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 4تر 1 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

  

 1۱/1۱/۴۱1۲          مسعود فارانی

 ساخت سیاسی ابزار را زبان نباید
 

 یسوم و آخر قسمت 
 

 دــه بایــب همنشین تو از تو
 «سعدی»    را عقل و دین بیفزایدــت تا               

 

 :دریزبان  نگاه کوتاه به سیر
بان دری متولد شده از زبانهای دو طرف دریای آمو مثل پارتی، سغدی، بلخی، خوارزمی بشکل گفتاری بدون ز

خالی از نواقص نبوده تا اینکه رسم الخط  است. در ابتداءبوجود آمده یاد شده رسم الخط در بین مناطق  کتابت و
متکی بر زبان علمی عربی  زمانیکهش میپذیرد. این زبان و استواری ا و اساس  نظم عربی را بخاطر غنا

را برای گویندگان آماده می سازد. پس زبان عربی مثل زبان  ادبیات ۀبه اوج خود میرسد که گستر، میگردد
است. ا برای زبان دری عین حیثیت را دار نیز زبان عربی ،میباشد و ممدمادر  ،التین که برای زبانهای فرنگی

بلخی پارتی و خوارزمی با اساسات کتابت و  "دری" زبان ترکیبی و مخلوط زبان سغدی وزبان محوری 
حتی زمینه د که گردجامع میزبان  عرض اندام میکند و و روان شیرین علمیت عربی منحیث زبان  بسیار

غیر این بل برای شاعران و نویسندگان  ،همین زبان آثار تمام شاعران و نویسندگانتا نه تنها برای  میشود
، هم کنندتنظیم می تدوین ودر زبان دری آثار شان را بر اصول عربی زبان، مورد توجه نیز قرار میگیرد که 

 پیدا میکند.   را قدما مرتبت بلندگسترش آثار ادبی  برای  نسبت به زبانهای دیگرچنان این زبان 
کتیبه سرخ کوتل  ه  ال به شهادت تشاب  قدامت زبان دری را به دوهزار س ،هوابندان بدون سند و مدرک اینکه

ثیر تشابه کلمات قرار گرفته اند. زیرا با تشابه یک یا  أبغالن پیوند میزنند. بشمول استاد عبدالحی حبیبی تحت ت
لفرض اینرا ااقدامت زبان دری پیوند زد، اگر به چند کلمه که از متن کتیبه بدست آمده است نمی شود که آنرا ب

خط عربی الپس تعجب برانگیز نخواهد بود که تا زمان رسم  ،این نوشته دری است همین کتیبه وقبول کنیم که 
دست  غیر کتیبه سرخ کوتل بغالن دیگر هیچ سند کتبی یا غیر کتبی از آن در ،این زبان را که قدامت میدهند
که  (مجرب ایرانی زبانشناس)افسانه فارسی میانه را بقول داریوش آشوری  نیست. افسانه فارسی قدیم و

)که خود فارسی زبانها از آنها خبر نبودند این غربیان بودند که  میفرماید: زبان فارسی قدیم و زبان فارسی میانه
 ،] یعنی منطقه میباشد[ قدیمه است مثل زبانهای لوری زبان ایرانی ۀدوابرایشان یاد داد ؟؟؟( را فقط چون از خان

که برای فارسی ها قابل فهم نیست جز اینکه به آن زبان آشنا باشند. پس  و غیرهمازندرانی  ،ردیک   ،گیلکی
این  .نیست که از آن چیزی بداند یفارسی برای هر فارسی زبان، زبان ۀدرین صورت زبان قدیمه و میان

   مدرک  حیثیت قدامت داده باشند. اصطالح یک اصطالح جعل شده است تا قدامت زبان را بدون سند و
( تا قبل از قرن دوم هجری بدون شک سند در دست کنیماگر قدامت زبان دری را از قرن دوم هجری فرض )

شواهد مورد  برویت اسناد و ءادعا ی از زبان دری کتابت شده باشد. زیرا هرانیست که شعری اثری یا نشانه 
سی از اسناد جعلی أیابی به تفارمحترم   جانجانیادعای دروغین برادران  قبول واقع میشود. حتی امروز بر

سال یعنی از قرن دوم  1۴۱۱برویت اسناد مکتوب شده   سال و ۴۱۱۱ایرانی ها که قدامت زبان را در اول 
 شک بسیاری از محققین بی غرض را برانگیخته است. هجری نشان میدهند، مکث و

که کاسه ها و  ندازی مطرح اند،، امروز پرسش های بنیاد برار(پور پیراناصر )بر اساس تحقیق محقق گرامی 
فارسی را می سازد، تا  ء  الفبا آن، ء  ید وقتی زبان عربی که الفبائید بگوئبفرما کوزه های زیادی را می شکند.

