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

 ۰۲۰۰۱۰۲۱۰۲          نجیب سخی

          

 نگاهی مختصر بتاریخ قرون جدیده ومعاصر زبان پارسی
 

؛ هز هوسیتا  هولییی ییا هصیثی ه یر       پیی ممید زبیان هوسیتا هسی       نظیر بتقییییاو وبیانیاو زبانسااسیان هدهمیه و      زبان پارسیی 
، سیمتها  هز من ره در هتتییار دهریی    هیاکه قنمانده هس ؛ هما نیل هاو دوباره نویسیها  من در دسترس ما قرهر دهرند ، یا 

که تاریخ تقریر منها به هوهتیر هیرهرا هوق ق یل مییید میرسید ؛ بگرتیه هرهنسیکی درییی کتیا  ه یر  هز زبیان پارسیی وییا              
باکترییایی  "هخاماسی ها که تود ره پارس و زبان تود رهپارسی میگرتاید دییده نمیسیود ؛در قیرن نیوزده زبیان هوسیتا ره        

چهارمیی و بهتریی کسور  ره که می ههوره مرده مفریدم بثیخ زی اسی  بیا درفی      »می گرتاد، در هوستا ممده که " باستان
 .؛  بایی ترتیب شروع و م ده   زبان پارسی با هفسانه ها و تااقضاو متوهتر بما پیساهاد میسود« بثاد هفرهشته

عهیدا زییاد  هز شرقسااسیان و دهنسیمادهن زبانسااسیی       تدویی تاریخ زبان پارسی هز نیمۀ هوق قرن بیست  در دسیتور کیار  
قرهر گرف  ، که در نتیجه منچه مربیو  بگششیته و تیاریخ باسیتان هیاربیان میسیود نظیرهو و پیسیاهادهو جان یدهر  هرهییه           
گردیده هس  ؛ هما تاریخ زبان پارسی هز هجوم چاگیر  هیا تیا شیروع قیرن بیسیت  تیثیی کمرنیر ، و در تیاریکی قیرهر          

؛ ر من زبیان پارسیی تیاریخ دییده نیسی      روشی میسود ؛ هما بایی تراوو ، کیه دیگی   1391که  دو باره بعد  هز ساق  دهرد،
 . بثکه بمتاع  غیر میخوههاد رنر زبان پارسی تاریخی ره برناد 

دریییی دسیتۀ هز دهنسیمادهن هرجماید هیرهنیی ، کیه گیاهی ل یاس زبانسیااس بیتی میکااید و زمیانی هی  جامیۀ هدییب می وشیاد ،                
مورد بما دستور هلعمل و کتابها نوشتاد؛ درحالیکه روشی هس  که زبانسااس و هدیب دو هصل متراوو هستاد ، که ن اید 
یکی در دیگر  تدهتل نماید ، که همیی همروز گروهی هز هموطاان ما پا در جا  پا  منها گشهشته وهمییی رسی  ره بمیا    

 !! یکاادچه در دهتل و چه در تارج کسور تکرهر مجدد م
جده هز دید هدبی و زبانسااسی هگر میرور  حییییی بیر تیاریخ قیرون  شیانرده  تیا تیت  نیرده  هییی زبیان بیایدهزی  تیا دییده               

 !، و درعصر حاضر هیی زبان در چه حالتی قرهر دهرد!شود تاریخ دریی مورد چه قضاوو دهرد
 : زبان پارسی وشمال جیحون ـ تاجکستان 

، میید  شروع شیده بیود  ک ها  ترکستان چیی بسو  مسیا  میانه، که در حدود قرون هوق در ه ر تقرک و بیجایی تر
، و در پایییان حکومیی  قرهتانیییان  پایییان قییرن دهیی  تییا نیمییۀ قییرن  ( م 175ـیی 165)در دورهن سییادو تاقانییاو در حییدود  

مسییا  میانیه تیثیی  هفیرهی      یازده  میید  و سثجوقیان  هز هوهسط قرن یازده  میید  ؛ نروس ترک مییان دو رود در  
یاف  ، که بتدریج تااسب نروس ترک زبان باس   پارسی زبانان  باال رفتیه میرفی  ،  و بعید من هجیوم چاگییر  هیا در       
قرن سیرده  ، در شماق رود ممیو سیاحۀ حییاو زبیان پارسیی تیثیی مقیدود گردیید، میرو سیمرقاد بخیاره ، یعایی مرهکیر              

ند ،هیی هصطیح تاجکهیا  منسیو  جیقیون کیه هرهنسیکی در کتیا  تیود نییل میکاید          شهر  بوسیثۀ ترک زبانها حثیه شد
؛ زییره زبیان تییرک و   «مییا تیود تاجهیت هسیتی  همییا هوالد میا هزبیت میسییوند      » : تیثیی بیا مسیمی هسیی  ؛ تاجکهیا میگرتاید     

در قیرن پیانرده    زبیان پارسیی   » : هزبکی یا جا  زبان پارسی ره گرف  وییا هیاکیه دو زبانیه شیدند ، هرهنسیکی میگویید       
؛ در ییی مقاسی او هرنسیکی    « در مرغین تا پایان قرن هجده  در مرو و تا مغاز قیرن بیسیت  در بخیاره برتیر  دهشی       

؛ ر قیرن نیوزده  تیا شیروع قیرن بیسیت        برتورد زبان پارسی با ترکی و هزبکی ره معیار قرهر دهده هس  ؛ در حالیکه د
م هیالیی  1667؛ زیییره روسییها در سییاق  !! هز نظییر لسییانی روس شییده بودنیید  هوالد تییرکمی هییا ، هزبکهییا و تاجکهییا همییه  

بخیییاره   1666سیییمرقاد ، در 1667ترکسیییتان ره تسیییکیل دهدنییید ، کیییه کیییافمی بقکومییی  من برگرییییده شییید، کیییه در سیییاق  
م پاجیده   1661میرو وعسیآ مبیاد وسیرتر ودر     1661توقاید و در  1676م تیوه و درساق 1679رهگرفتاد ، درساق 

