
 « سخنی پيرامون پارسی گويی و پارسی نويسی »

  پيشگفتاری بر واژه نامه ی پارسی

  

ويل دورانت نويسنده ی نامدارآمريکايی درتاريخ تمدن می نويسد: شهريگری (= تمدن) هم کوششی است همگانی وهم 
ُخنيا(= موسيقی) و  -د)ترازداری(= اقتصا -آيين ها -پيشتازی(= رقابت)، بنا براين شايسته است که مردمان، فرهنگ

  ديگرهنرهای ملی خود را پاس بدارند.

زبان پياله ی فرهنگ ملت ها است، نمی توان به پاسداری از فرهنگ ايران برخاست ولی پياله ی فرهنگ ايران را که زبان 
خود را بزبان تازی  نمی توان بدستاويز اينکه تنی چند از فرزانگان ايرانی انديشه های فرزانی  پارسی است ناديده گرفت.

اگر فرزانگان بلند پايه ی ما از   نوشته اند از زير بار خويشکاری خود شانه خالی کرد و پياله ی فرهنگ خود را ناديده گرفت.
يا   و گاه گرانمايه ترين انديشه های فرزانی خود را در پياله ی زبانزدها  روی ناگزيری بزبان تازی می گفتند و می نوشتند

  ت قرانی می ريختند اين نبايد دستاويزی بشود برای ما تا ما نيز چنين کنيم.اصطالحا

فردوسی بزرگ در گرماگرم تاراج ضحاک و افراسيابهای زمانه ی خود بپا خاست و زبان پارسی را از نابودی رهايی بخشيد و 
  درفش سربلندی مردم ايران را برافراشت و بدست زادمانهای آينده ی خود سپرد.

اگرچنين کنيم تکليف حافظ و   ی که از پارسی گويی سخن بميان کشيده می شود گروهی بيدرنگ باال بر می افرازند که: «هنگام
  سعدی و مولوی چه می شود؟.».

نخست از گويندگان اين سخن بايد پرسيد که اگر در انديشه ی پاک سازی زبان خود نباشيم پس تکليف فردوسی چه می 
  سی کمتر از حافظ و سعدی ومولوی است؟.آيا ارزش فردو  شود؟.

نه تنها ما را با حافظ و سعدی بيگانه نمی سازد   که بکار گيری زبان پارسی در گفتار و نوشتار  در پاسخ اين گروه بايد گفت
  ما را به دريافت پيام آنان توانا تر می کند .  بلکه

ناگزير   برای هم آوا کردن سروده ها ی خود  دند و اگر گهگاهفراموش نکنيم که حافظ و سعدی ايرانی تبار و پارسی زبان بو
برخی از واژه های تازی را نيز بکار برده اند اين نبايد دستاويزی بشود برای ما تا از زير بار خويشکاری بگريزيم و با ندانم 

  ريافت آن ناتوان بمانند.که حافظ و سعدی هم از د  کاريهای خود زبان پارسی را آنچنان به واژه های تازی بياالييم

و سعدی و مولوی و خاقانی و منوچهری و ديگر سخن پردازان خوش پرداِز ايرانی بنگريم هزاران  اگر به سروده های حافظ 
امروزه از روی بی انگاری بجای آنها واژه های تازی را   ما  هزار واژه ی ناب پارسی را در سروده های آنان خواهيم يافت که

  يم، برای نمونه آنان گفته اند: َچنبَر، مانند:بکار می بر

  چون سرو سهی قد مرا کرد چو َچنَبر    اين َچنبَر گردنده بدين گوی ُمَدَور                     

  ناصر خسرو                     

  ولی ما امروز می گوييم (دايره)…

  کژ و مژ…  آنان گفته اند:

  وز حسرت او ُمرده سد گلشن و کاشانه               ی شد و َمژ می شدچون کشتی بی لنگر کژ م              

