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 ۴۲/۰۱/۴۱۰۲         «عمرزی»مصطفی 

 «ارسی دریپ»اصطالح مضحک 
 

 
مهم حاکمیتی ست که لشکریان دیموکراسی به ارمغان آوردند. در این مقال،  صیاتخصوبازی با شئونات فرهنگی و ثقافتی ما، از 

چرخیم که در ، بازهم حول ارزش فرهنگی زبان می اسووووت، اما در فرصووووت کوتاه این نوشووووتار جای تامل، افسوووووو و واویا زیاد
خواهند بزدایند و با این بهانه، اجازه نمی دهند تبیین ماهیت جغرافیای سیاسی  فارسیسم می افغانستان، عنصر سیاسی اش را به نفع

و تاریخ مجزا و مسوووتقل ما که امروزه ما را از شوووان صووواحر کشوووور بهره مند می سوووازد، در حالی روام یابد که زیر فشوووار تهاجم 
 عمده ی بحث های ما، توهین و افترا و ترویج فرهنگ ابتذال بر حال خودمان بود.  فرهنگی بیگانه،

میادی( تا کنون دلقکان ستمی که  06در رسمیات افغانستان )دهه ی « دری»چنانچه نوشته ام از زمان احیای ارزش تاریخی نام 
ه اند و با استعانت از موج نشراتی حاکمیت پهلوی، دشمنان درجه اول مردم ما به شمار می روند، از سازنده گان ساز مخالف بود

کار ها و آثاری ُپف می کنند که هرچند بخشووی از ریشووخند خراسووانی و آریایی آنان اسووت، اما جامعه ی درگیر بحران افغانسووتان و 
 مردم درگیر شکم این کشور را گاهی بهانه می دهد تا بر خود نیز ریشخند زنند.

ی حذف دری به بهانه ی برنامه ی به اصوطا  ربیله سوااران ناکام شود، زور زدن برای رفتن در سوایر پو از آن که تاش ها برا
 مسیر های انحرافی تا حد کسانی ارتقا می یابد که حتی در نهاد های تحصیلی ما فراموش کرده بودند در افغانستان استند. 

در زمان تذکر زبان دری، چیز عجیبی با ترکیر  کهو نشوونیده بودم  من تا زمان سووقوط حاکمیت شووهید داکتر نجیر ر، هرگز ندیده
می( ساله ی تنظی    در جایی ثبت و یا استفاده شده باشد، اما پو از استیای زاغ و زغن )حاکمیت چهار به کثرت « فارسی دری»

تا حدارل در سووواحه ی پنج مانند سوووایر فرصوووت های سوووتمی، دسوووت اندرکاران آن حاکمیت مسوووخره و شووورم آور بسووویار می کوشوووند 
درصووودی حاکمیت ربانی نیز تحریف تاریخ و فرهنگ افغانسوووتان را جا بیاندازند. هرچند مشوووکات و ویرانی های حاکمیت ربانی، 

ما را برای همیشووه از  ،تاریخی ترین سوویاهی تاریخ ماسووت، اما آن دیو سوویاه دیر  نمی پاید و فرزندان مسوولمان و پاز این سوورزمین
 حاکمیتی نجات می بخشند.شر چنان 

آنچه پو از گذار از تجربه ی حاکمیت ننگین ما ربانی، پیامد این رویداد تاسفبار بود، بقای سخافت اندیشه ای ست که در وارع در 
 حاکمیت کرزی، به سختی به زیان فرهنگ و جامعه ی ما تمام شد. 
، فارسووی دری و امثالهم اسووتیم، فغانسووتانی، خراسووانی، آریاییا اگر امروزه در جهت افتراق فکری، شوواهد رواج اصووطاحاتی چون
 بدون شک، تخم آن ها را در رسمیات حاکمیت ربانی کاشته اند. 

گزینش آن سیاست های فرهنگی که زیر نام حوزه ی تمدنی، ما را در امور سیاسی غافل می سازد، عایق و تعلقات ستمی گری 
ند از آدرو ارلیت ها، نمی توان گریبان اکثریت ها را به دلخواه گرفت، اما با دسوووتاویز در افغانسوووتان اسوووت که هرچند خور می دا

 .هم زبانان فرامزی، بزرگ نمایی شوند فرهنگی می توان زمینه ساخت تا از پشتوانه ی به اصطا 
جالر نیسوووت، ورتی بحث خط دیورند به راه می افتد، هلهله می کنند که به ما چهس مسووواله پاکسوووتانی سوووت، اما ورتی کسوووی به نفع  