خدمات روزمره خط عرب خط محسوب شود تا برای خود اعراب  قرن هفت هجری جز خط کوفی نتوانسته بود
همچنین زبان های دیگری مانند  )و زبان فارسی چگونه می توانست ممکن بسازد،برای اعراب را در نوشتن 

عربی بود( بمثابه کودکان قبل از تولد مادر قدامت  ء  خوذ از الفباأشان م ء  که الفباغیره  پشتو، اردو و ،ترکی
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 4تر ۴ 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 

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

 

دا یا چگونه در زمانیکه هنوز کاغذ وجود نداشت و رواج پی هزار و هزار دوصد ساله در ادبیات داشته باشند؟
ناگهان متون ادبی "هزار ساله" آنهم بر روی کاغذ ؟؟؟  از طرف دیگر کاغذ عمر محدودی دارد()و  نکرده بود

پنجاه سال از بنیاد گذاری آن بر و همچنان در شهر های که تازه در دوصد  ی می نمایند. یعنی چه؟ئخودنما
جوی رکناباد د ساله سر می کشند که" مت شش صد ساله و هفتصاروی صحرا می گذرد ناگهان شاعرانی با قد

 .( ستایش می فرمایند!د شهر، )شاید بروی صحرای خیالی !سال قبل از ایجا 05۱ و گلگشت مصلی" را در
یا  فارسی در ایران که خلط کردن و حذف کردن سلیقوی نه بر اساس ضرورت زبانی و لط مشهورغاما زبان 

زبان فارسی  ازینرو. را خدشه دار سازدزبان  ،تا موجودیت مستقلۀ خود میشود، سبب باشدنبوده  نیازات علمی
با   هم در تاجکستان  است. مقلدین از ایرانی ها هم در افغانستان ومتواری  سرگردان  وایران یک زبان  در

نهایت  اگر دقت کنیم در اند.ساخته کم ارزش زبان، زبان را  بجای ارتقاء   اکنونابدال شدۀ  نامأنوس ترکیبات
 اصولی معین معیاری قبول شده در دست نیست که مورد پسند همگان یکسان باشد. از همین لحاظ بیشتر از هر

نوشته ها و  و فتارتکرار گ ربعضی جاها بناب که در ثیرگذار بوده اساسات راأچیز دیگر، سلیقه ها بر آن ت
در حالت  سلیقه ها  و ابدال ها از هم پاشیده اند و سفانه با اثرات ناگوارأمت ،تجربیات طوالنی بمیان آمده بودند

بی بی سی « پرکار»پروگرام جالب  ۀمی برند. بقول داریوش کریمی گردانند سرگردانی و پریشانحالی بسر
ت در برابر اصطالحات مثانیه میگوید که چرا مقاو 14عشاریه 44 در دقیقه  زبان فارسیلندن  تحت عنوان 

و نظری ها سطح تنگ  که تا چه حد در ایران روشن میکندال ؤاست. این س افغانستانبیشتر از  ایرانعلمی در 
بقول داکتر رضا باطنی مانع تکامل زبان شده اند.  تعصبی آنها یسلیقه هاکه ها باالست ستیزی  عرب

ذیل به لینک آخری زبانشناس ایرانی با دالیل ثابت میسازد که زبان فارسی در ایران زبان عقیم شده است. در 
 توجه فرمائید.

