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 ۲۲۰۲۱۰۲۱۰۱           نجیب سخی
 

 نگاهی مختصر بتاریخ قرون جدیده ومعاصر زبان پارسی
 

 (پیوسته به گذشته)
 

 زبان پارسی و برخورد دولت کنونی ایران با آن 
 

دولت ایران؛ از پذیره های تاریخی مشترک سه ملت افغانستان ، ایران و تاجکستان بهره گرفته ویک مشت 
اصطالحات خود پرداخته را زیرنام زبان واحد می خواهند برین ملل تحمیل کنند، که  نه، خدمتی باین زبان است ونه 

وکت تاریخی ذخیره بزرگ ادبی زبان پارسی دری را میخواهند باین ملل ؛ لهذا بطور مصنوعی  حادثه سازی کرده ش
درخدمت یک دستگاه دولتی و یک دیدگاه سیاسی قراربدهند، تا آنرا تثبیت هویت کنند ؛ لهذا این ثروت تاریخی را از 

 ! وارثین اصلی آن ربوده وبکسانی بدهند که بازماندگان حقیقی ، محافظ و ادامه دهندگان آن نیستند
تر از آن اینکه در غیبت گویندگان این زبان در مبانی و اصول ترتیب و ترکیب آن مداخله کرده ، خطوط و خطرناک

برجستگی هائیکه تعین کنندۀ خصلت این زبان است؛ آنها را هموار واگرممکن باشد حذف کنند ؛ در عوض حواشی و 
کنند ؛غافل از اینکه ما اساس و ریشۀ زبان را از  تعلیقات خود ساخته وپرداخته را زیر نام تجدد بدان میخواهند اضافه
یعنی مبانی هر زبانی ریشه درقعرزمانه دارد؛ .... اجدادخود برداشته ایم و اجدادما از اجدادخود وآنها از اجدادشان 

ادری نمیتوان قهرآ آنرا تعدیل ویا تخریب نمود، ویا به ملت ومردمی آنرا پیوند زد و نسبت داد ،که زبان طبیعی و م
 شان 

آمیزش زبان فارسی شیرازی و پارسی دری ؛ اما با حذف و جدا نمودن ادبی ترین و هنری ترین ، از نیست ؛ بنابراین
بخش زبان دری از آن ؛ نوع مکالمه جدیدی را بوجود آوردند ، که آنرا فارسی زبان واحد مینامند ، که این وضعیت 

این زبانرا از اینجهت اسپرانتو  نامیده اند ، که زادۀ ! ارد تاهر چیز دیگر کآل بزبان اسپرانتوی اروپائی ها شباهت د
ذهن وتخیل یک یا چند فرد هست ، یعنی هیچ جمعیت یا کتلۀ انسانی در طول تاریخ با آن مکالمه و معاشره نکرده 

ن که موسس این زبان است است ؛ لذا کامآل ذهنی بوده و با هیچ عینیتی توافق و تطابق ندارد ؛ زیرا فرهنگستان ایرا
: هیچ رابطۀ عینی با متکلمین زبان پارسی ندارد؛  اینجا من یک جملۀ از فارسی زبان واحد را بطور نمونه ذکرمیکنم 

 «   تکواژه ها را جانشین واجها سازد و ساختهای تکواژی و واجی جمله را جداگانه تعیین کنند» 
ربی ، که چندین صدسال شده که در زبان دری موجودهستند،آنها را در فارسی واحد ایرانی ها  لغات وکلمات ع

بیرون کرده ، وبجای شان اصطالحات نامناسب فارسی واحد را می آورند؛ البته تنها و تنها لغات عربی؛  نه لغات 
ی ترکی ونه مغلی  ونه اروپائی و مخصوصآ نه پهلوی ؛ زیرا لغات و اصطالحات متعدد پهلوی را در زبان فارس

، مجموعۀ این وضعیت .. ایرانی داخل نموده اند ، ووقیحانه آنها را دری قلمدادمیکنند؛ مانند واژه ،همایش، ویرایش  و
را پاکسازی زبانفارسی مینامند؛  اما در حقیقت ؛ منظور چنین است،  که لغات  و کلمات تاریخی زبان دری را 

 "شهرستان "عوض والیت و وسیعتر بسازند ، یعنی کسانیکه بمحدود و محدودتر کنند و بخش فارسی واحد را وسیع 
مینویسند ؛ این عمل از روی عناد بازبان دری و خوشخدمتی بزبان " دبیره"وبعوض خط " بایگانی " و بجای ثبت

هرگاه این عمل را تحفظ زبان پارسی عنوان میکنند ، درحقیقت ! فارسی واحد ، یعنی فارسی ایرانی  انجام میدهند 
، ، سنتچند صد سال باینطرف تاریخ ، ادب ارسی دری را از عقب بخنجر میزنند؛ زیرا کلمات و مفاهیمی که ازپ

مذهب و روایات ما با آنها نوشته و تحلیل شده است ، همه را بدور میریزند و به جایشان کلمات وترکیبات خود 
ف نیرو های استعمارگر بکاربرده شده بود ، یعنی چنین عملی قبآل از طر. پرداخته فارسی واحد را تحمیل میکنند 

 .برای اینکه ملتی را از تاریخ سنت و روایتش منزوی کنند ، نحوۀ تحریر و تقریرش را قهرآ تغیر میدادند
م بمنظور واژه سازی دائر شده است ؛ من دقیق نمیدانم معنی 1311ش مطابق به  1111فرهنگستان ایران در سال 

.. اصطالح  ،استعاره ، لغت ، مهمله  و : ریشۀ پهلوی دارد ؛ اما آنرا دربرابر "واژه " واژه چیست ؟ چون
بکارمیبرند، که این وضعیت، یعنی یک کلمه را دربرابر پنج معنی قراردادن ، فقربیحد وحصرزبان واحد رانشان  

 !!میدهد  
که هدف آن در آوردن لغات ، کلمات بهرصورت این سازمان جهت تحقیق و تتبع در موردزبان بوجود نیامده ؛ بل 

ش، برابر 1131الی 1111واستعارات زبان پارسی دری از ریشۀ تاریخی آنهاست ، چنانچه این دستگاه تنها از سال 
اما نباید  "بیش از سی و پنج هزار برابربا واژه های بیگانه بوجودآورده  است "م  بگفتۀ خودشان 1111الی 1318با 

بعوض باالتنه بلوز ، بجای بکس ساک ، بعوض صنف یا " مانتو"اکنون برای باالپوش  فراموش کنیم که همین
لغات وکلماتی است که زبان دری چندین قرن از " واژه های بیگانه" میگویند ؛ پس هدف از.... جماعت کالس و 
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زبان واحد بوزن  دیگر زبانها برداشته و آنها را مطابق آهنگ زبان پارسی دری موزون ومقفی نموده است ؛ چون
وقافیه ، هویت و اساسات زبان پارسی دری احترام وضرورتی ندارد؛ لهذا این ثروت وهستی تاریخی پارسی دری را 

 !!در حال درهم شکستن هستند، تا این زبان را بتصرف خود درآرند 
که مطابق به نیاز و  ما به هیچصورتی مانع از ورود الفاظ وکلمات و حتی تراجم اصطالحات درزبان خود نیستیم؛

