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 یک بحث کوتاه با جناب انوری صاحب

 حضور هم وطن عزیز و گرامی " حمید انوری"  احتراماً می نگارم.

 قیر ؛ از فرهیختگی و فضیلت شما نمایندگی می کند. فاین حقیرنامۀ اعتراض آمیزی مؤدبانه ؛ خطاب به 

بیگانه( موجه  ـ در مورد تقصیر نویسندۀ )گفتار ـ نوشتار( انصاف باید داد که در این باره عذر فرهنگیان )خودی و #

 است.

رفتن .گفتن.   در زبان فارسی مصدر بسیط ) متأسفانه بسیار اندک است( : آنست که یک کلمه و بی جزء باشد مثل ،

باقی بماند  بردن.  عالمت آن درزبان فارسی تا و نون »تن« یا دال و نون »دن« است. بعد از حذف نون  فعل ماضی 

قابل صرف یا گردان است ، به شرط  آن که مفهوم و معنی را افاده کند. مثالً :  گفتار ،     مصدر بسیط  .مثل، رفت .گفت

 کردار، نوشتار، ساختار ... 

، در پلک برهم معذرتـ اصطالح »پوزش« که از مصدر بی ریشه »پوزیدن« تراش کردند. اگربه طور مثال بگویید  # 

   برداشت های بعد در اختیار می گیرید. و لی اگر به جای معذرت گفتید را برای  اعتذارو  متعذر،  معذور، عذرزدنی، 

برید. این بته مردگی محض و دراز مدت را طبیعی نمی دانند.در ، ادامه بنای بیان را باید با همان تک خشت باال ب پوزش

توان زبانی را که فاقد ساختار  نمی نیرنگلغت شاه نامه بیافزاید. با هیچ   ۱۵۰۰طول ده قرن نتوانسته است لغتی بر 

 اتیمولوژیک است، به زایمان واداشت.

 ـ کلمۀ برگردان به برگشت و رجعت و متحول در جمله آورده شده است، نه به معنی ترجمه! # 

 اثبات حیات و حضور زبان فارسی، پیش از طلوع اسالم، از محاالت است

                             !!!                                                              خط زبان فارسی اززبان گوهرین قرآن مقتبس استـ   #

باقی  "باید خطی معرفی کنند که کتاب نویسی با آن میسر باشد یا اقالً یک اندازه پنج در پنج سانتیمتری از اینهمه کتاب،

مانده باشد که به ما نشان بدهند!چنین چیزی نیست.نه عینی دارد و نه به شکل ذهنی قابل اجراست.تنها نوشته هایی که 

 خط بدوی عرب است".  ه قرن اول  داریم پاره قرآن نویسی ها بادر طول س

"بدین ترتیب این سروری کنونی، که فارسی زبان ها در زمینه های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی خواستارند، فاقد  

ز آن پیشینه های بومی و ملی و عقالنیت و اسناد تاریخی است".این زبان در دربار سامانیان ساخته شده است.پیش ا

قرن دوم تا چهارم، برای مقابله با رسوخ زبان عرب و  چنین زبانی در این خطه وجود نداشته است و در فاصله ی میان

 .دادند دریمردم به آن لقب  ،کنونی، سر و سامان داده اند، به همین دلیل وقتی ساخته شد انداختن ما به تعلیق فرهنگی

استنادهای متعدد قابل اثبات است و به طور کالسیک فقدان اتیمولوژی و نیز   "تمام این مطالب به سادگی و با اسناد و

 نداشتن دستورزبان از کالسیک ترین دلیلی نو ساز بودن زبان فارسی به قصد مقابله با زبان قرآن است".

 داشت. والدین زبان فارسی و ...، اشاراتی خواهیم  جناب انوری صاحب در مباحثی آینده ) مکثی ....( دربارۀ 
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