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                                                                                                   33-11-3112 نجیب سخی
 در جواب جناب واصف باختری

 

که در  ،جناب واصف باختری را مطالعه کردم «استاد سخن»های انترنت متن گفتاری از  باالی یکی از همین فرخنده سیت
ایران و افغانستان عین زبان  ،زبان تاجکستان»:روح گفتار ایشان چنین خالصه میشد ؛دفاع از زبان فارسی واحد ایراد شده بود

یعنی این سه  ،از آن عین مطلب استنباط میگردد ،یا افغانستان بخوانند تاجکستان و ،است؛ زیرا قطعه شعری را اگر در ایران
.... در آخر ابیاتی از حضرت ابوالمعانی بیدل و عالمه اقبال  ؛مفهوم واحد را از آن برمیدارند ؛متفاوتریخ و گذشتٔه أقوم با ت

 ؟ها فارسی هستند یا دری بگوئید این :الهوری را یاد کرده و سؤال میکند
 

که با طرز  ،بلکه تمام افرادی اند ؛یعنی هدف او یک شخص نیست ،چون این سؤال بصورت عام مطرح شده است
که باین اظهارات و  لهذا من بخود اجازه دادم، !ول قرار میدهدؤها را مخاطب و مس آن ؛دید ایشان موافق نیستند
همچنان امید  ؛و نظرم را با حفظ موازین علم و کرامت فردی بطور دیموکراتیک بیان نمایم ،پرسش جواب ارائه کنم

 .عه گرددنهج آزاد نشر و اشاه بندم که این پاسخ ب می
 

 ریخی دارد؛أاگر بر وضعیت زبان پارسی تاجکی اندکی مکث کنیم خواهیم دید، که زبان تاجکستان موجوده، هویت و ارزش ت
 !! اما نه عینی و معاصر

جکها مینویسد:  نزد تاجکان اصطالحی وجود داشت که میگفتند ما خود تاجک هستیم؛ اما اوالد ما اارانسکی در مورد زبان ت
تولد میشود؛ اما من میگویم تاجکهای آنسوی جیحون از شروع قرن بیستم اگرچه خود تاجک  هستند؛ اوالد شان روس ازبک 

شود، رسم الخط شان  ختم می« اف»شان با محمد و عبدل آغاز میگردد؛ اما با  های شود؛ از این جاست که نام زبان تولد می
ودکه چند نفر از نفوس زیاده ازهشت ملیونی تاجکستان؛ شعر بیدل یا ر کرده، اوالَ باختری صاحب مطمئن شیبسیرلیک تغی

سروده ،و نوشته اند ؛ خوانده میتوانند ؛ بعداَ در مورد اخذ مفهوم از آن شعر صحبت  ءاقبال را با آن رسم الخطی که این شعرا
 کند

پر نفوس و مشبوع   ها کامالا  و ترکمنها  که قبالَ بوسیلٔه ازبک راریخی پارسی گویان أم سرزمین ت1۲3۱دولت شوروی در 
ها  ازبکه را ب… تاشکند که از نام تاجک مشتق شده است یا بخارا و  مثالا  ؛کرد« تبر تقسیم»ها  بگفتٔه خود تاجک ،شده بود

فیصد تاجک درین شهرها وجود ندارد! اینک دولت ایران بزعامت والیت فقیه میخواهد ازین تبر  داد، که امروز حتی یک
یم شوروی سهم و حصه بردارد؛ لهذا فارسی زبان واحد شعار ستراتژیک دولت ایران شده است، تا با استفاده از احوال نا تقس

را که قرنها  «فارسی زبان واحد سه ملت»داعیٔه  ءا مزارشریف را عملی بسازد؛ بناه منطقه؛ خیال اتصال مشهد مقدس ب هنجار
اند؛ تفسنده ساخته است، و تمام افرادی که بگونٔه   ئط متفاوت عینی زیست کردهدر محدوده های جغرافیائی جداگانه و شرا

خطاب … و  رخ،ؤشاعر، فیلسوف، م باین ادعا پهلو بندی دارند؛ ایشانرا دانشمند، پروفیسور، شعوری و یا غیر شعوری
 !!در آسیاب جمهوری اسالمی میریزندنا آگاهانه آب  راا مورد تفقد و نوازش غیر مستقیم قرار میدهد و این افراد اکث کرده،