تغیر شرائط ایام ، کامآل همراه و موافق هستیم ؛ مشروط بر اینکه چنین حرکتی در جهت انکشاف و غنای زبان ما 
 . قرارداشته باشد ، نه اینکه پایه ها و اساسات آنرا درهم بریزد

یا بوجود آوردن لغت یا کلمۀ  بطور مثال اکادمی زبان  فرانسه که در حدود چهار قرن عمر دارد ؛ صالحیت اختراع
جدید را ندارد ؛ زیرا کلمات و اصطالحتیکه درجریان محاوره مردم و، ناشی از وسائل جدید کار ومعیشت بوجود 

با عام شدن انترنت در زبان " چهتی "میآید ؛ اکادمی تنها حدود وخصوصیت آنها را تعین میکند ؛ مثآل اصطالح 
می این حق را ندارد که بگوید این کلمه مرجع انگلیسی ، التینی و یا جاپانی دارد ، فرانسوی بوجود آمده است ؛ اکاد

باین علت در زبان فرانسوی داخل شده میتواند یا نمیتواند؛ بلکه وظیفۀ اکادمی آنست ، که منبع اصطالح را تعین کرده 
گرامری زبان فرانسوی  منطبق است ، آنرا در حدود ... و روشن میسازد ، که این یک اسم ، صفت ضمیر ، فعل 

نموده ، قانون و حدود این زبانرا باالی آن تطبیق میکند ، و بعدآ آنرا در اختیار فرهنگیان و عامۀ مردم قرار میدهد ؛ 
!!  اما فرهنگستان ایران دقیق بر عکس اکادمی زبان فرانسه که زیادتر از چهار قرن سابقه و تجربه دارد عمل میکند 

کلماتی را که زبان پارسی دری و مکلمان آن از حدود هزار سال بینطرف برداشته و آنها را منطبق یعنی لغات و 
بقوانین دستوری و آوازی زبان دری اعیارنموده اند ، و بدین وسیله تاریخ ، مذهب ، عادات ، روایات و فرهنگ خود 

ایران این فرهنگ هزار ساله رابا لغات را هزار سال است که نوشته اند و هنوز هم مینویسند ؛ اما فرهنگستان 
بعوض آنها کلمات ولغات خود پرداخته را تحمیل نماید ؛ این روش در حقیقت !!وکلماتش  میخواهد لغو ، ونفی کند 

بطور وضوح با نوعی . یک اقدام ضد فرهنگ ،ضدسنت ،ضد روایت زبان پارسی دری و تمام دری زبانان است 
 !! !استعمار فرهنگی طرف هستیم 

بهر مقداریکه سنت و روایت اجدادخود را در تحریر و تقریر زبان پارسی دری مراعات کنیم ، یعنی گرامیداشت 
وزن وقافیه ،بدیع وبیان ، حرکات و ممدودات ؛ در حقیقت بر ضد این استعمار مقاومت میکنیم ، وبهر اندازه ئیکه 

بکاربریم ،جمالت ناموزون ونا مقفی را شعر بنامیم کلمات واصطالحات فارسی اسپرانتو را در نوشته های خود 
 !! بهمان اندازه باین استعمار فرهنگی کمک و یاری میرسانیم 

 !!!! بنابرین سرحد بین فرهنگ و ضد فرهنگ در زبان پارسی دری مشخص و روشن است 
یرانی ها وجود داشت و م ،بنا بر تفاوت چشمگیریکه بین زبان نوشته وتحریر نزد ا1391و 1311در حدود سالهای 

دارد ، زبان مردم ایران را بدو قسمت فارسی ادبی درسی و رسمی ،  و فارسی غیر ادبی ، غیر درسی و غیر رسمی 
فارسی ادبی یعنی دری که در آن کالم سعدی و حافظ و نظامی ودیگرسخنسرایان واقع شده است . تقسیم نمودند 

مردم ایران است از جمله کالم بابا طاهر عریان ،علی فیروزه ، بندار ودیگری فارسی شیرازی که درآن زبان عامۀ 
که آمیختۀ از فارسی شیرازی و ترکی و ازبکی  است ، نوشته های این زبانرا فهلویات نیز میگویند ؛ این ...رازی و 

 !زبان را غیر ادبی و غیر رسمی مینامند 
ببعد (  یعنی قرن دوازدهم میالدی) ه از قرن پنجم هجری،افسوس ک» :تقی بهار در جلد سوم سبک شناسی میگوید 

زبان قلم وزبان عادی فرق پیدا کرد ، واین معنی یعنی متفاوت بودن زبان مادری یا محاوره با زبان قلم ؛ دربلدانی که 
و چون بلدان پهله وجبال طبرستان وگیالن و آذربائیجان ) زبان دری با زبان محلی تفاوت فاحشی داشته است 

خوزستان و شاید قسمتی از فارس که در عهد قدیم هریک بزبانی سخن میرانده اند و هنوز لهجه های پهلوی شمالی ، 
تقی بهار . « (آذری و رازی و شیرازی و خوزی و گیالنی و طبری و غیره زنده ومعمول بوده است : جنوبی 

یران کنونی با زبان دری تفاوت فاحشی داشته درحقیقت میگوید که زبان باشندگان شمال ، جنوب ، غرب و مرکز ا
تنها منطقۀ شرق یعنی نیشاپور وطوس و سرخس ، که جز توابع خراسان بودند بزبان دری صحبت میکردند و زبان و 

 !! گفتار ونوشتۀ شان باهم تفاوت اندک داشته 
ازه که  قشر بیسواد درجامعه کاهش تفاوت بین زبان نوشته و گفته در جوامع بشری وجود داشته و دارد ؛ اما بهر اند

یابد بهمان اندازه این شگاف یا فاصله بین زبان تحریر و تقریر کمتر میشود؛ اما قابل ذکراست که هیچوقتی از بین 
نخواهد رفت ؛ چون جامعه و زبان او در تحول دائمی قرار دارند ؛ اما درهیچ نقطۀ روی زمین اجتماعی وجود ندارد 

ن ادبی و یک زبان غیر ادبی وجود داشته باشد؛ زیرا چنین وضعیتی ضد طبعیت جامعۀ انسانی ، که در آن یکزبا
واقع میگردد، یعنی هیچ شخص گروه و یا جمعیتی وجود ندارد، که زبان اجداد خود را ، که در خانه ، شهر و بازار 

این زبان راغیرادبی، غیر رسمی قلمداد  و با والدین و دوستان خود بذریعۀ آن مکالمه میکند بدون اکراه و جبر بیرونی
دری زبان مادری و " کند ؛ مگر اینکه با دو زبان متفاوت وجداگانه طرف باشد  ؛ از اینجاست که دهخدا میگوید 

جای بس تاسف است زبانی را که از معلم می اموختند آنرا رسمی و " طبیعی ایرانی ها نبود آنرا در مکتب آموختند 
 !! مینامند ...و زبانی را که از مادر می آموزند آنرا غیر ادبی و غیر رسمی ادبی میگویند ، 
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برای حل همین تضاد ، که بعد از تبدیلی نام فارس بایران بطور جدی دست بکار شدند ؛ به اینکه زبان پارسی دری 
اولیه اش بدور برده  ، در  را که دیگرمحافظ ونگهبان تاریخی نداشت بتحلیل و انحنا بکشانند و آنرا از قاعده و اصول

