
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 9تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

  
  

 11/10/4112 نجیب سخی
 

 در حاشیٔه اظهارات پور پیرار  

 بررسی نا تولدی زبان فارسی
 

بان بررسی تولد ز»این نوشته را بدان جهت نا تولدی زبان فارسی خواندم؛ زیرا در بطن ارشادات جناب پور پیرار تحت عنوان 
شر شده بود؛ دو بخش واقعیت و ضد واقعیت بر در بر هم قرار داده می ، که چندی قبل باالی سایت فخیم افغان جرمن ن«فارسی

 شود؛ چون تجمع ضدین ممکن نیست؛ بناًء موضوع نا تولد باقی مانده!
 

 1 .ــ بخش ضد حقیقت 
 4.ــ بخشی  که حقیقت را بیان می کند 

 

 1- مجبوراً باید از ضد حقیقت آغاز کنیم 
نونی راه بیندازند، که عاری از مسامحت و دروغ باشد، به هر تأریخ نویس و روشنگر هرگاه بخواهند بحثی را در مورد ایران ک

فرض است، که تفاوت و تباین تأریخی میان دو اصل عینی و ذهنی یعنی اصل فارس و تخیل ایران را مبرهن و روشن بسازد؛ 
اند که بر تهداب کلوخی بنا شده باشد!؛ زیرا ورنه هر حقیقتی را بیان کند ولو هر قدر که با شکوه و ارجمند باشد؛ قصری را م

این بزرگترین دروغ عصر ماست؛ کشور ایران که از شروع قرن هفدهم میالدی، یعنی قرن یازدهم هجری به شکل کنونی 
ترکیب شده است، و سرزمین فارس که از سده پنجم و چهارم قبل میالد به وجود آمده؛ را باهم مزج و مغالطه و مبالغه کنند؛ 
زیرا اگر این دروغ را شرح نکنند، که ایران و فارس دو مفهوم تأریخی جدا و متفاوت از هم هستند؛ در بارٔه هر دروغ دیگر 

 داد سخن کردن؛ در حقیقت دروغ را با دروغ شستن است!
 

 ه. قه در قرن پنجم هـ.ق(  نوشته شده است؛ ایران را نمی شناسد، تأریخ بیهقی ک۲۷4که در قرن چهارم هجری )" حدود العالم"
نوشته شده باز هم ایران را نمی شناسد؛ زیرا درین دو اثر حتی یکبار هم از ایران اسم برده نمی شود؛ در حالیکه موضوع و 

 مورد موجودیت  این کتب سیاست، جغرافیای سیاسی و حدود و ثغور نیرو های آنروزگار بود.
 

یسد المومنین منشوری تازه نوامیر»غداد چنین پیشنهاد می کند: ی برای خلیفٔه بمسعود غزنوی حدود قلمرو خود را در تأریخ بیهق
چنانکه خراسان و خوارزم و نیمروز و زابلستان و جمله هند و سند و چغانیان و ختالن و قبادیان و ترمذ قصدار و مکران و 

؛ اما مسعود یادی از ایران نمی کند،  1«آن باشدولشتان و لیگانان و ری و جبال و سپاهان و عقبٔه حلوان و گرگان تبرستان در 

از جانب دیگر؛ پارس و آذربادگان و دیلمان را جزو قلمرو خود نمی داند؛ بناًء ایران شاهنامه قلمرو محمود نبوده؛ بلکه تنها 
 قلمرو تخیل فردوسی بوده است!

م هجری می زیسته، مقدمٔه ابن خلدون در تمام ابن خلدون؛ یکی از بزرگترین دانشمندان تمدن اسالمی است، که در قرن هشت
زبان های اروپائی ترجمه شده است؛ اما وقتیکه هفت اقلیم را در روی زمین شرح می کند، او ایران را نمی شناسد!! در مورد 

 خبر بوده، و یا ایران وجود نداشته!فارس و شهرهای آن به تفسیر صحبت می کند، مگر از موجودیت ایران  بی 
بلهاری شهر بزرگی است و آبادان و »آنگاهی که نواحی هند را معرفی می کند در بارٔه شهر بلهاری می نویسد: " ود العالمحد"

 پس ایران کجا است؟ 2«جای بازرگانان هند، خراسان و عراق است.
 

مسلط شدن شاه اسمعیل  در وقت»بابر که متعلق به قرن دهم هجری و هم عصر اسمعیل صفوی و جانشینان او است؛ می نویسد: 
ین ؛ ب«صفوی بر سلطانان بایندر و متصرف شدن ملک عراق به همرایی عبدالباقی مرزا و مراد بیک و امرای ترکمان آمده بود

و بابر پنجصد سال فاصله وجود دارد؛ اما هردوی آنها ایران را نمی شناسند؛ درعوض یکی از طراحان " حدود العالم"های گفته 
ها تأئید می کند؛ اما عراق را  های بابر را در ترکمان بودن صفویدگان این دروغ جناب تقی بهار؛ در حالیکه گفته و ادامه دهن

،  3«درین موقع ایران در دست ترکمانان و ازبکان وحشی از مغرب و مشرق اسیر شده بود» ایران می خواند؛ او می گوید: 

بهار؛ ایران را نمی شناسد؛ اما تقی بهار بر خواننده تحمیل می کند، که ایران  ۀفرموده بابر که همعصر همین "وحشی" ها بود، ب
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 9تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

 

 همیشه وجود داشت.
یکه ر حالمطلب واحد بکار می برید؛ تنها از مهاجر صفوی یاد می کنید؛ د ۀاینکه ایران و فارس را جهت افاد شما نیز؛ عالوه بر

است به قول ارانسکی با سلجوقی ها از قرن یازدهم و دوازدهم میالدی که وطن صفوی ها  آذربایجان ۀنفوذ زبان ترک در منطق
ها را باز هم مهاجر می خوانید، که  بوجود آمده؛ اینک اجداد صفوی ها بعد از پنجصد سال توطن و استقرار درین منطقه؛ آن

 این گفتٔه شما با بیانات تقی بهار تفاوت ماهوی ندارد!
در اواخر ماه صفر خوانکی اسد که به عراق پیش تهماسب »اشت، چنانچه خود می نویسد: با صفوی ها د ۀبابر روابط حسن

متاع خراسان، »، و یا در جای دیگر می گوید: «ها آورد ایلچی گری رفته بود با سلیمان نام ترکمان آمده و سوغات صفوی با

این شواهد ایران تنها در صفحات  ۀکی با هممت4؛«رود شود و از اینجا به هند می عراق و روم و چین در کابل یافت می 

 شاهنامه وجود داشته  و بس!!  
این شرح بیان می کند:  پارس، ه کدام از خود اداره و سلطنت جداگانه داشتند ب اسم های مناطق سیاسی که هر" حدود العالم"

شهر های  ماند، که بعداً  هم ناشناخته باقی دیالمان، آذربادگان، جبال، خوزستان، عراق، ماوراالنهر و خراسان؛ اینجا ایران باز
عراق را در چنگال داشتند تمام خوزستان، پارس،  بزرگ هر یکی را بطور جداگانه تشریح می نماید؛ صفوی ها که آذربادگان و

