
 
  
 

2018جون  14پنجشنبه                                                                         نویسنده : نجیب سخی     

 فارسی معاصر چیست؟

م مقطع نیرنگی ئی در تاریخ معاصر  زبان پارسی است ؛ زیرا انگلیس در ۱۹۳۰ـ ۱۹۲۵سالهای 

م اوالً میخواستند الفبای پارسی را ۱۹۳۰مداخلٔه اشکار میکند. در همین سالموجودیت این زبان 

 .آن منصرف شدند از بدون آنکه منبع و مرجع این اقدام توضیح شود بالتین تغیر بدهند؛

م  برای اولین بار در دائرة المعارف ۱۹۳۰هند وایران شناس انگلیسی ایچ . دبلیو. بایلی درسال 

 . بایران مربوط و وابسته میسازد اسالمی زبان پارسی را

لهجهای ایرانی به تقریب فقط برمبنای موازین صوت شناسی :» ارانسکی در مورد او میگوید 

مٔولف به متابعت ازاصل مزبور سی زبان ولهجه را مشخص ساخته و  اند و  تاریخی طبقه بندی شده

اچیز اند؛ ولی تاجیکی را که از لحاظ از آنجمله چند زبان ولهجه را که از لحاظ عدٔه متکلمین بسیار ن

( .  ۲۸۶مقدمٔه فقه اللغه ص .«) نیاورده است  فرهنگی و اجتماعی بسیار مهم است در شمار آنها

 !زبان و لهجٔه تاجکی را ُجز زبان پارسی نمیدانست ؟ یعنی بایلی انگلیسی ؛

نهاد بایلی ، مردم همین پیش م پارسی زبان رسمی افغانستان هم بود ؛ بتاسی از۱۹۳۶تا سال  

 افغانسان یا بزرگترین کتلٔه متکلمین زبان پارسی دری  جهانرا؛ پارسی زبان  نمیپندارند!

است. وجود هزار  این شخص که هندوستان شناس بوده ؛ او متخصص زبان پارسی هند 

ب خو را آنسرزمین انتقال داده شده بود؛ در که بوسیلٔه افغانها و خراسانیها سالهٔ پارسی دری هند

در حقیقت موضعگیری او درمورد زبان پارسی درجهت نفی و تحریف همین واقعیت  میدانست؛

زبان پارسی، یعنی از قرن  دارد! و نیز آگاه بود، که جهش وتکامل قرون معاصر تاریخی قرار

بوسیلٔه آل بابر صورت گرفته است ، که زبانشان پارسی کابلی و  شانزدهم الی آخر قرن نزدهم ؛

فارسی آمده از هند را در ایران  »واین بحدی که تقی بهار در کتاب سبکشناسی میگوید: بدخشی بود، 

  «! فارسی سره میگفتند

آنرا از متکلمین و وارثین حقیقی اش  انگلیس که ذخیرٔه هزارسالٔه پارسی هند را دراختیار داشت ؛

نفوس  ه از هشتاد فیصددرآنعصر همچنانیکه امروز زیاد جدا کرده و دربست بایران تسلیم نمود ؛

در حقیقت سرنوشت زبان و  ایران زبان مادریشان بمفهوم واقعی کلمه پارسی نبوده ونیست !



موجویت اش  که تنها سه صدسال از ماورٔاالنهر را بدست دولتی داد، فرهنگ هزارسالٔه خراسان و

بحیث زبان زبان پارسی را  میگذشت و زبان اکثریت وسیع این ملت ترک و ترکمن بود. انگلیس ؛

افغانی »داده و آنرا در سطح بین الملی برسمیت شناخت.عجب اینجاست که دولت  رسمی ایران قرار

م پشتو را زبان رسمی خود معرفی میکند! جهت ثبوت ۱۹۳۶کابل، در سال « انگلیسی –

کتاب  ۲۹۲نقل قول از لدویک آدمک مٔورخ امریکائی را شاهد میاوریم ص،دستنشاندگی آندولت، 

