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 ۲۷/۰۶/۲۰۱۵          سید مسعود فارانی 

 و "پارسی" سنخ مشترک ندارندکلمات "پارسا" 
  « قسمت اول »

تخریبات در جریان صد سال واند اخیر ازجانب هژمونیست های انوسی، مجوسی  ویهودی والیت فارس ایران،  
بخصوص درضدیت علیه اسالم  ومردم  ویعی در بخش تاریخ نگاری منطقه، کتاب نگاری در هرزمینه بس وس

منطقه اوج گرفت. آنها جعلیاتی را به خورد مردم دادند که بعید از واقعیت بود. این شیوۀ جعل ملزم بود تا در باور 
نامه ها در اذهان مردم، از هیچ ترفندی روگردان نشده د پس برای تلقین والقاء  کردن جعل نهای مردم  رسوخ کن

اند. این پروژه که از دوران رضا شاه "پدر" آغاز شد ودر زمان رضا شاه "پسر" به اوجش رسید وعمومیت پیدا 
سبب تقویت یهودیت در  اقوامکاک وتقابل اصطکرد توطئۀ بود برای تخریب وحدت اقوام در منطقۀ مسلمانان، که 

 1. ) تفرقه انداز و حکومت کن ( منطقه میشد
 

این پروژه اجیران خارجی بیشماری را از دانشگاهای معتبر جهانی مثل امریکا، فرانسه ، انگلستان ، آلمان ، روسیه 
وغیره مؤظف کردند که اکثریت آنها یهودی االصل بودند تا در جعل سازی تاریخی سهم بگیرند. هکذا برای اعتبار 

واستند در کنار اسمای ایرانی اسمای خارجی ها نیز دیده شود تا مردم یقین کنند ودروغ را بجای دادن این جعلیات  خ
اصل بپذیرند. چون این پروژه از طرف بزرگترین سرمایه داران تاجر به پشتیبانی صهیونیست ها و زرتشتی ها  

 بقوت دولت نفتی ایران  سبب شد تا جوالنگاه بسیار وسیع را کسب کند. 
 

" نشریه را ابراهیم پورداوود با همکاری محمد قزوینی  ایرانشهراولین باربه نام " ۱۲۹۵بطور نمونه در ماه حمل 
براه انداخت. پور داوود که با زن یهودی االصل آلمانی ازدواج کرده بود دختری بدنیا آورد که اسم اورا نیز 

 هنوزخبری نبود.    "فارس"بجای  "ایران"ازنامگذاری  نام اولین شاه  ملکه ایران ( گذاشت کهگویا  ، )پوراندخت
خالصه این جریان  با پا گرفتن نازی ها در آلمان بیشتر شد  )که صدمه مستقیم آن به یهودیت اروپا انجامید( اما در 
فارس بر خالف به نفع صهیونست ها اوج گرفت.  اینباریهودیت ازین اسلحه  که ضدیت مجوسی ها را نسبت به 

ون ایرانیان را ریخته اند، علم دشمنی را در منطقه اسالم و اعراب میدانستند با مالمت کردن اسالم که  گویا خ
 برداشتند و فارسها را آلۀ دست ساخته،  جامعه را با زهر دروغ مسموم کردند. 

در زمان رضا شاه "پسر"، این پروژه تحت نظارت مشاور مطبوعاتی شاه  ایران، شجاع الدین شفا و به دایرکت 
رض ومرض  وفرهنگ پیش برده میشد که کتابهای پـُر از غ زاده تقیسعید نفیسی و سیدحسن ابراهیم پوردآوود ، 
اساس گذاری شد و عوامفریبی  جمهور مردم را پیشه کردند. یعنی نه تنها عوام فریبی بلکه های فاقد فرهنگ 

ار باسودان کوتاه نظر را نیز بدام انداختند واز آنها بجای ابزار برای مقاصد شان منحیث بلند گو و تبلیغگر، ک
 گرفتند.

بد بختانه تمام دروغ ها بر اثر تکرار مکرر، از یک جانب   ومسدود کردن راه ردکردن اسناد جعلی از جانب 
دیگر، سبب شد که در نظر انسانهای ساده نگر و خوش باور به حقیقت مطلق تبدیل شوند. ازینرو بسیاری هنوزهم 

 الق بیرون آیند. در آن باطالق دست وپا میزنند و نمیتوانند از آن باط
 این تاثیرات برجامعه ما نیز بی اثر نبوده وبسیاری را درین منجالب ناخواسته، سردچار ساخت. 