 .   هجوم زبان روسی ضربۀ کساده بموجودی  زبان پارسی در منسو  ممو وهرد کرد. هیمی تصرف کردند ره بطور د
منچه مربو  به همگونی وناهمگونی ها  زبان پارسی در  میسود ؛ هییی زبیان میروج بثیخ ، بخیاره سیمرقاد ، بدتسیان        

و منیکیه باشیادگان منسیو  ممیو بیفن سیخی        ،تخار وسغدیانه بیوده ، یعایی ط عیتیف تریاوو بییی زبیان کیه میا صیق   میکایی           
میگویاد بصورو تاریخی وجود ندهشته؛ هگر موجود بوده  در هساساو وپایه نیس  ؛ بثکه در پسوند هیا و هنجیام کثمیاو    

تازییت  " وهقع گردیده بود  ، که هیی وضعی  ره لهجه میااماد ؛ زییره پارسیی در  زبانگرتیار و گیوی  مثی  تاجیت ییا        
می وماناد می تازیکان تود نمیدهنستی  در جهان کجیایی  و چیون   » : بوده هس  ؛ چاانچه بیهیی میگوید در طوق تاریخ "

؛ هییی بهمییه معثیوم هسیی  کیه بررگتییریی ه یر مارییور زبییان در      ( چییام مط عیۀ دولتییی  765تییاریخ بیهییی    )« مییرود  
 .یکان یا تاجکان پارسی هس  میگوید ؛لهشه زبان تاز" تازیت"تاریخ هبوهلرضل بیهیی هس  ، که هو تود ره

درنتیجه زبان جدید تخارستان همان زبان فارسی هفغانستان معموق و مروج بود و بیا زبیان   : " غ ار دریی مورد میگوید
فارسی فارس تراوو دهرد ، فارسیان هیی زبانره بیه نیام تیاجیکی و صیاح ان منیره تاجییت ییا تازییت توهندنید ، کیه هز من           

 ( جغرهفیا  تاریخی هفغانستان" ) و مسهور گردید ب عد هیی هس  معروف 



  

 

 

 6تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

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

ترکی بوده که بمعای نو جدید و بعضف تارجی  ه  هس ؛ لهشه کثماو تاز  و تازییت  " تاو " قابل ذکر هس  که کثمۀ 
همه هز من نسئ  کرده هند، که حتی همروز کثمۀ تازه بمعای نورسیده و جدید هس  ؛ هما سیر تقوق زبان پارسیی در   

زمیی تاجهکستان وتمام مسیا  میانه هز قرون نه  و ده  میید  حال  نرولی دهشته که ق آل درمورد سخی رفی   در سر
،که هیی هنقطا  حتی ق ل هز وردو روسها بیاوج تیود رسییده بیود ؛ زییره هدبییاو و نوشیته هیا  پارسیی شیکل تیری یی            

کیه هییی وضیعی  در شیروع     ! ره ه رپارسی نامید ومخثوطی هز زبانها  ترکی و هزبکی شده بود، که بمسکل میتوهن من
قییرن بیسییت  بییا ممییدن روسییها کییامآل دگرگییون شییده ، وزبییان پارسییی تاجهکهییا  منسییو  ممییو در عصییر حاضرمنسیی  کییه      
بروسیی فکیر میسیود و بیه ب ارسیی  بیییان میگیردد ، یعایی هییی زبیان در حییدهقل موجودیی  تیود قیرهر دهرد ، کیه زبییان              

، ره تغییر دهده هنید ، لغیاو و کثمیاو    یده هس  ؛ زیره عییوه بیر هیاکیه رسی  هلخیط پارسیی       نوشتۀ من کامآل مضمقل گرد
ی  هقیآل صید سیاق هسی  کیه دوهم      حتی جمیو روسیی در جرییان مقیاوره روزهنیه هفیرهد ت یارز میکاید ، کیه هییی وضیع          

  هزبکسیییتان و ؛ هز جانیییب دیگیییر شیییهرها و مرهکیییر بیییررم هیاربیییان مریییل سیییمرقراد ، بخیییاره وییییا میییرو ره مربیییو  دهرد
ترکماستان و غیره نموده هند ، که هیی وضعی  ضربۀ مهثکی بر پیکر زبان پارسی تاجکهیا  منسیو  ممیو وهرد کیرده     

 .هس  
دربقث تاریخی میتوهن هز زبان پارسی ماورههلاهر یاد کرد ؛ هما بعد هز تت  قرن هجده  هییی زبیان در منسیرزمیی هفیوق     

ان ترکی و هزبکی ، و درجریان قرن نرده  تا همروز در برهبیر زبیان روسیی ؛ هز    نموده هس  ، در شروع در برهبر زب
هیاجاس  که ناسیونالیستها  تاجهت بهر ساز  که هزبیرون در مورد زبان پارسی نوهتته میسود بدهن میرقصیاد ؛ چیون   

جهکسیتان تیالی هز وهقعیی  بیوده     هصوآل پستوهنه و پستارا دهتثی ندهرند تا بدهن هتکا نمایاد؛ لهشه بقیث زبیان پارسیی در تا   
تیا هرچییر دیگیر؛ چیون زبیان ره نمیتیوهن مربیو  بیه         " فارسی وهحید "زیادتر بسیاهی لسکر میماند بره  طرفدهرهن زبان 

 !! هدبا و زبانسااسان ومثی  گرهها دهنس  ؛ باید مثتی بدهن مکالمه کاد و هز من دفاع نماید 
 

 :زبان پارسی در خراسان ـ افغانستان
 

م چاگیییر  هییا در قییرن سیییرده  میییید  ، تمییدن هییرهر سییالۀ ترهسییان ره هزبیییخ کسییید ، و درهتیی  جهییل و تییوح    هجیو 
منچیه ره میا همیروز    . سوت  ، که هزهیی تمدن تاها توته پارچه ها و گرد وغ ار  در سرزمیاها  مجاور پرهگایده گردیید  

ریخی قیرهر دهشی  وزبیان هییی سیرزمیی پارسیی       هفغانستان میی نیامی  نیود فیصید حیدود موجیودا من در همییی ترهسیان تیا         
 !!در  بود 