 

 اما؛ ادعای فارسی زبان واحد تا چه حد حقیقت دارد؟؟
 

ام؛ در   مفصل تشریحات ارائه کرده« معاصر زبان پارسی ریخ قرون جدیده وأت»زیر عنوان  ای من درین مورد قبالَ در نوشته
 :میکنم اینجا چند نقل قول را ذکر

مرد عوامی کابلی سخنان مرد طهرانی را فهمیده نمیتواند اگرچه درعین زبان »نوشت محمود طرزی در سراج االخبار 
 «صحبت میکنند

ه یک دستفروش کنار جاده در شهر دوشنبه ب یک گزارش تلویزیون جمهوری اسالمی ایران خانم خبرنگار برای مفاهمه با در
 ترجمان ضرورت دارد!

 «خدا سعدی و حافظ را بیامرزد بزارید ما بزبون مون صحبت کنیم »جوانان ما میگویند » :تقی بهار در سبک شناسی مینویسد

 ! پرویز ناتل خانلری از تفاوت بین دو زبان فارسی درسی رسمی و گفتاری صحبت دارد 
 ! آموختند ها نبود و آنرا در مدرسه می دری زبان ایرانی دهخدا میگوید: 

دانند؛  ها نمی را مربوط باین مردم و ملت ها ارزش قائل نیستند، و زبان باین گفته «زبان واحدفارسی »از قرار معلوم مدعیان 
ها اگرچه باهم ریشٔه واحد دارد؛ اما زیاده از دو هزار سال  چون این مردم باهم در مفاهمه مشکل نه بلکه تباین دارند!! زبان این

ریخ احترام داریم؛ باید این أته انٔه را طی کرده است؛ اگر ما باست که ازین قالب مشترک واجسته، و هرکدام راه جداگ
 !! راهپیمائی دو هزار سالٔه زبان پارسی و گویندگان آنرا ارج بگذاریم

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/najeb_s_dar_jawabe_wasefbachtari.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/najeb_s_dar_jawabe_wasefbachtari.pdf
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خوانند  ها زبان درسی و رسمی می بخش را ایرانی مرزا ها میداند، که این را مربوط قلم بدستان و اما باختری صاحب زبان
در رسمیات مشغول نبوده اند،  ن فارسی خانلری(؛ لهذا طبقٔه وسیعی از جامعٔه ایران که درس نخوانده وریخ زباأ)دیده شود ت

)دیده شود . ریخی ندارندأیعنی باین زبان رابطه و پیوند ماهوی نداشته و آن نزد شان  ریشٔه مزمن و ت دانند، را نمی این زبان
فرهنگستان ایران زیاده از سی هزار لغت و اصطالح نو بوجود آورده، که درین مورد(؛ از اینجاست که  تشریحات دهخدا

نه مفهوم  .، که هیچیک ازین کلمات برای ما . . رویکرد، واک، دبیره، مثالا  گویند: می« واژه»زبان پهلوی ه ب هرکدام را
زیرا  ؛«کرد یعنی قلعی کردروی»پس  ،«قلعی» بمعنی« روی» زبان دری در ؛«رویکرد» به وار مثال نه مأنوس؛ هستند و
        د!را با زبان مشترک عوضی میگیرن الفبای مشترک ءا نسبت نیست؛ بنا «یای»درین کلمه  «رو»بعد از « ی»حرف 

 

یک انگلیس بدهید، مفهوم این متن را بصورت تقریبی مشابه هم بیان  یک ایتالوی، فرانسوی وه زبان التین را به اگر متنی ب
نسبت اشتراک مفاهیم و ریشٔه کلمات استنباط مفهوم نموده ه داند؛ اما ب را نمی زبان التین حالیکه هیچکدام عمالا  کنند؛ در می

 اگر دیگری فرانسوی و... میخواند؛ یکی آنرا با لهجٔه ایتالوی، آواز بلند بخوانند، دیده خواهد شده اگر همین متن را ب ؛ستا
گردد، که عین حروف و کلمات را  آواز بلند بخوانند؛ مبرهن میه ن واقعی این سه ملت بهمین ابیات بیدل و اقبال را نمایندگا

