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 ۱۳/۱۱/۲۰۱۸         داکتر عزیز شمس        :ارسالی
           

 و جعل تاریخ دروغ سازی غایلۀشعوبیه بزرگترین 
 پیوست بگذشته قسمت دوم 

 جانیآذربای تایماز اورمولو

 :ترمینولوژی

 :شعوبی آمده است لغتاما شعوبیه و شعوبی از نظر لغت به چه معنی است ؟در لسان العرب ذیل 

  .آنكه از شان عرب بكاهد و از برای عرب فضیلتی نبیند

است. چنانكه در عرب گویند :  شده منشعب شعوبی از شعب مشتق شده است كه جمع آن شعوب می شود. و آن توده مردم لغت
 .استجدا شده اول شعب است، بعد قبیله ، بعد بطن ، بعد فخذ و آخر فضیله ، به این قرار شعب به معنی ملت 

 
 :دانند كه می فرماید برخی دیگر شعب و جمع آن شعوب را از كالم خداوند ماءخوذ می

ً و قبائل لتعارفو. ان اكرمكم عندهللا اتقیكم.ان هللا علیم خبیر.)سوره  یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثی و جعلناكم شعوبا
 (12حجرات آیه 

اسید یكدیگر را . ای مردمان بدرستی كه ما شما را از مذكر و مونث آفریدیم و گرداندیم شما را از ملت ها و قبیله ها تا بشن
 .بدرستی كه گرامی ترین شما نزد خدا پرهیز گارترین شماست

 
 .شعوبیه چنین تفسیر كرده اند: شعوب عجم ها و قبایل اعراب می باشند. كه البته صحیح نیست

 

 :اشكال مختلف منازعه شعوبیه با عرب
ایشان است. شعوبیه در تخطئه و تمسخر عرب در كتاب یكی از مواضعی كه عرب به آن تفاخر نموده فن سخنوری و خطابه 

"البیان و التبیین "چنین می گوید: پس جاحظ به اعراب گوید : كجاست معانی و حكم شما ؟ و طریق فكری شما ؟ كه آن یا از 
 !ایرانیان ) فرس( آمده یا از یونا ن یا هند

تند ، گویی فراموش كرده بودند كه اعراب با همین تجهیزات ریان عرب را به تمسخر می گرفکآالت و ادوات و تنظیم لش دوم:
 .)امپراتوری ساسانی ( و روم را شكست دهند دولت فارسو وسایل ابتدایی موفق شدند 

 سعید ابن حمید بختگانجعل اسناد و كتب. شعوبیه كتاب های فراوان در منقبت اهل عجم و تحقیر عرب تصنیف كرده اند.  سوم :
از اوالد پادشاهان ساسانی بوده و كتابهایی داشته به نامهای انتصاف العجم من العرب و فضل العجم علی العرب  ادعا می كرد كه
د. هیثم ابن نبه نام مفاخر العجم به او نسبت می دهاست که كتابی « الفهرست » بنام ابن ندیم در کتاب جعل شده  و افتخار ها ؛ 

. كتاب المثالب الصغیر و كتاب المثالب الكبیر و كتاب المثالب الربیعهنوشته از جمله :  عدی نیز در كتب متعدد در مثلب عرب
د سهل ابن هارون حكیمی فصیح و شاعر بود ، ایرانی االصل ، شعوبی مذهب و شدید العصبیه نالفهرست می نویسکتاب جعلی در 

بو عبیده معمر بن المثنی كه از مشهورترین علما در نحو نسبت به عرب و او را كتب متعدد است در این باب. به همین ترتیب ا
و اخبار بوده اصلش از یهودیان ایرانی بوده و كتبی در ذم )دشنام( و هتك حرمت اعراب تصنیف كرده است. از آن جمله كتاب 

 .لصوص العرب و ادعیا العرب و كتاب فضائل الفرس را می توان نام برد

فهرست به صدها كتاب و رساله از نویسندگان متعدد شناخته نشده ذكر می كند و صد ها صفحه ال بنامابن ندیم کتاب جعل شده 
در خصوص این كتاب ها می نگارد. اما نكته جالب توجه این است كه در پایان می نویسد كه از این همه تالیف چیزی به ما 

حافظه ندارد چون دروغ گو ه تیسفون آتش زده اند! نرسیده است.!!! گویا عرب ها و اسكندر مقدونی تمام كتب را در كتابخان
ظاهرا در این مملكت به این فراخی بجز تیسفون هیچ جا كسی از این كتاب ها نمی خوانده و یا نگهداری نمی كرده است!!! این 

اساساً اجازه تالیف متون ادبی و علمی و فلسفی و غیره را نمی  درقدیمدر حالی است كه اساساً نه زبان پهلوی و نه كتابت میخی 
است. شاهد این امر نیز این است كه بعد از زمان بسیار طوالنی پس از ورود اسالم به ایران فعلی در سایه خط و زبان  داده