حقیقت زبانی بوجود آورند ، که آمیزشی از پارسی دری و فارسی شیرازی باشد ، واین همان چیزی است که مشت 
افراد نیمه ادیب و نیمه آخوند ؛ اما درحقیقت اشخاص امی و بیخبر از فرهنگ و تاریخ فرهنگی ملت ما ؛ بنام فارسی 

وصف آن مقاله ها حتی کتاب نوشته اند؛ دلیل می آورند ؛ چون ما از لغتنامه دهخدا و در !! زبان واحد یادمیکنند 
استفاده می کنیم،اشعار حافظ فردوسی و سعدی را همه میخوانیم و باالخره ازنشرات وکتب چاپ ایران استفاده و مفاد 

 !!؛ باید قبول وتسلیم کنیم  برمیداریم ؛ لهذا زبان ما واحد است ، ورهبری و حاکمیت دولت ایران را برین زبان
 پارسی زبان واحد وجود داردآیا 

 شته ؛ بلکه تفاوت زبان مطرح بودهسرزمینی که امروز ایران نامیده میشود ؛  در طول تاریخ تفاوت لهجه وجود ندا 
زبانهای » : ؛ ارانسکی میگوید ... زبان فارسی شیرازی ،آذری ، اصفهانی ، طبری، پهلوی ، کردی  و چون ،

نوشته شده و تا آنوقت درد و سوخت  1319مقصدارانسکی آریائی است ؛ چون کتاب او در سال ) خانواد ایرانی 
خیلی تازه بود ، از اینرو اصطالح جنایات نازی ها که خود را آریائی میگفتند در جامعۀ روسیه یا شوروی وقت 

اریائی را با ایرانی جاپری نموده است ؛ از جانب دیگر خود شرح میکند ، که ایرانی را بمفهوم جغرافیائی کلمه 
همه باهم مبدا مشترک دارند ؛ اما جریان زمان آنها را چنان تغیر داده که یکی زبان دیگر را ( استعمال میکند

 .  « نمیدانند 
 امروز لغت فرس قدیم و لغت دری تفاوت بسیار است و دشوار است که ما بتوانیم» :ار درین موردمیگوید تقی هب

 «مدعی شویم ، که این دو زبان باهم اتصالی داشته اند 
از اینجاست که بیهقی هویت قبیلوی خود را روشن میکند ؛ زیرا در اطراف او زبانها و اقوام ترک ، کرد ، ترکمن و 

 .ی و جبال  وجود دارند مردمان ر
مردم مغرب ، مرکز ،شمال و جنوب غربی ایران ، تا دیری جز به پهلوی یا طبری سخن : "محمد تقی بهار میگوید

اشعار فهلوی  یا رازی یا : " در مورد دیالمه که معاصر غزنوی ها و بیهقی بودند تقی بهار میگوید " می گفتند 
 ؛ " طبری یا نثر طبری متداول بوده است 

از بحثیکه درباصطالح ادبیات عصر صفویه در مورد تاِجکها جریان دارد چنین نتیچه گرفته میشود ، که تا ختم قرن 
نوزده ، یعنی پایان قاجاریه ، همین زبانهاهیکه تقی بهار از آنها یاد میکند مروج و مرسوم بوده اند ؛ تالش دولت 

ارسی بهر قیمتی که شده در حقیقت برای زدودن همین پیوند ترکی ایران از شرو ع قرن بیستم در قاپیدن هویت پ
است ، درحالیکه درمحدودۀ سیاسی ایران ... ازبکی  تاریخی سرزمین معاصر ایران با ترکها و تا تار ها کردها و

ول کنونی بصورت تاریخی  کردان ، لران ، بختیاران ، بلوچان ، تالشان ، ترکها و عربها متوطن بوده اند ؛ بق
م نفوس ترکهای ایران تنها در آذربائیجان ، درحدود پنج میلیون نفر بود، در صورتیکه  1319ارانسکی در سال 

نفوس کل کشور در همین سال کمتر از نوزده میلیون بوده ،که هریک از اقوام یاد شده درفوق زبانی بجز از زبان 
 !پارسی داشتند

ۀ قسمتی از آثار تایخی زبان دری در خدمت و ادامۀ همین تعویض و ورود مطبعۀ فرانکلن درتهران و نشر دوبار
تصرف هویت پارسی  قرار دارد؛ زیرا در حاشیۀ اقدامات دولت ایران در تصرف زبان پارسی دری مالحظات ذیل 

 !!قابل تآمل هستند
یخ اقتصاد قوی و مرفه  کسانیکه اندک شناختی در امور اجتماعی جوامع بشری داشته باشند ؛ میدانند که در طول تار

 .را در جوامع انسانی باعث میگردد، فرهنگ قوی و شگوفا رابا خود می اورد ؛ اما اقتصاد ضعیف فقر فرهنگی 
آنانیکه این فقر فرهنگی صدسال اخیر را میخواهند با حراج . نباید فقر فرهنگی را با فقدان فرهنگ  اشتباه نمود

ما جبران کنند ، این عمل با منافع مردم ما رابطۀ ندارد ؛ بلکه برای خود گذاشتن اصول و موازین حقوق فرهنگی 
؛ زیرااستفاده از لغتنامه ها وکتب چاپشده در ایران ویا هر معذر دیگر نباید وابستگی !! گوشه وتوشۀ جستجو میکنند

 :    فرهنگی را باعث گردد؛ چون 
ده اند ،بیشک کوشش و زحمت مَولفین آنها قابل قدر است ؛ اما تمام لغتنامه هائی که بعد از جنگ دوم در ایران طبع ش

همه اقتباس نیمبند ودستکاری شدۀ ؛ شمس اللغات ،غیاث اللغات ، آنند راج ودیگران هستند؛ زیرا درین لغتنامه ها  
زبان مردم اثری از کلمات و لغاتی که مردم ایران بطور روزانه در کوچه وبازار بکارمیبرند وجود ندارد؛ درحقیقت 

ایران رانفی میکنند ؛ لهذا این لغتنامه هاهمه نیمبند و دستکاری شده هستند ؛ چون با واقعیت زبان جامعۀ ایرانی 
پیوند میزنند، که این خواستۀ مردم نیست بلکه تقاضای ... تطبیق نمی شوند؛ اما آنهارا بزبان موالنا و حافظ ونظامی 

دا نمیبود ، از لغتنامۀ اصلی و اصولی غیاث اللغات استفاده میکردیم؛ زیرا ؛ اگرلغتنامۀ دهخ!! دولت ایران است
مالغیاث الدین برخالف دهخدا که پائین را پایین ،رئیس را رییس ، مسؤل را مسوول ننوشته است، کلمات را با امال 

رازی تطبیق نموده است و تلفظ دری بدسترس ما قرارمیداد ؛ در حالیکه فرهنگ دهخدا ؛ امال وتلفظ را به فارسی شی
میگویند ؛ ما هم باید زبان طرز تلفظ واصول زبان خود را که در آن تکرار ممدودات وجود " پاییز"؛ چون ایرانی ها 

 !ندارد، زیر پا بگذاریم و پاییز بگوئیم وبنویسیم ، و این مشت نمونۀ خروار است 
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میشوند ، حرکات کلمات ولغات بنا بر دلیل گفته نشده مرجع لغات وکلمات درفرهنگهای ایرانی  به حاشیه نگهداری 
کامآل حذف شده و با خصوصیات تقریبی و نیمکارۀ  فونتیک غربی معرفی میشوند ؛ اگر چشم عقل را باز کنیم ؛ این 