استفاده کرده  تداوم همان پروژه است  "پارسا"از کلمۀ صفت   "پارس"اینکه جناب سخی برای برجسته کردن نام 
سخی نیزمیبینیم که با وجود اینهمه حقایق، نجیب ل جناب در نظرات انسان های محترم مثبدبختانه  که تاثیرات آنرا 

 بازهم متوسل به چیزی میشود که ایرانی های دور از غرض ومرض آنرا هنوز قبولدار نیستند.
 

" کلمه صفت است واین صفت را که جناب سخی از چند فرهنگ مغرض ایرانی بدست آورده میرساند پارساکلمه "
اندیشه های تفوق طلبی ایران که دارد ، مگرافسوس که نتوانسته است خود را کامل که موضوف با تمام مخالفت با 

رهایی بخشد. چرا ؟ بخاطریکه تحت تاثیر تبلیغات یادشده متوجه نمی شود که این  سیالب آمده از ایراناز بحران 
شکار به کشور های منطقه که از جانب استعمار وقت برجامعه پاکستان تحمیل شد،  توهین آ "پاکستان"کلمه مثل نام 
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تا اخیر عمرش با این اسم  ،است وبس که اقبال الهوری بزرگ پاکستاندر جهان  پاکان میباشد. گویا یگانه سرزمین 
 " پیشنهاد کرده بود."قلب ایشیامخالف بود، زیرا او نام این خطه را 

یشوند که ندانسته آب به آسیاب دشمن هم اکنون اگر فرض کنیم که جناب نجیب حرف آخر را زده است. آیا متوجه م
 چگونه ریخته است. 

) ودر فرهنک فارسی به فارسی :  ،مقدس ، پرهیزکار [ زیر سوال است ]، ایرانی:  به قول فرهنگ دهخدا پارسا"صفت "

پرهیزکار, پاکدامن, جمع : پارسایان .پارسای, . ؟؟؟ ایرانی - 2 .[ بازهم زیر سوال است] پارس )فارس(پارسی از مردم صفت ( 
 ،زاهد, باتقوی

 ؟؟؟ هستند  اباتقو نه زاهد,  نه  پاکدامن, نهپرهیزکار,  این تعبیر ها غیر مستقیم  میرساند که غیراز ایرانیان دیگران نه

 ) تکیه ازماست(
 

اطمینان از من د وبا کلمه ایران را از منشاء آریا وآریایی میدانجناب محترم نجیب سخی حاال دقت بفرمائید که 
باید اول ثابت کنم که پارتها آریایی بودند. ؟؟؟ سوال بسیار خنده آوریست که جناب نجیب سخی هنوز هم  ،دمیخواه

 نژاد است؟؟؟ با این طرز تفکر چگونه میشود با ایشان سربحث داشت؟  یک باور دارند که آریایی 
 کسیکه ندانسته برجعلکاری ایران صحه میگذارد  که ایران سرزمین آریایی ها ست. در حالیکه در همین ایران اقوام 

عرب  دراهواز، ترکها در اکثرنقاط ایران وبخصوص درآذربایجان، کرد ها، لور ها  گیلکی ها و بلوچ مختلفه  مثل 
ی نیستند!! پس ایرانی هم  نیستند. ؟؟؟ جای تعجب و تأمل زیاد ها و...و... که بقول مغرضین ایرانی ، چون آنها آریای

در سخنان ایشان  اینست که پارتها از قوم آریایی نیستند،  پس مفهوم صحیح آریایی را تا کنون نمیدانند. به این 
قیر میکند اساس جناب نجیب سخی تمام  اقوام غیر فارس را در ایران تاجکستان وافغانستان ندانسته با این کلمه تح

د دارعرضه می ییواباتق و ی, زاهدی, پاکدامنیپرهیزکار ولی تنها فارس را مبرا از توهین دانسته به فارسها مدال
ضرورتی به جدا کردن  دیگران دارای چنین صفات می بودند پساگر .که گویا دیگران دارای چنین صفات نیستند

نه در معنی ونه در ریشه هیچ سنخیت جز تشابه حروفی دیگر پارس"با  "پارسا"پارسایان و غیر پارسایان نبود. 
نزدیکی   پارسیانبه نیز   پارسائیانهکذا  جمع آن  ،ددر کره خاکی میتواند شخص پارسا گردهر انسان  دارد، بل

پاریس کسی دیگری میترسم بخاطر تشابه کلمه،  کرده اندخطاب ؟  پارسائیانرا  پارتیان هند همانطوریکه.  ندارد
 چرا بعید نیست.د. در آینده  قلمداد نکن پارسا  پاریسیان پاریس را نیز اقوام زرتشتی آریایی  یعنیپایتخت فرانسه را 

