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  30/03/2017          مصطفی عمرزی

 ی که باید بخوانیمتأریخ
 لطفاً توجه کنند!( !!)افغانان

 قسمت اول

 «:ایران تأریخی در بنیان تأمل»هشت جلدی کتاب  ۀمعرفی مجموع

را معرفی می کرد، « گفت و گوی تمدن ها»هشتاد شمسی، زمانی که سید محمد خاتمی در ایران، طرح  ۀدر اوایل ده

کتاب های روشنگری منتشر می  ۀمجموع تأریخ و تحقیق، نخستین و بزرگ ترین ۀدر حوز

روشنفکری ایران، بی نظیر بودند. شکاکیت دایم، از این حیث که انبوه  تأریخشوند که الحق در 

ی م چه را از آن، در تبیین و توضیح در بردارد، صحت و سقم آن ایران، اشکاالت زیاد تأریخ

در  ی راتأریخفهم  ۀگرفتند، در وهمیات دیگری منتقل  می کرد که یکی در پی دیگر، مسال

 می رساند.« نا مفهوم»رسمی ایران می گفتند، به  تأریخجایی که 

وع رژیمی که برقرار می شود، سمت و سوی آزادی رویداد انقالب اسالمی ایران، هرچند در ن

ها و برداشت ها از آن را به شکل دیگر )حدود دینیات( تعریف می کند، اما روحانیت ناشی از ارزش های اسالمی، 

جدل با عرب در قبل از انقالب می کردند، بیشتر در زمانی  ۀاسالم ستیزی، با بهان ۀچه در مقولد تا آنزمینه می ساز

م می شدند، حاکمیت نو را زمیم و اسالزدو تضاد فارسی ل مقام والیت فقیه با میراث های حاکمیت پهلوی،که اصو

م و ضمایم آن برای تشجیع مردم در دفاع از انقالب و جنگ با عراق استفاده زند از ایرانیضمن این که ناگزیر می کن

گی های ناشی از سیاست های ری هایی که آلودسیاسی، نیازها برای روشنگ کنند، اما در فرصت های پس از تشنج

ضد اسالمی و ارزش های شرقی قبل از انقالب در ایران را تطهیر کند، سرمایه گذاری بر آن جنبه های روشنفکری 

هشت جلدی  ۀهشتاد شمسی با صدور مجوز مجموع ۀی و تحقیقی ایرانی را بیشتر می کند که باالخره در دهتأریخ

رای ب تأملصالحیت تعمیق و  ۀ، نه فقط در سردرگمی وادی افهام ماضی، حیط«ایران تأریخن ی در بنیاتأمل»کتاب 
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تفکیک خوب و بد می شود، بل کسی همانند زنده یاد استاد ناصر پورپیرار را معرفی می کند که هرچند در پی تشدید 

انزوا و حرمان می شود، اما بخش ی، دینی و ادبی او در ایران، ناگزیر از تأریخبرخاسته از روشنگری های  ۀزلزل

چه به خوبی و به کمال خلق می شوند، تا سالیان دیگری که باید حضور نشر یابند، در فضای مجازی آن دیگری از

 می رسند.  ماورای سرحداتدرمی نوردند و درخشش آن ها از مرز های غیر ملموس نشر، به واقعیت های نگرش 

رواج زبان دری بهره می برد. در نخست به زبان  ۀاز چند ارزش مهم در حوز« ایران تأریخی در بنیان تأمل»کتاب 

ه وای آن چه است کنگارش منحصر به فرد، س ۀفصیح و ارزشمند دری ادبی نوشته است. این کتاب با اسلوب و شیو

 ی، به نحوی دچار دلگیری تکرار و تون یکنواخت استیم. تأریخمتون  ندنعموماً از خوا

ر ی ست که در نیم قرن قبل، بتأریخبر آن بنیان های  عمیق، توجه «ایران تأریخی در بنیان تأمل»ارزش کتاب  دومین

پهلوی در ایران، منجر به نضج  - اثر سرمایه گذاری های بزرگ استعمار و سیاست پردازی های دو حاکمیت شاهی

