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 Literary-Cultural   ــ فرهنگیادبی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  ٢٠١٠ اول جنوری برلين ،
  
  
  

  

  به کهنۀ خود بساز که نوِ  ديگران گران است
  

   افغانستان و فارسی ايران دریرقِ اوجوِه تمايز و تف
  

  )م بخش نه(       
  

  وروِد لغاِت بی َمورد و ناباب در زباِن دری
 

 لغات بی مورد و ناباب در ودور"درين قسمت که قسمت نهم اين سلسله است، مقاله ای را می اندازم که زير عنوان 
بوده " اميد" منتشره در هفته نامۀ  نوشته شده و با وجودی که جوابی به دو مقالۀ٢٠٠٤در ماه اپريل " زبان دری

در جرائد مختلف افغانان در داخل و  اين مقاله اما.  از چاپش اباء ورزيد،آقای محمد قوی کوشان، مدير نشريهاست، 
سفانه در متأ. دنبال داشته  برياصدای مخالف و موافقِ  بس سر وخارج افغانستان، به وفرت افتخار نشر يافت و 

 از جمله در ماهنامه ای که در کابل چاپ ميشد و همين  و متن آن دستبرد هائی زده شد؛واندر عنبعض نشريات، 
نامۀ کابلی قدرت نشر يکدم آن را نداشت، هچون مقاله بزرگ و مبسوط بود و آن ما. حاال عنوانش را بخاطر نمی آرم

 را درک "ناباب"معنای کلمۀ  متصديان اين ماهنامه که احتماًال. نددر چهار شمارۀ مسلسل به نشرش همت گماشت
 در ابي نا لغاِت بی َمورد ووروِد" تصحيح کرده و مقاله را زير عنوان "ناياب"د، آنرا به زعم خود به نکرده بودن
 واقعًا . مصداق بخشيدند"به يک نقطه فيل قيل ميشه"چاپ کرده و فحوای آن مثل کابلی را که گويد  ،"زباِن دری

  !!!! و گمراه کنندهبی منطق ،مضرتحريف عنوان، کاری بود 
. نشر کردم" افغان جرمن آنالين" در پورتال ٢٠٠٥ نومبر ١٩به تاريخ تجديد نظر و اضافات، اين مقاله را بعدًا با 

اد ــ افغانستان آز"که طيفی وسيع از مطالب مختلف را در بر ميگيرد، در پورتال جای اين مقاله  : کهاقرار کنمايد ب
 اينست که از دو گوش مقاله گرفته و .، خصوصًا که ضمن مقاالتی بدان رفرنس هم داده امخالی بود" نآزاد افغانستا

  : ميکنمشبا پيرايشی جديد، تقديم خوانندگان پورتال آزادگان
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  يل اهللا معروفیدپلوم انجنير خل
 ٢٠٠۵ نومبر  ١٩برلين، 

 
  

 وروِد لغاِت بی َمورد و ناباب در زباِن دری
 

 ) با تجديد نظر و اضافات (  
 شمارۀ ١۵ را نوشتند و در صفحۀ »اگران  هوشدار به اغو« اميد جناب محمد قوی کوشان مضمون ۶٧٠در شمارۀ 

 قد برافراخت،   ــ  که به گمان غالب اسميست مستعار ــ  در ستون پژواکها، نوشته ای از خانم شاذيه گرديزی۶٧١
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از فحوای هر دو نوشته بر می آيد، که هـر دو روی يک منظور و در . » پاُسخی به شايعه افگنان «که معنون بود  به 
رحيم عزيز و مصاحبۀ ايشان با خانم ماللی نظام، نوشته مير عبدال  داکترجناب )راديوئی(گرام تلويزيونی پاسخ به پرو

 و ديدن پروگرام های راديوئی و يکا فاصله دارم، نه امکاِن شنيدنمن که هزاران فرسنگ از امر.  استشده
 هم نيستم، که حسن غمکش. وقت برايم مقدور استو نه چنين امری از نگاِه قلت  تلويزيونِی افغاناِن آن ديار را دارم 

با اين حال و با وجودی که ُفرصِت  سر خاريدن هم  برايم  ميسر نيست  و .  نمــُنم و مويه کـَـَدر ماتم همه  موی ک
شش روز در هفته کله ونِگ کار و بار و وظيفه ميباشم،  بعضًا شيرغلتی زده  قلم را روی آاغذ ميدوانم و نظر خود 

 .ا ميگويمر
ا خود قضاوت کنم،  که آن  ترحيم عزيز را نشنيده ام، داکتر صاحب مير عبدالچنانکه گفتم، پروگرام راديوئی جناب 

تا حدی مرا با آن هم پاسخ های ناقدان نامبرده در اميد،   . است  يا خدا ناکرده براِه خطا بودهعزيز براِه صواب روان
  .در جريان قرار ميدهد

 دری خود، به استعمال لغاِت خاص فارسی ايران، اضی نيستند، که در عوض کلماتبسا کسان رفکر کنم که 
در جانب مقابل کسانی . جناب رحيم عزيز و خانم ماللی جان نظام،  گويا در صدر اين دسته قرار گرفته اند. بپردازيم

 جائی که رايج باشند،  در دری هرقرار دارند، که ميخواهند کلمات فارسی را از هر کجائی که برخاسته و در 
نمايندگی آقای کوشان و خانم شاذيه جان، ب.  ما، استعمال نموده بتوانيم"معيارِی"به اصطالح  درِی افغانستان و در

 . ده اندگرديازين گروه  وارد ميدان 
 ميتواند بگويد  خواهد،، که هر که هر چه ب است را پيدا کرده» شهر خربوزه «با تأسف بايد گفته شود، که دنيا ُحکِم 

و هر کسی در هر عرصه ای  که دلش خواست و هرچه در نوک قلمش راست آمد، مينويسد، بدون اينکه فکر کنند، 
  !!!!!!!! » کار بوزينه نيست نجاری«جرائد تختۀ مشق نيستند و   :که برادر جان

قواعد و ه مطابق ببه زعم خود، ه  و ست، گاهگاهی  قلم زد"دری" که رشتۀ زبان و خصوصًا زبانمن درين رشته 
  که دو سال پيش نيز  نزاعی بر سِر  اين موضوع برخاست،.  نظراتم را تقديم کرده ام» زبان شناسِی جديد «اساسات 

 سال گذشته  موضوع باز ُگل کرد و من  . را تقديم کرد» جدال بر سر کلمات «د مضمون   اميـ۵۶٧بنده در شمارۀ 
  اميد نشر گرديد و ۶۴٣ و ۶۴٢ را در دو بخش نوشتم که اوًال در شماره های »فغانی، افغانستانی  افغان، ا«مقالۀ 

 از   با استفاده من در هر دو مقاله.  امريکا، اقتباسش کردند  و  اروپا  بسا جرائد افغانِی و سپس به انترنت سر کشيد 
رد و با استفاده از نظريات استادان برجستۀ زبان ، که عمری بيشتر از شست سال ندا»ُمعاصرزبانشناسی «اساسات 

تا جائی که برايم معلوم گرديد، کسی از نويسندگان، در هيچ جريده و نشريه ای، در . فارسی، مطالبی را عرضه کردم
گويا چيزهائی که . رِد موضوعاِت زبانشناسانۀ اين دو مضمون و آنچه به ادِب  دری ارتباط ميگيرد، چيزی ننوشت

کاش عزيزانی که خود را درگيِر جنجال . عرصه در اين دو مقاله، عرضه گرديده بود،  خاموشانه پذيرفته شددرين 
  .حافظه ميسپردنده اخير ساخته اند، نيز اين دو نوشته را ميخواندند و اگر خوانده بودند، محتوايش را ب

اميدوارم، که .  را در زمينه تقديم ميکنمده و نکاتیدرام را "حسن غمکش"رول در با وجودی که دل نميخواهد، باز 
   !!!! خوانندگاِن عالقه مند برسد  و نيز به  نظر قشر وسيِع رار بگيرد قهم َمورد توجِه جوانب متنازع 

رحيم عزيز و خانم دکتر  جناب آقای کوشان در نوشتۀ خود لغاتی را مثال گونه ذکر کرده اند، که گوئی َمورِد انتقاد
  .  و غيره» کاربرد « ، » دانشگاه «، »  واُکنش «، »  آموزگار «وده است؛ از قبيل  نظام بماللی 

 :چند گونه انده  دری افغانستان ميگردند، ب   وارد» بيرون مرز ها « از خانملغاتی که بگفتۀ شاذيه 
 متروک گرديده اند، که در کالم قدما بکار برده شده  و با وجودی که غالبًاو دری  لغات اصيل و ناب فارسی  ــ ١

مثًال .  در نوشته هايم بگنجانم چنين کلمات زيبا را من هم خوش دارم. گردد بعضًا در نوشته های ايرانيان سراغ می
 بکار رفته و من آنرا باقتفاء از   که در کالم فردوسی هم زياد"، مراقب مترصد،ناظر" در عوض "ديده بان"کلمۀ 

در .  بکار بردم"افغان، افغانی، افغانستانی" با رستم زال، در مقالۀ "کِک ُکهزاد"م شهنامه،  ضمن گزارش داستان رز
کار ميبندند، ه  را نيز ب "برج ديده بانی" حتی ترکيبات آن از قبيل  فارسی ايران اين لغت زيبا زياد استعمال ميگردد،

 Human Rights Watch  از ترجمۀ خوبی"رسازمان ديده بان حقوق بش".  شود"برج ترصد"حساب ما ه که ب
   . است»سارمان ُمراِقب حقوق بشر « يا »   سازمان ُمراَقبت حقوق بشر «است، گرچه ترجمۀ دقيق تر  
  . انواعی دارد کاغذ پيچ، که جديدًا در ايران ابداع  شده اند و اين هم نو  و  لغات   ــ٢
ت  و خوش آهنگ اند و گوش اهل زبان را نوازش قواعد زبان درست شده و خوش ساخبه  لغاتی  که مطابق  ــ  

 !!!!با دريغ بايد گفت، که  تعداد چنين لغات چندان زياد نيست. ميدهند
تعداد اين لغات .  لغاتی که از چانتۀ نويسندگان ناقابل و بی مهارت و ناوارد در ادب و دستور زبان، برون آمده اندــ   

چون چنين . سازد،  بلکه آنرا به ابتذال هم ميکشاند ری ملک ما را غنی نمیبسيار زياد است و ورود آنها نه تنها د
من در نوشته هايم هميشه روی . لغات علی االکثر در بدل لغات و کلمات زيبای مروِج  دری افغانستان بکار ميروند

   .، انگشت گذاشته ام)١(اين گونه لغاِت  بدَدول  و هروره 
 : ه شده در مقالۀ جناب کوشان را، يکايک بررسی ميکنيملغات مثال داد اينک ميرويم  و
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 )  مخفف ( مصدر ُمَرخَّم   يا  اسم مصدر و نوبۀ خوده   است و آن ب» بکاربرد «که اصًال مخفف   » آاربرد «ــ   
 کلمۀ دارد و به جای اين لغت که ساخت پسنديده .  ميباشد، در فارسی ايران فراوان به کار ميرود»  بکاربردن «از 

    .استه گشت  که رايج   و خوب است رايج گشته ی ما هم در بکار گرفته ميشود، در » استعمال «عربِی 
 انگليسی  »  يونيورستی « کلماِت  جایه  ب که در ايران  زيبا   و خوش ساخت  بديع ،   لغتيست،» دانشگاه «ــ   

 را بجای اين دو » پوهنتون «ريبًا در عين زمان،  کلمۀ در وطن ما تق.  فرانسوی وضع گرديده» ايونيورسيته «و  
سال پيش در هر دو مملکت، در عوض اين دو  هفتاد تا  شست .  وضع کردند و در چلند انداختند کلمۀ فرنگی،