وجود نداشته، چگونه میتواند به  زردشتزیرا کسیکه این واقعیت را دربست انکار کند که »... همچنان می نویسند که 

 « !!کند  تٔه تاریخ زبان پارسی رٔه اندیشه باز

مراجعه - اقبال منوچهر دکتر ارزشمند اثری ایران، تاریخ در دروغ سال هزار درین زمینه کاش به کتاب سه 

که زرتشت را با اسناد رد میکند پس  میدانستمیکردند. زیرا داکتراقبال در مقام وزیر فرهنگ  یک کشورنیک 
قبول  استشده در دست دارد وغرق در آن  (کاری زمان آغازجعلاز ) کسیکه منابع جعلی راکه همه چاپ تهران 

  ؟جای بسی تعجب است.   گیردرد مگر تحقیقات اقبال را نادیده می دا
 

این  پارسائی منبع درحقیقت نگوئیم دری پارسی آنرا ما اگر. ...»جناب نجیب با زهر شیرین اضافه میکند که : 
جمله که گویی همچو یک هژمونیست ایرانی سخن میزند یعنی   درین   ) تکیه ازماست(....«ایم کرده فراموش زبانرا

تحت تاثیر فارسها  چنان غرق است که همان عظمت طلبی بی حاصل و ننگین زبانی را پیش میکشد که بجای 
ثیت دادن بزبان، زبان مظلوم را ندانسته برزمین میزند. زیرا توجه نمیکند که پارسایی را برای یک زبان قائل یح

را کسی نهای دیگرجهان را غیر مستقیم تحقیر کردن است.  آیا اینقدر زبانهای دیگر جهان که کلمه پارسا شدن زبا
پارسایی ندارند؟ و فقط  تنها زبان پارسی به آن مقام رسیده است.؟؟؟ این همان مرضی ساری  اندچسپانده نه به آنها 

 از آن رهایی نیافته اند.ما محترم  صاحب قلمان بسیاری از ایرانگری است که تا هنوز 
  

 امپراطوری پارت :
ها را عمدآ ًکم رنگ جلوه میدهد بخاطریکه سخن شانرا  بکرسی شانده پارت جالبتر اینکه جناب نجیب سخی دولت 

"در زبان پهلوی بازهم این امپراطوری را در پارس ث " و"تکه شهربلخ بوده است به غلط  " پارت باشد. مرکز
  مفصل تشریح شد مگر از اغماز به آن توجه نمی کنند. "مهرداد بهار"از زبان قلمداد کرده است که در مقاله قبلی 

پارتهایکه تاریخ وزبان مشخص داشتند وسرزمین کیان ها بود،  پس خود پارتها و زبان ایشان و موقعیت پایتخت  
 چه شد؟ و کجا رفت که ناکهان کلمه ناجور"پارسا" را از ضعف به آن پیوند میزند. ایشان 
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جناب نجیب  تمام افتخارات پارتها را نفی میکند چون بتاریخ پارتهای بلخ آشنایی ندارد.  او با این دلیل میخواهد 
 صحه بگذارد.صفت پارسا را که به قامت پارسی ها جامه وکسوتی نو ساخته اند با استدالل چوبین 

های سیاسی  شود، یکی از قدرت نیز شناخته می ها امپراتوری پارتم( که با نام  ۲۲۴پ. م.  ۲۴۷) پارتهاشاهنشاهی 
 .آسیا حکومت کرد یسال بر قسمت اعظم غرب ۴۷۱بود که  درقدیمو فرهنگی 

 
هم پیمان  پارتیان بلخامروزی بوده است با امپراتوری  پاکستان، و هندکه شامل  پارتیان هندپ. م پادشاهی  ۱در 
، وردان امنیت پارتهاپادشاه وقت  وردانید آپولونیوس، فیلسوف یونانی از دربار دمیالدی پس از باز ۴۲در  شود می

رسد،  می پارتیان هند، پایتخت تکسیالتامین کرد. زمانی که آپولونیوس به  پارتیان هندکاروان وی را برای سفر به 
خواند و  ای رسمی را که احتماالً به زبان پارتی بوده است از طرف وردان برای مقامی هندی می  رهبر کاروان نامه

 به نشانی ذیل بزبان انگلیسی مراجعه شود  ـــ کند ونیوس مهمان نوازی میآن شخص به گرمی از آپول

 (Parthian EmpireWikipedia   ) 