ترکان تاقاناو  که مسیا  مرکر  ره هز قیرن پیاج  و شسی  مییید   هشی اع نمیوده بودنید ؛ عهیدا وسییعی هز تاتیار هیا             
چیی هز ق ل دریی مااطآ ممده بودند بعد هز هجوم چاگیر  ها ،هیی حرک  تیثی سریع گردیید ؛ لهیشه زبانهیا  هزبکیی و     

هییی وضیعی  در ترکییب دولی      . ترکی سیاحۀ زیسی  زبیان پارسیی ره در منسیو  جیقیون مقیدود ومقیدودتر میکردنید          
تیمور  ها  هرهو  در وجود شخص همیر عثی شیر نوهیی تجثی پیده میکاد ، که بدو زبان ترکی و پارسی مکمل هشیاا  

ترکیی و پارسیی صیق   میکیرد ، و ییا هیاکیه        بدو زبیان ( م1195ـ1151)بود و یا در قرن بعد ظهیر هلدیی مقمد بابر 
در همیی عصر ممو ره ع ور کردند ؛ هما قدر مسث  هیاس  که بعد هز یکی دو نسیل پارسیی در  زبیان    "  وهیماق" ق ایل 

 .ن شدهصثی همۀ شا
دنید  دول  تیموریها بدس  ترکمی ها   سرنگون شیدند ، بیابر و هحریاد هو همیه؛ نیه تاهیا بربیان پارسیی در  صیق   کر         

بثکیه منیره در هاید چایا ن تیرویج کردنید کیه میا تیا همیروز درروشیای هقیدهماو منهیا وهقعیی  و تیاریخ حییییی هییی زبییان ره                  
 . بررسی میکای  

نظر بسهادو بابر که در شروع قرن شانرده  در کابل پادشاه بود ، دسته ها  هرهر نرر  قوه  مغل ، که بعید هیا بایام    
ابل و هرهو پرهگاده ومسیتیر شیده بودنید وتیا من عصیر بربیان مغثیی صیق   میکردنید ،          هرهره ها مسهور شدند ، بیی ک
هیاکه در ظرف پاج ش  قرن هتیر زبان پارسی در بییی هیرهره هیا روهج یافتیه ، زبیان      » هرهنسکی دریی مورد میگوید 

یی کابل و هرهو هکررم مغثی ره مغثو  کرده ، گوهه هیاس  که در قرون هوسطی مردم هطرهف هیل مربور ؛ در ماطیۀ ب
پارسی زبانان بودنده هنید، و وهقعیف هز تیاطرهو بیابر قیرن شیانرده  مییید  و گرتیه هیا  سییاحان در قرنهیا  هجیده  و             
نرده   که بافغانستان سرر کرده هند چایی بر می مید ، که در سرهسر قرون هوسطی زبان پارسی درمیان ساکاان هیرهو  

ر دیگیر لهجیه هیا تریوق دهشی  و روهج زبیان پسیتو و هنتسیار هفغانیان در من سیامان در           و کابل و غرنیه و حتیی قایدهار بی    
؛   همچاان بابر هز زبان پسیه ییی درشیماق کابیل ییاد هور  میکاید؛ همیا در  قیرن         « هزماۀ بالاس ه متفتر صورو گرف  

سیی در  ، کیه تیا همیروز     هجده  مثی  هرهره عضو جده ناشدنی در پیکر هییی مثی  بیود ، وزبیان همیه ق اییل هیرهره پار       
هدهمه دهرد، وزبان پسه یی درعصر ما در دو قریۀ ه سررزه و بولغیی در شماق کسیور روهج دهرد؛  همیا در کابیل ه یر      

 !!هز من نمانده هس  ؛ چون پارسی در  دریی سرزمیی ریسه در تاریخ  و گششتۀ دور دهرد
هیرهن گیروه هیا  وسییعی هز قرل یای هیا  ترکیی ره       درهوهتر قرن هرده  وشروع قرن هجده  صرو  ها  ترک زبان 

در هرهو ومااطآ غربی تا حدود قادهار دهتل کردند، هیی ترکها در برهبر زبان میردم هییی سیرزمیی تیا  نییاورده همیه       
 .نسثی بعدتر بیوق هرهنسکی  بربان پارسی در  صق   میکردند
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، بعید هز نادرهفسیار تیرکمی    نییر عمیر ندهرنید ؛ لهیشه    ، همیا تیود   کی ها دول  صرو  ره مایرض میکااید درهمیی قرن هوت
زمیاه عروج سثسیثۀ هبیدهلیها مسیاعد میگیردد ؛ هحمید شیاه بابیا تیود شیعر پارسیی میگری  ، بعید هز هیاکیه پایتخی  بکابیل                

 ؛ همیا پسیتو نمیدهنسیتاد و بربیان    صد نورزهیی ها هگرچیه پسیتون بودنید   ماتیل شد ، حدود نود فیصد هبدهلی ها و نود ونه فی
در تمیام هسیااد و ت یادالو تیاریخی، دوق مختثریی کیه       . تاریخی هیی مث  یعایی پارسیی در  صیق   و مقیاوره میکردنید      

 .             دریی سرزمیی حاک  بودند تا شروع قرن بیست  بجر هز زبان در  زبان دیگر  بکار نرفته 
د که جاگیدن با هفغانها بیقاصل هس  ؛ لهیشه درهمییی     جار دوم هفغان ـ هنگثیر، هنگریرها بایی نتیجه رسیده بودن درتت

هیییی .م تصییرف نمییوده بودنیید؛ هفغانسییتانرهماطیۀ حایییل ق ییوق کردنیید     1661موهن بییا روسییها ، کییه پاجییده رهتییازه درسییاق     
هصطیح هگرچه در ظاهر معصوم وبیگایاه باظیر میرسید ؛ همیا در وهقعیی  معایی تقیری  ، تجریید و  بمقاصیره کسییدن           

درسیرحدهو شیمالی   ....  میرسیاند  ؛ زییره تثگیرهف ، تیط مهیی ، معیارف ، بانکیدهر  ، تجیارو ، ط ابی           هیی کسور ره
،جاوبی، شیرقی وغربیی هفغانسیتان ، تیا تیت  جایر دوم جهیانی باقیوا دقییآ و سیازماندهده شیده  متوقیه و مقکیوم شیده               