  ديوان شمس تبريزی                     

  ولی ما به شيوه ی تازيان می گوييم (کج ومج)… 

  آنان گفته اند (ُسخن):

  دارم اين شرح دهم ياِنهسد سينه ُسخن                      من بی دل و دستارم، در خانه ی خمارم                   



  ن شمس تبريزیديوا                

  ولی ما می گوييم (حرف) … 

  آنان گفته اند: َوشتَن: 

  ين خانه را ز َوَشتن، ُگلَشن کنيد،َگلَشنا    يارم ز در درآمد، َوشتَن کنيد، َوشتَن                  

  شاه قاسم انوار      

  رقصيدن.. ولی ما گوييم: 

  يََزک :  اند: آنها گفته

  نی يقين بر طول و عرض لشگرت واقف نه شک   ای سپاهت راظفر لشگر کش و نصرت يََزک                  

  انوری                  

  يوه ترکان می گوييم: قراول…به ش  ولی ما

گريز از زير بار خويشکاری  درد ما غم حافظ و سعدی نيست، درد ما تنبلی و  اينها و سدها نمونه ی ديگر نشان می دهند که 
و مولوی و عطار و ديگران، کار را بر خود آسان تر  ما می خواهيم بدستاويز پاسداری از سروده های سعدی و حافظ  است،

حافظ و سعدی دور نمی   سروده های  نه هر کسی می داند که سخن گفتن و نوشتن به پارسی نه تنها ما را از دريافتکنيم، وگر
  تر می کند.  پياله ی فرهنگ ما را فراخ تر، و روان حافظ و سعدی را شادماندارد بلکه 

ويی، چرکينی} و بجای {رقصيدن} بگويد {گنديدگی، بد ب  تشنگی و بجای {عفونت} اگر ايرانی به جای {عطش} بگويد 
يه} بگويد {پساوند} ، بجای بگويد{َوشتَن}، بجای {فاضالب} بگويد {َپساب}، بجای {َمقوِله} بگويد {ُگفتار}، بجای {قاف 

  خواهند گرديد .{جهالت} بگويد {کانايی}، حافظ و سعدی نه تنها از او آزرده نخواهند شد بلکه سپاگذار او نيز 

به زبان پارسی درآمدند و شناسنامه ی ايرانی گرفتند ديگر نبايد   ين باورند که واژه های تازی پس از اينکهگروهی ديگر بر ا
  ر آيند.بيگانه به شما

در پاسخ اين گروه بايد گفت: آری، برخی از واژه های تازی، ايرانی شده و شناسنامه ی ايرانی دارند، ولی اينگونه واژه ها 
در رده ی يکم و همپای واژه های ناب پارسی شمرده شوند، برای نمونه اگر چامه سرايی برای پساوند  درگفتار و نوشتار نبايد

ر از بکار بردن واژه ی {دايره} باشد می تواند آنرابکار برد، ولی اگر چنين نيازی در کار نبود چرا سازی ِ سروده خود ناگزي
جای {نازا} و { ِستَرَون } پارسی را بگيرد،   کند، چرا بايد {عقيم } تازی { چنبر} ايرانی را از ميدان بدربايد {دايره} ی تازی 

و آب رز} را بگيرد که نه تنها ناروا نيستند بلکه باده  –ُمل  -نبيد -باده -{ میچرا{شراب} تازی (که حرام هم هست!!) بايد جای
  آيين های ايرانی است.نوشی يکی از کهن ترين و خوش آيند ترين 

دست اندازی و فروگيری} را داريم،  -ربايشگری -به زورگيری -ياِزش -ُربايش -زبان پارسی واژه های { دستيازی ما که در 
  خوش آهنگ پارسی را از پياله ی زبان خود دور بيندازيم؟.  و اينهمه واژه های  به کار گيريم  ژه {غصب} تازی راوا  چرا بايد

را در زبان خود داريم، چرا بايد { فاقۀ } تازی را   مستمندی}  و -بی چيزی  -ادارین  -تنگدستی -ما که واژه های { نيازمندی 
  کنيم؟. جايگزين اينهمه واژه های زيبای پارسی

و پرهيزگار} را در زبان خود داريم چه نيازی به {معتکف} تازيان  -پارسا -تنها -کناره گير -ما که واژه های { گوشه نشين
  داريم؟.

