، ص «. ود آورد کافی استفارسی نویسی یهودیان در ذهن ما به وج

این سئوال عمده و تعیین کننده را پیش می کشم که این گونه فارسی نویسی با الفبای عبری از بابت کدام نیاز یهودیان پدید آمده 

که متون و میراث ادب فارسی را به میان  است؟ اگر کسانی از میان عالمان یهود، که از جمله فارسی می دانسته اند، با این قصد

یهودیانی برند، که فارسی نمی دانسته اند، پس باید آن کتب را به زبان و لغت عبری ترجمه کنند، نه این که همان کلمات  ۀعام

ن شناخته اییهودی در حقیقت چیزی جز -فارسی را با حروف عبری به نمایش گذارند. بنا بر این و منطقا چنین کتاب های فارسی

نمی شوند که مردمی با زبان و خط خویش کتاب نوشته اند، زیرا برای این همه تجدید نگارش و تولید این همه کتاب، نمی توان 

توضیح و توجیه و توجه دیگری ساخت. به یقین صاحبان خرد و عالمان اشاره شناس، بر مبنا و به فرمان خرد و اندیشه، با 

یهودی، با برداشت های جاری، یک شیادی دیگر برای گم کردن رد  -اند که اصطالح کنون فارسیهمین یک سئوال قانع شده 

یهودی خوانده می شود، در نهاد خود -پای حقیقت است که یهودیان کهنه کار اختراع کرده اند، زیرا مجموعه ای که اینک فارسی

می شناسیم، در حوزه ای از تجمع خود، از خراسان بزرگ کتاب هایی است که یهودیان با زبان رایج و تنها خطی که از آنان 

تا جنوب ایران می نوشته اند، پیش از این که بخواهند همان زبان را با جانشین کردن خط عرب، به جای خط عبری، به صورت 

د قیقت گنجینه موجوابزاری برای نو ملت سازی های هدفمند درآورند و بار تبلیغ فرق مذهبی را به دوش مردم آن بگذارند. در ح

در ادب ایران راهی مخالف آن پیموده است، که اینک جار می رنند و در واقع وادار شده ایم، با فیس و افاده، متن کتاب های به 

زبان و خط یهودیان را، تنها با تغییر نوع خط، از عبری به عربی، در دو سه صد ساله اخیر، به خود نسبت دهیم. با این سئوال 

 ۀاگر مجموع میراث ادبی و فرهنگی یهودیان ایران، انحصارا به زبان فارسی و با خط عبری مدون است و آن را نشان دیگر که

گسترش زبان فارسی کهن در میان یهودیان ایران می گویند، آن گاه این سئوال سر بر می آورد که این فارسی دانان یهودی که 

لط بوده اند، چرا مستقیما از کتب فارسی استفاده نکرده و از بابت رفع چه نیازی وسیعی بر زبان فارسی مس ۀدر چنین گستر

مجبور به تجدید نگارش آن ها به خط عبری شده اند؟! چنین سئوالی باز هم پاسخی جز این ندارد که یهودیان متون زبان منطقه 

ن و پرخاش به این و آن، اگر کسی از میان مدعیان، ای خود را با خط کهن و قومی خویش نوشته اند! حاال به جای پریدن به آسما

یهودی می شناسد، به شرط این که ماهیت مدخل را درک -توضیح و حتی توجیه دیگری برای وجود این همه متون متنوع فارسی

 کرده باشد، بسم هللا.

صفهان، همدان، کاشان و پاره ای یهودی را باید از گویش های یهودیان ایران جدا دانست. یهودیان ا-زبان کتاب های فارسی»

دیگر از نقاط مختلف ایران، ... آثار کتبی یهودیان ایران و ماوراء النهر همه به خط عبری، اما به زبان فارسی نوشته شده است. 

 یهودی می نامند. زبان این نوشته ها روی هم رفته همان فارسی کالسیک است و جز در چند-لذا محققین این آثار را فارسی

 (.13)آمنون نتصر، منتخب اشعار فارسی از آثار یهودیان ایران، ص «. مورد استثنایی گویش یهودیان در آن به کار نرفته است

یهودی می نگاشته اند، بر طرف و آن گره گشوده -اینک تردیدها در این که یهودیان زبان خود را در کتاب های اصطالحا فارسی

راسان ما، از خ ۀبان به اصطالح فارسی را دشوار می کرد: بدین ترتیب فارسی زبانان منطقگسترش ز ۀمی شود که تعیین حوز

کامل وربطتجمع دیرین یهودیان جمع اند، با این قید که حتی اگر  ۀتا اصفهان و کاشان و یزد و کرمان و افغانستان، در همان حوز

می توان و نباید حیات و کاربرد و حتی ارزش یابی مناسب برای بر صحت یافته های این مدخل جدید صحه گذاریم، باز هم ن

فارسی کنونی را که عصای دست ارتباطات اجتماعی و فرهنگی جماعات متعددی است، معطل گذاریم و در اعتالی آن نکوشیم، 

تمکین بی خردانه شناخت، آدمی به دریافت حقایق مسئول و موظف می شود تا از طغیان و یا  ۀزیرا به محض ورود در حوز
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باز ماند. چنان که آشنایی با ماهیت یهودی زبان فارسی نام موجود شاید کسانی را برانگیزد تا پرچم فارس ستایی معهود و 

 متعارف را پایین تر از این نصب کنند.

