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 صفحه 4 از 1  ه  شمار

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

 

  

 

  01/04/2017                مصطفی عمرزی

 ی که باید بخوانیمتأریخ
 توجه کنند!(لطفاً  !!)افغانان

 ومسقسمت 

 «:ایران تأریخی در بنیان تأمل»هشت جلدی کتاب  ۀمعرفی مجموع

 

 3جلد  -ایران )دوازه قرن سکوت!( تأریخی در بنیان تأمل

 کتاب اول/ بخش سوم: ساسانیان

 ناراستی سوابققسمت اول: 

 فهرست مطالب:

 مقدمه -1

 مدخل -2

 ذیلی بر سکه های اشکانی -3

 ی مخفی و مفقود شده«خشایارشا»تخت جمشید، یک  -4

 جعل های ناشیانه در نقش رجب -5

 اعالم -6
 

  :330 ۀکتاب حاضر، صفح

اینان کیان اند که برای ما کتیبه ساخته اند، تفسیر   ن سوال مکرر را بار دیگر طرح کنم:حاال زمانی ست که هما»

ان، رتوسکه نوشته اند و کاخ مقوایی ماکت وار باال برده اند تا ایران پیش از اسالم را از امپراتوری های به ظاهر پ  

ین گروه م اجوانان ما را با عظمت طلبی های بی حاصل دروغین بیاالیند؟ و بپرس ۀرکنند و اندیشاما به واقع پوشالی پ  

اگر  چنان که امروز  ساز از این همه کوشش باور نکردنی خویش، انتظار برداشت چه حاصلی را داشته اند؟  سند

عرب و اسالم در خیاالت روشنفکری  ۀبار ها به انباشته شدن ذهنیت غلط دربینیم سرانجام روشن این تالش آن می

ز اسالم و عرب، فقط می تواند آرزو های یهود در تفرقه اندازی ایران منجر شده و اگر معلوم است که چنین برداشتی ا

یمای س ایران باستان نایستیم؛ تأریخوضوع شرق میانه را برآورده کند، پس بر توهمات موجود در م ۀمیان مردم منطق

 «یریم.دشمن مردم شرق میانه و ایران و اسالم را نیک بشناسیم و با تکرار تلقینات شان در خدمت آنان قرار نگ
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 4از 2

 4جلد  -ایران )دوازه قرن سکوت!( تأریخی در بنیان تأمل

 کتاب اول/ بخش سوم: ساسانیان

 ناراستی سوابققسمت دوم: 

 

 فهرست مطالب:

 مقدمه -1

 پهلوی، ناتوان ترین و بی نشان ترین خط نگارشی جهان -2

 گفتار در ورود و خروج خطوط و زبان های مختلف به ایران -3

 آرامیان و تورات -4

 خط و زبان پهلوی ۀباز هم در بار -5

 اندر موضوع ظهور خط اوستایی -6

 ناشناس« زوارشن»گفتار اندر باب  -7

 به بکلی تهی خط و زبان پهلوی ۀگنجنی -8

 شعر پهلوی -9

 کالمی در زبان پهلوی - متون فلسفی -10

 در اخالقیات و چیستان نویسی های پهلوی -11

 در رواج سنت شفاهی به دوران پیش از اسالم -12

 پهلوی بخوانیمبا هم  -13

 و فرهنگ جهان تأریخنقش رستم، عالی ترین مکتب صحنه سازی در  -14

 اعالم -15
 

 :235 ۀکتاب حاضر، صفح

ایران  تأریخغ را از بطن خواستار حقایق ورد ۀسلط اراینک به آن وادی پای می گذارم، که عبور از آن، طلسم و»

در  گیو بی اندیشرای همیشه بر نادانی درستی را بر مدارکی می گشاید که ب ۀباستان دور می کند و چشم جویند

سراسر حقه بازی و  ۀو فرهنگ ایران باستان پشت کند و از ردیف تماشاگران این عرصه و صحن تأریخموضوع 

 «بیرون گریزد. ،جعل و فریب کاری و دروغ
 

 5جلد  -ایران )دوازده قرن سکوت( تأریخی در بنیان تأمل

 تاب اول/ بخش سوم: ساسانیانک

 ناراستی سوابققسمت سوم: 
 

 فهرست مطالب:

 مقدمه -1

 باستان شناسی پوریم -2

 و وحدت تمدن اقوام ایرانی توسعه، قدامت -3



  
 

 