  د خورشيدی} را داريم، چرا بايد{ منظومۀ شمسی } را از تازيان وام بستانيم و َهنداد زيبای خود را دور بيندازيم؟ما که: { َهندا 

ای تازی که به پارسی در آمده و جا خوش کرده اند می توانند شهروندان َرده ی دوم و سوم زبان پارسی واژه ه برخی از
واژه ها در   برآنها در زبان پارسی نباشد، و يا برای هم پساوندی و هم آوا کردنشمرده شوند و تنها زمانی بکار آيند که يا برا

بشماريم و برابرهای زيبای پارسی آنها را   نه اينکه آنها را شهروندان رده ی يکم سرايش چامه ها از آنها بهره برداری نمود
  از پياله ی زبان خود دور بريزيم.



  به شمار می آورند . ضد عرب پارسی گويی را يک جنبش   گروهی ديگر

 –فلستين -اردن –عراق  –سوريه   –بايد گفت که بسياری از عرب زبانان روزگارما، مانند مردمان مصر  در پاسخ اين گروه
ميان مرگِ همراه با خواری، يا پذيرش آيين   ريز تازيان،اينها زير فشار تيغ های خون  نيستند،   يمن و جز اينها، عرب –سودان

با   سر جنگ نداريم بلکه  نه تنها  بنا بر اين ما با اين مردم ستمديده  شدند،  دومی را بر گزيدند و عرب زبان  ان تازيان،و زب
  آنان همدردی هم می کنيم.

روزی از حسنين هيکل فرزانه ی نامدار مصری پرسيده شد: شما مردم مصر با آنهمه پيشينه ی درخشان فرهنگی چه شد که  
  ديد ؟ گفت:برای اينکه ما فردوسی نداشتيم!!.عرب زبان ش

آيا   ان که خود زبانی بسيار رسا و توانا داريم.ديگر اينکه زبان عربی زبانی است توانا، ولی برای تازيان نه برای ما ايراني
ن کنند، آيا می شود که نيم بيشتر واژه هايشان پارسی باشد؟ و اگر چني  گونه ای با هم سخن بگويندکه عربها ب  هرگز ديده ايد

ربها ناستودنی است، برای ع  پس اگر بکار بردن واژه های پارسی در زبان تازی  ستود؟.  آنان را برای اين کار ناشايست شان
  چرا بايد بکار بردن واژه های تازی در زبان پارسی برای ما روا باشد؟.

ی استاد ذبيح هللا صفا را از نسک گرانمايه ی حماسه برای نشان دادن توانمندی و شيوايی زبان پارسی بخشی از نوشته 
  استاد می نويسد:  زبان پارسی را نشان دهيم، وام می ستانيم تا با جا بجا کردن واژه ها توانمندی سرايی در ايران 

رانی شده است و حماسی اي  ترجمۀ مول يکی از بهترين تحقيقاتيست که راجع به شاهنامه و فردوسی و آثار  « مقدمۀ ُمَجلد اّول
  .  که مول اظهار کرده هنوز تازه و قابل استفاده و نقل است»  اطالعاتی  اغلب

را از سی واژه ای که در اين گزاره بکار رفته اند کنار بگذاريم بيست و   و ايرانی  فردوسی  –امه شاهن –مول   اگر چهار نام:
  .که چهارده تای آنها عربی است   بجا می ماند  واژه  شش

آيا می توان گفت که اين گونه سخن گفتن و نوشتن برای آن است که ما دچار کمبوِد واژه هستيم؟ يا درد ما درد بی انگاری 
  نسبت به زبان پارسی است؟

