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 فارس، ازین نوع ستیینوشو
گست »شیری از سطح پنج در آغازی که بر اثر شوق یک هموطن« نورین»در حدود یک سال در تلویزیون محلی 

می شاااودا کار کرده اای این تلویزیونا هر ند سااارآغاز بد نداشاااتا اما  «رساااانه»می گذرد و در بازا آزاد  «هاوس
می شااود که صاااحبان آن در ماجرا های ساایاساای ا اانسااتان از م ت  و    درگیر مردمان بازاری و ضاا م مدیریتی 

تا ر اقی اساااتفاده های گساااتردها ا تدس و عدا  وا مر وساااینی که  یال کرده بودند مانده بودند    پوهنتونا محروا 
و تا کنون که متاسفانه می گویند  زیون را در ورطه ی مالی می اندازندیاین تلوکارساز استا سالی به آ ر نرساندها 

کارمندانا در ضاایاح حقوق  زشاات و در صاام جیره  وران ساافارت ایران درآمده اسااتا در دوساایه ی بر ورد های
شاید در نوسان یک ماه داد کنار عدا پردا ت شاتی که  سخ دهم ا سه  -دا در دونن پس از  ند ماه کار کردنا باید پا

 پارس  ارسیساا از امواج آنا به درستی برودکاست می شودیسال ا یرا به تریبونی مبدل شده است که 
 برای برای  رار از  سته گی های شب ه های تلویزیونی دا لیا از ی ی به دیگری می ر تا که از وجنات کارمندان 

به این  اطره ی  دریا ت م اش در وقت و زمان بودی در جریان این ت ویضبی سوء تاذی آنان از عدا ا به  وآن ها
که در تصنیما سا ت و آهنگی که می  ورا سازی به رسیدا و ها ن ستین   الیت های رسانه یی اا در تلویزیون 

ست و دلگیرا ش ر هاریت غدا علی س  سقازاده گان می شودا در آوا و نوای های  رهنگی بدون شک شبیه   الیت 
هزار می رو  ادبی صاااادر کندا را  05حداد عادلا رییس  رهنگساااتان زبان  ارسااایا همانی که قرار بود یا اساااتا 

سااتا ساا یم و غیر حر ه ییا در حالی که هرگز به تجسااا محتوای شاا را می  واندند و پ ش مت رر این آهنگ ساا  
هی با گازت برسندکه هراومت ربانی می زند تا در تداعی آنا مدعیاتی به ثبکمک نمی کندا مسیر اندیشه را در ح و

ان ی را  راموش کنیا که از بیمثنوی هفتاد من کاغذ توجیوات ستمی و سقاویا اصرار دارند اصلیت کسانی و  رهنگ
شان ساعت  لا مستند حال  شرا ا صد ها  شده اندیتاری ی  شنا ت زش آور  ستی که مدک ما برای  تی هاا  قر به را

  و مجریان آن ها باشدی دو سقاویباید ا در ا اانستان  رهنگی و حقارت
ادل در همان قا یه ی پارسا در نوعی سااات که با هاریت های  راساااانی و عاریایی آن در ا اانساااتانا ع شااا ر حداد
ه ده ی کو ک هژمونی  رهنگی را به  الش می کشااااااد و در تبیین تاری ی که ر تا ثابت می کند در دمساااااااله ی 

جوان امروزا  اک زدن از نوعی که از ت یل بر روی کاغذ اسااااتا هر ند در ت میا  رهنگ ابتذالی و بسااااط کذ ا 
تبارز واق یت هاا کساااانی را به «  یزی که عیان اساااتا  ه حاجت به بیان اسااات»می شاااودا اما در بیان « ایساااا»

د نشااای  هاا با  رار از واق یت های دیگرانا مانند  ره می گیرد که در ب شااای از جارا یای جوان ساااوا در  روسااا  
پیرامونا ستا  ارسیا پدیده ای این د که در عق  قبول نرهبر مذهبی ایرانا آشتی ملیا طرح  اتمی را درک نمی کن

ز آن می شود که کسانی  راتر از مرز های ایران است و با ت دی در حقوق مسلا ش به ها و  رق انسانیا نا یزتر ا
 یال می کنند در سااایه ی گسااترده گی پدیده ی زبانا آن اقلیت نا یزا صاااح  امدکی ساات که در  عادل د حدادهمانن

کاتا به پشتون هاا هزاره هاا ترک تباران و غیر  ارسان دیگرا اجوار آنانا از ایران تا حوزه ی به اصطدح اشتر
  یتر از قصه ی ا سانه ی سرمگسک شده است دهد این قصه ی پارسی یا  ارسی در شدت ت رارا دلگیرمی هشدار 
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 اگرادل را ب وانیا و پس از آنا ساااایه ای می آید که در اومانیساااا قرن و بیسااات و یکا عت لیق شاااوونیساااتی آقای 
شوونیستی همانند رییس  رهنگستان زبان  ارسی  زندا برایش سازی می زنند که برای هرکسی از بحر  ودش ساز

