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 ۲۷/۰۶/۲۰۱۵         مسعود فارانی 

 

 و "پارسی" سنخ مشترک ندارندکلمات "پارسا" 
 

  «(آخر)دوم قسمت پیوست به گذشته  »

 ؟یا آریایی نژاد آریایی

جعل شده  بازهم  در ابهام وگنگی قرار دارد وخودرا بطرف  این کلمه ) صفت ( غلط 
مثل  ،منحیث مفاهیم دیگری بمیان آمده بود در اوایلبرتری طلبی میکشاند.  این کلمه 

مفهومی مبدل به  صرفاً  آریایی صفت  بعد ها، که جنگجو، جوانمرد، نجیب، شوریشی
شرق میانه بکار های  برای مشخص کردن زبان که مصطلح میشودزبان شناسی 

به نژادی اطالق شد  نژاد آریاییدر غرب ، در ترکیب صفت همین میرفت تا اینکه  
و  قرن نوزدهمگفتند اما در اواخر  سخن می هندواروپاییهای  به یکی از زبان گویاکه 

نهایت در قالب  ر رنگتر شد و درـ  مفهوم نژاد پرستانه این اصطالح پ قرن بیستماوایل 

نیز ترکیب بی اساس وجعل شده برای اعتبار دادن  هند اروپاییزبان  .آشکار گردید آلمان نازیایدئولوژی  نژاد برتر

نژاد مسخرۀ آریایی در اروپا ابداع گردید،  بخاطریکه آنها میدانستند  که نژاد ستیزی سبب  نژاد ستیزی دیگران 
این جعل  سخی که جناب نجیب نیزمیشود. ازینرو آگاهانه این ترکیب شیطانی را برای نفاق افگنی بوجود آوردند.

 متوجه نمیشوند. موصوف هنوزهم به نژاد آریایی معتقد است.متأسفانه تحت تأثیر پروژه جعل سازی  آشکار را
  

خالص باقی نمانند.  ،با تغیرات که در جهان حادث شده و سفرهای پی درپی مردم به نقاط غیر، سبب شده تا اقوام
جای امروز ب از انسانها  در فرهنگ مشترک باهم اند دلیل یک قوم بودن ویکدسته  بودن آنها نمیشود. دستۀاینکه 
ایرانی های نژاد خود بخصوص ایران بقول  . ازینروباشدمطرح باید  نیک قوم بودن فرهنگ با هم زیست تفاخر

، افاغه، افغانهای  تازی که ایران ) منظورشان فارس است ( زیر پای اعراب با بیان اهانت آمیزپرست مریض 
لگد مال شده اریخ بار بار در ت، ترکهای سلجوقی ، ترکهای غزنوی و ترک های عثمانی منگول مغول های 

باقی  نژاد آریایی)؟(در ترکیب اگر ولی بازهم  تشکیل خانواده داده انددرین میدان  بیگانه باقی مانده وعساکر جوان
ن ما چنین نا.  اگرتاریخ داداردمانده باشند وآنهم نژاد آریایی که تاریخ جعل آن واضح وآشکار است. جای مکث 

 تاریخ دانی کنند حال تاریخ خراب میبینم.  
مثل خواهران یادشده اش در فوق کلمه  کلمۀ آریاییبدبختانه توضیح بیشتراز حوصله این مقال خارج است. خلص  

بام از آن دروغگویان  رسواییطشت و  زیرا حبابک آریایی ترقیدهبیش نیست.   حادثعوام فریبانه  وجعلی نو 
 .افتاده است

 

 : صفت "پارسا " منحیث وصله ناجور به جامه پارسی

باید عرض شود که اگر تمام پارسیان پارسا باشند ویا این کلمه از صفت زرتشتیان پارسا استخراج شده باشد و  
ضانه است. از نظر جامعه شناسی نادرست ومغر اندبدوآنرا علمی هرکسی وهرکتابی که به آن استناد کرده باشد 

چرا ؟ بخاطریکه اول اگر فرض کنیم که تمام زرتشتی ها پارسا بودند پس چرا ازایرانگری  مغرضانۀ یک صدو اند 
آبستن است؟  که درین کلمه ویا صفت بوضوح برتری طلبی دیده میشود. از جانب دیگرهمین صفت سبب  خیرسالۀ ا