برای نشان دادن توانمندی زبان پارسی، همين گزاره را در پياله ی زبان پارسی می ريزيم تا بی نيازی آنرا به واژه های بيگانه 
  نمايش بگذاريم: به

ه و ديگر برگردان مول يکی از بهترين پژوهش هايی است که در زمينه شناخت فردوسی و شاهنام  «پيشگفتار پوشنه ی يکم
   برداری و گفتگو است» . رزمنامه های ايرانی شده است، بيشترين آگاهيهايی که مول بازنموده هنوز هم تازه و شايان بهره 

{پژوهش}  –{برگردان} بجای«ترجمه»  –{پوشنه} بجای «ُمَجلَد» –ای{پيشگفتار} بجای «مقدمه»واژه ه  در اين جابجايی
{آگاهی} بجای  –{بيشترين} بجای «اغلب»  –{رزمنامه} بجای«حماسه»  –ای «راجع» {در زمينه} بج –بجای «تحقيقات» 

قابل استفاده و نقل» بکار گرفته شدند و  ان بهره برداری و گفتگو} بجای «{شاي –{باز نمود} بجای «اظهار»  –«اطالع» 
بسيار شيوا تر از آن بود که با واژه های تازی   بلکه آنچه به پارسی گفته شد  ديديم که نه تنها نيازی به واژه های تازی نبود

  گفته شده بود .

و شيوايی اين زبان را بنمايش تا با ريختن آن در پياله ی پارسی َسِره توانمندی   نگاهی هم به نوشته ی سعدی می اندازيم
  بگذاريم:

نبل و ُضميران فراهم آورده و رغبت «بامدادان که خاطر باز آمدن بر رای نشستن غالب آمد ديدمش دامنی گل و ريحان و سُ 
را نپايد دلبستگی   ی و عهد گلستان را وفايی نباشد و حکما گفته اند هر چهگفتم گل بستان را چنانکه دانی بقاي  شهر کرده

 گفتم برای نِزهت ناظران و ُفسحت حاظران کتاب گلستان توانم تصنيف کردن که باد خزان را بر   گفتا طريق چيست؟  نشايد،
  ورق او دست تطاول نباشد و گردش زمان عيش ربيعش را بطيش خريف مبدل نکند.

  ورقی   ببر     من    گلستان   از     طبقی     ز گل  آيدت  کار   بچه           

  باشد خوش  گلستان هميشه  وين      روز و شش باشد پنج  گل همين            

افتاد در   فصلی در همانروز اتفاق بياض    وفا،  وعدَ   اذا  در دامنم آويخت که الکريمُ  حالی که من اين بگفتم دامن گل بريخت و
فی الجمله هنوز از گل بُستان    مترسالن را بالغت بيفزايدحسن معاشرت و آداب محاورت در لباسی که متکلمان را بکار آيد و 

حقيقت که پسنديده آيد در بارگاه شاه جهان پناه سايه ی کردگار  و تمام آنگه شود به  بقيتی موجود بود که کتاب گلستان تمام شد



لدوِله القاهرِه سراُج الملت سماء المنصوُر علی االعداء عضداو پرتو لطف پروردگار ذخر زمان و کهف امان المويُد من ال
سلطان البر و    ملوِک العرب و العجم   مولی  شاهنشاه المعظم   سعُد بن االتابک العظم    مفخُر االسالم  جماُل االنام  الباهرهِ 

الی کِلّ خيِر  لَهما و ضاَعَف جاللَُهما َجعَلاقبا  مظفرالدين ابی بکربن سعد ابن زنگی ادام هللاُ    وارث ملک سليمان   البحر
  1366چاپ امير کبير تهران:  33گلستان سعدی رويه ی    و بکرشمه و لطف خداوندی مطالعه فرمايد.  ماَلهما