موضوووع ملی، عنصووور سووویاسوووی را برای مبرمیت ها، وارد حوزه ی فرهنگ کند، شوووور و غوغا می کنند که می خواهند ما را جدا 
 کنندس 

ست ستثنای تعلقات کوچک تباری با پیوند ما در مساله ی دیورند، ا وار بر رشته های واضح تاریخی و خونی ست، اما پیوند ما به ا
شووماری از تاجیکان و ترکتباران آسوویای میانه که مهاجران آنان در اواخر ررن نوزده و اوایل ررن بیسووت وارد افغانسووتان شووده و به 

و ایرانی، فقط اسووتوار بر فرضوویه ها، جعلیات نشووراتی و سوویاسوت  نارلین بخارایی معروف اند، در هنگام مواجهه با عنصوور فارسووی
هایی ست که اگر امروزه به درستی در جهت خدمت به فارسیسم به کار گرفته می شوند و اذهان بسیاری را آلوده گی کرده اند، به 

دیورند، مردمان یک هویت تباری را  این معنی نیسوووت که همانند ُبرش دیورند،     تافته ی جدا بافته ی ایرانی نیز باشووویمط چه خط
 از وسط دسترخوان از هم جدا کرد، اما سایر مرز های سیاسی ما، بر هیچ دسترخوانی گسسته نشده است. 

مردمان مرز های شووووووومالی و غربی ما، در جبر تاریخی، همانند تمام دنیا، در واحدی زنده گی می کنند که بیش از همه، عایق 
گی در این جغرافیه بود و چه مثالی برجسوووووووته تر از این که تنها کارنامه ی هفت مراتبه یی هراتیان برای به  ابایی آنان برای زنده

 خاز مالیدن پوزه ی عنصر متجاوز راجاری در ررن نوزده، خط مشخصات و جدایی ما را برجسته می کند.
 دانشگاه نیز فریر بخوریم.  ۀکلمدر حد  تحریف ارزش ها و تاریخ افغانستان، شگردی ست بسیار محیانه و نباید حتی

، پو از زمینه سووازی هایی که در هنگامه های بحران و فرصووت ها برای آن می شووود، وارد «ارسووی دریپ»اصووطا  مضووحک 
 اادبیات سیاسی و فرهنگی ما شده و متاسفانه حتی تا جایی روی کاربرد آن تاکید کرده اند که بسیاری از کتر مکاتر و پوهنتون ه

 حاوی این رسمیت غیر معقول است.
شووووونا آبه کثرت « فارسوووووی دری»در هیچ متن ردیم ادبیات دری که پشوووووتوانه ی تبیین این مقال )زبان دری( اسوووووت با چیزی به نام 

شعار و محدود نثر کاسیک، ضمن آن که همواره زبان دری را با این نام مسجل می کنند، درجا هایی با ترادف و یا هم ستیم. ا  نی
ریاو، عنصر نام فارسی )پارسی( را که ناشی از مشکل عرر در تلفظ کلمه ی پارو بود، فارسی می سازد و چون نام پارو به 
معنی صوودای سووگ و هویت پیروان دین زردشووتی، از شووهرت کافی در میان اعرار برخوردار بود و در جریان تقابل سوویاسووی و 

ری در جغرافیای ایران، عنصووووووور فارو و پارو را نیز در برمی گیرد، در اجتماعی، زبان دری پو از رواج در ررن هفت هج
یک تبادل اجتماعی و سووویاسوووی، گاه نام فارو نیز مترادف زبان دری می شوووود و نوعیت آن که کاما  مجزا از محتوای زبان دری 

تا از آن به عنوان ابزار موثر  بود، به عنوان غلط معروف که در یک ررن اخیر در ایران، سووووووورمایه گذاری های زیادی می کنند
ستراتیژیک را برآورده کنند، در حالی که رواج تا اده بود، جا افت ریخی غلط معروف )فارسی( ربا  نفوذ فرهنگی در منطقه، منافع ا

 د. نفرهنگی استیم، مقالی ست تا افغانستان و افغانان را تحریف کن -در زمان حال که به شدت نیازمند توجه بر عناصر سیاسی
فتور دولت های افغانسوووتان پو از تیموریان و مابقی حیات سووویاسوووی بسووویار متشووونج معاصووور، در جا انداختن نام فارسوووی و رواج 

 در افغانستان ما، موثر بوده است. « پارسی وان»
 گی منافع ملیبا گذار تاریخی، مخلوطی از دری و فارسووی، وارعیت نام دری را در برمی گیرد، اما اسووتیای سوویاسووت و برجسووته 