مهمی از ادبیات فارسی است که تاکنون به علت عدم معرفی الزم و نا آشنایی مردم به  ۀادبیات یهود ایران در حقیقت شاخ»

خصوصیات آن از دامان مادر به دور مانده است. تا آن جا که نگارنده اطالع دارد، تذکره نویسان ایرانی به آثار ادبی یهود ایران 

)آمنون نتصر، منتخب اشعار فارسی از آثار «. ب اصلی عدم آشنایی آن ها به خط عبری بوده استاشاره نکرده اند و گویا سب

 (.17یهودیان ایران، ص 

آیا فصیح تر از این می خواهید؟ نتصر می گوید که برای آشنایی با ادبیات ایرانی یهود، نیاز به دانستن زبان عبری نیست، کافی 

با این قید که نباید ادبیات فارسی را شاخه ای از ادبیات یهود گرفت، بل درست تر آن که  د!است بتوانید خط یهودیان را بخوانی

هود که وسعت این گونه ادبیات یادبیات یهود عنوان فارسی بخشیده ایم.  ۀبگوییم که با تغییر خط، از عبری به عربی، بر مجموع

ا به حدی است که بی تردید از وجود یک فرهنگ همه جانبه خبر می اینک از آن نمونه های فراوان یافته اند، از نثر و شعر، ت

دهد و چنان متنوع است که نمی توان آن را حاصل تفنن و تقلید گرفت. اگر حوصله کنید و کتاب آمنون نتصر را بیابید و بخوانید 

یهودی -به شیوه اصطالحا فارسیآن گاه در میان نمونه های شعری یهودیان و شاعران و نثر نویسان یهودی، که آثارشان را 

نوشته اند، به قدر کافی فردوسی و حافظ و گنجوی و موالنا و نثر نویسان به نام خواهید یافت، تا پاسخی برای آنان شمرده شوند، 

 که از چپ و راست می پرسند: پس این همه شعر و کتاب را چه کسانی سروده و نوشته اند؟!!!

انی به خواندن اشعار شعرای بزرگ ایران داشته و دارند. پاره ای از این شعرا مانند فردوسی، فراو ۀیهودیان ایران، عالق»

سعدی، شمس تبریزی، حافظ و غیره نام شان به احترام یاد شده است. به طوری که از نسخه های خطی روشن می گردد، آثار 

ون به خط عبری دیده شده است: ابن یمین، اهلی شیرازی، این شعرا را از دیرباز به خط عبری َدرآورده و آثار شعرای زیر تاکن

بابا طاهر عریان، جامی، حافظ، خاقانی، خواجوی کرمانی، خیام، سعدی، سلمان ساوجی، شاه نعمت هللا ولی، صائب تبریزی، 

رسی اشعار فا)آمنون نتصر، منتخب «. عبید زاکانی، عرفی، عطار، فردوسی، فغانی، مغربی، مولوی، نظامی، وحشی بافقی...

 (.۶۵از آثار یهودیان ایران، ص 

وافری به خواندن اشعار شعرای بزرگ ایران داشته اند، به جای خواندن دیوان  ۀحیرت انگیز است!!! یهودیان ایران که عالق

را دریافت چاین شاعران با خط فارسی، معلوم نیست به کدام علت همان متون فارسی را به خط عبری نوشته اند. حاال می توان 

 ادبیات منظوم ما این همه فرمان خوش باشی و ناباوری به روز جزا را، در خود نگه داشته است؟

اعتقاد یهود بر وجود مقابر انبیا و بزرگان مقدس آنان در خاک ایران چون آرامگاه دانیال در شوش، استر و مردخای در »

نزدیکی اصفهان نمودار قدمت سکونت یهودیان در ایران است. اما  همدان، حبقوق در تویسرکان و دیدارگاه سارح بت آشر در

آغاز اسکان دسته جمعی خانواده های یهودی و احداث دیه ها و محالت در شهرهای ایران جز در مورد اصفهان و مشهد  ۀدربار

 (10ن، مقدمه، ص )آمنون نتصر، منتخب اشعار فارسی از آثار یهودیان ایرا«. متاسفانه مدارک کتبی در دست نیست

بنا به شواهد کافی، تعداد معینی از رابی های صاحب مقام مذهبی و دینی یهود و حتی چند نبی صاحب کتاب آن ها، به صورت 

آشکار و پنهان، در گوشه های پراکنده و دور از هم ایران دفن اند. چنین شواهدی برای مورخ به معاینه می گوید، که ماجرای 

این سرزمین گرفت و اگر تعداد این  تأریخدر ایران را نمی توان یک گذر حادثی و کوتاه مدت در مسیر حضور کهن یهودیان 

بزرگان صاحب امتیاز در دین یهود، که مدفن شان را در ایران می گویند، از مجموع سران دین یهود در اورشلیم و دیگر نقاط 

با سرپرستی بزرگان دین و قوم خود، دستگاه مدیریت ایران را در  جهان بیش ترند، پس باید پذیرفت در دوران معینی یهودیان
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اختیار داشته اند، این جا را سرزمین خویش می شناخته اند و دفن در ایران را حتی از به خاک رفتن در اورشلیم و حوالی هیاکل 

 سلیمان نیز برتر می شمرده اند!