  نک برگردان همين سخن به پارسی َسره:يا

ُگل و ناز بويه {=ريحان} و ُسنبل و ِسپَرَغم {= ُضميران} بامدادان که رای بازگشت بر رای نشست چيره آمد، ديدمش دامنی  
فراهم آورده و آهنگ شهرکرده، گفتم گل بُستان را چنانکه دانی پايندگی، و پيمان گلستان را تُوِزشی{= وفا} نباشد و فرزانگان 

و دلبازی باشندگان نامه ی گلستان  گفته اند هر چه نپايد دلبستگی را نشايد ، گفتا پس راه چيست؟ گفتم برای دلگشايی بينندگان
توانم نوشت که باد خزان را بر برگ آن دست بيداد نباشد و گردش زمان خوشکامی بهارانه اش را به اندوه زدگی پاييزان 

  دگرگون نکند.

نروز همين که من اين بگفتم دامن گل بريخت و در دامنم بياويخت که: دهشمند چون پيمان کند به جای آورد، بخشی درهما
نوشته شد در باره ی همزيستی نيک، و آيين سخنوری، بگونه ای که گويندگان را به کار آيد و نامه پردازان را شيوايش افزايد. 

به هر روی هنوز از ُگل اندکی مانده بود که نامه ی گلستان به رسايی رسيد و رسا آنگه شود به درستی که پسنديده آيد در 
پيروز بر   و پناه آسايش و روشنگر آسمانی،  سربلند زمان،  يه ی کردگار و پرتو مهر پروردگار،سا  بارگاه شاه جهان پناه،

َسعد، پور بزرگ دستور   چراغ مردم دانا و شکوه آفريدگان و مايه ی سرافرازی اسالم،   دشمنان، بازوی کشور ِسربلند،
و دريا، جانشين سرزمين سليمان مظفرالدين ابی بکر  فرمانروای خشکی  شاهنشاه واال، َسرَور پادشاهان تازی و جز تازی،

  فرزند پور زنگی که بخت بلندش دنباله يابد و شکوهمندی اش دو برابر گردد به کرشمه ی مهر خداوندی بر رسی فرمايد.

  اينک می پرسم اينگونه گفتن و نوشتن برازنده ی فرزندان ايران است، يا آنگونه گفتن و نوشتن؟.

برگردان گوناگون از پيشگفتار برزويه ی پزشک در گرامی نامه ی کليله و دمنه می اندازيم تا برتری زبان  نگاهی هم به دو
  56پارسِی سره را بنمايش بگذاريم، نخست از برگردان استاد عبدالعظيم غريب چاپ برادران علمی رويه ی 

و همت مردمان از تقديم َحَسنات قاِصر گشته با {…خاصه در اين روزگار تيره که خيرات بر اطالق روی بتراجع نهاده است 
آنچه َمِلِک عادل انوشيروان کسری بن قباد را سعادِت ذات و يمن نقيبِت و رجاهِت َعقل و ثبات رای و علو ِهَمت و کمال ُمقَدَرت 

و اختيار حکمِت و  و ِصدق َلهَجت و شمول عدل و رأفت و افاضت جود وسخاوت و اشاعت ِحلم و ُمحبت و علم و احترام علماء
  اصطناع حکماء و ماليدن جباران و تربيت خدمتکاران و قمع ظالمان و تقويت مظلومان حاصل است. 