 
کلمه "پارسا" جز پنهان کردن  معنی حقیقی "پارس" دیگر هیچ سنخیت با زبان و منطقه پارس ندارد. وبقول زبان 

پوهاند دکتورسید خلیل هللا هاشیمیان که در زمینه هم تحصیالتی در سطح بلند دارند معاصر افغان جناب شناس معتبر
» وهم  تجربیات ایشان  در زمینه نسبت به دیگران برتر است ایشان با تعجب در حیرت میشوند و مینویسند که:  

 21ت دری( میباشم که مدت ..."" من یکتن از فارغ التحصیالن پوهنحی ادبیات پوهنتون کابل در رشتۀ )زبان وادبیا
به ارتباط ادعای آقای نجیب سخی خود را  -بحیث استاد زبان و ادبیات دری تدریس کرده ام ځیسال در همان پوهن

ی ادبیات تدریس میشد، خصوصا در ځانم بگویم که در تمام مضامینی که در مدت چهار سال در پوهندمکلف می
روع و در بخشهای مختلف تا صنف چهارم دوام میکرد، چنین مضمون تاریخ ادبیات دری که در صنف دوم ش

 « کلمۀ )پارسی( منشعب ازکلمۀ _)پارسا( باشد. ادعایی در کتابها و بیانات استادان بنظر نخورده و شنیده نشده که
 نشده است.  تأیدهمچنان در آثار مورخان بزرگ دیگر این ادعا تا کنون 

نکرده زیرا این کلمه فقط در  ییاد نیز در هیچ جایی از چنین کلمۀ  بی ارتباط ، هیچ محققی غیر مغرض کماکان
چند فرهنگ ایرانیزه شده  سبب گردیده تا جناب نجیب سخی را نیزتحت تاثیر قرار دهد.  اسنادی راکه جناب سخی 

در حالیکه "پارسا"  ،ن به میان آمده استدر زمینه ارائه میکند اسنادیست که در زمان جعل سازی در همان تهرا
بودن را میشود به تما م اقوام بشرکه با تقوا باشند قطع نظرازینکه از چه قوم ونژاد و دین هستند خطاب کرد. نه تنها 

 ها.ی برای زردشتی ها. وپارس
 

به عمق تاریخ زبان ، ند به عنوان یک حقیقت می بی و خراسان ، ایران شت تزر ،آریاییکلمات موهوم مثل  به کسیکه 
 چگونه خواهد رسید؟ 

 

)که کسوت جدید برای  پارسا"، و بقول جناب نجیب "زرتشت، آریا،  خراسان،  ایرانقبل از همه به اسامی ای  مثل 
میباشند که هر  نهان متن یک وجه  مشترک درهمه این اسامی دارای  می پردازم.  "پارسی" کشف کرده است!! ( 

 خواننده  آگاه ، میتواند دقیقۀ  نا سالم و مغرضانه آنرا در یابد.
این اسامی خود برتری نسبت به دیگران است، )خصلت صهیونیست ها وپیروان آنها فارسهای وجه  مشترک 

شت نخود ثر محقیقن را در سرگردانی قرار داده وپست که اکهژمونیست (. خصیصۀ دیگر موهوم بودن این اسامی
 سیاه فرستاده اند.  ابهام گویی ها و غیر دقیق گویی ها سبب شده  تا متفق القول ومتفق النظری در زمینه پیدا نگردد. 

 در حالیکه. پذیرفته استباور کرده او را بدون سند یکی خواسته تا از هیچ چیزکی بسازد ودیگری هم سلیقوی   
.  زیرا با دالیل افسانه است ارائه نکرده مشخص های گنگ تا کنون کسی چنین باور را برایو الوثایقی   مستنداتی

گونه وغیردقیق از کتابهای یاد میکنند که بسیاری از آنها یا وجود خارجی قبل از صد واند سال نداشته ویا مترجمین 
اصال ًوجود ندارد "جعل است که اصل کتاب  ابن ندیم" از "الفهرستند. بطور مثال کتاب "اشب آن قابل اعتبار نمی

تا توانسته اند دروغ انبار کرده  وانبار میکنند وبه خورد خلق هللا داده و می دهند . برای  الفهرستولی زیر نام 
ریشه یابی این کتاب جزاستاد ناصرپور پیرار کسی دیگری در تمام خطه  دری زبانان پیدا نشده است تا به این جعل 

 دقت کرده باشد. 
که بوسیله ابراهیم پورداوود ترجمه صورت گرفته ونتایج این ترجمه عوارض ناگوار نفاق افگنی  اوستادوم کتاب 

از آن جمله اشخاص است  که  یکیرا در منطقه  ایجاد کرده است.  ترجمه آن از اعتبارساقط است زیرا پورداوود 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%28%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7


  

 

 

 6تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

بب جعل تاریخی ایرانی شد. اساسگذاری پروژۀ تفوق طلبی در فارس را غرض نفاق در منطقه بوجود آورد که س
) مترجم باید غرض ومرض نداشته باشد وامانت کار وامین باشد تا بتواند امانت متن را بزبان مورد نظر تبدیل کند. 

