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 2۲1۷۱۲۵۱1۲          نجیب سخی
 

 !درختها بکجا ،جناب معروفی ده کجا
 

؛ امر نیک وبدی است؛ اما جای بان را در خارج کشور بعهده گرفتهدر مورد اینکه جناب معروفی نقش محتسب ز   
، او در حقیقت در زبانیکه خود را نمیشناسد خصوصیت آوازی همین زبان را که احتساب میکند؛تأسف است که 

 بباد فراموشی ها  پیروی از آنه ها یا ب ، یعنی آهنگ آنرا همچو ایرانینصف سخن اما ؛ملک و میر آن تصور میکند
، از میر ، او بخشم آمدهئی تبدیل گردیدهشود چرا کلمٔه سه هجائی بدوهجا ؛ زیرا گاهیئکه از ایشان سوال میداده است

جناب بهتر نبود . زبانی به میر غضبی عدول میکند و همچو آخوند های عصر دیگری میخواهد آفتابه و لگنرا بکشد
، هر صاحب نظری میداند که این همه جزع و فزع عد به آفتاب و لگن کشی میرفتید؟؟اولتر جواب سوال را میدادید ب

؛ را بایک «جدی ئی»؛ زیرا در کلمه سه هجائی از کوتاهی دید تان در شناخت هجائی این زبانستبرای فرار  شما
؛ کجاست ع آواز است نه گرامر امال وانشأ ، هر قدر که میگویم این موضوعوض میکند« جدیی» کلمٔه دو هجائی

 ! گوش شنوا
؛ اما تا آخر چهار پنج آنرا برخ ما میکشنددر زبان پارسی دری «ی » از جملٔه هفده حالت گرامری حرف   
چنانچه در سایت خود قوانین خصوصی »؛که ایشان صاحب اختیار آن هستند د از نظر آوازی درین زبان،میگوینن

؛ شما را چگونه باید تلفظ کرد«جدیی » وجود دارد، و«ی»، چند نوع آواز «برای زبان یک ملت وضع نموده اند
قانون  در که اگر همه ،پارسی دری؛ اما نه فارسی ایرانی گترین سخنگویانرثال ذکر میکنم از بزمن اینجا چندین م

 :معنی کالم  شان ساقط میگردد شامل شوند وزن و شما
 (موالنا)  وی ئیم بدستان ور به بیداری  وی ئیم  وربه خواب آئیم مستان

  با دو رخت همرنگ و همبوی می ئی  هال زیبا رخا برخیز و پیش آر 
تاریخ اکبری همچنان  1ج 2۴۲ص. …اشتغال فرمودند پیرائی و عشرتافزائی  بدولت مراجعه فرموده در نشاط»

 « ۳۳1برآمدند همان کتاب ص  بلندی ئی عالمه ابوالفضل مینویسد آنحضرت به
یا گرامر مربوط بزبان؟؟ آیا گرامر میتواند خصوصیت تلفظی  ؛شود آیا زبان مربوط بگرامر است یسوال مطرح م

؛ امروز برما میخواهند تطبیق کنند ر که؟؟، ویا این گرامباید در خدمت آن قرار گیرد یک ملت را منعدم کند و یا
 !!!بیک ملت وسنت و روایت دیگری نسبت دارد و ما تنها چشمان بسته آماده خوار هستیم ؟

گرامر  بزرگان که اینجا ذکرشدند حتما   ؛ پس ایناست« جدی ئی»، شکل دقیق گرامری کلمٔه «جدیی»اگر
جواب این !! ؟؟و قرنهاست که زنده وجاوید هستند افتابه ولگن نکشیده نمیدانستند؛ نمیدانم چطور شده که گپ شان به

 !!!و نه از سخنگویان پارسی دری تلفظی و آوازی فارسی ایرانی است خصوصیت «جدیی»، که است
ولهائی بر عالؤه ابن سینا نقل ق ؛تٔه موضوع هیچ تغیری وارد نمیکندام به  نقل کرده«عالئی را اعالئی»؛ اینکه من  
، که قدامت  اند این زبانرا پارسی دری خوانده، که هرکدام ، وخواجٔه طوسی ذکر نمودم، خاقانی، فرخیفردوسی از

ن حذف کرده و تنها دری پارسی دری را از نوشتٔه م رود؛ اما جناب شما ال آنطرفتر میاز هزار س اسم پارسی دری
تابه و لگن میکشید ملت است به امال و انشأ و اینکه شما گپ را به آفاین تاریخ سنت و روایت یک   ؛نوشته اید