می بينيم که کارهای زمانه ميل بادبار دارد و چنانستی که خيرات مردمان را وداع کردستی و افعال ستوده و اقوال پسنديده 
گشاده و عدل ناپيدا و جور ظاهر و علم متروک و جهل مطلوب و لوم و دنائت مدروس گشته و راه راست بسته و طريق ضاللت 

مستولی و کرم و مروت متواری و دوستيها ضعيف و عداوتها قوی و نيکمردان رنجور و مستذل و شريران فارغ و محترم و 
ق منهزم و باطل مظفر و و ُحرَيت درخواب و دروغ موثر و مثکر و راستی مهجور ومردود و ح  مکر و خديعت بيدار، وفا

متابعت هوا سنتی متبوع و ضايع گردانيدن احکام خرد و طريقتی مشروع و مظلوم محق ذليل و ظالم مبطل عزيز و حرص غالب 
  و قناعت مغلوب و عالم غداِر و زاهد مکار بدين معانی شادمان و بحصول اين ابواب تازه روی و خندان …

  اينک همين گفتار به پارسی سره:

اين روزگار تيره که دهش و بزرگواری مردمان روبه کاهش نهاده است و فروزه های نيک مانند ُخَجستگی نهاد و برتری  در
 -دانش دوستی -خويشتن داری -بخشش -دستگيری -مهربانی -گسترش داد -راستی در سخن -جوانمردی –استواری رای -ِخَرد

پشتيبانی از ستمديدگان   زبون سازی بيدادگران و پرورش کارگزاران و -انُگزيِنش فرزانگی و فرزانگ -گراميداشِت دانشمندان
  به فراموشی سپرده شده است!

کردار ستوده و خوی پسنديده کهنه گشته است، راست راه بسته و کژ راه گشاده، دادگری ناپيدا و بيداد گری هويدا است. دانش 
و بخشايش و جوانمردی گريزان!   و فرومايگی بر همه فرمانروا گشتهبدور افتاده است و نادانی خواستار بسيار دارد! پستی 

دوستی ها ُسست و دشمنی ها نيرومند گشته است، نيکمردان رنجور و خوارند و بد کاران آسوده و گرامی، نيرنگ بيدار است 
اده، هوده گريخته است و و پيمانداری و نيک منشی در خواب، دروغ هنايده و پر بار است و راستی از ياد رفته و دور افت

دستور های خرد روشی ستودنی،   بيهوده پيروز، پيروی از خواهش های تن خويی پسنديده است و بی ارزش گردانيدن
بيگناه پست شده است و ستمگر گناهکار گرامی! آز چيره است و خرسندی در شکست، جهان فريبکار با اين نهاد   ستمديده ی

  درها تازه روی و خندان. ها شاد است و با گشايش اين



دروازه های خود را به روی واژه های بيگانه بگشايد و با   گروه ديگری می گويند : « يک زبان هنگامی توانمند می شود که
و در اين راستا زبان انگليسی را نمونه می آورند که با پذيرش سدها هزار   بر داِرش و توانمندی خود بيفزايد  پذيرش آنها

  .  زبانهای بيگانه برتوانمندی خود افزوده است. »واژه از 

همانگونه که فرهنگ يک مردم در آميزش با فرهنگهای ديگر ترو تازه و جوان و بُرنا می   اين سخن درست است، بيشک
ن چيزی شود، زبان نيز بايد اين ويژه گی را داشته باشد تا بتواند در چرخه ی نا ايستای زمان به پويش خود ادامه دهد، واي

کوشيده اند، نمونه های زير نشان دهنده ی کوششهای ارجمند آنها   است که نياکان ما از دير زمان دريافته و در راستای آن
اين   از زبان بابلی به زبان پارسی در آمده و شناسنامه ی پارسی گرفته است.  يا (خط)  واژه ی دبيره درَچم {نگارش}   است :

  ديده می شود . داريوش بزرگ در سنگ نبشته ی بيستون می نويسد :  هخامنشی به پيکر ديپی در سنگنبشته های  واژه

  آنرا دروغ مپندار» .  « تو که زين پس اين ديپی بخوانی کرده ی من ترا باور شود

ته نشد که نوشته نشد، از اين روی نوش باز می گويد: « با خواست اهورا مزدا مرا کرده های ديگری است که در اين ديپی 
  آنکه اين ديپی پس از اين بخواند او را کرده من گزاف ننمايد» .