 " به سخنان ابراهیم گلستان مراجعه شود( ترجمه ومترجمدر زمینۀ  "
 : ایران 

اگردر قرون گذشته کالبد شگافی کنید و برای  صرفنظر ازاسم ایران امروزه که جعل آشکار است. این اسم  را
شناخت و جستجوی آنها  به تمام اعصارگذشته همچون  غواصان خود را به عمق بحر وسطح بحر عمودی وافقی 

. بقول جناب اسماعیل هادی زبانشناس داردوجود نرده نمیتوانید چون حقیقتی در آن بزنید ُگهر حقیقت را بدست آو
 ومحقق :

ندان )؟( دربارة تعیین این سرزمین )ایران ویچ( اختالف های فراوانی بوده است. برخی آنرا درشمال میان دانشم"
شرقی)؟( وپاره ای درشمال غربی )؟!( دانسته اند. دستة سومی نیز برآن عقیده بوده اند که این سر زمین کشور 

 است" مینویی و خیالی است
تمام این تالش های ایران سازی  برین بوده تا اکثریت تمدن های شگوفان شده منطقه و جهان را  تحت تأثیر 

را برجسته نشان دهند، بطور مشخص تمدن سومری ها،  فارساسرائیل کمرنگ جلوه دهند و تاریخ جعل شده 
مدنیت فراعنه مصر، ، تمدن کارتاژها  اکادها، ایالمی ها، فنیقی ها، مدنیت گریک وبودیک و مدنیت یونان باستان،

 شمال افریقا، تمدن هندوچین، تمدن موهنجودارو در هند، مدنیت آسترلیا و تمدن مایا در امریکا. 
سبب که تمدن دروغ ساخته ایرانی راباال بیاورند این بود که هخامنشی های اجیر شده یهودی را برجسته کرده  

با به میان آمدن اوباش های بنام طالب، داعش، بوکوحرام ،  واحزاب رنگارنگ باشند. چنانچه این توطئه هم اکنون 
ضد اسالمی وغیره آنهم زیر نام اسالم  از جانب البی های صهیونیست غربی به اوجش پیش میرود که با مدرن 

تش نفاق ترین اسلحه روز در دست هم آثار تاریخی منطقه را ویران میکنند وهم سرزمین های مسلمانان را در آ
مسوزانند وایجاد گران آنها تماشاچیانی اند که از تمام این نابسامانی ها سود وبهره میبرند. آنها هم اسلحه میفروشند 

 وهم برای برجسته کردن یهودیت نشانه های مفاخر مدنیت بشر را تخریب میکنند. 
 

وغ سازی برای ایران  ساخته با بی شرمی از فردوسی مظلوم  پایدو درگبریان تفوق طلبی مغرض ایرانی 
؟؟؟(  که  بسی رنج بردم در این سال سی / عجم زنده کردم بدین پارسیاند)هنردست ایرانیان است وبس ؟؟؟( یا )

، وفقط مقدمۀ که از ُبندهش ، خداینامکبه زبان پهلوی مثل  خود، فردوسی تحت تأثیر اثارباقی مانده قبل از 
« ت»ود در دست داشته است که متاسفانه فردوسی تحت تأثیر اشتباه  نویسی باقی مانده ب شاهنامه ابو منصوری

درزبان پهلوی که در مقاله گذشته از آن یاد آوری شد ونیز تحت تاثیر مغان ) دین  )بقول مهر داد بهار(  «ث»و
مغان دین مادهاست که قبل از دین زرتشت وجود داشته است ومالی زرتشتی را مغان گفتن نیز زیر سوال است( 

  نتوانسته است تا  تفکیک و سنخیت زبان پارسی را مثل جناب نجیب سخی درک کند.  وسی دفر
ن لحاظ هژمونیست های مغرض فارس، بر اساس افسانه های اسطوره ای،  پای فردوسی مظلوم راچون بز در ازی