دربست پارسا ویک دین  ر سوال ببرد که چگونه یک قوم را نیز زی ) غلط مشهور شده (میشود که  تمام پارسیان
شده میتواند؟؟؟ ) از خالفکار تا راستکار؟؟؟( باید همه آنها فرشتگان بوده باشند؟؟؟ این چنین استدالل بسیارمسخره 

از منطق بدور بنظرمیرسد. زیرا این صفت میتواند بتمام افراد جهان که متقی باشند اطالق شود که در دین کودکانه و
ترین  پارسانزد پروردگار،  ترین شماگرامی ر از تفوق طلبی بشکل از صفا وصداقت آمده است که: اسالم قطع نظ

 .شماست
پس مسخره خواهد بود اگر بپذیریم که فقط رهروان یک دین آنهم زرتشتی  پارسا باشند. ودیگران پس چه ؟ فقط  

پارس ها  پارسا باشند ودیگرانه یعنی چی؟ این تفوق طلبی کودکانه  نیز مایه خجلت دوروغ سازان جعل کار چیزی 
رتباط آنرا به فارسی پیوند زدن، جز دلخوشی  ا سنخیت. بدون که  بعید از منطق است تواند باشدی بیش نمدگری 
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علمی قوم ویک دین را پارسا گفتن یک  ذوقی  جوانان تازه به مسایل آشناشده دیگر هیچ قابل اعتبار شده نمیتواند.
 .در سطح ادناست برعکس جعلی نیست بلکه

 پارس یا پاس:
توتم های  داشت.رواج  هکه در آن زمانساختند  میدینی  اعتقادی برای افتخارات ومباهات در قدیم ها توتم های

مثال ً برای پادشاه عدالت نیزبمیان آوردند. توتم های قدرتی  وشهامتی را درزبان  یا ودر چوکات تندیسه ها ادیانی 
درسورۀ کهف قرآن شریف نیز )عظمت وقدرت یاد میکردند  دارای ،ستر مثل ذوالقرنین که اورا صاحب دوشاخـ  گ

 اط جهاندر اکثر نق انخرافه پرستعلم ومنطق را برای سکندر یونانی که ازکه غیر از عدالت او یاد شده است 
زمین را برشاخهایش  ،اما کلمه ذوالقرنین بگاو نیز خطاب میشود که بقول عوام ارمغان آورد کسی دیگر نمی باشد.(

نیز سمبول قدرت  (رض)موجود مقدس است. همچنان به حضرت علی نیز  وستانداشته است و گاو در هندهنگ
و شیر ) ارد یعنی قهارو جبارنام اردشیرب اسم هخامنشدریا  ،را خطاب میکردند "اسد"و  "شیر"ودلیریوشهامت 

توهین  ،لفظی یاین نوع توتم ها .یا گربه در حالیکه شیر درذات خود حیوانیست از جنس پشک  حیوان قدرتمند (
 و وفاداربه نیستند ازینرو همه آگاه اند که کلمه پارس بخاطر به سگ منسوب میشود که سک هم نگهدار و پاس دار

س کردن سکها، نماد هوشیاری وبیداری یک دولت را میرساند که هوشیار وحاضر وناظر انسان است وهم پار
  اوضاع میباشد.

سال قبل مفتخرانه این خصوصیت را  ۲۵۰۰در  از جانب یهود به گمان اغلب هخامنشی های اجیر شدۀ خزری 
یونان باستان) تقریبا ً معاصر هخامنشی ها ( نیز به این نام  "کلبیون"ناگفته نماند که برای خود برگزیده بودند. 

 مسمی بودند. حتی قرآن شریف نیز در بخش اصحاب کهف از وفای سگ یادآوری می کند.  ازینرو سنخیت دیگری
ینکه در صد سال اخیر سک خلق شده ( به آن بچسپانیم  اباشد فرار از نام سگکه به حساب امروز)   را نمی توان

مقال خارج است. لطفا ً درین  دالیل دیگری دارد که از حوصله اینخداوند )ج(  در نزد بعضی ها  منفور میشود. 
 مراجعه کنید.   فرهاد لبیبجناب نویسندۀ محترم زمینه به تحقیق 

در قدیم موجود محبوب سک را  ،شتر استسبت به دگر حیوانات بینبا انسان سگ وفای و  نس نزدیکی، ا  ازانجایکه 
 میدانستند. که در اشعار بزرگان نیز این خصیصه انعکاس یافته است. مثال ً سعدی میفرمائید :