و «   « ادبستان» –«دبيرستان »  –اين واژه سپس تر به پيکر{دبيره} در آمد و همکردهای بسيار مانند: « دبستان » 
  چه » و« ديوان » بجا ی ماند.« ديبا -« ديبا » –از آن ساخته شد و بگونه ای ديگر در واژه های « دبير»   دبيرخانه »

گرفته است، بسياری ديگر   واژه ای نيست که از سرزمين ميانرودان به ايران رسيده و شناسنامه «پارسی»  اين تنها
آرامی و ُسريانی به ايران رسيده و در پياله زبان  –بابلی  –اکدی  –ازاينگونه واژه ها دير زمانی است که از زبانهای سومری 

و بسياری واژه   و واژه ی اکدی «تنور» و واژه ی آرامی «يلدا»  مانند واژه ی سومری «بوريا»  خوش کرده اندپارسی جا
مانند واژه   و بر دامنه ی آن افزوده اند  های ديگر، همچنانکه بسياری از واژه های يونانی و ترکی هم به زبان پارسی در آمده

و همچنين واژه   پوست است { نام بيماری ديفتری هم از همين ريشه است}  و درچم که بر آمده از «ديفتر» يونانی  ی « دفتر»
و جز اينها که تا کنون در زبان پارسی بجا مانده همه از زبان يونانی   و « ديهيم »  و « کالبد »  و « دينار»  های « ِدرهم»

و جز اينها که   «اردو» … –«اخته» –«اجاق»   -«اتراق» –«اتابک »  –«آالچيق »  –آمده اند، و همچنين واژه های«آقا» 
  .  از زبان ترکی به زبان پارسی درآمده و بر گنجايش زبان ما افزوده اند

بی گمان يکی از شوند های رسايی و شيوايی زبان پارسی در همين داده ها و گرفته ها است . اين زبان اگر چه امروز« پارسی 
تار و   که برخی گمان می برند و گاه آنرا « نشان نژاد پرستی پارسها » بشمار می آورند ولی وارون آنچه  ناميده می شود  »

مردم ايرانزمين، از خراسان بزرگ گرفته { با زبان پهلوی و   پارسها بافته نشده بلکه همه ی و بدست   پودش در پارس
و   مادی} و«خوزستان و لُرستان (پشتکوه)گويشهای سغدی و ختنی} تا «کردستان و آذرآبادگان و همدان» {با گويشهای 

اکدی و يونانی هم در ساخت و بافت  –بابلی  –بيگانه مانند: سومری  ايالمی} و واژه های   {با گويشهای  کوههای بختياری»
ين و اين زبان دل نشين دست داشته و آنرا به شيوايی و رسايی رسانيده اند، و هم امروز نيز هزاران واژه از زبانهای الت

–  دموکراسی –  ترمينال  –  ترن -اتومبيل  –کامپيوتر –تلويزيون  –راديو –انگليسی و فرانسوی و روسی مانند سماور 
به زبان پارسی راه يافته و جا خوش کرده اند و کسی در   مدرنيزم … و جز اينها  -سکوالريسم   -  سوسياليزم   –  فاشيسم  

پس جا دارد پرسيده شود که اينهمه گفتگو برای چيست ؟ چرا واژه های يونانی و سومری  انديشه ی جدا سازی آنان نيست!. 
با واُکنشهای   گاه  به آسانی پذيرفته می شوند ولی دربرابر واژه های تازی  جز اينها  و اکدی و آرامی و فرانسوی و روسی و

  .  تند و تيز روبرو می شويم؟

بسيار هست ميان آن چيز که خود بر می   نا همسانی  ان جستجو کرد، نخست اينکهپاسخ اين پرسش را در دو زمينه می تو
  گزينيم و آن چيز که به زور بر ما پذيرانده می شود..

داده می شود هرگز برابر   زن جوانی که همسرش را خود بر می گزيند با زن ديگری که به زور به همسری مرد فرومايه ای 
  شمرده نمی شوند .

