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                              ۶۰/۶1/۴۶1۲                             شیرساپی

 بخش سوم و آخر – بررسی تولد زبان فارسی

" بی گمان اگر بی مایگانی، بدون جذب کامل مدخل، قصد کنند تا به این مبانی نگاه کج قوم پرستانه و متعصبانه 
اهند برد. زیرا عمق این داده ها به میزانی است که بدون بیاندازند، جز امحاء آبروی فرهنگی خویش حاصلی نخو

 «پورپیرار»آموزش مالحی استادانه ورود به آن با غرق کامل برابر می شود" 

 اسلوب این بررسی ها بر دو پایه قرار دارد :

 ، بر اساس برداشت هایهر مدخل، بر اساس فرض های موجود بررسی ماهوی و نهائی هر مدخلبررسی نقادانۀ 
 .جدید

********** 

، به بیستون کتیبه   ، برابر فهرست مندرج دران اقوام پیش از تجاوز هخامنشیانرخ در میؤکه م چنان :بخش سوم و آخر
نبوده و در  ایراندر سرزمین  تا زمان رضا شاه، در لوای هیچ نامی، یادی از آنان .نام فارس و ترک بر نمی خورد

قوم نداریم و چون از حضور فرهنگ ترک نیز در هیچ  و بومی شمردن قدمت این کنونی مستندی برای معتبر مرحله  
و  نیافته ایم، پس عاقالنه است قبول کنیم که ناگهان پیش از ظهور دولت عثمانی نشانه   اندازه و امکانی در شرق میانه تا

اگاه دو قوم ترک و فارس با دو ن ریخ،أع و منظوری معین، به چشم روشنی تبه سببی که در دنبال خواهد آمد، در مقط
  الفبایی یگانه!!! در شرق میانه زاییده شده و ظهور کرده اند!!!؟ نگارش و زبان گوناگون ولی با نحوه  
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دست آمده است. تمام آن ها،  بر مواد و در محل های گوناگون به این ها نمونه ای از خط عرب پیش از اسالم است که
الفبا و لغت عرب کنونی، قابل خواندن و معنا کردن است. نه  هرچند به دشواری، اما با سود بردن از تلفظ و معانی، در

 ت اخیر، برایمیان مردم ترک و فارس نیافته ایم، بل شاهدیم و گواهی می دهیم که دو مل فقط چنین میراثی را در
عرب با سهولت  شده   ریخی، در سده های اخیر، از خط بالغ و کاملأام فرهنگی، به محض ورود و حضور تعرض اند

  !!خواران خود را طلب کار فرهنگ عرب هم می دانند؟ تمام سود برده اند و شگفت این که کسانی در میان این آماده

کید بر آن أبه خط عرب، و با ت گنجینه ای از پاپیروس نوشته های مصر،، با نمایش اول در یادداشت بی بدیل شماره   
معلوم شد که خط عرب الاقل تا قرن ششم هجری هویت امروزین  ر این برگ نوشته های باستانی،ریخ دأت چند نمونه  

 است. اعراب و تمایز الزم در اشکال حروف آشنا نبوده و از آن بهره نمی برده را نداشته، هنوز با نقطه و

رویم، که در قرن دهم هجری برای زبان گشایی  می زبان فارسی ریخ تولدأبا این قرینه ها به جست و جوی ت اینک و
نخست اسالمی اندک اندک ابزار مقاصد و  شده است که در امتداد هزاره   و بیان، دست به دامان و وام بردار خط عرب

 پیدایی گنجینه   ملی بر محقق معلوم می کند اگر زمانأه بی اندک تناگزیر ک گزینشی جهان اسالم شده است، معانی در
اسالمی امتداد می دهند و به  قرون اولیه   کنونی زبان فارسی را، بدون ضمیمه کردن خطی برای عرضه و بیان، تا