 «اعراب اما کلمۀ .  که هردو عربيست، بکار می رفت» دارالعلوم « و »  دارالفنون «اصطالح نو ساخت، کلمات 
ـ  که در قاهره ـ » جامع ازهر «  معمــول ـ  ـ» جامعة االزهر «ا در زمينه استعمال کنند، چنانکه  گويند  ر»جامعه 

 را داير ساختند، که بسا لغات "فرهنگستان زبان"در ايران . قرار دارد و از مراکز  بزرگ علمی  جهان اسالم است
نا بر سياست دولت های وقت،  يک سلسله لغات را که در افغانستان ب . زيبا و خوش آهنگ، ساخته و پرداختۀ آنست

اين لغات، که اکثری تحت نظر علمای ماهر .  وضع گرديده بود، وارد دفتر و ديوان کشور  ساختند)٢(در پشتو تولنه 
ان  زمصرف نظر ازينکه آيا اين کار دولتها در آن.  دری هم گرديدندلنه ساخته شده بودند،  واردو زبانشناِس  پشتو تو

، امروز مورد  اندگشتهدری  بايد اعتراف نمائيم  که تعداد زياد اين لغات بهر ترتيبی که وارد ، نه   يادرست بود
 «کلمۀ زيبا،  پرتمکين و خوش آهنِگ .    را درک ميکند شانمدلولش را بشنود، ها استعمال اند و هر افغانی که آن

د و بلکه دو پا را در يک موزه  ميکنند، که هر لغت بايد هرو بعض کسان پا ميفشارن.  ازين قبيل است»پوهنتون 
چنين استدالل را .  داشته باشد، تا به مجرد شنيده شدن، معنايش  مجسم گردد)با يای مجهول ( »  باِر معنائی «مرو 

 مردم ما  اکثريت!!!!فتۀ خداوندگار بلخ، سخت بی تمکينبسيار ميشنويم، اما پاِی اين استدالل چوبين است  و بگ
اينقدر هست  که .  را نيز درنمی يابند» پوهنتون « را نمی فهمند، همان قسمی که معنای لغوِی » دانشگاه «معنای 

ولی کلمۀ . هر هموطن ما که آنرا بشنود، به مدلولش پی ميبرد  و عام ماست  و  خاص معلوم   » پوهنتون «کلمۀ 
   .مردم ما  نامأنوس و نامفهوم است قريب به اتفاق زد اکثريت مطلقِ  در ملک ما تداول عام ندارد، و ن» دانشگاه «
  را حمل )يای مجهول ( »  بار معنائی « رفت  و اينکه هر کلمه ای بايد )با يای معروف (» بار معنائی «گپ از  

  ماتی که از زبانهایاين ادعاء در مورد اکثريت کلمات، و خصوصًا کل. کند، در غير آن نشايد  نام کلمه را بر آن نهاد
 « داشته باشد  و  ی"مدلول"بايد  که  بگوئيم، هر لغت   درست اينست  . صادق نيست د،نگرد  وارد زبانی می ديگر،

 استعمال ميکنيم، بدون آنکه   ما هزاران لغت خارجی را روزمره . چيزيست که لغت به آن داللت ميکند»مدلول 
  درايور، تلويزيون،  کمپيوتر،  راديو،  سرويس،    موتر، تلفون، تلگراف،«ون کلماتی چ. معنای دقيقشان را بدانيم

  يا  يعنی چايدانی"َچينيک " اصًال ( چاينک ، ) يعنی  زيرگير يا زيربردار» ُپدُنس «اصًال (پتنوس  کلينر،  لفت، 
 ولی بسيار  ر روزه  بکار ميبريم، را ه» ، و غيره و غيره )يعنی خودجوش   ـ اصًال َسُمو َور ـ ("سماوار"، )چايگير

مگر  .  که معنای واقعی اين کلمات معمول و پيش پا افتاده را، بدانند ــ حتی از باسواداِن خوِب ما  ــکم اند، کسانی 
 شوند،   به شاخی باد می در فارسی  ـ  معنای دقيق کلمات عربی را کهـشمول باسوادان ه  ب ــاقشار گستردۀ مردم ما 

معنای دقيق لغات را    پس وقتی که اکثريت اهل زبان، !!!!» نی « است  و  صد بار » نی «ند ؟؟؟؟ جواب دان می
  !!!!!نخبگان   و تفهيم  و نه فقط ابزاِر افهام بان  ماِل مردم است ز. ميشود مفت » بار معنی «ندانند، قصۀ 

ت از اين لغ.  صيغۀ مبالغه بکار رود است که در هيئِت» آموختن « صفت فاعلی از مصدر  "آموزگار"ــ   
رودکی سمرقندی، .  دری متداول بوده و تا امروز هم،  در کتابت  و  لفِظ قلم استعمال ميگرددزمانهای بسيار قديم در

   : فرموده   خوانده شده،»ی درشعرای زبان  و پدر  استاد «حق  ه که ب
  

   ز هيــــــچ آموزگار        نيز ناموزدهر که ناُمخت از گذشِت روزگار 
 

در . ـ رايج نيستـ که معيار هم هموست ـ خيلی فصيح و زيباست، در زبان گفتار ما ـ » آموزگار«با وجودی که کلمۀ 
 نبايد ناگفته گذاشت، که در  . را"زبان تحرير"قرار ميدهند، نه و محک  را ِمّالک "زباِن گفتار"زبانشناسی ُمعاصر، 

اما در زبان گفتار و در زبان راديو و تلويزيون و اخبار، بايد .  ثقيل و ديرهضم را بکار بردزبان ادبی، ميتوان لغات
چون . کلماتی استعمال گردند، که  سهل الهضم باشند و هر که آنرا بشنود و بخواند، معنايش را بدون اشکال درک کند

اگر کسی در چنين موارد، . نه شکل ادبی آندر افهام و تفهيِم محاوروی و مطبوعاتی، خبر و محتوای خبر مهم است، 
 که » افهام و تفهيم «لغات نامأنوس و ثقيل را بکار گيرد، شنونده  و خواننده  مطلب را درک کرده  نميتواند و گويا 

 . و غايۀ نهائيست، ناممکن ميگردد هدف اصلی
 عربيست،  نزد ِکه و ِمه و دانی و عالی  تلفظ گردد و اصًال»  ماِلم « که در زبان عوام ما »  معلم «بر عکس کلمۀ  

 .مجرد شنيدن،  به مدلولش پی ميبريمه و ب ـ  ما، معلوم و مفهوم ميباشد، ـ  » نادان «   نميگويم ـو دانا  و کمداِن  ـ
 از آن گرفته شود، لغتيست ) ٣( » عکس العمل « گردد  و مفهوم »نش ــُ ک«طۀ مقابل ـ  که نق» واُکنش «ــ   

؛  با وجودی که در ايران زياد بکار ميرود و با وجودی  استاطی که خالف قاعدۀ عام دستور زبان بنياد گرديدهالتق
 جهش، ُکِنش، َدِوش ، پرسش، َکشش، ُکشش، «لغاتی از قبيل . که در فرهنگ های ُمَدوَّن در ايران سراغ ميگردد
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  با اضافه "ريشۀ امر"چنين اسم مصدر معموًال از . د  می آين"اسم مصدر" در دستور زبان زير نام »َرِوش و غيره 
آموختن ـ آموز ـ آموزش ؛ دويدن ـ َدو ـ َدِوش ؛ کردن ـ ُکن ـ ُکنش : چنانکه .  ساخته ميشود ماقبل مکسور،"ش"کردِن 

ش ؛ گرفتن ـ  ـ جهش ؛ َکشيدن ـ َکش ـ َکشش ؛ ُکشتن ـ ُکش ـ ُکش) به های ملفوظ (؛  پريدن ـ پر ـ  پرش؛ َجستن ـ َجه 
گير ـ  گيرش ؛  بستن ـ بند ـ بندش ؛ نواختن ـ نواز ـ نوازش ؛ ديدن ـ بين ـ بينش ؛ گرائيدن ـ گرا ـ گرايش و غيره و  

پس از هر مصدری نتوان .   است، يعنی از همه مصادر ساخته و شنيده نشده"سماعی" اين نوع اسم  مصدر  .غيره
حليل بهتر موضوع، چند ترکيب ناباب ديگر اين سنخ را نيز از نظر برای تشريح و ت. چنين اسِم مصدر ساخت

 : و ُچندک هائی از پشت و پهلوی شان ميگيريم ميگذرانيم
 

تۀ دری افغانستان است، مد نظر  شناخته شده و احتماًال ساخ"خواندن" را که گويا اسم مصدر "خوانش"کلمۀ 
 خوانش «کلمۀ . ی است و نميتواند از هر مصدری ساخته شود سماع»  شينی «قسمی که گفتيم، اسم مصدر . گيريممي
 که چند صباحيست  بر زبان بعض هموطنان ما جاری شده، ِعالوه از آنکه بدساخت و بدآهنگ است، در ادبيات »

 از ابتدای » خواندن «چون مصدر .  و در کالم قدما هم ديده نشده و بهتر است که از استعمالش پرهيز گردد دری
 را از آن بدر »  خوانش « بوده، اگر متقدمان نظم و نثر ما جايز و الزم  ميدانستند، حتمًا   و معمولدری موجودزبان 
 «عوض جملۀ نافصيح .  ال اقل در معنائی که امروز کم و بيش  تداول می يابد؛ و بکار ميبردند، که نبردند آورده

 به « و يا ». شعری را خواند«تر است ، که بگوئيم مراتب سليس تر و فصيح ه   ب».شعری را به خوانش گرفت
 . خير و خالص ،».خواندن شعری پرداخت

 از  ـولو در معنای ديگری ـ ـ ـ را،  بعضًا در نوشته های نويسندگان برازنده نيز مييابيم  » خوانش «گرچه کلمۀ 
   » مردم افغانستان«ماهنامۀ باتمکين  ٨۴ در شمارۀ  جمله در مقالۀ خيلی جالب و علمِی جناب غالم جيالنی داوری،

 ،  اثر عالمۀ مرحوم پوهاند عبدالحی حبيبی،  » تاريِخ  خط و نوشته های کهن افغانستان «و  يا در کتاب  پر ارزِش 
 » خوانش «حبيبی کلمۀ پوهاند  و نيز مرحوم  آقای داوری  هم.  انجمن تاريخ  و ادب افغانستان اکادمی١٣۵٠چاپ 

.   بکار برده اند» ترتيِب خواندن و يا دريافت  معنی از متنی مبهم «ط  با کتيبه های باستانی و به معنای را در ارتبا
اما استعمال  يک  کلمه يا عبارت  فقط  در کالم مکتوِب امروزی،  نميتواند دليل بر درست  بودن آن کلمه و عبارت 

  و عبارات را  کلمات  درست بودِن  که ِمحکِّ ِن ادب دريست، چون فقط زبان گفتار و يا ُمتوِن قديم و ُمَتقِّ. باشد
      . ميدهد ما بدست 

وقتی درين عرصه قدم می زنيم، بد نيست چند عدد  اسمای مصدِر بدقواره و بی انداِم  ديگِر  ساخت  ايران را نيز از  
 و   ناوارد  يا که به دست اشخاص  و  آن سامان،  سرچشمه گرفته"سره نويساِن"نظر بگذرانيم،  که از تعصبکدۀ  

  : اينان گوئی لغت  نمی سازند،  بلکه لغت می تراشند.  ساخته شده اند نامسلط  بر زبان فارسی،
گرانش   «، Hydrolysis  »  هايدرواليز« در عوض اصطالح کيمياوی » آِبش « ، » تشنج « در عوض »تنش  « 
 نشو و نمـو  يا  نشو و « بجای » زايش و باِلش « ، » توليد « بجای »  زايش « ،» ثقل، قوۀ جاذبه «   در عوض »

 « در عوض  »آفِرش  « ، Ionisation »   يا يونيزاسيون  آينزيشن«جای اصطالح فزيکی ه  ب»  يونش « ، »نما 
  » همايش « ، » حرارت « در عوض » گرمايش «  ، » چلنج « در عوض لغت انگليسی » چالش « ، »آفرينش 

