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 30/07/2015                         نجیب سخی

               جناب مسعود فارانی و شرائط تاریخی

ه خود م، کخوری بر می یهای ذهنیت در خط دفاع از موجودیت و تاریخ زبان اجداد ما، یعنی پارسی دری با 

ینکه ا ، و ُطرفه ترشناسند را نمیاما تاریخ سنت و روایت آن ؛کنند را مدافع و پشتیبان این زبان معرفی می

یه ها را سا ها محکم بسته اند، حرکات آن پای دانش ایرانیه پای معرفت شانرا بخواهند بشناسند،  آنرا نمی

داکتران و دانشمندان ایرانی در مورد اسباب و « اصطالحه ب»؛ چون هر باریکه کنند وار تعقیب و تقلید می

م  1۹3۵س رسمی ایران از سیأسال اخیر، یعنی ت صد کنند هدف شان از یموجبات زبان فارسی اظهار نظر م

در  ،یخی پارسی حقیقی را نادیده گرفتهنعکاس تحریری اصلی و تارا؛ لهذا خصوصیات گفتاری و ببعد است

ی ان ما را در تمادزبکنند، تحول  خصوصیات را با فارسی شیرازی ایران تعویض می واقع همٔه این شمائل و

 ناخوانا بسازند! خواهند محو یا اقالً تاریک و حقیقی آنرا زیر نام تجدد میتاریخ ایام و 

گردید. هند، که بستر رشد چهار قرن  هند اطالق می بان واحد دربه زفارسی و دری م، تا ختم قرن نزده

، که هدرا بوجود آورده بودند، یعنی فارسی ش« تفریس»طالحی ؛ در جریان این تحول اصزبان بود اخیر این

ن ؛ امروز ایرسی دری در برابر زبان عربی بودهدر حقیقت اصطکاک زمانی و تأکید بر استقالل زبان پا

ین اه چون ایشان ب ها افتاده؛  دست ایرانیه زبان ب اینشناسد؛ زیرا سررشتٔه  کسی می اصطالح را کمتر

رامری و گکنند، قوانین تلفظی  نفی مینرا آصد سال انکشاف  دو لهذا یکهزار و ؛خی ندارندزبان رابطٔه تاری

؛ مالحظات زبان ؛ برای مستند جلوه دادن این سازش؛ از نو در آن داخل نموده اندایرانی را زیر نام تجدد

ما  رعص ؛ لهذا دربندند شکل اولی و بومی آن بکار میه ، بتفریس شده بودند همه را دوباره عربی که قبالً 

 کنند. و عینیت متباین نمایندگی میپارسی دری و فارسی ایران از د

رسی انکشاف زبان پا ، بدون شک پیشرفته ترین حدهند هجده و نوزده زبان پارسی در ،آثار منثور قرون هفده

 چون ؛رهائیتواند قبل از مطالعه و ارزیابی شهکا نظری نمی ؛ لهذا هیچ صاحبدری در تاریخ جدیدٔه آنست

 زبان صحبت ؛ در مورد تجدد این. . و. ،اللغات ، غیاثی، شاهجهان نامهتاریخ اکبر ی،، آئین اکبربهار دانش

 .کند

؛ دکن محیط ما نمایندگی می ، تحول و  واقعیت در جامعه ون گردد که این تجدد از کدام تغیراوالً باید روش

 یرا وقتیز ؛ها!! مریکا نشینایا اروپا و  اشخاص برگشته از ایران، و در ذهن افراد و مگر اینکه از تغیر

عین زمان ادیب، شاعر،  یکم در که در قرن بیست و ،"یمسعود فاران"چون  یدانشمند یا انسوکلوپیدیست
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 : نویسد است می… شناس، و  مؤرخ، فیلسوف، زبان

که حدود دانش و شناسائی  فرد است ، این تحرک ذهنی یک«راسان مثل ایران موهوم و گنگ است؟؟خ» 