 کو دل دوستان بیازاردــ     سگ بر آن آدمی شرف دارد
 تا معانی به دل فرود آید   ــ        این سخن را حقیقتی باید

 سگ ز بیرون آستان محروم   ــ     آدمی با تو دست در مطعوم
 و آدمی دشمنی روا دارد  ــ     حیف باشد که سگ وفا دارد

 اگر اشتباه نکرده باشم از زمان صباوت این بیت را از نظامی گنجوی بیاد دارم که : 
 براستخوان سینه مجنون باوفا    ـــ     نام مبارک سک لیلی نوشته اند

 . که تعلق بجناب سگ لیلی دارد ـــ      ستخوان خورده ٔ مجنون مفکن پیش همایایا نمیدانم ازکی است که :  
 

 تشابهات :
در تاریخ ملل،  اسطوره ها با اندک تغیرات تکرار میشوند، مثال ً  داستان که شخص گناهکار را در آتش اندازند و 

در  ستارام هندیاول درافسانه  "آزمایش"  افسانۀاگر شخص گناهکار نباشد آتش برایش گوارا و مطبوع میشود این 
به هوای سرد وگوارا تبدیل میگردد و دوباره در داستان ناهی ستارام  گبخاطر بی  هند بوجود آمد که  آتش وسیع 

نیز دیده میشود که  سیاوش بلخی پسر کیکاوسدر افسانه وآتش به گلزار تبدیل میشود  حضرت ابراهیم )ع(سامی
 چگونه سیا وش با اسپ سیاه اش از معرکه  آتش جان بسالمت میبرد.

  
ی ساخت و نطفۀ جانوران را به مری " در زمان طوفان بزرگ، کشتی" سوگیل گمش"د ج  " اوت نه پشیتیمیا حماسه "

س زاغی را برای کشتی برد. سرانجام طوفان آرام گرفت و کشتی بر کوه نشست. در روز هفتم کبوتری وسپ
به جرگۀ خدایان در آمد. این بخاطر این کارش " اوت نه پیشتماکتشاف فرستاد و سر انجام وارد خشکی شدند و"

نیز تکرار میشود" خواننده میداند که درین روایات خواسته های عالی بشر نهفته  حضرت نوح )ع(حماسه در داستان 
نه زمانشان ونه مکان ها واسطوره ها  افسانهپس  ده ها افسانه  دیگر،و است که برای رفاه، بشر آرزو ها کرده اند.

اسطوره  بشکل ،بشرنیک  ی ها فانتازی نشانۀ از که  تخیالت عالی میباشندهمه وهمه  ازینرو شان مشخص است
پـ راست که جز ارزش نظمی  ین گونه داستان پردازی هاهم. شاهنامه ازدر ادبیات جهانی موجود استوافسانه  
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و حماسی، ارزش تاریخی وسندی ندارد. کسانیکه برای اثبات ادعای شان دست کمک به چنین شعرا دراز میکنند 
 . ندارد دیگرارزش  ،جز تالش بیجاآنرا علمی میدانند 

 

 (تاجکستانوایران ،افغانستان )  : ظرفیت زبان پارتی دری درسه منطقه

بدبختانه به علل عدیده ای نمیشود به وسیلۀ آن اثار علمی خلق کرد.  پارتی دریالزم به تذکر میدانم که زبان زیبای 
زیرا ضعف زبان سبب شده بود که تمام بزرگان دانشمند منطقۀ زبان پارتی دری نا چار مراجعه  به زبانی کردند که 

آنها را میداشت.  ازینرو تمام آثار معتبر در منطقه  زبان پاسخگوی بار برداری وظرفیت اندیشه های ژرف علمی 
پارتی دری ما بزبان بقوام رسیدۀ عربی تدوین شده اند. این زبان عربی بود که جوالنگاه اندیشه بزرگان را فراهم 

یگر دکرد. همچنان در غرب تا تکامل زبان های غربی نیاز بود که دانشمندان روبه زبان التین و زبانهای قدیمه 
کردند. زمانیکه زبانها غربی مثل انگلیسی آلمانی ایتالوی و فرانسوی ، هسپانیایی و پرتگالی  ودیگران رشد کردند 

