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 ]٢-١!!! [مال نصرالدين هايی در کار معرفی تمدن ايران باستان

 ،»ايران تاملی در بنيان تاريخ«در برابر داده های مجموعه ی 

 .تر بيش جاعالنه ی تراشی سند به پناه بردن مسئوالن آن، و

باستان، چندان متعدد و متنوع است که  ی يهوديان، برای تدارک تاريخ ايراندست نوشته ها و توليدات ابرازی و ابزار
بر ظهور فضای موافق تحقيق دقيق هم بگيريم، ده سالی زمان و  آشنايی مقدماتی با بخش هايی از آن، اگر فرض را

 راترين اين آالت ومن، در اندازه ی ممکن، چند نمونه از ب. زمينه ی مورد نظر می طلبد صدها عالقه مند پرکار در
شاه نامه ی فردوسی را،  تدارکات، که خرد عمومی اهل نظر مسلمين را مورد هجوم داشت، يعنی الفهرست ابن نديم و

و به همين ترتيب است نقد کوتاهی که بر کتاب فارس نامه ی  اگر به کلی از کار نيانداخته باشم، الاقل بسيار کند کرده ام
به نظر  سيار سست آن را در چند جمله فرو ريختم که گرچه در مقابله با الفهرست و شاه نامه،ب ابن بلخی آوردم و ارکان

وار، چندان به هم شبيه اند، که صدور آن  می رسد در زمينه هايی به ظاهر مختلف نوشته اند، اما در بنيان و بيان افسانه
 خواهم بار ديگر به چهارمين نمونه از همين کند، چنان که اينک می ها از يک کارخانه و مکان را قابل قبول می

 .تواريخ هرودوت بپردازم و نوساخته بودن آن را، از ظهور نور روز آشکارتر کنم صادرات، يعنی کتاب

در آن مقياس بپذيريم که ارائه کرده  ابتدا به اجمال و در کليت موضوع مطرح کنم که اگر ابعاد نابود کننده ی پوريم را
فرهنگی قرون نخست اسالمی و مشخصا و به خصوص آن بخشی را   است که القائات مندرج در اوراقام، پس عاقالنه

را  زيرا اگر اسالم. متوجه و منتسب می کنند، همانند طلوع خورشيد از مغرب ناممکن بدانيم که به توانايی ايرانيان
بشماريم، پس انباشت آدمی و  ی پيشينزمينه ای برای تجديد حيات و حضور مردم در خطه ی پوريم زده و بدون هست

نظريه ای در قالب مکتوبی ميسر شود، الاقل به گذشت همان چهار  رشد آن ها تا طلوع دانايی در اندازه ای که به انتقال
ترتيب  بدين. طبيعت و ماهيت فنی ميراث کنونی، آغاز آن را اطالع می دهد و اعالم می کند قرنی نياز داشته که

سکوت سنگين و دراز مدت ميان پوريم  يين تکليف آن گروه از ادعاهای مکتوب، که برای ايرانيان، در آنارزيابی و تع
اقتصادی و فنی و فرهنگی فراهم کرده، به صورت فله ای و يکجا آسان  و قرن سوم اسالمی، آن همه تدارکات سياسی و

 !عداد ضرور استدادن تمامی آن ها در ارابه های زباله بر و به ت می شود، که جای

کند، آن گاه با وجه ديگری از مطالبات  اگر کسی نخواهد که پوريم و آثار منقطع کننده ی آن را در تمدن شرق ميانه قبول
در قرن دوم هجری و در منطقه ای که بنای حرفه ی سفالگری در  عاقالنه مواجه است که جواب دهد به کدام دليل،

باال رفته است، سفالگر مسلمان، از سنت و سالمت حرفه ای بی خبر و از ساخت اسالم   سال پيش از۶٠٠٠جهان را، 
ندارد، از چه راه  کاسه سالم عاجز است و به جاست تا اضافه بپرسم آن تجمع انسانی که هنوز کاسه ساز درست يک

و !! ه است؟نظر تربيت و معرفی کرد اديب و مفسر و مورخ و شيميست و حکيم و مترجم و پزشک و خردمند صاحب
دانايی مشغول انتشار فرهنگ ايران پيش از اسالم و صدر اسالم و  معلوم است که اگر مولفی را در همين بيابان خالی

خود گذارده، او  نژاد و قبيله عرب ببينيم، پس بدون ترديد و مجامله و مکث و بی اعتنا به نامی که بر تذليل زبان و قوم و
نفاق ميان مسلمين است و در استحکام اثبات  ل مقدمه چينی برای ايجاد تفرقه و شقاق ورا يک يهودی بشماريد که مشغو

هرچه : به سان تلنگری به خيال خردمندان صاحب نظر بياورم که و ضرورت اجرای اين سفارش، اشاره ی کوچکی
  دان و مفسر و انسانمتفکر و شاعر و صنعتگر بزرگ و مترجم و زبان دان و منجم و رياضی انديشه ورز، از طبيب و
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هم در زمره ی مهم ترين  شناس، از قرون اوليه ی اسالمی به حساب ما می شمارند، از خطه هايی می گويند که هنوز
 !!!و محدوده ی معينی در خراسان همدان، کاشان، نيشابور، شيراز: مراکز تجمع يهود در ايران است