 
فارسی ایران امروز در وضعیت قرار دارد که از حالت پویایی روز بروز بدور شده به  لط مشهورغزبان 

حالت سترونی در حال عقب گرد است. اگر پرسیده شود که چرا چنین سیر نزولی را می پیماید، علت آن 
علت  خنثی شود. این عقب روی دو اساس عث شده که زبان ازبا استفادۀ نامشرع از زبان منحیث ابزار سیاسی

 دارد
همگام  : رشد و تکامل جهان که بشکل بسیار سریع در حالت رشد است و زبان ها نیز در کنار این رشد، باید1

گوشی های سیاسی، یباز و زبان غلط مشهور فارسی و تاجکی در بدبختانه زبان دری خود ما ؛کاروان باشند اما
و قوم ستیزی های دیگران مشغول اند، این امر  یشقوم ستایی خو عیات سازی ورتکامل را گذاشته در فاصل 

غلط را در پیش گرفته اند که آخرش به  کاروان تمدن همگام نمی توانند باشند زیرا مسیر سبب میشود که با
 «راهی که تو میروی به ترکستان است»مثال معروف  .منتهی میشودترکستان 

اهوازی  حاکم در ایران و وابستگان خارجی آن با پول باد آوردۀ نفت سرشارۀ زکاراسیونالیزم تنگ نظرانه : ن۴
تازه  ) مفهوم بسیار قبیح که  آلودگیزبان را از  فارسهاکرده اند تا به زعم  ضد زبانایران، اقدام برهای عرب 

ولی افغانهای مقلد هنوز هم از چاه  استفاده میکنند پاالیش بجایش از کلمۀ شده اند حاال آن ایرانی ها متوجه 
 ءشاید به این وسیله فکر میکنند زبان را ارتقا کنند! پاکزبانهای دیگر نمایند( تعصب از کلمه آلودگی استفاده می

 آورند. از حالت پویایی اش بیرون و خواهند داد برعکس این امر باعث شده است که زبان را منجمد ساخته
ینه اشخاص مثل "محمد حیدر مالیری " مجوس ایرانی و امثالش زبان را از حالت پویایی اش بدر درین زم

مسمومیت ناسیونالیستی  نه بزرگان منطقی، دور از کرده به زبان مسخ شده و مسخره در آورده که نه جامعه و
راهنی، داریوش آشوری  اشخاص مثل رضا بدر ایران  خوشبختانه .دارندلغات بی مورد را تنگ نظرانه پذیرش 

 بدر اش سترونی بد حالت تالش دارند زبان راتنگ نظری   رضا باطنی هستند که دور از تعصب  و داکتر و
 بار با  علمی مسایل درکه بتواند  به سطح تکاملی برسانند ترقی و پیشرفت سریع زمانه کاروان با ، همگامکرده
  باشد. مفهوم و جوابگوهمگان  برای فلسفی، و علمی وسیعتر، معانی

به جز  سه زبان یاد شده بدبختانه . این هریابد ارتقاء، شده در حریم علم به آسانی داخلجامعه نیز با چنین زبان 
زبان برای علمای کرام  دلیل آن چیست؟ .هنر دیگر هیچ اثر علمی در گذشته و حال  بر آن نوشته نشده است

دین طوسی، ابن سینا بلخی، البیرونی غزنوی، فخر رازی، مجوسی لمثل زکریای رازی، خواجه نصیر ا
 فلسفی شانرا بر آن بنگارند. از آثار علمی و تانبود  در کفایت برایشان دیگران زبانی و (مسعودی)اهوازی 

شده بود.  مثل انگلیسی امروزه() آنجایکه زبان متکامل و وسیع عربی بهترین زبان برای تحریر آثار علمی
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 4تر 0 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 

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

 

 رابعه کعب، رودکی، امعه علمی نمی توانست در بخش علم و فلسفه از بزرگان هنر مثل دقیقی، فردوسی،بنا ًج
ن استفاده کند. دیگرا سعدی،  پری بدخشی و فرخی، انوری، نظامی، سنایی، عطار، موالنا، نظامی، حافظ و

 .بخور نبودبدرد اصال ًعلوم بخش  زیرا کار آنها در
ش مهم است استحصال درین زبان تا چه حد امکان دارد؟. در تمام زبان ا بلکه زایشزبان قدامتش مهم نیست 