 !!وضعیت بجز از ایرانی سازی زبان دری چیز دیگری نیست 
جدید چاپ نمیکند؟ ؛ لهذا لغت نامه هائیکه مربوط زبان دری چرا ایران آنند راج ، شمس اللغات و یا غیاث اللغات را ت

 1391و  1311هستند ، باید بادامۀ شمس اللغات آنند راج و غیاث اللغات قرار گیرد ؛ نه اینکه پیرو نشرات سالهای 
 !! ایران باشد ؛ زیرا درین نشرات انکشاف زبان مطرح نیست ؛ بلکه تغیر زبان در دستور کار قراردارد 

م به افغانستان میرسیدند ، در درهم شکستن فرهنگ و فرهنگیان اصیل نقش 1391کتب ونشراتیکه بعد از سالهای  ــ
درجۀ اول را داشتند ، آنطوریکه ماشینخانۀ کابل را انگریزها ، چینی سازی شاکر را جاپانی هامتالشی کردند ، 

؛ لهذا  نشرات نیمه پارنوگرافیک وغرب ! دادند  نشرات ایرانی عین نقش را در مورد فرهنگ و مطبوعات ما انجام
زدة عصر شاه  ، و ریش وچادر دوران آخوندها شگاف عمیقی نه تنها درجامعة ما ؛ بلکه نزد خود ایرانی ها هم 
بوجود آورد  ؛ همین اکنون تراجم نیمبند و نیمکاره ، تحریف و سانسورشده ، زمینۀ  پویائی را در افراد مساعد جامعۀ 

حدود ساخته و ساحۀ دانش شانرا درحدود پوشش و استشارۀ غرب و آخوندها قرار داده است ، که گاهی جنبۀ ضد ما م
بطور مثال؛ کتاب موسیقی کبیر !! فرهنگی این نشرات بمراتب وسیعتر وفراختر از پهلو و سوی فرهنگی آنهاست

ت ؛ بعد از مطالعۀ این ترجمه ؛ چنین ش باصطالح فارسی ترجمه شده اس.هـ1111حکیم ابو نصر فارابی در سال 
نتیجه بدست می آید ، که فارابی شخص نیمه بیسوادی بوده ، که در حدود دانش قرون اوسطی حکیم قلمدادشده است ؛ 
چون در موضوع بحث اش تسلسل وجود ندارد ، فصل های مکمل کتاب گنگ و ناگشوده است ؛ چنین تصور پیش 

نامکمل از نوشته های یونانی ها باشد ، ادبیات و طرزتحریر این کتاب خیلی سست ،  میشود که این کتاب شاید تقلید
 !!تکراری و عامیانه است 

م بفرانسوی نیز ترجمه شده بود  ؛ از مطالعۀ متن فرانسوی نتیجۀ ذیل بدست می 1311خوشبختانه این اثر در سال 
، موضوع موسیقی را بنوع خیلی مسلسل و مدلل  حکیم فارابی ازآن عصرتا امروز یک دانشمند بوده وهست: آید 

شرح میدهد ، وآن بخش از موسیقی را که یونانی ها حل وتفهیم نتوانسته بودند ، همه را توضیح وبیان میکند ؛ پایه 
های عام موسیقی انسانرا چنان عاقالنه پی ریزی میکند ، که این موسیقی تا امروز بر مبنای آن استوار است ، 

که موسیقی او یعنی موسیقی مقامی بمثابۀ ثروت عام انسانیت دریونسکو ثبت شده است ؛ لهذا درترجمۀ  ازاینجاست
فرانسوی، یکنفر موسیقی شناس موضوع موسیقی را از یک زبان،  بزبان دیگری انتقال داده است ؛ اما درترجمۀ 

نموده است ؛ لهذا موضوع را به  باصطالح فارسی موضوع موسیقی را ترجمه نکرده ؛ بلکه زبان عربی راترجمه
دگم تبدیل کرده ، و زبان عربی را به کلمات  و اصطالحات منتزع و ادبیات عامیانۀ باصطالح زبان فارسی تنزیل 
داده است ؛ این ترجمه فارسی نه تنها ضد موسیقی ،ضد فارابی وضد زبان عربی است ؛ بلکه فرهنگ و دانش 

؛ لهذا تراجم ایرانی همیشه تقزیبی و از گاو غدودی هستند ، که موضوع مورد  تاریخی تمدن اسالمی را نفی میکند
 .   بحث را خشک وگاهی هم نقض میکنند ؛ بنابرین علت جنبۀ ضد فرهنگی آنها وسیعتر از بخش فرهنگی شان است 

ا بطور دقیق و ــ درمورد اشعار بزرگان سلف پارسی دری ، شاید همه متن ومضمون آنرا میخوانیم؛ اماهمه آنهار
آنچنانیکه سخنسرا فرموده بود درک ، و ادا کرده نمیتوانیم ؛ زیرا زبان ما از دو بخش حروف و اصوات تشکیل شده 
است ؛ آنچه که ما ازکالم،شعرای بزرگ می خوانیم حروف هستند ، نه آوازها؛ افراد  زیادی باین اعتقاد عامیانه باور 

مفاهیم طرف هستیم ؛ لهذا عین زبان هست ،رابطۀ حرف با آهنگ ، دارند؛ چون باعین حروف ، کلمات و 
خصوصیت منحصر بفرد  در شعر پارسی دری است  ؛ حافظ شیراز اگر باعین حروف ،عین کلمات  بزبان فارسی 

؛ درحالیکه درترکیب شعر پارسی دری آواز ها و !! شیرازی سخن نگفت به این علت بود که عین آواز وجود نداشت 
بحروف رجعت دارند، یعنی شعر پارسی دری ازتوازن اصوات حروف بوجود آمده است ، تمام بحث صنعت  اصوات

شعری در کوتاهی و بلندی این اصوات خالصه میشود؛ لهذا کسانیکه این اصوات رابطور دقیق ادا و اجرا نتوانند، 
ارتفاع صدا و تعداد هجا ها را صامت ها و مصوت ها با هجای های کوتاه و طویل عوضی بگیرند و تفاوت بین 

را بی وزن قرائت میکنندمثآل حضرت .. و..و..درک نکنند ؛ مسلمآ  شعرحافظ ،سعدی ، فردوسی ، انوری ، نظامی و
ابوالمعانی بیدل را تا سی سال قبل در ایران کسی نمیشناخت؛ وقتیکه آگاه شدند که بیدل کیست ، حضرت بیدل که خود 

مینامد ؛ اما ایرانی ها بآخر نام بیدل دهلوی را هم اضافه میکنند ، گویا چندین بیدل وجود « دل میرزا عبدالقادر بی» را
دارد تا یکی از دیگری تمیزشوند ؛ چون ناصر خسرو ،وامیر خسرو ؛ اما هدف شان اینست که بگویند گنجینۀ زبان 

اما آنچه !! انستان عزت واحترام میشودپارسی هند را انگلیس بما داده است ؛ اگرچه  بیدل بطور تاریخی  در افغ
مربوط بشناخت بیدل میشود ببینیم که محمد تقی بهار بحیث ملک الشعرا ایران در مورد این بلبل زبان پارسی دری 