واحد های نو سووویاسوووی، اهمیت توجه بر عناصووور فرهنگی را در حدی بلند می برد که گفتمان هجومی فارسووویسوووم ایران، به زودی 
 دولتمردان افغان را متوجه می کند با احیای اصالت دری، جای خالی سیاست های ما را ُپر کنند.
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ستان، اکنون در فرود دیگری ررار گرفته است که با کمترین توجه، شدت تحریف ارزش های  فراز و فرود رسمیت دری در افغان
خیلی  اندازند، یر نام فرهنگ و ادبیات جا میافغانی را بیشووووتر خواهد سوووواخت. بنا بر این، تحلیل و تفسوووویر ماهیت پدیده هایی که ز

 مهم است. 
داده ام، ایجار می کند هرچه با نام ادبیات و  ار ارسوووووی دری، ررپچنانچه در این کوتاه نوشوووووتار، گزیده ام را بر تبیین اصوووووطا  

 اشتراکات راه می اندازند را در چهارچور سیاست ها و منافع کان ملی، تفسیر کنیم.
ارسووووی دری، شووووگرد و ترفندی سووووت که در اولین بررسووووی، متوجه می کند اگر نام دری را به عنوان لهجه ای برای اصووووطا  پ

 هجه در زبان، آن ردر وسعت دارد که فقط باید یک نام داشته باشد.افغانستان بپذیریم، آیا بحث ل
بررسووی زبان شووناسووانه نشووان می دهد که زبان دری در افغانسووتان، خود به ده ها لهجه ی دیگر منقسووم می شووود که حتی پو از  

دری در افغانستان است. از تداخل عنصر پشتونی درمرکزیت )کابل( لهجه ای به میان آید که بدون شک رسا ترین لهجه ی زبان 
ارسی دری تحریف شود، اما ورتی این زبان در حوزه ی رواج آن پسوی دیگر، آیا چه مانعی باعث می شود تا دری افغانستان، با 

 )تاجیکستان، افغانستان و ایران( مطر  می شود، مشخصه ای ندارد که مانند نسخه ی افغانستان، فارسی دری ساخته اند.
ت می کنند، خود ده ها لهجه درصوود دری زبان )تاجیک( که در مناطق مختلف این کشوووز زیسوو 06سووتان با جمعیت کشووور تاجیک 

ٌ  تحت تاثیر فرهنگ و زبان روسوی، دری را با رسوم الخظ سویرلیک می نویسوند، اما هیچ معضولی ندارد تا در  -دارد هرچند کاماً
از سووقوط اسووتعمار  نام تاجیکی می شووناسووند. بعد صوورف به دری راپو از روسووی، آنان فرهنگی، مطر  شووود.  -گفتمان سوویاسووی

شوووروی، نفوذ فارسوویسووم باعث شووده اسووت تا نام فارسووی نیز جایی در رسوومیات تاجیکسووتان بیابد. حاکمیت الحادی و احمقانه ی این 
های مسووخره ی اسووام  کشووور، با هراو از بنیاد گرایی دینی، چنان در خط اشووتباهات شوووروی افتیده اسووت که روزی نیسووت خبر

بنیاد گرایی شوودید اسووتط چه پیشووینه ی منتشوور نشووود که این کشووور، مسووتعد درصوود مسوولمان در حالی  06سووتیزی از تاجیکسووتان 
مردم اش ا اولین کشوری ررار می دهد که تاجیکان در امر باروری فرهنگ اسامی و شدت عاره ی آنان به اسام، این کشور ر

سام طلر اند.  پو از شوروی، حاضر به شدند و تاجیکان مسلمان تا صف داعشیان نیز ا رربانی در راه ایجاد جمهوری اسامی 
گذشته از این، حتی نام تاجیک، چنان مشخصه ی تاریخی دارد که سوای بررسی رومی، این نام از شهرتی مساوی با نام مسلمان 

ویات، بیشتر در حد رید کسی که مسلمان شده است، مستند تاریخی بهره مند است. نام تاجیک، صرف نظر از تعابیر، تفاسیر و تا
دارد و ترکان و اعرار، به گروهی از مردمان افغانسوتان و آسویای میانه که مسولمان شوده بودند، تاجیک می گفتندط یعنی تاجیک   

 مسلمان.
ساخته اند )فارسی دری( در حالی برای تاجیک ستان خالی می ماند که نوع ایرانی اش نیز جای خالی اصطاحی که عمدا  برای ما 

 هیچ مشخصه ای ندارد. 
جمهوری اسووووامی ایران با ده ها تبار، فارسوووویان را در هاله ی اروامی معرفی می کند که ظرفیت های بشووووری و زبان هایی آنان، 

 اعداد و اررام را به زیان فارسی معرفی می کنند. 
فقط ده درصد آنان را فارو ها تشکیل می دهند که درمرکزیت و راو اداره، ستم ملی را از جمعیت بیش از هفتاد میلیونی ایران، 

رسوومی کرده اند و اگر از رواج زبان درگذریم که شوواید درصوود فارسووی را به پنجاه برسوواند، تنوع زبان ها و اروام، ررم نود درصود 
 غیر فارسی در ایران را نشان می دهند.