موافقه پستی با اتحاد شوروی به اعصاب بریتانیا » ط خارجی افغانستان ..... آدمک میگوید: رواب

بعد از یکماه بریتانیا یک هیٔات پستی را به افغانستان  برخورد و میانۀ آن با افغانستان خراب شد ،

ٔه انگلیس ؛ زیرا دولت کابل بدون اجاز.«فرستاد که توضیح دهد چه قدم را افغانستان باید بردارد 

شوروی برقرار نموده بود؛ ))جلد دوم افغانستان درمسیرتاریخ بشرح مکمل و عینی،  رابطٔه پُستی با

که  گی ئی، بعید است ،تطبیعیت و سرشت این  دستنشنادگی میپردازد. (( لهذابا چنین وابس

د ؛ زیرا این بدون امر واستشارٔه انگلیس پشتو را زبان رسمی خود قرار داده باشن دولتمردان کابل ؛

عمل نه بخاطر پشتو واحترام به پشتون صورت گرفته ؛ بلکه هدف آن دامن زدن نفاق و تبعیض بین 

سیاست خارجی آن تائید و برسمیت شناختن حاکمیت  باشندگان سرزمین افغانستان بود، و بُعد

 ! ومالکیت ایران برزبان پارسی بوده ،یعنی همان چیزی که انگلیس میخواست

و رسمی افغانستان زبان )پارسی ـافغانی( بود  زبان واحد۱۹۳۳تاسال :»کی میگوید اُرارنس 

جانب دیگر زبان تاجکی که قبالً  (. از ۲۵یاداشت شماره ۱۸۵)زبانهای ایرانی متن فرانسوی ص 

بوسیلٔه روسها بزبانچه تبدیل شده بود ؛ لهذا دولت ایران مالک خزینٔه فرهنگی گردید، که زیاده از 

حقیقت  در موجودیت ایران تنها سه صد سال سپری میشد؛ سال عمر داشت  در حالیکه از دو هزار

مگر ارتباطات جسته گریخته که آنهم در  و دوران دیده نداشت ؛ بآن رابطه تاریخی، سنتی ،مستمر

در حقیقت طفل خورد سالی  عصر تعصب صفویه و ادامٔه شان ممنوع و مغضوب قرار گرفته بود .

 اما ٔه سربسته  مقبول و قشنگی را در دست دارد و بآن ور میرود و بازی میکند ؛را میماند که جبه

بقول  قاجاری ؛ مدت سه قرن حکومت صفوی ، و خبر است ؛ زیرا در  از ارزش ومحتوای آن بی

 ! بود« طفالنه » تقی بهار ادبیات عصر صفوی 

تا سر  ن را تاسیس میکنند ؛خود را رسماً ایران مینامد و فردای آن فرهنگستان ایرا ۱۹۳۵در سال  

شوند،که زبان یک عینیت   اما زود متوجه می نرا بگشایند ؛آهمین جبهه را باز  کنند و محتوای 

تاریخی و یک اصل محیطی جامعٔه انسانی است ، در طول ایام در پرتو شرائط حقیقی هر جامعه 

اما  بع نشٔات میکنند؛اگرچه همه از یک من آریائی(؛-رشد و انکشاف میکند . زبانهای ) پارسی



گذشت زمان و عواملیکه در فوق ذکر شان رفت بین آنها چنان فاصله ایجاد نموده است، که یکی 

 برای دیگری قابل فهم نیستند و حتی بعضی کامالً ازبین رفتند ؛چون طبری و پهلوی، و دیگران؛

اند ؛ در مورد   ل شدهپارسی بلوچی ، شیرازی، کردی  و... بزبانهای جداگانه تبدی مانند  پشتو ،

 . زبانهای قفقازی؛ چون استی و  ... ، اصالً بحث هم نمیشود

بعد از جنگ دوم جهانی با مرکزی شدن ارزش نفت دراقتصاد جهانی ، اصطکاک بلوک شرق و 

ایران بقدرت سیاسی گماشتند، که از زبان پارسی نه ؛  در ؛ رضاشاه را… غرب ، تولد اسرائیل و 