هنگثییر  ! هر  هیچاوع رهبطیه ره ندهشی    بودند ؛ زیره هیچ نیرو  تارجی با هفغانستان و هیاکسور با دیگرهن حآ برقر
؛ لهییشه بییره  همیییر و حوهریییون هو سییاالنه میییدهر  «همیییر ع ییدهلرحمی مییرد مییو  ر  هسیی  بییره  هدهرا هفغانسییتان  » :گریی  

معاشییی تعیییی نمییود تییا شییک  همیییر و ونیییرو  عسییکر  هی سیییر باشیید ، همچاییان هسییثقه هییا  کهاییه ره همییه سییاله در          
 !هو در کستار مردم  بیدفاع و دس  برهاۀ هفغانستان هز هن هستراده کاد هتتیارهمیر قرهر میدهد تا،

مغاز میسود وتا تت  جایر  (م1669ـ1619)شروع هیی مقاصره بطور غیررسمی هز پادشاهی دوم همیر دوس  مقمد 
هلیه   م هدهمیه دهشی  ؛ درییی مییان بیره  میدو ده سیاق هییی مقاصیره بوسییثۀ شیاه همیان            1315دوم جهانی ، یعای سالها  

 1323شکسته شد ؛ هما هو دیر  نتوهنس  در برهبر ماشییی غیوق مسیا  هسیتعمار هنگثییر میاومی  کاید ؛ لهیشه در سیاق          
مقاصره رهچاان شدید کردند، که مزهد  ها ، و عیی  تکامل و تقرک که درعصر همیان ه  و ق یل هز و  بوجیود ممیده     

هفغانستان بقییث عامیل هسیتعمار برجسیته تیر هز تیود هنگثییر        بود ؛ همه ره جارو  و سرکو  کردند ، که نی  همره  
همییر دوسی  مقمید، همییر ع یدهلرحمی، مقمید نیادر ومقمید هاشی   ، کیه درنتیجیه مثی  میا در              : دریی رویدهد بود ؛ ماناید 

 ؛ چیون بخی  هعظی  هییی هندوتتیه هیا و پایدهره       !هندوتته ها و پادهر ها  قرون ق یل و ماق یل من مغسیته و در سیکون مانید     
هییاره ، هدبیییاو مارییور و ماظییوم پارسییی در  تسییکیل میییدهد ؛ لهییشه هیییی زبییان هز فیییز و در پرتییو نییور م ییار بررگییان و     

، هز متییدمیی  ثکیه بیا پییرو  و تیثیید    ، نه هیاکه حرظ شد ب... مولو  ،جامی ، هنور ، تسرو ، بیدق و: گششتگان ؛ ماناد 
  ونریر هوهتیر قیرن هجیده  و هوهییل قیرن نیوزده  کیه ههیالی کابیل           بدهن چیرک هایی هفروده ه  شید هیایت  نمونیۀ هز نظی    

 : درش ها  زمستان پیره ساالن بره  جوهنان ونوجوهنان میخوهندند نیل هز کتا  بهار دهن  
 نسسته برهم  ز هر کسور     ــــــ غریب هو هستاد  و رهمسگر                         
 ا گرهن شگرف     ـــــــ  بیانون نوهزهن  برمورد حرفنوهساز د  تای                      
 بریس  نوهزهن شعر  سرود    ـــــــ    بگردون بر مورده  موهز رود                       

 :نمونۀ نرر 
گث انر تهای  هز برم طرهزهن تطۀ تاک بگیوی هنجمیی مرهییان هفییک رسییده و صیده  م یارک و نیده  نسیا  هز ههیل           

زمیییی و دمییاا زمییان پیچیید هز بییر گییوهر نرییار  م ارگرهن ییار  برپسی  گییاو زمیییی پدییید ممیید و هز کرییرو     جهیان بگییوی  
گثریر  و عطر بیر  صقی هنجمی رشت کارنامۀ بهار و صقره  فتی شد چون مرهتیب بیرم طیرهز  و مرهسی  جثیوه      

هز نمیوده گثسیی هق یاق ره    هفروز  بررتادگی وشایستگی هنجام یاف  هوهتوههان مقرل چیون طیایرهن چمیی سیو بسیو پیرو      
 ......   کام بث ل وگل تثوو ساتتادو صرهحی ماناد مستان سر بگوی ساغر نهاده رهز دق بیرون دهد 

مث  ما بسهادو تاریخ در نگهدهر  هیی زبان در طوق هعصار هیچوق  کوتاهی نکرده هس   ؛ لهشه بیا هییی زبیان پیونید     
غربی و شمالی هی ؛ هیی زبیان ره بیا ترکیی و مغثیی و روسیی ، وییا در قیرن        عمیآ چادیی قرنه دهرد ، که مانادهمسایه 

بیسی   زبیان پارسییی ره جیده هز معیییار هیا  تیاریخی و معاصییرهی منیره بییا  زبانهیا  هروپیایی مخثییو  و وهبسیته نامییوده           
ی همیروز عییی   م تررقۀ زبیانی ره نیادر و تیانوهدا هو درییی کسیور دهمیی زدنید ، کیه همیی          1395هس  ؛  تا هیاکه در ساق

 .سیاس  هز طرف همریکا و برتی کسور ها  همسایه و باصطیح همربان ما هعماق میگردد
« فارسیی  » درطوق مدتیکه مث  ما در قید مقاصره و سرکو  زندگی میکرد در هیرهن، که تود ره همیروز باصیطیح  

 !سرهپا قر  معرفی میکاد چه میگشش  
 

 :زبان پارسی در فارس ـ ایران  
 

همروز حدود سیاسی هیرهن گرته میسود ، هز قرن هست  تا قرن شیانرده  مییید   ، بوسییثۀ تثریا  بغیدهد ، شیاهان       منچه  
 . ترهسان و هم رهطور  عرمانی  هدهره و حکوم  میسد

چاگیر که دول  توهرزمساهی و درنتیجه ترهسان ره هز صقرۀ تاریخ مقو کرد ، هز فرهار تیثیی غایی و هز مدرسیه    
تابخانه و صاع  و  هقتصیاد ترهسیانی هیا ؛ تاهیا مسیتی م یار و هفیرهد توهنسیتاد تیود رهنجیاو بدهاید ، و در            و مکتب و ک