و یا با یم ا با عضوی از تیم تحمیق فرهنگی مردم ترک و فارس مواجه عقب می برند، پس از دو حال خارج نیست، یا
اعتقاد  رخ را با مراجعه به منابع موجودؤکار آموزش و فرهنگ غلطیده است. مغلط در دام و  صاحب گفتاری که به

از زبان فارس ها نداریم و دامنه و  بر این است که هیچ عامل و ابزار گفتار در سراسر جهان ناتوان تر و معیوب تر
دیگری برای آن نمی توان شناخت.  یر کرده اند، تا به حدی است که قرینه  سراز که بر سرزمین ما این زبان آماده   حوزه  

از تجمع انسانی که با  عالوه نخستین قصد اشاره به این زبان نیز مصداق معینی ندارد و به حقیقت انتخاب حوزه   به
ی های شرم آور کنونی، مالحظات عمومی و نادیده انگار یقین کامل بتوان آن ها را متکلم به زبان فارسی شمرد، بدون

 از زبان فارسی شناخته اند و معتقدند شناسیم که زبان خوزی ها و آذری ها را شاخه   ممکن نیست. حتی مدعیانی می
فارس سود می برند و  گیلک و مازندرانی و خراسانی و کرمانی و سیستانی و لر و کرد، فارس زبان اند، از لغت

آور مانده است!!! و چیزی نمانده جدولی بسازند و  ن مادر دور شده و بی نانامروزین آن ها فارسی از داماگفتار 
تبدیل فارسی به لهجه ای معین باید چه مقدار از پایتخت دور شد و در هر پنج  دیاگرامی بکشند تا معلوم شود برای

این بدل شدن زبان رسمی  کاربر سر تلفظ لغات این زبان چه خواهد آمد، هرچند نمی دانند و نمی توانند ساز و  کیلومتر
دهند و توضیحی بر این امر ندارند که فی المثل چرا  در پشت و یا پیش کوهی را تابع حکمت و حرکاتی قرار به لهجه  

درک آن به  پایتخت و مرکز زبان فارسی، با کلماتی ادای مقصود می کنند که دایره   ساکنان روستای دماوند، در حوالی
اند!!! این علیلی عالج  کنونی، بومیان دماوند نیز همچنان فارس زبان سد و در بساط مسخره  کیلومتر هم نمی ر ده

لهجه، نه این که روند و دلیل پیدایش، بل  برای پدیده   نشدنی از آن است که علم بسیار محترم و مجلل زبان شناسی
 م نمی شوند که تولد لهجه از درون زبانیندارد و زبان شناسان حتی تسلیم این امر مسل   تعریف معمولی و عامیانه نیز

نیست، که به میل یا به  جز مظاهر حضور یک کلنی مهاجر کوچک یا بزرگ واحد غیر ممکن است و تظاهر هر لهجه  
  .خود همآهنگ و همراه کند ناچار، می کوشد تا شیوه ادای کالم را با فرهنگ و زبان میزبان

است « اوستا»کامل  و ترجمه  آثار  است که از جمله   آلمانی ناسان گران مایه  ، از ایران ش1۸۸۲متولد  فریتس ولف،» 
انتشار یافت. آن گاه به کار بسیار دقیق و توان فرسای استخراج و تنظیم و تدوین  در استراسبورگ1۲۴۶که در سال 
به   . کرد بی چیزی در این کار شگرف صرف عمر در نهایت سی سال بیش از شاه نامه پرداخت. واصطالحات 

 )فریتس ولف، فرهنگ شاه نامه  «. آلمان نازی به او امکان تدریس و فعالیت نمی دادند مقامات سبب یهودی بودن
 (۴۲فردوسی، ص 

میانه و تبلیغ دروغ نامه  بار دیگر، یهودی دیگری را می بینیم که برای زیر و رو کردن هستی و هویت مردم شرق
فردوسی صرف کرده و چنان که  تدوین لغت شاه نامه   ا بر سر تعمیر اوستا وهای ساخت کنیسه و کلیسا، عمرش ر

