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 Literary-Cultural   ــ فرهنگیادبی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  ٢٠١٠م جنوری  ششبرلين ،
  
  
  
  

  

  به کهنۀ خود بساز که نوِ  ديگران گران است
  

  ی افغانستان و فارسی ايران دررقِ اوجوِه تمايز و تف
  

  )دهم چاربخش ( 
  

  وای به روزی که اغالط  دو چندان گردد
  

 روی ٢٠٠٦ آگست ١٥می گنجانم، که به تاريخ با تعديالت و اضافات، در قسمت چهاردهم اين سلسله مقاله ای را 
  : منتشر گرديد"افغان جرمن آنالين" در پورتال ٢٠٠٦صفحۀ کمپيوتر نقش بسته و به تاريخ اول نومبر 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :يادداشت 
 بمانند دهها مقالۀ نيمه تمام ديگر در گوشۀ کمپيوترم افـتاده  به وجود آمده  و٢٠٠٦ آگست ١٥خاکۀ مقالۀ آتی به تاريخ 

و اده  ندشسر و صورتکشـف گرديد، حيفم آمد که اينک که اين نوشته ضمن گذر در آرشيف ، از زير منها مقاله . بود
  ٢٠٠٦ اول نومبر ، برلين،  معروفیخليل اهللا.    دری، تقـديم  نکنمه پيشگاه  عالقه مندان زبانب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ير خليل اهللا معروفیندپلوم انج
  ٢٠٠٦ آگست ١٥برلين، 

  
  
  

   گرددوای به روزی که اغالط  دو چندان
  

  افغانها اغالط  خود را نگه ميدارند  و اغالط  ايرانيان را کاپی ميکنند
  

افغانان نوشته هائی برون ميدهم و درين اواخر ميکوشم ضمن ... سالهاست  که در مورد اغالط امالئی و دستوری و 
کمی را در زمينه روی دست حدودًا شش سال پيش گفـتار مترا. هـر مقاله بر گوشه ای ازين طيف نارسائيها مکث کنم

 عـرضه کردم، که طی آن هـفـت بخش، پخش "اميد"در هـفـته نامۀ " از اميد به اميد"گرفـته و سلسله ای را زير نام 
به ترازو "و " نی و نو کردن ها"با وجودی که اين سلسله مورد استقـبال بسا خوانندگان قـرار گرفـته بود، اما . گرديد

درد "جنجال بجائی کشيد، که .  جريدۀ اميد، مرا از تعقـيب مسلسل و منظم آن  باز داشت ناشر)١(ی  "زمين زدن ها
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اصرار بسيار من و انکار دوامدار جناب محمد . گفـته و از دنبال کردن اين گفـتار منصرف گرديدم" دندان، کندن
   .شرح مفـصل موضوع به درد بياورما قـوی کوشان داستانيست، خيلی غـمين و من نميخواهم سر خوانندۀ عـزيز را ب

شايد از خواص خانه زاد ما افغانهاست، که به اقـتباس از کارهای خوب ديگران، ميل نشان ندهـيم و 
 طوری که برداشت منست .در عـين زمان در پی حذف و برانداختن نقايص و کمبودهای خود هم برنيائيم

نظر به . يم، که هم و غـم خود را متوجِه مسايل منفی ديگران بسازيم ما مردم خوش دارـ که اميد بخطا رفـته باشم ـــ
اگر مشخص تر گپ بزنم و اين نکته . اند" غـلط  پسند"اين برداشت بايد ُسچ و پوست کنده بگويم  که، بعض افغانها 

  : تطبيق کنم، بايد بعرض برسانم کهرا در زمينۀ زبان دری
ميکنند و درعـين حال، اغالط  فارسی ايران را  بيچاره افغانان اغالط  خود را حفـظ  

اينست که به اغالط  دوگانه و ُمضاعـف، دست و گريبان گرديده ايم  . نيز کاپی مينمايند
ذيًال مثالهای برای  بشگافـتن درست  سخن،  . و از ما بيچاره تر در دنيا کسی نيست

  : در هـر دو زمينه ميدهمبسنده
  

  : دری افغانستان ب با ــ اغالط  مشهود و نا١ 
 ، يعنی وقـتی يک کلمۀ غـلط در زبان عام و خاص افـتاد و» را دارد" صحيح"حکم " غـلط مشهور"«: ميگويند 