 نام نهاد، نه تنها بی اندام و بد نمای اند،  بلکه » اسم مصدِر « اکثر اين  ده ).٤( » کانفرانس «بجای لغت فرنگی 
  که به روی ُمحکمی را دارد،   و چپات  سيلی  خالف دستور زبان فارسی ساخته شده اند و استعمالشان،  حکم

و بقيه را   دارند، از نظر ميگذرانيم  را که الاقل بينِی خميریازين جمله چند تايش .  نواخته ميشود نازنين ادب دری
  .که به تحليل نمی ارزند می گذاريم کنار، 

 بکار گمارده ميشود، در ايران  » تشنج «انگليسی و بجای لغت عربی  tension  که ُمعادل لغت » تنش «ــ  
 امروز کمتر اخبار سياسی  ـ  نظامی را می يابيم . است گسترده دارد و به دری افغانستان نيز سرايت  کردهاستعمال

،  با وجودی  است برخاسته» تنيدن «ِر مصدر  که ظاهرًا از ريشۀ امـ» تنش «. داين لغت در آن بکار نرفته باشـکه 
 "تابيدنبافتن و " در معنای  "تنيدن". که ساخِت  صرفِی آن درست است، محموِل معنائِی مطابق با مصدر را ندارد

 بکار » تشنج « نبايد در عوض » تنش « پس   وقتی که چنين است، . هيچ ارتباط معنائی ندارد"تشنج"ت، که بـا اس
 باز دردی را دوا  فرض کنيم،  يعنی با حذِف نون ـ  ـ  tension »  تنشن« را حالت تحريف شدۀ "تنش"اگر . رود

 .نميکند و اين عذريست، بدتر از گناه
ازينرو معانی متعدد و مختلف .  استی گرديدهدر از ترکی وارد  ی وجود داشته و همرد هم در »  چالش «ــ 
 « ترکی، که در معنای » چالِش «آنچه را در فارسی ايران ميخواهند ازين لغت استنباط کنند، مترتب است بر . دارد

  بسيار بکار » جنگ «ی  در معنا» چالش «در آثار قدما . ) فرهنگ معين ( است »جنگ و زد و خورد و مبارزه 
  :، چنانکه نظامی گنجه ئی فرموده استرفته

 

  مود شـــه تا دليران روم           نمايند چالش در آن مرز و بومربف
 

  :و شيخ اّجل سعدی فرمايد
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  بيا تا درين شيوه چالش کنيم           سر خصم را سنْگ بالش کنيم
 

  )  اثر ابوالحسن نجفی، چاپ هفتم، مرکز چاپ دانشگاهی»م  غلط ننويسي« فرهنگ ١۴۵مأخوذ از صفحۀ   ( 
 »  چلنج«اين لغت اما در معنای امروزين و بجای کلمۀ .  درين معنی اسم مصدر فارسی نيست"چالش"پس 

challenge را می»مبارزه طلبيدن   به   و  به جنگ«معنای »   چلنج  «چون . انگليسی، لغتيست با مدلوِل بديع  
 چنين  مفهومی را بيرون آورد  و بهتر است که از   است،»  جنگ «، که خود » چالش «توان از   نمی دهد،

 .استعمالش صرف نظر کرد
.  ميشود"هم آمدن"مصدرش   اگر اين لغت را اسم مصدر فرض کنيم،  . ترکيبست بی يال و بی دم»  همايش «ــ 

 بايد گفت، که يکی از معيار (در کالم بزرگان هم ندارد اما چنين مصدری نه تنها بی معناست، که سابقۀ استعمال 
کار ميرود، همانا کالم بزرگان ادب و قدمای جليل القدر ه هائی که برای  سنجش صحت و ُسقم کلمات  و گفتار ب

ا هم  ب« و »  به هم آيش « که اسم مصدر شان بايد   لغات با معنايند،"باهم آمدن" و يا  "به هم آمدن" البته ) .ماست
و چه خوب است که از استعمال آن پرهيز گردد و  اين ترکيب اشکاالت ديگری هم دارد . "همايش" شود و نه »آيش 

  . بکار رود "کانفرانس"بجايش لغت جهانی 
 ساخته  »  يافتن « و »  توانستن «  نيز از کلمات ديگر  اين  کتگوريست،  که از » ياِبش « و »  تواِنش «ـــ  

 توان، «اگر در عوض اين دو ترکيب نامأنوس و  بی مزه،  کلمات . ر بعض آثار  ايرانيان بچشم  ميخوردشده  و د
           . استعمال گردد،  بمراتب  خوش آيند تر  می افتد و پسنديده تر» يافتن « و خوِد مصدر »توانائی 

 که   حاشيه روِيی  کشانيد، اين حاشيه روی ه ما را ب بود  و  مقصد همو   که»  واکنش « به کلمۀ  اما برگرديم 
     .  خالی از سود نبود

 بايد از مصدر "واکنش"يعنی  که کلمۀ .  ميرسيم"واکردن" را بيابيم، به  "واکنش"اگر قرار باشد که مصدر کلمۀ 
  "  بسته کردن وبستن " است،  که  مقابـل "باز کردن و کشودن" در معنای "واکردن"اما .  ساخته شده باشد"واکردن"

 فاصلۀ » واکنش « و »  واکردن« می بينيم  که بين  ».  گرِه دست را بدندان وا مکن«: چنانکه گويند. بکار رود
  .معنائی از زمين تا آسمان است

 اسم  ، استکه بر بنده  معلوم گرديده تا جائی . يک نکتۀ ديگر می ماند، که نگفتنش اين بحث را ناکامل می دارد
 ".بسيط"، نه "مرکب" مصدريست  »  واکردن «  شينی، از مصادر بسيط  ساخته ميشود، اما مصدِر

 « ، » واگذاشتن   ـ   گذاشتن « ، » گرفتن  ـ  واگرفتن « ، » ـ  واستدن   ستدن«از طرف ديگر کلماتی از قبيل 
 و غيره بحيث »ـ   وارهيدن   رهيدن « ، » پريدن  ـ  واپريدن « ، » وابستن   بستن  ـ  « ، » واُکوفتن    ـ  کوفــتن 

 reaction   مثًال در لغت  را re فۀ  درين حاالت وظي» وا « پيشوند (لغاِت  مقابل و متضاِد هم استعمال ميگردند 
 بوده نميتواند، چون چنين استعمال » کردن « به هيچ  وجهی متضاد و مقابِل » واکردن «اما   . )انگليسی دارد
 . چنين حکمی را نميکند "قاعدۀ سماعی" که يعنی  ه نشده، تاکنون شنيد

و  ... «: در زمينه چنين آمده  و داکتر حسن احمدی گيوی،   تأليف داکتر حسن انوری»  دستور زبان فارسی «در 
به  پديد آمده است، از حيث معنی ، ربطی » ُکنش «  به اسم مصدر »  وا « که با افزودِن پيشوند »  واکنش «کلمۀ 

 جلد دوم، ١٠٩ صفحۀ  (. است» کنش « متضاد »  عکس العمل « ندارد، بلکه به معنی »  واکردن «مصدر خود 
 «از حيث معنی، ربطی به مصدر خود  ... «جملۀ . )، چاپ چاپخانۀ ستاره، قم ١٣٧٨ويرايش دوم، چاپ هفدهـــم 

 در » واکنش «گوئی ُموجداِن ترکيب .   يقين ندارندميرساند، که مؤلفان کتاب بر گفتۀ خود هم، ».... ندارد»واکردن 
  بايد با "اسم مصدر" را فراموش کرده بودند و متوجه نبودند، که » واکردن «هنگام ِابداِع اين لغت، مصدرش  

  .مصدِر خود، همنوائِی معنائی داشته باشد
رست نيست، چون ت و بيگانگی ميبارد، د عربي"عکس العمل"اينکه جناب کوشان فرموده اند، که از سر تا پای کلمۀ  

از تعامالِت  ُمَسلَّم و بديهی در هر زبانی، يکی اينست  که هر . مات و بديهيات را ناديده  می  گيردچنين ادعائی ُمسَل
لغت بيگانه و خارجی، همينکه وارد  يک زبان گرديد و در زبان عام و خاص جاری و ساری و طاری شد، و گويا 

ـ  را در همان زبان بدست آورد، ديگر نميتوان    green card ايمی ـ  و بحساب امريکا گرين کاردويزۀ اقامت د
 و با قاعدۀ صرِف  "عمل" و  "عکس" از دو لغت عربی "عکس العمل"درست است که کلمۀ . بيگانه اش  تلقی کرد

 دخيل اند  و آنقدر  و دریر زبان فارسیو هزاران لغت هم ِسلِک آن ـ  آنقدر د ، اما اين لغت ـ  استعربی ساخته شده
 .زبانان گرديده اند،  که ديگر نشايد  بيگانۀ شان خواندــ دری ورِد زبان و قلِم  فارسی 

داد و ستد و معامله  و  مبادله بين زبانها چيزيست، واقعًا اجتناب نپذير، خصوصًا در دنيائی که حکم  قريه و دهکده 
وسايل مخابرات، ارتباطات و افهام و تفهيِم  جديد  . در حال جهانی شدن استيز گوئی همه چای را به  خود گرفته و 

 ـ  کران تا کران جهان را در آِن واحد بهم گره  يسيم  گرفته تا کمپيوتر و انترنتـ  از راديو و  تلويزيون و  تلفون و  ب
اِی کنونی، هيچ کشوری  جدا از جهان زيسته در دني. می زند و انسانهای سراسِر  کرۀ زمين را باهم پيوند  می دهد

امروز نه زبان صاف و در جهان از همين خاطر است،  که . نميتواند و مجبور است در ارتباط دائم با ديگران بماند
نساناِن جنگلی ن چيزی ميسر باشد،  فقط در بين او اگر چني. شده ميتواند و نه  فرهنگ صاف و خالص خالص سراغ 
    .که صرف با خود بوده اند  و از دنيا و مافيها،  منزوی افتاده اندو آنانيست،  
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اگر قرار باشد که کلمات عربی را به گناِه  عربی االصل بودن  و لغت هاِی ديگر خارجی  را،  به جرِم خارجی 
 .فتار و نيز در تحريربودن، از زبان فارسی بزدائيم، زبان شيرين  و  با تمکيِن فارسی کامًال َفَلج ميگردد ؛  هم در گ

تعصب ورزيدن با کلماتی که از زبانهای ديگر  وارد يک زبان ميگردند،  نه تنها بيهوده و ناکارساز است،  که گناه 
    .خود ميزنيم... و  هم هست،  چون با اين کار تيشه به ريشۀ زبان خود و وسيلتًا به ريشۀ  فرهنگ و علوم 

ح جهان سوم، خود واجد علوم و تکنالوژی مدرن نيستند، مجبورند که آنچه چون سرزمينهای پس مانده و باصطال
پس راه ديگری نميماند، جز اينکه ضروريات خود را از جهان پيشرفته بگيريم  و . خود ندارند، از بيگانه تمنی کنند

خصوصًا ترجمۀ باللفظ لغات خارجيی که مستقيمًا و يا باثر ترجمه و . کتب علمی را از زبانهای فرنگی ترَجمه کنيم
همان . از زبان های فرنگی  وارد زبان ما گرديده اند، آنقدر طيف وسيع دارند، که بدون آنها کار ما زار ميگردد

قسمی که با ورود دين مبارک اسالم، کلمات عربی  زبان ما را درنورديد و زير نفوذ آورد،  به همان پيمانه و نه 
 ؛ از جهان باصطالح متمدن وارد زبان ما گرديده ر ميبريم که مستقيمًا يا غير مستقيمکمتر از آن، لغاتی را امروز بکا

درين قسمت بيشتر ازين پيش نميروم، چون بحث در زمينه حوصلۀ بسيار  و صفحات بيشمار . و نه تنها وارد زبان ما
 .د شد در زمينه مقالۀ مستقل و مفصلی تقديم خواه اگر وقتی ميسر گشت،. را ايجاب ميکند