ضمایر و حروف اضافه و قیود و ترکیبات و دیگر اجزاء لغوی به کار رفته در شاه  مکتوب است تمام لغات و افعال و
چند بار و در  واو و یا حرف ربط که فردوسی را به صورت فهرستی درآورده تا مثال معلوم شود که موصول نامه  

 فرهنگ شاه نامه»است. زمان سنجی دقیق آماده سازی او چنان بود که انتشار کتاب  کدام ابیات شاه نامه به کار رفته
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فردوسی در  هزاره   فریتس ولف با هزینه دولت و وزارت امور خارجه ی آلمان، با برگزاری جشن های« فردوسی
زبان دانان یهودی این همه به میراث باستانی  و هنر شناسان وسابقه دار محققان عهد رضا شاه مقارن شد. این که چرا 

ملی در بنیان تاریخ ایران، کسی به أت است که تاکنون جز مندرجات مجموعه   الیؤاسالمی ایرانیان عالقه مندند، سو 
  !پاسخی برای آن نبوده است جست و جوی

رد که به این سهولت جلب ک لیفی توجه اش راأمی کرد طرح تاوستا را فراهم  در آن اوقات که فریتس ولف ترجمه  »
اهمیت چنین   .برداری کامل از گنجینه زبانی شاه نامه بود آن صورت ت اقدام به آن را نداشت وأاحد دیگری جر

شد  بود. اگر علی رغم مشکالتی که با وجود حدود و ثغور غیر عادی این اثر در میان بود، می کاری روشن و آشکار
در آن صورت دیگر تحقیق  جموعه لغات موجود در این اثر فخیم و مهم شعر کالسیک فارسی را یک جا گرد آورد،م

اعتماد استوار می گردید و می توانست از قید  در کلمات و لغات زبان فارسی سرانجام بر مبنایی مستحکم و قابل
، هنگامی که دولت 1۲3۲حسن اتفاق این که در سال هندیان آزاد شود...  فرهنگ نویسی ناقص و غیر کافی ایرانیان و

نصیب  فردوسی را جشن می گرفت، دولت آلمان می خواست توجهی خاص به ایران مبذول دارد. توفیق ایران هزاره  
هنگفتی که چاپ کتاب الزم داشت  شد تا نظر مساعد بخش فرهنگی وزارت امور خارجه را برای فراهم اوردن مبالغ

 (۴1 تس ولف، فرهنگ شاه نامه ی فردوسی، ص)فری«. جلب کند

گویند زبان فارسی، که چیزی از  با این همه بد نیست بدانیم حاصل کار ولف متضمن چه اطالعاتی است و اگر می
دیوان شاه نامه بار دیگر زنده شده، پس این نو حیات، که تمام یال  حیات مقدم آن نمی دانیم و الگویی برای آن نداریم، با

نامه هنوز  نمایش شاه نامه نشان داده، دارای چه قواره و قدرتی است و چون بیرون از لغات شاه ال خود را درو کوپ
منحصر به فرد  زبان عرب باشد، گنجینه   از عمدتا   نمی یابیم، مگر این که وام برداشته  اصطالح هم در زبان فارسی 

 !!فتاری و کدام توان انتقال فرهنگ است؟چه ارزش گ زبان فارسی جمع آمده در کتاب فردوسی، دارای

هیچ ترکیب و فعل و لغت و حرف و  حقیقت این که برای این گفتار گنگ اعتباری قائل نشده ام و در بررسی فردی
که در شاه نامه یافت شود و در فهرست ولف نیامده باشد. نتیجه  از فعلی را ندیده ام ضمیر و ادات و صورت و صیغه  

 دارایی لغوی زبان فارسی و مجموعه میراث و موجودی است که با آن به فارسی سخن می لف تماماین که فهرست و
فهرست ولف ندارد، پس  فارسی مستندی معتبرتر و رسمی تر و مرسوم تر ازاصطالحات گوییم و چون فقر دل خراش 