 نامه اردشیر، یوسف و زلیخا،  موسی نامه:  شاهین»
 ، انتخاب نخلستان،  اسرائیل واجبات و ارکان سیزده گانه ایمان،  هفت برادران ۀقص،  فتح نامه،  نامه گنج : عمرانی

( و نثر اندرز پدران به ۀتفسیر مسخت آبوت )رسال( ، قربانی اسحاق )نثر( ، نثر) حکایت ده مقتول،  مناجات نامه،  ساقی نامه
 حنوکا نامه

 نامه دانیال :  بخارایی ۀخواج
 الیا یاو  کتاب انوسی:   لطف بابائی بن

 حنوکا نامهو  شاهز اده و صوفی( : راغب) الیشع بن شموئیل
 مخمساتو  نامه آنطیوکوس : اسحاق یوسف بن
،  اسباط غزل دوازده( ، پوریم )تفسیر منظوم کتاب استر،  احتراز نامه،  نامه مناجات،  قربانی اسحق:  میشال بنیامین بن

 چهل سئوالو  آجرپاره قصیده،  قصیده قاضی،  دلسرد شدن از زنان،  سرگذشت امینا با همسرش

 الروح حیات:  ملمد سیمان طوب
 الپند مخزن:  داوید یهود ابن

 وزیران تمثال نامه هفت( : یحیی) یهودا
  «ا.ای قادرت نم:  یزدی شهاب

 (۵یهودیان ایران، متن اصلی، ص  آمنون نتصر، منتخب اشعار فارسی از آثار) 

 [ Farsī-yahūdi  ـ ]در قسمت دوم  }مقدمۀ برسیاست نیمه کاری سیاسنگ{ معرفی شد 

اسامی و آثار  تنها بخش بسیار کوچکی از مانده های شعرا و صاحب قلمان یهودی است که به زبان فارسی و با خط عبری  

سال است که  130یافته ایم و متن آن ها در کتاب آمنون نتصر آمده است. کار جمع آوری این مکتوبات لو دهنده نزدیک به 

و ماوراء النهر است که به گمانه ای تاکنون نزدیک به دو هزار جلد می رسد و همت اصلی مراکز و مهره های یهود در ایران 

ایرانی بیرون برده می شود. اگر یهودیان فارسی را در قالب منظوم نیز چنان به آسانی درک  ۀبی فوت وقت از دسترس خوانند

ای یهودی تنها بر-جم غریبی از گفتار فارسیمی کرده اند، که انبوهی شاعر و نغمه سرا از میان خود بیرون دهند، پس چنین ح

اقلیتی فارسی دان نبوده است! از طریق مطالعه فقط چند سطر و برگ از این آثار، چنان که در ذیل می آورم، بر آن  ۀاستفاد

پریشان و  تعصب به گردن دارند، احتماال معلوم خواهد کرد که تا چه میزان در منجالب خیاالت ۀکسان که رگ های برافراخت

 ناممکن فرو رفته ایم.

نامیده شده و تعدادی از شعرای زبردست پارسی گوی در ایران و هندوستان آن « احسن القصص»داستان یوسف و زلیخا که »

. گرچه ماخذ این داستان سفر پیدایش کتاب مقدس محبوب ترین داستان یهودیان ایران و ماوراءالنهر استرا به نظم کشیده اند 

است، با وجود این یهودیان ممالک دیگر تا امروز نتواسته اند از نکات شیرین آن استفاده کنند. آن چه شاهین به یهودیان ایران 

یوسف و زلیخای تخیالت لطیف و ذوق داستان پردازی شعرا و داستان سرایان ایرانی است.  ۀهدیه داده است بدون شک نتیج

ای نیست، بل چنان که ابتدای این مبحث تاکید شد، این  شاهین برخالف یوسف و زلیخای شعرای دیگر فقط یک داستان افسانه

بدین سبب ابتدا و انتهای این داستان مغایر با داستان های یوسف ی دور می زند. تأریخداستان نیز در محور انگیزه های مذهبی 

. یوسف و زلیخای شاهین در واقع از آفرینش آسمان و زمین، آدم و حوا، طیور و وحوش، نوح و ر استو زلیخای شعرای دیگ

وسف از مصر به سرزمین کنعان ختم می ی ۀابراهیم و اسحاق و یعقوب شروع و به اندرز یعقوب به دوازده پسران و حمل جناز

ه مقدور بوده حفظ کند. در این جا نیز پاره ای از اسامی مانند شود. شاهین کوشیده است چهره سنتی این داستان را تا آن جایی ک

 13۵8زلیخا به جای زن پوتیفار )فوطیفرع عزیز مصر( و مالک از ادبیات فارسی اقتباس شده است. یوسف و زلیخا در سال 

تخب اشعار فارسی از )آمنون نتصر، من«. بیت است. وزن این داستان مانند موسی نامه است 8700میالدی نوشته شده و شامل 

 (3۹آثار یهودیان ایران، مقدمه، ص
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یهودی پارسی گوی است که در اواسط قرن چهاردهم میالدی در شیراز می زیسته  موالنا شاهین شیرازی بزرگ ترین شاعر »