 ندیه اایرانا ساز زد
 غدا علی حداد عادل:« ای زبان  ارسی»ش ر 

 ای دّر دریای َدری ای زبان فارسی
 ای زبان مادری ای تو میراث نیاکان

 در تو پیدا َفّر ما، فرهنگ ما، آیین ما
 از تو برپا رایِت دانایی و دانشوری

 کابل و تهران و تبریز و بخارا و ُخجند
 ملک توست تا بلخ و نشابور و هری جمله

 گیه ای زبان دانش و فرزان جاودان زی
 نور بخشد آفتاب خاوری تا به گیتی

 اندزیرا گفته داریمفارسی را پاس می
 قدر گوهر گوهری زرگر شناسد قدر زر

آن  اااه پاااس از  یالباااا ی شوونیسااات  اااارس مااای  اااوانیاا هر ناااد باااه زباااان باااه اصاااطدح  ارسااای ساااتا اماااا از 
 اصاااطدحباااه  را مااای داناااد کاااه رکتبااااران ایااارانا واق یااات هاااای دیگاااریبیاااان آمااااج آن مااای دانااایا کاااه ترکااای از ت

ماای « حااالی»دح آنااان طو بااه همااان سااازا بااه اصاا کااار آمااد اسااتم ااالما بساایار « تااودهنی»باارای ایراناای هااا 
نمااای مانناااد کاااه در گذشاااته هاااای میرزایاااان دربااااریا تزویااار مااای  یوااارا راز هاااای سااار باااه م  ماااا واااانکناااد در ج

شاااادند و پااااس از صااااله ی ولاااای ن مااااتا در  ااااوان  رهنگاااای امااااروز گذاشااااته انااااد تااااا مردمااااانی کااااه در عملیااااات 
ساااقاوی ماااا دارنااادا در ا یاااون ادبیااااتا وانماااود کنناااد اصااالیت یاااک گروهاااک تااااریخ سیاسااایا تااااری ی باااه تااااری ی 

کاااه از التصااااق  رهناااگ هاااای اقاااوااا گویاااا وسااا ت م اطااا ا بنیااااد دیگاااران  اقلیاااتا ماااوازی هماااان ساااایه ای سااات
  می اندازدیرا از بیخ بر

عاااادلا  نااین پاساااخ  شاااعر ناشااناس تااارکا بااه حااداد
  می دهد:

           ان فارسی ای ننگ گنداب دریـــــــای زب
 ن مادریــاا زبـــاتل و ویرانگر ده هـــــق

 از تو زخمی فر ما، فرهنگ ما، آیین ما
 رسوایی و دیوانه گیتو پیدا نخوت و در

 ریز و هرات و شهر هریپتکابل و کرمان و 
 جمله ملک توست تا آن ناکجاباد هری

 ساوه و تهران و تبریز و بخارا و خجند
 خاک تورانست هم آن بلخ ترک خاوری
 جاودانه دور باش از خاک ترکستان ما

 رگز نباشد درک و فهم آدمیـــدیو را ه
 جفات در ققیای گریزان گشته از نور ح

 ت دوزخیــور ایزد را نبیند شب پرســن
 بزرگان گفته اند پارسی از بحر سگ باشد

 ارسیـرگز سگ نباشد تا بغرد پــگرگ ه
باستانگرایي كه به عنوان درمان عقده ي حقارت عنصر پارسي از ش ار هاي موا  ارسیسا و ایرانیسا استا گاهي 

كندی در ی ی از هنگامه هاي انت ابات ریاسااااااات   نان عمیق مي شاااااااود كه بي میل نیسااااااات با تاریخ زمینا رقابت
عادل( س نان س ا ت آمیزي بیان  غدا علي حدادهمین جمووري ایرانا یكي از م روم ترین شوونیستان پارسي )

با  ل  بودی در یكي از این واكنش هاي  یس بوكيا كساااااااي  ها نیز جا بازتا   یس بوكي آن  قدا  كرد كه در كنار ن
تمس را كامنت جالبی گذاشت كه اگر تاریخ زبان  ارسي را در كتابت عصبیت قوا پارس مطال ه كنیاا دایناسور ها 

 یرین كرده اندی آن كامنت  یس بوكي جال ا  نین آشكارایي دارد: نیز از شیریني این شكرا دهان ش
         ا بلاور مي كردندی« ارسي ژوراسیك»ا شین پناهي: دایناسور ها ها ایراني بودند و به زبان 
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