قصد دورداشتن آنان از انديشه  ه در معرفی فرهنگ ايرانيان و بهحاال کليد گشايش اين غموض و رموز را، که جاعالن
می شويم تقريبا نسخ اريژينال آن منابع اصلی، که از قرون  های گوهرين قرآن به کار برده اند، به دست داريم و مدعی

 ای کنونی آن رااسالم و ايران معرفی می کنند، گند نامه هايی است دست مالی شده، که ج اوليه ی هجری، برای شناخت
مواردی که اينک به دست  مخازن و گنجينه های غربی، آن هم در شماره هايی اندک می گويند و نزديک به تمامی

شده ی منت گذارانه ی پرطمطراقی، چون  ماست رونوشت های ارسالی غربيان است، با عناوين اضافی و ضميمه
 قبيل، که هيچ يک از ما نه فقط از محتوا و شکل اصل آن اين تصحيح و تشريح و تحشيه و بازخوانی انتقادی و از

شناسی الزم را نمی دانيم و نداريم که در صورت رويت اصل، به ارزيابی اصالت و صحت  خبردار نيست، بل حتی کار
اض تدارک ديده اند که اعتر  سال اخير چنان شناسنامه ای برای همه چيزمان١۵٠و يا جزيی آن بپردازيم، زيرا در  کلی

در يک جمله اينک با چشم های بسته و تنها به تاييد و  بنا بر اين و!!! به هر صحتی را انکار هويت خويش می شماريم
حقايق مسلم تاريخی و فرهنگی ميان يکديگر رد و بدل می کنيم که در هيچ شکل و  تبع تکرار، مطالبی را به عنوان

سالم، از ميان رد  ه در عرف کنونی، مستحکم و مطمئن و با تنای، شبيه شمايل واقعيت خرد پذيری نيست ک اندازه
 .شبهات بيرون می خزد

هخامنشيان و به ويژه جنگ های ميان  از مضاحکی که يهوديان در دو سده ی اخير به صورت کتاب و برای تلقين تمدن
» تواريخ«ت که به آن نام تازه ای از کتاب مالنصرالدين اس ايران و يونان در عهد خشايارشا ساخته اند، رونوشت

 يهودی اين کتاب، که تنها سود برندگان تلقين و تزريق چنين موهوماتی به پيکره ی تاريخ سازند گان! هرودوت داده اند
به روال معمول و به عمد، قصد  بشرند، کار خود را چنان سرسری و در اندازه ای دور از بديهيات دانايی گرفته اند، که

تنها با مطالعه تواريخ هرودوت است که می توان !!! اند هنگ عمومی و غيرتوراتی آدمی را داشتهتمسخر و تحقير فر
 .منصوری در حکايت سازی تاريخ، تباری نسبتا دراز مدت قائل شد برای ظهور امثال ذبيح اهللا

 شده و فقط با يک آب واقع خانه ی اين جماعت دريا نشين در سکوهايی است که بر پايه هايی چوبی متکی است و در»
پايگاه کلبه ای دارد که به وسيله ی دريچه ای به زير آب  هر عضو قبيله در آن... پل چوبی باريک به خشکی راه دارد

علوفه به اسب  ايشان به جای .جلوگيری از افتادن بچه ها به آب طنابی به پای آن ها می بندند برای. سکو باز می شود
دريچه را باز می کنند و با ريسمان  ر درياچه به قدری ماهی فراوان است که وقتید. و دواب شان ماهی می دهند

هرودوت، تواريخ، ترجمه ی وحيد  (!!!«و بيرون می کشند سبدی در داخل آب می اندازند فوری پر از ماهی شده
 )٢۶٣و مقايسه با متن انگليسی دونالد التينر، صفحه ی  ٢٩٩مازندرانی، صفحه ی 

هخامنشيان، بر زبان ديوانه ی   از صدها هذيانی است که يهوديان به قصد تحقير يونانيان و تلقين قدرتاين نمونه ای
تواريخ گذارده اند، تا تمهيدات مورد نياز خويش، برای تقلب  ناشناسی به نام هرودوت، در کتاب نوساز او به نام

از اسب  اين قبيله ای که در ميان آب طويله ای! کنندبدون قبول مسئوليتی، بر دوش ديگران حمل  جاعالنه در تاريخ را،
پانگوم و در درياچه ای موهوم تر بی  و دواب ماهی خوار دارند، هرچند به راه نمايی هرودوت، در پرت آبادی به نام

شکست می زده، در برابر مگابيز سردار داريوش ايستاده اند و او را  نام می زيسته اند که در آن به جای آب ماهی موج
برای ايرانيان، از  تمام اين تصورات پر اهانت به عقل انديشی انسان، تنها به هدف ساخت تاريخ دروغينی زيرا! داده اند

و دانايی قابل اعتنا و اگر به زمان ما سرانجام  قول و بيان هرودوت نامی انجام شده و نه برای عرضه ی ذره ای آگاهی
پس يونانيان اند که در نگارش تاريخ يکسو نگری و سهل انگاری کرده اند و  د،بی ارزشی تاريخ هرودوت هم برمال شو

مسلمان  سازنده هرودوت و کتاب تواريخ، چنان که دروغ های يهود ساخته ی الفهرست را به يک وراق نه يهوديان
که درعرصه های ديگر اين داستان ها،  آن ها می دانسته اند که از مسير!!! بغداد نشين نسبت می دهند و قس علی هذا