 هخواهد تخیل ذهنی اش را بر عینیت تاریخی چیره کند؛ زیرا خراسان ب ه میکند، ک شخصی او را تعین می

 …و  و، ،مقدمٔه این خلدون، بابرنامهم، هفت اقلی ی،تاریخ بیهقم، کتبی چون: حدودالعال صورت دقیق در

؛ شرح پرداخت می خلیفٔه بغداده که ب دقیق با حدود اربعه شهر ها و حتی مقدار مالیاتی بطور مشخص و

شناسند!!؛ شخصی با چنین کژنگری در تاریخ  حتی نام ایران را نمی یک ازین کتب ؛ در حالیکه هیچشود می

همین سطح شناسائی  آیا این شخص با ! بندی و تجدید کند خواهد تاریخ زبان همین ملت را می ؛ملت ما

 د؟راصالحیت و درایت چنین عملی را د

بودیم بودیم نادرست یا هستیم هستیم »گوید: می ؛دهد ودش میچنانچه چند سطر بعد جواب این سوال را خ

شرائط تاریخی در جامعٔه  دهد که با ؛ زیرا او نشان میدارند شکنی قدم بلندی بر می ؛ ایشان در تاریخ«تان

عین  گذشته و دره ؛ یک مسبب است؛ در رابطه بپابندی ندارد؛ زیرا هستیم هستیم ما ما هیچگونه شناسائی و

 این اسباب از طریق رابطه حاکم تاریخی بر جوامع بشری تحمیل میتناسب آینده، ه سبب است ب زمان یک

؛ حملٔه ول تضاد رابطٔه حاکم در جهان بود!؛ مثالً جنگ دوم محصنامند شرائط تاریخی می نراآگردد، که 

اسان همه در قید یا یورش چنگیز بر خر ، حملٔه انگلیس در قرن هژدهم بر منطقٔه ما وافغانستان روس بر

و  بودیم بودیم»ه ای این منطق آشپزخانه و آنرا ب مندی را حس نکنیم  ؛ هرگاه این قانوناند همین قانون بوده

 اینرا از یاد ، ودان بودنه جنگی تبدیل کرده ایم!!میه بنامیم؛ در حقیقت ساحٔه بحث تاریخی را ب« هستیم هستیم

ما ؛ اآور افتخار آمیز است یا بد شرم !؛  اگر نیک ومعٔه انسانی استوجدان جا برده ایم که تاریخ یاداشت و

؛ زیرا صفوف در برابر همین روابط حاکم ای فرمانکش مسئول آن نیستنده ها و کتله صورت خلق هیچه ب

ملت دهند؛ طوریکه  عکس العمل موافق و یا مخالف نشان می منافع خود تنها برای دفاع از موجودیت و

دوم و  ن در جنگلماایا ملت  عارضات قرون هفده تا بیست استعمار انگلیسی؛ مسئولیت ندارد وانگلیس در ت

و ...  ،تواند شرمنده باشد ه زیاده از سه صد سال مستعمرٔه انگلیس بود؛ بدین ملحوظ نمی، کیا اینکه ملت هند

 می «دیم و هستیم هستیمبودیم بو» ، یعنی آنراشناسد ما را نمینک شخصی که شرائط تاریخی جامعٔه ای! 

ملتی   و در بارٔه زبان ،تاریخ زبان یک ملت عرض وجود کند؟ ، وتواند در مورد تاریخ ؛ چگونه مینامد

زیرا از تحلیل تاریخی آن عاجز  ؛عاریت بگیرده ها تجدد را ب یا از ایرانی وتئوری و فرضیه عرضه نماید، 

 آریانا و آریائی ،از اینجاست که ایشان اصطالح آریا ؛تواند؟؟ است و صحت و سقم آنرا تشخیص کرده نمی

ان نش ، و  برای ُموجههکند نژاد پرستانٔه قرن بیستم آنرا ارزیابی میبیند؛ مگر از دید  ، از چشم تاریخ نمیرا