شايد کسی بگويد، که معروفی تعصب ورزيدن با لغات بيگانه را ناروا ميشمرد و در عين زمان موعظه ميکند که 
در جواب بايد بگويم، !!! لغات خاص فارسی ايران را، که برای فارسی زبانان بيگانه بوده نميتواند، نبايد بکار بريم

ارسی، است، از هر کجا که برخاسته باشد، فارسی باشد يا غير فکه موعظۀ من بدرجۀ اول مبارزه با کلمات نادرست 
از سوی ديگر در قلمرو هر زبان، هر ُکتلۀ  مردمی، عالوه از لغات . )٥(ی افغانستان درفارسی ايران باشد و يا 

ی را درات عام زبان افغانستان و ايران و تاجيکستان عالوه ازين که لغ. عام، کلمات خاص و مربوط خود را هم دارد
لغات خاص هر ِمنطقه، فقط برای مردم همان منطقه . استعمال ميکنند، لغات مخصوص خود را نيز بکار ميبرند

يعنی اصطالحات  يک منطقه اگر برای خود منطقه . مأنوس و مفهوم اند، در حالی که مناطق ديگر آنها را نميشناسند
ما اصطالحات و لغاِت خاص ايران و تاجيکستان  را اگر . مأنوس است، در مناطق ديگر نامأنوس شمرده ميشود

بکار بريم،  مردم نه تنها آن لغات را درک نمکنند، بلکه گپ ما را نيز نمی فهمند و اين امر هدف  و غايۀ زبان را که 
 از همين سبب،  وروِد اصطالحاِت  خاِص فارسِی ايران را در دری.  است، پشت پا ميزند» افهام و تفهيم «همانا 

  !!!!!!می انگارمملک ما، نه تنها بيَمورد ميدانم،  بلکه آنرا ضربه ای به چهرۀ وجيه و زيباِی درِی خود هم 
  :جان مينويسد  شاذيه

 افغانستان ( و  خراسان زمين   ) کدام ايران ؟؟؟؟( بايد تذکر داد که بعد از لشکرکشی اعراب در سرزمين ايران «
اين . ين دری از ادبيات ما دور شده و جای خود را به کلمات عربی تهی کرده اند تعدادی از کلمات دلنش)امروزی 

لغات شيوا و واژه های نازنين دری اينک دوباره و آهسته آهسته از بيرون مرزها به صفحات ادبيات کشور ما بر 
 »....ميگردند و راه خود را باز ميکنند
بعض ايرانياِن سره ساز و سره نويِس لغت تراش، که . ه ای نوشتبايد رسالدر ردش اين ادعاء آنقدر آشفته است، که 

 پنهان ميکنند، نيز نظير اين  موضوع را بار بار بر  » سره سازی و سره نويسی «تعصبات مختلف خود را زير نام 
ا اما  شاذيه جان م".دروغی که به راست شباهت دارد"زبان می آرند، ولو با فارمولبندی های ديگر و الاقل بشکل 

. همين دپلوماسی را نيز از نظر دور ميدارد و گپی ميزند، که  آثار حقيقت را در آن، با دور بين و ذره بين بايد ُجست
بر فرمودۀ خانم گرديزی، الزم می افتد که سخنی چند در مورد زاده شدِن زبان دری،  گفته کردن پيش از تبصره 

  .شود
 

 :  بوجود آمدن  زبان دری 
سخن نگفته اند، و يا که  داشدن و بميان آمدن زبان دری يا فارسی دری،  دانشمندان بصراحت  و به اشباع دربارۀ  پي

   : ذيًال تقديم ميگردد چشمم خورده،ه آنچه از گفته های دانشمندان افغان در زمينه ب. گفته باشند و به نظر بنده نرسيده
مهمترين اين زبانها زبان دری بود  که   ... «:   چنين آمده »ر  افغانستان در پنج  قرن اخي«  جلد اول ١٢در صفحۀ 

 و طخاری در خراسان و  در سدۀ  هشتم  ميالدی، از درهم آميزی زباِن  پهلوی با زبانهای  محلِی باختری،  ُسغدی
 »  .... ماوراء النهر  بميان آمده،  رسم الخط عربی را در کار گرفت

و زبان فارسی زبانی است، که در روزگار خالفت،  منظورم خالفت  به  ... «: يدآقاِی واصف باختری در زمينه گو
درين دوره ها از بقايای زبان پهلوِی  . طور خاص  روزگار خلفای  راشدين است،  نه خالفت اموی و عباسی

و نخستين .  ود آمده استرس باستان  يا زباِن اوستائی، در اثر امتزاِج آنها به  وجــُساسانی و اشکانی  و بقايائی از ف
بار هم لهجه ای که در تخارستان بوده، تعميم يافته و در همۀ سرزمين هائی که امروز در شمال افغانستان موقعيت 

 امروز به عنوان يک حقيقت پذيرفته شده که افغانستان، «:   و باز گويد »....دارد و در آسيای ميانه گسترش يافته
  به همين نام رسی بوده، در همه اقاليم زبان فارسی من جمله در مجامع خاورشناسانگهواره و پرورشگاه زبان فا

 در سی آورده می شود، اگر بحث کنيم؛ که امروز غالبًا به دنبال زبان فار» دری « در مورد کلمۀ  .شود شناخته می
 به دّره  قرار قواعد زبان  منسوب )  دّری (   مشدد  بايد نوشته شود،» رای «گذشته عده ای می گفتند، اين کلمه با 

 و ( را منسوب به دربار ميدانستند » دری «عده ای .  نسبتی گرفته» يای « در آخر   نسبت داده شده،  چون عربی
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بعدًا تحقيقات خاورشناسان از جمله .   چون اين زباِن رسمی دربار ها بوده، به اين لحاظ دری ناميده شده)مدعی بودند 
 » دهاری «که در اصل کلمۀ دری   انگليسی درين مورد چنين داوری دارند، "دينينگ"نمارکی و  د"ستينسرکري"

 » دهار « تعريب شده از » تخار «و .   می ناميم» تخار «روز نام اصلی سرزمينی است کـــه امـ » دهار «بوده و 
 "دری" و سر انجام » ُدهری «  و» َدهاری « يکی از گويش های زبان فارسی است، که » ُدهاری «زبان .  است
 سال دوم ١١ ـ ٩که در شمارۀ   پشاور، ٢٠٠١/ ١/ ١۵ نقل از کنفرانس استاد واصف باختری مؤرخ  ( ». شده

  در مورد چگونگِی پيدايش ).  چاپ تهران،  نشر گرديده ) ١٣٨١ ـ ١٣٨٠ دلو، حوت و حمل ( » انسجام «ماهنامۀ 
ـ  ـنگ  و  نيز جناب واصف باختری،  زير تأثير نوشته های دانشمندان ايران  زبان دری،  هم  مير محمد صديق فره

 دری را  آميزه ای از پهلوی با  رفته و زبان ـ ـ را زير پای ميکنند  » بيطرفی علمی و عالمانه «که در بسا موارد 
  .ـ  قلمداد کرده اندـ آريانا  و خراسان   ــزبان های محلی افغانستاِن قديم  

  :   مينويسد» پيدايش،  تکامل  و دورنمای زبان دری «ب ميرعنايت اهللا سادات  ضمن مقالۀ جالب  و آموزندۀ خود جنا
  طی بيانيۀ علمی و تاريخی خود در ) م ١٩۵١ ( مؤرخ توانای افغان،  احمد علی کهزاد بيش از نيم  قرن قبل «

  : موزيم ايران گفت 
 در حصص شمالی افغانستان بود،  که از ) دری (رشگاِه  اولی اين زبان ای شبهه ای نيست،  که پرو هيــچ جـ«

بعضی ها تصور کرده اند  که زباِن دری . پامير تا هريرود را در بر ميگرفت  و در ماوراء النهر هم رواج داشت
  عدم حال آنکه يکی از صفات زبان درِی حقيقی،.  معجونی است  مرکب از زبان پهلوِی ساسانی و لغات عربی

از جانب دگر دری زبانی . دخالت زبان عربی است  و چند قرن پيش از زبان عربی در افغانستان تشکل نموده بود
نيست،  که بعد از نابود شدِن زبان پهلوِی ساسانی بميان آمده  باشد،  بلکه دری و پهلوی دو زبان است،  که  ُموازِی 

ن آمده  و نشو و نمو کرده و به زمان هائی معين،  از اينطرف به هم  يکی در افغانستان و ديگری در ايران بميا
 » افغانستان و ايران « ) م ١٩۵١ ( کهزاد احمد علی ( ». آنطرف و دگری از آنطرف به اينطرف  پراگنده شده است

 ) ٣٢ کنفرانس آقای کهزاد در موزيم ايران باستان،  چاپخانۀ مظاهری،  تهران صفحۀ
 چاپ ( » تاريخ افغانستان بعد از اسالم « کتاب  معّظم خود ٧٣٨   ـ٣٩حی حبيبی در صفحات مرحوم پوهاند عبدال

  :   چنين مينگارد )، دنيای کتاب، تهران ١٣۶٣دوم، 
که پس از حملۀ عرب، زبان پهلوی تغييراتی پيدا کرد و به تدريج بزبان فارسی :  تا اين زمان عقيدۀ  شايع اين بود « 

در   ــما درين نزديکی ها عقيدۀ ديگری ظهور کرد،  که زبان دری  در ادوار پيش از اسالم نيز ا. کنونی منقلب شد
 براون  و بنا برين ادوارد. وجود داشته است ـ ـ )ـ  شرح ازين قلم استـ ُموازی به زبان پهلوی(عرض پهلوی 

 . جديد ناميده استپهلوی را زبان فارسی ميانه و فارسی دورۀ اسالمی را فارسی، مستشرق انگليسی
اين نظر جديد علمی که زبان دری افغانستان از زبان پهلوی نزائيده، اکنون يک سند قوی و واضحی را پيدا کرده،  
که عبارت از کشف سنگ نبشتۀ دری تخارستانی در سرخ کوتل بغالن است،  که ما در آغاز فصل اول از آن 

 را بزبان دری تخاری و رسم الخط يونانی می بينيم، اعتراف اکنون که سنگ نبشتۀ مکشوفۀ بغالن. صحبت کرديم
ميکنيم،  که زبان دری کنونی از زبان پهلوی منشعب نشده،  بلکه در مدت يکهزار و هشتصد سال تا دوهزار سال 

 سطر نوشتۀ آنرا در حدود ٢۵پيش ازين در تخارستان تاريخی زبان تکلم و تحرير و ادب و دربار بوده، که اينک 
 لفظ به همان شکل و عناصر کهن تاريخی در دست داريم  و بنا برآن کشف اين سنگ نبشتۀ گرانبها، تحولی را ١۶٠

  .در عالم زبانشناسی و تاريخ ادبيات افغانستان بوجود می آورد، و عقايد کهنه را متزلزل ميگرداند
يکردند، اين بود،  که آثار منثور و منظوم از جملۀ داليلی که برای وجود زبان دری در ادوار قبل االسالمی اقامه م

ه  بدست آمده، و تمام اين آثار ب) م ٩۵٧ جری، ه٣۴۶ (زبان دری بعد از تحرير مقدمۀ منثور شاهنامۀ ابومنصوری 
زبان فصيح و استوار و پختۀ دريست،  که بايد قرنها قبل از اسالم پرورش ديده،  تا باين درجه فصاحت و متانت ادبی 

 در کتاب   مثًال(در کتب عربی  دو ديگر اينکه از دورۀ اوايل اسالم،  برخی عبارات و منقوالت . شدرسيده با
َتيبه و تاريخ طبری و  مسالک و ــُ و در عيون االخبار ابن ق) هجری ٢۵۵ و ١۶٠ (المحاسن و االضداد جاحظ 