نامه ی ابن بلخی و اوستا و کتاب های مانويان و اندرزنامه  نيز، همزمان و هماهنگ، همزاد های ديگری چون فارس
از  روحانيون بزرگ ساسانی و ده ها عجيب الخلقه ی ديگر دارند، مجنونان ماليخوليا پسندی های اعلی حضرتان و

هايی که اينک در برابر داريم، حتی از  د آورد که در باور اين جعليات، با نمونهقماش باستان پرستان موجود پديد خواهن
نهايی را به دست داده اند که ناسزا گويی به عرب و اسالم، به عنوان  آرزوهای کنيسه نيز فراتر رفته اند و حاصل
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رسيده بوده  ضای هرودوت نيزتخريب تمدن ايران باستان است، که اهميت و اعتبار آن ظاهرا به ام مجريان نابودی و
 !!!است

هم، نمودارهای » هخامنشيان» پيش تر و در بخش اول کتاب اول از مجموعه ی تاملی در بنيان تاريخ ايران، با نام
هرودوت را در دوران اخير با دو هدف منتشر » تواريخ«کتاب  ديگری از مطالبی را آورده بودم که معلوم کند يهوديان

 حادثی برای انباشتن خالء انسانی ناشی از پوريم، به صورت افسانه ی اعزام پنج ميليون حنه سازینخست ص. کرده اند
پيوسته يهوديان نسبت به تمدن  نيروی نظامی و خدماتی از تمام گروه های قومی شرق ميانه و نيز کينه کشی پنهانی که

 .يونانيان در سينه داشته اند

بودند، از مشاهده ی آن وضع و حال، به  اسب ها که مشغول چرا ريخته بودند ومارها به کشتزارهای اطراف پايتخت »
الزم نيست من در اين جا وصف شتر را )... ٢۵٣فارسی وحيد مازندرانی، ص  واريخ، ترجمه( خوردن مارها پرداختند

کنم که برای  کر میکه يونانی ها با شکل و هيکل اين حيوان آشنا هستند ولی يک نکته را به خصوص ذ بياورم، زيرا
تمام طوايف هندی که )... ٢٢٧همان، ص ( زانو دارد پاهای عقب شتر هرکدام دو ران و دو :ايشان تازگی خواهد داشت

پوست بدن آن ها يک رنگ و شبيه پوست مردم . در مالء عام جفت گيری می کنند شرح شان گذشت، مثل حيوانات
همان، ( .سياه رنگ است خلوقات سفيد نيست، بل که مثل پوست تن آن هاآب نطفه ی ايشان مانند ساير م .اتيوپی است

  )٢٢٧ص 

نمونه هايی از آن است، نزد مورخ  نادانی های شوخ طبعانه ی مندرج در کتاب تواريخ هرودوت، که اشاره ی باال تنها
انبوهی داده های .  نمی روداين يا آن رخ داد تاريخی به کار شايستگی بررسی را ندارد و به عنوان مستندی در اثبات

 است که درست همسان الفهرست و شاه نامه و کتاب ابن بلخی، هدف کلی و معين يهوديان را، غالبا متناقض و فاقد دليل
 :در اختفای وسعت نسل کشی و قتل عام پوريم، اما به گونه ای ديگر دنبال می کند

 کشتی اقوام ١٢٠٧اول  :ايران به قرار زير بوده استطبق استنباط خودم، در آن مرحله ی جنگ، نيروی نظامی »
 نفر در هر کشتی و هر يک از ٢٠٠تن از قرار  ۴٠٠/٢۴١مختلف که از آسيا آمده بودند با ملوانان و نفرات جمعا 

و کارگران خود کشتی سی نفر جنگاور، خواه پارسی يا مادی يا سکايی  جهازات عالوه بر سربازان يا ملوانان بومی
در هر   نفر٨٠ پارويی، تقريبا ۵٠با اين عده، نفرات پارو زن ، در کشتی های . نفر بود ٢١٠/٣۶  که جمع آن هاداشته

 نفر و بدين منوال نفرات ٠٠٠/٢۴٠جمعا  کشتی نيز بايد به حساب آيند و به طوری که قبال گفته ام افراد اضافی ديگر،
ر بود غير از گماشته ها کليه ی نفرات جهازات دريايی ايران  نف۶١٠/٣١٧/٢بودند بری و بحری که از آسيا وارد شده

 ٠٠٠/٨٠مجهز و   سرباز کامال٠٠٠/٧٠٠/١از لشکريان پياده .  نفر می شود۶١٠/۵١٧آسيا فرا آمده بودند، که از
ه  نفر بنا بر اين جمع کل، ب٠٠٠/٢٠حدود  سواره نظام عالوه بر دسته جمازان عرب و گردونه سواران ليبيايی ، در

اين عده کالن بايد نفراتی را افزود که قشون شاهی در حين عبور از سر  اضافه ی دسته های حمل و نقل ارزاق، که به
 کشتی ١٢٠ساحلی  نواحی اروپايی جمع آوری کرد که تخمينا می توان گفت از يونانيان تراکيا و جزاير راه خود ، در

ردی ها، بئوتی ها، کالسدون ها، .پايونی ها، ائ گانن شامل تراکی ها، نفر بودند، و تعداد پياد٠٠٠/٢۴که سرنشينان آن 
 نفر و با ٠٠٠/٣٠٠ها، ماگنت ها، اخه ها و سکنه ی ساحلی تراکيا به نظر من  برژی ها، پيری ها، مقدونی ها، دلوپی