جهت تثیبت هویت، و تاریخی نمایش  فرهنگی استفاده کردند؛ بلکه این زبان؛ بحیث آله یا وسیلهٔ 

گرفت : زیرا تاریخ آنرا تحریف کردند؛  قرار دادن؛ دولت پوشالی پهلوی مورد بهره کشی و دستبرد

ملی و اجدادیشان محروم ساختند ؛ در عوض  میراث فرهنگی ، از گویندگان حقیقی این زبان را

قوام برادر، که چند صد سال در مجاورت هم در صلح و صفا زیست نموده جنگ و نفاق را دربین ا

دامن زدند. برای زبان پارسی تاریخی؛ تحریف و تدوین نمودند ، که با همین اوضاع  بودند ؛

 . استبدادی و تبعیضی مطابق و همنوا باشد استعماری،

که پای همه را با  سیم میکنند،زبان پارسی را بسه عصر یا دورٔه پارسی باستان ، میانه و جدید تق  

که یکی را پارسی  زنجیر پهلوی بهم بسته اند ! از جمله؛ پارسی جدید را بدو بخش قسمت نمودند ،

کالسیک  و دیگری فارسی معاصر مینامند، که  ذیالً بطور خالصه ،همین دورٔه آخرین را میگشائیم 

 . میپردازیم« باصطالح فارسی معاصر » ، یعنی بتوضیح  

متوجه شدند که تفاوت  د ازاینکه انگلیس ایران را مالک و اختیاردار زبان پارسی مقرر کرد؛بع

وسیعی در گفتار و تحریر زبان ایرانیها و زبان وارد شده از هند وجود دارد!؛ زیرا زبان ایرانیها 

مخلوطی است  از  بعد از دورٔه صفوی و قاجاری یعنی ختم قرن شانزده الی شروع قرن بیستم ؛

پارسی شیرازی ،ترکی ، مغلی ، ارمنی ،عربی و... ، و این برعالؤه زبانهای محلی هرملیت؛ از 

« یٔاجوج و مٔاجوج »اینجاست که  خانلری در کتاب تاریخ زبان  فارسی  اش ؛زبان ایرانرا ؛  

 .!میخواند

رد تقی بهار که در مو باقرار م زبان رسمی هندوستان بود؛۱۸۳۸در عوض پارسی که تاسال 

 نوشتهای او به ده  ، که کلمات عربی تا هشتاد فیصد بود در  ابوالفضل عالمی میگوید: درهمه کتب

 .» دوازده فیصد تقلیل یافت و گاهی بفارسی خالص مینوشت

 ً از حملٔه چنگیز هستٔه زبان  در سه صدسال قرون جدیده که بعد مدت هشتصد سال و مخصوصا

از کابل بدهلی منتقل گردید؛ رسماً تمام تحوالت علمی، گذر  وادب پارسی دری ؛بتدریج ازغزنی با



بزبان بابریها ،یعنی پارسی دری شرح و  م ؛۱۸۳۷م ـ ۱۵۲۵از سال  ادبی ،مذهبی ،و... جامعٔه هند

ً اینزبان مکملترین و پیشرفته بلکه از میمنت  ترین بخش زبان پارسی است ؛  بیان شده است ؛ بنا

م ۱۸۳۸ان منطقه بود،  بهمین علت انگلیس آنرا در سال معاصرترین زب ترین و جلو همین دوره ،

 !!.زبان ممنوع در هند اعالن کرد

را بوجو آوردند؛ پارسی کالسیک و  در اثر برخورد همین خالص و ناخالص است که دو بخش 

یعنی بخش کالسیک که بشمول نفوس پارسی زبانان هند و ترکستان شرقی  فارسی معاصر  ،

بوسیلٔه آن محاوره و مکاتبه  اقالً زیاده از صد میلیون انسان درهمان عصر ؛ تاجکستان و افغانستان

