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۲0۲۱می  08شنبه                                                                    حامد نوید                  
 

 PERSIANATE Societies)  –)جوامع فارسی شده   بحثی در مورد اصطالح

 و

 منظر مخالفت با »زبان دری«  پس
 

 سوم قسمت 
 

  روسیهٔ به فتوحات بیشتر نظامی علیه دولت قاجار نایل دولت     ۱8۲8تا    ۱8۱۴سپس درمیان سالهای  

پیکر   عمدهٔ آزربائیجان از  نخجوان وبخشهای  ،ایروان  ۱8۲8آمد که در نتیجه  پیمان ترکمانچای سال  

حاصل    نظامی و اقتصادی   ، روسها در شمال فارس نفوذ بیشتر سیاسی  .ایران آنوقت مجزا گردید 

بحیرهٔ عمان برای سیاسیون لندن به کابوسی مبدل گردید.   و کردند وپیشروی آنها بسوی تنگهٔ هرمز

های سیاسی برتانیا و    در اوج رقابت   .پس باید دولت فارس بحیث یک دولت حایل تقویه میگردید 

( هدف اصلی دولت    Great Gamesروسیهٔ تزاری در سدهٔ نزدهم، یعنی )عصر بازی بزرگ  یا   

مربوط تاریخی  اسناد  از  چنانچه  بنام    برتانیا  دفاعی  وسیع  ساحهٔ  یک  ایجاد  پیداست  دوره  این  به 

توسط  رژیم دست    باید  که این دولت حایل در برابر پیشروی روسیهٔ تزاری بود   امپراتوری فارس

  Sir Percy Sykes  سرپرسی سایکس  به تعقیب آن   .میگردید   نشانده و ضعیفی مانند سلسلهٔ قاجار اداره

  ۱۹۱۵در سال   را   History of Persiaسرافسر پولیس و قنسل برتانیا درکرمان کتاب تاریخ فارس 

نیز   Edward G. Brown چنانچه ادوارد گرانویل برون  به نشر رسانید که تعقیب همان پالیسی بود.

تحریر    را به رشتهٔ  A Literary History of Persia کتاب تاریخ ادبیات سرزمین فارس  بهمین منظور

چاپ ایندو   ازطرف یونیورستی کامبرج درلندن به چاپ رسید. دلیل اصلی   ۱۹08که درسال   درآورد 

کتاب درین مقطع زمانی جلو گیری از پیشرفت بیشتر روسیهٔ تزاری بسوی جنوب ایران بود. زیرا  

قهٔ تحت  به سه منط   )لیننگراد کنونی(سن پتسبورگ    ۱۹0۷دولت  قاجاری فارس به اساس موافقتنامهٔ  

وبخش زیرسلطهٔ برتانیا تقسیم گردیده بود و   بیطرف زیر ادارهٔ دولت قاجار،  نفوذ روسیه، منطقهٔ  

  دولت ضعیف قاجار قادرنبود تا جلو نفوذ روز افزون روسیهٔ تزاری را درشمال ایران بگیرد.

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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 لت برتانیا میشناخت تحت قیمومیت دو البته توافقنامهٔ سنپتسبورگ که استقالل سیاسی افغانستان را 

امیرحبیب هللا خان قرار گرفت    مورد اعتراض شدید آزادی طلبان ومشروطه خواهان درعهد پادشاهی 

برتانیا    که قوای  و شکست  امان هللا  شاه  آمدن  وبا رویکار  داشت  درپی  استقالل طلبی را  نهضت 

میالدی شد.    ۱۹۱۹سال درجنگ سوم افغان و انگلیس منتج به استرداد استقالل سیاسی افغانستان در

باعث خلع احمد شاه قاجارآخرین پادشاه این سلسله ازسلطنت  لیکن این قرار داد در ایران امروزی  

نمایندگان ۱۹۲۳درسال   مجلس  توسط  درمورد  آنکشورگردید.   میالدی  زیادیکه  اسناد  از  چنانچه 

حوصلهٔ این بحث میباشد، برون از  زندگانی ادوارد برون درایران پیداست و شرح همهٔ آن خارج از  

ت مشروطه خواهان ایران  ازمبار مخالفین سرسخت پیشروی روسیه در ایران بود، و دربراه اندازی 

ادوارد برون     ،) بقول اسماعیل رائین محقق وعضو برجستهٔ ساواک از بوشهر  .نقش مهمی داشت 

ل کشور و هم در انگلستان الهام  خواهان ایران از او هم در داخ  همان کسی بود که برخی مشروطه 