، اکثرا  به زبان های خودشووووان م دیگر که در محیط خانهلیون ترز، میلیون ها عرر و ده ها رومی 50ایران کشوووووری سووووت که با  
صحبت می کنند، هیچ گاهی نخواهد توانست فقط با تزریق سیرم فارسی، این دیو را مادر دیوان )فارسیسم( بسازدط چه انفصال از 

متضوواد ایران را نمایش می دهند، این  خصوووصوویاتوچی، مرکزیت فارسوویسووم )ایران( که گریز عناصوور ترکی، عربی، کردی و بل
 نمی کند تا عنصر فارسی ایرانی، بابای منطقه شود.    مجوز را صادر 

این که چرا گفتمان فارسوووی ایران، مشوووخصوووه ی رابی ندارد تا همانند افغانسوووتان )فارسوووی دری( مطر  شوووود، خود بیانگر نفوذ  
 ادبیاتی، غافل شویم.  -ست که ما را همواره فریر می دهند تا به بهانه ی بحث فرهنگیسیاست فرهنگی و خوار ُبرده گی ما

تحقیق ارزنده و جامع استاد ناصر گزیده ای از همانند سلسله ای از روشنگری های مستند، در پایان این نوشتار، توجه شما را به 
می کنم که با   ، معطوف س«پلی بر گذشووته»و  س«ررن سووکوتدوازده »پورپیرار از مجموعه ی عالی و فوق العاده ی  کتار های 

تبیین ُبعد عمق تاریخی اصوووطا  مضوووحک فارسوووی یا پارسوووی دری، به وضووواحت از جعلیات و دروغ هایی پرده بر می دارد که 
ای ن سیاست هشماری از به اصطا  کارشناسان زبان، با استخاره، شعبده بازی و بازی با کلمات، در مسیر همان بیش از نیم رر

ند جعلیات را بچسووپانند، انداختن مردم در کاسووه ی توهم، آنان را به شوووق می آورد که هغلط ما برای درازنای تاریخی، ورتی بخوا
 . متنوع اندشوربای زبان شناسی آنان، اجزای این خوارز، بسیار  در در وارع

 یا پارتی که ظاهراً منسووور به جعلیخی تحول آوایی آن جای خالی عمق باسووتانی مضووحکه ی پارسووی دری را در رالر دورغ تار
می کنند. در حالی که بحث فرهنگی و ادبیاتی ما بر اثر بحران ها و تغییر رژیم ها، خود به   معروف به اشوووووکانی اسوووووت، توجیه 

با  ه، مجال یابند تا همسوووتمرکز هرج و مرج می ماند، فرهنگیان افغان کمتر ورت یافته اند و یا خواسووته اند به حرمت کار فی نفسوو
شمسی در ایران، با آثار  06از دهه ی  خصوصنیاز های ما، منابع و ماخذ آنان متوجه روشنگری ها و نوآوری هایی شود که به 

بزرگانی چون زنده یاد اسوووووووتاد ناصووووووور پورپیرار، نه فقط متوجه نشوووووووده ایم، بل از خیر عظیمی برکنار مانده ایم که تعمیم آن در 
کمک می کند تا با تصحیح ادعای فوق فرهنگی و هژمونی ارلیتی، بدانیم  یدن زبان ستمیان هتاز و گنده دهنرتان در جهت بُ افغانس

سال اخیر شروع می شوند که افغانستان کنونی، بر  066مهم ترین ارزش های تمدنی، فرهنگی، زبان و آزادی ما از جنبش های 
 ا، مسجل شده است.فراز آن در جغرافیای جهانی، حق مسلم م

بخش اشکانیان است. افغانان عاره می  -س«دوازده ررن سکوت»این نوشتار می شود، گرفته شده از کتار اول  گزیده ای که ضم
از آثار زنده یاد اسووتاد ناصوور پورپیرار را که از بزرگ ترین  ای کامل، مجموعه «دانشوونامه ی افغان»اجعه به سووایت توانند با مر
 است، برای آگاهی های بیشتر از نوعی که در این جا تقدیم می شود، رایگان دانلود و به دست آورند. محققان ایران

