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 ۲۶/۰۶/۲۰۱۵                                               سخی نجیب
 

                                                                                                

 !؟ است کجا در سخن استادی
 

که باالی سایت محترم آزادافغانستان نشر شد. آمریت « افغانستان و مسألٔه ربان » جانب زیر عنوان  در نوشته ٔ این
خطاب میکند! شکل انشائی یک سلسله کلمات را تغیر داده  « استاد سخن »و جناب معروفی که خود را   این سایت

؛البته بدون مشورٔه قبلی و بنوع اوتوکراتیک ، که تصرف و دستکاری در نوشته هائیکه بشما بطور امانت ارسال 
ٔه قهری کلمات ، اشارات و لغات در میگردد ؛ دور ازهرنوع اصول مطبوعاتی و روشنفکری است ؛ تعویض و تبادل

غیبت هرنوع سند و ثبوت قابل قبول همه ؛ ذهنیگری محض بوده وهر نوع دگراندیشی را ممنوع و سانسور میکند  
این  وضعیت دیدگاه واحد، و تطبیق خواست یک شخص بر زبان یک ملت را میرساند ! ؛ اما جهت اینکه سخن 

 : اینجا باز میکنمبدرازا نکشد من یکی  دو  فقره را 
 . اند ساخته« جدیی » من نوشته بودم) جدی ئی ( ؛ امااین کلمه را 
مراد من از نوشتن این کلمه افاده ٔ سه هجا بوده ؛ اما جدیی یک لفظ بیهوده و بدون معنی است ؛ باید استاد سخن  

است و کدام ساکن ، اگر متحرک  ها معروف هستند یا مجهول ؛ آیا کدام متحرک« ی»اینرا روشن بسازد ، که این 
هستند باید حرکات شان را واضح بسازند، با در نظر داشت اینکه )ی مفتوح در زبان دری وجود ندارد، هرگاه چنین 

گردد  مثالً مطمئن ، تبئین، ارائه ،و ...  (  قالب و خصوصیت عروضی و  وضعیت پیش شود ی به همزه تبدیل می
کسیکه استاد سخن است ؟! نمیتواند تنها   صرف نحو ، گرامر وامالی سخن را بداند و آوازی آنرا تعین کند ؛ چون 

ام ، عبارت از یک  آهنگ همین سخن را که در آن استاد است نشناسد ؛ زیرا کلمٔه )جدی ئی ( را که من بکار برده
؛ در حالیکه درخوشبینانه « َفَعو لَن» وتد مجموع و یک سبب خفیف است که مجموعاً سه هجا را احتوا میکند یعنی 

 . یک کلمٔه بیمعنی دو هجائی خواهد بود« جدیی » ترین حالت 
این مقاله زادٔه ذهن و تفکر منست ؛ با نوشتن )جدی ئی ( من سه هجا را اول تصور و بعداً تلفظ  ، و در اخیر آنرا  

ودش کسیکه میخواهد سه هجارا افاده ام ؛ اما نه؛ دو هجا را ؛ لهذا استاد سخن بحکم و ذهن شخص خ تحریر کرده
تبادله میکند . این «جدیی»کند؛هجای سومی را قطع کرده و کلمه معنی دار نویسنده )جدی ئی ( را با لفظ بیمعنی  

نه در قالب استادی میگنجد ونه در عدالت فکری !! ؛ درحقیقت تسلیط و توسیع نوع هزوارش نگاری در زبان اجداد 
 !!! یک حرف غیر ملفوظ در وسط کلمات وجود ندارد ماست ، که در آن حتی

        : مثآل درین بیت     
هال زیبا رخا برخیز و پیش آر ـ می ئی با دو رخت همرنگ و همبوی                                                             

 ادو ـ رختهمرن ـ گهمبویشود :        هالزیبا ـ رخابرخی ـ زپیش آر ــ مئیب چنین تقطیع می
 مفاعلین ـ مفاعلین ـ   فعوالن  ـــ  مفاعلین ـ مفاعلین ـ فعوالن                       