از نگاه مِن مسکين . من در موارد زيادی با اين نص موافـق نيستم. اش خواند"غـلط"مشهور گرديد، ديگر نتوان 
  .)٢(د، صاد صحيح گزار"غـلط مشهور"هـر نتوان بر 

  :درينجا  به گونۀ نمونه مثالهائی را پيش  ميکشم
تبادله ، مناصفه ، مراتبه ، مناصفه ، مراعـت ، حامله دار ، شراب  انطهور ، عـينِک چشم ، دستگاه حاکمه ، نامۀ 

يکی از کشور "در عـوض "  يکی از کشور مترقی"مثًال استعمال عـبارت  " جمع"بجای " مفـرد"شريفه ، استعمال 
فـرق ... ، ) کات و چارچوب مخلوطی از چو( ، سنگ حجراالسود ، سی سپارۀ قـرآن ،  چارچوکات " های مترقی

و " مسکون"و غـيره ،  استعمال کلمۀ " خواستن"و " خاستن"، " گزاردن"و " گذاشتن"، " اال"و " الی"ن بين نگزارد
، فـرق نکردن لغات ) اسم ــ اسماء ــ اسامی ( ، " اسم"بجای " اسامی"مال تع، اس" ساکن"در عـوض " مسکونه"
غـلط  تلفـظ ...".  رضايت ، مصون ، مسؤول ، قـدمت ، جزئيات ، "، درست ننوشتن کلمات " خادم"و " خدمه"

  "....تراوش ، مستعجل ، مستحق ، مراقـب ، مقام ، موسم ، شمال ، "کردن کلماتی از قـبيل  
  

  :و اينک شرح هـر کدام 
است، در دری ما بسيار شايع گرديده؛ خصوصًا " تبادل"و " مبادله"از کلمات  که مولود و  مخلوطی" ادلهتب"ــ کلمۀ 

مولود "مردم بيچارۀ تاجيکستان که دنباله رو دری ما مردم گرديده اند، نيز اين . در بانکها و دواير مالی و پولی
بکار  دری هم وسيعًا  هردو در زبان لول داريم، کهدر زبان عـربی دو لغت با عـين مد. را استعمال ميکنند" دورگه

ا ميتوان در عـين موارد دو مصدر رهـر). باب تفاعـل" (تبادل"و دگری ) باب مفاعـله" (مبادله"برده ميشود؛ يکی 
يا  تبادل مبادلۀ آتش  "، "تبادل اسناد  يا  مبادلۀ اسناد"، "  تبادل پولی مبادلۀ پولی  يا"رد؛ مثًال ميتوان گفـت بکار ب
 افغان که سابقه داريک نويسندۀ . یی جور می آيد و نه به قاعـدۀ درنه به قاعـدۀ عـرب" تبادله"اما کلمۀ ". آتش

 کلمۀ "سيزده بار"دوکتورای اقـتصاد دارد، يک وقـتی ضمن مضمون مختصر و دو ستونۀ خود در جريدۀ اميد،  
  .را بکار برده  بود" تبادله"

) مصدر مفاعـله" (مناصفه"اما . را ميگيرند" نصف"را بکار ميبرند و از آن معنای " مناصفه"ــ  بعض کسان کلمۀ 
  .بکار رود" نصف"را ميدهـد، و نبايد در عـوض " بين خود نصف کردن"يا " باهم نصف کردن"در معنای 

را " مراتب"و جمعـش " همرتب"کسانی  گويا دو لغت . هم در ملک ما رواج دارد" مرتبه"بجای " مراتبه"ــ  استعمال 
  .به اصطالح ايرانيان باهم قاطی کرده و اين مولود ناميمون را پديد آورده اند

از باب مفاعـلۀ ــ " مراعات"کلمۀ . است" ُمراعات"را ميشنويم و ميخوانيم، که مراد همانا " مراعـت"ــ بعضًا کلمۀ 
کلمه اصًال کلمه نيست و اگر هم هست، " مراعـت"اما را ميدهـد، " باهم رعايت کردن "ــ برخاسته و معنایعـربی 

  .             ايست کامًال غـلط
  .را بکار برد" حامله ،  حمل دار،  بار دار"در عـوضش بايد  کلمات . از اغالط مشهور ديگر ماست" حامله دار"ــ 
آمده است، که باعـث اين " اشرابًا طهور"... در قـرآن کريم . از اغالط مشهور ديگر ماست" شراب انطهور"ــ 