کنند، که این تفاوت بین دری افغانستان و فارسی ایران چنان شدید است که از فهم  آواز های متفاوت از هم ادا و اجرا میه ب
 !! همدیگر در کوتاه مدت عاجز هستند

آواز این ه ایشان ب کنند؛ ها در شکل حروف محدود و حتی مسدود می ری را مانند ایرانیهستند که زبان پارسی د ه ایعده
 !!شناسائی هم ندارند حروف پابندی، توجه و بعضاا 

 

علت همین آواز ه دری سخن گفت؛ ب ه زباناگر حافظ شیراز با همین حروف و کلمات  بفارسی شیرازی شعر نسرود؛ اما ب
هجا ها و ارکان زبان دری شده بود؛ چون آواز حروف درین زبان قانونمند و قابل شمار هستند!!  بود؛ زیرا او گرویدٔه ترکیب

و از کاشغر تا سیستان و نیمروز، زیاده از هزار و دو صد سال است که همه سخن گویان  از اینجاست که از دهلی تا نیشاپور،
 .دری اظهار سخن فرموده اند زبانعروضی  دری طبع آزمائی کرده اند، یعنی پابند و موافق باصول ناه زبب
 

زیرا در  تمام بحث عروض در شعر دری عبارت از شناخت توانائی و تعداد هجا ها است! یعنی آواز ها؛ اما نه حروف!!؛
 اما آنچه مکتوب است نه ملفوظ ساقط گردد. اگرچه مکتوب نباشد تقطیع شود؛ ستآنچه ملفوظ ا تقطیع شعر چنان مرسوم است؛

 (در صفحٔه اول علم عروض درج است ن دستور)ای
و صنعتی در کالم « وزن»یعنی  های زبان پارسی آنرا نمیتوان یافت، که در دیگر شاخه در زبان دری جوهری وجود دارد

این صنعت را نه آموخته  خوانند؛ لهذا کسانیکه این جوهر را نشناخته باشند و« علم عروض»که آنرا  موزون موجود است
 !!کنون نپیموده اند، ونه آزموده اند را تا نه سخندان؛ چون نصف این زبان و نه سخنور هستند، باشند؛

ها را بداند، یعنی جوهر این کالم را  کسیکه حتی یک بیت از اقبال یا بیدل را تقطیع نکرده، تا ارکان و خصوصیت هجائی آن
 ها دری هستند یا فارسی؟؟ کند که این حس کند؛ چگونه میتواند در مورد سروده های این بزرگان قضاوت

 

اما؛ نه با سخن؛ زیرا سخن  ؛روند  ور میبا حروف الفاظ و کلمات  درغیبت هر نوع رسالتی؛« همه چیز دانان»از  ای جرگه
را  بدین وتیره سخن از دو بخش حرف و آواز تشکیل میگردد؛ لهذا کسیکه حرف را بشناسد اما آواز آن و شود،  ایراد می

نویسد، او نمیداند که خصوصیت آوازی  می «یا» «همزه»عوض ه شخصیکه ب شناسد؛ مثالا  نشناسد؛ در حقیقت سخن را نمی
 «یا»است بجایش  «همزه»جا که  هر»چیز دیگری؛ در فارسی زبان واحد نافذ شده است  «یا»ست و از اچیزی  «همزه»

چرا اقبال، بیدل، خسرو، مولوی سعدی،  خود سؤال نکردند؛  شناسند؛ حتی از ؛ چون آواز این حروف را نمی«باید نوشت
لهذا کسانیکه  ؛دآید که همزه را تعویض کنی اما بما دستور می؟ را در کالم شان بکار برده اند «همزه»همه … و  فردوسی،

ا بکار می بندند؛ زیرا حقیقت لسانی بجز از زبان این سخن سرایان ر در روش متضاد با شیؤه ادا و نگارش این بزرگان دارند؛
 !!نمایند ها را تحریم و تکفیر می  اما اصول آن کنند؛ تمجید می را تحسین و شان کالم

 