 م می شوند. زۀ بسیار مخرب، مضر و منفی فارسیپدید

« راکاتاشت ۀحوز»ی، در جایی که به نام تأریخم، بر بنیان بدترین نوع اغالط و برداشت های زارسیمکتب سیاسی ف

مدخل نفوذ دارد، در جلد منافع ایران و هویت فارس، در پی انشقاق، تشدید بحران های قومی و ایجاد زمینه برای 

و زشت می ماند، اما در  ینه های بدرنگپی، هرچند به تأریخنفوذی ست که با تاثیرات مخرب ناشی از برداشت های 

نهایت وخامت، می تواند تمامیت ارضی کشور های پیرامون ایران را در انواع مرکزگریزی های غیر منطقی )فدرال 

 قومی( و گسستی که در چند پارچه شدن، فعلیت منفی بر اساس تمایالت شدید شوونیستی می شود، بسیار تهدید کند. 

دشواری های اقتصادی، از هر  فشار یای جهان سوم نام گذارده اند، دردر جایی که در جغرافبشری کنونی  ۀمجموع

بهانه ای در تبارز بغض مردمان ناراضی، فرصت می سازد و این فرصت ها در زمانی که فضای باز سیاسی، 

ناراضیان را تحریک  ی و بازاری قرار می دهد،ه امسایل سیاسی را در حد استفاده های رسان( ]مطالعۀ[ 1) خوانش

نبوده است، خودشان را در توهم گذشته های  تأریخچه، هیچ گاه ماهیت گذشته برای قرابت عمیق در در پی آن می کند

 گویا خوب بیابند. 

کار فرهنگی ما، نوعی از  ۀم قرار می گیرد، در حالی که تجربزشعاع فارسیجغرافیای افغانستان، از زمانی که در 

 م مجوز داده است با توسل بهزفارسی ی بود، در همسویی هایی غیر مستقیم، بهتأریخاختیار اشتباهات محض از عمق 

اقل بخشی از جامعه  اشتراکات و وحدت جغرافی ای که گویا در تجربیات حاکمیت های قدیمی و عتیقه بوده اند، حد

م، بخشی از یک کلیت بزرگ، اما دروغین ببیند و این در حالی به تشتت زیفارس تقرانرا در جایی که خودش را در 

 کلشم هامور ب ۀت های افغانستان را برای ادارمنجر می شود که رقابت های جهانی و منطقه یی، ضعف مرکزی

 مواجه می کنند. 

ر از ی، جلوتتأریخادله و اسناد کلیتی از بهترین  ۀبا ارای« ایران تأریخی در بنیان تأمل»روشنگر کتاب  ۀمجموع

ث م منحط و فاسد، بحزهکاری هایی برداشته است که فارسیی که تبیین می کند، پرده از سیاتأریخصورت واقعی 

تان سیاسی افغانس ۀتفاخر و هژمونی فرهنگی در افغانستان را در سوی گروه هایی مطرح می کند که بدترین تجرب

 ومی و فرهنگی آنان می باشد. ق )دو سقاوی( وابسته به شاخصه های
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لیل م، تحزۀ اسامی فارسی، هرچند در ساح«ایران تأریخی در بنیان تأمل»روشنگر کتاب  ۀسومین خصوصیت مجموع

ماجرا  ه  گان غیر ایرانی، به درستی به کنخوانند پیشین، اجازه می دهنداقعیت های غیر ثابت جغرافیای می دهد، اما و

ان، گتیز ضد منافع ما برای وصل بیگانبرسند که حاال با امراض آریایی، خراسانی و پارسی، صورت های س یهای

در حالی شده اند که ماهیت فرهنگ ها و تواریخ به اصطالح خراسانی و خزعبالت و چرندیاتی از این دست، تعریف 

انی افغان و افغانستان، با واقعیت های جهمشخصی از حدود و جغرافیایی نمی کند تا شکل آن ها در تقابل سیاسی 

 اقل خط کشی سیاسی و مشخصی داشته باشند.  گان کم شعور و عقده مند را در جایی محکم کند که حدتوهم زد