میکردند؛ آنرا کالسیک یعنی متروک ونیمه مرده توصیف کردند و قسمت ناخالص را فارسی 

سه میلیون ایرانی که زبان مادریشان پارسی شیرازی  تا معاصر نامیدند، که در آن زمان بوسیلٔه دو

کامالً حذف  ازین تاریخ اسم تاریخی و ادبی پارسی را مودند. در حقیقت بعدتبادله مین بود تکلم و

 !کردند و اصطالح معرب فارسی را جانشین آن نمودند

پارسی دری را پیش میکنم تا خواننده  در ذیل مثالهائی تاریخی ازفارسی شیرازی ،فارسی صفوی و 

 .قضاوت آزاد در موضوع داشته باشد

در حدود  ست از حافظ شیراز البته وقتی که هنوز بزبان فارسی شیرازی میسروداین دوبیتی ئی ا 

 ،   .قرن چهاردهم میالدی

 غرت یک وی روشتی از امادی   ----بمی ماچان  غرامت بسمریمن  

 وغرنه اوینی آنچه ات نه شاد دی ----ای دل بودات خوار ناچار    غم 

سحری طهرانی، مربوط بقرن هفدهم میالدی ،آنچه ادبیات عصر  مالشاعر  شعر عصرصفویه؛ 

آنرا بشدت سانسور  م ،۱۹۴۰و  ۱۹۳۰دولت های ایران بعد ازسالهای   شود ؛  صفوی نامیده می

زیرا تقی بهار  میشود دستکاری شده است؛ نام عصرصفویه نشر کردند ومی کنند ؛هرچه زیر

 «.عربی بودمغلی و  هرجمله مملو از کلمات ترکی،»» میگوید: 

  

 گل دیمم تاکه بمالنه مشو ** سوته جانم بتماشانه مشو

                                                                           مده پیغام که اینها قصسس ** تا ترا نینه دلم وا نمشو                                                                           

 زفل را واکن اگه دل میبری **  مغر تاشونه دینه جانه مشو

 

در همین عصر قطعه ئی است از عالمه ابوالفضل عالمی مٔولف بهار دانش ،آئین اکبری و...، 

    :چکیده ئی از پارسی دری هند مربوط بقرن هفدهم میالدی



 روزگار ** نکو گردد از پند آموزگـــــار بد اگر بد کند مرد

 شکارا کند ** همان گوهر خویش پیدا کندآسر انجام راز 

م بود ، که تحت حاکمیت عینی هجائی، تلفظی، تحریری و دستوری پارسی ۱۹۳۰آنچه قبل از   

نام گذاشتند، یعنی « فارسی کالسیک » نندگان آن قرارداشت ؛ آنرا پارسی کالسیک دری و اجراک

اماعصرصفوی وفارسی شیرازی ، حوادث  این کالسیک شد؛ همین قطعٔه عالمه ابوالفضل عالمی؛

  !!م را فارسی معاصر نامیدند۱۹۳۵و تعرضات بر زبان پارسی بعد از سال 

ها باتکٔا براستعمار زبان فردوسی،،سعدی ،موالنا، جامی ، بیدل ، و اینک همین ترک و ترکمن زبان

ها از آهنگ زبان این   چون آهنگ زبان اصلی و مادری این مورد توهین قرار میدهند ؛ و... را… 

 زبانی باین عظمت و تاریخ را کالسیک، یعنی؛ مرده و دفن شده قلمداد بزرگان جدا و متباین است ؛

 ! میکنند

از آنجهت کالسیک میخوانند ؛چون با سیاسیت فرهنگی انگلیس در مورد تمدن پارسی این زبانرا   

 آنچه که زبان معاصر میخوانند، واگر نه از دید جریان تکامل و تعاملش آز هند؛  موافق نیست ؛

بمراتب فصیحتر بلیغتر و از نظر علمی و ادبی موزون مدللتر است « اسپرانتو » یعنی زبان فارسی 