 اشکانیان: -، کتار اول، بخش دوم«دوازده ررن سکوت»
 پارت ها

ند، ا ان بر ما روا داشوتهاینک و پو از مقدماتی که در تکمیل مباحث پیشوین و به رصود آشونایی با آن چه شورق شوناسوان و نوشوعوبی
می شوووم. هرگز         به دومین دوران از حکومت های پیش از اسووام، در تاریخ ایران، یعنی دوران اشووکانیان، وارد  گفته شوود،

در باره ی هیچ ملتی در جهان سوواخته نشووده اسووت و هرگز درباره ی موضوووعی « امپراتوری اشووکانیان»افسووانه ای پهناورتر از 
 ان ناپذیر و صحنه سازی های با شکوه مقوایی مواجه نبوده ایم. چنین مبهم، با ادعای گزاف پای
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مورخ تنها در چند جمله و با اسووووتناد بر مجموعه ی یافته ها و مسووووتندات کنونی، که ارایه خواهد کرد، بدون هیچ ابهامی نتیجه می 
 و افغانسووتان و خراسووان بزرگ و رفقاز وگیرد که: جانشووینان اسووکندر و یونانیان، بیش از شووش ررن بر بین النهرین و ایران و هند 

آسیای صغیر حکومت کرده اند و همان دروغ پردازان و تاریخ سازانی که برای ایران افسانه های ماد و رصه های کودکی کورش 
و  ه هارا ساخته اند، این حکومت و تسلط درازمدت تمدن یونان را، به یک دوره ی کوتاه سلوکی و دوره ی دراز اشکانی، با افسان

 ر اغراق و سراسر مجعول و مملو از مسخره گی تقسیم کرده اند.بزرگ انگاری های پُ 
شود و، در نتیجه، آن طایفه مساعی نظامی پارت در مشرق باع» شد که محور اصلی حرکت سکایان به سوی جنور منحرف  ث 

شرری تر ستان( پیرامون دریاچه ی هامون و نقاط  سی ستانی ) سکونت گزیدند. چیزی نگذشت که  -آراخوسیه یعنی -در درنگیان با
در آن جا دولت مستقلی تاسیو گشت و ردرت خویش را به نواحی شرری ایران و سرزمین های شمال غربی هند بسط دادند. )سسس( 

ن میکشفیات سکه شناسی اطاعات چندی درباره ی تاریخ دولت های مزبور به دست می دهند. در ررن اول ربل از میاد، در سرز
هند »دو ساله ای که بسیار به یکدیگر نزدیک بودند حکومت داشتند و در تاریخ به طور رراردادی ایشان را  ،های پهناور مزبور

می نامند. حدو زده می شود که پادشاهان دو ساله ی مزبور وارعاً با ساله ی ارشاکیان )اشکانیان( « هند و پارت»و « و اسکیت
سووی داشووتند. در ررن اول میادی کوشووانیان به فرمان فرمایی شوواهان مذکور پایان دادند. )م.م دیاکونف، روابط خویشوواوندی و سوویا

 (00اشکانیان، ص 
سطر کتار دیاکونف، که  ست. او در ردرت تخیل در این چند  سیار توانمندانه ا آغاز فصلی به نام امپراتوری جهانی پارت آورده، ب

پیش از این که در باره ی جغرافیا، تظاهرات تاریخی، شهر ها و مراکز تجمع پارت های  می گوید« مساعی نظامی پارت ها»از 
 خود سخنی بیاورد.

ساکن بوده است، با چنان « پارت»آسیای مرکزی، رومی به نام  آن ها برحسر تصور گمان کرده اند که گویا در دشت های جنوبی
، که مبر جای آن امپراتوری اشووکانیان را ررار دهدس اما از این اروام پارت نا ردرتی که سوولوکیه را از ایران و بین النهرین بروبد و

 قاً هیچ، جز همین نام نمیبر امپراتوری پردامنه ی اسوووکندر بوده اند، تواناتر بوده باشوووند، هیچ و مطلباید از سووولوکیان، که میراث 
صوووونعتی و هنری معرفی نکرده اند، نمی دانیم چه دینی  مرکز تجمع آن ها نامعلوم اسووووت، آثار امپراتوری و مانده های شووووناسوووویم.