 که به زبانهای قدیمه متوسل شوند. دیدنددیگر ضرورتی ن
ب وبغض این واقعیت تلخ را باید پذیریم که زبان  قطع نظرپس   که نوع آن در ایران امروزه پارتی دریاز ح 

 دری پارتیزبان  وتاجکستان نیزمروج است، زبان بسیار کم مایه با ظرفیت بسیار ادنا برای فلسفه و علوم می باشد. 
حتی بگفته داکتررضا باطنی . که جوابگوی علوم شده نمیتواند رشد کرداز برکت زبان عربی تنها در بخش ادبیات 

 "فارسی"غلط مشهور ( زبان  دحاضر به معامله نش هرگزپژوهشگری که بر سر ِاصول اخالقی خود زبان شناس )
سف آنچه که مایۀ تأ (درلینک ذیل مراجعه شود. «فارسی زبانی عقیم»به مقاله داکتر رضا باطنی معنون به )  را زبان عقیم شده مستند نشان داد.

زبان فعال  بی مورد نشان دادنو برتردد بلند بجای ارتقای زبان در ص ،زباناست اینست که صالحیتداران کنونی 
 است. بخشکه برای زبان بسیار زیان .شده اند

article.shtm-bateni-http://www.bbc.com/persian/arts/story/2008/06/080602_an 

 اشارات:
 بازو جناب سخی بیشتر با احساسات محترم ایشان مسایل را سبک وسنگین میکننددرینجا الزم بتذکر میدانم که 

 . ؟داندعلمی می تصدیق کرده آن را ش خود
اینزبانرا فراموش  پارسائی اگر ما آنرا پارسی دری نگوئیم درحقیقت منبع"که درنهایت  غیر مستقیم ناگفته اظهار میدارد 

استدالل  . جامیزند  عارف، دانشمند، پاک دامن، زاهدو پارسا وزبان شانرا  پارسی ها یعنی ندانسته تمام  " کرده ایم
کلمه اثبات  بسیار تفوق طلبانۀ سخیف وچوبین . در حالیکه ابن سینای بزرگ را شاهد می آورد آنهم به غیر واقعی 

غایلۀ و خیره ین دری بزرگ را ابن سینا ندانسته پای می لنگد واستدالل ایشان  ، دیده میشود که بازهم "پارسی"
( را به س ( و )  ثدیده شود همان بدیل زبان پهلوی که )  ی. یا اگر از نظر تحقیقدخیل میسازدکنونی  های سری
 منطقه ، جغرافیا و اسطوره ها شده است.  بدون شک ابن سینا  زبان ( مینوشتند که سبب تغیرات فاحش در تجای )

که  در آن   اند پهلوی شده زبان منشاءی ازنیز گرفتار همین نقیصه زبانونویسندگان  فردوسی واکثریت شاعران
تا بر آن غور میکرد.   اهمیت  نداشته بخاطر غلط مشهور بودن آن زمان  این موضوع برای ابن سینای بزرگ  

در جامعه وسعت پیدا  اننفاق افگن و خیانت سؤ استفاده گرانکه است  برجسته شده  ازآن سبب دقت دانشمندان کنونی
  .ه استکرد

 

ی را خالصه جناب نجیب سخی بغیر کلمه پارسا در خصوص شعر نیز دچار اشتباه فاحش شده اند که قوالب شعر
برای او شعر  اشدهر شعریکه در این قوالب نب موصوفمثل اوزان عروضی منحیث شعر وشعریت میشناسد. 

نیست.؟؟؟ در حالیکه قوالب اوزان عروضی نمیتوانند شعر باشند. شعر را اگر آب  حیات فرض کنیم میتواند در هر 
ؤخر فقط شعریت آن مطمح نظر می ظرفی چه قالبی عروض باشد وچه غیر عروضی، چه شعر متقدم باشد یا م

 باشد نه قوالب آن.
جعل ایران آن  ۀپروژ) ،که دردهکدۀ کوچک عروض دربصره  بدنیا آمد عروضی خلیل بن احمد بن عمرو بن تمیم 

 (مینامند تا اورا در زمره افتخارات دروغین شامل کرده باشند. عروضی فراهیدیمظلوم را نیز ایرانیزه کرده 
الحول بهرحال  خلیل عروضی این قوالب را مثل جدول مندلیف تدوین کرد وبطور مثال رباعی را در قالب وزن 