 2 از کارش نادم است. مظلوم کشی تفوق طلبی  به پیش میکشند که خود فردوسیمیدان بز

 
 ویسد که :اسماعیل هادی زبان شناس چنین مین جنابایران و منشأ آن  بحثی پیرامون کلمه یدرمقدمه  کتاب 

  
این کلمه اولین بار در شاهنامه به طور و سیع به عنوان نام یک ملک و محل به کار می رود. اما مثل دیگر "

نجد ” جغرافیایی شاهنامه، حد و حدود آن معلوم نیست. اصوال» اسامی، فردوسی از ایران نقشه ای در ذهن ندارد، 
در شاهنامه فقط شامل خراسان )موطن خود فردوسی  را نمی داند و ایران او مرز معین ندارد. تنها جغرافیای موجه

هادی( است که همه جا با ایران یکی گرفته میشود. در گفتگو از نواحی دیگر، یا شاهنامه ساکت است و یا اوهام  –
جغرا فیای فردوسی مثل تاریخ او فسانه ای بیش نیست که در یک خروار آن مثقالی حقیقت به زحمت «  می بافد

ه آن هم متأسفانه به فساد تعصب آلوده است. اسامی جغرافیایی شاهنامه اغلب اگر موهوماتی بیش نباشند توان یافت ک
، هویت مشخصی ندارند.  کابل در هندوستان است ، مازندران محل معینی ندارد، آمل و ساری در سیستان است، 

و باختر در هم آمیخته است. ارزش  حتی شرق و غرب عالم به هم ریخته و معنای خاور… البرز در هندوستان و 
 جغرافیایی شاهنامه چیزی در این حد بیش نیست ، هر چند که برخی شیفتگان شاهنامه مقام فرا بشری برآن قایلند. 
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به هر حال در مجموع به نظر می رسد در شاهنامه، ایران نیز مثل رقیب خود توران، بیش از یک واقعیت جغرافیا 
باشد. از این روست که بعد از فردوسی این نام نه درشعر شاعری ، نه در اثر جغرافی  ئی، نمادی تخیلی داشته

برسیم به دورة قاجار که به احتمال زیاد با … به چشم نمی خورد تا … نگار و مورخی و نه در کتاب سیاحی و
یاالت متحد ایران( )معادل اصطالح امروز: ا« ممالک محروسة ایران « پشنهاد فرنگ رفته های آن دوران عبارت 

 .ظاهر می گردد
 Persiaدر مقابل کلمة …( البته در دورة معاصر در ترجمة برخی آثار قدیم خارجی )مثل تاریخ هردوت و 

گذاشته می شود که باید آن را ناشی از ذوق تخیلی آقایان مترجمین « ایران»)پارس/پرس/بالدالفرس( در ترجمه 
 ع ندارد.امین)!( دانست و ربطی به اصل مناب

به اوستا نیز استناد شده و کلمه ای از اوستا پیش کشیده می شود که بر فرض صحت مقدمات ” دراین باره بعضا
 .استدالل خود آن کلمه حتی از لحاظ شکل هم شباهت بسیار بعیدی با لفظ ایران دارد

 ائیرین وئجن اختالف است، به نام به گفتة آقایان در اوستا ذکری از محل مجهول الهویه ای که در خواندن و تلفظ آ
)کذا فی االصل!( آمده است. )العهده علی الّراوی!( که آقایان  Airyan vaedja/  ائیرین ویجنگه / ائیرین ویجه/ 

با تبدیل کوچکی آن را ایران ویچ می فرمایند. البته چون این تبدیل به نظر آقایان بسیار ناقابل است، نیازی به 
 ایرانهمین  ائیرین وئچدو پارا در همین یک کفش کرده و می فرمایند که آن    ی فرمایند! واستدالل احساس نم

و چنان سماجت و حرارتی دراین راه به کار می … نام این ملک از بدو خلقت ایران بوده و بساست و الغیر و 
ر که همة ممالک عالم از اول رود که تو گویی اگر غیر این باشد ، همة شرف و حیثت ملی برباد خواهد رفت ! انگا

اسامی ثابت داشته اند و اگر خدای نکرده معلوم گردد نام کشوری ریشه تاریخی بیش از چند سده ندارد ، آن کشور 
در صحنه جهانی رسوا می گردد. بیهوده نیست که در مقابل کشورهای نو پا و مفلوکی مثل امریکا همین یک افتخار 