 اوقاتيکه در خراسان و سيستان به گفتن  و باز در.   نقل شده  که به دری فصيح اند)ممالک ابن خرداذ به و غيره 
 و باين مرتبۀ  شعر دری آغاز کردند، اين اشعار نيز بزبان پرورده و استواری اند  که بايد قبًال قرنها تربيت ديده

 .پختگی رسيده باشند
که مادِر زبان دری  بشکلی که  در ين نوشته ثبت شده،  در حدود قرن اول و : به استناد سنگ نوشتۀ بغالن بايد گفت 

د  مسيحی،  در دوم ميالدی يعنی تقريبًا دو هزار سال قبل وجود داشت،  و اين زبان  از آن سيمای قديم  اوايل عه
امۀ ن اسالمی درامد، که نمونـۀ کهن تر نثر آن در مقدمۀ شاهن زبان دری قرون نخستيقيافته مدت پنج و شش قرن، ب

  ». )  ميباشد( موجود باشد ) هجری ٣۴۶ (ابومنصوری 
  : افغانستان قديم،  چنين می آرد  اين کتاب در شرح ماههای باُبلی در۶٣٩و در صفحۀ 

 ، و دليل اين سخن .ا مينوشتند ر) ماه ها ( در عصر کوشانيان ُمقارن قرن اول مسيحی در تخارستان اين شهور «
 م سرخ کوتل بغالن است،  که زبان آن دری قديم  يا تخاری و رسم الخط آن يونانی شکسته  و تاريخ ١۶٠کتيبۀ حدود 

  :  آنرا به ماه  بابلی نوشته اند،  چنين
 »   ) ١۴ ٠  مادر زبان دری صفحۀ( » به سی و يکم سال سلطنت، هنگام نيسان ماه «
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 کابل  ـ  که متأسفانه ١٣۴٢ چاپ » مادر زبان دری يا زبان دوهزار سالۀ افغانستان «بی در رسالۀ خود عالمه حبي
 .بدان دسترس پيدا نکردم  ـ  حتمًا در زمينه  به تفصيل بيشتر  گپ زده است

  چنين » "سیسخن شنا" رساله ای در «داکتر سيد خليل اهللا هاشميان،  استاد سابق زبانشناسِی  پوهنتون کابل ضمن 
  تلفظ کردند و از دوصد سال باينطرف در ) پرشيا ( و انگليسها ) پغس (فرانسويها کلمۀ فارس را  ... «: فرمايد 

 خوانده،  کشور افغانستان را ) بشمول افغانستان و تاجکستان  و غيره ( را زبان اين منطقه ) فارسی (کتابهای خود 
 هند و « خوانده ميشد،  تاپۀ » هند و آريائی «يل زبانهای اين منطقه  که بايست  دانسته، و بفام» فالت ايران «جزِء 

ثبت شده  که منشأ زبان دری آن قسمت  دانشمندان ايران معترفند و در کتابهای چاپ ايران درج  و.  را زدند»ايرانی 
ه کشور فارس رفته و زبانهای خراسان باستان است که افغانستان امروز ناميده ميشود و اين زبان از افغانستان ب

  » .بومی کشور فارس را مغلوب ساخته و در آن ديار زبان عام شده است
  : و در جای ديگر گويد

 زبانشناسان غربی باين واقعيت چندان عالقه ندارند  که زبان دری از منطقۀ افغانستان به ايران رفته، و چون از «
د، ايرانيها باالی آنها قبوالنده  بودند  که مثًال زبان دری منشعب از زبان واقعيتهای تاريخی منطقه چندان آگهی ندارن

 سال قبل زبان پشتو را منشعب از سنسکرت  ميدانستند و ذهنيت ۶٠ايرانيها تا :  رس باستان و پهلوی استــُف
 در پوهنتون کابل رونق اما بعد از آنکه مبادی زبانشناسی. فاللوجستهای غربی را قبًال در زمينه مغشوش ساخته بودند

گرفت، زبانشناسان افغان توانستند به دانشمندان غربی بفهمانند که پشتو و دری دو خواهر زباِن متولد از اوستا 
بعد ازينکه علمای غربی در افغانستان به تحقيقات پرداختند و واقعيت ها را . ميباشند،  نه از فرس باستان و پهلوی

ف پشتو را بحيث خواهر زبان دری پذيرفتند و حتی حاصر شدند در پوهنتون مشهد و درک  نمودند، ايرانيها موق
اما در مورد انشعاب زبانهای دری و پشتو از مادر اوستا هنوز هم تن درنميدهند و . تهران به تدريس آن موقع بدهند

   ».بغلط تدريس و تبليغ ميکنند که اوستا از فرس باستان منشعب شده است
  : ی ديگر اين رساله نويسدو همو در جا

 نيست،  بلکه دختر اوستا و منشعب از مادر زبان آريائی » ) پهلوی ( فارسی ميانه « دنبالۀ زبان » زبان دری «
باريکی موضوع . کشور فارس رفته استه  و ازين منطقه ب است  که در منطقۀ آريه ها و خراسان وجود داشت

که زبان دری دنبالۀ زبان پهلوی است،  تاريح به نفع ايرانيها سرچپه ميشود،  درينست  که اگر کورکورانه  قبول شود 
اين موضوع را زبانشناسان خوبتر ميدانند و توضيح آن . که گويا زبان دری از کشور فارس به خراسان آمده است

     .» مستلزم مقالۀ ديگريست، که درين مختصر نگنجد
  و مدتها قبل از ظهور دين مبين اسالم، در بقايای زبان اوستابان دری  از از گفته های باال نتيجه ميگيريم، که ز

قرنها بعد،  که اعراب بر سرزمين ما مستولی گشتند،  زباِن دری  هم  رسم الخط عربی را . افغانستاِن باستان زاده شد
  !!!!!!پذيرفت  و نيز کلمات  و لغاِت  آنرا

رن ها در زادگاِه خود پائيد،  قوام يافت و باليده گرديد،  از مهد و گهواره اش  اين  زبان شيرين و نمکين پس از آنکه ق
 و زبانهای محلی آنجا را  آهسته آهسته  ولی يکسره، از  ـ  را درنورديد از جمله فارس  بدر آمده و ممالک همجوار ـ 

  .سِر راِه  خود روبيد و خود جايشان را گرفت
ورود .  شناخته شده،  بيشتر و ديرتر از خراسان، زير تأثير اعراب  قرار داشت"ايران"سرزمينی که امروز بنام  

دليلش هم اين است،  که کشور فارس در زيِر . مراتب چشمگير تر استه سيل آسای لغات عربی در فارسی ايران،  ب
ـ  بخاطر ُبعد  ـی   پيش کسوت افغانستان امروزـن ـريِش  مرکِز  خالفت اسالمی قرار داشت،  در حاليکه خراسا

ـ  ـ از همين سبب، نهضتهای آزادی خواهی. مسافت و داليلی ديگر،  نميتوانست شديدًا تحت  ُنفوذ اعراب  باشد و بماند
ـ در خراسان و ماوراء النهر بوجود آمد،  نه در فارس و ـزبان دری از مظاهِر فرهنگی آنست  يافتِن  يتکه رسم

 بلی همين خراسان و ماوراء النهر  بودند،  که ُسلطۀ بالُمنازِع .روزی را ميسازندعراِق عجم،  که جمعًا ايران ام
با مد نظر گرفتن اين واقعيت انکار ناپذير، چطور شده . خالفت بغداد را درهم شکستند و دول مستقل را بنياد نهادند

وطن ما برگردد ؟؟؟ همين ه  ب  ــه مقصد از ايران امروزيست  ک ــ  ميتواند که لغات مهجور دری از بيرون مرز ها
بنده حدودًا پنج سال . حاال تعداد لغات عربی دخيل در فارسی ايران، به مراتب بيشتر است،  نسبت به دری  ُملک ما

 درين ."ئی لغات و اصطالحات در فارسی دریَسَرگی و دير پا"پيش در هفته نامۀ اميد، مقالتی نوشت زيــر ُعنواِن 
ی افغانستان  نسبت  بفارسی ايران از بسا ِجهات اصيل تر مانده و در آن لغات و در که   داده شد،مقاله عمًال نشان

تسلط دارند و دری کسانی که بر زبان . يج بودهاصطالحاتی را ميتوان يافت،  که در نظم و نثر ده  قرن پيش هم را
 ادبای بزرگ و )٦(. ه گپ از چه قرار استی هردو کشور را از نگاه علمی مقايسه کرده ميتوانند، می دانند  کدر

اين بدان معناست، که .  انداستادان زبردست زبانشناس ايران، همه بر اين نکته وقوف دارند  و در زمينه متفق القول
در عمل متأسفانه حالت .   ايرا ن و ايرانيان قرار گيرد،  و نه عکس آنمرِجِع تقليِددری مملکِت  ما  بايد سرمشق و 

 : س استمعکو
 در زبان گفتار و تحرير  ،ينددر ملک ما زنده و گويا و پابرجاايرانيان هرگز نميکوشند که لغات اصيل دری را که 

من که با ايرانيان بسيار در تماس بوده ام و دوست و رفيق و همکار ايرانی هم بسيار دارم، هيچگاه . خود بکار بندند
غروِر کاذب ايرانيان . ا گپ بزند و ال اقل از لغات سرۀ دری ما استفاده کندنديده ام که يک ايرانی بکوشد،  بسياق م
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البته  انصافًا بايد ِاذعان  .مرکِز ثقِل زبان و ناِف جهانند اين اجازه را بايشان نميدهد، چون ايشان حدس ميزنند، که 
غير ندارند، و همين نکته است، ه ستگی بکنيم، که ايرانيان از نگاه زبان و آنچه بدان پيوند ميگيرد،  مستقل اند و واب

  . ساختهمغرور و خودبينکه ايشان را تا اين حد 
 فارسی ايران را در کالم و )٧(در قطب ديگر افغانان قرار دارند، که ميخواهند همه بونه و چونه و زيره و پودينۀ  

تماس و داد و ستد با ايرانيان،  نه تنها بعض افغانان پا را فراتر گذاشته و حين ُمواَجهه و . قلم خود بکار بندند
 غلط تلفظ ،را به اقتفاء از ايرانياناصطالحاِت خاِص  فارسی ايران را استعمال ميکنند،  بلکه اکثر کلماِت عربی 

اگر ما .   در چيست؟؟؟» از خود کشی  و  بيگانه پرستی «علت اين .  و يا که با لهجۀ ايرانی گپ ميزنند)٨(مينمايند 
که با خود،  يقين دارم که ايشان سخن ما را ميفهمند  و افهام و تفهيم  صورت ، رانيان همانطور گپ بزنيمبا اي

ميگيرد، همانقسمی که وقتی يک ايرانی برقم خود گپ بزند ـ که هميشه ميزند  ـ  سخنانش را کًال درک ميکنيم و يا 
شد، که حين افهام و تفهيم با يک امريکائی، يک نفر انگليس هم هرگز نميکو. الاقل مقصدش را در می يابيم

 . بسازدامريکائی امريکائیاصطالحاِت انگليسِی امريکائی را بکار بندد و يا دهان خود را 
حال که سخن از انگليس و انگليسی  بميدان آمد،  بايد دنبالش کنيم، چون بعض کسان ـ چنانکه از نوشته های مکرر 

 و ۀ لغوی دارند و يا که لغات مخصوصه انگليسها و امريکائيان، گويا عين گنجينشان بر می آيد ـ بدين فکرند، ک
جناب کوشان به خانم  ماللی جان نظام گوشزد . اصطالحاِت  يکديگر را هم بکار ميبرند و بهتر است نقل قولی بکنيم

  : ميکند
  :  و نتيجه ميگيرد که»....استيک زبان ...  و امريکا و آستراليا انگليسبداند که زبان انگليسی در   ...«
 نيست، هيچ امريکائی با استعمال » بيگانه «هيچ واژۀ اين زبانها برای همزبانانشان در گوشه های مختلف گيتی  ...«

 ) ٩ (« ....نميفروشد، انگليس ، وطنش را به انگليسواژه های تولد شده در 
امه نويس  زبردست انگليسی که اصًال از آيرلند بودند، در پيش ازينکه در زمينه تبصره ای بکنم، از دو نويسنده  و

 : م ی ميکنقولهای نقل 
  :گويد Oscar Wilde اوسکار وايلد

 The English have really everything in common with Americans, except of course, 
language.  