ویییا هیاکیه تییارج هز قثمیرو چاگیییر   .. سیرزمیی هاییکیه بییا چاگییر کاییار ممیده بودنیید؛ ماناید فارس،هصییرهان، مذرباییجیان و      
؛ در مورد سازی هییی سیه والیی  تییی بهیار ییاد مور        دهثی ، مسیا  صغیر و بغدهد پااه و مسکی گریدند : بودند ؛ چون



  

 

 

 6تر 1 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

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

ورود » : میسود؛ هما منره عمل فرزهنه و تردماد میخوهند ؛ در میورد نظیر دیگیر  هی  وجیود دهرد ، هرهنسیکی میگویید       
،  که تعیدهد ترکماهیا و هزبکهیا درییی شیهرها چایان زییاد بیود         «ق ایل ترک زبان در عصر هجوم مغل تیثی زیادشده بود

:  که چاگیر منها ره هز من تود میدهنس  ؛ لهشه سیازی بیا چاگییر همیر کیامآل ط یعیی بیود ،  تییی بهیار در هدهمیه میگویید            
وهییی وهقعیی    « رهار توهرزم شاهان در قرن هریت  هجیر  هسیتاد    حافظ و سعد  و توهجه نصیر و دیگرهن هدهمۀ ف»

 !!ه  هس  زیره تاهمروز هیی سخاورهن مخصوصا در هیرهن جانسیی ندهرند
در قرن پانرده  تیمور  ها  هرهو نتوهنستاد ، قاعدا مقک  هقتصاد  و هجتماعی بخود تثآ کااد ؛ زییره بییی ترکهیا و    

سو  جیقیون ، هتقیاد تیفمیی نسید ؛ چیون هز پسیتوهنۀ هقتصیاد  کیه ترهسیان ق یل هز            هزبکها  ماورههلاهر وتاجهکها  هیی
 .لهشه بدس  ترکماها ماهدم گردیدندهجوم چاگیر بهرهماد بود هیاها منره ندهشتاد؛ 

هیرهن میان هزبکهیا و عرمیانثو هیا قسیم  شیده      »: در تت  قرن پانرده  و شروع قرن شانرده  میید   تیی بهار میگوید
صیرو  هیا ره تیاریخ ترکییه     !! یعایی بییی ترکهیا سیای و شیعیه میشهب ؛ چیون درییی عصیر هیرهنیی وجیود نیدهرد             . «بود 

عرمانی  تجریه و هنسعا  ترکان شعیه هز پیکر هم رهطور  عرمانی سای معرفی میکاد ، که صیرو  هیا بعید هز بییدرو     
مهییر تایییید بییایی دسییتور تییاریخی عرمییانی هییا  رسیییدن بییا چاییان تعصیی ی بییا هرچییه کییه شییعیه نیسیی  برتییورد میکاایید ، کییه   

دریی تیییکه بوجود ممده بیود، صیرو  هیا بییرق شیعیۀ دیالمیه ره گرفتیه؛ زییره بعید هز سییو  دولی  دیالمیه             .  میگشهرند
که  شعیه ه ای عسر  و هسماعیثی  بودنید ، دهعییۀ هحییا  مجیدد دولی  شیعیه همیسیه در غثییان         ( م1516ـ397)همدهن 

تار نظر  ها  سای مشه ان، که شعیه ره قرمطی و مثقد تطا  میکردند، مت  هیی غثییان ره شیدید   بود ، تعص او و 
تا هیاکه جوهن پانرده سالۀ باام هسیمعیل فرزنید شییخ صیری هلیدیی هردبیثیی ، کیه بعیدم  صیرو  تخثیص کیرد ،            . تر میکرد 

قیث شاه شعیه هیا تیاج پوشیی نمیود     ، در ت ریر ب(م1155)ق .هـ356ره ر  جمعی  قرل اشان ره بدس  گرف  ؛بساق 
 .دند ، و بربان ترکی صق   میکردندصرو  ها هز نژهد ترک بو

قسطاطایه ره فتح کرده بود ؛ شدیدم در هروپیا مصیروف بیود ، وبمسیایل دهتثیی       1132هم رهطور  عرمانی که در ساق 
هیا شید ؛ چیون توهنیایی و قیدرو      ترکها یعای شعیه و سای کمتر هرزی میدهدند ، که هییی وضیعی  سی ب تیویی  صیرو       

؛ در حییییی  هز ب جاییو  و شییرق بییه پیسییرو  پردهتتایید  جاگیییدن بییا هم رهطییور  سییای عرمییانی ره ندهشییتاد ؛ لهییشه جانیی    
صرو  ها بیا چایان تعصیب جایون ممییر       ! تیییکه جاای  چاگیر دریی ماطیه بوجود مورده بود ؛ هیاها بهره بردهشتاد 

درییی  !! ردند ،که مردم مج ور بررهر بودند وییا ق یوق میشهب ، سیا  و روهیی  هیاهیا       با مااطآ مرتوحۀ شان برتور میک
؛ هرمنچیریکیه بیه شیعیه ت یدیل     « بدتر هز مف  ترکان عرمانی  و مف  هفغانها مف  تعصب بود » :مورد تیی بهار میگوید 

هسییمی در فیارس رهییج بیود ، منیر ه      شده نمی توهنس   منره نابود میکردند ؛ مرآل موسییی میامی که ماناد تمیام والییاو   
در مات  همامها به موهز سرهیی تعریتیی ت یدیل کردنید ؛ چیون دسیتگاه هیا  سیاز کیه بعیدم در هییرهن بوجیود ممید ؛ هیاهیا ره              

بهمییی ترتییب در میورد زبیان ،     !! نمیتوهن موسییی تثیی کرد ؛ چون وزن که نصه موسییی هس  در منها وجود ندهرد 
ترکی میرج شیده بیود ، درییی عصیر نیوع هیروهری ترکیی بوجیود موردنید ، یعایی هسیما و هصیطیحاو              که ق ل بر من با 

 !!    ترکی و مغثی ره در قید دستور پارسی هفاده میکردند ، صرو  ها نوع ناسیونالیرم شعیه ره تاسیر کردند 
د ، کیه درحیییی  پاییه گیشهر     صرو  ها برتیف دیالمه دول  سیاسی مشه ی شیعیۀ همامییه ه ایی عسیر  ره بوجیود موردنی      