در تفکیک فارسی از  کنید؛ اما کالم عروضی بیدل و اقبال را تان تطبیق نمی باختری صاحب شما که علم عروض را در کالم
دری زبان کردید تا معیار تمیز و شناسائی،  از سروده های خود را ذکر می ای دری، سپر قرار میدهید؛ ایکاش نمونه

تناسب آهنگی حد فاصل این دو زبان را تشکیل  وزن و اینکه علم عروض، گردید؛ مثمر بر و فارسی ایران واقع میافغانستان 
آن؛ چون  ۀرا با قدامت هزار و دو صد سالیعنی علم عروض  تأمین نموده اند، ها طبعیتاا  میدهد، که این عینیت را ایرانی زبان

ها جمع   شاملو(؛ آنها فارسی زبان واحد را با فونتیک غربی )دیده شود نیما و ریخته اند شان مورد اجرا ندارد؛ بدور در زبان
زبان گفتار که در  یاما این کردار آنها مسبب این سبب است؛ تا اختالف شدید )دیده شود وزن شعر فارسی خانلری(؛. بسته اند

تجدد زبان فارسی، فارسی معاصر و فارسی زبان  که همین کاسه بازی و چشمبندی را و تحریر نزد شان وجود دارد رفع گردد
 سایٔه آنها برویم؟؟ ست؛ ما چرا دراو نه  چنین واژون نبوده، نشأ اما زبان دری در  نامند!!؛ واحد می
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سرایان بزرگ  اشعار سخن ندرتاا  ایران بوضوح مشهود است؛ در سرایند آهنگ میاین دوگانگی زبان تقریر و تحریر؛ گاهیکه 
را  شان های مانند هر ملت دیگری، آهنگ توانند؛ زیرا کالم موزون را با آهنگ ادا و تحمل نمی خوانند؛ آهنگ میه را ب

شان با نثر مقفی در فارسی  های رسمی؛ چون آهنگ نه در فارسی درسی و خوانند؛ بزبان عامه، یعنی فارسی گفتاری می
که استاد سرآهنگ  ها را با پارچه شعری از حضرت بیدل شیرازی ترتیب و ترکیب شده است؛ اگر یکی از همین آهنگ

 !!بیند که زبان بیدل جدا و متفاوت از فارسی ایرانی صاف دل می ۀخوانده مقایسه کنید، هر شنوند
 

 تا معیار مباینت دو زبان فارسی و دری قرار گیرند؛ اقبال را بیرون نویس کرده ایدشما ابیاتی از حضرت ابوالمعانی و عالمه 
زیرا تقی بهار ملک  های اخیر؛ شناسند، آنهم درین سال ها این دو استاد سخن را تنها بنام می باید عرض شود که ایرانی

بحال ایرانی نویسی نکرده اند؛ اما  تا آنها را؛ لهذا اشعار «اشعار بیدل موضوع وجود ندارد!؟ در» گوید: الشعرای ایران می
جفا و دشمنی حادتر ازینرا در  و  معنی؛ ءاند؛ از نظر وزن، انشأ   کالم عارف بزرگ موالنای بلخ را اینها مسخ و تباه کرده

نطوریکه خود شاعر من ابیاتی از موالنا جالل الدین بلخی را، آ تواند روا بدارد؛ ذیالا  حق کالم، زبان و شخص موالنا کس نمی
 فارسی نویسی همین ابیات نقل کرده آنرا تقطیع میکنم، بعداا  قافیه وعروض؛ ،فرموده، یعنی در زبان پارسی دری، در قید وزن

)این فارسی  !؟و فارسی کدام را گویند ؟اوت خواننده قرار میدهم؛ تا شما و دیگران ببینید دری کدام استضرا در معرض ق
 !(نه گفتاریدرسی و رسمی است؛ 

 

 ود کی شدیمـزان قصه برون خ ما مــدیـصه آ مـه  قـا بـر مـار  دیگـب
 وان اوستـــم آن ایـلم آئیـور به ع دان اوستـم آن زنـیـگر به جهل آئ

 مـدستان وی ئیه داری بـیـه بـور ب مـم مستان وی ئیـیـبه خواب آئ ور
 مـرق وی ئیـزمان ب ور بخندیم آن مـم ابر پر زرق وی ئیـیـر بگرئـگ