 (  .گرفتند می

مجلس مؤسسان رضا    ۱۲۹۹سلطنت پس از کودتای سوم اسفند   به تعقیب خلع احمد شاه قاجار از

   .خان پهلوی را به حیث پادشاه اعالم کرد و بدین ترتیب رژیم پهلوی رویکار آمد 
 

ین بار مطرح کرد و سپس حزب  مفکورهٔ پان ایرانیزیم را برای نخست  محمود افشار  ۱۹۲۲درسال  

که به اساس آن با استفادهٔ ابزاری شاهنامهٔ فردوسی تمام افتخارات ادبی و   پان ایرانیست را بنا نهاد 

دلیل موجه ارائهٔ  بدون  بزرگ را  فتوحات    ،سخنوران یک ساحهٔ  استناد  به  کننده ای  قانع  مستند و 

هفت  فاصلهٔ  میان شان  ازآن خود شمردند که  ها  وساسانی  دارد،   نظامی هخامنشی ها  قرن وجود 

از    بوقوع پیوسته است. به اساس این فرضیه  والنی تحوالت بزرگی درجهان آنوقت ودرین دورهٔ ط 
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از سوریه وعراق تا   و   ، ه نیمی از ترکیهتاجکستان، ازبکستان و تاب  قرغزستان، ترکمنستان چین،

سال پیش    ۲۵00همه منحیث ملکیت از دست رفتهٔ    ،قارهٔ هند بشمول بلوچستان و افغانستان  شمال نیم

  کوروش بنام "امپراتوری ایران بزرگ" معرفی گردید. 

 

 
 

میکنند؛  بهرحال بر میگردیم به اصل موضوع که زبان باختری قدیم را یک زبان منقرض شده فرض  

ادب های  فراورده  و  هنری  فرهنگی،  تمام مظاهر  تمدن  و  را مربوط  بزرگ  فارس  "  ی یک خطهٔ 

متشکل از کلمات عربی میباشد.   میدانند که بیش از چهل فیصد آن " فاخر فارسی "  و زبان   باستان"

   .است  فیصد آن متشکل از کلمات عربی 80مانند این گفته از سعدی شیرازی که بیش از  

"منّت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربتست و به شکر اندرش مزید نعمت )سورهٔ ابراهیم  

ت پس در هر نفسی دو  هر نفسی که فرو می رود ممّد حیاتست و چون بر می آید مفّرح ذا( ۷ء آیهٔ 

نعمت موجودست و بر هر نعمتی شکری واجب." سعدی اهل پارسه بقول نویسندگان ناسیونالیست   

است، اما اگر به مثلثات این سخنور بزرگ نگاهی بکنیم برعالوهٔ  "   "خاستگاه زبان فارسیایرانی  

 بر میخوریم که  تسلط زبان عربی بر گفتار وی به زبان محلی شیراز مروج درقلب آستان فارس

 زبان بسیار متفاوتی از زبان فارسی دری میباشد. لطفاً به این ابیات از مثلثات سعدی توجه نمایید: 

 ولکن من هداه هللا افلح      خلیلی الهدی انجی و اصلح 

 ) عربی  (
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 که ثخنی عاقلی ده بار اثنزت       گش ایها داراغت خاطر نرنزت 

 ) شیرازی فارسی  (
 

 حکیمان پند درویشان پذیرند      نیکبختان گوش گیرند نصیحت 

 ) دری فارسی  (

و شاه رضای پهلوی با تأسی ازافکار     Pan Iranist درجریان جنگ جهانی دوم حزب پان ایرانیست  

 Greater "شاهنشاهی  ایران بزرگ" طرز تفکر نژاد گرایانهٔ آدلوف هیتلر مفکورهٔ قلمرو  فاشیستی و 

Iran   در ادوار اسالمی با ایجاد خالفت    درحالیکه  کردند.   با مصرف مبالغ هنگفتی تبلیغ  و  را ابداع

از   و غوری ها   غزنویان  ،وسیع امویان، خلفای عباسی و ظهور حکومات مقتدری چون طاهریان

  "ایران جغرافیای افغانستان کنونی ودولت نیرومند سلجوقیان برخاسته از ماوراءالنهر کشوری بنام  

درابیات فردوسی اشاره به  "ایران"  بلکه اصطالح    ، وجود نداشت که همه متعلق بدان باشد   بزرگ" 

اوستا بنام آریانا ویجه )دریشت دهم( در ریگویدا   سرزمین باستانی و افسانوی ئی پنداشته میشد که در 

پولیبوس و استرابو  و در نوشته های مورخین یونانی چون  (  آرینه  ۱۱۷بنام آریا ورته )در سرودهٔ  

لیکن چنانچه آشکار است از اشعار حماسی شاهنامه فردوسی استفاده    ۱بنام آریانا یاد گردیده است. 