 .ه باستثنای زبانانگليسها و امريکائيان در واقع همه چيِز مشترک دارند، البت 
 :گفته George Bernard Shaw و  جارج برنارد شا

 England and America are two countries, separated by the same language.   
 .انگلستان و امريکا دو مملکتيست، که از طريق عين زبان، از هم فرق ميشوند

ن، مبالغه آميز و طنزگونه هم جلوه کند، يک چيز را بصراحت اگر گفته های ماندگار اين دو نويسندۀ برازندۀ انگلستا
ميرساند و آن اينکه، زبان انگليسِی اين دو مملکت از هم بسيار فرق دارد و هم اينکه زبان انگليسی در همه عام و تام 

 .جا يکسان نيست
مله دستگاههای دستوری و بشکل َتکراِر َحَسن بهتر است گفته شود، که زبان متشکل از سه دستگاه است، که از ج

آنچه در ِنقاط مختلف قلمرو يک زبان . صوتی آن در تمام قلمرو هر زبان يکسان و يا تا سرحِد  ُکل يکسان است
يعنی در قلمرو هر زبان، محدوده های مختلف . متفاوت بوده ميتواند، همانا دستگاِه لغوی و گنجينۀ لغات آن است

  .تفاوت لغوی دارندسياسی و جغرافيائی، گنجينه های م
 :  در قلمرو هر زبان، دو نوع لغات و کلمات را تفکيک ميکنيم

ر شايد اين لغات فراگي. يکی لغات عام  که در تمام قلمرو زبان بکار ميروند، ولو با لهجه ها و تلفظاِت  متفاوتـ 
 . نود درصد تمام لغات همان زبان را در بر بگيردهشتاد تا

 خصوص خوِد  گويندگان همان نواحیمنطقه،  هر کشور،  هر شهر  و حتی هر ناحيه،  که مديگر لغات خاص هر   ـ
اين قاعده برای تمام زبانها صادق .  گويند» اصطالحات «چنين لغات را .  و در ساحات ديگر متداول نميباشندبوده

. هر اجتماع، تحول ميپذيرد و مطابق رشد و انکشاف  زبان يک پديدۀ اجتماعيست. است و برای زبان انگليسی نيز
که از همه بيشتر  يعنی دستگاه لغوی هر زبان است، . متحول ترين قسمت هر زبان، همانا گنجينۀ لغات آنست

پس نميتوان توقع کرد که زبان انگليسی در جوامع مختلف و متفاوت، عين انکشاف و . دستخوِش دگرگونی ها ميگردد
 بزرگ انگليسی زبان،  يعنی انگلستان و اتازونی را مد نظر بگيريم، می بينيم اگر دو مملکت. تحول را پذيرفته باشد

که در عين زمانی که هردو انگليسی گپ ميزنند و افهام و تفهيمشان به انگليسی است، اما تمام مشخصات زبانشان 
ديگری انگليسی  يکی انگليسی امريکائی و   دو انگليسی داريم، صورت عامبه از همين خاطر . باهم يکی نيست

 نچندان دور از امروز، قاموسهای انگليسی در مورد کلماِت  گذشته ایتا . ) انگلستان (بريتانيائی يا انگليسِی انگليسی 
  ".اصطالِح امريکائی" :خاص مينوشتند 

ليسی ميگذريم ازينکه امريکائيان در ترتيب نوشتِن  بعض کلمات، اصالحاتی وارد  کرده اند  و صرف  و نحو انگ
و انگليسِی انگليسی،  البته عالوه از انگليسِی امريکائی . ايشان با گرامر انگليسی انگلستان،  اندک اختالفاتی دارد
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ميتوان از انگليسی آستريليا و نيوزيلند، انگليسِی جنوب آسيا و انگليسِی افريقای جنوبی، بحيث اشکال مختلف انگليسی 
   .ع نگردد،  ميتوان اين بخش را هنوز هم دنبال کرد و گسترش داداگر ِاطالت کالم مان. نيز، نام برد

 که معنون ۶٧٣ خفه گردند، اگر بر مقالۀ شان  از اميد "ساالر عزيزپور"دور از انصاف است، و حتی شايد جناب  
  از وقتی ُعنوان اين مضمون. ، تبصرۀ کوتاهی  نکنم» جدال بر سر واژه ها و پيامد های پژوهشی آن «است به 

اما زود بخاطر آوردم، که دو سال پيش مضمونی در . نظرم گذشت، بفکر فرو رفتم، که شبيِه آن را در جائی ديده ام
 .آن اتفاقًا همين قلِم نيشزن بود   و نويسندۀ » جدال بر سر کلمات « اميد نشر گرديده بود،  زير عنوان ۵۶٧شمارۀ 

  ».... ميباشد"ستان" و "افغان" متشکل از "افغانستان"ی واژۀ  از نگاه زبانشناس«: آقای عزيزپور مينويسد 
بندد،    را بکار می"زبانشناسی" آقای عزيز پور برای اينکه به گپ خود ُابََّهت  و وقار و صالبِت علمی بدهد، کلمۀ 

ر  و يا حد اکث   ميگفت، که متصدی ساخت کلمات و لغات است،"از نگاِه صرف"ورنه کافی بود که در عوض 
 "زبان شناسی"واقعًا  الزم نبود که ايشان بدين منظور کلمۀ عريض و طويل . » از نگاه دستور زبان «ميگفت، 

اين . بکار بگمارند، که شعب  مختلفی را در بر ميگيرد و يک شعبۀ   کوچکش، دستور زبان استاستخدام نموده را، 
      . » پشه را با راکت، از پا درآورد«بخواهد طرز استعمال از قلم جناب عزيزپور،  مانندۀ آنست که کسی 

 در چند جای نوشتۀ خود، خواسته به مدلول  و مدعايش صبغۀ "زبانشناسی"بلی، جناب عزيزپور با گذاشتِن  کلمۀ 
، بررسی و طرز استدالل و استنتاج ، بايد علمی "به حلوا گفتن دهان شيرين نميشود"مگر عزيزم، . )١٠(علمی بدهد 

بخاطری که وظيفه گرفته اند، :  جوابش را خودم ميدهم يشان اين کار را ميکنند ؟؟؟ولی  چرا ا. ناسانه باشدو زبانش
 اين کجا مرتبۀ «اما  . )١١( را تحليل  زبان شناسانه کنند » ناب واژه های  «و »   افغان و افغانستانی «تا  موضوع 

   :فرمودهبلی،  حافِظ شيرازی  راست .  »چشِم جهان بيِن منست
 

  ديدن روِی ترا ديدۀ جانبين بايد            وين کجا مرتبۀ چشم جهانبين منست
  . 

 با ديد تعصب آميز سياسی ارتباط می گيرد و هرگز و اصًال و » افغان « بجای "افغانستانی"ساخت و استعمال کلمۀ  
، » افغان « و بجای » افغانستان « از »نستانی  افغا«بر عکس،  ساختن کلمۀ . ابدًا منشأ و اساِس  زبانشناسانه ندارد

 گل «وقتی کلمۀ .  ساخته شده، دور از منطق است» ستان «  و پسوند » افغان« از واحد »  افغانستان «در حالی که 
    وبديل»   گلستانی «که   را ساختيم،  ديگر نمی توانيم  بگوئيم، »  گلستان« و ترکيب   پيوند داده»  ستان « را با » 

 يک دسته گل « يعنی که » يک دسته گلستانی خريدم «:اگر اينطور ميبود، ميتوانستيم بگوئيم.  است» گل «جانشيِن 
 ». خريدم

     :  اشکاالت فراوان دارد» افغانستانی «کلمۀ  
    اشکاِل ساختاری و منطقی  ـ 
 در متن و بطن خود با ستيز قومی »غانستانی  اف« اشکال سياسی؛ بلی اشکال سياسی  و تبعيض طلبانه، چون کلمۀ  ـ 

 .»  پشتون ستيز« است  و هم » افغان ستيز «  هم » افغانستانی «کلمۀ .  آگنده است
 عالوه ازينکه وحدت  و يکپارچگی » افغانستانی «اشکال قانونی و مشروعيت، زيرا ساخت  و استعمال کلمۀ   ـ 

قوانين مختلف اساسی . ی ملی و بين المللی را هم زير پا ميکندملی ما را مغشوش و مخدوش ميسازد، ميثاقها
 مينامند و ميدانند، از »  افغان «افغانستان که با تأئيد لويه جرگه ها، ُمهر مردمی خورده اند، باشندگان افغانستان را 

  ـ  خود را در خارِج ماأکيد بتميگويم همۀ همۀ ما، عالوه ازينکه ما ـ  . هر قوم و قبيله و از هر دين و آئينی که باشند
   تمام ممالک  نوشته اند،»  افغان « را   ما»  تابعيت « و در پاسپورت های ما  خوانيم  می» افغان «افغانستان  

در   der Afghane در آلمانی  the Afghan  در انگليسی. شناسند  می» افغان  «نام ه  را ب جهان  اتباع افغانستان
  .و غيره،  همه ُمشِعر بر همين واقعيت است    l’ Afghan  فرانسویدر   Afganec  چکی

و ....  استيم،  ولی به هويت قومی، پشتون و تاجيک و هزاره و اوزبيک و ترکمن و » افغان «بلی ما به هويت ملی  
زبانی،  دری زبان و به هويت مذهبی  سنی و شيعه  و به هويت .... به هويت دينی مسلمانيم  و هندو  و يهود و نصارا

 که هويت ملی ماست، ذوب ميشوند و  همه هويت های جزئی در هويت کلی،. و غيره.... و پشتو زبان و ترکی زبان 
  . مييابند ِاندماج

  

 : اما بيائيد بر موضوع از زاويۀ ديگری نظر اندازيم و ُکنهش را بشگافيم
 از يک عقدۀ » شاروال و لويه جرگه و ولسی جرگه و غيره  پوهنتون و پوهاند و پوهنوال و«انتقاد بر کلماتی چون 

 و حتی ناروا   و بکار نبردن»  افغانستان «ايراد بر نام . عميق نسبت به پشتون ها و زبان پشتو، سرچشمه ميگيرد
از  در عوضش، نيز » افغانستانی « وطن ما و ابداع کلمۀ » غير پشتون « برای باشندگاِن » افغان «دانستِن کلمۀ 

 .همين سرچشمه آب ميخورد
اصطالح روشنفکر هم هستند،  دانسته يا ندانسته ه يک حلقۀ خاص از افغاناِن خارج از افغانستان، که تعليم يافته و ب 

اينان غمين اند و ماتم می کنند، که . زير تأثير بيگانگاِن کينه توز  و  فتنه انگيز رفته و چنين مسايل را دامن می زنند
ـ  بر افغانستان حکمروائی کرده ـ  » قوم پشتون «  و بزعِم غلط ايشان ـدهم به بعد، افرادی از قوم پشتون ـاز قرن هژ
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شود، که تنها از ظهور اسالم بدينسو، اعراب، خاندانهای ترک نژاد  و ُچرت شان خراب نمی اند، اما باکی ندارند 
ن هند، بيشتر از هشت قرن بر اين سرزمين حکم چالنده  و تيموريا تيمور و َاحفادش ، مغوالن، )غزنوی و سلجوقی(
 سر بلند کرد، که خداش » افعانستان «اينان اصًال دِل خوش ندارند، که بر ويرانه های خراسان، کشوری بنام . اند

در   ــ  خاک بدهن بدخواهاِن افغانستانــاينان شايد آرزو ميکردند، که کاش اين وطن !!!!   داراد "سربلند"هميشه 
 و شيبانياِن ماوراء النهر و هنِد  بابری  می بود، هرگز مستقل نميگشت و  حال تجزيه  و زير سيطرۀ  فارِس صفوی