هین از نظر شا.است ادبیات یهود ایران درخشان گردیده و شعر سروده ۀنخستین یهودی ایرانی است که در صحن است. وی نیز

. شعرای یهود در اشعار خود وسعت معلومات و کیفیت و کمیت شعری سر آمد و ره گشای همه شعرای یهود ایران بوده است

ٌ از سبک او پیروی کرده اند. کما این که خواجه بخارائی شاعر یهودی قرن هفدهم )  1۶0۶اغلب او را ستوده اند و عموما

)آمنون نتصر، .    « انی، تو گنجشک ضعیفی، باز مانیبه شاهین همرهی کی می تو  :یداو به خود می گو ۀمیالدی( دربار

 (۹منتخب اشعار فارسی از آثار یهودیان ایران، متن اصلی، ص 

 این مدخل را به حجت های مندرج در چند سطر زیر جلب کنم.  ۀاینک فقط می کوشم تا تمام حواس خوانند

 احد زبان گشادمآغاز سخن بنا نهادم، برنام »
 عرش و لوح و افالک ۀبرنام کریم و قادر پاک، سازند

 خالق نبود و بود دوران، عالم و علیم نطق مرغان
 تاج و تخت شاهی، روزی ده مور و مرغ و ماهی ۀبخشند

 داننده رازهای پنهان، معبود مکان نوک ارکان
 غنام و رحیم کل اشیا، هستی ده کوه و دشت و دریا

 پاک، شمع دل عاشقان غمناک ۀوم تخمدانای رق
 «ماه و مهر و ناهید ۀگنجور عطا و کان اومید، دارند

 (107)آمنون نتصر، منتخب اشعار فارسی از آثار یهودیان ایران، متن اصلی، ص  
کالسیک و آب  ۀشاعری یهودی وشاهین نام به زبان فارسی و با خط عبری است. آیا این سرود ۀاین ابیات آغازین اردشیر نام

دار بر زبان فارسی آموخته ای گذشته و یا اثر شاعری است که با تسلط کامل، به زبان مادری خویش، شعر می گفته است؟! و 

نیز اگر به دنبال بخشش این زبان به فارسیان، کنیسه برای تکمیل لوازم ملت سازی خود، چنین شاعری را مامور کند تا دیوانی 

س، مثال حافظ و یا موالنا بسراید، از عهده بر نمی آید؟! و نیز درخواست کنندگان کسب حقیقت را به این نیز با نام یک فار

ته و یهودی ننوش -سئوال هدایت کنم که: چرا یهودیان پس از بخشیدن زبان محلی خود به فارسیان، دیگر دیوان و کتاب فارسی

 متون پیشین را این بار به خط عرب و به نام خود ادامه دهند؟!!!همه چیز را به فارسیان واگذارده اند تا تکثیر همان 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ناصـرپورپـیرار"« " ایران تأریخبنیان  ملي درأت»مأخذ  : 
 ( 74الی 54، ص.  6)برآمدن صفویه . ج            
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 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 19/04/2018                  ساپیانجنیر شیر 
  

 برسیاست نیمه کاری سیاسنگ ۀ مقدم
  

 "دزدیهای ... از حافظ شیراز" )از داکتر صبورهللا سیاسنگ(! نقـد با تهمت 
 وم :سقسمت پنجم ـ بخش 

 فارسی -منابع زبان فارسی، بررسی متون یهودی  ۀ دربار
 تلخیص و تنقیح : انجینیر: شیرـ ساپی

 
ضعف مدخل  ۀ ندات گوناگون، نزد اهل نظر، نشانمست پرگویی و برهم انباشتن آواری از شبه! با تهمت زني دتفاوت نق

همزمانی ظهور متون فارسی  :جاری تنها اگر از خواننده خردمند بپرسیم در مبحث مثلا و دشواری اثبات آن است. 
؟ با چیست ه خط و حرف عبری، عالمتجدید، به خط و حرف عرب، با غروب متون نظیر و قدیم تر، ب در دوران

که متقدمان، حق امتیاز بهره برداری از زبان بومی خود  ارتباطات هر دو متن، در می یابد ۀ ملی کوتاه و با ملحظأت

 مورانی واگذارده اند، تا به مرور زمانأستمداد و اختلس از خط عرب، به مفارسی و با ا را، با نام گذاری جدید زبان

از آن کلنی کوچک، به تدریج،  کوهی از جعلیات گوناگون، اساس و ابزار زیاده نویسی هایی را فراهم کنند، تا و با مدد

از مدیریت و مرکزیت سیاسی و دور تسبیحی از  ملت بزرگ فارس، با تاریخ و هنر و معماری و سلسل معتبری

ا به دست شان بسپارند، تا مدعی مالکیت هر پرچم نخبگی مطلق جهان ر عناصر فرهنگی آوازه مند بسازند، دلقکانه

گذرانده و  همسایگان می ۀ ذواالکتافی باسمه ای که گویا تسمه از کتف و گرد نعشی شوند، با آب و خاک و نقش و

 بار هندوستان را تسخیر کرده است!!!؟ 19سلطان محمودی، که قدم زنان 

ار یافته اند، مدت هاست که از نظر زبانی با مردم محیط یهودیان ایران که از دوران کهن در این سرزمین استقر»