متاخران از قبیل بیدل وغنی قصد شان آوردن عباراتی است که با صنعت ومضمون جور بیاید نه با » : چه مگوید 
؛ اینجا دیگر واضح است که محمد تقی بهار ملک اشعرای ایران « البآ مقصودی هم نداشته اند مقصودی که دارند ؛ غ

با حضرت ابوالمعانی بیدل در عین زبان صحبت نمیکردند ؛ چون استعارات و اصطالحات بیدل را تنها کسانی 
نه اینکه آنرا در مکتب نزد میتوانند درک کنند که از چندین نسل زبان پارسی دری را درضمیر خود داشته باشند ، 

که از معلم  هم دری زبان مادریش نبوده ؛ لهذا هیچ تضمینی وجود ندارد همه پارسی گویان ، به تۀ  معلم بیاموزند ،
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... مطلب سخنسرایان برسند ؛ زیرا در ایران بزرگترین تعداد مفسرین ومترجمین اشعار حافظ ، سعدی ، مولوی و 
ان با آهنگ میخوانند؛ اگرچه شعرحافظ یا ازاین جهت است که شعر موزون را ندرتآ درایر! همین اکنون فعال هستند 

از !سعدی باشد ؛ زیرا با آهنگی که سعدی و حافظ سخن گفته اند، جدا و متفاوت از آهنگ زبان ایرانی هاست 
 !! اینجاست که با تقلید از زبان فرانسه شعر باصطالح نومینویسند

شناس بودند ، نه از رخ تصادف است ؛ بلکه  و  موسیقیگر وموسیقی..و..اگر رودکی ، مولوی، جامی ، امیر خسرو 
آنها شعر و آهنگ شعر را میدانستند،یعنی زبان دری و آهنگ زبان پارسی دری را ارج میگذاشتند؛ روی همین علت 
است که  از فرغانه و سمرقند وبخارا وبلخ  تا هرات وسیستان ویا از دهلی وکابل غزنی الی نیشاپوروشیراز،تمام این 

تنها لهجات محلی متفاوت داشتند  حتی زبانهای جداگانه از همدیگر داشتند  ؛ اما همه در قید آهنگ زبان  سخنوران نه
دری شعر سروده اند و نثر نوشته اند ، که این خصوصیت در طی یکهزار و دو صد سال از نسلی بنسلی تا عصر ما 

!!                         ا فرهنگستان ایران متالشی و نابود کندرسیده است  لهذا نباید گذاشت که این گنجینۀ هزار و دوصد ساله ر
کسانیکه تا سطح استاد زبان از برکت همین نشرات ایرانی درکشور ما رسیده بودند ؛ ولی  رابطه بین زبان و آهنگ 

را بیهوده  آنرا تا هنوز درک نکرده و برای اولین باربان برمیخورند ؛ چنین افراد که قضاوت در مورد زبان ما
استحقاق طبیعی خود میدانند و به دهل زبان واحد میرقصند ؛ چون تمام دانش شان از مطبعۀ فرانکلن طهران ناشی 

، که !!  و این سطح برای صدور تصمیم و فیصله در بارۀ زبان یک ملت مکفی و قناعت بخش نیست ،! شده است 
این نوشته ها ! می یابیم "سرگذشت زبان فارسی دری "عنوان مثال چنین قضاوت را در اکثر مقاله  های کتابی زیر 

بحثیکه در مورد تاریخ زبان !! فارسی را زبان واحد قبول کنیم : یک ته ومخرج مشترک با هم  دارند و ان اینکه 
ـ 1311دری درین نوشته صورت میگیرد ، چیز دیگری نیست مگر پشت و رو کردن تاریخ زبان فارسی که از 

؛ مثآل همه معتقد هستند که دری !! همین سالهای اخیر در زمینه بوسیلۀ ایرانی ها نوشته و تکرار شده استم تا 1391
زبان دربار بوده و یا این نظر خانلری که دو تخاری آریائی و تاتاری وجود داشته ؛ بدون ارائه سند مرجع ومنبع ، 

این اظهارات مغشوش نمودن منشآ و مبدای زبان دری  در حالیکه هدف خانلری از!! این نظر را دربست قبول دارند 
است ، یعنی زبان دری را از جریان زمان جدا ساخته و آنرا بیک مقطع زمانی مربوط میکند و تنها بعد زمانی و 
ادامۀ تاریخی  زبانهای منطثه را مربوط و منوط بزبان پهلوی میداند واین اصل و ادعائی است که جهت ثبوت آن 

د و برهان تاریخی و علمی وجود ندارد، مبنی براینکه زبان دری ادامه یا پی امد زبان پهلوی باشد ؛ چون هیچنوع سن
این دو زبان در ادای حروف متحرک وساکن ،و خصوصیات صرفی و نحوی، ودرمفاهیم لغات از هم تفاوت شدید 

ست ، که این نقطۀ مشترک را زبان دری دارند،یگانه نقطۀ مشتر شان نظر بفرمایشات ارانسکی زبان پارسی باستان ا
بزرگترین تفاوت بین این دو زبان هزوارشها هستند ، . نیز دارد ...کردی ، بلوچی ، طبری و:با زبانهای ؛ چون 

مثآل لیل مینوشتند و شب میخواندند ویا عین مینوشتند و چشم میخواندند ، که درحقیقت : هزوارش یعنی کلمات متداعی 
ات آرامی و بعدآ عربی در قید صیغه های پارسی کشیده میشد ؛ زیاده ازهزاران هزوارش در زبان کلمات و اصطالح

پهلوی وجود داشته،که در نتیجه این زبان مخلوطی از عربی  و پارسی را بوجود آورده بود ، با انکشاف تمدن 
مروز آنرا زبان مرده مینامند ، اسالمی و زبان عربی ، پهلوی که یک قمر زبان عربی بود بدان جذب گردید ، که ا

 !!!  انچه که فهلویات گفته شده در حقیقت فارسی شیرازی هست؛ زیرا در آن هزوارش وجود ندارد    
ظلم بزرگی که حاکمیت دولتی ایران بر زبان دری روا داشته اینست که ، اموزش تلفظ زبان پارسی را که بطور 

راب بنا یافته بود ؛ درهم شکست ؛ چون این حرکات بطور عام وتام در روایتی  بر مبنای حرکات سه گانه یعنی اع
این اصول قبل از آنکه . زبان فارسی شیرازی که زبان اکثریت حدود سیاسی ایران کنونی است قابل تطبیق نیست 

ایت بنا برو)علم یا شناسائی  فونیتیک در غرب بوجود آید صدها سال پیش یعنی در عصر خلیفة ثانی عمر فاروق
برای اینکه تلفظ قرآن در تمام گوشه و کنار امپراطوری اسالمی بشکل واحد ویگانه ( دیگری در عصر حضرت علی

صورت بگیرد ؛ پیشنهاد و آهسته ، آهسته عمومیت حاصل نمود ، که بعدآ همین اصول در سه زبان عربی ، پارسی 
د ؛ اما این روش سنتی  ،اصول و موازین تدریسی و اردو در هند  مبنای شناخت ، تلفظ حروف و اصوات قرارگرفتن

م بهمان تناسب که حاکمیت زبان پارسی بدست دولت ایران و مطبعه فرانکلن 1391ـ  1311زبان ما  بعد از سالهای 
جابجا شده میرفت ، این قوانین روایتی اموزش پارسی دری ، زیرنام به اصطالح تجدد و متود آموزش جدید هرروز 