یعنی    ،اما در زمانیکه فردوسی میزیست   ،های ابزاری زیادی در بزرگسازی ایران صورت گرفته

  ،به عرصهٔ وجود بگذارند   پا   ، قرنها پیش از آنکه دولت های ملی بشکل امروزی با حدود اربعهٔ معین

قلمرو شاهان نظر به فتوحات وشکست های آنان همواره در تبدل و تغییر میبود، ازاینرو مردمان  

آندوره بیشتر خودرا مربوط به شهریکه زادگاهشان بود متعلق میدانستند، اگر موضوع طوردیگری  

ایرانیان   بزعم  که  فردوسی  باید  ایران«  بود  ملی  طوسی  خود  میباشد،»شاعر  فردوسی  بجای  را 

معرفی میکرد که نکرده است. البته درین میان عده ای از محققین ونویسندگان  »فردوسی ایرانی«  

صاحب امرار  "ایران شناسی"  غربی نیز شامل استند، که بخاطرگرفتن امتیازات مالی برای تحقیقات  

به فرهنگ ایران و منطقه    معاش وشهرتی شده اند، حاضر نیستند بادید تازه ای به موضوعات مربوط 

 بنگرند. 

 
1 Aryavarta, Monier Williams Sanskrit English Dictionary (1899) 

Madhav Deshpande (1993). Sanskrit & Prakrit, Sociolinguistic Issues, Motilal Banarsidas, pp. 80–81 

 

 

http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/scans/MWScan/2014/web/webtc/indexcaller.php?input=HK&output=SktRomanUnicode&citation=AryAvarta
https://books.google.com/books?id=NDrqaELkKTEC
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پهلوی   شاه  پادشاهی محمد رضا  هنگام  فارسی«  »در  زبان  بود فرهنگستان  درسال  با  هنگفتی  جهٔ 

اکنون    .تأسیس شد که بر مفکورهٔ سیادت زبان فارسی بر زبانهای دیگر منطقه استواری داشت  ۱۳۴۷

لوی را باهمان طرز دید وطرزالعمل  رژیم جمهوری اسالمی ایران عین پالسی زبانی دورهٔ زعامت په

زبانهای متعدد در ایران   بلکه باشدت بیشتر به پیش میبرد، و هنوز زبان فارسی با وصف موجودیت 

بلوچی وبسی زبانهای دیگر، یگانه زبان رسمی آنکشور    ،لهری، ارمنی ، مانند عربی، ترکی، کردی

 است و گویندگان زبانهای دیگر فرصت چندانی  برای انکشاف زبانهای مادری خود ندارند. 
 

» کلمات  و ساختن    ، کلمات عربی وترکی یکی از اهداف ایجاد این بنیاد پاکسازی زبان فارسی از

ندارد.  بود که در  برای اختراعات واصطالحات علمی نو«     وترکیبات  درین   زبان فارسی وجود 

زبان فارسی   رابطه عده ای ازحلقه های ادبی ایران اظهار اندیشه کردند که اگر به عربی زدایی از

 نیمی ازشعرای  بپردازیم برعالوه اینکه زبان ناقص وضعیفی بجا خواهد ماند باید ازسعدی، حافظ و 

نویسی نوین   شناخته شده و بنیانگذار مقاله  آشتیانی، ادیب،نانچه عباس اقبال  چ  ۲بزرگ ایران بگذریم.  

نمود:   نظر  اظهار  چنین  هیچ  درایران  که  ساختگی  فارسی  اقسام  از  یکی  به  امروزه  که  »کسانی 

این دوره به آن سخن می گوید و نه در هیچ یک از قرون گذشته به آن تکلم می کرده    جانوری نه در

ی کنند، درست نمی فهمم که رسیدن به چه غرضی را مطلوب  یا مطلب می نوشته، انشای مطلب م

که با عرب    -بیش از همه به تقلید بعضی پارسیان کج فهم   خود قرار داده اند. ...؟ گویا غرض آقایان. 

با لغات عربی دشمنی می ورزند، و به خیال خود می خواهند با این حرکت    - کینه دیرینه دارند  

همچنان دکترمنوچهراقبال   ۳قادسیه، جلوال و نهاوند را از تازیان بکشند!« ناممکن، انتقام شکست های  

یکی ازرجل مهم رژیم پهلوی واز نزدیکان محمدرضا شاه که دخترش درعقد نکاح پسراشرف پهلوی  

ترویج درمورد  بود،  کرد   ۲۵00تقویم شاهنشاهی   خواهرشاه  اندیشه  اظهار  ایران  را    سالهٔ  شاه  و 

بخاطرم  که  درایران  برحذرساخت  مختلف  وملیتهای  متعدد  زبانهای  فارسی  وجودیت  »سیاست 

ایران    محوری«  درممالک همجوار  درداخل کشور وهمچنان  های  نارضایتی  بروز  باعث  میتواند 

که بدون کم وکاست   اواین نامه را نگاشت  منابعی که در پارورقی ذکراست شاه درپاسخ بنا به   .گردد 

  نقل میشود.