 در هر مصرع این بیت یازده هجا شامل است !
 این بیت را اگر  مطابق فرمایش استاد سخن بنویسیم  چنین  چنین خواهد بود  : 

 خیز و پیش آر ـ میی با دو رخت همرنگ و همبویهال زیبا رخا بر                   
که م ، «می ئی»درینصورت مصرع اول یازده هجا است ؛اما درمصرع دوم تنها ده هجا شامل خواهد بود  ، یعنی 

م مفتوح است با دو ی ساکن ،که هردو ساقط « میی»مفتوح و همزه مفتوح است ، یعنی دو هجا ؛ در حالیکه 
در حقیقت استاد سخن نظم کالم  ا بوجود آورده،  یعنی  این بیت را از وزن بیرون میکند !!میگردند؛  تنها یک هجار

 !! موزون زبان دری را از بنیاد متزلزل میسازد
چون اکثراً پای دانش و شناخت استادان سخن ما محکم بپای استادان و محققین ایرانی بسته است ؛ لهذا تحقیق و 

ها  ها موجبات ومفردات زبان فارسی قلمداد میکنند ، این دارد ؛ آنچه را ایرانیتجسس مستقل در زبان ما وجود ن
همان مسائل آماده ؛ را بدست آورده و آنرا دری مینامند ؛ چون عروض شعری درزبان فارسی شیرازی ، که زبان 

ما نیز آنرا مردود و مغضوب اند ؛ لهذا استادان  آید ؛ در ایران آنرا ترد کرده تکلمی مردم عامٔه ایرانست ؛ راست نمی
اند ؛ در حالیکه تطبیق هجائی و خصوصیت عروضی ؛ زبان ما را همچو شب و روز از زبان ایران جدا  قرار داده
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و متمایز میسازد ! ؛ بناً مقامات مسئول زبان در ایران  ؛ دانشمندان ما را با متروک نمودن خصوصیات هجائی ، 
 . نموده اندعروضی و آوازی از قبل خلع سالح 

ی » در نوشتٔه من بزعم خود اصالح نموده است ؛ در حالیکه زبان دری« تبیین »استاد سخن که تبئین را به 
مفتوح را نمیشناسد ؛ چنانچه در قبل گفته شد ؛ لهذا نوشتن تبئین با دو ی شاید عربی یا ایرانی باشد ؛ اما مربوط «

گردد و جانب دیگر  از اجتماع ساکنین جلو  ف ی مفتوح دفع میزبان ما نیست ؛ زیرا با نوشتن همزه از یکطر
 ! شود گرفته می

باید گفته شود که دانستن زبان عربی بمعنی درک رابطٔه هزار و دو  صد سالٔه زبان عربی با پارسی دری نیست ؛  
را در برابر آن حفظ و پا زیرا زبان ما مفردات زبان عربی را قبول و تحمل نموده ؛ اما در عین زمان استقالل خود 

برجا نگهداشته است. مثالً از جملٔه نوزده بحر عروضی زبان عربی ، عمالً چهار بحر در زبان دری از اعصار 
دور مروج ومرسوم است ؛ از جملٔه پنج رکن عروضی زبان عربی چهار آنرا زبان دری قبول کرده ؛ اما در عمل 

نسبت ساختمان هجائی زبان ما ؛ حروف آمده از زبان عربی را مانند  سه رکن آن مورد استفاده قرار دارد و به
عربها ادا و تلفظ نمیکنیم ؛ اگرچه در تفهیم وتحلیل زبان ما دانستن عربی مهم است ؛ اما تعین کننده نیست ؛ تنها فهم 

اهد ساخت ، که درین رابطٔه تاریخی بین دو زبان  ؛ ما را به چون و چرا و کیفیت آوازی زبان ما واقف و اگاه خو
مورد غیاث اللغات یگانه کتابی هست ، که متکی برابطٔه زیاده از هزار سال زبان پارسی دری و عربی نوشته شده 

 . است
ها آنرا فارسی درسی و رسمی مینامند از اواخر قرن  تاریخ موجودیت زبان پارسی دری در ایران ، که ایرانی 