اينان ديده ندارند و تحمل کرده نميتوانند، که فردی از قوم  پشتون، که مانند اقواِم ديگِر . تماميِت ارضی نمييافت
اگر اينطور نيست، پس ِچرا بخود نباليم، . ، کشوری را بنياد نهاديک قوم شريف  و اصيل اين سرزمين است  کشور،

که فردی از باشندگان اصيل اين خطۀ پاک، قد علم کرد و دولت مستقلی را تشکيل داد؟؟؟؟ چرا افتخار نکنيم، که 
 و از  هاِی خراسان از ُقلزِم خرابه  ــ  است لقب گرفته» احمد شاه باباِی کبير «  که  کامًال برحق ـاحمد شاه درانی ـ

 ياد ميگردد،  که بفرمودۀ جناب محمد سعيد » افغانستان «اجزای مجزای آن،  کشوری ساخت ، که  امروز  بنام  
 بلی، بايد افتخار کنيم که درين سرزمين افتخار آفرين، پس از دو ؟؟؟؟)١٢(  » نام و بقايش مستدام باد«فيضی، 

  مردی پيدا شد، بلی مردی  پيدا شد و کشور مستقلی را سرانجامط غير، صد و پنجاه سال اضمحالل و تجزيه و تسل
در جائی خوانده بودم، که يک مؤرخ نامداِر غربزمين، برخاستِن . غوِر طبيعی برايش دادثتأسيس کرد و حدود و 

مقتدر از ِعظاِم بپا خاستِن يک کشور مستقل  و .  خوانده بود » معجزۀ تاريخ « افغانستان را از خرابه زاِر خراسان
بودند کشور هائی که چون زير تسلط بيگانه رفتند، . رميِم خراسان،  واقعًا درخور هرگونه شکرگزاری و سپاس است

  .ديگر هرگز سر باال نکردند و امروز ديگر نشانی از ايشان سراغ نميگردد
 و نام کشور ما مثًال ترکستان يا  باباِی ابدالی از يکی از اقوام ديگر اين وطن مقدس برمی خاستاگر احمد شاه

 ؟؟؟؟ واويال وجود ميداشت  و  و قال   قيل  و) قال مقال( اين غال مغال  و يا تاجيکستان می بود،  باز هم  هزارستان
 .ست ا جواِب من"گمان نکنم"

 ميزند و مود تمام هياهو و داد و فرياد و عالالئی که پس از فروپاشِی سلطنت خاندان محمد زائی در وطن ما موج
ُخرده گيری بر .  برخاسته» زخم ناسور تاريخی «روز گشته، فقط از همان يک عقدۀ عميق و از نگاِه بدبيِن ايشان 

گر اينطور نيست و صرف بيگانگِی ا. کلمات پشتو که در دری  وارد شده و يا وارد ساخته شده اند، همه بهانه است
ينک هزاران لغت فرنگی را  و ا  و هندی را  و مغولی و ُترکی  بیلغات  مطرح است،  پس چرا هزاران کلمۀ عر

 را که از ماورای "بيگانه"   ما هزاران لغت باصطالح  بلی  و خمی بر ابرو نمی آريم ؟؟؟؟  دری تحمل ميکنيمدر
 جائی ه دروارد دری گرديده اند، تحمل ميکنيم، مگر همينک ، دری زبان و سرحدات ما و از ماورای سرحدات قلمر

 کشف کرديم،  ـ ـ مملکت ماست و برای مردم ما هرگز بيگانه نيستملی و رسمیزبان نيز ـ که ـ يک کلمۀ پشتو را
 درِی ما بيگانه ميپندارد، مربوط به ديِد تنگنظرانه و اگر کسی کلمات پشتو را در. بلی کشف کرديم، جنِد ما ميگيرد

  !!!!!و موجود زبان دری، هيچ اثری ندارد   و بر واقعيتهای عينی تعصب آلوِد خوِد اوست
شايد بگويند که چون پشتون ها بر سر قدرت بودند، بعض کلمات پشتو را جبرًا و قهرًا وارد زبان درِی افغانستان 

 و مغولی، همه   مگر کلمات عربی و ترکی:  اين نکته بحث مفصلی را ايجاب ميکند، ولی عجالتًا بايد پرسيد. کرده اند
  در وارد ساختِن  و ترکان و مغوالِن فاتح اعراب  و و به طيِب خاطِر خود وارِد دری گرديده اند   رغبتبرضاء و

دری،  هيچ رولی نداشته اند، آن هم از پايگاِه قدرت و سيطره ای که درين ديار داشتند ؟؟؟؟ اينجاست که پاِی آنها در 
  )١٣(.ن خارجِی ايشان ُسست لنگ ميگردد و َتنِگ ُمَحرِّکا استدالِل  تنگ نظران،

 تون « ميتازند، که بزعم ايشان از نگاه گرامر پشتو نادرست است، چون » پوهنتون «آقای عزيزپور بر ساخِت کلمۀ 
که معنون   طِی مقالۀ خود ـ  عيِن انتقاد را خانم ناديه فضل هم. دانند مکان های کوچک می  را پسوند مکان برای »
 ـ در )ناصر ُخسرِو بلخی( »ی که ببينی مرا تمام         چون عاقالن بچشم بصيرت نگر مرا  گر بايدت هم« به  بود

گويا در يک حلقۀ خاص، چند ُخرده و انتقاِد  .  کرده  بود» پوهنتون « اميد،  يعنی دو سال پيش، از کلمۀ ۵۶٣شمارۀ  
  ـه را بخود گرفته و مالکاِن اين نظر ـفرمايشی بين همنظراِن تنگنظر، دست بدست ميگردد، در حدی که حکم کليش

  .ـ  از چنبرۀ آن َرهيده نميتوانندـنميگويم صاحبان اين نظر 
 نوشت و بالفاصله به ٢٠٠٣ را بتاريخ اول  مارچ » "شاعرانه" عقده گشائِی «ميخواهم ياد آوری کنم، که بنده مقالۀ 

جريدۀ اميد اما مضمون بنده را در . ضل در مقالۀ نامبردهجريدۀ اميد فرستاد، تا جوابی باشد به ژاژخائی های خانم ف
، متيقن هستم که مضمون بدست  من بداليل ُمَتقِّن. بنديخانۀ آرشيف خود قيد کرد و سر و صدايش را خاموش ساخت

 خانم فضل را در جريدۀ مقالۀ تعصب پروردۀعجب است که آقای کوشان . جناب کوشان رسيده و محبوس گرديده
اين !!!!!! ، در فراُمشخانۀ انبار نشريۀ اميد زندانی ساختندقلِم تعصب شکنکردند، ولی جوابش را ازين خود نشر 

  آن جريده  نشر ٨۶ در شمارۀ » مردم افعانستان « مردمی و ملِی رِم ناشر ارجمنِد  ماهنامۀمقاله اينک به ُيمِن ک
 » ٢٠٠٣ اول مارچ «کاش تاريخ نگارِش مقاله ام را . گرديد، يکجا با مقالۀ ناَسخته و نامبارِک خانم  ناديه فضل

  .مينوشتند  و کاش ضمِن ُخردسازی فورم مقاله، کلمات در حاشيۀ چِپ آن آسيب نميديدند و بريده  نميگرديدند
وجود کلمات پشتو و هندی و پنجابی را در دری افغانستان، نه بحيث عيب و َنقص، بلکه بايد بحيث  چاشنی و مرچ و 

 دری افغانستان هم درينست، اتفاقًا يکی از امتيازات. دحی دانست، که اين زبان شيرين را مزه دار تر می سازمصال
 چوکی  و  «دور از منطق زبانشناسيست، اگر کلمات . که لغات زبانهای باال بر رنگينی و خوشنمائيش افزوده
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 هندی وارد درِی ما گرديده اند، بزدائيم و در عوض  را که از»چوکات  و  دوبی  و مندوی  و  ُکتله  و جهيل و غيره 
يکی از خصوصيات جالب دری .  را بکار بنديم» صندلی  و  چارچوب  و گازر  و ِجرم  و درياچه  و غيره «مثًال 

اگر اين لغات جای خود . ملک ما اينست، که صدها کلمۀ پشتو در آن دخيل است، که   همدلِی ملِی ما را نشان ميدهد
. ه اصطالحات خاص ايران خالی کنند، زبان دری ما ديگر آن کيفيِت ملی و افغانستان شمولش را از دست ميدهدرا ب

ما افغان ها اصًال هيچ  احتياج  و مجبوريتی نداريم، که باوارد ساختِن اصطالحات فارسی ايران، نحوۀ زيبا، اصيل و 
 .ی خود را، از دست بدهيمدرخاص 

  » قابلمه  و  يواش  و  چالش  و  قايق  و داداش  و غيره « هم يکی اينست، که کلماتی چون از مميزات فارسی ايران
 «که ايرانيان در عوض اين کلماِت باصطالح ايشان  هيچ کس حق ندارد بگويد، . را از ترکی گرفته و بکار می برد

برای برجسته .  را بکار برند»غيره  ديگ  و آهسته  و جنگ  و  کشتی  و  برادر  و  «  کلمات فارسی»جا افتاده 
 . و فارسی ايران،  بايد هر دو را با معايير علمی و ديد زبانشناسانه، مقايسه کرد ی افغانستاندر ساختِن شاخصه های 

   
حتمًا کسی خواهد پرسيد که اين همه عقده و کينۀ اين گروه نسبت به پشتونان و زبان ايشان، از کجا َنَبعان دارد و از 

مگر اگر قرار . ام منبع  سيرآب ميگردد ؟؟؟ اين مسأله را بايد از خود شان پرسيد و از کارفرماياِن خارجِی ايشانکد
باشد،  که اين قلِم ناتوان جوابی عرضه کند،  بايد موضوع را به آينده  موکول نمايد  و مضموِن مطوِل  ديگری  را 

  .  . کوتاه اشارتی بدان کرده است» افغانستانی  افغان، افغانی،«روی دست گيرد،  گرچه در مقالۀ 
 به موضوع مفصًال و بصورت  » افغان ، افغانی، افغانستانی«بيشتر ازين پيش نميروم، چون در بخش چارم و پنجم  

 های تعصب زده  و ُسست بنياِد آقای عزيزپور، عجالتًا ءدرينجا فقط خواستم، به ادعا. همه جانبه پرداخته خواهد شد
 را که دو سال پيش در جريدۀ اميد نشر » جدال بر سر کلمات «ولی دريغم می آيد که قسمتهائی از مقالۀ . ابی بدهمجو

  :  بشکل ُحسِن ختام نقل نکنم درينجا، کرده بودم، 
ها ی را در خود هضم کرده و آندرز قديم تا امروز، هزاران لغت ا در نظر داشتِن اين واقعيت که زبان پشتو اب ...  «

 .ی، دور از انصاف خواهد بوددرد، ستيزيدن با کلمات پشتو در را بدون تعصب بکار ميگير
 و غيره ـ را در زبان دری خود  عجب است اگر لغات زبانهای بيگانه ـ از عربی گرفته تا فرنگی و هندی و پنجابی

  ... !! ! خانۀ سياست خراب که چه کارها دار!!! تحمل کنيم، ولی لغات پشتو را نی
  برميخيزد،  ورنه توده های  » روشنفکران«که ُکفِر تعصب، هميشه از کعبۀ است بر من چون آئينه روشن شده ... 