تعداد آن ها شايد از   که نفر و با خدمه و باربران و نفرات متفرقه،٠١۶/١۴۶/٢که از آسيا آمده بودند، جمعا  دسته هايی
 نفر حرکت ٣٢٠/٢٨٣/۵خشايارشا فرزند داريوش شاه جمعا  بدين ترتيب همراه عده ی نظاميان هم بيش تر بود و

 )۴٠٣تواريخ ترجمه وحيد مازندرانی، صفحه ی  هرودو،( .«کرده بودند

ناگزير از خطه ای فاقد حيات ساده ی  هنگامی که ماموری قصد پوشاندن آثار فاجعه ای به بزرگی پوريم را داشته باشد،
خشايارشا می کند تا اگر منتقدان و مامورانی مقرر شود که بر آن  انسانی، لشکری افزون بر پنج ميليون نفر را همراه

فقط   نفر را بپذيرند و در نهايت به مقصود خود رسيده اند که نه٠٠٠/٧٠٠پيش آمده، حد اقل  خرده بگيرند، چنان که
قتل عام تکرار نشده ی تاريخ بشر  ر نتايج قتل عام پوريم و امحاء کامل تجمع انسانی در شرق ميانه، در آنپرده کشی ب

  .ديگر، شعور جمعی ما را نيز چنين به ريشخند بگيرند است، بل فرصتی يافته اند تا همانند موارد بی شمار
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و همسران نظامی ها، هيچ کس  جه سرايان، آشپزاناين بود شرح تعداد نفرات نظامی و همراهان ايشان و راجع به خوا»
گوناگون باربر و سگ ها که در دنبال لشکر بودند دور از  چنان که شمارش چهار پايان. امکان تخمين آمار آن را ندارد

 همه نفرات و حيوانات جای تعجب نيست که آب بعضی رودخانه ها در اثر مصرف خشک شده با اين .امکان است
نشد و اگر حتی فرض شود هر نفر فقط يک  چه مرا بسيار متحير می سازد، اين است که هيچ گاه آذوقه تمامو آن  .باشد

 ليتر بوده ٣۶ پيمانه و هر پيمانه ٣۴٠/١١٠جمع مصرف روزانه  چهارم خوراک عادی خود را جيره يوميه می گرفته،
آدميان بی  در ميان اين همه .ربر و سگ هاستدسته ی زنان و خواجه سرايان و حيوانات با است و اين غير از غذای

خود خشايارشا در حسن اداره ی آن سپاه  حد و شمار، عالوه بر برازندگی قد و رفتار بزرگوارانه، هيچ فردی بيش از
 )همان، همان صفحه( .«کالن شايستگی و برجستگی نداشت

آن جمله ی پايانی ناظر بر افشای  له به يونان واين تکمله ی تدارکاتی هرودوت بر سرشماری نظاميان خشايارشا، در حم
ليوانی آب فرو دادن اين همه دروغ استفراغ آور را بر  برازندگی و قدرت مديريت انحصاری خشايارشا، که چون

نزد مورخ تفسير کوتاه و روشنی دارد بر اين مبنا که سازنده ی هرودوت و تواريخ  باستان پرستان ما سهل کرده است،
خوانيد آخر بينديشيد که  احمقانی که کتاب مرا می: وران جديد، شوخ مسلکانه در عين حال تذکر داده است کهد او، در

بدين ترتيب راه اين يادداشت از !!! ناميسر است اعزام چنين لشکری حتی برای اتحادی از قدرت های امروزين نيز
 به روشن ترين نشانه ها و با ساده ترين داليل اثبات عبور نمی کند، می خواهم پرت خانه ی نقد محتوايی کتاب تواريخ

سال اخير نوشته و  کتاب تواريخ هرودوت را، همانند ديگر اسناد تمدن ايران باستان، در مسير همين دويست کنم که
  .ساخته اند

، که قريب فارسی آن آغاز کرد بررسی نوساز بودن حقه بازانه ی کتاب تواريخ هرودوت را بايد از نخستين ترجمه ی
تنهايی مکتبی است برای فراگيری شيوه های متنوع و مرضيه  سی سال پيش به وسيله ی وحيد مازندرانی انجام شد و به

است برای تعيين ناممکن محدوده بی کران تهی دستی و بی فرهنگی باستان پرستان  و وسيله ای» جعل در جعل«ی 
 !ستای وطنی فارس

که اين کتاب در واقع شرح  يخی است که در جهان نوشته شده است و اگر گفته شودتاريخ هرودوت اولين کتاب تار»
هخامنشی، کورش بزرگ، کمبوجيه، داريوش اول و خشايارشا  زندگی و داستان جهان گيری چهار تن نخستين پادشاهان

زبان التين   يونانی بهتاريخ هرودوت ابتدا در قرن پانزدهم ميالدی در اروپا از .نيست است، در اين سخن مبالغه ای
دويست سال پيش سر جان ملکم در  .شناخته است و تا قرن گذشته فقط طبقه ی ممتاز اروپايی آن را می ترجمه شد

بر دو هزار سال قبل  تنها به اين اشاره اکتفا کرده است که تاريخ پادشاهی ايران باستان را بالغ کتاب تاريخ ايران خود،
 )١مازندرانی، صفحه ی  رودوت، تواريخ، ترجمه ی وحيده( .«هرودوت يونانی نوشت