 بسیار اندک که قابل بحث نیست ،حتی اگر هم است طبی و... و.... متوقف و ،سیاسی ،فارسی  زایش فلسفی
افغان نیز به بخصوص امروز که زبانها را دوستان نادان زبان در ایران بر زمین زده اند. بدبختانه تقلید گران 

 سی از آنها کورکورانه این جریان را دنبال میکنند و ندانسته زبان کـ شان فارس را، تشویق نادرست مینمایند.أت
کار میگیرند. بآنرا بشناسند، در نوشته هایشان  (Etymology)ی جغت تازه را بدون که اساس اتیمولوآنها هر ل

امثالهم  و*« ویژه » *«واژه»بدهید که در کجا لغت بد آهنگ اگر کسی از ایشان بپرسد که بفرمائید نشان 
ی لغات جنه بدون اینکه مراجعه با اتیمولوفارسی یا دری یا تاجکی بوده است که نویسندگان افغان با تقلید طوطیا

گفتار بدور انداخته منحیث  و امثالش را از نوشتار و« بخصوص»و « لغت» و «کلمه» کرده باشند فوری
ایران قرار گرفته اند. شئونیزم  آنها ندانسته در خدمت تفوق طلبی در پیروی خواست ایران قلم میزنند.مقلیدین 

کلمات  زیبای عربی از زبان غلط مشهور فارسی ایران عمل پاکسازی زبان صورت  از بین بردن لغات و
 علی میر الدین شفا،ع شجا روشنگر،های مثل،  نمیگیرد بلکه این پروژه از زمان شاه ایران بوسیلۀ انوسی

 در باطن عرب ستیزی داشتند. بودند، اسالم ستیز دیگران که در ظاهر وفطروس، علی دشتی، پیرداود 
چه  ستیزان را که احزاب چپی چه در افغانستان و تعداد زیاد دین منفی آنها در افغانستان نیزتأثیرات  سفانهأمت

شوند که  درین سمت کورکورانه عمل میکنند. آنها متوجه نمی رده ودر ایران  بوجود آورد آنها را نیز مسموم ک
لغات عربی ترکی میخواستند تمدن ترک ها و اعراب را کمرنگ  ۀ حذف کلمات وژاین پرو اجندای پنهاندر 

مقلدین افغانی فکر نمیکنند که قطع نظر از شانرا در منطقه اعتبار داده باشند. خود  جلوه دهند تا جعل تاریخی 
برای جهانیان اظهر من  وعراق، دمشق  سوریه و شمال افریقا درخشیده است  که دربا عظمت  تمدن سالم، ا

مصری ها و با شکوه  تمدن  فنیقی ها و سومری ها، اکاد ها، بابلی ها، آشوری ها،تمدن مثل   الشمس است.
های آن تا کنون با عظمت موجود است. نشانه خاطر گل روی ایران نادیده گرفت. آن تمدنیکه ه را باید ب کارتاژ

آستین بر زده اند.  دست و ،بین بردن نشانه های تمدنهای یاد شده هم ایران برای از بدبختانه هم اسرائیل و  *
شده همجوار، عمده  ایران در نبود تمدن های یاد آثار تاریخی عراق و سوریه  نابود میشود تا اسرایل و موزیم و

را همین دو کشور یاد شده به جاهلین طالب در  ید که انگیزه ویرانی بت های باعظمت بوداشوند. از کجا میدان
 نابودی نداده باشند؟. یاییدآ گزافبدل پول 

خواهیم کند و به زبان بدست خود اگر چنین تقلید کورکورانه را میدان بدهیم به یقین که گور زبان خود را 
را میسازد مثل شفاخانه و کلمه های زیبای  زبان ما ۀلغات که بدن ت وبیگانگی گرفتار خواهیم شد، بهترین کلما

امثالهم از زبان شیوای دری حذف شوند و  سالم، عشق، محبت، حبیب، سعید، صفا، سالمتی، سعادت، اعظم  و
واژ »اخیش ویژه و واژه، واژگون، واژون، واژونه، باشگونه )یا جایش را کلمات مسخره زبان پهلوی مثل 

