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 ۱۲/۰۶/۲۰۱۵        نجیب سخی :نوسینده  

            

 ! تناسخ سنخ زبان پارسی دری نفیدر  

یکی از برازندگی های بحث اصولی اینست  ؛ چون منطق و پویائی را تحمل نمیتوانند ؛ لهذا هجو میگویند ، وپارس دادن سگ را 

سنخیت » ه ، زیر عنواناین در مقالٔه جناب مسعود فارانی درج شد! متکی  بروایات تائید ناشده؛ با اسم پارسی همردیف می سازند 

 .  ؛ اما من سطح بحث رادر جایگاه درخور مقام آن حفظ میکنم. که نقلی از انرا بمن مخصوصاً  ارسال کرده است…. «وجه تسمیه 

سنخ زبان یک ملت را نمیتوان برتراوشات ذهنی تعمیر، تخریب ویا تصویر کرد ؛ زیرا اگر حوزه تجسس را از حدود مقاله های   

فرا تر ببریم این تبئین بر ما میسر میگردد ، چنانچه من این موضوع را دوسال قبل در  نوشتهّ  های نقش همزه و درحاشیٔه انترنت 

ام ؛  که پارسی بهیچصورت از منطقٔه پارس نشٔات نکرده است ؛ بلکه عینیت تاریخی درست  اظهارات پور پیرار وسیعاًشرح نموده

ه این واقعیت را دربست انکار کند که زردشت وجود نداشته، چگونه میتواند به تٔه تاریخ زبان برعکس این تخیل است ؛ زیرا کسیک

شود ، که پارسا بمعنی خود نگهدارنده است ، که پرهیزگاران  ؛ زیرا پارسی از کلمه پارسا بیرون می!!پارسی رٔه اندیشه باز کند 

پارسا ها از بلخ و حوزٔه جیحون جهت تبلیغ . میدارد؛ یاد میکردند زردشتی راپارسا یعنی کسیکه خود را از خواهشات بدور نگه

 همه نامه  کردند  بر تهمتن  –شه  روم هندوستان  و یمن  :          مذهب زردشت  بیرون شدند چنانچه دقیقی بلخی میگوید 

 افرستکنون زند واوستاسوی م –که ماراست گشتیم وایزد پرست                                

م ، در مجاورت خلیج فارس کنونی متوطن .پارسا ها بهرسو گسیل شدند ؛ گروهی از همین پارساها در حوالی قرن پنجم ق   .   

در آغاز :»گذشت زمان پارس خواندند ، یعنی ماوای پارساها ؛ ارانسکی در کتاب زبانهای ایرانی میگوید  شدند ، و این ناحیه را با

، یعنی زبان پارسی و اوستائی در آنجا گفته نمیشد و پارس «اند  غرب ایران هنوز مردم ایرانی زبان ساکن نبودهم در .هزارٓه اول ق

 ! ئی هم وجود نداشته

گروه دیگری از همین پارساها جمعیت پارسیان هند را تشکیل دادند ، که هیچ رابطٓه از دور یا نزدیک با ایالت فارس کنونی  

م بدست آمده شهادت میدهد ، که جمالت و مفاهیم اوستائی  بخط  سامی ۱۹۳۸یکه از درونته  کابل در سال نداشتند ؛ زیرا اسناد

اند؛ همچنان  برتلس در  م است ، یعنی زردشتی هاقبآل در هند موجود بوده.باالی سفالی ها نوشته شده است ؛ که مربوط بقرن سوم ق

رن دوم میالدی نام هائی از پارسا ها، یعنی مٓوبدان و مغانیان زردشتی  هرچند که در ق: » کتاب تاریخ ادبیات فارسی تاجکی میگوید

این شهادت برتلس این اصل را « !  بخط  سامی هستند ؛اما با آواز و مفاهیم اوستائی در روی سکه های کوشانی نوشته شده است  

وانده اند، واین ثبوت میکند که پارس و پارسی مربوط میخ« پارسی ها»را  که پارسا ها خود:                    وضاحت میدهد