اسناد تمدن ايران باستان الزم است  بار ديگر آن توصيه و روايت دل آشوب کن تکراری را می شنويم که برای بازديد از
سر بکشيم تا شايد برگی از هويت گم شده ی خود را، در بازمانده  به زير زمين و سردابه های کليسا و کنيسه های غرب

جهان،  يونانيان و روميان و در پيچ و خم های پر اسرار موزه ها و کتاب خانه های مرکز جعل های بی هويت تری از
ندرانی به سر به هوای وحيد ماز اشاره گنگ و! يعنی اروپا و آمريکا، از زبان يک مجهول الهويه ی ناشناس، بيابيم

» تواريخ«اشراف اروپا، همان اندازه برای رسميت دادن به  ترجمه ی پانصد سال پيش کتاب هرودوت، برای سرگرمی
همراهی و حضور و شهادت مورخان کهن يونانی و رومی در ماجرای آتش زدن ناممکن  هرودوت بی ارزش است، که

نخستين تبليغاتچی   آدرس دوم وحيد مازندرانی درباره یاما!!! نيمه کاره ی تخت جمشيد به زمان اسکندر ابنيه ی
سر جان ملکم همان نخستين سازنده ی . است هرودوت در ميان ايرانيان، يعنی سر جان ملکم، به سادگی در دسترس

آن امپراتوری پانصد ساله ی پيوسته مشغول به جهان گيری را، چنين  امپراتوری اشکانيان است که با مسخرگی تمام،
  :کند فی و توصيف میمعر

اقتدار و تجمل او از جميع سالطين  اسکندر برای ايرانيان مجتمع جميع فضايل و منبع همه ی صفات بزرگ است، و»
بعد از فوت اسکندر، هرج  ...تر از هر انسان و افسانه است روی زمين بيش، نامش زينت ده هر افسانه و قدرش عالی

و مورخين اين ملک  .رفت تا مدتی دراز، تاريخ اين مملکت از ميان  اين شد که،ايران واقع گشت، سبب و مرجی که در



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 
 

 
  ٨از  ٥ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 

اشکانيان  که به ارساسيان دو طايفه از و قريب پانصد سال که .چنان که مذکور شد، ذکری از خلفای اسکندر نمی کنند
صريح نموده اند که بيست مورخين غرب ت و. معروفند، در ايران حکومت کرده اند، کم تر از سيصد سال ذکر شده است

دويست و  طبقه ثانی دويست و هفتاد سال بر پارسيا مستولی بوده اند، و يازده نفر از ارساسيان، شعبه ی اول پادشاه از
اخبار ناقصه و متناقضه ی اهالی ايران در اين باب معلوم می شود که، چيزی  و از .بيست و يک سال سلطنت داشته اند

محررين غرب در  ...ت ايشان است، فقط فهرستی است از نام های سالطين آن هم غير صحيحزمان در دس که از آن
دارند، اال اين که تقريبا همه اتفاق دارند که سالطين  اين که اشک يا ارساس از نسل پادشاهان قديم ايران است موافقت

 اين مطلب هست الکن داليل بسيار برخالف ند،تاتارند که قرون عديده بر ايران مسلط بوده ا پارثيا اصال از توران يا از
، در ممالک ايشان در سواحل دجله بود پارثيا را که و يکی از محققين مورخين قديم تصريح می کند بر اين که اهالی

کردن اين مطلب،  علی الجمله، بی فايده است دانستن، چنان که مشکل است تحقيق ...می ناميدند زمان قبل کاردوشی
بر ايشان اطالق شده است، از سواحل جيحون بوده  ال اهالی پارثيا به عبارت اخری، اول طايفه ای که اين نامکه آيا اص

  )١۵۵تا ١۵٣سرجان ملکم، تاريخ کامل ايران، گزيده هايی از صفحه ی ( «اند، يا از اطراف دجله؟

ادعاهايی است درباره سلسله ای از امپراتوران  اين بيانات فرا ماليخوليايی، تمام دانايی نخستين مخترع اشکانيان و مستند
آيا به راستی چه ! ارساسيانی از تبار تاتارهای ساکن اطراف دجله معرفی می شوند صاحب جبروت ايرانی، که در باال

اين همه آن چه را که  با!! اين مضاحک و مطايبات را به جای تاريخ به خورد باستان پرستان احمق ما داده اند؟ گونه
مقايسه با اطالعات او از هرودوت يک اکتشاف عقالنی  بيان می کند، در» ارساسيان دو طبقه« جان ملکم درباره ی سر

 !فوق بشری شناخته می شود

اتفاق آرا او را به پادشاهی  بعد از تمهيد اين مقدمه گفتند، که شايسته ی اين امر کسی به جز ديجوس نيست و به»
سرائی بس عالی بنا نهاد و دار السلطنه ی خويش را مستحکم ساخت و بر  ديجوس :ويدهيرودوتوس گ و هم. برداشتند

که مابين قول  اتفاق واضحی. پس ازين تقرير، کيقباد را متفق الکلمه به پادشاهی برگزيدند... افزود تجمل سلطنت بسی
 اعتماد بر قول هر دو است، وبه موجب  فردوسی و هيرودوتوس است در باب وقايع بر تخت نشستن کيقباد يا ديجوس،