دست ب جبال را تصرف نمودند از مناطق سیاسی باقیمانده که بعد از عبور چنگیزی ها مرکزیت و اداره نداشتند، از گاو غدودی
خود آوردند، در قرن هفدهم میالدی مناطق زیر  ۀیعنی نیشاپور و هرات را در قبض ها افتاد؛ مثالً دو شهر غربی خراسان آن

نفوذ خود را به تدریج  ایران نامیدند؛ اما قبل از این تأریخ ایران به مثابه واحد سیاسی در منطقه موجودیت عینی نداشت؛ تنها 
 -ایرانشهر رفته است؛ که این یک اصطالح جغرافیائی آن عصر بوده، به همین منوال که امروز هند  در بعضی کتب ذکری از

؛  یا درین بیت  5رایج است مثالً در نزهه القلوب آمده ( عراق عرب را دل ایرانشهر خوانند… چین و یا ممالک اسکندناوی، و 

 : موالنا
 

 نماتسلغمبلغار  نه از چینم و نه از هندم نه از
 مـراسانـه از خاک خـن راقینم عــنه از ملک 

 

میگوید: عراق ناحیتی است مشرق وی بعضی حدود خوزستان است و بعضی حدود جبال و جنوب وی بعضی " حدود العالم"
خلیج عراق است و بعضی بادیٔه بصره و مغرب وی بادیۀ بصره است و آن کوفه و شمال وی بعضی از حدود جزیره است و 

 د آذربادگان است. بعضی از حدو
 ی، و شهرهادجله در حقیقت سرحد بین عرب قبل از اسالم و ساسانی های زردشتی  بوده، مداین پایتخت امپراتوری ساسانی

 ، نهروانبابلت بودند از: مداین، قادسیه، رومیه، حیره، رتأریخی عراق عصر ساسانی، که آنها را سبعٔه عراق می نامیدند عبا
 و حلوان.
نی مداین را شهر گبران می خواند و به همین علت است که آن شهر باستانی را تخریب می کنند؛ اما هفت اقلیم خوزستان خلیفه ثا

را عراق عجم می خواند، در حالیکه نزهته القلوب همدان، قم، اصفهان و ری را چهار شهر بزرگ یا ترکیب عمدٔه عراق عجم 
شهر شامل است، نه در عراق عرب و نه در عراق عجم؛ لهذا پارس یکی از می داند؛ عجب اینجاست که فارس نه در ایران

 مرکبات مملکت ایران است و نه خود ایران!
 

شاهنامٔه فردوسی به حیث سند و آئین ادبی از چند صد سال بدین سو؛ پایه و اساس سخن مقفی و موزون در زبان پارسی دری 
تخیل افسانوی شاهنامه، از قبل ظرفیت مکانی را در ذهنیت ها بوجود آورده  بود؛ لهذا دو اصطالح ایران  و توران در تبئین

شاهنامه همچو کالم موالنا و جامی ان تصور می کردند! از جانب دیگر بود، یعنی شمال جیحون را توران و جنوب آنرا ایر
ایات اوستائی سروده شده است؛ رنگ بوی اسالم، و مخصوصاً اسالم سنی نداشت؛ زیرا شاهنامه بر مبنای مذهب زردشت و رو

بناًء این تخیل را نه از رخ تعقل بلکه بنا به تعصب با حقیقت گره زدند؛ در حالیکه دیگر قهرمان های فردوسی؛ مانند ملک 
 توران، سیمرغ و یا کوه قاف تا عصر ما در حالت افسانه باقیمانده اند؛ درین ابیات:

 

 و سپارم آبی جنگ و الفخسره ب  وه قافـرز پیوسته تا کـن مـوزی
 برـرد گـر مـر سـلقه زد بـمی حـه  رــر شد بابـر و سیمرغ بـزد پــب
 و و پریـمرغ و دی و مردم  دد و  ر انگشتریـو داری جهان زیــت

 

فات رمجموعٔه تص اً تأسیس کردند، که بعدامامیه اثنا عشری را انزدهم میالدی اولین دولت شعیٔه در شروع قرن ش لهذا صفوی ها
وجود آورده باشند؛ اگر ایران عینیت تأریخی ه خود را ایران نامیدند؛ تا برای فرهنگ و مذهب جدید سرزمین جدید و نام جدید ب
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 9تر ۲ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

 

 .آورد هائی را که در تمادی ایام جوشیده باشند با خود می های پایتخت داشت نام می
 

 تنگ وامه در عصر قاجار نوشته شده!!؛ متأسفانه شوخی بیمزه اهندر مورد این پیشنهاد یا حدس و گمان ناصر پور پیرار، که ش
این ه ت ب؛ زیرا کسیکه حقیققبلی این نویسنده سایه می افگند هایه ها و نوشته را شباهت دارد، حتی بر گفتای  متعصبانه نظری

 کدام اصولی خواهد بود؟!ه کند پابند ب بزرگی را انکار می
 

ای ه شرح داستان ه جزدیگری نیست ب در شاهنامه کنار بگذاریم، محتوای شاهنامه چیز ااستادی و متانت سخن پارسی ر اگر
 دهد.                    زبان پارسی معاصر شهادت میه اوستائی باساطیری اوستا، که بر تحول و گذار زبان 

 .وش بدست افراسیاب تورانی کشته شد: سیانویسد ؛ اما در شاهنامه میسیان کشته شد؛ این در اوستا آمدهسیاوش بدست فرانکرا
مطربان آن سرود ها را  : )اهل بخارا را بر کشتن سیاوش سرود های عجب است ومیگوید یالدیمؤرخ قرن دهم م "ترشخی"

 کین سیاوش گویند.(
همان  ت که اینسره روشن اس باز هم یک ،ی داشته باشدیها گوید: )هرچند که شاید داستان اوستا با شاهنامه تفاوت می "برتلس"

 رخداد و همان داستان است.(
سی؛ ؛ در اینکه فردودهد مؤبدان ستون فقرات شاهنامه را تشکیل میپارسایان و  ،اوستائی و مذهب زردشتی آتش پرستیروایات 

 امکان وسیع وجود دارد!! ؛شاید پیرو مذهب زردشتی بوده باشد
میانٔه نیکی دارند!  فردوسی در بیان دوبارٔه  عصر؛ با او  آندانشمندان  ها برعکس موالنا، جامی و تمام جاست که صفوی از این 

از  ؛ همچنانسکندر در ذهن عامه باقیمانده بود؛ مثل افسانٔه زیادر شاهیعنی آنچه که از عبور  ،تائی؛ از منابع یونانیحوادث اوس
که  ،برده است مانند: کارنامک ارتشخیر پابگانریخی شاهنامه فیض های تأ پهلوی عصر ساسانیان در نوشتن داستانهای  کتاب