هتر و عقبتر نیست ؛ اقالً یک دلیل علمی ، ادبی و انی در روی زمین و منطقه کوتاو از هیچ زب

بدهد از سوی هیچ منبعی تا کنون  دستوری که بتواند اینزبان را در ردیف زبانهای نیمه مرده قرار

پس چگونه  بوسیلٔه آن تکلم واظهارمطلب میکنند؛ انسان هم اکنون؛ نشده؛ عالوه براین ملیونها  ارائه

ن است کاین زبان نیمه مرده و کالسیک باشد ؟؟!! از اینجا خصلت استعماری و فاشیستی این ممک

 !!تقسیمبندی ظاهر میگردد

من به متن فرانسوی نوشتٔه اُرانسکی مراجعه میکنم ؛ زیرا آنچه باصطالح فارسی ترجمه کرده اند  

 .! از در ک و افهام بدور است

تم گرامری و هجائی سدر سی» تن فرانسوی میگوید : زبانهای ایرانی م ۱۱۵ارانسکی در ص 

درمصوتها باید یادآور شویم که از  فارسی معاصر خود را زیاد از پارسی کالسیک دور نمیکند.

این شش مصوت را « هشت مصوت به شش تنزیل کرده است با از دست دادن ارزش کمی هجائی 

اشکال یاحروف عبارت از حرکات و  این . (  o,u ,i,e,a ,â) : با حروف التین ارائه میکند

 .  ممدودات هستند ؛ بزعم ارانسکی

زبان  اما در یعنی اصلی  هشت میخواند ؛ زبان پارسی کالسیک، در مصوتها را ارانسکی تعداد

و کمبود دو مصوت در توانائی هجائی و صوتی  یاد آور میگردد؛ زیرا فارسی  از کسر «معاصر  »



  معروف و مجهول را ترک نموده است ! اسپرانتو  یا فارسی معاصر دو آواز

 آیا این عمل تکامل است یا تنزل؟؟

آنقدر باالیش  چون در زبان گفتاریشان حرکت مجهول وجود ندارد و آنچه را معروف میخوانند ؛  

شود   ، معمول و رایج در زبان دری کامالً بیرون می«معروف » تکیه زیاد است که از حدود آواز

دقیق تلفظ  ابداً  را یعنی این بیت موالنا و تلفظ میکنند، یرحیوان درنده یکنوع اداش را با ؛مثالً شیر غذا

 :کرده نمیتوانند

                                            گرچه باشد درنوشتن شیر شیِر …...  خود مگیر   کار مردان را قیاس از

زبان اصلی پارسی دری این اصوات  وجود ندارد،  در حقیقت و یا کلماتی مانند عیید و یا امیید در 

طبیق تخصوصیت لهجٔه فارسی شیرازی است، که آنرا  برتمامیت زبان دری میخواهند تحمیل و  

حدود معروف و مجهول کامالً خارج  نون و... این کلمات از کنند ، و یا صدا های چون آسمون ، و

ه آنرا با یا تبدیل میکنند؛ درصورتیکه یای مجهول و شوند .بهمین ترتیب هرجا که همزه آمد  می

در هنگام تلفظ چه آوازی  را افاده  معروف را ترک نموده اند؛ پس این یائیکه جای همزه را میگیرد

عوض میکنند ؛هیچ اصولی برین عملیه تطبیق شده « ی » میکند ؟! در حقیقت هرگاه همزه را با 

فارسی  دستوری خود زبان فارسی اسپرانتو یا جائی ونمیتواند، حتی این وضعیت بساختمان ه

معاصرهم رابطه و پیوندی ندارد؛ بلکه نشانگر آنست در هرکلمه و جمله ئیکه بعوض همزه یا 

آوری میکنند، و حاکمیت ترکتباران   مینویسند بطور غیر مستقیم برای فارسی اسپرانتو تابعیت جمع

 .  !! را بر زبان پارسی بتائید افراد می رسانند

در واقعیت با تعریف اولیه حرف در زبان پارسی دری موافق نیستند؛ نه بدانجهت که برای حرف  