 

 
  حکمت، علی  اصغر، خاطره از عصر پهلوی، ص ۱۴۶. ۲

  ۳ نویسنده : احمد شه گلی مجله  معارف  اسفند ماه سال ۱۳۹۳ شماره ۱0۷ فرهنگ عربی زدایی و عربی زدایی  فرهنگی
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در اسفند   کتاب او )سه هزارسال دروغ درتاریخ ایران(  تر اقبال، پس از مطالعۀ متن نامۀ شاه به دک 

 شمسی:  ۱۳۵۵ماه  

 جناب مستطاب و دانشمند اندیشمند، دکتر منوچهراقبال  دام اقباله؛

و تحقیق و تدوین   صرف نگارش  ،ماه از اوقات فراغت خود را  8به   کتاب ارزشمندی را که نزدیک 

میتوانم باورکنم   کافی و دور از چشم اطرافیان خواندم. من بسختی و دقت   آن نموده اید، با حوصله 

شما دارید، بتواند هشت ماهه چنین اثـر نفیسی رابا آنهمه گستردگی   که کسی با اشتغاالت فراوانی که 

الّسلطنه،  مرحوم اقبال   در آن، ارائه دهد. اما چون نبوغ ذاتی در خانوادۀ و پراکندگی تحقیقات موجود 

عمل حضرتعالی درانجا   مورد شخص شما برای من ثابت گشـته و سرعت  امری مشهود است، این در

واّما، کتاب نفیس شما را مو بمو خواندم.   سرمشقی است برای دیگر مسئولین.  امور محّولۀ مملکتی ما 

اه شبها در  مطالعۀ آن صرف کردم وگ به پنجاه روز از اوقات فراغت خود را فـقـط برای  نزدیک 

سخت بود که بپذیرم واقعاً ملت ایران   نیز به مطالب آن می اندیشیدم. ابتدا قبول کردنش بستر خواب 

چنین تاریخ سراسر افسانه ای دل خوش   با دروغهای موّرخان سرگرم شده باشند و به یک  اینهمه سال

نبوده اس ت )زرتشت و دیگر  کرده و برسر قبری اشک ریخته باشند که مرده ای درآن قبراصالً 

با انصاف و بدون تعصب،   میگویم که استوانه های تاریخ ایران هسـتـند!!(؛ شخصیتهایی را ولی 

من نیز عمری در اشتباه بوده ام.   و به این نتیجۀ تلخ و باورنکردنی رسیدم که خود  کتابتان را خواندم 

طقی بنظر میرسد؛ اما چند نکته  من که اکثر نزدیک به همۀ گفته هایتان دراین کتاب  صراحتاً میگویم 

بدهید و با من درمورد آنها بحث   یا مبهم باقی مانده، که شما باید حضوراً توضیح بـرایـم مجهول

درنگ تسلیم همگی کتاب شما خواهم   که اشتباه کرده ام، بدون   که اگر بازهم ثابت شود  دوستانه بنمائید 

که    پادشاهان ایران باستان، افرادی نبوده اند  رباری، پی بردم که کوروش هخامنشی و نیز دیگ  بود. 

اما جناب دکتر اقبال، با اینکه من پذیرفته ام  . داشته باشند تا تقویم آنـها را مجدداً ترویج بدهیم ارزش

 شاید اقدامی عجوالنه ازمن بود وشاید اشتباهی  ( ۱۳۵۴تصویب این تقویم درسال گذشته )اسفند  کـه

)که   درآمد(،بزرگ  درست  نیز  شما  توده   پیشگوئیهای  حزب  که  شرائطی  دراین  نمیتوانم  اکنون 

 وخاک کردن مشغول است، تاخت وتاز و گرد  به ،درعرصۀ دانشگاه و درمیان نسل نوجوان ایران

کمونیستها ومارکسیستها بدهم تا زرتشتیها را   بهانۀ دیگر نیز با چاپ کتاب ارزشمند شما دست  یک

 این مسئله خشم زرتشتیها را برنمی انگیزد، بلـکه  اضافه کنند. گذشته از ایـنکه، فقط نیزبه جمع خود  

 کرد و بیم آن میرود که انتشار این کتاب و اعالم تمامی احزاب ملیگرا با من وشما دشمنی خواهند 

 و در نتیجه سقوط درکام کمونیست باشد. لیکن  ساقط شدن تقویم مزبور، تیر خالصـی برای ایران 
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ً  درم شاپورحمیدرضا و شهریارجان و نیز برخیبرا  دیگر سخت اصرار دارند که هم کتاب را سریـعا

 درخواست من اینستکه کمی صبرکنیم ودرشرائط  منتشر کنیم و هم من رسماً تقویم را ساقط کـنم. 