ور ، یادآوری این نکته ضر«ایران تأریخی در بنیان تأمل»گان افغان به اهمیت کتاب بیشتر خوانندبرای جلب توجه 

روغ جعلیات و د ۀلفان افغان در نیم قرن قبل، کامالً در سایؤرخان و مؤتالیفات و تحقیقات م ۀمی نماید که بخش عمد

ی، یا در واقع صورت های اصیل و مجزای ما را در کلیت تأریخ ۀهایی قرار دارند که ناخود آگاه و غیر مستقیم، مسال

این واقعیت، تطبیق نسخه  ۀبرای افاد فرهنگ عدو قرار می دهند.  ۀاشتراکات فرهنگی، در سای ۀبه اصطالح حوز

رت به صومی کنم که مخطوطاتی را پیشنهاد  ۀخویش نوشته ایم، مطالع تأریخی زبان ها و تأریخهایی که برای عمق 

ها به زودی رد تأمل درآننویسند. با می «ستمی»و جریان منحرف فکری « مزسقوی»، «سقاشناسی»ۀ در حوز خاص

چسپیده است و سر دیگر « کشور بچه»ا خواهید یافت که یک سر آنان در تاجیکستان تمام بی راهان و گمراهانی ر

 سد.رمی مزفارس در محیط آلودۀ فارسیدر زیر دستار آخندان والیت فقیه، در پی جراحی با رگه ها و شریان های عنصر 

ایران است که هرچند با سد  روشنفکری در ۀ، از خوب ترین نمونه های دریچ«ایران تأریخبنیان »ی در تأملکتاب 

ی می شود، اما در پرتو روشنگری های آن در ایران، نه فقط تأریخم و عدم تضمین فعالیت های این چنینی، زفارسی

مسلمان ظهور می کنند، بل تبیین آن در سرفصل های تعدد و کثرت  بشر دوستانطیفی از روشنفکران واقعی و 

ا این عنوان که اصلیت و اصالت غیر فارس دارند، ما را بسیار کمک می کند فرهنگ ها و مردمان پیرامون ایران، ب

سفانه در نیم قرن أدرک اغالط و نادرستی هایی که مت تا در بحث پاسخ به عداوت های ضد افغانی، با دست باالی

ی، أریختدر بدترین درک م را بیشتر کرده و در جان خود افتیده ایم، در زمانی که زی تیغ فارسیگرنداخیر، ناخود آگاه ب  

ی و رشته بافته های تأریخپدیده های زشت با سوء برداشت ها از چرندیات آریایی، خراسانی و پارسی در طرح عمق 

کسانی خوشحال نشوند که می نگرند قرائت عمق  ۀزبان ها می بافیم، ما را متوجه کند شاید هیچ کسی به انداز ۀریش

 بر ناب سان خیالی و فارسستان دروغین، افغانان و افغانستان را به حاشیه می برد. ی ما از آریانای جعلی، خراتأریخ

تعمیم ایران، آن واقعیت هایی را خواهیم شناخت که در زمان  تأریخی در بنیان تأمل ۀمجموم ۀاین، از رهگذر مطالع

 کنند. های مهمترین جریان های ضد افغان و افغانستان را باطل می و فرهنگ شدن، دست آویز
 

 پایان قسمت اول

 ادامه دارد

 

 عرایض ناشر به نویسندۀ مضمون و خوانندگان گرانقدر )آریانا افغانستان آنالین(:

 )خوانش( "فارسی ایران" کلمات زیادی داریم مانند )قرائت(،در زبان دری افغانستان و زبان معمول و مفهوم مردم ما )افغان ها( به  (1)
 )مطالعه( و همچنین ) خواندن (. یعنی به عوض اینکه بگوئیم )به خوانش کرفت( می گوئیم: )قرائت کرد یا خواند( که عام فهم و مفهوم است.