زبانی که امروزه به کار می برند یا همان زبان مشترک یعنی فارسی است و یا گویش های خود همگون شده اند. 
، و از منبعی دیگر به جز زبان مشترک سرچشمه گرفته اند. چنین گویش خاصی که گرچه آن ها هم ایرانی هستند

یش تر شهرهای مرکزی و جنوبی ایران: کاشان، همدان، اصفهان، شیراز، و کرمان یافت می شود. این هایی در ب

به سبب آن که گویش ها در نظر زبان شناسان بیش از آن که به عنوان گویش های یهودی اهمیت داشته باشند، 
ها را به سود زبان فارسی  بازمانده گویش های کهن محلی هستند که امروزه اکثریت مردم شهرهای یاد شده آن

. این گویش ها با لهجه هایی که در روستاهای مجاور بر جای مانده، حویشاوندی کنار گذاشته اند، حائز اهمیت اند

از آن جا که در آذربایجان شوروی و دارند. گویش دیگر، تاتی یهودی متعلق به قفقاز دارای وضعی متفاوت است. 
ی ایران، به معنی خاص کلمه، به این گویش سخن می گویند با گونه های گفتاری داغستان، یعنی بیرون از قلمرو

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Saapi_sher_moh_naqd_yaa_tohmat_5_3.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Saapi_sher_moh_naqd_yaa_tohmat_5_3.pdf
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، یک واحد گویشی تشکیل می دهد که اصل آن احتماالٌ به آن دسته از همجوار که در میان مردم مسلمان کاربرد دارد

زبان ۀ بودند. اما دربار ساسانیان در مرزهای کشور شاهنشاهی مستقر شدهۀ مهاجران ایرانی می رسد که از آغاز دور

. «باید بگوییم که ظاهراٌ چیزی جز زبان خاص آنان نیستکه زاروبین بدان اشاره کرده است،  هراتغریب یهودیان 

 (۳1)ژیلبر الزار، شکل گیری زبان فارسی، ص

محققانی که برای پرهیز از تکرار و ابراز خود نمایی در نواندیشی، به نمایش گوشه چشمی از حقیقت ناچار می 

ۀ شوند، همچون ژیلبر الزار، مجبور به این اعتراف اند که در حوزه بزرگی، از دریای سیاه تا دریاچه آرال و خط

کلنی های گوناگون یهود رایج بوده است. زبان هایی که به  ماوراء النهر و دره ها و ارتفاعات افغانستان، زبان محلی

 نیاز نفوس جدید، گسترش جغرافیایی بیش تری یافته و به زمان الزم نه با عنوان اصلی یدیش، به کار برده اند.

 بیمار شدن دختر فرعون و رفتن در آب نیل در صبح گاه»

 فتارقضا را دخت فرعون گشت بیمار، به رنج بد شد آن دختر گر

 پدر چون دیدش آن حالت بترسید، طبیبان جمع کرد و باز پرسید

 چه باشد ای سران تدبیر این کار، به بد رنجی شد این دختر گرفتار

 «.بسی بخشم شما را گوهر و گنج، اگر فارغ شود زود او از این رنج

 متن( 1۶)آمنون نتصر، منتخب اشعار فارسی از آثار یهودیان ایران، ص

این هم چند بیتی از چکامه بلند موسی نامه شاهین که باز هم به زبان فارسی و با الفبای عبری سروده است. در این 

جا فرصتی فراهم می بینم تا تذکر دهم که در ادبیات فارسی و در میان شاعران نام آشنای کنونی، در هیچ دوره ای، 

ان، به خط عبری بگرداند، بی هوده اقدام مطلقی که متنی کاربردی کسی موسی نامه نیاورده، تا شاهین آن را با حفظ زب

لیف مستقل و منفردی است که شاعری یهودی با أتبدیل می کند. موسی نامه شاهین ترا به سبکی نگارشی و بی کاره 

شیر خط و زبان معهود و مادری در زایش و ستایش موسی نگاشته است. این مطلب نه فقط در باب موسی نامه و ارد

نامه و یوسف زلیخای شاهین، بل در تمام دیگر موارد و متونی مصداق دارد که به زبان فارسی و با خط عبری نوشته 

 اند! 

 سخن گفتن یوسف علیه السالم جهت افتادگی خویش»
 فراز منبر آن خورشید تابان، به پا استاده بود آن شمع دوران

 وی نهاده عرق از شرم بر رویش فتاده، خلیق دیده ها بر

 نمی کرد آن خجالت را تحمل، ز نرگس الله می افشاند بر گل

 به دالل آنگهی یوسف چنین گفت، که دایم باد جان ات با خرد جفت

 «مکن وصف مرا چون نیست در من، وبال ات باشد آن بی شک به گردن

 متن( ۵9)آمنون نتصر، منتخب اشعار فارسی از آثار یهودیان ایران، ص  
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و این هم سطور دیگری از داستان یوسف و زلیخای شاهین. اگر از تسلط شاعر بر زبان با اصطلح امروزین فارسی 

و زیر و بم های فنی مورد نیاز، در بیان این ابیات درگذریم که گمان آشنایی آموزشی با زبان آن را از میان بر می 