ا أَْعَطْیَناكَ »سوره كوثر آنرا به این آیه مبارکه  بطور مثالاگر ،به ذوق خود پیشنهاد میکند وال قوة اال باهلل ر إِنَّ ْوث   اْلك 
رْ َفَصلِّ لَِربَِّك  اْنح  َو إِنَّ شَ  و  ر  اِنَئَك ه   .  وزن همین آیۀ مبارکه تنظیم می شدامروز رباعی بشکل  ،پیشنهاد میکرد « اْْل ْبت 

خلیل عروضی با وجودیکه خود شاعر نبود اما ذوق خودرا با قواعد نظمی بسیار زیبا عیار کرده که برای نظم 
الب صورت یافته است موضوع خود وبد نیستند. پس شعر قدما که درین قآماده شدۀ سرایی وشعر سرایی قوالب 
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نه قوالب ظاهری عروضی آنها.  در زمینه نگارنده مقاله مفصلی برای خوانندگان پیش کش  ،شعریت متن آنهاست
  :در ذیل آنکرده بودم اینست لینک 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/farani_mas_tafawote_sher_wa_nazm.pdf 

در پایان اشاراتی به بی انصافی های جناب نجیب سخی دارم که با تأسف باکالم بعید از انصاف ازهردری خواسته  
 و این حق هر خواننده است.، بخاطریکه ما سخنان ایشانرا قبوال نکرده ایم کنند.  اهانتبه زعم خود شان 

صبر آنرا نداشت  آن جناب محترم شور بختانه  ، " تازه یافته بودارسیپبخصوص که کلمه ناقص پارسا را برای " 
 . شدمی آنالین  ، نوبت مضامین رسیدهه حساب تا نوشته ایشان ب

 محدود نیستند بنابه وسعت وحجم پورتال همکاران محترم پورتال افغان جرمن آنالین که تعداد ایشان، خدا را شکر
بر اساس  بنا ً را دفعتا ًآنالین نماید،آمده  ولی زندگی روزمره اجازه نمیدهد تا هر آن یکی حاضر باشد که مطلبی 

 . استکار چنانچه  خود جناب سخی  شاهد این  نظر دید وقت این امر اجرا میگردد. 
 دور میکنم فکر من ؛ شود نشر تا  میدارم ارسال  دوم بار برای را نوشته " اینمینویسند که:  موصوفتوجه کنید 

 و  جواب حق او برای بعدا   و کنیم وارد بکسی را علمی غیر و نادرست اتهامات ،که است روشنفکری اخالق از
 شما منطق دانشمند یک منحیث که امیدوارم ؛اما میافتد اتفاق میکند همین کوتاهی منطق که جا هر! راندهیم  دفاع

از عرف معمول با چه غرور بیجا که  ، بعیددرین پیشداوری ) تکیه از ماست( نبرید." بسانسور دست و نکند کوتاهی
توهین آمیز نوشته عجوالنه وبی مورد چنین شان مبادا سانسور گردد.  ؟  علمی گویی سخن آخر را زده اند وشاهکار

 واقعا ً فاصله دارد.  اخالق ] وانصاف [روشنفکریزا از قول خودشان با چنین جمله خود شان اند . در حالیکه 

ساعت مضمون  24کمتر از  گویا نوشته شان را دوبار ارسال  کرده واز جانب ما سانسور شده است ؟؟؟ در حالیکه

د  صحبت نبا اعضای محترم ارتباطی که مقاالت برایشان میرس ایشان نشر شد. بخاطر ادعای دور از حقیقت ایشان 
ونه رسیده است. این نوع اتهامات را کمپوتر واضح نشان  شده ر نه ارسال کردم که بجز از من) فارانی( بکسی دیگ

و  ستارسال کرده ا ( 00.01ساعت  2015/  11/6بتاریخ میدهد که جناب نجیب سخی مطلب را فقط یکبار )

از نویسنده محترم  تا کنون خبری نیست.ارسال مجدد  اما از ،( روز بعد بنشر رسیده است 2015/ 06/ 12بتاریخ )

 .در همین است غیریک نویسنده و خط فاصل بین چنین حرف بیمورد توقع نمیرفت.