 وید:گ ؛ چنانچه میائی بدون تردید استفاده کرده استیعنی زند در باز خوانی اساطیر اوست ،فردوسی از ترجمه پهلوی اوستا
 

 زر آزدهـــد و استا بــهمه ژن  دهــشکـدژ آتـنـر آورده در کـب
 وانی سخن بشنویــلر پهـــاگ  دی پهلویـب دژـنـام کـــــن ورا

 

که هر مصرع آن یازده هجای تلفظی  ،وزن فعولن ترکیب شدهه ئی آن ببند سه هجا ، هربحر متقارب سروده شده و شاهنامه در
 .ض زبان عرب در ترکیب شاهنامه است، و این نشانه عروگیرد بر می زبان پارسی دری را در

 فردوسی خود میگوید:
               

 ٔه باستانـتـفـدم از گـونـیـپـی داستان  **   بـان یکـقـتار دهـفـگ ز
 

 : همین بیت و سند تأریخی را تقطیع میکنماین  جهت ثبوت هرچه تمامتر
 

 ستان -دمازگف ـ تئیبا  –بپیون  ستان  ـــــ  –یکیدا  –ردهقا   -زگفتا 
 فعو -فعولن  -فعولن   –فعولن   ـــــ فعو  –ن ـفعول –فعولن  –فعولن 

 

 ژادــم از گفت آن پیر دهقان نـــه ادــم یــونه داریـگ این ؤبدـــم ز
 

 بکار رفته است (مفهوم تاجک ه ، ب) دهقان در این ابیات 
 

در درجٔه اول مردم آسیای میانه  را« شاهنامه» یعنی ،تنقیح روایات حماسی مزبور توسیع و حفظ و گوید: )و می "بارتولد"
 اند(. هعهده داشته بخراسان، سیستان 

راسانی دری خ بناًء شاهنامه نه بزبان صفوی ها نوشته شده است و نه بزبان فارسی  شیرازی ایالت فارس  بلکه بزبان پارسی
 : ازین زبانها را اینجا مرقوم میدارم تا همه خود قضاوت کنند ۀنمون نوشته شده ؛ من ذیالً 

 : و زبان فارسی صفوی استاینک  باصطالح پارچه شعری را نقل میکنم که مربوط عصر 
 

 اشانه مشوـمـته م بـــانـه جــوتــس وــه مشــالنـمـه بـک م تاــمــل دیــگ
 و شوـم وا نمـــه دلـنـیـرا نــــا تـت       ا قصصـه نــه ایــغام کـیـده پـــم

 ه مشوــه جانـنـه دیـونـر تا شـغـم بری ه دل میــکن اگ ل را واــزف
 

 یات میرا فهلو آن "پرویز خانلری"، سرود زبان فارسی شیرازی میه البته وقتی که هنوز ب ؛ست از حافظ شیرازی ابیت این دو
 !! خواند

 

 رت یک وی روشتی از امادیـغ ریمنـرامت بسمـغان ـاچـمی مـب
 وغرنه اوینی آنچه ات نه شاد دی اچاروار نــودات خـم ای دل بــغ
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 : ترجمه
 

 دیدی ****   اگر یک رفتار زشت از ما  غرامت بسپارم( در حضور قاضی) درپای ماچان
 دـی دیـه نشائـنی آنچـیـه بـرنـگ ار ***************   وــورد ناچـد خـم این دل را بایــغ

 

بلکه حماسه های اوستائی است با استفاده از عروض شعر عرب در زبان  ؛ه هیچیک ازین دو زبان نوشته نشدهلهذا شاهنامه ب
نظم کشیده شده است! اما؛ پارس ه شروع قرن یازدهم میالدی مطابق به ختم قرن چهارم هجری ب در ختم قرن دهم وپارسی دری 

ا در ه نسبت بدیگر متصرفات داشت، از اینجاست که زبان پارس انتریگرقدامت تأریخی تمدن، فرهنگ و اقتصاد وزن ه نظر ب
ها آنرا با زبان خود آمیختند؛ از اینجاست که تقی بهار ادبیات عصر  ترکیب زبان فارسی صفوی نقش عمده تر گرفت؛ اما صفوی

از یک ملیون ابیات زیادتر است؛ دستگاه دولتی  آنهاعالوه براین؛ اشعار باقر مجلسی که تعداد  خواند، صفوی را طفالنه می
نند و بشناسند، که چه زبانی است! بخوانند، بدا دهد، تا همگان زبان اصلی صفوی ها را ایران آنرا در دسترس عام قرار نمی

؟ جواب خیلی ساده است زیرا این زبان قبل ها وجود ندارد چرا درین زبان هیچ سند و حجت تأریخی قبل از موجودیت صفوی
 از صفوی ها رسمیت و برجستگی نداشت!      

ناخت ؛ اما نویسنده برای ش…«صر مادیهیچ عن پیدایش ناگهانی و نا معقول دولت عثمانی و صفوی بر پیش از»گوید:  اینکه می
 اگر عثمانی ها و صفوی ها را مترداف و هم ؛میشوداین تحریف تأریخ گفته  را مطالعه کند؛باید تأریخ سالجقه  اً عثمانی ها الزام
 وزن قلمداد کنیم!

یخی بصورت تأرقیقت که مل براین حأکند، یعنی درک و ت آغاز تفکیک راست و دروغ را فراهم می ۀتشریحات فوق تنها زمین
 قدم بعدی را در جهت رفع دروغتوان  ! بعد از حل این مرحله میدهند واحد تأریخی متفاوت را تشکیل میفارس و ایران دو 

 های دیگر برداشت.
 

 4- سی( آنچه را نویسنده )فار؛ ؛ باید با وصف فراوان تصریح گرددکند آن بخش که نویسنده حقیقت را آشکار می اما در
؛ ندک از عصر صفوی ها ببعد حضور حاصل می ، حقیقتاً شود ( نوشته می)ف کنم: فارسی که با أکید میت ،خواند می

؛ آیا فرهنگ «( فرهنگ جدید در ایران بوجود آمداز همین عصر )یعنی صفوی ها»گوید:  درین مورد تقی بهار می
 ه، جامی را خامی نامیدند و بنا پرداختنو نکوهش موالتوبیخ ه لهذا ب  تواند بوجود آید؟ تجدد در زبان میجدید بدون 

گری دیگر مطرح نیست، بحث امامت را باید  هنگ جدید صوفی؛ چون در فرکشتار وسیع از اهل تصوف دست زدند
مه را ، هموالنا عبدالرحمن جامی رسیده بودکه خالفت آن به  ، از اینجاست که فرقٔه نقشبندیه هرات را،تفسنده ساخت

ست ، که دوهنرمند یا بنائی هروی این سخنگو و هند فرار کردند، وه گروه نجات یافت ب آنچه ازین تیغ کشیده،از دم 

 ؛ و 6قتل رسانده سمرقند او را شناخته ب ۀدر محاصره قلع؛ اسمعیل صفوی بود "لی شیر نوائیامیر ع"وهم صحبت 