و لغت و قوانین بیان عرب و زبان مگر این که زبان  بی تردید با این تعداد اندک کالم، ادای هیچ مطلبی میسر نیست
از  بخوانیم. زیرا زبان فارسی نه فقط اتیمولوژی که هنوز هم گرامر اختصاصی ندارد. باری، های دیگر را به استمداد

کرده است، شامل تمام لغات  لف از شاه نامه استخراجؤآمده، که ماصطالحاتی کتاب ولف ایندکس  ۲11تا  ۸۸۲ صفحه  
فردوسی. چه گمان می  و صفات مندرج در شاه نامه   و ضمائر و نداها و حروف اضافه و نام ها و ترکیبات و افعال

تخش  آن ها لغات شاذ و بی معنا است، نظیر آرغده و ازغ و بزخفج و بندارسی و درصد ده نمونه است، ۸3۶۶کنید؟ 
حدیث و حرب و حرص و حاجت و حاصل و  آن ها عربی است نظیر ده درصد  .و جرنگ و درقه و تسوغ و کرغ

  .آن فعل و مشتقات آن است ده در صد  .حور و حیدر حرمت و حسرت و حسد و حق و حکیم و و حکم و حمد و
بیست و پنج   .است اسم اشخاص و مکان و جانوران و کوه و دشت و بیابان و دیگر عوارض جغرافیا آن بیست درصد

آتشکده و آتشدان و از این قبیل، که اجزاء آن چون آتش و  و آن ترکیباتی است چون آتش افروز و آتش پرست درصد
و آن و ار و  آن حرف است و ادات، مانند این پنج در صد  .مجزا در فهرست آمده است افروز و پرست نیز به طور

ن مواردی نمونه هایی را به سود انباشت اگر و از و بر و مگر و چه و چون و چند. و در حاصل گرچه این بررسی در
چون لغت نامه دهخدا و هر منبع دیگر، در نهایت امر زبان فارسی  بیش تر لغت نادیده گرفته، اما کتاب فردوسی نیز

و  لغت می کند، که هیچ پیوند ماهوی و به اصطالح زبان شناسانه در میان آن ها نمی یابیم 1۲۶۶را صاحب قریب 
حاال هرکسی می تواند امکانات این  !!!بته به عمل آمده اند چندان بی ریشه که به مفهوم کامل و رایج، گویا از زیر

  .شناسد، مقایسه کند زبان شیرین را با هر زبان دیگری که می داند و می

قرن چهارم هجری  ت قضیه این است که زمان سرودن دیوان شاه نامه را بهارموبدین ترتیب بدترین صورت و ف
دهد این زبان فارسی چون قند، که تا بنگاله  فراهم کرده ایم که نشان می بکشانیم، آن گاه به صراحت اعتراف و سندی

بر اصطالحی باشند، از فرط خشکی ریشه، در طول ده قرن نتوانسته است  می برده اند و شاید هم از بنگاله آورده
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را  قادر و مقتدر و اقتدار ، در پلک برهم زدنی،قدرت بیافزاید، زیرا اگر به طور مثال بگویید لغت شاه نامه 1۲۶۶
، ادامه بنای بیان را باید با همان توانایی برداشت های بعد در اختیار می گیرید، و لی اگر به جای قدرت گفتید برای
این  خردمندان، این بته مردگی محض و دراز مدت را طبیعی نمی دانند، پس آبرومندانه تر خشت باال برید و چونیک

  .زبان است، به دورتر نبریم قاجار، که زمان عرض اندام و حکم روایی واقعی اینکه سرودن شاه نامه را از عهد 

 برگزیده : انجنیر شیر ساپی
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  /  http://w3.naria.irمنبع : 

 ( اخذ شده است.1۰۴و  1۰1و  1۰۶و  131و 13۶ازشماره های)  ایران شناسی بدون دروغ ،
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