پارساها و پارسیان است ، ونه ؛ برعکس، یعنی پارسی ها و زبان پارساها چند قرن قبل از پیدایش ایالت پارس وجود 

  !   .  اند داشته
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پهلوی ، کردی ،  طبری ،  زبان ما چرا پارسی دری است ؟ چون از پارسی شعبات زیاد بوجود آمده ؛مانند دری ،شیرازی ،  

؛ لهذاپارسی منشٔا زبان ماست و دری لهجٔه که ما پارسی را در آن ادا میکنیم ؛اگرماآنرا (  دیده شود فقه اللغٔه ارانسکی... ) بلوچی ، و 

 .دری یا پارسی دری بنامیم هردوکامالً صحیح و بجا هستند 

؛ پیوند شان با زبان مادر قطع شده ...ای طبری ، پهلوی ، کردی ، بلوچی ،ودر جریان راهپیمائی  زیاده از دو هزار سال ؛ زبانه 

است ؛ اما دری بعد از گذشت اضافه ازدوهزار سال پیوسته ترین و قریبترین لهجه بزبان مادر، یعنی پارسی است ؛ لهذا افادٔه 

 .پارسی دری کامالً بجا وحقیقی است 

اواسط قرن نزدهم ؛ نام دری را  –ی دری در هند،یعنی از اواسط قرن شانزدهم در حدود سه صد سال اخیر حاکمیت زبان پارس

حذف کرده بودند ، وآنرا تنها فارسی میخواندند ، که این در آن عصر واقعیت بود ؛ اما از شروع قرن بیستم که اینزبان درتصرف 

زی فرو گذار نکرده است ؛ در حقیقت پسوند شیرازی ایران در آمده تا همین امروز ؛ لحظٔه در تخریب اینزبان به نفع فارسی شیرا

را از فارسی ایران حذف کردند و آنرا با فارسی که درهند گفته میشد تعویض نمودند ؛ از اینجاست که در ایران یک فارسی درسی 

روز در برابر ام!!. و رسمی ویک فارسی گفتاری وجود دارد ، که اصطالحات و لغات یکی با دیگری تشابه ومطابقت ندارند 

فارسی تناسخ شدٔه ایران زبان دری قرار دارد ؛ اگر ما آنرا پارسی دری نگوئیم درحقیقت منبع پارسائی اینزبانرا فراموش کرده ایم 

،وهم غیر مستقیم تائید میکنیم که زبان پارسی ازوالیت پارس بیرون شده ، که این ضد حقیقت و واقعیت تاریخی است ؛ اگر بتاریخ 

 !!اشته باشیم ، و تراوشات ذهنی خود را بر دیگران بدون سند وحجت بنام تاریخ تحمیل نکنیم باور د

در تمام آثار و یاداشتهای تاریخی ،سیاسی !!( زیرا چنگیز بفارس حمله نکرده )تا قبل از هجوم چنگیزی هابسرزمین  پارسی گویان  ؛

ها میدانستند که این زبان محاورٔه پارسا های زردشتی بوده، اگر پارسا را  و ادبی، این زبانرا پارسی نوشته وخوانده اند ؛ چون آن

فارسا میخواندند ؛در حقیقت هجو ولفظ بیهوده گفته بودند، برای اینکه مشخص کنند در کدام شاخه این زبان صحبت میکنند آنرا 

در حقیقت  این « ! پارسی دری غلط محض است : » ؛ لهذا ادیب و درعین زمان زبانشناسیکه امروز میگوید!!پارسی دری میگفتند 

 !!بزرگان را شالقکش میکند 

 بگفتند و کوتاه شد داوری  ---بفرمود تا پارسی و دری  :              فردوسی میگوید    

 و او باز کرده پارسیان را در دری                   ---اندر عرب در عربی گوئی او گشاد :    فرخی سیستانی   

 نطق من آب تازیان برده به نکتٔه دری                    ----دید مرا لب آتش پارسی زتب  :     خاقانی میگوید    

کی بایذ مر خادمان این مجلس بزرگ را کتابی تصنیف کنم بپارسی دری کی اندر وی :» سینا میفرماید  ویا دانشمند جهان اسالم ابن