هند پناه  ها در دربار بابریه ب ورار کرده م( از هرات ف1۲4۷ق.م )9۴۲رخ بزرگ هرات در سال ؤم "خوند میر"یا 
 م( در گجرات وفات کرد.1۲۲۴) ق.م9۴1؛ خوند میر در سال برد، آخرین اثر او همایون نامه است

 را زبان جدید خود ، و در عوض همین فرهنگ نو وخودشان نبود همه را نابود کردند ها با تعصب وحشیانه هرچه که مثل این
 !پهن نمودند

از شروع قرن شانزدهم تا شروع  گویند ، یعنی آنچه را که امروز ایران میافشاری ها همه ترکمن بودند اری ها وصفوی ها قاج
یاده از دوازده نسل، و این ، یعنی چهار صد سال یا زشد ها اداره و رهبری می زبان و ترک ها ترکمن ۀوسیله قرن بیستم ب

 ی،، خراسان با زبان درخوزی و پهلوی ،پهلوی و خوزستان، عراق عجم دهای مختلف ترکیب شده بو ق و زبان؛ از مناطکشور
های مختلف و  همین منبع زبانه ، دیالمه متکی بزبان کردی" حدود العالم"قول ه جبال ب، فارس با زبان فارسی شیرازی و
الم زبان دانشمندان اسو بعضی دیگر  "ابن مقفع": )میگوید "فقه اللغه" 1۲9رانسکی در صآذربادگان زبان ترکی و پهلوی؛ ا

زبان ) ؛ همچنان مستوفی قزوینی در نزهه القلوب میگوید:(نامند را پهلوی می جان و آذربائی، ری، همدان، اصفهان، نهاوند
گویند(. از اینجاست که یک تفاوت آشتی ناپذیر و ناهمگونی  مراغه پهلوی معرب می ، و درپهلوی راست استمردم زنجان 

م نام افسانوی ایران 19۲۲، اما مقامات ایران در سال ورت تأریخی درین کشور ظاهر گردیدر و تحریر بصشدید بین زبان گفتا
 جود آورده بودند را در بر می، مذهب و حدودی که صفوی ها بوزیرا ایران فرهنگ هویت تأریخی فارس ترجیح دادند؛ را بر
بان زبزرگ ادب موزون  ۀان تحریر برگزیدند، تا از ذخیرزببحیث یران ادغام کنند، پارسی را برای اینکه فارس را در ا ؛گیرد

 ؛لی و زبان تحریری آشتی پذیر نبودمنافی و تضاد بین زبان اصدر تکمیل هویت شان بهره بردارند؛ لهذا هرجا که این  پارسی
ادی تأریخی برای نی و تمزما ۀقلب کاری ها همین تولد جبری ریشکاری و دروغ پردازی زدند، که یکی ازین ت جعله دست ب

 را زردشتی گیرد، و یا هخامنشی ها می ءهمین منبع منشا های جعلی هخامنشی ها؛ نیز از موجودیت سنگ نوشتهاین زبان است؛ 
 XXXوغیره و غیره .کردند!  شانرا دفن نمی مرده های؛ در حالیکه زردشتی ها کنند اما قبر داریوش را تقدیس می ؛گویند می

                                                           

  بابرنامه قرن دهم هـ. -0
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با صفوی ها در  ؟ چون این زبانفارسی قبل از صفوی ها وجود نداردر مادی و شهادت باستانی از موجودیت زبان چرا هیچ اث
؛ و عربی است در هند بوجود آوردند ، پارسیاردو را که ترکیبی از زبان هندی ، چنانچه بابری ها زبانصحنه ظاهر گردید

 ؟!ند از زبان اردو پیدا کنیده باستانی در تمام سرزمین پهناور ۀبروید و یک نشان
حوالی پایتخت و مرکز زبان فارسی با  ساکنان روستای دماوند در»است، که  ناصر پور پیرار میگوید:  ۀاین واقعیت برازند

ی سکنونی بومیان دماوند نیز همچنان فار ۀدر بساط مسخر ؛درک آن به ده کیلومتر نمیرسد ۀرکلماتی ادای مقصود میکنند که دائ
 اید ؟ ؛ سوال مطرح است آیا زبان باشندگان دماوند اصل و مرجع است ویا زبانیکه شما بان این مقاله را نوشته«ان اندزب

یر ؛ زیرا گفتار و بیان هزاران سال قبل از تحربدستان قلم روشنفکران وه ؛ نه بمیکه بدان صحبت میکنند تعلق داردمرده زبان ب
دد از نزدش مفقود میگر اً ، سر کالوه فوراه روشنفکری در موضوع تجسس میکندهرگ همین اصله متکی ب ،اند و قلم بوجود آمده

؛ این دو گانگی و تضاد او را یر حافظ و سعدی و فردوسی  ... را؛ او نمیداند جهت زبان گفتار مردم را بگیرد و یا زبان تحر
ز قرن ، که اسپاهیانشان ، سرداران و، نقش خراسانیانیدگی زبان پارسی را نادیده گرفتهد وا میدارد تا ُبعد تأریخی و دور زمان

تختهای خود و جالل دربار خلفای عرب را در پای شکوه، فت و روا دید زبان عرب فرود آمدهسوم هجری در مهم  خال دوم و
رب خود طرز تحریر ع فرامین ۀناًء برای اشاع؛ بب می آموختندعر ۀلهذا برای تطبیق قرآن باید نوشت؛ ترویج و تحکیم نمودند

م ؛از اینجاست که اثرات اسال را با کالم بومی در آویختند تا دستور و قوانین شان در محتوای محیطی با رنگ اسالمی ظهور کند
ثغور دانش  ! در حدود و عمل پیاده گردید ۀر عرصنیشاپور  و... بصورت تام دو تمدن آن در مراکزی چون بلخ ، مرو، هرات، 

در آن مبرهن شده بود؛ ترین قواعد علمی همان روزگار  ، که پیشرفتهزبان پارسی دری از زبان عرب اوستائی جامعٔه قرون
؛ بلکه زبان مردمان آسیای مرکز و غرب ایران کنونی است ،اهالی دماوند و دیگر مناطق جنوب ، که این نه زبانرنگ برداشت

 ! میانه و خراسان قدیم است
اداره و فرهنگ را بوجود  ،ه و ویران کردند و خالئی از قدرتدگاه و خاستگاه زبان پارسی را آتش زدچنگیزیان جهانخوار زا

، و ازین خاکستر صفوی ها، بابری ءشمال پراگنده گردید، که درین خال غرب و ،شرقه خاکستر و نیمه سوخته هایش ب، آوردند
 یم« …و نا معقول دولت عثمانی و صفوی پیدایش ناگهانی »ا ها و شیبانی ها بوجود آمدند؛ این همان مدرکی است که شما آنر

 خوانید!
نه در محور مجازی  اگر کسی بخواهد در مورد زبان پارسی داد سخن کند؛ باید خود را در مرکز اصلی این زبان قرار دهد، و