و خش و خالی از حشو آن را در نظر آوریم، از خانه  دارد و سروده روان و سلیس و در عین حال ساده و بی غش

آن با خبر می شویم. آن گاه مناسب می دانم از مغایرتی بگویم که قادران رجوع ۀ زاد بودن این زبان در نزد سرایند

به عقل ناآلوده به تعصب، تا مرزهای معینی با ابعاد آن توطئه فرهنگی جاری واقف می شوند که با قصد رساندن 

ۀ سیب به سالم اندیشی معمول اسلمی، از راه ساخت نو ادبیات فارسی آغاز کرده اند و مظاهر آن را در این نکتآ

یهودی، غالبا جز دعوت به تزکیه و تکیه بر -عجیب و بدیع و باور نکردنی می بینیم که در تالیفات موجود فارسی

ن قبیل نمی خوانیم و اثری از چنان غزلیاتی نیست که در اشعار فرامین دین و ذکر زندگانی انبیاء و تاریخ یهود و از ای

اصطلحا فارسی و به خط عرب، پیوسته خواننده را به دوری از عقل و اندیشه و خوش باشی و بی خیالی و ناباوری 

تفویض به روز جزا و رد آیات قرآن دعوت می کند!!! آیا تمام این جزییات پر اهمیت نشان نمی دهد که یهودیان با 

زبان منطقه ای و بومی خود و تعویض نام آن، تمامی ما را به گول زنکی فریفته، به پستوی خیاالت قوم پرستانه 

کشانده و ابزار زبان را مبتدایی گرفته اند تا هرچه می توانیم بر سر یکدیگر فحاشانه فریاد زنیم! اینک به همت این 

ی ناب را چه کسی سروده است، زیرا لشکر جراری از سخن سرایان مدخل نو دیگر نمی پرسند این همه اشعار فارس

 تاریخ و لغت مثلا یهود، هنوز هم برای عرض این چنین خدمات کنیسه ای دست به سینه و به صف ایستاده اند، تا 

انه وزبان فارسی بنویسند و از قول هرکسی و در هر زمانی که نیاز افتد بیت شاهد برای حیات الفاظ بی پشتۀ نام

بتراشند. باید برای اندیشه ورزان سئوالی طرح کنم تا در مباحث تازه درگرفته و از فرط حرارت سرخ شده در برابر 

متعصبان قوم پرست به کار برند که: بر سر آن همه فارسی سرای به خط عبری چه آمد و آن فرهنگ تیزپر به کجا 

خط عرب، دیگر از عمرانی و شاهین و بخارایی های  گریخت که مدت های مدید و درست از پس ظهور فارسی با

 تازه، که اشعار دیگری به فارسی و با خط عبری بسرایند، نشانی نیست؟!! 

عمرانی دومین شاعر بزرگ یهود است که در اوائل قرن شانزدهم میلدی گویا در شیراز می زیسته است. آثار به »

در پاره ای از مضامین و به کار بردن کلمات و عبارات وزین و  ادبی او به طور کلی به شعر است وۀ جای ماند

رقیق گوی سبقت را حتی از شاهین برده است. لیکن عمرانی در تمام آثار خود شاهین را شاه شعرای یهود ایران می 

آثار عمرانی وسیع است و کثرت نسبی نسخه های خطی موجود آثار او، نشان می دهد که شعر عمرانی داند. 
نندگان فراوانی در میان جوامع یهود ایران و بخارا داشته است. قرائت اغلب این آثار خواننده را به گمان وامی خوا

)آمنون نتصر، منتخب اشعار «. دارد که عمرانی به تصوف، خاصه به رنگ و صورت ایران آن، گرایش داشته است

 متن( 179فارسی از آثار یهودیان ایران، ص 

دیگری است که با اصطلح امروز، به فارسی می سروده است. تعمق در مفاهیم چند سطر ۀ ازعمرانی شاعر پر آو

تسلط  ۀبسیاری از انحرافات کنونی در صراط مستقیم اسلم آشنا می کند و نیز حوزۀ پایانی نقل فوق، ما را با ریش

شده از او، چنان که در یادداشت پیش  لغت فارسی با حرف نگاری عبری را به ما آدرس می دهد. عناوین آثار یافت

آوردم، عدیده است و با میزان رسوخ او به ظرایف زبان مادری اش، که اخیرا نام فارسی گرفته، از طریق خواندن 

 ابیاتی از او آشنا می شویم.