 عریق داریم و ریش سفید محل ایم!ما را بس که تاریخی عمیق و 
 

البته این نظریات بیش از آن که ارزش علمی داشته باشد ، کاربرد سیاسی داشته است. حکومت پهلوی که در حال 
مبارزه با اسالم و دیگر تفکرات جاری وقت و به قول خود ارتجاع سرخ وسیاه بود، به اشارة معلمین خود برای پر 

له، در صدد حقنه کردن تفکرات ناسیونالیستی قالبی و بحث ها ی ازین دست که سابقه کردن خأل ایدئولوژیک حاص
ای در فرهنگ ملی ما نداشت ، آمده بود. اما حرارت تصنعی بحث ها ظاهراٌّ امر را برای برخی مشتبه نموده بود 

 "می نوازند.که به جد وارد این معرکة در اصل فرمایشی شده و هنوز نیز سرنا را همچنان از سرگشاد 
 :  خراسان

این اسم نیز مثل مفهوم ایران  موهوم و گنگ است، نه زمانش ونه مکانش مشخص شده است) جزشهرک خراسان 
در اصل فقط طرح ونگارۀ بود که طراران از آن لحاف مالنصرالدین بزرگ !!! ده در ایران (، خراسان وموج

ساخته اند تا هرکس بخشی ازین لحاف را برای افتخارات دروغین بطرف خود بکشند که بدینوسیله ایجاد نفاق کرده 
 مان بر جامعه قبوالنده میشود.چیزی که به حدس وگباشند. 

را ؟ این تان هستیم هستیم یااست درست  تان نا درست دیم بودیمبواگر از جعل کاران پرسیده شود که: هم اکنون 
 . آشکار کنید

نه یابجای اینکه کار جامعه سازانه کرده باشند کار تخریب گرا. مشکل را رفع نمیکند، فخرکردن به اجداد چنین این 
 .را پیشه کرده اند

 :زرتشت 

گنوسی و میترایی ودیگرادیان، ترکیب یافته است دین دین زرتشت ملغمۀ از دین مغان مادی، زروانی ، بخش از  
 پردازی ودروغ بزرگ های دروغ روی از ،بر اثر مطالعات اشاقبال  منوچهر دکترو موهوم را  گنگاین کلمه 

و اضافه میکند  خالی تشبیه کرده است، از روی آن پرده بر میداردمیان که به طبل  ،مغرض موّرخان برخی ۀدگستر

]زیرا ابراهیم پورداوود یکی از اضالع  ..."پورداوود ابراهیم" از انتقام برای نه است؛ نوشته میشوند، و شده ) ا : که

 میکرد. ــ فارانی[جانی هرم شیطانی این پروژه  خطرناک بود که داکتر اقبال از او احساس خطر 
 

را مورد اعتبار قرار دهیم یا   جناب نجیب سخیهم اکنون شما خواننده محترم قضاوت کنید که  سنجش عجوالنۀ  
را که در بحبوحه جریان یاد شده قرار داشت؟ ) داکتر اقبال که از روی  داکتر منوچهر اقبالمطالعات و تحقیقات 

رسید( داکتر به مقام شامخ  سَمت وزیر فرهنگ دولت ایرانو بعد در  گاه تهرانریاست دانشاهلیت و دانش به مقام 
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حقیقت با شناخت عمیقی که دارد  ثر بزرگان قلم در ایران و افغانستان شناخته شده است. اواقبال مورد اعتبار اک
 زرتشت را رد میکند. افسانه 

زرتشت در میان بکشند قبال ً باید حقیقت  ( برای اثبات ۱۹۰۰ - ۱۸۴۴) همچنان اگر پای نیچه فیلسوف آلمانی را 

، بودگفت زرتشت( اثر معروفش را که معنون به ) چنین  ۱۸۸۵الی  ۱۸۸۳عرض شود که فریدریش نیچه در سال 
شرقی را  و اسم افسانوی موهوم است  بیان داشتهافسانوی نیچه در این کتاب عقاید خود را از زبان این شخصیت 

فته نماند که درین زمان نیچه گنا .شاعر نیز بوداو زیرا درکنار فلسفه  .برای زیبایی شاعرانه اش انتخاب کرده است

 که به افسانه روی آورده است.  با وجودیکه به شخص حضرت عیسی )ع( معتقد بود ولی از مسیحیت مرتد شده بود
 

غلطی آشکار دروغ  ، گفتار نیک و کردار نیک پندار نیکاست که نکته دیگر اینکه در مانیفست دین زرتشت آمده 
عوضی گرفته اند. آنهم در سرلوح دینی  تفکر واندیشه) گمان ( را بجای  پندارسازان درین جمله برمال میشود که 