ه ، و در حالت زاریکاشتباه کرده بودند . . و . ی،، فردوسسینا گوید: ابن میدادن چنین اظهارات بیسر و ته 
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تاریخ خود را ورق نزنیم و قدامت م، دهد، که ما از آن شرمنده باشی ؛ دستور میبرد وز ملت ما بسر میامر

« بودیم بودیم و هستیم هستیم »نه در آتش غضب  اگر م محدود کنیم !، و1۹3۵زبان این ملت را در سال 

 !! خواهیم سوخت

 کشاند، که آنها را ها می ه یا کردٔه ایرانیبلکه همیشه خود را عقب گفت ؛ کند پژوهش نمی "مسعود فارانی"

نا ثابت دارد؛ چنانچه در همین  ه نظرات نیمبند و، ک؛ از اینجاستخواند . می . و. ،داکتر، استاد، پروفیسور

رساند،  جنایات داعش میه کند و ب بی پایش بحث را از عدم موجودیت زردشت آغاز می سر و نوشتٔه بی

ه نمایندگی ی، کنه علمی است و نه منطقوادث را در چند صفحه گنجانیدن، ل حزیاده از سه هزار سایعنی 

 !کند دولوژی تحقیقی میوتیاز همین فقدان م

ایش بر . مکملسینا نسبت میدهم چهار کتاب محکوم نمود، که پیشنهادات نادرست را به ابنه بار مرا ب یک

غلط محض است !!؛  در حدود پنج نقل قول مستند بار دیگر گفت که پارسی دری  ؛ اسناد تهیه و تقدیم کردم

وقت  هیچ« رسالت با»فکر حیث روشنه ؛ اما او بزبان برایش شاهد آورده شد سخنگویان این ناز بزرگتری

رینٔه اوست یاما بازی با کلمات که پیشه ای د ؛می و تهمت آلود خود معذرت نخواستاز اظهارات غیر عل

  .!!برد بدان پناه می

 …، بیخبری و محکوم بسازش شما را بندد و شما تهمت میه ؛ بباریکه با نظر او مخالفت کنید هر خالصه 

اما من از او خواهش کردم  ؛مرا چند بار استاد خطاب کرده بوددر گذشته کند؛ در حالیکه همین شخص  می

ت عله بگیرم؛ اما من بمن نبندد، از من دعوت کرد تا در امور سایت افغان جرمن سهم ه را ب که چنین القاب

 . های شخصی و عوامل دیگر معذرت خواستم گرفتاری

 ؛درا بدانن ؛ شما باید دنبورٔه تانرا در یک جای استوار کوک کنید تا همه موقعیت شماجناب محترم فارانی

 ؛«لعنه هم ب کوبید و میخ میه هم ب»تردد باشید، و باصطالح بزرگان  همیشه در نوسان و توانید زیرا نمی

ی تاریخ کتب حقیقه ب ی،ایران پهلوی معلومات انترنتی و ؛ دربیات نیمه ایرانی و نیمه افغانییک اد هم با آنرا

؟؟!! مثالً حکم شما در مورد اینکه مؤسس سرحدات نیز مراجعه کنید؛ قبل از اینکه حکم تاریخی صادر بفرمائید

یر مستقیم اما غد؛ یشناس ترین رابطٔه تاریخی را نمی شما که، ابتدائی !انستان معاصر امیر عبدالرحمن استافغ

 !کنید؟ یم ، و آنرا اظهارات روشنفکرانه قلمدادگیرد! افغانستان در مسیر تاریخ موضع میبر ضد مفاد کتاب 
  

انشائی وجود دارد؛ هدف از غلط انشائی نه؛ اشتباه جناب مسعود فارانی!  درهر چند سطر نوشتٔه شما اغالط 

ه از بنیاد نفهمید بلکه منظور از غلط انشائی آنست که شما موضوع را ؛استو تا و...  یا ط  وبین ص و س 