 ، زيرا که سالطين ايران، شک نيست که در قديمکنند، چندان اعتباری نيست به اختالف نام که ازين پادشاه ذکر می
ايام حيات شان و بعد از فوت هم بدون  االيام چنان که فی زماننا هذا، نام های عديده يا القاب متعدده داشته اند، که در

و  دهند فتح ايران را نسبت به او می ديجوس را پسری بود فراورت نام، :گويد هيرودوتوس ...ده اندفرق استعمال کر
سياگزارس با مردم ليديا جنگ کرد و حدود مملکت در عهد او از  :گويد هيرودوتوس ...او را از سالطين ميديا می داند

هيرودوتوس  و همچنين. ان ارمنيه برمی خيزدگويند که رود مزبور از کوهست. تا رود حاليس وسعت يافت طرف مغرب
بود، کسوف شمس واقع شد، به نوعی که به کلی نور شمس زايل  در وقتی که جنگ مابين اهالی ميديا و ليديا برپا :گويد

آن، لشکر به انتقام  سياگزارس بعد از هم بنا بر هيرودوتوس، و. نامی پيش خبر داده بود گشت، و از اين واقعه ثاليس
عزم تسخير مملکت او برخاسته اند، فسخ عزيمت   پدر به جانب نينوا کشيد، الکن چون شنيد که لشکر شيسيا بهخون
ننوشته اند، مگر اين که ارينيس دختر پادشاه ليديارا در وقت مصالحه ی مابين  از استياجس مورخين يونان چيزی. نمود

پسر زاده ی آستياجس پادشاه ميديا است  سيروس :وتوس گويدهيرود ...پادشاه مزبور در حباله ی ازدواج آورد پدرش و
چون آستياجس به جهت خوابی که . ايران که کمبيس نام داشت بوده است و دختر اين پادشاه در حباله ی يکی از امرای

 را به سيروس اين بود که، يکی از نسل خود، او را از سلطنت خلع خواهد کرد و بنابرين خواست که ديده بود، اعتقادش
. تا بدن او را از حليه ی حيات عاری سازد قتل رساند، و به همين سبب طفل را به هرپاک وزير خويش سپرده فرمان داد

الکن چون زن چوپان آن کودک را ديده، دل اش از آن حال به هم . فرمود وزير پسر را به شبانی داد و به کشتن او امر
فرا رسيد،  و چون زمان تربيت. و هر دو به تعهد حال طفل پرداختند. زداشتبه الحاح از آن عمل با برآمد و شوهر را

کيفيت استحضار يافت، و گرچه درصدد  بعد از چند سال آستياجس ازين. اسباب تربيتی فراخور نژاد او فراهم آوردند
هرپاک  .يران رفتسيروس به ا .سبب خيانت پدر عرضه تلف ساخت قتل نبيره ی خويش برنيامد، الکن پسر وزير را به

کند و نبيره ی او  آستياجس به سبب فوت پسر کمر عداوت آستياجس بر ميان بسته خواست او را از پادشاهی خلع وزير
چون سيروس از اين . خبر به سيروس فرستاد بر جای او نشاند، و جمعی از اعيان ملک را نيز با خود يار ساخته را

. نموده روی به طرف همدان نهاد، که در آن وقت اکبتانا می ناميدند تا شورشصورت آگاه شد، ايرانيان را برانگيخت 
 خاين خويش را سردار لشکر ساخته به محاربه ی سيروس فرستاد، و هنوز لشکر سيروس نمودار پادشاه ميديا وزير

از اخبار  :وس گويدهيرودوت ...نشده بود، که بيش تر لشکر ميديا با وزير که سپهساالر ايشان بد به سيروس پيوستند
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است، يکی اين است که در جنگ مساجيت به قتل رسيد، و او خود مايل به اين  مختلفه ای که در باب فوت سيروس شنيده
هندوستان بود، به ضرب  و به زعم ديگری از مورخين يونان، سيروس در يکی از جنگ ها که با درويشان .قول است

بر بعضی از ميل هايی که به : مورخين عرب است گويد که   يکی از معتبرينو لوشيان نيز که .مضراب از پای درآمد
بودند نوشته بود که، سيروس در صد سالگی چون خبر تطاول و تعدی و ظلم پسر  جهت تعيين حدود ميديا نصب کرده

ی داريوش سيروس بر جا در تورات مرقوم است که... شنيد، اندوهی عظيم به وی روی نموده بدان درگذشت خويش را
يهود از قيد اسارت نيز در کتاب مزبور به اين پادشاه نسبت داده شده  و خرابی بابل و استخالص پادشاه ميديا نشست

وزارت داريوش پادشاه  و پس از اين، دانيال هم .از فيروزی او به ابلشازر پسر بخت نصر داده بود دانيال خبر. است
بعد از آن که  : در کتب اهل شرق تتبعی تام دارد گويد که اردسن صاحب کهريچ ...مبديا و هم وزارت سيروس را نمود

خود  که در حيز امکان داشت نمود، مطابقتی که بين اخبار يونانيان در باب ايران و اخبار هر قدر تفحص و تتبع
ست به هيچ وجه با طايفه منقول ا ايرانيان يافت، مثل مشابهت تاريخ انگلند و چين بود، يعنی اخباری که از اين دو