    ».جور می آيند و از تعصب بيگانه اند مردم،  ُمدام باهم
  بصارفاعتبرو يا اولی اال                                                                             
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 :توضيحات
 و دومی معنای » بد نمای « معنای   اصطالحات عاميانۀ کابليست، که اولی» َهُروَره «  و »ْول   بد َد«ـ   ١
 . را ميدهد"ارجل و بی سر و بی پا"
 از افواهات  عاميانه مدد ُجسته  و ادعاء ميکنند، که گويا در  زمانی » پشتو تولنه «  بعض کسان در مورد ـ ٢ 

که اين مجمع علمی داير بود، به هر کسی که لغت جديدی  ميساخت،  پنجاه افغانی حق الزحمه ميپرداخت  و مثال 
چنين  آوازه های .   در چنين زمينه ای بوجود آمد» راديو « در عوض کلمۀ فرنگی » ژغ دبلی «که کلمۀ  ، ميزنند

 . که عاری از حقيقت بود، اما سياست زبانِی دولت وقت را، بباد انتقاد ميگرفتبا وجودیسرچوک، 
ـ    Action  مقابلفرنگی است، که در فرنگ  Reaction    ترجمۀ تحت اللفظ» عکس العمل «لغت   ـ ٣

 از جملۀ هزاران لغِت  نوساختيست، که بر اثر ُنفوِذ زبانهای »  عکس العمل «.   ـ  بکار رود»مل ع «بحساب ما 
  از حوصلۀ يک بررسی اين موضوع فقط  . ی گرديده انددرعربی ساخته شده  و وارد زبان فرنگی،  به قاعدۀ 

     .و مطول،  ساخته است مفصل   مضمون
 ١٣٨٣ اثر داکتر خسرو فرشيد ورد، چاپ » دستور مفصل امروز «  ۶۴٣  تا ۶٣٩  اکثر اين مثالها از صفحات ـ ٤

      .انتشارات   سخن،  تهران ، گرفته شده
.  اين قلِم  کم بغل، از سالهاست  که در زمينه چيزهائی تقديم کرده و بر اغالط دستوری و امالئی، انگشت گذاشته ـ ٥

 را در هفته نامۀ  اميد  سِر دست گرفت و چندين بخشش را عرضه » از اميد به اميد «نظور سلسلۀ روی همين م
  بی ُموجِب ناشِر جريده، از ادامۀ آن ) ١٤ ( های » ترازو بزمين زدن « ها  و  »ِنی و ُنو  «کرد،  مگر به خاطـــر 

شايد چنين  رشته گفتار را از . فته بود،  منصرف گشتسلسله، که ُممِِّد اميد و َمورد استقبال خوانندگان هم قرار گر
طريق کدام نشريۀ ديگر افغانها روی دست گيرم، در غير آن  گفتنی ها را ضمن رساله ای بيرون خواهم داد، اگر 

 .عمری باقی بود
 :نکته ای که نا گفته نماند، اينست 
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در هر جا که باشد و  امالئی بنظرم ميرسد ـ هر وقتی کلمه  و لغت بدساخت و نادرستی را ميبينم و يا اغالط 
خصوصًا در آثار مکتوب هموطنانم و چنين موارد بوفرت هم موجود است ـ  خيلی دلگير ميشوم و آرزو ميکنم،  که 

 کلمۀ ۶٧٧بطور مثال در صفحۀ دهم اميد . کاش با نويسندۀ آن تماس فوری حاصل کنم و او را متوجِه آن نکته بسازم
. نه يکبار بلکه سه بار در يک ستون ـ  و آن هم از قلم نويسندۀ خوش قريحه و پرکاری  را خواندم ـ » حامله دار «

 « درست است و نه اينکه بگوئيم » بار دار « و يا » حمل دار «  يا » حامله «فرض ذمۀ  خود دانسته ميگويم، که 
.  را» حامله داشتن « را بکار ميبريم  و نه »ه بودن  حامل«دليل بسيار عام فهم اين اشتباه  اينست، که . »حامله دار 

 .» حامله دارد ... « و نميگوئيم » فالنی جان حامله است «:  گوئيم  می يعنی
 را ميدهد  و زنی که حامله است، کودکی را در » حمل کننده « است،  معنای » حامل «  که مؤنث » حامله «کلمۀ 

 است  و چون زن است، حالت مؤ نث را برايش » حامل «کند و  را حمل میبلی،  او باری . بطن خود حمل ميکند
 . ميگوئيم» حامله «بکار برده 

 سنِگ « و يا» سی سپارۀ قرآن « يا » شِب  ليلة القدر « بهمان اندازه غلط  است،  که ترکيباِت » حامله دار «ترکيِب 
  » غلِط  مشهور «بلی بر هر .  را ندارد» صحيح «کم  ح» غلِط مشهور «يکبار ديگر می بينيم که  . »حجر االسود 
   .صحيح گذاشت نميتوان صاِد 

 . اضافی  را در پيش روِی خويش  نميپذيرد» شب « است  و » شب قدر « خود در معنای » ليلة القدر « ـ
يک :  گفت در عوض بايد.   در اولش، خالف منطق» سی « است  و آوردن عدد » سی پاره « مخفف » ِسپاره « ـ

 » پاره «چون قرآن کريم را به سی بخش تقسيم کرده اند و هـر بخشش  را . پاره، دو پاره، ده پاره و بيست پارۀ قرآن
حالت درست . » به سی سپارۀ قرآن، که چنين و چنان کرده باشم «: مردم عوام کابلی حين قسم خوردن ميگفتند. گويند

  »  .... به تمام قرآن« يعنی ».... به سی پارۀ قرآن «اينست که بگوئيم 
 . اضافی در جلوش،  واقعًا لهو است»  سنگ « باشد و يک » سنِگ سياه « در معنای » حجر االسود « ـ
.  را بررسی زبانشناسانه خواهم نمودزبان دری هر دو لهجۀ، مقالۀ مفصلی خواهم نوشت   اگر فرصتی دست دادـ٦

 دری خود را های ايران را پذيرفت و قدِرپوهنتون يمانۀ  استادان ادب فارسی که حکعجالتًا بايد فرمودۀ  منصفانه و بل
   .دانست

 . است» جزئيات « اصطالحات عاميانۀ کابلی و در معنای  » ِزيره و ُپودينه « و » ُبونه و ُچونه «ـ ٧ 
دۀ  سرشار ميکنند، کلمات مروج اين نکته هم بايد گفته شود، که چون افغانها از آثار مکتوب و مطبوع ايران، استفا

خواهی نخواهی در ذهن ايشان ترسب ميکند و ته نشين  فارسی ايران  ـ  بشمول اصطالحات خاص آن سامان  ـ 
از همين سبب است،  که حتی منتقداِن ما و آنانی که اين بحِث  انتقادی را براه انداخته اند  نيز،  بال استثناء . ميگردد

اگر ايرانيان، ريزه خوار خواِن مطبوعاِت  ـ  مطبوعات بمعنای واقعِی . ان را استعمال ميکنندکلمات خاص فارسی اير
  .بودند، کلمات خاص و اصطالحاِت ما را نيز ياد ميگرفتند و الجرم اسثعمالشان هم  ميکردند کلمه ـ  ما  می

ۀ خاص لغاِت  عربی را به ضمۀ حرف ايرانيان که بسا کلمات را غلط  تلفظ ميکنند، خوش دارند، که يک دستـ   ٨ 
 « و » ُشمال « و »  ُالويت « و » ُدولت «  و » ُموقع « و »  ُموعد« گويند  و »  ُمورد «و مثًال   اول، اداء  کنند

 «  و » ُجبران «  و » ُموسوم «  و » ُموج «  و » ُقوس «  و » ُقول «  و » ُتوحيد «  و » ُتوليد «  و »وجيه ُت
 (در ملک ما خوشبختانه اکثر کلمات باال و نظاير آنها را درست و کتابی تلفظ مينمايند .  و غيره و غيره »ُجوالن 

 ولی بدبختانه هستند کسانی ). که شيِن مکسور می خواهد» شمال «تمام لغات باال به فتح  حرف اول اند، به استثنای 
دليلش هم اينست، که ايشان فکر می کنند، که ايرانيان و . ديگر که در تلفظ چنين کلمات، از ايرانيان پيروی ميکنند

همين حدس غلط و واهيست، که بعض . خصوصًا تعليم يافتگان ايشان، درست  گپ می زنند و درست تلفظ  می کنند
نطاقان افغاِن راديوی بی بی سی و راديوی صدای آلمان و راديوی صدای امريکا و راديوی آزادی را، به بيراهه 

    .هکشاند
اما . » انگلستان « را در معنای معمول در ايران بکار ميبندد،  يعنی بمعنای » انگليس «  جناب کوشان کلمۀ ـ٩

چون .  بدانيم "انگليس ها"سرزمين   را »  انگلستان «  و » انگلستان « از  را فردی  » انگليس «که  درست اينست 
     در زبان انگليسی در دو معنی بکار رود، يکی مردِم English .است English  صورت فارسی شدۀ" انگليس"

England ديگری زباِن مردِم  و   England. ی « درآمده، که  چون » انگليس  «حالت اولی در فارسی بشکل « 
 « هم مخفف » انگلستان «.  بسازيم، مفهوم دومی افاده گردد» انگليسی «نسبت  را در عقبش  گذاشته و از آن 

 را در ملک » انگليس و انگلستان «اين بدان معناست، که . ميباشد England  لغت فارسی  و مراد از»ستان انگيس 
 در ايران، هميشه انتقاد » انگليس «استادان  زبردست ادب ايران بر طرِز استعماِل کلمۀ . ما درست استعمال ميکنند

 ؟بدهکار کو، اما گوش کرده اند
. خواهرزادۀ خاَتم الشعراء جامی هروی، شعری سرود و رسولی آنرا  بر جامی خواند  آمده است، که هاتفی، ـ١٠

  : و آن شعر اينست. » خوب گفته، مگر در چند جای بيضه گذاشته «: جامی گفت 
 

        نهی زيــــــر طاووس باغ بهشتـر بيضۀ زاغ ظــلمت سرشت    ـــاگـ
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 ـی ارزنشــــر جنت دهـــز انجيـــ      ـروردنش    ــــبهنگام آن بيضـه پــــ
 ـضه دم در دهد جبرئيلـــ      در آن بيی آبش از چشمـۀ  سلسبيل    ـــدهـــ

 ـوده طاووس باغـ     کشــد رنج بيهـِقبت بيضـــۀ زاغ زاغ      ــــاشود عــ
  

 .را گذاشته اند » زبانشناسی «آقای عزيزپور هم همين کار را کرده و در چند جاِی مقالۀ خود، کلمۀ 
  : نوشتند» يادداشت مدير «  آن جريده، ضمن ۶٧٧آقای کوشان، مدير و ناشر اميد، در شمارۀ  ـ ١١
 و يا محکوم ساختن  » افغان، افغانستانی«آخرين سلسله از چنين توطئه ها، تالش يکعدۀ آنان در َعَلم کردن مفاهيم   «

،  که دهها تحليل و تفسير مفسدانۀ شان با چند توضيح پاسخ داده شد، استعمال واژه های ناب دری درين هفته نامه بود
و تصميم بر آنست، که فقط يک مقالۀ علمی کوتاه اندرين باب بقلم يک دانشمنِد زبانشناس به نشر برسد، و دامنۀ 

 چه ُدرفشانی  مورِد اعتماِد  جناب کوشان،» دانشمند زبانشناِس«اينک می بينيم، که  ».موضوع در اميد ختم گردد
 !!!!فرموده اند

 ۶٧٧  ستون سوم مقالۀ آقای محمد سعيد فيضی در صفحۀ دوم اميد ـ٢١
 و  معنويات خود را از   بيچاره شدن« در معنای   اصطالح عاميانۀ کابليست،»  َتنِگ کسی ُسست شدن «  ـ١٣

 .سپ و خر ُمحکم بندند تسمه پهنيست،  که با آن زين و پاالن را بر بدِن ا»  َتنگ «. »دست دادن 
 اباورزی «،  که اولی در معنای  اند اصطالحاِت  عاميانۀ کابلی»  ترازو بزمين زدن «  و » ِنی و ُنو «ـ  ١٤

     . باشد» نارضايت در کاری نشان دادن و حاضر به قبول آن نشدن « و دومی »و بهانه آوری 
 