 چرا باید چنین بی ابدال کنیم؟ ضرورت آن چه است؟ و«( انقالب سیاسی»زیبای  نوس وأبجای کلمۀ م« گشت
نیست.  را مبدل به چیز های کنیم که ضرورت آن هرگز نبوده و زیبا که زبان بقوام رسیدۀ دری ؟سلیقگی نمائیم

چرا؟ منشانه تقلید کنیم آنرا نوکر کاری را که انجام دادند ما باید هر زکاره فقط بخاطریکه فارسهای هژمونیست
 .کسانیکه مزدور شده و اجیرشده اند از آنها گالیه نیست. گالیه از دوست بپرسید که چرا چنین میکند

گر ویران دری ما را نیز  بالندگی زبان این عمل کورکورانه، به یقین شیرازه، تکامل وکه بیاد داشته باشید 
 باقی نخواهد ماند. برای زبان دیت در زبان ما چیز دیگری به جز بیچارگی و محدو و. ازینراست
 

 از دل و دیده فرو شوی خیال دگران   ***  ران ــــــهمچو آیینه مشو محو جمال دگ
  که پریدن نتوان با پر و بال دگران ***     در جهان بال و پر خویش گشودن آموز                  

 عالمه اقبال الهوری
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

است و کلمات مثل  ياخیش، ویژه، واژه، واژگون، واژون، واژونه، باشگونه، واژگشت، یکسر پهلو* پاورقی :
دانستند در حالیکه اصال ًفارسی  که بسیاری آنها را لغات مطلق فارسی می« دبه»و « دبیر»، «دبیرستان»

 شده است چون زبان فارسی نسبت به زبانهای دیگر یداخل زبان فارسی ایران (ارامی)ز زبان همه ا ندنیست
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 4تر 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 

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

 

مروج شده است از زبانهای کم رواج وام میگرد ولی زمانیکه از زبانهای قوی منطقه مثل زبان ترکی و ایران 
 . عربی مطرح شود برایشان پذیرش ندارند
از واجه به واژه تبدیل شده است  شده که در دوران پهلوی به واجه و البته واژه از واچ یا واج  زرتشتیان گرفته

« لغت» یا« کلمه»فرهنگستان اول دولتی ایران که بیشتر آنها مجوسی بودند واژه را بخاطر زدودن  بواسطه
 )عربی( به جبر داخل زبان فارسی ساختند. 

زمانیکه آنرا به جبر داخل زبان میکردند در برابر آن در خود ایران مخالفت های جدی را در  دانشگاهو کلمه 
ورستی را نمیتوانست انتقال بدهد یداراالعلم یا یونبار معانی معنایی نارسایی  با دانشگاهبر داشت چون کلمه  

علم بار سبک در زبان داشت سحرگاه برای یونیورستی و داراال شامگاه و زیرا بر وزن ایستگاه و پرتگاه و
 مرحوم عباس اقبال، دانشگاه را قبول نداشت و بجای دانشگاه همیشه از نام بقول داریوش آشوری ازینرو

اگر گردن مرا بزنید دانشگاه با صراحت گفت که  کلمهتقابل به حتی در  ورستی یا داراالعلم استفاده کرد وینوی
ک می آمد و قبولش ب  س   زیرا در نظر او یک واژه بسیار مسخره و شوم تا دانشگاه بگویم من حاضر نمی

 .نکرد
و از همین سبک سری ها که زبان فارسی را در ایران عقیم  مثالً بلدیه را ناگهان به شهرداری تبدیل کردند

کلمه بی مزۀ « علت»یا درین روز ها شخص تنگ نظری بنام حیدر مالیری مجوسی  بجای کلمه  ساخته اند *
 .را پیشنهاد کرده که از هیچ طرف پذیرفته نشده است« بناری»کلمه « معلول»بجای کلمه  را و« ناب»

و اوپژکتیف را به « راخب»یا کلمه اوبژکت فرانسوی را که بار معنی وسیع برای استفاده دارد به کلمه 
و بد آهنگی آن هیچ  از جانب هیچ کس پذیرفته نشداین دو کلمۀ مسخره  پیشنهاد کرده است که « براختی»

 اشتهای تلفظ کردن را در زبان تحریک نمی کند.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 dramay.blogfa.com/post/http//:24:   دستور زبان فارسی   منابع
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