زيرا که مؤلفين هر دو ملت حقيت را با افسانه آميخته اند و احتمال  و اين قطعا صحيح نيست، يکديگر مناسبت ندارد
نموده و  بعضی مالحظات ملی، در هر طرف بعضی از وقايع را مخفی داشته و در بعضی ديگر مبالغه دارد که به جهت
 .به زور با تاريخ خيالی يونانيان موافقت داده اند تاريخ کتاب مقدس را :  گويد کهو صاحب مشاراليه... اغراق گفته اند

اگر اختالف  و بعد از آن که. تاريخی تورات مناسبت با وقايع منقوله در تاريخ ايران بيش تر دارد جزء: و همچنين گويد 
به دويست سال اختالف دارند، به اثبات  قريب: تاريخ يهود و گريک را بالنسبه به حکومت سيروس می کند و می گويد 

 و بنا بر قول يکی از مؤلفين معتبر اسالم، از ايران که بخت نصر نام داشت، يکی از امرای اين مطلب می پردازد که،
و بنا بر همين قول . است جانب لهراسب حاکم اطراف غربی مملکت بود، همان بناخاد نزر است که در تورات مذکور

و همچنين گويد که ظلم و تعدی پسر بخت نصر که در  .نصر فاتح بيت المقدس و معذب بنی اسرائيل بودبخت : گويد که 
کورش نام نواده ی لهراسب را که مادرش  اردشير درازدست بر وی غضب کرده تورات بلشازر است، سبب اين شد که

اسارت استخالص داده به  را از قيدو همين قرابت نسبی کورش سبب شد که يهود  .بود بر جای وی نصب کرد يهوديه
کورش يا سيروس در  تورات نقل می کند که، و در تقويت اين مطلب از. عمارت بيت المقدس ايشان را مدد کرد

داريوس که در فارسی  که و چنين می پندارد نه باالستقالل پادشاه ميديا مأمور بود، محاصره ی بابل از جانب داريوس
سبب مشابهت : باالخره صاحب مشاراليه گويد که . ساير سالطين ايران چنان که لقب  است،دارا گويند، لقب اردشير

مسطور است يکی  بايد اين کورش که مؤلف مزبور ذکر می کند، با سيروس که در تورات تاريخ، اسماء و موافقت
 )١۴۵  تا ١٣۶ همان، گزيده هايی از صفحات(.«باشد

مردم ما را با سفاکی تمام، در اين  کنده، که فقط می تواند هذيان شمرده شود، خردبا تدارک چنين متن های پريشان وپرا
سنگ لنگ چرخ آن، جز دوار سر حاصل ديگری نداشته، خرد  آسياب تاريخ ايران باستان، که صدای اعصاب خراش

 ر دهم که هرودوت کمهجويات باال تصور و تحملی برای ادامه ی مطلب باقی داريد، تذک اگر پس از خواندن. کرده اند
سرجان ملکم، که حتی نامی  ترين سخنی در موضوع تاريخ افسانه ای ايران پيش از هخامنشيان ندارد و با اين اشارات

نازکی از مطالبی برداشته است که هرودوت سازان به  برای کتاب هرودوت نمی شناسد، معلوم می شود که او گرده ی
 کامل می توان گفت که سرجان ملکم با کتابی به نام تواريخ و مورخی به نام هرودوت خيال او تزريق کرده اند و با يقين

 .تواريخ ديده نمی شود آشنايی مطالعاتی نداشته، زيرا که غالب اقوال انتسابی او به هرودوت در نسخ موجود از

ا ترجمه ی فارسی وحيد مازندرانی بی ب با اين همه، کتابی را که کنيسه در دوران اخير به نام تواريخ منتشر کرده، تقريبا
 کتاب سوره بندی شده، که رجوع به آن آسان ٩: تورات درآورده اند جاعلين کتاب، تواريخ را به الگوی. ارتباط است

ی اصلی  برداشته که تلخيصی از نسخه» آربری«مازندرانی می نويسد که ترجمه را از نسخه انگليسی  اما وحيد. است
و اضافه ای را ممکن و نامعلوم  ره بندی است، که فقدان شماره های مسلسل، هر دست بردگی و کسرتواريخ و بدون سو

می خوانيم که مترجم صالح خواننده نديده است بخش هايی از  با اين همه مکررا در ترجمه ی وحيد مازندرانی. می کند
 !فارسی برگرداند همان تلخيص آربری را هم به

سکايی و حدود و تسلط آن   در باب وضع طبيعی محل سکونت و سيرت و زندگی طايفه یمطالب بخش اول اين فصل»
واقع در شمال بحر اسود و در شرق تا ترکستان فعلی  ها از طرف غرب تا رودخانه ی ايستر، و شبه جزيره ی کريمه

م و مهارت آنان و حتی همچنين راجع به شرايط اقليمی و تيره های متعدد آن قو روس و حتی سرحدات سيبری و چين و
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از جمله رسم  ها در سوارکاری و درباره ی طرز زندگی باديه نشينی و بعضی عادات وحشيانه جماعت مزبور زنان آن
برده و هنگام فتح و غلبه در کاسه ی سر  آن ها که سر دشمن مغلوب را به عالمت پيروزی و دالوری نزد پادشاه خود

گونه افسانه های تاريخی می باشد، لذا از ترجمه ی جزييات صرف نظر و به  نو از اي دشمن شراب می نوشيده اند
 )٢٩٠همان، ص ( .«مطالب اکتفا شده است ترجمه ی آزاد