 4از 3

 متوسطدوران حجر قدیم و  -4

 زیستگاه های نخستین -5

 اولین استقرار ها -6

 تمدن سیلک -7

 علی ۀتمدن چشم -8

 تمدن حصار -9

 دیرینتمدن شوش  -10

 عصر مفرغ و برنز -11

 آهن ۀدور -12

 پوریم و اشکانیان  -13

 پوریم و ساسانیان -14

 نتیجه -15

 ایران شناسی ۀدم های خروس ها در قبای کهن -16

 دم های خروس ها در قبای خرابه های پاسارگاد -17

 «پی!»گی دم های خروس ها در کاخ ساخت -18

 «اس»گی خروس ها در خرابه های کاخ ساخت دم های -19

 نتیجه -20

   اعالم  -21
 

 :212 ۀکتاب حاضر، صفح

ره مقب ۀگی و تمدن و امکانات کهن چند قوم از سی قومی که داریوش در کتیبزند ۀاینک ما فقط تا حدودی به حیط»

 اساس شناسایی کنونی انجام می شود؛ین حال نام گذاری های امروزین ما بر یاد می کند، دست یافته ایم و در حاش 

ی تمدنی را در حوالی جیرفت شناسایی کرده ایم، تمدن جیرفت می گوییم، شاید آن ها رخجی یا مثالً از آن که بقایا

شان را دیده ایم و اینک شاهد و کاشف ویرانه هایی استیم که  داریوش، نام ۀ، که در فهرست مقبرافکه چی ها بوده اند

صاحب اختیاران و تصمیم  یشوند. آیا چه زماند تمدن های متعددی در عین شکوفایی، ناگهان پژمرده می ننشان می ده

ه گان دیرین و بازشناسی اقوام توانای ایرانی توجفرهنگی ایران، به بازشکافی زاد گان باستان شناسی و میراثگیرند

نشان خواهند داد و از کشیدن دایمی دستمال بر سیمای سنگی هخامنشیان مزدور یهود، یعنی متوقف کننده گان روند 

 «نیاکان ما، منصرف خواهند شد؟ گیزند سالم
 

 6جلد  -ایران )پ لی بر گذشته!( تأریخی در بنیان تأمل

 کتاب دوم/ برآمدن اسالم

 بخش اول: بررسی اسناد

 فهرست مطالب: 

 مقدمه  -1



  
 

 

 4از 4

 نگاهی دوباره -2

 کوروش ۀگل نبشت-3

 دو قرن سکوت، رجز خوانی عوامانه ... ! -4

 فرهنگ، زبان و دین ملی! -5

 برترین نشان امتیاز عربقرآن،  -6

 پارسی باستان -7

 فارسی میانه -8

 پهلوی جدید -9

 تنسر ۀنام -10

 «اسدی طوسی»لغت فرس  -11

 زردشت و اوستا -12

 ابن ندیم و الفهرست -13

 شاهنامه و فردوسی -14

 نتیجه -15

 اعالم -16
 

 :56 ۀکتاب حاضر، صفح

و عجم را سامان دهند و توجه عرب  ۀبار در گان ملی را به بحثی بخوانم، که یک بار برای همیشه، گفت و گو می خواهم خبر»

، سربلند زیسته ایم و پیش از تأریخبرآمدن و نام و زبان خویش، پیوسته در  ۀمردم شرق میانه، بی توجه به محدودما که  کنند

 یهود در فراخوانی هخامنشیان و آن گاه پس از اسالم، چراغ فرهنگ و تمدن بشر را برافروخته ایم.  ۀتوطئ

اهم توجه می خو نه آن است که بررسی های یهود برساخته اند، بلمی خواهم توجه دهم، قوم عرب که ندای اسالم را آواز داد، 

اینک بدان می نازیم، از جمله ادب ممتاز ایرانی، تحفه ای که گان خردمند ایرانیان بوده اند که هرچه را دهم که آن ها از همسای

ایران سپرده و وقت آن است که اشتراک فرهنگی و دینی شرق میانه را، علی رغم افترائات و  ست که عرب همراه اسالم به

کهن پیش از هخامنشیان را، که نگین و گهواره و علت فرهنگ کنونی بشر است،  ۀشناسیم و شرق میان اختالفات یهود ساخته باز

 «بار دیگر بازسازی کنیم.

 پایان بخش سوم

 ادامه دارد

 

 ذیل مطالعه فرمائید:های این مطلب را به کمک لینک و دوم قسمت اول 

 اولقسمت 
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 قسمت دوم
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