امه اعالئی یا حکمت بوعلی بتصحیح و تحشیه احمد خراسانی بسرمایه شرکت مطبوعات دانشن…. « اصلها ونکتهای پنج علم 

 طهران    ۱۳۱۵خردادماه 

. « در زبان پارسی دری از جمله حروف بیست وهشتگانهٔ ُمصمت هشت حرف ساقط باشد:» خواجه نصیرالدین طوسی میگوید  

 هـ تهران۱۳۸۹چاپ اول  ۱۰معیار االشعار ص 
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اند؛باید سند ارائه کند ؛ ورنه ثبوت بیخبری خود را پیش  ها تحریف و دستکاری کرده ها را ایرانی د که همه این گفتهاگر کسی بگوی 

شود  ، یعنی  ها با ثبوت و مثال در برابر این افراد گذاشته می ؛ وقتیکه دستکاری و تحریف ایرانی!  میکند؛چه بهتر که خاموش باشد 

وش گفتاری روزانٔه ملت دری زبان است ،آنرا قبول ندارند ، باالی ثبوت پا میگذارند و بر ضد سنت اجتماع ساکنین که بر خالف ر

مینویسند حتی خود نمیدانند که چرا چنین مینویسند  یا بهتر … و روایت متکلمین اینزبان ؛ تغییر ، تعیین ، آیین ، مسؤول، هیئت  و 

 ! !بگویم رسم میکنند 

؛ چون ( بخش موسیقی  دانشنامه اعالئی را خود شیخ ننوشته است) ها این دروغ شاخدار را مطرح میکنند ،که گاهئیکه همین ایرانی  

ها تکرار میکنند ؛ زیرا  وار این دروغ را از پی آن  اند  ؛ طوطی این آثار را بنام میشناسند ، وتنها توضیحات پشت جلد را خوانده

قیل و خالصه نوشته شده است ، که هیچ ایرانی  با زبان فارسی شیرازی و معلومات  واقف نیستند،که  موسیقی دانشنامه آنقدر ث

 « !!سینا ننوشته است   اینرا ابن: » تر ازین که بگویند  آنر تحلیل و تجزیه کرده نمیتواند ؛ بناً چه ساده  سطحی انترنتی

ایمیل برایش ارسال میدارم ؛ تا ببیندکه توانائی درک  و اگر کسی  مایل باشد من یک نقل بخش موسیقی دانشنامه اعالئی بوسیلٔه  

تحلیل یک صفحٔه آنرا دارد ؛ آنگاه خواهد فهمید ، که اثری باین پختگی تنها میتواند زادٔه دست و دماغ  استاد و دانشمندی باشد ، که 

یخ الرئیس انداختن  ؛ آیا جفای علم موسیقی را همچو کف دست خود میشناخته ؛ لهذا قصور دانش و بینائی خود را بگردن ش

 سینا روا داشت ؟؟ تر ازین میتوان در حق ابن بزرگ

تشریحات در مورد پارتها و زبان پارتی ؛ متأسفانه بنائی است که بر تهداب کلوخی استوار شده است ؛ زیرا سالیان قبل من نیز   

مطالعات  حقیقت واضح شد؛ چون این اصل به اثبات رسید که  درهمین تشابه کلمات پارسی و پارتی گیر کرده بودم ؛ اما با تعمیق

ها برای پارسی آبرو دیگری باز کردند ؛تا این آب هم در آسیاب خودشان بریزد ؛باید  هخامنشی ها زردشتی نبودند؛ لهذا ایرانی

هستند که از ناحیٔه بین ارال و کسپین  دانست که پارسی زبان اقوام آریائی ،آریانا یا آریا است ؛ درحالیکه پارتها اقوام غیر آریائی

( م ۲۲۴م ـ . ق۲۴۷)اند ، میتوان درین مورد دائرة المعاف جهانی را مطالعه کرد؛ عالوتاًطول عمر دولت پارتها  بطرف جنوب آمده