بامشاهدٔه  بلکه بدانجهت که هیچ شرح وتفصیلی نزد شان وجود ندارد؛ اند ؛  تشکل جدیدی کشف کرده

مات را کل ایران کنونی ریشه ندارد؛ اکثر آید، کاین زبان در  این جعلیات ثبوت این اصل بدست می

اند، در حقیقت این کلماترا ترسیم میکنند؛ مانند: تشییع   می نویسند ؛ اما نمیدانند چرا چنین نوشته

 . ، که در  اصل تشیع ،هائی و هیٔات و ... هستند… ،هایی ،هیئت و 

هزوارش، یعنی اندیشه نگاری زبان پهلوی را میخواهند احیای مجدد کنند !!، و زبان اردوی نوی  

مثالً واژه و  تشکیل شده باشد .… آورند که از زبان فارسی معاصر ، پهلوی،  ترکی و بوجود 

من اخیراً نوشتٔه شخصی باسم  ویرایش ،همایش و... اصطالحات پهلوی خالص هستند؛ واژگان،

این شخص زیاده از ده  اظهار فضل مینمود ؛ «دانشگاه »که در مورد  را مطالعه کردم ، پرتو نادری

همچنان دانشمند دیگری ، باسم موسوی و  نوشته اش همین واژگان را بکار میبرد ؛ بار درسه صفحه



دیگری باسم معروفی، که هریک خود را عالمٔه عصر تصور میکنند ؛ کلمٔه پهلوی ویرایش را 

زیرا  ؛ بدون اینکه خم بابرو آورند ؛… عوض کلمات پارسی پیرایش و آرایش  بکار میبرند و 

ین نادری و همقطاران او در مورد دومین زبان ملی ما یعنی پشتو و پهلوی مینویسند!؛  هم

نوشته هایشان  بما سفسطه می خوانند؛ اما استعمال کلمات پهلوی را در مخصوصاً کلمٔه پوهنتون ،

اصطالحات  مگر کلمات و کلمٔه پوهنتون را تعرض بزبان دری میداند ؛ افتخار میدانند ؛ کاربرد

 ! یرنددست گشاده می پذ با دل ورا … ترکی و  پهلوی ، مغلی ،

که هرکس میتواند  زبان اردوی قرن هجدهم درهند ، در حقیقت شاهد تولدی زبان جدیدی هستیم مانند

پهلوی ،  آذری ، مغلی ، و... از زبانهای ترکی ، مصدری ، فعلی ، قیدی، آن لغتی ،صفتی ، در

مخصوصاً اصل صوتی کردی،عربی و زبانهای اروپائی اضافه کند ، که درآن اصول دستوری و 

 !!هیچ وجود ندارد .؟

ارانسکی مصوتهای زبان پارسی دری را با حروف التین نمایش میدهد، از یادآوری نامهای خاص  

که همین  ها را مانند فونتیک غربی متحرکین کوتاه و طویل خطاب میکند،  هریکی پرهیز میکند. آن

ری اش نیز بکار میبرد؛ اما مشکل چنین اصطالح کوتاه و طویل را ناتل خانلری در کتاب وزن شع

واو،  ها حروف هستند ، یعنی الف ،  است که در زبان پارسی از جملٔه این شش مصوت تنها سه آن

که در هیچ لفظ و کلمٔه بطور انفرادی و منزوی  یا. سه دیگر تنها صوت یا حرکت صوتی هستند ،

؛ لهذا باحروف «مگر استثنا»ام داده نمیتوانیم و انج ها آغاز  وارد شده نمیتوانند و هیچ کلمٔه را با آن

در آنعصری که این مصوتها تهیه و  کوتاه و طویل مصوتهای غربی معادل و برابر نیستند؛  زیرا

ساختمانی دارند  ها قداندام و لهذا این تولد فونتیک غرب است ؛ قانونمند شدند، چندین صد سال قبل از

یا از یک  مگر اینکه زبانی از نو تعمیر کنند، و جند ؛که بهیچ صورت در قالب فونتیک غرب نمیگن