 )ناشر : و. نوری(
سمی که ق  شناخته شده و احتماالً ساختۀ دری افغانستان است، مد نظر می گیریم.« خواندن»را که گویا اسم مصدر  «خوانش»تفصیل: کلمۀ 

 بر زبان بعض  که چند صباحی است« خوانش»کلمۀ   سماعی است و نمی تواند از هر مصدری ساخته شود. « شینی»گفتیم، اسم مصدر 
الوه از آنکه بدساخت و بدآهنگ است، در ادبیات دری هموطنان ما جاری شده،  و بهتر است که از استعمالش   و در کالم قدما هم دیده نشده ع 

و معمول بوده، اگر متقدمان نظم و نثر ما جایز و الزم می دانستند، حتماً  از ابتدای زبان دری موجود« خواندن»پرهیز گردد. چون مصدر 
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و بیش تداول می یابد. عوض جملۀ نافصیح  و بکار می بردند، که نبردند؛ ال اقل در معنائی که امروز کم را از آن بدر آورده« خوانش»
، «به خواندن شعری پرداخت»و یا « شعری را خواند.»به مراتب سلیس تر و فصیح تر است، که بگوئیم  «شعری را به خوانش گرفت»

  .خیر و خالص
از جمله در مقالۀ خیلی جالب  ولو در معنای دیگری ـ  ـ   ته های نویسندگان برازنده نیز می یابیمبعضاً در نوش  را،« خوانش»گرچه کلمۀ 

خط و نوشته های  تاریخ  »یا در کتاب پر ارزش   و «مردم افغانستان»ماهنامۀ باتمکین  ۸۴در شمارۀ  و علمی  جناب غالم جیالنی داوری، 
هم مرحوم  آقای داوری و و ادب افغانستان اکادمی. هم انجمن تاریخ 13۵0چاپ  الحی حبیبی،اثر عالمۀ مرحوم پوهاند عبد ،«کهن افغانستان
رده اند. اما بکار ب «ترتیب خواندن و یا دریافت معنی از متنی مبهم»با کتیبه های باستانی و به معنای  را در ارتباط« خوانش»حبیبی کلمۀ 

بودن آن کلمه و عبارت باشد. چون فقط زبان گفتار و  نمی تواند دلیل بر درست وزی،در کالم مکتوب امر فقط کلمه یا عبارت یک استعمال
تَـق ِّن  ادب دری است،  تون  قدیم و م  ِّ  یا م  حک       درست بودن کلمات و عبارات را به دست ما میدهد. که م 

 هللا معروفی اثر استاد خلیل« و ناباب در زبان دری ورود لغات بیمورد»)از مقالۀ تحلیلی و تحقیقی 
ز که ا ایران را نیز از نظر بگذرانیم، ساخت دیگر اسمای مصدر بدقواره و بی اندام وقتی درین عرصه قدم می زنیم، بد نیست چند عدد 

بر زبان فارسی، ساخته شده اند. اینان گوئی  سرچشمه گرفته و یا که به دست اشخاص ناوارد و نامسلط سره نویسان آن سامان، تعصبکدۀ
  : بلکه لغت می تراشند نمی سازند، تلغ
، «ثقل، قوۀ جاذبه»درعوض « گرانش«(، Hydrolysis «)هایدروالیز»در عوض اصطالح کیمیاوی « آب ش»، «تشنج»درعوض « تنش »
 » اسیونیونیزیا  آینزیشن»به جای اصطالح فزیکی  «یونش»، «نشو و نما  یا نشو و نمو»بجای « زایش و بال ش»، «تولید»بجای « زایش»

Ionisation، »ش ، «حرارت»درعوض « گرمایش»، «چلنج»درعوض لغت انگلیسی « چالش»، «آفرینش» درعوض« آفر 
 « کانفرانس»بجای لغت فرنگی  «همایش»

سیلی  ال شان حکمنام نهاد، نه تنها بی اندام و بد نمای اند، بلکه خالف دستور زبان فارسی ساخته شده اند و استعم« اسم مصدر  »ده   اکثر این
 نواخته میشود. نازنین ادب دری  که به روی  م حکمی را دارد،   و چپات

 
 

 

 

 

 

 

 

   
 