اند؛ ریشه و پایٔه این زبان همین اکنون در ناحیٔه بدخشان و در زبانهای محلی  و تقلبی که صفوی ها و جانشینان شان بوجود آورده
؛ اما بزبانیکه شما زبان مردم دماوند فارسی صفوی است!؛ در حالیکه  شغنی، وخانی  و اشکاشمی قابل مالحظه و لمس است

د، مقطع پیشرفته و انکشاف یافتٔه همین زبان بدخشی و طخاری است، که در فوق یاد شد، ارشادات علمانٔه  شما در نوشته میکنی
همین زبان تقریر شده است؛ اما اثرات وسیعی از فارسی صفوی در آن جلوه گر است؛ زیرا در زبان اصلی  تنها یک حرف 

یات، ئیید، هایی، جزأت»باید تلفظ گردد؛ اما شما:  اً و جبر اً ه شود  قهرلهذا هر حرفی که نوشت« هـ»غیرملفوظ وجود دارد،یعنی
ها الفاظ  تلفظ نکنید، این خوانده شود؛ اگر… «تایهید هایهی و »)ی( تلفظ شود باید  دو نوشته نموده اید؛ اگر هر… « گوییم  و 

 !ویزبان فارسی صفه ؛ مگر بندشوند، که بزبان پارسی مربوط نیست میغیر ملفوظ 
 قدامت است! اصالً که همچنان در کلمه قدمت 

دی شهر موزون این است؛ تنها در قافیه بنست، که شکل دقیق آن مواجه هستیم در کلمٔه مواجه ایم؛ ایم در پارسی دری ضمیر ا
 !!فرمائید پا استعمال میه ب را پا اما شما فعل و ضمیر ؛وضعیت مجاز است!

ین کدام )ی( برید؛ معلوم نیست که ا متصله حرف ی را بکار می ۀعوض همزه ، و... بدر کلمات مانده ی خارجه ی عهده ی
 نویسد:    را چگونه می ، ببینیم فردوسی بزرگترین پارسی گوی تأریخ این وضعیتاست، معروف یا مجهول؟

 

 پارسی  ۀدــــغ  بــرنـیـان تـمـه   خوشاب سی غ آن گل و مشک وــدری
 

کرد شاید خود شاهنامه  اگر  او این اصول را مراعات نمی ؛داشت! نوشت این بیت وجود نمی می( ی) اگر فردوسی بجای همزه
 !بود مل نمیأیک اثر مت

. عجب اینجاست، که در عصر ما ی و اصلی و فارسی صفوی وجود دارداز اختالفات است که بین پارسی فردوس ه ایاین گوش
 رای اینکه درین بازار مکاره کرشمٔه فروخته باشند نا فهمیده همین کلمات ومدانان از رخ تفنن و مداهنت ب جرگٔه از هیچ

 د ایناساس و بنیا ،تکامل جامعٔه پارسی زبانان نیستم؛ اما با حفظ اصولکه من منکر تشریک و  ،بندند را بکار می اصطالحات
 زبان!   

سرزمین پارسی گویان در تمام ه ا قبل از هجوم چنگیز ب؛ تشود نوشته می( پ)کنم که به  اما؛ در مورد زبان پارسی: تأکید می
دانستند که این زبان مکالمه  ؛ چون آنها میرا پارسی نوشته و خوانده اند ؛ این زبانهای تأریخی سیاسی و ادبی آثار و یادداشت

ین بناًء ا ؛گفته بودند ه ایو لفظ بیهودهحقیقت هجوه  خواندند در ، اگر پارسا را فارسا میهای  زردشتی بوده پارساۀ محاورو 
 ؛ نه فارسی؟!نوشتند خواندند و می را پارسی می زبان

د همه محو یا نیمه نابود که این دانش و ثروت را پناه داده بو چنگیزی  ها حلقه های دانش و فرهنگ و شهر هائی بعد از عبور
اما  ؛ای فرهنگی منطقوی برتری حاصل کرده نونبیان زبان عرب و اسالم بر کا ، موجبات تأریخی و وجهه تسمیٔه وگردیدند
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 9تر 0 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

 

 ؛ چنانکه سکه هایون در مورد زبان پارسی وجود داردنوشته های فرا سنگ ها مسکوکات و ، آثار نوشتهعقب نگاه کنیمه اگر ب
 های پخته شده، ، از درونتٔه کابل لوحهاند زبان اوستائی نشر شدهه م مربوط هستند، که ب های دوم و اول ق. هسده کوشانی ها ب

دخترش از تورفان بدست آمده که برعالوه ارزش ه ، نامٔه مادری ببوط قرون اولیٔه بعد میالد هستندو سکه هائی بدست آمده که مر
الٔه دی و قرون دنبقرن چهارم میاله های مانی که  ب آثار و نوشتهکند،  تأریخی خجستگی فرهنگ این سرزمین را نیز نمایان می

ارسی زبان په های مانی خیلی ب این نوشته پارسی است نوشته شده اند؛ ارشد زبان زبان اوستائی که جده ، همه برندآن تعلق دا
 راستین زبان اوستائی. ۀعنی ادام، یقریب هستند و (*) دری مشابهه

ن حقیقت تلخ عدم ؛ ای«لغت شاهنامه بیفزاید 1۲11در طول ده قرن نتوانسته است اصطالحی بر»نویسید:  که شما میی گاه
 این اثر فخیم و مهم شعر کالسیک فارسی» :گوئید در جائی دیگری می ؛کند تحرک و سکون جامعٔه پارسی زبان را نمایندگی می

که در مدت یکهزار سال نتوانسته یک لغت یا  شما در تناقض قرار دارند؛ زیرا زبانی جناب؛ این دو گفته «جا گرد آورد را یک
ر انند یک بخش شعلید کند، پس چگونه ممکن است که متکلمین همین زبان با همین تعداد محدود کلمات بتواصطالح جدید تو
 )**(! عر مدرن و نو را هم بوجود آورندیک بخش ش کالسیک و طبعیتاً 

ولی نبوده ست، در جاهائیکه حاکمیت این دولت مبعد از پیدایش این دولت زبان پارسی قبل از پیدایش دولت صفوی وجود داشته و
 .خود را پیموده است؛ تا عصر ماراه 

مرکز زدودن اسالم و فرهنگ اسالمی بود؛ از اینجاست که جانشینان چنگیز  ها بسوی غرب یکی از عوامل یورش چنگیزی
اسالم  د؛ خود یکی دو نسل بعاسالم صدمه ٔ وارد نتوانستنده ؛ اما عالوه بر اینکه باسالمی یعنی بغداد را تصرف کردندخالفت 

این جدید  ۀوسیله ؛ لهذا فرهنگ و روا دید زبان عرب بیشتر از پیش باز اسالم با خود نداشتند ؛ زیرا پیشنهادی شایسته تردآوردن
دین زردشت و مؤبدان بود؛ مورد پیگرد قرار  آن با ۀ، منبع زبان پارسی و رابطتأریخه ، و آنچه مربوط بها مستقر گردید السالم
 را بانز همین علت اینه ب الحاد پیچیده شدند و ترد گردیدند، بابری های هند بنا و در جامٔه تکفیر اً جدزندیقیان  زند و ،گرفته