دودتر شده میرفت ، که امروز نه تنها حرکات فراموش شده اند بلکه اصولی که از آنها ناشی میشد  ؛ متروک  و مر
 . چون وزن ، قافیه و سجع نویسی فراموش عامۀ مردم گردیده است 

علم بدیع و بیان وزن وقافیه مربوط عربی » : ببینیم  پرویز خانلری داکتر زبان شناس  ایرانی در  زمینه چه میگوید
بوده در زبان فارسی قابل تطبیق نیستند ، اکنون هیچ یک از فنون ادبی در دبیرستانها تدریس نمیشوند  اگر بشود بان 

اینک اسلوبی که از عهد اسالمی  تا جنگ دوم ( 111زبانشناسی ص )« اسلوب سودی از آن بدست نخواهد آمد 
ری بوجود آورد ؛ دیگر مطلوب خانلری نیست جهانی بزرگ ترین ذخیرة نظم موزون جهان را در زبان پارسی د

چرا؟ ؛ اگرچه او جواب این سوال را نمیدهد؛ اما اصول ومنطق قضیه این است که در زبانی که رودکی ، سعدی 
نوشته اند و با زبانیکه خانلری در مورد آن صحبت دارد عین زبان .. و..،حافظ، سنائی، انوری ،نظامی وبیدل و

 !!  نسرایان منظوم ومنثور پارسی دری جدا از زبان فارسی واحد است نیستند، یعنی زبان سخ
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اشعار رودکی که یکی از نخستین سخن سرایان پارسی دری است ، در حدود نود هشت فیصد موضوع الفاظ و کلمات 
ه صد او امروز قابل فهم هستند ؛ پس دیده میشود که زبان پارسی چنان تحول نجومی نکرده است ، تا از اسلوبی ک

سال پیش ازان استفاده میکردیم با اندازه تحول کنونی منطبق نباشد ؛ ولی هدف خانلری چیست ؟ او میگوید حرکات و 
ممدودات ، وزن وقافیه و بدیع وبیان درزبان فارسی قابل تطبیق نیستند ، یعنی خانلری از بخش دستوری حروف 

وازی آنها داد سخن دارد ؛ او میگوید اینها در زبان فارسی کلمات و مفاهیم صحبت نمیکند؛ بلکه او در مورد بخش آ
قابل تطبیق نیستند ، او نمیگوید درزبان دری قابل تطبیق نیستند ؛ چون او میداند که اقآل هزار و سه صد سال  شده که 

یان بوجود تمام ذخائر ادبی زبان پارسی دری  متکی بهمین وزن وقافیه ، اصول حرکات وممدودات و قوانین بدیع وب
 !!! آمده است و اینک خانلری بحیث زبانشناس غیر مستقیم  تائید میکند که با دو زبان جداگانه طرف هستیم 

طرح زبان واحد یک بحث هژمونستی بوده ، وکسانیکه بدان گوش میدهند؛ درحقیقثت فقرمادی وفرهنگی که نظر 
اهند به فقدان فرهنگ تبدیل کنند ؛ بنابراین دفاع از زبان بعوامل تاریخی و جاری در جامعۀ ما حاکم است ، آنرا میخو

  !!!و فرهنک ما هر قدرکه فقیر و غریب باشد ، فرضی است بدوش و گردن فرد ، فرد ما
 !آنچه که مربوط بزبان دری میشود 

نو " باصطالح" شعرمریدان زبان واحد نا آگاهانه آواز زبان ما را میخواهند خفه کنند ، یعنی وزن وقافیه را با ترویج 
میخواهند بشکنند  ، حرکات و ممدودات را با هجا های کوتاه وطویل فونتیک غربی میخواهند تبادله کنند و بدیع وبیان 

بخش آوازی زبان خود را ، یعنی !!  را با تاکید وتکیه باالی حروف و الفاظ مانند فارسی شیرازی میخواهند در آورند
یران چشم میپوشند؛ اما ادعا دارندکه فارسی زبان واحد است ؛ درحقیقت فارسی ایرانی از نصف زبان ملت ما؛ بنفع ا

کسانیکه این وضعیت را زبان واحد می خوانند یا اینکه بیخبر هستند و یا موظف !زبان حاکم است ، نه زبان واحد 
 !! باین کار 

حد یا بهتر بگوئیم ایرانی جدا میکند بطور خالصه خطوط اساسی که زبان پارسی دری را ازین زبان باصطالح وا
 : ذیآل برمی چینیم 

ـــ کالم منظوم و  موزون که ستون فقرات پارسی دری را تشکیل میدهد در فارسی واحد وجود ندارد؛ لهذا باپیروی 
نی این دشم!! از غربی ها مصرع های آزاد را شعر مینامند ، یعنی یکهزار دو صد سال شعر منظوم را نفی میکنند 

مربوط بفارسی واحد است و بزبان دری رابطۀ ندارد ؛ زیرا " نو" مسلم با پارسی دری است ؛ لهذا شعر باصطالح 
قبل برین در زبان دری نثر مسجع و مقفی وجودداشته  ؛ چون بخش آوازی زبان دری نزد شان تطبیق نمیشود، یعنی 

ز تلفظ زبان یا گویش دری مبتنی بر کمیت  اصوات حرکات وممدودات را در زبان پارسی قبول ندارند ؛ زیرا طر
قافیه بست ، در حالیکه آسمان ... طال ،  آسمان ؛ بوزن فعا و فاعالن  ، که طال رامیتوان با وفا و ادا  و: است ؛ مثآل 

 قافیه بندی نمود .. را میتوان با مهربان ، ساربان و
یشوند ، یعنی بوسیلۀ تکیه باالی حروف صدا دار تلفظ تلفظ م" طهال و آسمون " همین کلمات درفارسی شیرازی 

صورت میگیرد ، واین تکیه وتائید آنقدر زیاد است که از حدود حرکات و ممدودات که زبان دری با آنها ادا میشود 
؛خارج میگردند ، و درقید افاعیل و تفاعیل نمی آیند ؛ لهذا تطبیق اصول عروض درین طرز تلفظ خیلی محدود اگر 

" طهال "ئیم ناممکن است ؛ بهمین علت است که کالم عروضی درین زبان نمیگنجد ، تنها مقفی هستند  ؛ مثآل نگو
بهیچصورتی نمیتواند با وفا و  ادا  قافیه بندی شود ، ویا آسمون با ساربان ومهربان  هم قافیه نیست از اینجاست زبان 

ر طول اعصار از آن نگهداری کرده است ؛ آنرا مال خود اصلی و محیطی خود را رها کرده  ، وزبانیکه ملت ما د
، و جمالت ناموزون ونا مقفی را شعر خطاب میکنند، تا این . شمرده ودر مبانی و اصول آن تغیرات را روا میدارند

 !! خصوصیت عروضی راکمرنگ و در درازمدت نابود کنند 
رسی دری است ؛ در زبان فارسی ایرانی قابل تطبیق ـــ حرکات ، ممدودات  و سبب ثقیل که واحد تلفظی زبان پا 

استعمال اعراب حدفاصل زبان دری !! نیستند ؛ لهذا اصول فونتیک غربی هارا برداشته  و بدان خود راپیوند میزنند 
 ....ِصَفر ، شَََش و شَکور : و فارسی واحد ایرانی  است ؛ مثآل 