؛ اما در مورد دیگران کنید!! !!؛ اگرچه که خود را استاد زبان معرفی میاید دانید چرا چنین نوشته اید و نمی

پا را خیلی بلندتر از گلیم خویش شما، و گروهی از همردیفان شما   ؛گذارید تعقل را زیر پا می حد تمکین و
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؛ است!!؛ ٍمثالً در همین عدالتی بی ؛ جرم وها و ژاژخائیر شما و این حرکات بکنید، سکوت در برا دراز می

 «... القاء کردن جعلنامه ها در اذهان:»اول این اغالط را مرتکب شده اید!!  چند سطر نوشتٔه اخیر شما در
 

سطر  تمام لغتنامه خود تنها یک ؛ مثالً دهخدا دربرند کار نمیه ب واز همزه راها چون  آ ایرانی :اشتباه اول 

حتی یک جمله در مورد همزه ، تقی بهار در سه جلد کتاب سبک شناسی حرف نوشته است مورد این در

ین ا، و استدراک شما از نویسند خاصیت و تزئینی در ختم کلمه می ؛ لهذا آنرا بطور یک عالمٔه بیننوشته

کنید!؛ اما در زبان پارسی دری همزه باالی الف واقع  ها پیروی می ، که از آنهم نازلتر است مهم؛ هنوز

ده شود دی» گویند!! ، که همین الف متحرک را همزه میسازد الف را متحرک می ، و«القآ»میگردد، یعنی 

  «. . .و ، غیاث اللغات،معیار االشعار، میزان االفکار

عین کنید؛ که این  در در بین کلمه نوشته می شما در حقیقت یک حرف غیر ملفوظ را« ها جعلنامه»اشتباه دوم: 

کلمه را جمع  ؛ چون در زبان ما هرگاه اینستا یک اشتباه انشائی در زبان دری زمان یک غلطی امالئی و

، نیدک شتن تلفظ نمیرا قبل از نو شما این زبانکلمه! « یک»شود؛ در  نوشته می« جعلنامها»ببندند این  تنها 

؛ اگر یدبر در بین کلمات بکار می کنید و حروف غیر ملفوظ را مانند ایرانی ها یعنی ساکنین را باهم  جمع می

آنگاه  ؛نرا از بر ننویسید، و از آماده خواری دست بکشیدآبار تلفظ کنید و  شما هر کلمه را قبل از نوشتن یک

گونه  ه در زبان ما هیچ، کطو یا ت  و ،ع ح، ،س ابهه چون ص،ه کلمات با صداهای مش، کواقف خواهید شد

، که شما سخن و آهنگ سخن را این در صورتی است ، وموضوع انتقاد نیستند! ؛ لهذامشخصٔه تلفظی ندارد

یقی؛ نه دستکاری مطالعٔه آثار حقه !! تنها بگری زبان مستعفی شوید بشناسید و عیناً تلفظ کنید؛ بناً باید از محتسب

 !! انشای دقیق کلمات توجه کنیده مشغول شوید!، و بشده 

؛ اگر اثر ادبی را کالم راست و بی عیب قبول کنیم کامالً ذهنی و بازی با کلمات استبحث شما در مورد شعر 

تری اصطالح ادبی زبان پارسی دری  و بی عیب تری تشعر  مقفی و موزون در رابطه با همین تعریف راس

 ! است

 بحث و یتوان عیناً بعداً در مورد م کنم آنرا بگشائید و از حضرت ابوالمعانی را پیشنهاد میتان بیتی  من برای

ر که د ؛ کالمیر از بازی با الفاظ بگذریمهیمن بیت از نظر من شعر مکمل است؛ اگ ؛ زیراتبادل نظر کرد

 ! توان شعر تلقی کرد حدود همین بیت شامل نشود آنرا نمی

 بینائی است دور تابع همچو خودی بودن ز

 است در حقیقت کهنه کور است آنکه گوئی نوکر

 ()بیدل
 

گوئید زردشتی وجود  ؛ میو با پیروی از کدام ایرانی بیخبر، یک موزه کرده دو پا را در اینکه شما هر
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؛ اگر سازم ال مطرح میؤکنم و در اخیر تنها یک س ؛ من تشریحات مختصری در زمینه پیش مینداشته!