گی ایشان ، هیچ حرفی بجواب ایمیل ایشان نمی نویسم  زیرا بخاطرت ـنـ ک حوصله  مدتی است که من ) فارانی ( 
ن برایتان پیراهن حضرت عثمان صمیمانه نوشتم که به این کلمه دقت کنید تا مردم از آ  موصوفزمانی برای 

چنین نوشت پیراهن حضرت تـ ندی  با غضب ونسازند. چون در آن زمان به این اصطالح  آشنا نبودند در جواب من 
  مخصوصا  که نقلی از انرا بمن  "عمر و... از آنروز ببعد مکالمات ایملی خودرا با ایشان قطع کردم واینکه مینویسند  ( 

مقاله  خود را برایشان روانه کرده ام کامال ً غلط محض که من )مسعود فارانی یعنی  )تکیه از ماست (" ارسال کرده است
زجانب خود پورتال به رویت ایمیل ا ،میشوند یا روانه  ربط صادر است زیرا مقاالت نشر شده که به اشخاص ذی

 صالحیت من نیست. زیرا که این کار درصورت میگیرد.  بشکل معمول ،پورتال وتوسط شخص مشخص مشخص
. البته این ارسال کردن پورتال سهولتی است که  ار روی متن موضوع به  نبوده است از طریق ایمیل شخصی من

قم آن اگر چیزی میخواهد بنویسند برای آسانی کار ربط آن فرستاده میشود تا در مورد صحت وس   ذی نویسندگان
ار میدهند.  این شیوۀ کارعالی پورتال را از دید ت ـن ک حوصلکی به مقاله را در دسترسی  نویسندگان گرامی  قر

اگرکسی شجاعت اغماز دیدن،  وبه من تهمت زدن که گویا من برایشان ارسال کرده ام. نوع بی انصافی است. 
 را پیشه نکند. کردن حداقل تخدیر وتحقیر،  تقدیر را ندارد

میکنیم بلکه بخاطر ت ـن ک حوصلگی جناب ایشان که امر کرده را سانسور نخی سما نه تنها مطالب جناب نجیب  
مثل  بطور نمونه  .....«هجوم فرهنگی »درمقاله : ایشان  امالیی مشکل  . ازینروبودند تا آنچه فرستاده اند نشر شود

 نوشته بودند  متوجه شدیم مگراز حرمتگذاریصیاق ایشان بار بار یک صفحه ای را که در مضمون  سیاقکلمه 
 بخواهش ایشان آنرا دست نزدیم. 

در بخش کم  رنگ ساختن تحقیقات ، اول انترنیت را تحقیرانه یاد کردن وباز تحقیقات را زیر نام انترنیتی  تحقیر 
که ضعف شخص را است کردن تا سند داده شده  خود را موجه نشان داده باشند، چنین  شیوۀ کار بسیار کم وزن 

نه ذوق  ، دالیل واسناد مورد اعتبار استهر ابجد خوانی میداند که زیرا  ، یان میسازدعدر استدالل  غیر مستقیم 
صورت خود به بومرنگ چوب  مثل یزم،  لشیوه مبتنی بر تعریف تبلیغات نادرست درعلم ژورنااین وسلیقه شخص. 

منتقد برمیگردد. زیرا اگر در خانه امکان چند کتاب موجود باشد بازهم به شبکه وسیع انترنتی برابر شده نمیتواند 
زیرا  شبکه انترنیتی امروز نسبت به کتابخانه های بزرگ وسعت بیشتر دارد  و امکان مخالف وموافق در آن 
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به کتابهای زیاد دست رسی کتاب دست داشته. زیرا  نه در محدوده چند موجود است که سبب تحقیقات سالم میگردد. 
کم پیداکردن و حتی ازکتابهای  زبانهای دیگر جهان نیزفیض بردن فقط از طریق انترنیت آسان میشود.  این حرف 

.     ؟دهیم  ترجیحبرق  و یک شمع را بر چراغ برق بزرگ ایشان  به این میماند که ما چند شمع را برشبکه وزن 
 ختم  .؟میشناسدچگونه  را گذشته موهوماتنمیشناسد،  ،داردحاضر ورضحرا با این وسعتش که  یتانترنکسیکه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 پاورقی ها و منابع: 

تفرقه بینداز و ویا  تقسیم و غلبه، یا (divide et impera التینشده از ریشٔه )به   گرفته تفرقه بینداز و حکومت کن:  1

 تفرقه بینداز و تسخیرکنویا  بده  شکست
، عبارت است از استراتژی جامع سیاسی، نظامی و (divide and conquer :انگلیسیبه  )[