 !اسالم صفوی تعویض کردند (ف)را با  زردشتی پارسایی (پ)یعنی  ،گفتند می «فارسی»
 

 ها برخوردییت قدرت شان با صفوی گردد، که در شروع این شاید عمل سیاسی بوده تا؛ تثب متون واضح می ۀبعد از مطالع
غ که درو ۀدند، در منافات با زرع این ساللگذشت زمان تمام مناطق پارسی گو نیز زبان خود را فارسی خوان اما با د؛نداشته باش

، نزدهم قرن شانزدهم تا اواخر قرن ۀبابری های هند از نیم کند؛  ایران خود را مدافع و محافظ تأریخی زبان پارسی معرفی می
ها؛ بدون تردید پارسی دری  فرهنگ شگوفان زبان پارسی را در هند دایر ترویج و تکمیل نمودند، که در عدم موجودیت آن

گردید؛ نه در  تأسیس!؛ اولین چاپخانه های صنعتی زبان پارسی در هند قرن نزدهم داشت محتوا را نمی امروز این شکل و
لکته ک های علیگر، لکنهو و و لغات زبان پارسی دری تحریف ناشده؛ در کتابخانه آثار ۀیران! همین اکنون بزرگترین ذخیرا

 چه که در حال پوسیدن هستند! شوند؛ اگردستیاب می 
ع واق هند اخراج کرد؛ ازین موقع ببعد زبان پارسی در خال دوم قرن نزدهم انگلیس زبان پارسی و مسلمانان را از امور ۀدر نیم

ه وز بکه امر) یران رسیداه خراسان تأریخی به سه قسمت تجزیه شده بود، یعنی نیشاپور و قسمتی از سرخس ب ؛ زیراگردد می
روسها تعلق گرفت و بزرگترین بخش خراسان از سواحل ه سرخس و مرو ب ۀ؛ باقیماند(سرزمین شوروی سابق پیوسته است

ن ردیده بود، از آسرنوشت زبان پارسی حاکم گ صادف بر؛ ایران که از رخ تافغانستان مربوط شده هرات ب و جیحون تا بلخ 
تیجه ، که در ننفع فارسی صفوی کوتاهی نکرده است!ه زبان ب کوبی این ی در استخوان شکنی و پهلواتأریخ تا امروز لحظه 

هیچ  ویبا دولت و فرهنگ صف ، کهفارسی صفوی دامنگیر پارسی زبانان تقلبی سازی زبانپردازی ها و تأریخ  همین دروغ
 !ستشده اندارند؛ نیز  ه ایرابط

 

از  ، که فارسیختنداتهران براه اند ٔه فرانکلنکمک مطبعه م ب19۲1های بعد از سالرا تبلیغات مزمن و آوازه های دروغین 
ها  ، با ترجمهمتضاد و دروغ شکن !، که این جعلیات نا مستند در عدم موجودیت یک مرجعایالت فارس سرچشمه گرفته است

مسلم  اً آنرا حقیقت تقریب تر آنرا حقیقت مشروط و در عصر ما همگان ؛ نسلی بعدشتیبانی شده از سوی دولت ایرانو نشرات پ
 !زدودن آن یک نسل وقت ضرورت دارد، که ت را چنان توده و خرمن نموده اندین زمینه ضد حقیقا ، که دردانند می

؛ یدهر تاریکی کشزردشتی و پارسائی زبان پارسی را د اً ئی و مخصوصو ضد مشرق مبدای اوستاکمک مستشرقین ضد علم ه ب
 !   زبان معرفی کردند محرکه و منبع این ۀوالیت فارس را قو ها و فارس

ی هخامنشی ها مذهب زردشت»)برتلس(ۀ گفته ب هخامنشی ها تقلبی هستند، و بناهای  با ثبوت شدن این اصل که سنگ  نوشته

 7«وائی هخامنشیان زبان ادبی جنوب باختری ایران نبوده!ر وزگار فرماننداشتند! و اوستا در ر

؛ بناًء تمام داستان  8«زادگاه شان یعنی پارس نرفته است هیچ جای اوستا نیز سخنی از شاهان هخامنشی ودر»ارانسکی میگوید: 

                                                           

  ۷-  ی. و. برتلس  تأریخ ادبیان فارسی تاجیکی

   -8 ایرانی ارانسکی فقٔه اللغه ای . م .
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 9تر ۷ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

 

ی براین ، مبنقت اظهار وجود کرده است!حقیه ، قرین بدیگری ۀگشته؛ نظر و اندیش واژگونهفارسی ایالت فارس  زبان  ۀو افسان
؛ فرزند گشتاسب در بلخ قبول شد ۀوسیله ، بق.م( ۲۶9که مذهب زردشت در سال )؛ وقتی است«ها  پارسا»  که پارسی زبان

راف ها را به اط تبلیغ این مذهب را از حدود بلخ و جیحون خیلی فرا تر برد و پارسا ؛شتاسب بعد از در هم شکستن لهراسبگ
 کناف اعزام کرد، و ا

 

 چنانچه دقیقی بلخی میگوید :   
 

 واـــرا بدانجا گ دانــبمـؤد ـنـک   تا رواــد و اوســـد زنـنـکه آنجا ک
 

 :     فردوسی میگوید
 

 در ساخت دستان بندـــو پـکه با ت  دـــان زنــتــام دســـادم ترا نـهـن
 دادـبام آراست از م برـتــه رسـک  رداشت یادـه بـد بدانگونـبـؤم ز

 

پارسا ها که ق.م میداند.  ۲۷1تأریخ سلوکیه یعنی 448گرویدن ویشتاسب را به آئین زردشت در سال  "البیرورنیابو ریحان "
اورت ها در حوالی قرن پنجم ق .م ، در مج ؛ گروهی از همین پارساسو گسیل شدند مؤبدان خواندند بهر ها را در عهد اسالمی آن

در » :ها؛ ارانسکی میگوید گذشت زمان پارس خواندند، یعنی ماوای پارسا یه را با، و این ناحوطن شدندخلیج فارس کنونی مت
سی و اوستائی در آنجا گفته ، یعنی زبان پار«اند  اول ق.م در غرب ایران هنوز مردم ایرانی زبان ساکن نبوده ۀآغاز هزار

 9 !نمیشد

از دور یا نزدیک با ایالت فارس کنونی  ۀ، که هیچ رابطد را تشکیل دادندمعیت پارسیان هنها ج گروه دیگری از همین پارسا
خط  ه م بدست آمده شهادت میدهد ، که جمالت و مفاهیم اوستائی  ب19۲8که از درونته  کابل در سال  نداشتند ؛ زیرا اسنادی

 ! اند در هند موجود بوده قبالً  ها سوم ق.م است ! ، یعنی زردشتیقرن ه سامی باالی سفالی ها نوشته شده است ؛ که مربوط ب
 دقیقی درین مورد میگوید :  