. و اين ترکيب غـلط را ساخته اندفـرض کرده " نون"را " شراب"ی يعنی که تنوين باال.  استمغالطه گرديده
شراب "است  و گويند در بهشت " پاک کننده و بسيار پاک"يعنی ، "شکور"و " غفور"و " صبور"بر وزن " طهور"

بايد " شراب انطهور"در عـوض . بياوردای پاک  و بدون اينکه نشئه وجود دارد، يعنی که شراب است اما " طهور
  . گفـته شود" شراب طهور"
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خود برای چشم " عـينک" است، چون "قـبيح"را استعمال ميکنند، که خيلی " عـينک چشم"ــ بعض کسان ترکيب 
عربيست، در ذات خود " عين" کلمۀ دری و مأخوذ از "عينک". اضافی  بر آن کامًال لغو" چشم"است و افـزودن 

مانندۀ آنست، که کسی " عـينک چشم"استعمال ترکيب . در معنای چشم است" عين"دارد، چون در عربی " چشم"
است " پای"محض برای " جراب"چون . و غـيره" شير سفـيد"و يا " نمک شور"يا " آِب تر"بگويد يا " جراب پای"

  ".سفـيد"و شير " شور"و نمک است " تر"و آب خود 
به تفـصيل به بررسی " مشکالت امالئی در زبان دری"کلمات متباقی و مثالهای بيشتر را در زمينه ضمن ستون 

  .خواهم گرفـت
    

  :اند  ــ اغالط  مشهود فارسی ايران که به دری ما نيز سرايت کرده ٢
  :و گويا از خروار مشتی را برميدارم   به گونۀ نمونه به ذکر مثالی چند اکتفاء ميکـنمدرينجا  

  

 a و منطقی  ــ  از نگاه ساخت دستوری :  
در معنای (، رويکرد ، راهـبرد) در عوض تعزيرات(، موشک ، تحريمات ) در معنای متداول ايران(راستا
،  ياریميند، هـ، فـرا")ارگان"يا " مامور" معنای در" (مقام"، ) در معنای اصطالح(، زبانزد ) يژیسترات

  ....   ، همايش ، خوانش ، واکنش ، )آيش + رزم " ( رزمايش"
 ــ  و "پوهـنتون تهران"نقاد  شرح تعدادی ازين اغالط را ميتوان از آثار معروف  داکتر خسرو فـرشيد ورد ــ استاد 

اما شرح . ريافـتــ  اثر آقای ابوالحسن نجفی ــ مطالعه کرد و اشتباهات هـر يک را د" غـلط ننويشيم"فـرهـنگ 
  .  در آينده ، روی دست خواهم گرفـت" مشکالت امالئی در زبان دری"مفـصل همه را ضمن ستون 

  

 b نگارش و  ــ  از نگاه شيوۀ  امالء :   
جستجو ، گفـتگو ، شستشو ، عالقـمند ، دستجمعی ، سرمايدار ، بهرمند ، انديشمند ، سايبان ، پليس ، هـتل ، بله  
  )را با  الف مقـصوره مينويسند که کلمۀ عـربيست و اعـراب آن"بلی"بجای (

  .  واميگذارم" مشکالت امالئی در زبان دری" تشريحات مفـصل دستوری اين طيف را به ستون 
  

c ــ از نگاه تلفـظ :  
ضع ، موکب ، ، موالنا ، موال ، مو) زادگاه(يد ، دولت ، موقع ، مولد شمال ، تول"  ايرانيان خوش دارند که کلمات  

را به ضم حرف اول ..." ، ) لی دو لغت متفاوت است وَاولی و ُا( توحيد ،  توبيح ، توزيع ، توضيح ، اولويت ، اولی 
 ، به ايرانيان  است"جا افـتاده"اين تلفـظ که در فارسی ايران کامًال رايج گرديده و به اصطالج خود شان . تلفـظ  نمايند
شمار آنها را به تقـليد از ايرانيان، غـلط تلفـظ   بوريت داريم، که لغات باال و امثال بی چه مجما مگر.  مبارک باد
افغان و لمان و صدای امريکا و غـيره هـر روز از زبان نطاقان انکه در راديوی بی بی سی و صدای انمائيم ــ چن