 ای منزل آخرت ندیده، دل نیز ز آخرت بریده»
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 دین داده برای دهر فانی، غافل ز سرای جاودانی
 گاو و خر علف خوارۀ بران در آن علفزار، مانندچون بی خ

 برکنده دل از حساب هستی، مغرور به کبر و خود پرستی
 علم و ادب و کمال و ایمان، در باخته از برای یک نان

 «آویخته دل بر این جگربند، چون زاغ به قیل و قال خرسند

 عمرانی(ۀ متن، از گنج نام 198)آمنون نتصر، منتخب اشعار فارسی از آثار یهودیان ایران، ص  

 خداوندا به فریاد دلم رس، که هستم عاجز و بی خویش و بی کس»

 به نا حق دست و پای ما ببستند، دل این مادر پیرم شکستند

 من بی چاره نو داماد بودم، به بخت خویشتن دلشاد بودم

 مرا از همدم خود دور کردند، دل ام خستند و جان رنجور کردند

یق بی چاره در آن عذاب بود و جلدان ظالم او را پوست همی کندند، و در آن عذاب از زبان آن صدیق بیرون آن صد

)آمنون «. می آمد: خدای دیگر را سجده نخواهم کرد. چون به نزدیک ناف و شکم او رسید به زاری جان تسلیم کرد

 هفت برادران عمرانی(ۀ ز قصمتن، ا 2۳۵نتصر، منتخب اشعار فارسی از آثار یهودیان ایران، ص 

 ابتدای سخن به نام خدا، خالق ذوالجالل و بی همتا»
 زمین و زمان، کردگار و خدای کون و مکانۀ آفرینند

 آن که نطق و روان و روزی داد، هیچ منت به هیچ کس ننهاد
 پادشاهی که هست و خواهد بود، واحد و دایم و حی وجود

 عالم طفیل نعمت اوست بحر کونین غرق رحمت اوست، همه
 پادشاهان به درگه اش بنده، سروران بر درش سرافکنده

 دل افگارانۀ مونس و غم خور گرفتاران، مرهم سین
 شه و درویشۀ کار ساز جهان به رحمت خویش، دل نوازند

  «صانع نه سپهر و کوکب و ماه، از درون و برون ما آگاه
 

منظوم واجبات و ارکان سیزده ۀ متن، از رسال 2۳8آثار یهودیان ایران، ص )آمنون نتصر، منتخب اشعار فارسی از 

 ایمان اسراییل، اثر عمرانی(ۀ گان

 باب دوازدهم در ایمان آوردن که مسیح خواهد آمد.»
 واجب است آن که عبریان یکسر، هر که باشد زمهتر و کهتر

 که بیارند جملگی ایمان، که ز فرمان قادر و سبحان

 شود پیدا، عالم آسوده گردد از غوغا شیحمارایت 

 عالم از مقدم اش بیاساید، عدل و داد نکو پدید آید

 «رسم بد از جهان بیاندازد، عبریان را تمام بنوازد
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منظوم واجبات و ارکان سیزده ۀ متن، از رسال 2۴۳)آمنون نتصر، منتخب اشعار فارسی از آثار یهودیان ایران، ص  

 اسراییل، اثر عمرانی(ایمان ۀ گان

از این راه با منابع اصلی باورهای موجود آشنا می شویم و از جمله می خوانیم که یهودیان با زبان های محلی خود، 

که اینک فارسی و ترکی و چه و چه می نامیم، از جمله تاریخ ظهور و حضور کورش در منطقه را هم به نظم فارسی 

ورات خواجه بخارایی از متن تۀ خ نویسی باستان پرستانه را در فصلی که دانیال نامسروده اند، که رد پای مکتب تاری

 اقتباس کرده، به ما می نمایاند. 

بخارایی شاعری یهودی است که در اوائل قرن هفدهم در بخارا می زیسه است. دانیال نامه تنها اثر باقی ۀ خواج»

میلدی به نظم کشیده است و به عنوان یک شاعر پخته و سخن سنج می توان  1۶0۶اوست که آن را در سال ۀ ماند

 ۀاصلی خواجه در تنظیم دانیال نامه تقویت روحیۀ گیزاو را سومین شاعر بزرگ یهود پارسی گوی به شمار آورد. ان

یهودیان و دلداری آن ها به ظهور مسیح موعود بوده است. دانیال نامه گذشته از ارزش شعری و تاریخی که دارد 

 «. برای تحقیق در لهجه شناسی با ارزش است

 ه فرنگ رادیدن کورش حال داریوش در معرکه میدان و در آمدن و هزیمت دادن سپا»
 چه کورش دید این احوال هایل، تو گوئی گشت از او ادراک زایل

 به میدان تاخت همچون شیر سر مست، با آن نام آوران در جنگ پیوست  

 به مردی گرز در جوالن در آورد، سمندش گرد از میدان برآورد

 بخوردی هر که آن گرز گران سنگ، به صحرای قیامت کردی آهنگ

 تیغ اش چشیدی، دگر روی جهان هرگز ندیدیهر آن کو شربت 

 ز شست اش هر که تیری نوش کردی، هماندم حلقه ای در گوش کردی

 «به دل سهم خدنگ اش هر که جا داد، کمندش بی گمان از دست افتاد

 ایی(بخارۀ منظوم دانیال نامۀ متن، از رسال 28۶)آمنون نتصر، منتخب اشعار فارسی از آثار یهودیان ایران، ص  

شارح کتاب آمنون نتصر بیان دانیال نامه را با لهجه ای از لهجه های یهودیان در منطقه می شناساند و متن آن را که 

-سرمشق شاه نامه سازان بوده، موجب دل گرمی تاریخی یهود می داند. چنان که جست و جو در میان آثار فارسی

زبان را، که شهرت عالم گیر دارند، به خواستاران آن فارس  ود، الگوی تک تک صاحب نظران ظاهرأیهودی موج

 ارائه می دهد. 