دول  و حدود سیاسی کسور  هستاد که در هعصاربعد منره فارس و هیرهن توهندنید؛ زییره منهیا تیود ییت هیدف دهشیتاد        
ترویج مشهب شیعه بود ، سیطۀ صرو  همه هشیخا  کیور هدبیی ومتعصیب  و ترکیی زبیان بودنید ؛ لهیشه  تمیام قیدرو           

نها ه  ، هر منچیریکه شعیه ن ود همه ره قثع وقمع میکردنید ، هز جمثیه زبیان    سیاسی در دس  روحانیون شعیه بود که م
مردم هیرهن ومخصوصف سای مشه ان تاجت که در مایاطآ شیرقی هییرهن هقامی  دهشیتاد ، هیاهیا برضید موالنیا ، حیافظ و          

هییار هدبیییاو دور ت ییدیل کردنیید؛ تیییی ب« تیامی  »بودنید  ، بعیید هز تصییرف هییرهو هرجییا کیه نییام جییامی ره دیدنیید منییره بییه    
هدبییاو تیثیی عامیانیه کیه هیر سیطر من ممثیو هز کثمیاو و ع یارهو ترکیی           : میخوهند ، ومیگویید « طرینه»صرو  ها ره 

 مغثی و عربی بود
تکثو ، هسیتاجثو و شیامثو بودنید کیه ،بربیان      : تا ریخ شاهد هس  ، که صرو  ها  هیرهن ترکی زبان و مربو  بسه ق یثۀ 

ادر هفسار ترکی ت اربود  و قاجار  ها هز ق ایل ترکمی بودنید؛ هحسیان شیاطریار درییی  میورد      ترکی صق   میکردند، ن
زییر فرمیانروهیی   ( ییازده  تیا بیسیت  مییید  هسی      ) هیرهن هز سدا  پاچ  هلی پیانرده  هجیر  ، کیه مطیابآ بیه      »: میگوید

(!!                  هییرهن نامیۀ سیاق ییازده      ) « بیوده    همره و پادشا هان ترک یا ترک زبان بسر برده و زیستگاه ق ایل ترک و ترکمی
یکیی هز عوهمثیکیه شیاه مقمید قاجیار در تیت  قیرن هجییده   قرییۀ کوچیت تهیرهن ره کیه در من عصیر تاهیا پیانرده هییرهر               
نروس دهش  ، پایتخی  تیود سیات  ؛ چیون  ق اییل تیرکمی کیه و  زهدا منهیا بیود ، بیایی قرییه قرییب و زمیایۀ مقافظی                

و  رهبوجود می هوردند، که هیاها نیر ترک زبان بودند ؛  درهمیی عصرقاجاریه ،  فیارس برطیور عمیده هز قیوم     دول  
تیرک، عییر ، کیرد ، لییر ، بختیییار  و تاجهیت تسییکیل میسید ، کییه هکررییی  ره ترکهیا تسییکیل میدهدنید ،و تاجهکهییا هقثییی         

ی می کردند ، که همیی سه شیهر غربیی تیریی    کوچت ره بوجود مورده بودند ، که در نیساپور ، طوس و سرتر زندگ
والیاو ترهسیان ره تسیکیل میدهدنید ؛ بیه ع یارو دیگیر هییی والییاو بصیورو تیاریخی مربیو  فیارس ن یوده ، بثکیه جیر                

درجیا   " میاره بیر  و ترهسیان وتخی  و مثیت نیامرد مقمید باشید         " ترهسان بودند ، دریی مورد تاریخ بیهییی میگویید   
یعای وسط ترهسیان هسی  ، لهیشه نیسیاپور سیرتر و طیوس ، غربیی        " وهسطۀ ترهسان هس   هرهو که" دیگر میگوید 
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تییریی شییهر هییا  ترهسییان بییوده هنیید؛ تییاریخ بیهیییی هز هز ر  عییرهق و ج ییاق نییام می ییرد در مییورد سییاکاان ر  در          
رهسیانی بیوده   یعایی باشیادگان ر  غییر ترهسیانی و ضید ت     " قومی هند کیه ترهسیانیان ره دوسی  ندهرنید     :" میگوید 133

 !هند
هما صرو  ها بعد هز هستقکام شان  هییاالو غربیی  ترهسیان ره تیا حیدود قایدهار تصیرف کردنید ، کیه هییی وضیعی  هز            

بطییور گیییر وگرفیی  ( م1716ـیی1129)ق مطییابآ بییه.هییـ1123ق تییا سیییو  شییان بدسیی  هییوتکی هییا در سییاق  .هییـ 395
، یعای ( م1616ـ   1651)ق .هـ 1279ـ  1222الها  وضمای هدهمه دهش  ، که بعد هزهنیرهض هوتکی ها  ، هز  س

در ظرف پاجاه ویکساق دوهزده مقاربه بیی فارسها و ترهسانی ها بخاطر همیی والییاو غربیی و هیرهو وهقیع گردیید ؛      
هز جمثیییییه حمثیییییه و مقاصیییییرا هیییییرهو بوسییییییثۀ قاجیییییار  هیییییا ، در جرییییییان جایییییر هوق هفغیییییان وهنگثییییییر در سیییییاق       

نریوس شیهر هیرهو ق یل هز مقاصیرا قاجیار  هیا هرتیاد         : "خ فرهنسو  فریه میگویید  هس  ؛ مور( م1693)ق.هـ1211
؛ بیا وجیود منهی  نتوهنسیتاد هیرهو ره تصیرف       " هرهر بود ؛ هما بعد هز تت  مقاصره بیه شی  تیا هری  هرهرنریر میرسیید       

هر هیا تاجهیت و   کااد ؛ هما طوس ، نیساپور و قسمتی هز سیرتر ره هز تیاک ترهسیان جدهکردنید ، کیه باشیادگان هییی شی        
در مرکر ، جایو  وغیر  هییرهن منجیایی کیه ترکیی نریوس نکیرده         » : در  زبان بودند ؛ مقمد تیی دریی زمیاه میکوید