 بدهیم. نظر شما چیست؟! دوست دارم بی پرده به  مساعدتری )ولو چند سال بعد( این کار را انجام

 ن پاسخ بدهید. مراقب خود باشید. م

 ۵۵۱۳4اسفندماه   ۱0محمدرضا پهلوی ء  
 

 مواره پا برجا ند و این مردمان یک خطه اند که هدر نتیجه باید گفت که حکومات می آیند و میرو

وآنچه را مردم نپسندند و تصعنی باشد از    ،خواهند ماند. سخنی که بردل بنشیند مردم خواهند پذیرفت 

غنای ادبی ایران گردیده موجودیت سخنورانی چون   خواهد شد.  امروز آنچه موجب  خاطره ها زدوده

صائب اصفهانی، خاقانی و امثال آنها ست؛ و اگر از دورهٔ مشروطیت    ،خاجوی کرمان  ، حافظ، سعدی

میرزاده عشقی،    ،، این آثار ماندگار پروین اعتصامی به اینسو به ادبیات معاصر ایران نگاهی بیندازیم

نادرپور، مهدی اخوان    ، فریدون مشیری  ،نیما، فریدون توللی   ،ایرج میرزا، شهریار، فرخی یزدی

نه پالیسی    ،ثالث، سیمین بهبهانی، فروغ فرخزاد و دیگران است که بر گیرایی ادبی ایران افزوده

  میباشد.   حکومات آن  ومبین اهداف مشخص توسعه جویانه سیاست زده   های زبانی آنکشور که سخت 

زیبا ترین پدیده های برخاسته از نهاد    )شامل نظم ونثر(شعر، موسیقی وابداعات هنری وادبی در کل  

و چه نا بجاست که وسیلهٔ اهداف آزمندانه سیاسی    ،در هر فرهنگ و تمدنی شناخته میشوند  آدمی

 قرار گیرند.  

زبان وسیلهٔ افهام و تفهیم و بیان احساس آدمی است نه وسیلهٔ افتخار کاذب و احترام  ب  به عقیدهٔ اینجان

تقدیم   پایان این بحث یکی از سروده هایم را درین رابطه   نگذاشتن به زبان و فرهنگ دیگری و در

 :میدارم
 

 مهر نه مذهب شناسد و نه نژاد نوای 

 حدیث عشق نه آسان شود بیان به زبان 

 نوای عشق صدای نهاد انسان است 

 هاست نهان  به هر تپیدن دل بین چه راز 
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 نهد درین عالم  ببین که طفل چو پا می

 پدر  خود شناسد و نی قوم و نی تبار  نه

 ولی به قدرت ایزد بدون حرف وسخن 

 با مادرحدیث مهر بگوید چه ساده  
 

 سرود عشق زبان دل است واحساس است 

 به هرزبان و به هر مذهب و به هر آئین 

 زروی مهرشود قلب ها بهم نزدیک 

 چنین   بشر را بیافریده   چو کردگار 
 

 بین   اگر طوایف انسان به چشم ظاهر

 گروهند ودسته های جدا  به رنگ رنگ و 

 چو جمله زادهٔ یک جوهرند و آب ِوِگل

 خدا نزد    یگرند  یکد   برابر  همه
 

 نازیدن  به نسل  به نزد خالق یکتا 

 چوکیش مرده پرستان زریشه مردود است 

 ز روی کبر به قوم دگر نظر کردن 

 نماد نخوت فرعون و کار نمرود است 
 

 بوی گلها را   ببین ببزم جهان رنگ و 

 که هر گلی به چمن جلوهٔ دگر دارد 

 گل باشد  گل همیشه   دل   ولی به دیدهٔ 

 نقشهای عیان رنگ از گهر دارد چو  
 

 زفیض پرتوعشق است کاین جهان زیباست 

 چو کردگار جهان را به عشق  کرده بنا 

 آدم بسته نطفهٔ   درآند میکه بهم

 نموده  نسج سرتش زمهر خود پیدا

 ویرجنیا   ،حامد نوید   