خواست و ذهن خود و دوستان وجهه تسمیه تاریخی زبان یک ملت را ب هستید که« پیاز»؛ شما کجای مربوط نمیشود
رست نوشتن اصطالح ده ب! ؟تاریخی و دوران دیده تغیر بدهید ؛ در عدم موجودیت هر نوع سند و حجتتان ایرانی

این پارسی  ؛م تولد شده است1۳۳۷ست که در سال زیرا این فارسی ایرانی نی !!بشما حق تاریخ شکستن رانمیدهد
 !! دری است

  

جریب بند را تنها جریبند مثال  : دفع میکنند در افادٔه آوازی آن تکرار ساکنین را زبان پارسی دری متکلمین   
مینویسند دوبار به ... ، تغییر مسؤول و؛ وقتی که تعیین…، جدا است را جداست وشاه امیر را شاهمیر، میگویند

، یکبار اینکه اجتماع ساکنین را دامن میزنند و دفعٔه دوم حروف غیر آوازی این زبان ظلم وتعدی میکنندخصوصیت 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilhasakhi_n_maroofi_deh_dar_darkhta_da_koja.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uplosakhi_n_maroofi_deh_dar_darkhta_da_koja.pdf
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؛ اینجا یکه قدما بچنین عملی دست نمیزدنددر حال !، که درین زبان مرسوم نیستلفوظ را دربین کلمه شامل میسازندم
 :   چند مثالی از بهار دانش نوشتٔه عالمه ابو الفضل عالمی را ذکر میکنم

 « 1ج2۵1آن اهتمام نمودند  ص  تغیر اهل ظاهر بر عدم کوشش آخوند حمل کرده در » 
 «۴۴ص… کنی و مرا معذور داری  تعین بجهت این مهم از من هوشیارتری» 
 « ۳۵ساختم  صمسئول  جهت تاکیدبنیان یگانگی پیوند مواصلت» 
 «2۳1ص  کرد تا  تعین سلطان انگشت قبول بر دیده نهاد کسان» 
 «۴1ص...شدن او  متغیر ابا آوردن و» 
 «۳۳۲ص  باز پرسید  تغیر اشک حسرت ریخته و باعث» 
 «۳۳۳ ص فرمود   تعین دستوریکه سطور گشته» 
 (هرکسیکه خوسته باشد من فوتوکاپی این صفحات را برایش ارسال میتوانم)

 ؛ درحقیقت غرضپروفیسور هاشمیان مداخله کردید یم گاّهئیکه شما در بحث بین من واگر این اسناد را قبول کن
ن در زبان فارسی ایرانی رایج چون اجتماع ساکنی !بواقعیت ملتفت نیستید ؛ زیرا شماجویانه و غیر شعوری بوده

 !!آنرا بر زبان تاریخ دیدٔه ما میخواهید تحمیل کنید، است
معذا بعضی عبارات او بفارسی خالص است و در  »:مینویسد  ورد عالمه ابوالفضل و شناسائی اوتقی بهار درم   

سبک « .…ته بود به صدی ده دوازده لغت تنزل کردها را گرف نثر او لغات عربی که صدی هشتاد سرا پای کتاب
 .2۲۳ص ۳شناسی ج

دری جهد و مبارزه میکرد؛ اما شما و  و تراکم لغات عربی در زبان پارسیاین مرد در قرن شانزدهم برضد نفوذ 
داخل تان دوستان پر کار ایرانی تان که قوانین تحریر عربی و تلفظی ایرانی را در زبان ما میخواهید  بقول خود

 . !!!کنید
؛ در تقطیع شر دری هیچ نقشی ندارد و وزن شعری باید عرض کنم که معنی  فعل و فعیل وغیره درمورد افاعیل  

؛ قالبهای دو سه ویا ؛ در حقیقت افاعیل و تفاعیلشود ونه از قالبهای ضربی شروع میزیرا تقطیع شعر از رکنبندی 
بفرمائید این بیت را باز کنید و معنی افاعیل را در آن . ضروب میسازندها م را در آن چها ضربه هستند که ارکان

 . شرح کنید تا همه چگونه و چرای مسأله را از دید شما بدانند
 

 بینوا بود زر گرفت اینک  نشست برلب گل  بلبل آمد
 

استادی سخن در »، و این نوشته را مانند نوشتٔه نیدامید دارم حد اقل آزادی کالم و شیؤه دموکراتیک را رعایت ک  
؛ همچو معروفک اینست که سایتی دراختیار داردید ؛؛ زیرا یگانه برتری که شما دارید؛سانسور نکنید« کجاست

 مغایرت با معیار های ما کنید و جواب دیگران را زیر عنوانرباب هر نغمٔه بیجا و بجا را که دلتان خواست نشر می
 !!! نسور میکنیدسا
 

 انتهی
 