که ساخته اند.  چون خود دروغ سازان بعد ها متوجه این نقیصه میشوند برای رفع ان نقیصه دست به تحریف آن 
معنی میکنند در حالیکه اندیشه وگمان نیز  وتفکر اندیشه را به  "پندار"نیز زده اند که در فرهنگ های خود ساخته، 

ی مترادف نیستند. اگر کسی بجای تفکر واندیشه بنویسد که من پندار میکنم و یا پندار دارم و از لحاظ لغت شناس
منظورش تفکر و اندیشه باشد پس با این بدیل مفهوم جمله تغییر میکند.  و نادرست است وفرق فاحش دارد.مثل 

 تناسخ و سنخیت.
میزنند. در حالیکه مغرضین ساخته کار،  زرتشت نکته دیگر اینکه کشف وحدانیت خداوند )ج( را به زرتشت پیوند 

را در قرن معروف شده بنام قرن پیامبران که قرن ششم قبل از میالد باشد ، جا زده اند.   در حالیکه خدای واحد را 
را  یکتاپرستانهآیینی  ،که از دودمان هیجدهم بودسال قبل از میالد( ۱۸۰۰)مصر باستان نفرعو) آمنحوتپ چهارم

یعنی خدا پرست  شهرت یافت. افسانه جعل شدۀ بنام زرتشت نه  اتونآخنوبنام  .نام داشت آتونبنیاد نهاد که خدای آن 

زمانش مشخص است ونه اصلیت اش ونه هم قواعد اجتماعی اش منطقی است.  ادیان باید رسالت اخالقیات را 
 داشته باشند  اما برعکس دین ملغمۀ زرتشتی اجازه ازدواج به محارم مثل خواهر، مادر، عمه، خاله را مجاز دانسته

 .رامی درین دین شدید تحت ستم میباشندگولی زنان  مثل پادۀ حیوانات فقط پیروان مرد را آزاد گذاشته است.
 خدمت خوانندگان گرامی تقدیم میکنم که در کناردر مورد به اصطالح دین زرتشتی  اینک چند نمونه مختصر را 

 .متوجه شوند نیز آن زن ستیزیوحشیانه   خصوصیتبه ، زرتشتی بی آبروگی بسیار
 
باید در جایی  پرستاِن زرتشتی می کردن زنان به هنگام زائیدن طفل مرده نیز رایج بود. در این هنگام مزدا زندانی"

آب و علف، اتاقکی بسازند و زن را به آنجا ببرند. زن موظف بود در آن اتاقک چند جام از آمیخته پیشاب گاو  بی
وندیداد، در مجموعه اوستا، گزارش استاد ) را نداشته استنر با خاکستر را بنوشد در حالیکه تا سه روز حق نوشیدن آب 

 "(716تا  713جلیل دوستخواه، جلد دوم، ص 
شد.  بدون در نظر داشتن رضایت یا نارضایتی زن، به گستردگی تبلیغ می« ْخـویدوَده»ازدواج با محارم یا "

خرده  ). کرد اهر و یا دختر خود وصلت میشد که با مادر یا خو کار تنها در صورتی پاک می  بطوریکه گناه مرد لواط

 "(350مقاالت، بیژن غیبی، چاپ آلمان، ص 

در خصوص ازدواج با محارم ، اسناد بسیاري وجود دارد ، امروزه زرتشتیان به انكار این رسم در دین خود 
بررسي و نقد بر  در -است كه خود یكي از ایران باستان پرستان  -پرداخته اند اما آقاي رضامرادي غیاث آبادي 

 :ن زرتشت مي گویدیئاحكام آ
های زیادی  با اینکه موضوع ازدواج با محارم اینروزها به شدت تکذیب و برای توجیه و تحریف آن کوشش"

تر از آنند که جایی برای تردید باقی بماند.   شود، اما منابع و اسناد مکتوب زرتشتی و غیر آن بسیار فراوان می
به بحث در این باره پرداخته و جزئیات آنرا به « دینکرد»طوالنی هشتادم از کتاب سوم سراسر بخش مفصل و 

 .االرث دختری که در عین حال زن پدر خود نیز هست و موارد دیگر دقت بازگو کرده است. جزئیاتی مانند حق

در زمینه ازدواج با محارم در دین زرتشتی دینکرد، کتاب سوم، ترجمه فارسی از فریدون فضیلت؛ ترجمه انگلیسی از م. شکی؛ همچنین  )

 ("بنگرید به گفتاری از دکتر جلیل دوستخواه
 ادامه دارد 
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