یا در تشریحات  توانائی جواب دادن را داشته باشید و مثل همیشه فرار را بر قرار ترجیح ندهید و شما

  !!! نداشته دکنم که زردشت وجو ؛ منهم قبول میدیگران را ضایع نکنید ؛ وقت خود وافالطونی

عتباری ؛ در حقیقت هیچگونه ارزش و اشود صورت مذهب مطرح میه آنجا که زردشت در عصر ما ب

ٔه یک مثابه که ب یتاریخ خورده متاعی بیش نیست؛ اما گاه و ی،باستاناز مشتی روایات  ُجزه زیرا ب ؛ندارد

ر از ار ناپذیاثر و نشانٔه انک ی،، منطقه و زبان پارسگردد؛ چون در تاریخ جهان عینیت تاریخی پیشنهاد می

ی یعنی پیران پارس» ؛بده بشارت پیران پارسا راساقی  :خود بجا گذاشته است؛ در خور اهمیت و ارزش است

 .(غیاث اللغات) «را

استعماری؛ معاصر برضد اسالم  -ر مرکز یک سازش یهودی آنانیکه اصطالح تاریخی مذهب زردشت را د 

« سکت»ر عصر ما مذهب نیست؛ یک گروه یا؛ اصالً زردشت دقرار میدهند؛ این ذهنیگری بچگانه بوده

ها، که  ها و وهابی اخوانی ،ها یعنی دیوبندی ی،اسالم ناب محمدچنین اظهارات دشمنان حقیقی  اه ب، کاست

نها را بری آ ، ورا از محراق حوادث بیرون کرده ؛با لوبی های غربی و یهودی همکاری و سازش دارند عمالً 

  !!کنند می

)قرن سوم  لت ساسانی های عراق ازسیاسی و اقتصادی در وجود دو ی،حیث نیروی مذهبه بمذهب زردشت 

ن بوده، مدایل از اسالم و ساسانی های زردشتی سرحد بین عرب قبکند؛ دجله  ( تجسم پیدا میقرن هفتم م -

نامیدند  را سبعٔه عراق می ه آنهای، کو  شهر های تاریخی عراق عصر ساسان ی،پایتخت امپراطوری ساسان

 ین، آخرباُبل، نهروان و حلوان.  زبان ساسانی ها پهلوی بوده، یه، حیرهمداین، قادسیه، روم عبات بودند از:

؛ تزبان شاهان ساسانی عراق اسه ب ؛است« آتشگیر» معنیه ه در زبان ما ب، کتفسیر اوستا یعنی زند ترجمه و

ر د ؛یارانسک! تقریبی اوستاست؛ لهذا زند تصویر آن عصر زبان مرده بود ان اوستا دراما باید دانست که زب

دست  زیرا که اوستا کتاب یکمشروط و قرار دادی است « زبان اوستائی»: اصطالح مورد اوستا میگوید

 قدیمترین بخش اوستا تحریر شده است.... تفاوت تدوین وهای مختلف و م : و جزوه های آن در سرزمیننیست

« ده استش به سینه منتقل مینسل دیگر سینه ه بازی از نسلی ب هزارٔه دوم قبل از میالد تدوین شده که دیر در

 .1۸فقه االغات ص 

یاد … زراعت و  ،از شکار، دامداری اند؛ زیرا در آنها در اعصار مختلف نوشته شدهه فصلهای اوستا ک

 یک عینیت و یک عصر مشخص تاریخی مربوط میه های کار ب دانیم که هریک ازین شیوه ؛ میشود می