 بنام زبان در آن عربی است كه فارسی رشد می كند ؛بطوریكه اگر كلمات عربی را از فارسی خارج كنیم در حقیقت چیز زیادی
ه پهلوی و امثالهم دیده نشده است. در صورتیكه شعری نباشد خود حدس بزنید وضع باقی نخواهد ماند. تاكنون اثری از شعر ب
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واقعی غیرموسیقی و ترانه های عاشقانه چه می توانسته باشد. و توصیف باربد و خنیاگران پارسی دربار ساسانی تا چه حد 
تن قاشق ها وظروف مطال است که ادنا چیزیکه در دربار ساسانی به آن افتخار میکنند فرهنگ ودانش نیست بلکه داش !است؟

 بودن چنین امپراطوری تقلبی را که در سطح آشپزخانه باشد وضاحت می دهد. 
بزرگان شعوبیه در ذكر مثالب عرب تنها به تالیف و تصنیف كتب اكتفا نكرده اند و از طریق دیگر نیز به مقابله با اعراب 

عرب و جعل امثال و داستان های فراوان در تایید مدعیاتشان. این امر به  پرداخته اند. از آن جمله است دست بردن در ادب
 :مراتب خطرناك تر از موارد پیشین است. این چنین جعلیات را می توان بدو دسته تقسیم كرد

 
بن عدی قصه های تحقیر آمیز و گاه شنیع در شرح ادبیات یا امثال عرب كه عاری از حقیقت است ساخته اند. هیثم ا دسته اول:

 :داستانی طویل از این مقوله روایت می كند كه خالصه آن چنین است

 
مردی از قبیله تنوخ به قبیله ای از بنی عامر نزول كرد و كنیزكی او را پیش آمد و پرسید از كدام قبیله ای ؟ گفت از تمیم. 

ز قبیله عجل هستم. كنیزك مشابه آنچه گفته بود پس كنیزك ابیاتی گفت در ذم بنی تمیم. مرد او را گفت من از تمیم نیستم بلكه ا
در ذم قبیله عجل انشا كرد. سپس مرد به ترتیب قبایل عرب را ذكر نمود و كنیزك ابیاتی در ذم ایشان می گفت تا اینكه اكثریت 

 .قبایل را بر شمردند و نوبت به بنی هاشم رسید

 
آمده . یعنی بزرگ كردن و غلو در  فارسالغه نسبت به آنچه از انتساب فساد و هرج و مرج به عرب و اغراق و مب دسته دوم:

مورد ادبای فارس. مثالً از عقالیی نظیر بوذرجمهر امثال و روایات زیاد به بهترین و بدیع ترین وجه ممكن بیان داشته اند. به 
بوده لباس مجد و عظمت پوشانده اند.  پادشاهان حكم و سیاسات فراوان نسبت داده اند و بدیشان تا آنجا كه در توان قلم و گفتار

. مثال شعوبیه در حدیثی نقل می كند: منسوب کنند امروزه از جمله حتی حضرت علی )ع( را خواسته اند به نوعی به ایران
شخصی از اصل علی )ع( پرسید. حضرت فرمود: ما جماعت قریش نبط از اهل كوثی هستیم. )كوثی شهری در حدود عراق 

 ؟؟؟؟؟؟ .فون )مدائن( پایتخت ساسانیان نزدیك می باشداست كه به تیس

 
تا حدی مسخره است که می گویند اگر سلمان فارسی نبود محمد به پیغمبری  یا ارج عظیمی كه نسبت به سلمان فارسی بخشیده اند

برای دیگر اصحاب . و چیزهایی به او از زهد و حكمت روایت كرده اند كه مبعوث نشده وپیغمبری او بالتشبیه مکمل نمی شد
 .متصور نبوده است. از جمله حیات سلمان را بسیار طوالنی نوشته اند و گفته اند زمان عیسی مسیح را درك نموده است

بوده است. از این جمله است وفراوان  شایع  ، بسیار آسان،وعادت بنابه خاصیت به همین ترتیب جعل حدیث در نزد شعوبیه
 بوسیلۀ رضا خانان 1935در  متأسفانهایرانگری  مسخره  ) که این اصالتنوشته اند  االصل ایرانی ابوحنفیهاحادیثی در فضیلت 

"ان آدم افتخر و انا افتخر برجل من امتی ، اسمه نعمان و كنیته ابو حنیفه" (شده است.  و دنباله روان آنها ساختهاخته ر ساستعما
است. از جمله كفو نیز فراوان شعوبیه در مسائل فقهی دیانت زدن و آنچه به عنوان نمونه هنوز می توان ذكر كرد اثر انگشت 