میشود ؛ اما در فارسی ایرانی این کلمه با سه حرف ساکن ــ صفردر زبان دری بکسر ص فتح ف و سکون ر تلفظ 
یعنی در حدود حرکات شامل  متواتر ادا میشود ، تنها حرکت نا محسوسی باالی ص شنیده میشود که مشخص نیست ،

 .نمیشود
 فظ میکنند ــ َشَش این کلمه در زبان دری به فتح شینین تلفظ میشود ؛ اما ایرانی ها آنرا با دو حرف ساکن متواتر تل

ــ شکور ، در زبان دری به ضم ش ، فتح ک ، واو ممدوده و ر ساکن تلفظ میشود ؛ اما ایرانی ها با سکون ش و با 
 «    شهکوور» ساکن تلفظ میکنند ، یعنی" ر" افزودن یک هـ ملفوظ بعد از شین تکیه باالی واو ممدوده و
زیرا آواز همزه در وسط کلمه بعد از یک حرف مفتوح ، همچنان نوشتن همزه در زبان دری اصلی و عینی است ؛ 

معروف کوتاهتر است ؛ لهذا نوشتن آن حتمی است ؛ تا آنچنان که باید تلفظ واقع گردد  ؛ " ی" از کسره شدید تر و از
د اصول ؛ بنابرین تکرار ممدودات ؛ چون تایید ، پایین، امیید و غیره ض... مثآل تائید ، پائین ، نشئت ، فائز، حائز

 !!تحریر زبان دری هستند 
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ـــ  تمام الفاظ  وکلماتی که در زبان پارسی دری ما امروز مشاهده میکنیم تاریخ چند صد ساله دارند ؛ زیرا معیار و 
محک ورود کلمات تازه درین زبان توانائی و قابلیت آنها در قافیه بندی بوده ، ازاینجهت است که کلمات مغلی ترکی 

ی عربی تغیر شکل داده ؛ برای اینکه در ابحار شعری بگنجند ؛ اما در فارسی واحد  دیگر وزن وقافیه و هندی و حت
وقیدی از اینجهت وجود ندارد ؛ لهذا ترکیبات عجیب وغریبی را سرهم بندی کرده ، بنام کلمه نو وتجدد درزبان ؛ 

 !!که معنی آش آدرس الکترنیک است " نامه رایا"تحویل اذهان عامه میدهند، آخرین دریافت آنها این ترکیب است 
این ترکیبات مسخره و مبتذل که زاده ای ذهن یکی دو فردی است که در رآس  دستگاه زبان فارسی واحد یا ا یرانی 

 !!قراردارند؛ چنین کلمات نامانوس مرزمشخص بین زبان پارسی دری و فارسی واحد را رسم میکنند 
منظور از هجا اتحاد ) دری در ترکیب لغات وکلمات احاطۀ هجائی آنها استـــ خصوصیت عمدۀ زبان پارسی 

؛ زیرا کلمات دو هجائی ، سه هجائی درین زبان اکثریت عام وتام دارند ، که این خصلت ( مصوت و صامت ها است 
وزون را در زبان دری به او سهولت تلفظ و شیرینی آهنگ را بخشیده است ؛ اگر زبان دری گنجینۀ بزرگی از نظم م

خود جا داده است ، ناشی از همین صفت آنست ؛ زیرا نظر بهمین تعداد نازل هجا ها در هرکلمه ، میتوان کلمات و 
لغات ترکیبی فروانی بوجود آورد تا وزن قافیه و سجع در کالم تامین گردد ؛ اما در فارسی زبان واحد یا اسپرانتو 

صورت میگیرد ؛ زیرا از آن اسم صفت وقید میسازند ، که قابلیت قافیه ازین کیفیت زبان پارسی دری سَو استفاده 
فرا منطقه : راهبردی ، راهکاری ؛ قید چون: هموا پیما،دانش آموز،صفت میبندند؛ چون :" بندی را ندارند؛ اسم چون

دستوری   همایش و یرایش و غیره ؛ این ترکیبات که بنحوی محسوسی خارج از حدود: ای و اسمهای مصدری  چون 
زبان پارسی دری قرار دارند؛ زیرا تبدیلی اسما به افعال وقید وصفت ومصدر چنانچه قانون دستوری زبان دری است 

 !!  درین اصطالحات قابل تطبیق نیست ؛ بنآ این مصنوعات بزبان دری مربوط نیستند 
از آن اسم مصدر بوجود می آید  در آخر فعل امر در زمان حاضر اضافه شود ،" ش"ـــ درپارسی دری هرگاه حرف 

حذف گردد؛ باید " ش"گرد ، گردش  ؛ رو روش ؛ ورز وزرش وغیره ؛ قانون دستوری چنین است ، اگر : ؛ مثل 
به استثنای بعضی کلماتی که )را بآ ن اضافه میکنند؛ " ب"ناچار با فعل امر در زمان حاضر مواجه شویم ، یا پیشوند 

... دری شده اند مانند کرنش  که کلمۀ ترکی است و یا کنکاش که مغلی است ویا آویش واز زبانهای دیگر وارد زبان 
؛ اما درفارسی ایرانی ترکیباتی بوجود آورده اند،که درانها شکل موجود است ؛ اما محتوای قانون دستوری زبان ( 

مات در مبدا اکثرآ پهلوی هستند، یا همایش ، ویرایش ، چالش  و غیره ؛ که این کل: حقیقی بدان تطبیق نمیشود ؛ مانند 
ازآنها همای ، ویرای  و چال ، باقی میماند، که ریشۀ تاریخی بحیث  فعل " ش"؛ زیرا با حذف ... ترکی و  مغلی  و 

در زبان دری برایشان وجود ندارد؛ لهذا درزبان ما بی معنی هستند ؛ چون اینها کلمات  زبان پهلوی ، ترکی ،  مغلی    
 .ی شیرازی هستند   ویا فارس

ورود کلمات پهلوی ، آذری ، ترکی وغیره در زبان فارسی واحد از نظر سازمان فرهنگستان ایران ؛ هیچ مشکلی را 
برای پاکسازی زبان فارسی باعث نمیگردند ؛ زیرا هدف از پاکسازی زبان نه خالص سازی آنست ؛ بلکه هدف تامین 

عجب اینجاست ؛ اگر کلمۀ پشتو در محاورۀ دری بیاید ؛ همین ایران زده ها ! !حاکمیت دولتی ایران برین زبان است 
، اینرا تعرض بزبان پارسی قلمداد میکنند ؛ درحالیکه کلمات پهلوی ،ترکی و یا اصفهانی ، که هیچ نوع رابطۀ با ما 

 !! گ فروشان ندارند ، دراستعمال آنها پیش دستی کرده وبدان افتخار مینمایند ؛ چنین است آئین فرهن
اما قدر مسلم اینست که ورود کلمات ترکی ،آذری ، اصفهانی ، پهلوی وحتی کلمات متروکۀ خود پارسی ، مانع در 
تجدد و تحول زبان پارسی دری ایجاد میکند ؛اگرچه کلمات مروج دری که اقآل هزار سال عمر دارند ، از هرزبانیکه 

با کلمات بیگانه وناآشنای مکلمین آن درحقیقت اراده  و ادارۀ زبان  بعاریت گرفته شده باشند ؛ عوض نمودن آنها
پارسی دری را در دست ایرانی ها قرار خواهد داد ؛ چون آنها باین زبان پیوند تاریخی و محیطی ندارند ، در دراز 