شناخت علمی ساختمان آوازی زبان  انیها علم عروض وچنانکه ایر بخش این زبان چشم بپوشند ؛

میسرایند و کلماترا رسم «  شعر نو »باصطالح  پارسی دری را کامالً متروک و مردود نموده اند، و

 !!میکنند

اینها مصوتهای اصلی زبان پارسی دری  مصوت صحبت میکند ،شش  ارانسکی گاهئیکه در مورد 

که آنها را با حروف التین نمایش میدهد دو  یعنی اعراب هستند ،… پشتو ،عربی ، اردو، و  ،

مصوت )واو ، یا( که حالت تلفظی مجهول و معروف خصوصیت منحصر بفرد همین دو حرف 

اند ؛ در حقیقت چهار مصوت   ازدست دادهاست ؛ اگر دو مصوت را از جملٔه هشت بگفتٔه ارانسکی 

زبان  حین تلفظ در در اند ؛ زیرا هر یکی ازین حروف چهار خصوصیت آوازی را  را نفی کرده



 مصوت ، مجهول و یعنی هریک میتواند بحالت مصمت ، پارسی دری در خود مستور دارند ،

ی را با چهار معروف واقع گردد؛ لهذا فارسی معاصر ایرانی دو  مصوت اصلی زبان پارسی در

ازاینجاست که هجٔا در زبان مامعادل یا مساوی سیالب واقع شده  خصلت آوازیشان قبول ندارد ؛

در زبان اصلی و واقعی  پارسی هجائی دو  لهذا اصل متباین طرف هستیم؛ دو زیرا عیناً با نمیتواند؛

 و بس ؛ دزیرا هجا فقط از حرف و یک حرکت خلق میشو اصالً وجود ندارد؛ حرفه و یا سه حرفه،

که احتماالً از خصلت تلفظی  در  فارسی معاصر از هجاهای دو حرفه و سه حرفه یاد میکنند، اما

 !اگر از غربیها تقلید نکرده باشند ها نشٔات میکند، آن

 موعظه میکنند؛ که زبان واحد را های داخلی ما، ایران زده تاجکپرستان، خراسانگراها و

 .!عنی پارسی دری خیانت میکنند؟درحقیقت به بنیاد زبان تاریخی خراسان ی

این اصل واضح میگردد ،که  محتوای موجودٔه آن؛ بعد از بررسی دقیق اصطالح فارسی معاصر در

آخوندشاهی آمیخته شده و  یک پیشنهاد و دستور استعماری است، باجنون شاهنشاهی پهلوی و

جمع و سیعی از تاریخ دیدٔه پارسی هستند ؛ ادبی و زبان علمی ، مشغول درهم  ریختن بنیاد

دانشمند  صدها فاضل و روشنفکران و دانشمندان زبان در ایران؛  مانند تقی بهار و یا سعید نفیسی و

دیگر؛ برضد این وضعیت خاموشانه جهت میگرفتند، که امروز کتلٔه بزرگتری از مردم ایران باین 

بزبون مون صحبت  خدا حافظ و سعدی را بیامرزد بزارید:» که میگویند  اند  واقعیت واقف شده

 .«کنیم

مشروط بر اینکه اساسات  وحدت ملل پارسی زبان مایٔه انکشاف و تحول این زبان خواهد بود،

و سه صدسال عمر دارد ؛حفظ و مراعات گردد!، ونه  واصول تاریخی و عینی آن که زیاده از هزار

دیگران تحمیل شود  بری اینکه زیرنام حفظ وحدت، ومقابله باستعمار؛ سلطٔه منطقوی و تسلط فرهنگ

 !! نمایند اختصار ، یعنی زبان پارسی دری را بفارسی ایرانی محدود و

 ! تحول و ترقی زبانرا با هژمونی یک ملت، یا یک سیستم سیاسی و مذهبی نباید عوضی گرفت  

    انتهی                                                    

   . 

 