آن ها از کدام منبع مادی و لوژسووتیکی تامین می شووده اسووت. با این همه دیاکونف آنان را چنان با « مسوواعی نظامی»داشووته اند و یا 
تا  -ه چه کاره انددانیم در این میان صووووابت دیده اسووووت که گویا موجر انحراف محور اصوووولی حرکت سووووکایانی شووووده اند که نمی

نواحی شرری و سرزمین های شمال غربی هند را تصرف  شوندطسکاییان به سیستان رانده و در پیرامون دریاچه ی هامون مستقر 
کنند و حکومتی تشکیل دهند که چند سکه ی بدون توضیح به آن ها نسبت داده می شود و گویا با اشکانیان، که هنوز معلوم نیست 

، روابط خویشووواوندی داشوووته اند و همین سوووکاییان گسوووترده شوووده در جنور شووورری ایران و شووومال هند را، که با چه کسوووانی هسوووتند
اشکانیان روابط نزدیک دارند و یک امپراتوری را می گردانند، ناگهان در ررن اول، یعنی در اوج توانایی امپراتوری به اصطا  

همه مورخین آن ها را ناشناو معرفی می کنند، برباد داده استسسس از میان این اشکانی، یک روم دیگر، به نام کوشانی، که باز هم 
 گونه افسانه های بی مدرز و چنان که بیاورم، بدتر از این هاست که امپراتوری اشکانیان را به ظهور واداشته اندس

به ردرت بال مگسوووی مسوووتندات به همراه این همه حوادث رنگین تاریخی و تولد و فنای چند امپراتوری و ارتدار بزرگ منطقه یی، 
می شودط زیرا مثاً    ندارد، از ابتدا تا انتها، خیال بافی و تصور محض است. حیله گری آن ها از نامگذاری بر این سلسله آغاز 

سوووکه هایی را که از اشوووکانیان معرفی می کنند، چنان که به وضووووع بیان خواهم کرد، نه متعلق به آن امپراتوری ناپیدا، بل از آن 
، معرفی کرده اندس این که اشوووووووکانیان سوووووووازان چه گونه نام کاماً یونانی «یونان دوسوووووووت دار»می بینیم که خود را    حاکمانی 

تعویض کرده اند، مطلبی است که ستون پایه ی این تحقیق « ارشک»و « اشک» کلمۀموجود بر این سکه ها را با « ارشکوو»
محسوووووور می شوووووود. آن ها در حالی که تمام اسوووووناد تاریخی علیه ادعا های شوووووان، با صوووووراحت تمام کاربرد دارد، همین اواخر 

ام لحظه ای از توانایی های جهانی خود محروم نماندس زیرا هدف اولیه و امپراتوری اشووکانیان را سوواخته اند، تا ایران پیش از اسوو
اصلی و در عین حال نهایی آنان، اثبات اتهام نابودی تمدن و امپراتوری های کهن و ظاهراً درخشان ایران، به علت حضور عرر 

 و اسام استس
ان نظرات گونه گوناگونی ابراز داشته اند و در مجموع سه پیشینه و نژاد پارتی»مورخان، روم شناسان و نژادشناسان در باره ی »

تاریخ جهان باستان مطر  است. ژوستن، مورخ معروف که آثار و تحقیقات و کتار های تروز نظریه در باره ی نژاد پارتیان در 
 گفت که بر اسوواو تحقیقات پمپه را خاصووه کرده اسووت بر این باور اسووت که پارتیان از مردمان سووکایی بوده اند. در همین جا باید

دریق و مطمئن )سسس( سوووکا ها خود تیره ای از نژاد آریایی هسوووتند و بالطبع پارتیان نیز آریایی نژاد هسوووتند. ژوسوووتن عقیده دارد که 
م دسووووکایی به معنا و مفهوم تبعید شووووده اسووووت. سووووترابون، مورخ و جغرافیادان گوید که پارتیان از مر کلمۀنیز یک « پارت» کلمۀ
بوده اند و این مردم نیز اصالت سکایی داشته اند، که در مناطقی بسیار دورتر از خطه ی پارت می زیسته اند و سپو از « داهه»
سان آ ن جا کوچ کرده به سوی خوارزم رفته و در همسایه گی گرگان سکنی گزیدند و پو از مدتی از آن جا نیز کوچیده و به خرا

عقیده، برخی از هموطنان اولیه ی آن ها در وطن اصلی و ردیمی شان باری ماندند و سومین عقیده و کنونی رسیدند. به موجر این 
، به سوورزمین سووکا ها حمله فرعون مصوور ،نظر از سوووی آریان اظهار شووده اسووت. بر اسوواو عقیده ی وی آن گاه که سووزوسووترلیو