 هیچ هیچ الف از خود چه دارد چون چـچ پیـدر جهان پیــم انـیـی ئـما ک
 

 : تقطیع
 

 مازان قصه برون خود کی شدیم مـدیـصه  آمـه  قـا بـر مـار دیگـب
 دکی ـ شدیمـخـرنـصه ـ بـا زاقــم صه آ ـ مدیمــ  به ق ا ــرمــردگــب
 لـاعـن ـ  فـالتـاعـن ـ  فـالتـاعـف لـاعـن ـ  فـالتـاعـن ـ  فـالتـاعـف

 
 وان اوستـور به علم آئیم آن ای گر به جهل آئیم آن زندان اوست

 ی  اوسـوا ـ نـم آ ایـوربعل آ ـ ئ م آزندا ـ نی او ســبجه آ ـ ئ گر
 لـاعـن ـ  فـالتـاعـن ـ  فـالتـاعـف لـاعـن ـ  فـالتـاعـن ـ  فـالتـاعـف

    

 دستان وی ئیمـداری بـیـه بـور ب وی ئیم ور به خواب آئیم مستان
 مـدا ـ ری بستنی ـ وی ئـیـبـب ور مــم مستنی ـ وی ئـا آ ـ ئـخـب ور

 لـاعـن ـ  فـالتـاعـن ـ  فـالتـاعـف ل ـاعـن ـ  فـالتـاعـن ـ  فـالتـاعـف
 

هجائی تشکیل شده است، درهر پایٔه  این ابیات در بحر رمل واقع هستند، هر مصرع آن از دو پایٔه چهار هجائی و یک پایٔه دو
» است، و در دو هجائی دو سبب، یعنی « تن ـ تنن ـ تن»سبب، که معادل ضربی آنها  وتد، هجائی سه رکن، یعنی سبب، رچها

 .شامل است« تن ـ تن 
بوجود  پارسی دریدور ضربی موسیقیائی این ابیات حاوی سه ضرب و یک خالی است که هر بیت آن از دو بار ده هجای 

 . آمده است
 :فارسی نویسی این ابیات چنین است

 
 خود کی شدیم ما از آن قصه برون مــدیــصه آمـه قـا بـر مــار دیگــب
 م آن ایوان اوستـم آییــلـور به ع به جهل آییم آن زندان اوست رـگ

 مـه دستان وییـداری بـــیـه بـب ور مـیـم مستان ویـیـه خواب آیـور ب
 زمان برق وییم م آنـدیـنـخـور ب مـر زرق و ییـر پـم ابـرییـر بگـگ

 هیچ هیچدارد  چه چون الف از خود یچـیچ پـان پـدر جهـــم انـیـما کی



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړ له موږ 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

 

آواز زبان دری پابندی و معرفت ندارند تنها حروف را ه ایران ب اما در اولین بیت، که شاعر )زان( نوشته یعنی یک هجا؛ در
لهذا این مصرع را از وزن بیرون کرده اند!!؛ در ابیات بعدی  شود؛  که این دو هجا می اند،  )از آن( نوشته ءا بنا شناسند؛ می

 نوشته شده ؟« آییم»بعوض کلمٔه آئیم 
بیان کرده، یعنی یک هجا بوجود  و ءآنرا مکسور انشا شاعر حرف همزه را بکار برده؛ چون همزه یکحرف صامت است، 

معروف است یا مجهول، اما برای اینکه هجا « ی»معلوم نیست که این  نویسند، اوالا  می« آییم»که آنرا  آورده است؛ اما وقتی
شود )هـ غیر ملفوظ را برای تولید آواز   خوانده می«آیهیم»خلق شود باید متحرک گردد، یعنی مکسور شود، که در آنصورت 

 :شود  ن حرکات چنین خوانده مییعنی کسره اضافه کردیم(؛ لهذا این بیت با همی ،«ی»حرکت 
 

 گر به جهل)آیهیم(آن زندان اوست
 وان اوستـوربه علم )آیهیم( آن ای

  