آنطرفتر نمیرود ؛ لهذا ایران باین دید ، تحلیل و رابطٔه تاریخی بین زبان پارسی نزدهم ، یعنی ختم سلسلٔه قاجاریه 
دری و عربی ؛ نه پیوندی دارد ، ونه منفعت و دلچسپی ئی ، که آنرا شرح و ارزیابی کند ؛ چون پای دانش ما بپای 

د تفاوت زبان فارسی و دری اظهار ها بسته شده است ؛ لهذا ما نیز آنرا نه آموخته ایم ، و ذهناً در مور دانش ایرانی
    . مینویسیم« جدیی »را « جدی ئی » ها  عقیده و رأی میکنیم ؛ اما در عمل مانند ایرانی

همچنین متکلمین پارسی دری هیأت را بوزن غیرت تلفظ میکنند ؛ لهذا نوشتن آن بشکل هیئت  خارج از اصول    
این زبان در افادٔه آوازی آن تکرار ساکنین رادفع میکنند : مثالً آوازی  این زبان است، بهمین منوال متکلمین 

مفتی مراد آبادی در معیار … . جریببند را تنها جریبند میگویند ، شاه امیر را شاهمیر ، جدا است را جداست و 
تند ؛ اما ، که عربی هس… االفکار میگوید : تجمع ساکنین نقض کالم منطوق است ؛ لهذا کلماتی چون تعین تغیر و 

اند ؛ غیاث اللغات  اند .متکلمین این زبان یک ی آنرا حذف کرده شود که در زبان ما داخل شده زیاده از هزار سال می
 : میگوید

 را حذف میکنند و این تفریس است  ؛« ی » فارسیان یک :  
ه میکنند که این حروف ها در هنگام تلفظ برحروف علت آنقدر تکی شرح  معاصر موضوع قسمی است،  که ایرانی 

روند، که  چنین آوازی در  از حدود اعراب یعنی حرکات و ممدودات معمول در زبان پارسی دری خیلی فرا تر می
 ...زبان   دری جنبٔه تلفظی ندارد ؛کلماتی چون : عیید ، امیید ، آسمون ، نون و

ربی کلمه هیچ رابطٔه ندارد ؛ مثالً آئین عربی مینویسند ، یای دوم با منبع ع… گاهئیکه تغییر ، تعیین ، آیین و 
مجهول و معروف « ی» ها ها درهنگام تلفظ است ؛ همچنان آن عبارت از تکیٔه زبان ایرانی«  ی دوم» نیست؛ بلکه 

مجهول را بنسبت فشار تکیٔه زبانی  تلفظ « ی » را یکنوع تلفظ میکنند ؛ مانند شیر غذا و شیر حیوان درنده ؛ زیرا
ها بسته  چون پای ما بپای آن ها اصالً  وجود ندارد . در زبان عامٔه آن« ی»می توانند ؛ لهذاهمزه  در دندانٔه کرده ن
 !!! را تبیین مینویسیم« تبئین »است 

من نوشتم که امیر عبدالرحمن در تاج التواریخ آورده ، مردم بپارسی و پشتو صحبت میکنند؛ اما استاد سخن   
   !! بدیل کرده است ، یعنی میگویند که پارسی زبان جداگانٔه هست و دری زبان جداگانهٔ پارسی را به دری ت

جای تأسف است ، که از رخ نا آشنائی زیاده از دو هزار سال تاریخ سنت و روایت زبان پارسی را با کجروی  
 .! های افراطی ،دو دسته بدولت جدید التاسیس ایران تقدیم میکنند

م چنگیزی هابسرزمین  پارسی گویان  ؛)زیرا چنگیز بفارس حمله نکرده !!( در تمام آثار و یاداشت تا قبل از هجو   
ها میدانستند که این زبان محاورٔه پارسا  های تاریخی ،سیاسی و ادبی، این زبانرا پارسی نوشته وخوانده اند ؛ چون آن