هسی  لهجیه هییا  مقثیی یییا کیرد  و لیر  هسیی  وییا پهثییو  شیمالی ، پهثیو  جاییوبی ؛ چاانچیه زبییان شیهر و روسییتاها             
کیه هییچ ییت هزییی حرکیاو      ...... ی طرز هده  کثماو پهثو  هصرهان ، فارس و نهاوند، پر هز لغاو هصطیحاو و حت

ترکی او در زبان در  ن وده هس  و در ترهسان نییر وجیود نیدهرد ، بثعکیر بسیا لغیاو و هصیطیحاو وترکی یاو در          
 «که در زبان پهثو  نیس  ولی میان مردم ترهسان متدهوق هس  

منها ره عر  میگویاد وعربی صیق   میکااید ره کیامآل حیشف     دریی بیاناو مقمد تیی بهار ناحیه توزستان و ههوهز که 
کرده هس  ؛ ولی روح قضیه هیاس  که ترهسان در هیرهن موجود ، ع یارو هز نیسیاپور ، طیوس و قسیمتی هز سیرتر       
هس  ؛ چون قسیم  دیگیر سیرتر مربیو  روسییۀ شیورو  میسیود ، یعایی دولی  هییرهن زبیان تاهیا ده فیصید سیرزمیی               

؛ لهییشه رهبطییۀ !! ود فیصیید هیییرهن وباشییادگان من تقمیییل میکایید ، تییا عطیی  شییئونیرم شییان تسییکیی شییود  وههییالی منییره بییه نیی
سیه شیهر غربیی ترهسیان تیاریخی        صرو  ها ، قاجار  ها و تمام سثسثه ه  بعد  تا همیروز بیا زبان ارسیی در   همییی    

ه در جرییان قیرن نیوزده حریظ     ، که فارسها قهرم تصرف نموده ، بکمت و پییرو  هزسیاسی ، روس و هنگثییر منیر    هس 
روز هدهمییه دهرد؛ هزیییی؛ صییرو  هییا کییه زیییاده هز دو صیید سییاق دولیی  سیاسییی مییشه ی ره باییا گشهشییتاد کییه تییا همیی   کردنیید ، 

، دکتییورهن ، پروفیسییورهن و عیمییه هییا  زبییان فارسییی وهحیید درعصییرما ؛ چییره هیچکییدهم جییرمو حضییور و    دهنسییمادهن
 کاوی و هرزیابی بعمل  مورند؟؟« فارسی صرو  ها» هد  و زبان صیحی  هیاره بخود نمیدهاد ؛ تا دربا 

هیاهیا کیه در تییوه  وبییدهر  نسسیته و هفتییاده ؛ منییدر شیاهاامه مییی نالاید کیه منییره فرسیوده نمیوه هنیید ؛ وهییی در حالیکییه             
می   شاهاامه بربان ههل ترهسان نوشته شده هس ؛ پر میتدر تریی دول  فارس کیه زییاده هز دوصید سیاق عمیر وحکو     
بیی   "کرده، چره هدبیاو منهاره نمی گسایاد ؛ مرآل م ار باقر مجثسی که زیاده هز یت مثیون و دوصید هیرهر باصیطیح    

نوشته هس  ، که برهبر به حج  چاد ده شاهاامه هس  ؛ هما مقتوه  یت فصل منیره هی  نیدهرد ، تاهمیه ب یااید ، کیه مییا        "
 تیر ؟ صرو  ها بربان شاهاامه میگرتاد و میاوشتاد یا

هدبیاو عصر صرو  ها مهر بطین بریی هدعا میگشهرد که میگویاد زبان در  در هیرهن میروج شیده بیود ؛ چیون هییی      
 نمونۀ هز باصطیح شعر عصر صرویه!! هدبیاو ممیختۀ هز زبان فارسی شیرهز  و ترکی هس  

 مسو سوته جان  بتماشانه ** گل دیم  تاکه بمینه مسو 
 تا تره نیاه دل  وه نمسو** مده پیغام که هیاها قصسر 

 مغر تاشونه** زفل ره وهکی هگه دق می ر  
 

مشه ی شعیه تیا همیروز    م بدس  مقمود هوتت ساقط گردیدند ؛ هما دول  سیاسی1716باالتره صرو   دیاه جانه مسو
 .در هیرهن مستیر هس  

م  کیامآل سیاحۀ نریوذ    1626در شروع قرن هجده  ، هیرهن که در طی دو معاهدا گثستان و مخصوصف ترکمتانچیا  در  
هگرنگویی  مستعمرا روس شده بود؛ زیره روسها حآ مدهتثۀ قاسثی در تجارو ،موهصیو ، کستی رهنیی ، گمرکیاو و   

 !ن ره بدس  مورده بودند حتی قضاوو در هیره
، ن هز سیاحۀ نریوذ روسیها تیارج گردیید     هنیی  بثسویت روسها ره موقتف در دهتل سرحدهو شان مقدود کرد ؛ لهشه هیره

سرکسیی همیییر همییان هلیه تییان در وصییوق هسییتییق هفغانسیتان ، هنگثیسییها ره بسییدو دسییت اچه نمیود ؛ لهییشه جثییو و  فرمییان       
د ، هزیکطرف ماابع سرشار نرتی منره شروع بمکییدن نمودنید، وهزجانیب دیگیر هییرهن ره      دول  هیرهن ره در دس  گرفتا

بقیث س ردر برهبر شورو  بثسویت قرهر دهدند ؛ لهیشه برمیر رسییدن مسیروطی  و ورود رضیا تیان درسیاحۀ سیاسی          
 !دونتیجه مستیی  همیی رویدهد هستاد

د مغیاز میگیردد ؛ لهیشه در شیروع بیره  هییی دولی  بیررم         هزهیاجا نیسۀ ساتتمان دول  فارس بررم با تیاریخ شیکوهما  
م بییره  1391زبییانی وهحیید دسیی  وپییا باییید کییرد؛ چییون دولیی  فییارس نمیتوهنیید زبییان ترکییی دهشییته باشیید ؛ لهییشه در سییاق    
 !! سرپوی گشهشتی برتمام هیی تااقصاو ، هس  تاریخی فارس ره با هصطیح جغرهفیایی هیرهن عوض کردند
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هض دول  بابر  ها  هاد در نیمۀ دوم قرن نوزده  گاجیاۀ بررم زبان پارسی هاد ره که زییاده هز  هنگثیر بعد هز هنیر
م 1696هییرهر سییاق عمییر دهشیی  در هتتیییار تییود دهشیی  ، منییره در دسییترس دولیی  هیییرهن  قییرهر دهد ؛ زیییره در سییاق          