 

 نــتـمـتهد بر ــه کردنـامـه نــمــه   نــمـو یتان ـــدوسـنـه روم  هــش
 فرست اوستا سوی ما و کنون زند   ایزد پرست راست گشتیم و که ما

 

 فردوسی میگوید: 
    

 اهل برــره ز زابـیـبـد نـــه آمـک  اهبهمن خبر یافت گشتاسب ش ز
 

خط  سامی ه هرچند که بیعنی مٓوبدان و مغانیان زردشتی  ،امهائی از پارسا هادر قرن دوم میالدی ن»برتلس میگوید: همچنان 

 10«!است هستند؛ اما با آواز و مفاهیم اوستائی در روی سکه های کوشانی نوشته شده

 :ادت برتلس دو اصل را وضاحت میدهداین شه
 ه بعد از ورود اسالم از آنجا کوچ، کهند زردشتی های ایالت پارس هستندپارسی های » :ود کهاینکه تبلیغ و تکثیر شده ب اول

؛ بی بنیاد بودن میالدی ۀیدوم ق.م و قرون اول ،قرون سومه د زردشتی در هند مربوط ب؛ با بدست آمدن آثار و شواه«اند کرده
 !ن دستور و تبلیغات را ثبوت میکندای

و پارسیان است و نه؛  ها ، که پارس و پارسی مربوط پارسااین ثبوت میکند خوانده اند، و رسی ها می، خود را پادوم: پارسا ها
 !ستپیدایش ایالت پارس وجود داشته اها چند قرن قبل از  ! یعنی پارسی ها و زبان پارسابر عکس آن

 "التنبیه"ر د "اصفهانی ۀحمز" و "ابن مقفع"الفهرست نقل از  ؛ چنانچه صاحبسالمی این وضعیت وضاحت کامل دارددر عهد ا
 .«لوی، دری، فارسی خوزی و سریانیپه»ند از ا عبارت شهر های ایران که زبان، همه درین قول متحد اند

در  ندکرد بدان لغت تکلم می آنهابدان و منسوبین مـؤا لغت فارسی زبانی بوده است ام»نویسد:  در مورد فارسی؛ اصفهانی می
 ها!  ، یعنی زبان پارسا«فارس

از دو میدهد در شیر، و ادامه «آتشکده های گران استاندر وی : »گوید در شرح شهرهای پارس می" حدود العالم"همچنان 
؛ ینتناسب مساحت سرزمه قدار آتشکده بم ، که موجودیت اینآتشکده ها را ذکر میکند ... ،، وبشاور، کاریان ،در کازرون آتشکده،

وی نطقها با زبانهای م در حالیکه زبان پارسا .پارساها و مذهب زردشتی بوده است بدان معنی است، که پارس در حقیقت مرکز
)از قرن سوم ـ هفتم ل دوام کرد صد ساچهار اً دها با بوجود آمدن دولت ساسانی که حدو پارسا ؛ زیرامخلوط و مشابهه گردیده بود

ایدیالوژیکی  ۀیدشت را اساس عقیدتی و پاو قدرت پارسا ها و آئین زردشت باوج خود رسید، ساسانی ها که مذهب زر(، م
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 9تر 8 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

 

 ، و زند که تفسیر اوستا استزبان رسمی و اصلی شان پهلوی است ؛ بلکهقرار میدهند، پارسی زبان نیستند!امپراطوری خود 
رپایٔه ب الفبای ویژٔه اوستائی :صر تدوین گردید اُرانسکی میگویدهمین عساسانی ها یعنی پهلوی مجددأ در بوسیلٔه مؤبدان بزبان

برآن  و تفسیریند ترجمه اوستا است بزبان پهلوی ؛ زمنشای آن آرامی بود مدون ساختند که ،)***(فبای پهلوی )پارسی میانه( ال
 انرا تشکیل میدهد. ی اوستای پارسیزمان ساسانیان مدون گشته و مبنادر همان زبان که در 

تعین کننده با زبان اوستائی و ادامٔه آن ، یعنی پارسی دری  نداشته ؛ اما  در واقعیت زبان پهلوی  با ریشٔه آرامی اش هیچ رابطهٔ 
شود  ، پارس مناسبت تنگ و فشردٔه با پارساها و مذهب زردشتی دارد ؛هرگاه در مورد امپراطوری ساسانی پارس صحبت می

ه دند ، آریائی و اوستائی نبودند ، زادگامفهوم زبانی ، نژادی و منطقوی   نداشته ؛ زیرا ساسانی ها  بزبان پارسی صحبت نمیکر
مذهب که شکل و افادهٔ  و مرکز قدرت شان عراق بود ؛ بلکه هدف از آن امپراطوری ساسانی پارساهای زردشتی  بوده ؛ لهذا

 اصلی پارس و پارسا است آنرا در تاریکی کشیدند ، در عوض جنبٔه لسانی و نژادی را بدان پیوند زدند  .
اند ؛ در حدود ظهور ساسانی ها دیگر بزبان پارسی زحدود قرن پنجم و چهارم ق.م در منطقه قائم ومتوطن شدهپارساها که ا

 اوستائی صحبت نمیکنند ؛ از اینجاست موجودیت فارسی شیرازی در مجاورت زبان پهلوی!
میانه با زبان دری  ان و آسیایاسالم ؛ امپراطوری ساسانی و زبان پهلوی و مذهب زردشتی را در بست  جاروب میکند ؛ خراس

 ؛ طرف و مخاطب اسالم و امپراطوری اسالمی قرار میگیرد.ومذهب مانوی
 ؛ لهذا این مذهبلی نیرومند تخارستان را فرا گرفتآسیای میانه و ناحیًه خیم میالدی ظهور مذهب مانی است که در نیمًه قرن سو

، نفوذ این مذهب بحدی بود، که حتی درعهد اسالمی یشاپور مسلط گردیدشان تا مرو و ناز ترکستان و کاشغر تا بلخ و از بدخ
رایان . مانی گلیمات و آموزشهای مانی متأثر بود؛ بشدت از تعر آسیای مرکزی پیروان زیادی داشتمذهب یا فرقٓه اسماعیلیه که د

، نداعهد اسالمی بدینسو آنرا دری خوانده ، تخاری و قبل ازرده باشند، زبان خود را توخادریبرای اینکه با زردشت قطع رابطه ک
د، آنرا بحیث زبان مانی تقی بهار آنچه را که امروز زبان دری مینامن ان و یا  تخاری مانی و پیروان او!یعنی  زبان تخارست
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رکیب ت ؛ز خط پهلویمراتب بهتر و دقیقتر ا؛ بشود( ن بشخص مانی نسبت داده میخط مانویان )که ایجاد آ»ارانسکی میگوید:
کتابت پهلوی اسیر سنت قدیم  صوتی و ساختمان دستوری زبان پارسی میانه را منعکس میکند ، امالی خط مانوی بر عکس