و ولفظ بیهوده گفته بودند، برای اینکه مشخص های زردشتی بوده، اگر پارسا را فارسا میخواندند ؛در حقیقت هج
 !! کنند در کدام شاخه این زبان صحبت میکنند آنرا پارسی دری میگفتند

اواسط قرن نزدهم ؛  –در حدود سه صد سال اخیر حاکمیت زبان پارسی دری در هند،یعنی از اواسط قرن شانزدهم  
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ندند ، که این در آن عصر واقعیت بود ؛ اما از شروع قرن نام دری را حذف کرده بودند ، وآنرا تنها فارسی میخوا
بیستم که اینزبان درتصرف ایران در آمده تا همین امروز ؛ لحظٔه در تخریب اینزبان به نفع فارسی شیرازی فرو 
گذار نکرده است ؛ در حقیقت پسوند شیرازی را از فارسی ایران حذف کردند و آنرا با فارسی که درهند گفته میشد 
تعویض نمودند ؛ از اینجاست که در ایران یک فارسی درسی و رسمی ویک فارسی گفتاری وجود دارد ، که 
اصطالحات و لغات یکی با دیگری تشابه ومطابقت ندارند !!. امروز در برابر فارسی تناسخ شدٔه ایران زبان دری 

نزبانرا فراموش کرده ایم ،وهم غیر مستقیم قرار دارد ؛ اگر ما آنرا پارسی دری نگوئیم درحقیقت منبع پارسائی ای
تائید میکنیم که زبان پارسی ازوالیت پارس بیرون شده ، که این ضد حقیقت و واقعیت تاریخی است ؛ اگر بتاریخ 

 !! باور داشته باشیم ، و تراوشات ذهنی خود را بر دیگران بدون سند وحجت بنام تاریخ تحمیل نکنیم
سی را از دری جدا مینماید ؛ درحقیقت این بزرگان راشالقکش میکند، وپیوند پارسی و ؛ لهذا استاد سخنی که پار

 !دری را با چشمان بسته میخواهد بشکند
من اینجا چند شهادت از بزرگترین دانشمندان و سخنگویان این زبانرا ذکر میکنم ، که این زبانرا پارسی دری   

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

 و او باز کرده پارسیان را در دری                   ---فرخی سیستانی   :    اندر عرب در عربی گوئی او گشاد 
 ری                   نطق من آب تازیان برده به نکتٔه د ----خاقانی میگوید   :     دید مرا لب آتش پارسی زتب   

کی بایذ مر خادمان این مجلس بزرگ را کتابی تصنیف کنم بپارسی :» سینا میفرماید  ویا دانشمند جهان اسالم ابن
دانشنامه اعالئی یا حکمت بوعلی بتصحیح و تحشیه احمد …. « دری کی اندر وی اصلها ونکتهای پنج علم 
 طهران    ۱۳۱۵خراسانی بسرمایه شرکت مطبوعات خردادماه 

در زبان پارسی دری از جمله حروف بیست وهشتگانه ُٔمصمت هشت حرف :» خواجه نصیرالدین طوسی میگوید  
 . هـ تهران۱۳۸۹چاپ اول  ۱۰معیار االشعار ص « ساقط باشد. 

انشمندان و قرن نهم تا اوایل قرن پانزدهم میالدی را احاطه میکند ؛ اما د این شهودی را که ما اینجا ذکر کردیم از 
استادان سخن معاصر ما باین تاریخ سنت و روایت پابند نیستند ، و  تصورمیکنندعمر این زبان همین شصت یا هفتاد 

 !!  سال است
اگر این استادان سخن از اسپ خیال خودفرود آیند،  احساسات و فضل افزائی ها را کنار بگذارند ، حقیقت را با  

کلمین این زبان مشاهده کنند ، این زبانرا نه بصورت متاع شخصی ؛ بلکه بحیث چشمان تایخ ، سنت و روایت مت
ملکیت یک ملت ارزیابی نمایند ؛ در واقعیت آنرا در برابر فارسی شیرازی ایران و دیگر دشمنان داخلی و خارجی 

 . آن محافظه و حمایت خواهند کرد
 

 .    انتهی                             
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