 . را مکسور ننویسند سه حرف ساکن) ییم ( در تقطیع ساقط میگردند« ی»اگر 
اند؛ در حالیکه شاعر   نویسند؛ اینجا همزه را کامالَ حذف کرده می« وییم»، در ایرانی نویسی آنرا «وی ئیم» در بیت دوم کلمه

و این هجای  شود، و )ئیم همزه مکسور وی و میم ساکن(  خودش چنین فرموده بود: )وی واو مفتوح و ی(، که یک هجا می
شود؛ اما در )وییم( تنها واو متحرک است و سه حرف دیگر ساکن هستند، که دو حرف آن   دومی، که این دو بوزن فاعل می

مصرع دوم همین بیت شاعر  رود!؛ همچنان در  بین می از آید، یعنی یک هجا کامالا  می«فا»ا برابر با این تنه ساقط میگردد، و
س بفتح ت و  د، سکون یک کلمٔه سه هجائی )بفتح ب، و داده تا که ساکن شود نوشته، یعنی دال را حرف دوم قرار« بدستان»

و  گردد، شروع کلمه واقع می چون در شود؛ ال متحرک مید نویسند؛ می «به دستان»را کسر ن بوجود آورده(؛ هرگاه این
 ! وزن خارج  شده آید؛ لهذا مصرع از هجائی بوجود می کلمٔه چهار

لهذا در  نه ملفوظ و نه موزون؛ بودند؛ چون نه منطوق هستند، چنین است تحلیل عروضی این ابیات اگر پارسی دری می
 !!دارند اصول زبان دری قرارا تناقض ب

 ییم و آییم، مثالا  نیست؛ تواتر ساکنین در پارسی دری نقض فصاحت را خلق میکند:منطوق  –
هرگاه همزٔه  :مثالا  ملفوظ نیست؛ در توانر ساکنین واحد تلفظی پارسی دری یعنی سبب ثقیل مضمحل می گردد. –

 گرییم کییم : مثالا  لهذا کلمه ناقص است، یعنی غیر ملفوظ!!؛ شود؛ متحرک حذف گردد یک واحد تلفظی کم می
تأکید  کمیت هجا ها استوار است، تکرار ساکنین کمیت هجا را نقض کرده و موزون نیست؛ وزن در پارسی دری بر –

درمصرع اخیر: )ما کییم ...(،  الا مث مربوط پارسی دری نیست. ؛ لهذا کالم موزون نبوده،دساز بر حروف علت را واجب می
یای ه اما آنها ب برده؛ همچنان در کلمات پیچ وهیچ، شاعر یای مجهول را بکار ؛این ضد تمام موازین آوازی و دستوری است

 . «پییچ، هییچ»کنند، یعنی  تلفظ می« ی»معروف که آنرا معادل دو بار 
 . صورت گرفته های دیگر زبان این طرز نگارش در حقیقت ترجمٔه کالم موالنا از دری بفارسی است چنانچه بترکی و

کند، که کالم  موالنا تعلق ندارند؛ لهذا خصوصیت آوازی این ابیات ثبوت میه زبان با همین خصوصیات باین ابیات و این 
 !!توانند در زمان واحد هم دری و هم فارسی ایرانی بوده نمی موالنا و تمام سخسرایان پارسی دری؛

 

 : تبئین
پار و پر نزاهت، که کردند جاری ُدر دری؛  قناعت؛ بمیامن کمال سخن گویان عقل، تمکین و موضوع در خضوع، مبشر شد

 . ما وراثت این اصل شد بر
مرمت؛ در اقل  تکمیل و تعمیر، اگر نتوانیم این خجسته ارث را مبرهن کردم این تباین در پیشگاه سالکان تدبیر و بالغت؛

 !! بگذاریم آنرا چنانچه بود در بدایت
 !!تصور نشود که این جمالت نا موزون شعر هستند و من شاعرنثر مقفی نوشتم، امیدوارم ه چند جملٔه آخر را ب

معاصر  ریخ قرون جدیده وأته ب جانب یکی نگاه مختصر  بدو نوشتٔه این خواهند عمیقتر شوند؛ که درین زمینه می دوستانی
در آرشیف  که در سایت گفتمان و افغان جرمن انالین نگارش پارسی دری، زبان پارسی، و دیگری نقش همزه در بیان و

 موجود است. نویسندگان
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