یا  تا امروز در زبان دری حرف و ،12«ری )هزوارش( دیده نمیشود؛ گذشته ازین در متون مانوی بهیچ وجه اندیشه نگانیست

 چه رسد به هزوارش! کلمٔه نا ملفوظ وجود ندارد ؛
نچه خوانند !  )چنامتکلمین زبان دری را تاجک یا تازک  می نامند ؛از اینجاست که باشندگان فرا تر از نیشاپور را تاجک نمی

ابوالفضل بیهقی خود را تازک میخواند(؛ بعدآ شهر های تاجک نشین چون تاشکند ، تاشقرغان و... بوجود آمد  . همین تاجکها 
ها اکثریت نفوس  شهرهاو مراکز اقتصادی ، صنعتی و تجارتی را شدت در برابر مغل مقاومت کردند ؛ زیرا اینهستند که ب

که واقعأ خألی انسانی بوجود آمد، که تا امروز  ها را چنان قتل عام ونابود کردند،، تاجکیل میدادند ، هجوم وحشیان چنگیزیتشک
، در شمال ازبکهای شیبانی و در شرق ه، یعنی در غرب ترکمنهای صفویشدمحسوس است !! نتیجآ در حواشی خراسان ویران 

بابری های ترک تبار عرض وجود کردند ؛ اگرچه احفاد بابر در آتیه بزرگترین خدمات را در تحکیم و ترویج و تکمیل زبان 
 ! پارسی دری در هند انجام دادند

سوم میالدی و گاهی تا ظهور اسالم؛  پیرو از قرن ششم ق.م ـ قرن  تمام آسیای میانه الی خلیج فارس زیاده از هشت قرن یعنی
سیای میانه و خراسان خاتمه ؛ اما مانویت در قرن سوم میالدی بحاکمیت مذهب زردشت و پارساها در آپارسا ها و زردشتی بودند

میتوان با در نظر داشت ت، سالم وعصر حاضر همینطور مسمی اس،  زبان این مناطق را دری میخواند، که تا  ورود امیدهد
 .حوالی جیحون معهد و زادگاه آنست که بلخ وئی و زردشتی اش انرا  پارسی دری خواند، مرجع پارسا

کیلومتر دورتر از ماوای اصلی آن، یعنی بلخ وجیحون دائر  ، پارس یا مرکز جدید مذهب  زردشتی را در فاصله هزارانپارساها
 ا زبانبشان تفاوتهای شکلی و بنیادی را این عوامل زمانی و مکانی در زبان اً ن قرن؛ طبعیتدی، واین در فاصلٔه زمانی چنکردند

گفتند سخن می( عیالمی)تاحدی زیاد تأثیر زبان مردمیکه بزبان دیگر »: اصلی و مرجع   باعث  گردیده است؛ اُرانسکی میگوید
 «.اختالف لهجه گردید تشدیدو بومی سرزمین آشغال شده ،توسط قبائل پارسی بودند موجب 

نگ دوم دنیائی با کلمات ترکی، آذری، ارمنی، پهلوی و عربی متقاطع و میگویند ، تا قبل از ج« فارسی»آنچه را امروز زبان 
دماوند  مورد زبان مردم در اصیل این مناطق مشهود است، چنانچه شما ۀتود ؛ حتی این التقاط همین امروز در گفتارمخلوط بود
 !  دشهادت دادی

لد ، که در نتیجه نه تورا با زبان پارسی می آمیزید خواهید صحبت کنید؛ اما این زبان در مورد فارسی صفوی می اصالً شما که 
 .اید ؛ لهذا شما در مورد نا تولدی زبان فارسی سخن گفتهشود و نه از دیگری یکی شرح می
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 9تر 9 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

 

ومی؛ س ، تعصب و شئونیزم دیگری و حاکمیتداشت منافع یکی یک؛ بدون در نظر جامعٔه پارسی زبانان در شروع قرن بیست و
      .انکشاف شعوری آن وارد صحنه شوند ، ارتقا وتا در دفاع و تأریخ حقیقی زبان پارسی را بدانند؛ حق دارند مرجع، منبع 

 
 پایان

     
 
 یادداشتها : 
 

 

؛ اما گماشته شده اندتسبین زبان ٔه محمثابه ح اغالط امالئی، باصالهت که افرادی در سایتهای افغانی ج ،درین اواخر دستور چنین رفته (*)

اًء ؛ بنبگفتٔه بیهقی خاری در موزه دارند، تلفظی و انشائی هستند؛ مگر در اصول آوازی ها در امور امالئی وارد این اشخاص مانند ایرانی
در حقیقت ) گردد ... واقع می کجاوه ووزن ه ب( هـ)ا یک ب« ههمشاب» که ،کنم کمال عجز اینجا ذکر می ستائی در نوع خود دور از هر

 (هـ)؛ زیرا در زبان پارسی دری استشکل دقیق تحریر این کلمه ( هـ)؛ در حالیکه مشابهه با دو (معنی است مشابه در زبان دری لفظ بی
وزن تراوه باید نوشته ه ذا مشابهه ب؛ لهاولی بکار رفته است (هـ)دوم غیر ملفوظ که جهت ادای حرکت  (هـ)؛ اما ملفوظ است اولی متحرک و

 !و تلفظ شود، تا این احتساب گران ما را نا آگاهانه کژ نویس نپندارند
 

زیرا در  ؛اصطالح شعر نو تقلید و تقلب است! اصالً  شعبه شعر کالسیک و مدرن  در زبان پارسی کنجایش ندارد؛ دوه تقسیم شعر ب (**)

 ، کهاقتصاد سیاست فلسفه و مذهب رخداددر  ای هسابق اول قرن بیستم جهش بی ۀنزدهم تا نیمهای غرب در جریان قرون هجدهم و  کشور
این همه پیشرفت وارد زبان شان شد، که در نتیجه ه ، هزاران لغت و اصطالح نو منطبق بپیش رفته سرعت سرسام آوری به طی آن علوم ب

منطق،  اً ت فرهنگی قبلی را کالسیک خواندند، که طبعاین جهش جامعه و مناسبابمیامن ادی و معنوی به کاال تبدیل گردید؛ های م تمام ارزش
لغت مدت یکهزار سال ثابت مانده 1۲11که  ؛ اما در زبانیجوابگوی مناسبات جامعه جدید باشد شعر و ادب مدرن عرض وجود کرد؛  تا

سیک کال نو وه پارسی را ب ، که شعر(ناعالج)از دانشمندان  ه ایلق دارند؟؛ لهذا هرگاه شما و دستتی تعکدام عینیه کالسیک و مدرن ب شعر
 نمائید! ، اظهارات متناقص را بیان میکنید تقسیم می

 

زبان پارسی میانه مشهور ساختند؛ و این؛ در غیبت ه رضا خان و فرزندش به خدمتی و نسب بخشی ب زبان پهلوی را برای خوش (***) 

 توان پارسی میانه تلقی کرد(. پهلوی را نمی) :گوید لغات ایرانیه میکتاب فقه ال ارانسکی درسند علمی،  نوع مدرک و هر
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