نگاه  سرخسی.) برای توضیح بیشتر به كتاب مبسوط اثر موالی و عربیا هم وزن بودن و هم شان بودن در امر ازدواج بین 
 كنید.(

، نمونه برجسته آن ؛تاویل ذوالقرنین بر كوروش هخامنشی. منطقهتاویل و تطبیق برخی آیات قرآن بر اساطیر و تاریخ باستان 
 .سالمی به خلق قواعدی در كاستن از فشار حقوقی بر اعاجم و تالش بر به رسمیت شناختن دین باستانیدر حوزه فقه ا

و  باستان حوزۀ اشرافیت نژادی و خونی ده تا با ایجاد و تعقیب خط غلو با مایه های شدر حوزه مذهب شیعه شعوبیه تالش 
و ادعای الوهیت برای امامان و تالش برای تجزیه اصحاب ادغام الهیات ثنوی و خط تحریف افسانه ؛كیش شخصیت امامان 

پیغمبر اسالم برخی اوهام و خرافات را وارد مذهب كند. بخصوص در دوره غیبت با پشتوانه قراردادن ازدواج امام حسین با 
ازد. در قالب جاسازی در ادبیات مذهبی شیعه بپرد منطقهدختر یزدگرد و رسمیت دادن به شعائر و سنن باستانی به ادغام اساطیر 

كردن تمام عیار تشیع اقدام  ایرانیزهو جایگزینی مرثیه سیاووش و حماسه رستم در قالب تعزیه و نوحه سرایی بر ائمه به 
 نمودند.)نگاه كنید به كتاب اسالم در ایران اثر محمود افتخارزاده(

 
نمودند كه عصر تدوین علوم و جعلیلت  به تبلیغ آنچه بیشتر مورد تاسف است اینكه شعوبیه در عصری ظاهر شدند و شروع 

فنون اسالمی بود. و اینان از زمان امویه تا حال جعلیات و انحرافات بسیاری ایجاد نموده اند. قطعاً نقش شعوبیه در تاریخ تخریبی 
و یهودیان اجازه و در جهت فضیلت سازی برای فارس بوده است. فضیلتی بیش از آنكه واقعاً دارا بوده و اگر این گروه اسالم 

نشو و نمای عادی برای این قوم می دادند قطعاً امروزه مشكالت مزمنی كه به آنها دچار می باشیم این چنین ما را آزار نمی داد. 
این سازمان سیاسی همچنان كه قبالً هم گفتیم با قدرت گرفتن ملل دیگر بخصوص ترك ها در دربار خلفای عباسی به همان اندازه 

ی در تخریب چهره تركان نیز داشته اند. شدت و حدت این امر در صد ساله اخیر بخصوص بعد از انقالب مشروطیت اعراب سع
 .بیشتر و بیشتر شده است انو بخصوص پس از قدرت گرفتن رضا خان
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 :جای پای شعوبیه در عصر معاصر
بخصوصاز از روسیه ، فرانسه ، آلمان و شده مزد بگیر اجیر ارنگ با روی كار آمدن رضا شاه و سرازیر شدن مستشرقین رنگ

از قبیل هرتسفلد؛ گریشمن؛دیاكونوف؛ ویل دورانت و دیگران سته از یهودیان آن داشگاه می باشند که دآمریكا شگاه شیکاگو ندا
روشنفکران     كه همگی یا خود یهودی بودند و یا همسران یهودی داشتند موج جدید تاریخ سازی و جعل اسناد، راه اندازی شد.

گلیس( چنان با استناد به جعلیات شعوبیه و یهودیان آنزمان، تاریخ و هویت دوران پهلوی با اشاره یهود )در پوسته استعمار ان
تا حقایق دوباره بجایش  ملل این سرزمین را تحریف کردند که بازسازی و درست سازی آنها سالهای طوالنی وقت می گیرد

الی که از بوجود آمدن شاهنامه موضوع جالب آن است که در حدود هزار سبنشیند و جامعه از مصیبت های عایده رهایی یابد. 
می گذشت هیچ سخنی و اثری از فردوسی و شاهنامه در بین مردم نمی بینیم و تا این اواخر می توان گفت که شاهنامه به درستی 

و ... با  پورداوود، دشتی، تقی زادهچون  رسیدهد که شعوبیان تازه به دوران شبه ورطۀ فراموشی سپرده شده بود، ولی چه 
ف مخالفت با اسالم و ملل این سرزمین با بر کشیدن شاهنامه و گرفتن هزاره برای فردوسی و ایجاد بنیاد شاهنامه فردوسی و هد