در مشوورق دریای گرگان مسووتقر کرد. امروز محققان بر این  به هنگام بازگشووت، پارتیان را با خود آورد و در کوه های وارع کرد،
باور اند که نظریه ی اخیرکه از سووی آریان اظهار شوده اسوت، صوحت ندارد و مسوتند نیسوت، زیرا از سوویی این لشوکرکشوی خود 

«  ند.آریایی نژاد هسوووت افسوووانه ای بیش نیسوووت و این افسوووانه را مصوووریان سووواخته اند. بی هیچ تردیدی پارتیان همانند دیگر ایرانیان،
 (74ادیان، اشکانیان، ص )اردشیر خداد

 را سوورمایه ورخ ررن اول پیش از میاد، م«تروز پومپه»معلوم نیسووت چه گونه می توان نقل ژوسووتن از یادداشووت های نایافته ی 
زند، ولی نمی گویند به چه دلیل در ایران ررار داد؟ ایران شناسان، نقل آریان را به دور می ریساله  066ی تولید یک امپراتوری 

باید نقل ژوستن و استرابون را معتبر گرفت و پذیرفت؟ آن ها جرات نمی کنند که متن اصلی این منقوات را منتشر کنند تا معلوم 
شووووود هیچ یک از مورخین یونانی و رومی و چینی و ارمنی و غیره، علی رغم ادها های جاری، از امپراتوری اشووووکانی و پارتی 
       نامی نبرده اند و اشوووووارات محققین خودی و بیگانه، بر آثار مورخین یونانی در باره ی اشوووووکانیان و پارتیان، یک سوووووره تحریف و 
ساخته گی است. در صفحات بعد به تفصیل خواهم گفت که چه گونه بی هیچ بررسی کارشناسانه وادار مان کرده اند این ارجاعات 

حتی احتمال نمی دهیم که بیشوتر این مراجع، چیزی جز سوند سوازی نیسوت. برای وضوو  بیشوتر کافی را جدی بگیریم و  بی مجوز
یان در باره ی پارت ها و اشووکانیان را بخوانیم. او می گوید اسووترابون، جغرافی دان داسووت چند بار این نقل نخسووتین از کتار خدادا

ی بوده اند، که نمی دانیم منظورش چیست و یا از ژوستن نقل می ی« داهه»د، گفته است که پارت ها یونانی ررن اول پیش از میا
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آورد که هیچ چیز در باره ی خود او نیز آشوووکار نیسوووت و تردیدات در باره ی او و مسوووتندات منتسووور به او را دهخدا، از منابعی 
 چند، چنین تعریف کرده است:

نی این مورخ، درست معلوم نیست و تصور می کنند که در زمان ژوستن، نام مورخ اتینی، در ررن دوم میادی. زمان زنده گا»
م(. باجود این راجع به زمان او  808و  850آنتونن ها به خصووووووص آنتونن لوپیو )مقدو( زنده گانی  می کرده )یعنی تقریباً بین 

می  «یوسووتی نوو»زبان اتینی  بعضووی تا ررن چهارم میادی پایین می آیند. اسووم او هم درسووت معلوم نیسووت، ولی غالباً او را به
نامند. ژوستن در وارع مورخ مستقلی نیست. وی کتار های تروز پمپه را خاصه کرده و از خود چیزی بر آن نیافزوده است ... 
اختافاتی که در نوشووته های ژوسووتن و سووایر مورخین راجع به ورایع زمان اسووکندر دیده می شووود از تروز پمپه اسووت و نیز این 

افسانه ها را حقایقی دانسته نیز از مورخ مذکور ناشی شده است. کلیه ی ترتیر نوشته های ژوستن و نقائص آن  ،که ژوستن نکته
از کتر اصووووول اسوووووت، از جمله این که بعض ورایع مهم را به سوووووکوت گذرانیده و حال آن که از مطلبی که چندان اهمیت نداشوووووته 

ن را روی هم رفته بد نمی دانند و بعض جا ها نیز عالی اسووت، گرچه نمی توان مشووروحاً سووخن رانده اسووت. اسوولور انشووا  ژوسووت
 ، چاپ جدید(85801)دهخدا، لغت نامه، ص « دانست که این طرز انشا  از خود اوست یا از تروز پمپه ارتباو شده است.