این وسائل کار عمر ه ، و متکی بو هزار سال قبل میالد َرجعت نمودتوان تا حدود د ترتیب می اینه شوند و ب

 .اوستا را نیز میتوان تصور کرد
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 : دقیقی بلخی مذهب زردشتی داشت چنانچه خود میگوید   

 ی و زشتیـگیتی از همه خوبه ب  دقیقی چار خصلت برگزیده ست

 زردشتی خورنگ و کیشمی چون   ٔه چنگـرنگ و نال لب یاقوت

 ا :              وی   

 م بر پشتـبنشین و بر افگن شکم قاق قبلٔه زردشت و بر افروز مصال برخیز

 ار کند روی سوی قبلٔه زردشتـناچ س که زردشت بگردیده دیگر باربس ک

 ویا :                       

 که خسرو سوی سیستان کرد روی  دویـــسی روزگاران بـد بــرآیـب

    واــــدان را بدانجا گــؤبـد مـکن  روا د و اوستاــــکه آنجا کند زن   

 . این  اشعار از دقیقی نامه چاپ مطبعٔه کابل نقل شده است 

، که های اوستائی شاهنامٔه فردوسی است داستان بزرگترین سند و شهادت موجودیت زردشت، اوستا و

بیان نموده  کالم موزون شرح وه فردوسی مدت سی سال تمام اساطیر و روایات مؤبدان زردشتی را ب

مسعود فارانی با یکی دو ایرانی اولین افراد در روی زمین هستند که محتوای شاهنامه را پوچ و ).است

 .(بیمعنی میدانند
 

 :         فردوسی میگوید 

 د کنش را بکشتبـن ـرمـکه آه     ی و نام او زردهشت ـخجسته پ     

 زدان پرستی پراکنده شدــیه ب   د ـده شـنـت پرستی پراگـره ب          

 ر آذران گنبدان ــاد از بــنه   دان ـؤبـد کرد جهان مـنـپراگ   

 و را زردهشتـدرو دیـببست ان   ایشان بهشت  گشت ازپرستشکده   

 کسی کو ندارد رٔه زردهشت   یزدان که هرگز نبیند بهشت ه ب  

 او نوشت و استا همه مرین زند  دم اندر بهشت ـداوند را دیـخ   

 ژیرـن ما نباشد این هـکه در دی   شاه جهان گفت زردشت پیر ه ب   

 زـاز چیـنفرمایمش دادن از ب    که نیز بپذرفت گشتاسب گفتا   

 تا بود ــش نیز وسـن آتـدیـب   بود  بگوید که این زند واستا   
  

 و ون کشید،از بیخ بیر مذهب زردشتی و زند را اسالم  در قرن هفتم میالدی دولت ساسانی، زبان پهلوی،
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 .  گرفت، که  تا عصر ما باقی و مروج است« زندیق»ا اصطالح جای همه ر

؛ از سفسطه سرائی بی بنیاد بگذرید نویسد ها زرتشت می ا مانند ایرانیجناب مسعود فارانی که زردشت ر 

د ش چی اطالق میه کی و به ب« زندیق»؛ پس زردشت و مذهب زردشتی  وجو نداشتهو فقط بفرمائید؛ اگر 

 ؟؟شود و می

و ... در بحث اصول تنها از  ،غلط بستنه ، تشبیه بد وارد نمودن ، اتهام نا مستنجناب فارانی توهین کردن

؛ از ترس رسوائی ...- ت تحریر افغانستان آزادأهی کسانی سر میزند، که منطق شان ضعیف است ؛ مثالً 

، همه ترس دهند؛ این کند و همچو تردامنان دشنام می کشد، عوعو می خشم قوله میاما از  ؛کند سانسور می

 ! دهند، که در موضع اصولی دفاع از حق قرار داریم خشم و تعرضات نامستند؛ بما این بشارت را می

 

 انتهی
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