ره زبان مماوع در هاد هعییم   حکوم  هاد برتانو  زبان هنگثیسی ره زبان رسمی هاد ، هردو ره زبان مروج و پارسی
 .نمود 

هنگثییر ذتییرا بیررم پارسیی در  و فرهایر شیگوهماد منیره بکسیور  دهد کیه تاهیا کمتیر هز ده فیصید نریوس من بیایی               
 !!زبان تکث  میکردند ؛ تا میاصدی تفمیی گردد

ود کردنید ؛ هییی وضیعی  ره    زبان پارسی ره بربان فارس و فارسی ت دیل کرد و منیره زهده و پیروردا هیالی  فیارس وهنمی     
هگیر عیوهمی کیابثی صیرف     » :ی  نوشی   .هیـ 1236چاان تیویه وت ثیغ کردند که مقمود طرز  در سرهج هالت یار سیاق  

هیی !! « با لهجۀ فارسی تود کابل با مرد طهرهنی حرف برند به بسیار دشوهر میصد تود رهبیدیگر فهمانیده میتوهناد   
رز  تیثی هرزنده هسی  ؛ زییره تصوصییاو زبیان میرد کیابثی و طهرهنیی ره ق یل         یاددهش  و شهادو مرحوم مقمود ط

هیاییت دو مثتیی کیه بربییان باصیطیح وهحید حییرف     .هز تیرویج مط عیۀ فییرهنکثی ، رهدییو ، سییاما و تثویریییون بییان میکاید       
هیا در ظیرف هقیآل    چیره؟؟ زییره زبیان هیرهنیی     ! میرناد ؛ هما درهمیی زبیان هفهیام ترهیی  بییی شیان صیورو گرفتیه نمیتوهنید        

چهار قرن گششته ، متکی بگرته ها  مقمد تیی ممثو هز کثماو و هصیطیحاو ترکیی ، مغثیی ، مذر  و پهثیو   هسی ،      
همیروز در ترهسییان ـ تاصییه     » :در حالیکیه مییرد کیابثی پارسییی سیچه صییق   میکاید؛ مقمیید تییی بهییار شیهادو میدهیید        

هییی قیوق تییی    « طرز تثریظ زبیان در  در روسیتاها موجیود هسی       هفغانستان و بخاره وتاجیکستان نمونه ها  بارز  هز 
بهار پاجاه ساق بعد هز بیاناو مقمیود طیرز  هفیاده شیده هسی  ؛ همیا بییت عیایی  هصیاب  وهتصیاق دهرنید ؛ لهیشه ط یعیی              

د ، متاسرانه دول  هیرهن هدبیاو عصیر صیرویه و قاجارییه ره سانسیور و تقیری  میکای      !! هس  که زبان همدیگره نمیدهناد 
یعای هیچاوع تقییآ و تت ع وهقعی و بیطرف دریی مورد تا همروز صورو نگرفته ؛ هما در عوض با پر رویی مط عیۀ  
فرهنکثی تهرهن شاهکار ها  ترهسانی ق ل هز هجوم چاگیر،  م ار و نوشته هیا  هزعهید غرنیو  هیا لیود  هیا وسیور         

 .م ار هیرهن و نویسادگان هیرهنی نسر و پخ  میکادها و مخصوصف بابر  ها ؛ درهاد ره تا قرن نوزده  ، باام 
هز !! در حییییی  مثیی  هیییرهن بطییور وسیییع تاهییا بعییدهز جاییر دوم جهییانی بییه ممییوزی زبییان پارسییی در  مغییاز کردنیید         

هیاجاس  که فرهاگستان هیرهن هجازا هرنوع کج قدمی در مورد هییی زبیان ره بخیود دهده میتوهنید ؛ زییره هییی باصیطیح        
بمرابۀ یت کارتانه لغ  ، کثمه و هصطیح ساز  بکیار هندهتتیه شیده هسی   ؛ چیون مثی  هییرهن بیایی زبیان           فرهاگستان

پیوند و رهبطۀ تیاریخی نیدهرد ؛ هز هیایرو هنیدک مییاومتی در برهبیر هییی لغیاو کثمیاو و هصیطیحاو صیاع شیده و زبیان              
 مصاوعی که هز من ناشی میگردد نسان نمیدهاد    

هانی و تاسیر دول  هسرهییل ، دول  فارس بررم عیوه بر وظایه ق ثی ، بره  میابثیه بیا هتقیاد    در تت  جار دوم ج 
عر   در معارضه و تضاد قیرهر دهده شید ؛ بایف هز حمایی  عیام وتیام دوق غربیی ، هییاالو متقیده و لیوبی جهیانی یهیود             

لمثثیی بییر هدعیا هیا  دولیی  هییرهن مهییر     برتوردهرگردیید ، کیه منهییا در مقافیل ، مایابع وتاسیسییاو فرهاگیی و هدبییی بییی ه      
بایاترتیییب کسییانیکه تییا شییروع قییرن بیسییت  بییه زبییانی ممیختییه هز ترکییی و مغثییی و عربییی و     !! صییقه و تایییید میگشهشییتاد 

پارسییی صییق   میکردنیید ؛ هیاییت تییود ره مالییت و هدهمییه دهاییدا فرهاییر پارسییی و ترهسییانی معرفییی میکاایید ؛ همییا             
 !!  بود؛ بره  تفمیی و تاییدهوی  دول  باصطیح شاهاساهی پهثو  مقمد رضا   درحییی  هیی یت فرضیۀ ت ثیغاتی

هدعا  فرضی مالکی  بر زبان پارسیی هز سیو  دولی  هییرهن پاییه و هسیاس تیاریخی نیدهرد ، هگیر هیرهنیی هیا بیایی زبیان              
 !!!صق   میکااد هیرهد  موجود نیس  ؛ هما ن اید بر هصوق و هساساو من تعرض کااد

   
 داردادامه 

 