کبیر، توانستند تخم نفاق و تفرقه را در این سرزمین بکارند و  اصطالح بهکوروش بازسازی قبر او آنهم درست به شکل قبر 
 .ت یابندبدین وسیله به اهداف اربابان خود دس

از سلسله های هخامنشی  تمدن هزاران ساله قبل و هزار و چهارصد ساله بعدبا نابود كردن یا مخفی نمودن نشانه های  شعوبیه
بازی  یایران و بنام آریا نژاد پرست  ، سعی در اختراع ملت و فرهنگ جداگانه ایو اشكانی و ساسانی ونیز دوران سلوكیان 

هم ادامه پیدا كرد و خمینی اسالمی )به اصطالح( خالقی تاریخی متاسفانه بعد از انقالب نمودند. این بد اامروزه اقدام  های
نمایندگانی چند از درون و بیرون نظام می توان نام برد. به طور عمده جبهه ملی؛ نهضت آزادی ؛حزب ملت ایران؛ پان ایرانیست 

جتیه و برخی عناصر كه در رادیو و تلوزیون ؛ ها ؛مجاهدین خلق از اپوزوسیون و گروههایی از حاكمیت منسوب به انجمن ح
و شورای عالی انقالب فرهنگی و بسیاری از نقاط كلیدی ، فعال از این جمله می ] موتر سازی [ بانك مركزی ؛ ایران خودرو 

ا؛ انتشار باشند.)نگاه كنید به ضمیمه شماره یك(از اقدامات گروه اخیر می توان به نشر برنامه های ترك ستیز از صدا و سیم
اسكناس پنج هزار تومانی با حدیثی جعلی از پیامبر اسالم ؛نامگذاری پرشیا بر محصوالت تولیدی ایران خودرو و صدها مثال 

 .دیگر اشاره نمود

پیروان اخیر شعوبیه در قرن معاصر به خلق دروغ های شاخداری همچون نوشته شدن شعر معروف سعدی)بنی آدم اعضای 
ر در سازمان ملل گرفته تا ایرانی جلوه دادن دانشمندان اسالمی از قبیل ابن سینا و فارابی تا سخنورانی همچون یكدیگرند...( بر س

نیز ابایی نداشته اند. در سایه امروزه  نظامی و دهلوی و موالنا گرفته تا مردان سیاسی همچون سید جمال الدین افغانی به ایران 
 این مناطققدری در كشور نهادینه شده كه به عمق جامعه و سیاست و اقتصاد و نیز دین  است كه اكنون دروغ بهه اقدامات همین

حتی مورخ نمایان کشور های همسایه که بغیر زبان فارسی به دیگر زبانها آشنایی ندارند از حماقت وبیسوادی  رخنه نموده است
و بخود می بالند که صاحب علمیت اند. غافل ازینکه زمانه  میکنند تکرارهای بی اساس را در نوشته هایشان مطلق همان نوشته 

از بس تکرار مکرر نوشته  فاقد هوش که ندانسته بیدارشده است وجوانان در سدد تفیک اصل وبدل هستند ازینرو چنین اشخاص 
رس های شعوبیه،  بجای کسب احترام  در جامعه  سبب منفور شدن خودایشان در جامعه  شده اند وآثار شان نمونه های از فا

 . دشخواهند نیز برمال زدگی وایران زدگی امروزه در آینده 
معلوم  !!این است كه ملت ایران باهوش ترین ملت دنیاست. بیشتر تکرار می شودكه یاد شده یكی از این دروغ های شاخدار 

بپذیریم  آیا پس اگر ما هم خر شویم واین حرف را  نیست این نوع تحقیقات را چه كسی انجام داده وچه كسی تایید كرده است. 
نزد، وتا کنون به ساختن یک پاالیش  سرجوانان در آینده بما نخواهند خندید که پس چرا صنایع وتکنالوزی مدرن ازین منطقه 

ا خالصه گاه نفت نایل نشده اند.  عادی ترین چیز ها را ساخته نمی توانند شاید هوش بلند شان در منقبد خوانی و زنجیر زدن آنه
 باشد.  شده

اگر غرب دروازه های تمدن را بروی آنها ببندد  آنها توان اینرا ندارند که نفت خام خود شانرا  به نفت قابل استفاده  توجه نمائید
ند. به رساكه از ملل متفاوت تشكیل شده اند ضرر می امروزه  رامردم ایران ، از این نوع چرندیات بیش از همه تبدیل کنند؟   

و كار و ) که تحت نظر فارسها مجوسی ویهودی ها(  ر به دور ریختن چرندیات شعوبیه نظر نگارنده تنها راه پیشرفت كشو
به تفاوت های ملل همسایه كه در یك كشور زندگی می كنند ، می باشد و ال متقابل  تالش و عدالت در سایه آزادی و احترام 

 .غیر

 ادامه دارد . 
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