اينک در جای ترجمه فارسی  اگر مترجم کتاب تواريخ قرار بود از ترجمه ی افسانه های تاريخی صرف نظر کند، پس
مواردی است که مترجم سليقه خود را در گزينش دل خواه از  اما اين هنوز! تواريخ، دفتر سفيدی در بازار می فروختند

 مواردی که ترجمه با بی اعتنايی کامل به متن ادامه يافته، از شمارش انگشتان دست و متن تواريخ نشان می دهد، آن
ن پرستان و ساجدين باستا با اين همه نصيحت و سفارش من به! پای يک هنگ کامل از آدم های سالم نيز درمی گذرد

تواريخ هرودوت صرف نظر کنند، زيرا الاقل در يک  محراب و قبيله ی فارس ستايی اين است که از جدی گرفتن کتاب
گرفتن های اخيرشان درباره ی خليج فارس، متذکر شوم که اگر هرودوت و کتاب اش  مورد و آن هم يقه درانی ها و ختم

خبر باشند که  می کنند، پس بی اعتنا به ترجمه ی قالبی وحيد مازندرانی با سال پيش گمان ٢۴٠٠ای از  را نوشته
  !می شناخته است» خليج عربی«هرودوت از آن زمان، خليج فارس کنونی را 

 سرچشمه گرفته به خليج فارس می ريزد از ارمنستان فرات که رودخانه ای عميق است، دارای جريانی قوی است و»
هرودوت، تورايخ، ترجمه ی فارسی، وحيد . (به دو قسمت تقسيم می کند  است و شهر راو در وسط شهر بابل جاری

 (٨٨ مازندرانی، ص

ماتيانی ها جاری شده از  کورش در حين لشکرکشی به بابل به رودخانه ی دياله رسيد و آن رودخانه از کوه های
همان، ( .اوپيس، وارد خليج فارس می شودعبور از وسط شهر  و پس از سرزمين داردانيان عبور کرده به دجله وارد

 )٩٢ص 

که شاه نفرات زندانی و آوارگان جنگی را  فارس، سکنه ی خليج سگارتيان، زرنگيان، تمانيان، اوتيان ها، ميسی ها و
 )٢٢۴همان، ص (تاالن  ۶٠به آن جا تبعيد می کرد، 

ساسپری ها و کلخيس ها،   ماد و منطقه یدر طرف مشرق بعد از سرزمين. اين وضع آسيا در حدود غربی ايران است
 )٢۶۶همان، ص ( .است و يا به تر است بگوييم خليج فارس واقع اقيانوس هند

کمابيش مانند  سربازان جزاير خليج فارس االروديان و ساسپی ريان به فرماندهی ماسيست فرزند سردميتراس بودند،
 )٣٧٨ص  همان،(. مادی ها مسلح بودند

در ترجمه . خرج کرده است» تواريخ» را از کيسه ی تمايالت خود، در کتاب» خليج فارس«وارد باال، مترجم در تمام م
گرفته شده، در سراسر تواريخ، کم ترين اشاره ای به خليج فارس  که می گويند از متن يونانی» ماکوالی«ی انگليسی 

 نامی از هيچ خليجی در کتاب) ١٧٩ند کتاب اول، ب(در متن اصلی ) ، ترجمه ی فارسی٨٨ص) در مورد اول. نيست
 به جای خليج فارس (١٨٨کتاب اول، بند (در متن اصلی )  ترجمه ی فارسی٩٢ص (در مورد دوم . ديده نمی شود

باز هم به جای خليج ) ٩٣کتاب سوم، بند (در متن اصلی ) فارسی ،٢٢۴ص (آمده است، در مورد سوم  «دريای اريتره»
کتاب چهارم، بند ( در متن اصلی) ، ترجمه ی فارسی٢۶۶ص (در مورد چهارم . ی بينيمرا م «اريتره دريای» فارس
کتاب (در متن اصلی ) ٣٧٨پنجم، ص (ضبط است و در مورد  «دريای اريتره» بار ديگر به جای خليج فارس) ۴٠

در » دريای اريتره» مبه زودی درباره ی مفهو. ديده می شود «دريای اريتره» خليج فارس مجددا به جای) ٨٠هفتم، بند 
مازندرانی را بگيرد و بپرسد با چه جرأتی اين  کتاب تواريخ سخن خواهم گفت و کسی نيست تا گريبان امثال وحيد

 سرازير می کنيد؟ را به حلقوم مردم خوراک های مسموم و بدپخت فارسی پرستی

نام » خليج عربی«کتاب، از  در هفت بندمفقود است، » تواريخ«اما درست به آن ميزان که خليج فارس در متن اصلی 
مترجم ). ۴٣ و بند ۴٢، بند ٣٩کتاب چهارم، بند  .١۵٩  و بند١۵٨، بند ١٠٢، بند ١١کتاب دوم، بند : (برده می شود
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مورد ذکر نام خليج عربی، برای تنها موردی که باقی می گذارد، در پرانتز  تواريخ پس از حذف شش مورد از هفت
شاهی است  اين وضعيت اسفناک فارس پرستی رضا!!! بدانيم» بحر احمر«را، همان » ليج عربیخ«که  توصيه دارد

. برای مردم ما باقی نگذارده است که واژه ای اطالع فرهنگی قابل اطمينان، الاقل و به خصوص در زمينه ی تاريخ،
 )ادامه دارد(

 

 