 !!؛ لهذا این تازه رسیده ها  مربوط پارسی دری نیستند!!مدت زبان دری را بنابودی سوق میدهند
ــ  در فارسی واحد یا ترکیباتی موجود است ، که اصآل در  اصول دستوری زبان پارسی دری شامل نیستند ؛ مثآل ـ
؛ استعمال دوفعل « او خطر را دارد تشخیص میدهد» ویا در زمان حال ،« او خطر را داشت تشخیص میداد» :

 !! دریک جمله مربوط زبان زبان دری نیست
، اینجمله مربوط  بپارسی دری نیست ؛ نه «بگروه های ذیل قابل تقسیمند» :میکنند؛ مثالیا اینکه فعل راکامآلحذف 

؛ تنها در ترکیب های « بگروه های ذیل قابل تقسیم هستند » درزبان تحریری ونه درزبان گفتاری ؛ زیرا ما میگوئیم 
ا در ادبیات منثور این عمل ضد شاعرانه اتفاق افتاده است برای قافیه بندی ضمیر بعوض فعل استعمال شود ؛ ام

 .دستور است ؛ زیرا شعر اصوآل بتصورو خیال می پیوندد؛ اما نثر افاده و ادای عینیت است
 .دراین مختصر تمام جزئیانت را نمیتوان بیان کرد ؛ اما قدر مسلم اینکه نکات برجسته و اصلی را عیادت کردیم 

ا ملل مجاور پذیرفته های مشترک دارد ، مخصوصآ با برادران ایرانی من باین اصل عقیده و ایمان دارم  که ملت ما ب
و تاجکستانی ؛ اما هرکدام برجستگی ها و پنداره هائی از محیط جغرافیائی و عینیت شرائط هستی بخصوص را با 

اصل خود در طول تاریخ حمل کرده اند ، که این وضعیت هویتهای جداگانه را بوجود آورده است ؛ این تفاوت یک 
استعمارشاید این تفاوتها را  . طبیعی بوده و بهیچصورت از بیرون بوسیلۀ یک نیروی خارجی برما تحمیل نشده است 

به تبع از منافع اش تشدید و یا تضعیف کرده باشد ؛ اما مًوجد و مًولف این تفاوتها نیست ؛ زیرا قبل از ورود او اینها 
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ها را زیر نام مبارزه برعلیه استعمار میخواهند نفی کنند؛ در حقیقت بر خالف وجود داشته اند ؛ اما کسانیکه این تفاوت
 !! جریان طبعیی جامعۀ ما قدم بر میدارند ؛ اگر نگوئیم نوع استعمار منطقوی را میخواهند دامن بزنند

 آیا فارسی ایرانی ها متکاملتر از پارسی دری است؟؟ 
پیشرفته تلقی کرد؟  که متکی باین پیشرفت زبان نیز باید جبرآانکشاف  آیا میتوان  ایران را در شرائط موجوده کشور

 !و تحول کند ؛ چنانیکه در دیگر کشور ها اتفاق افتاده است 
اگرثروت نفتی ایران را کنار بکذاریم ، که روساختها را  همچو کشور های منطقۀ خلیج و عرب سعودی تغیر داده 

قید گاو آهن و صنایع کوچک دستی در سطح رابطۀ اصناف و کارگاه ها  است در واقعیت جامعۀ ایران تاکنون در
 .قرار دارد

انقالب صنعتی و تفکیک دین و دولت که دو عالمه و شاخص پیشرفت در عصر حاضرمحسوب میشوند ، تا هنوز در 
ان نزد کتله های پس ایران کشور ثروتمند است ؛ امانه پیشرفته ؛ آنچه که در تکامل زب! ایران آغاز هم نشده است 

؛ !انسانی مطرح است ، تغیر و تحول تاریخی وسائل معیشت وحیات است ؛ نه خریدن و وارد نمودن آنها از بیرون
لهذا کشوری که با ثروت دستداشتۀ خود یک سلسله وسائل و خدمات را از خارج استخدام میکند، در حقیت باوجود 

متاسفانه تصویر ایران معاصر درین چوکات مطابقت دارد ؛ از . ثروت فراوانش ، خودش ، خود را عقب نگهمیدارد
م ببعد  پای فارسی واحد را محکم بپای زبانهای اروپائی بستند ، با تقلید و ترجمه 1391اینجاست که از سالهای 

تحول زبانهای اروپائی ، مخصوصآ فرانسوی ، پیشرفت آنها را ملکیت وپیشرفت خود قلمدادکردند ؛ لهذا تظاهر به م
و متکامل بودن نمودند ؛ در نتیجه مشی بیخبر و نا آگاه  درین دام گیر کردند، که زبان خود را پیشرفته و معاصر و 

سگ در سایه شتر رفت  » جدید تصور نمودند ؛ این وضعیت بضرب المثلی میخواند که از بزرگان بیادگار مانده 
ا کهنه و میانه میگویند ؛ اما زبان فارسی اسپرانتو را جدید کسانیکه زبان دری ر«  تصورکرد، که سایۀ خودش است 

 ! و تکامل یافته می خوانند ؛ همین مثل بزرگان عینه به عینه باالیشان تطبیق میشود
افرادیکه  با طرز گفتن ، نوشتن وافادۀ زبان اجداد ما سر خصومت بر افراشته اند ؛ باید بدانند ، که ترویج شعر 

رفع وزن قافیه، ترد حرکات وممدودات ، یعنی برهم زدن نحوۀ تلفظ  الفاظ وکلمات ؛ تنها یادگار  باصطالح نو ، یعنی
ضدیت با فرهنگ این ملت را از خود باقی میگذارند ؛ زیرا زبان اصل محیطی است تازمانیکه در مآحول تحولی 

مانند گذشته ادامه خواهد داد؛ تنها بوجود نیاید ، اگر شرائط حاکم هزار سال هم دوام کند زبان موجودیت خود را 
بارفع بیسوادی و ارتقای وسائل عینی زیست یک ملت میتوان زبان آنرا بتحول سوق داد ؛ اما نه با تاسیس سایت ها و 

 !!مطبوعات تفننی و درغپرداز 
چه از اهل  دولت ایران که همین اکنون برخورد چنگیزی و ددمنشانۀ با ملیونها هموطن مجبور وستمکش ما دارد ،

... " افغانستانی " تشیع وچه تسنن ؛ لهذا آنهائیکه بدهل زبان واحد میرقصند باید بدانند که ایران تمام این ملت را 
میداند؛ تنها حاکمیت زبان فارسی شیرازی را برهویت تاریخی زبان پارسی دری میخواهد تامین و تحمیل کند ، واگر 

 !!زبان مشترک داشته باشد.. " ستانی افغان" نه بهیچصورت عالقه ندارد با
نباید فراموش کرد که در طول تاریخ سیطرۀ فرهنگی راه را بسوی سیطرۀ ارضی بار، بار گشوده است ؛ لهذا درین 
مقطع تاریخ ، که بی ثباتی از هر سو غلبه میکند ؛ تاکید بر هویت وحفظ فرهنگ ما پیشقرولی در نگهداری سرزمین 

 .    د ما در آتیه خواهد بو
 انتها                                         

                                                 