ده اسوت، سوند ماسوت در باره ی پارت پو منقوات ژوسوتن که هیچ از او نمی دانیم، از تروز پمپه ای که هیچ از خود باری نگذار
سان از دروان کورش تا یزدگرد سوم، تماماً مفقود،  سناد مورخین و ایران شنا ها در ترکستان مرکزیسسس معلوم نیست چرا غالر ا

 دست دوم و روایت های بی سر و تهی است که می گویند نمونه ی اصلی آن را به دست نداردسس؟
یان از رول ژوسوووتن، مورخی که با دبوده اند، حاا خدادا پارتیان، سوووکایی ها را به سووویسوووتان رانده پیشوووتر از دیاکونف خواندیم که

پیشینه اش آشنا شدید، می گوید که پارتیان، سکایی بوده اند و بر این اطاعات دست چندم و نامفهوم ژوستن فقط اضافه می کند که 
هی ساده و ظاهراً بی نیاز به توضیح، که برای سراسر دوران پیش از اسام پارتی ها و سکایی ها هر دو آریایی بوده اندسسس توجی

ایران، به عنوان مفری برای گزیز از ابهامات سوواخته اند و شوویرآبه ای غلیظ برای آغشووتن سوور تاریخ پخته اند و در مدخل نخسووت 
ستیم که اصل این  ستون هم، که زادگ کلمۀهمین کتار دان شورشی  و نافرمان آریا، حتی در کتیبه ی بی ست، به معنای  اه این لغت ا

 آمده و هیچ معنا و باز نژادی، رومی، منطقه یی، زبانی و فرهنگی ندارد.
آن گاه با سومین صاحر نظر در باره ی پارتیان آشنا می شویم. او آریان است که می گوید پارتیان را سزوسترلیو، که نمی دانیم 

از صوووحرا های آسووویای میانه به گرگان برده اسوووتسسس بی خردی های متنوع در این اظهار نظر فرعون کدام دوره از تاریخ اسوووت، 
آریان، حتی خدادادیان را واداشته تا عقیده ی او را دور بریزد و حاصل این که خدادادیان کتابی در باره ی پارت ها و یا اشکانیان 

ر اثبات حضووور تاریخی و خطه ی جغرافیایی آن ها بیاورد، گوشووه ی جهان، مسووتندی د نوشووته اسووت که حتی رادر نیسووت از هیچ
 چندان که بااخره اعتراف می کند:

در نوشته ی خدای نامه که تاریخ ملی ایرانیان را در بر می گیرد )س؟( از بخش مهم اشکانیان سخنی به میان نیامده است و تاریخ »
قا داشت به فراموشی سپرده شده است. اشکانیان از زمان تاسیو طوانی، با عظمت و درخشان اشکانیان که رریر به پنج ررن ب

میادی که سال تاسیو دولت ساسانی توسط اردشیر بابکان  110پیش از میاد مسیح تا سال  106دولت خودمختار خود در سال 
 و چینی ها ثبت گردیده است.است، دارای حیات سیاسی، نظامی، ارتصادی و فرهنگی بوده و در آثار یونانیان، رومیان، ُسریانیان 

آن چه در باره ی اشکانیان در آثار تاریخ نویسان دوره ی اسامی یاد شده است به افسانه بیش تر شباهت دارد  و از حدود داستان 
 تجاوز نمی کند.

خود گنجینه جاودانی خود را به نظم درآورده اسووت و  اثر ،فردوسووی، حماسووه سوورای بزرگ توو که بر اسوواو محتوای خدای نامه
مه آورده است که از بیست و ای از حماسه ها و داستان های پیشینیان است، مطالبی در باره ی پیشینه و فرجام اشکانیان در شاهنا

ت متجاوز نیست. از آن جایی که فردوسی به استناد خدا نامه و یا ترجمه های عربی و فارسی آن ابیات فوق را سروده است، سه بی
 خود در باره ی اشکانیان اعتراف کرده و گوید:به بی اطاعی 

 از ایشان به جز نام نشنیده ام
 نه در نامه ی خسروان دیده ام

ساله ی اشکانیان در نوشته های پهلوی و اسامی به کم  700بر اثر دخل و تصرف ها که شر  آن خواهد آمد، دوره ی حکومت 
 (70)اردشیر خدادادیان، اشکانیان، ص .« سال تقلیل یافته است 166تر از نصف این زمان یعنی 

خانواده گی و خصوصیات انفرادی معرفی می کند، اما     از معجزات این گونه خدای نامه ها این است که پیشدادیان را در اجزا  
ان بنیان گزاراشووکانیان اارل یک هزاره پو از آن ها را مطلقاً نمی شووناسوودسسس بدین ترتیر سوورزمین و روم پارت، یعنی خاسووتگاه 

ق ی نامعین، که گمان می کنند در شرربیله ای ناشناو، که در جغرافیاسلسله ی اشکانی را، نام مبهمی می بینیم در باره ی جایگاه 
   «ایران و در حوالی خراسان بوده، می زیسته اندس
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