 در فهرست نسخه های فارسی یهودی کتابخانه کلو کتب پزشکی زیر مذکور است:»

  20۴۵صفحه، شماره  ۳2۴کتاب پزشکی )بدون اسم(،  -1

 20۴۶صفحه، شماره  ۳18ممد الحیات،  -2

 209۵، شماره 20۴7مجموعه پزشکی، شماره  -۳

 صفحه 29۴محمد مهدی بن علی نقی ۀ نوشت زاد المسافرینمختصری از طب مسمی به ۀ رسال

 20۴8صفحه، شماره  ۳9۶پزشکی، ۀ مجموع -۴
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 کتاب قرابادین شفائی -الف 

 باب اندر دواهای آتشک و آبله فرنگی -ب

دیگر مجرب است. )این کتاب گویا کتاب از هر یک نسخه )؟( ابتدا در باب نسخه ای که برای آتشک و زخم های  -ج

«. مجربات اکبری است که میر محمد اکبر ارزانی آن در اوائل قرن هیجدهم برای دربار مغول هند نوشته است(

 (۳۵)آمنون نتصر، منتخب اشعار فارسی از آثار یهودیان ایران، ص

قلبی، کتابی هم به نام زاد المسافرین،  این هم رد پای انواع ابن سیناها که یکی از آن میان، به همچشمی ناصر خسروی

اما در مبحث طبابت دارد!؟ بدین ترتیب ماخذ اصلی مکتوبات کهنه نمای موجود به زبانی که در همین اواخر فارسی 

 خوانده اند.

یهودی را تشکیل می دهد. اشعار یهود در تنوع موضوع و خصوصیات صوری  -کلم منظوم اساس ادبیات فارسی »

. اکثر مضامین و مطالب در قالب مثنوی ریخته شده و وجود مخمس، مستزاد، ترکیب و ترجیع بند و سایر غنی نیست

اشکال و انواع شعر، چه در لباس قصیده و چه در چهارچوب غزل کم تر به چشم می خورد... از نثر، در ترجمه و 

مذهبی استفاده شده است. در حقیقت  تفسیر کتاب مقدس، روایات و حکایات و قصص، مباحث علمی و حکمی و مواعظ

نثر آثار یهودی از لحاظ ارزش ادبی ناچیز ولی از جهت تحقیقات زبانی و دستوری با اهمیت تر از شعر است. اغلب 

اسناد و نوشته هایی که تا امروز مورد تحقیق و تتبع استادان زبان شناس قرار گرفته به نثر بوده است. ادبیات نثری 

 را می توان به گروه های زیر تقسیم کرد:یهودی  -فارسی 

 . تراجم و تفاسیر کتاب مقدس.1

 . ضمائم مربوط به کتاب مقدس.2

 . منابع تلمودی و میدراشی.۳

 . هاالخا.۴

 . کتب دعا خوانی و نماز گزاری.۵

 . داستان ها و قصص و معماها.۶

 . تعبیر خواب و احکام نجوم و رمل و اسطرالب.7

 . لغت نامه ها. 8

 «. . کتب پزشکی9

 (18)امنون نتصر، منتخب اشعار فارسی از آثار یهودیان ایران، ص 

هر صاحب فرهنگی که به عنوان و عقل خویش ارزش گذارد، به سادگی درک خواهد کرد که زبان فارسی را در 

رونی و غالبا قرون اخیر و در کارگاه های مخصوص، با سود بردن از گنجینه لغات مهاجران داخلی و همسایگان بی

با مبتدای عبری از خراسان تا هندوستان در ابعاد مختصر ساخته و همراه اوهام دیگری با نسبت و سال شمار غلط، 

چون دولت صفویه و میدان نقش جهان و پل های اصفهان و مسجد شیخ لطف هللا، همراه مجلدات شعر و شاه نامه و 

حیات، روانه کرده ۀ فارغ از جوشش متمدنان ]ایران[ شده، به این ملکچند خانوار، برای نمایش سامانی برنامه ریزی 

 اند. 
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نمی توان حیات کهن زبان فارسی را اثبات کرد، به تر آن که اکرام و اعزاز این دکان های گردگرفته و بی کاال و 

ی را نگیریم، حق نمک رونق را قطع کنیم، بی جهت علم فارسی را مقابل زبان قرآن با کج سلیقگی و خیره سری باال

ادا کنیم که لغت و قواعد زبان عرب، از لفظ و فرهنگ و زبان ما مطالبه دارد و به حقایقی رو کنیم که برای مردم و 

 زبان ما اعتبار باالتری می زاید.

بی گمان اگر بی مایگانی، بدون جذب کامل مدخل، قصد کنند تا به این مبانی نگاه کج قوم پرستانه و آقای سیاسنگ ! 

متعصبانه بیاندازند، جز امحاء آبروی فرهنگی خویش حاصلی نخواهند برد. زیرا عمق این داده ها به میزانی است که 

 . بدون آموزش ملحی استادانه ورود به آن با غرق کامل برابر می شود

 پایان قسمت پنجم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ناصـرپورپـیرار"« " تاملي دربنیان تاریخ ایران»مأخذ : 

 ( 84الی  75، ص.  6 .ج )کتاب سوم ـ برآمدن صفویه :

 
 

 