تنور  –دفتر  –واژه های دبير    ی سماور را نداشتيم آنرا از زبان روسی گرفتيم و برزبان خود افزوديم، به همانگونه ما واژه  
ترن و کامپيوتر و جز اينها  اتومبيل  –تلويزيون   -تلفن  –و راديو   و اکديها…  را از سومريها و بابليها و يونانيها  و بوريا –

اروپايی وام ستانديم و به آنها شناسنامه ی ايرانی بخشيديم، اينها را هيچکس بزور شمشير برزبان را ازالتين و ديگر زبانهای 
برای پذيراندن زبان و آيين خود آسيابهايمان را با   هيچيک از اين مردم   ما نکاشت و با خون نياکانمان آبياری نکرد.

غالم بچه با آنها   ان پسر بچه هايمان را اخته نکردند و بنامزنان و مردان و کودکانمان بکار نينداختند.. هيچ کدامش  خون
در بازارهای برده فروشان جهان به  نياميختند.. هيچيکدامشان به زنان و دختران ايرانی دستيازی نکردند و پس از کامجويی 

درختان نياويختند..  روسپيگری نفروختند… هيچکدام بگناه پارسی گويی زبان از دهان ايرانيان بيرون نکشيدند و برسر
هيچکدام از آنها کودکان دانشمندان ايرانی را در ديگها نپختند و گوشتشان را بخورد پدرانشان ندادند… هيچکدامشان با 

بريده ی ايرانيان پايه های ديگ نساختند و ايرانی را خوار نشمردند و وادار به پذيرش دين و آيين و زبان خود   سرهای



بنا براين نمی توان واژه ی « دفتر» يونانی را با   ن اينهمه را کردند و بسيار بد تر از اينهمه را کردند،ولی تازيا  نکردند،
را ما بر گزيديم و از زبان يونانی به زبان پارسی در آورديم   «کتاب» تازی در يک رديف گذاشت چرا که «دفتر»

و « نسک خانه» های ما را سوزاندند و به رودخانه ها ها و« نامک سراها » ها و « نسک» ها   «نامه»  تازيان  ولی
را بجای«   و «کتابخانه» –را بجای « نامه»   «کتاب» خود را جايگزين آن کنند.. چرا ما بايد واژه ی «کتاب»  تا  ريختند

ردوسی که زنده ف   می کنيم،   ناميد که ما چينين  مگر فردوسی شاهکار خود را « کتاب سالطين »   نامک سرا » بکار گيريم
پس ما نيز بايد    بکار برد  را بجای « سلطان »  را بجای « کتاب » و« شاه »  کننده ی زبان پارسی است واژه ی « نامه »

  .  چنين کنيم

زبان است نه برای جايگزين کردن آن واژه بجای   از سوی ديگر پذيرفتن يک واژه ی بيگانه برای افزودن بر توانمندی آن
که سخنسرايان نامدار ما از دير زمان تا به امروز کرده اند و    خودی، و اين چيزی است که با اندوه بسيار بايد گفتواژه های 

تا آنجا که واژه های تازی جا را برای واژه های ايرانی تنگ کرده و در بسياری از زمينه ها واژه های   هنوز هم می کنند
  .ايرانی را يکسره از ميدان بدر کرده اند 

زبان پارسی را که پياله ی فرهنگ ايران است پاس بدارند و در گفتار و نوشتار خود   بشود که سخنوران و سخنسرايان ايرانی
  واژه های دل انگيز ايرانی را بکار گيرند..  بجای لغاط تازی،

  ته گردند..بشود که در آينده دفترهای آموزشی دوره های دبستانی و دبيرستانی يکسره بزبان پارسی آراس 

  بشود که ايرانی به ارزش های فرهنگ خودی آراسته گردد . ايدون باد و ايدون تر باد .

  

  پاينده ايران

  هومرآبراميان
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