پژوهشگرباشد ؛ مقدم  اگر کسی باین نظر واقعاً پابند و. خیلی کوتاست ، تا بتواند چنین نشانی در تاریخ قرون اولی از خود بگذارند 

ها اقوام آریائی بودند ؛ ورنه ؛ هرنوع تشریحات و اظهار  باید ثبوت کند که این… بر هرنوع تشریحات ت و ث و پهلوی و سغدی و 

 !!.فضل درین مورد آبرا بشمشیر بریدن است 

علم ! و تکنالوژی را به پیراهن عثمان مبدل کنیم ام ، که نباید علم  در بارٔه علم وتکنالوژی و وسایل  ارتباطی ؛ من قبالً بیان کرده 

ها را قانونمند ساخته انکشاف  وتکنالوژی زیر نام تجدد سنت و روایت کتله های انسانی را مضمحل و تخریب نمیکند ؛ بلکه آن

روایت را نشناسیم و میدهد، بشرط آنکه ازین سنت وروایت شناخت وبرداشت دقیق داشته باشیم ؛ اگر تکنالوژی را بدانیم و سنت و 

« تا» چنانچه دانشمندان امروز! یا سنت و روایت را بدانیم و تکنالوژی را نشناسیم ؛ دیواری را که بنا کنیم تا ثریا کج خواهد رفت 

در نوشته میکنند ، واین در غیبت هرنوع قاعده ، اصول تحریر، تقریر و جدا از زبان قاطبٔه ملت  دری زبان ؛ « تیاق »میگویند و 

حالیکه بزرگترین تفاوت وبرتری لهجه یا زبان دری نسبت بدیگر لهجات پارسی همین واحد تلفظی و خصوصیات هجائی آنست ، 

وبهمین علت استکه مفردات زبان عربی در آن قابل اجرا و تطبیق بوده و در برابر زبان علمی عربی مقاومت کرده، هویت 

 .واستقالل خود را حفظ نموده است 

د بر خصوصیت آوازی و تلفظی طبعیتاً زبان ما را از زبان ایرانی جدا و متمایز میسازد ؛ بنا براین ملحوظ است که قواعد تأکی 

ها میخواهند آنرا با فونیتیک  آوازی بومی اینزبان یعنی عروض در هیچ پوهنتون ایران و غرب تدریس و بررسی نمیشود و ایرانی
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ان ایرانی ساخت ما ایشانرا عمالً درین راه یاری و مدد میکنند ؛اما در زبان بر ضد گسترش غربی عوض کنند ؛ عدٔه از دانشمند

 .نفوذ فرهنگی  ایران مبارزه مینمایند ؛ در حالیکه تا هنوز نمیدانند میدان این مبارزه در کجا واقع شده است 

رده اند ؟   آیا فرانسوی با داشتن پنج عالمه و اشارٔه آیا چینائی بااصول ارتفاعی تلفظ زبان خود رادر تکنالوژی معاصر تطبیق نک

 ترین زبانهای جهان نیست ؟ تلفظی زبانشان ُجز پیشرفته

من بزبان ملت و اجدادم ارج میگذارم و از آن دفاع کرده ام میکنم و خواهم کرد ؛ درین میان شخصی بطور آزاد و متکی بسلیقه و 

ده بود ، و من مطابق به سطح و سواد خودم برایش جوابی ارائه کردم؛ اما یک گروه اش در همین مورد سوالی مطرح نمو آگاهی

 .سوم که طومار طویلی از هزوارش نویسی در دفتر خویش دارند؛ بوجد سرد آمدند 

در  اگرچه ؛ ما در بارٔه علم تکنالوژی ، هایپت ، تابلت ،سرعت تماس و پیشرفت وسائل تخنیک صحبت میکنیم ، و سالهاست که  

یعنی هرکی که با ما  اروپا ودر پرتو دموکراسی غرب روز میگذرانیم ؛ اما جوهر جامعٔه قرون اوسطائی در نهاد ما نهفته است ،

 !!نیست در حد اقل ضد ماست و در حد اکثر دشمن ماست ؛ ولوع که حقیقت روشن چو روز را بیان کند
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