اقتصادی ای برای به دست آوردن قدرت و حفظ آن از راه شکستن یک قدرت متمرکز به قطعات کوچکتری که هر یک به تنهایی قدرت 
 .کمتری از اجرا کنندٔه این استراتژی دارند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فردوسی ندامت خود را چنین بیان میکند:   :2

ها و  ام. منظومه  های شاهان سخن گفته اند. از بگیر و ببندها و بخشش ام، همه سخن من را نیوشیده های گوناگونی شعر سروده در زمینه»

  ام. راه عاشقان بسیار پیموده  ها و از زمین و آسمان راز گفته ها، دشمنی ها، عشق ها، جنگ و عشرت از عیش .ام  قصص فراوان پرداخته

ام. نظم خود را به  ام. از زیبا رخان شکر لب و ماه رخسار شعرها ساخته ها سر داده ام و نغمه  های زیاد به قلم آورده  سرگذشت… ام

ام. اکنون از این  ام، اما تخم عذاب و گناه نیز پراکنده گرچه دل مسرور شده .ام خود را بیان داشتههای  ام. خواست گون آراسته های گونه آرایه

بندم. تخت کیکاووس بر باد رفت. از جنگ  ام، پشیمانم. اکنون دیگر گرد سپید بر سرم نشسته است. چشم بر جهان می تخمی که پراکنده
بخشد که نیمي از عمر خود را از  خندد و بر من نمی ن نشد. اکنون خرد بر من میکیخسرو و افراسیاب، چیزی جز درد و عذاب نصیب م

خواهم جز راه راست نپویم. دیگر از  اکنون مرا اندک روزگاری مانده است که می .دست فرو هشتم و جهان را با نام رستم پر آوازه کردم

نخواهم گفت. نیروی خود را برای سخن بی مغز هدر نخواهم کرد.  ام. دیگر سخن پوچ شاهان سخن نخواهم گفت. از درگاه شاهان زده شده
 «ارزد ها همه دروغ است. هر دو روی آن به مشتی خاک نمی آن افسانه
از سلطان ، دیوان  ]طال[هزار دینار زرین 60به امید به نظم درآورد. هزار بیت مثنوی 60وبه سرودن شعر پرداخت  سال 35 فردوسی

نام نهاد.سلطان محمود با خواندن اشعاری از این  شاهنامه سلطان محمود غزنویاوایل آنرا درسترگش را به سلطان پیشکش کرد وحتی 
بدو داد. فردوسی نیز که  ]نقره[دیوان سترگ نا خرسند شد اما ارزش حجمی شاهنامه را فراموش نکرد وبجای دینار زرین، درهم سیمین

ش را از دست داده بود ،قهر گونه دربار را ترک کرده واشعاری دشنام گونه تحت عنوان هجونامه را خطاب به سلطان محمود سرود. امید
می گوید))فردوسی با دیدن فروپاشی تمام آرزوها وبرباد رفتن تمام وعده ها ،اشک از چشمانش سرازیر شده واز قهرمانی که خود ” برتلس“

دل می گیرد(( . فردوسی برای جبران مافات، اشعاری از مدح امام علی )ع( را به شاهنامه اضافه کرد تا آنرا به  آفریده بود ،نفرت به

 .حاکمی دیگر که شیعه بود داد و او نیز با آغوش باز پذیرا شد وانعامش بخشید
 شاهنامه پیشه او بود نه اندیشه اواز همینروست که استاد ناصرپور پیرار میفرماید که : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :منابع

Parthian EmpireWikipedia     به اکثر زبانهای جهان 

 تلخیص: غالم سخاترجمه و ـ  دکتر مالورینویسنده: ـ  نژاد آریایی افسانه یکتاب 

 . سیروس شمیسااز  "انواع ادبی"کتاب 
 ناصر پور پیرار  "تاملی در بنیان تاریخ ایران"کتاب 
 اسماعیل هادیاز  "زبانشناسیبر  حاشیه "کتاب 

 از اسماعیل  هادی ایران و منشأ آن بحثی پیرامون کلمه ی
 اقبال داکتر منوچهر  "زرتشت وجود خارجی نداشته؛ کوروش و انوشیروان ستمگر بودند، سه هزار سال دروغ در تاریخ ایران" کتاب

  سایت تاریخ وفرهنگ
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