  هموطن خود ميشنويم؟؟؟؟
  

d معمول خارجی رائج و کامًال ــ تعويض کلمات :  
خارجيی که در زبان خاص و ... ايرانيان ميکوشند بحای اصطالحات عـلمی ، تخنيکی ، اداری ، ديوانی ، هـنری و  

از بهر . فارسی وضع نمايند" سرۀ"و " خالص"شده اند، کلمات جديد و گويا " فارسی"عام افـتاده  و در واقع همه 
  فـرايند ، جشنواره ، فـناوری ، کارگردان ، دوربين ، رايانه ، خود رو ، دهـشت افگن ، راهـبردی ،"مثال کلمات 

ست ، ياوتوموبيل ، ترور کمپيوتر ،"در عـوض کلمات فـرنگی و جهانی شدۀ  ..." موشک ، رزمايش ، گيتاشناسی ، 
لند ب"و  کلمات ...".  وجی ، رژيسور ، کامره ،  راکت ، مانور ، جغرافـيا ، يژيک ، پروسه ، فـستيوال ، تکنالسترات

، بدخيم ، پدافـند ، نشست ، پژوهانه ، تک ، فـروزه ، ) سه کنج ( پايه ، بخشنامه ، نام واژه ، کارواژه ، سه بر 
در ...." فـراگشت ، فـرنشين ، درآشامی ، برخه ، استاندار ، استان ، آسه ، گشتار ، يگان ، باهماد ، افـزاينده ، 

ـيرتبه ، متحدالمآل ، اسم ،  فعل ، مثلث ، خبيث ، دفاع ، جلسه ، حق عال"شدۀ دری و عـوض کلمات عـربی و فارسی 
 واحد ، جمعـيت ، نامی تحقـيق ، حمله ، صفـت ، تحول ، رئيس ، جذب ، کسر ، والی ،  واليت ، محور ، تبديل ،

سرو فـرشيد اثر داکتر خ" دستور مفـصل امروز "٦٤٣ تا ٦٣٩تعدادی ازين مثالها از صفحات ...." (، ) نموکننده(
  .) استورد، گرفـته شده

   
  خارجی، معادل های جديد فارسی" جا افـتادۀ" ما چه مجبوريت داريم که برای  کلمات معمول و به اصطالح ايرانی 

ل گرديم؟؟؟؟ چرا انرژی و توان خود را در راهـهای  اين زحمت بی مورد را اصًال متقـببسازيم؟؟؟؟ چراو دری  
ف  نکنيم؟؟؟  اگر ايرانيان اين کار را ميکنند، بکنند ــ گرچه بسا ايرانيان دانشور و دلسوز،  خالق و مفـيد ،  مصر

 ما افغانها اما هـيچ ضرورتی نداريم، از فارسی ايران ــ که زير چتر !!!!که ميکنندمخالف جدی اين کارند ــ ، چنان
زبان دری افغانستان با . ـيست ــ پيروی نمائيمسوار کرده  و کرده راه" زبان"را بر شانۀ " سياست"، " سره سازی"

همانگونه که . يکيست، در فـروع  اما مشخصات خود را دارد" تاجيکی"و " فارسی ايران"وجودی که در اصل با 
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را در فارسی "  دری تاجيکستانکلمات زيبای"و "  افغانستان دریخجسته های"که ايرانيان مايل و حاضر نيستند، 
ايشان گردند و باشند و بمانند، ما هم هـرگز " دنباله رو"و ميخواهـند ديگران فـقـط و فـقـط خود بکار برند، 

رابطۀ . را بکار بنديم" گجسته های فارسی ايران"جای اصطالحات زيبا و خجسنۀ خود، ه مجبوريتی نداريم، که ب
 شباهـت پيدا کرده" جادۀ يکطرفه"  به  افغان آقای فاروق فارانی،به گفـتۀ نويسندۀفارسی ايران با دری افغانستان 

ايادی "و " ايران پرستان"خواهـد شکست، چه " جادۀ يکطرفه" زود طلسم اين يقـين کامل دارم ، که بزودیِ .  است
ايرانيان از طريق تزريق اصطالحات و نحوۀ خاص !!! بخواهـند و چه نخواهـند" رژيم آخوندی ــ کربالئی ايران

"  یهـنگی خود را بر قـلمرو زبان دردکتاتوری فـر"، در واقع "فغانستان  و دری تاجيکستاندری ا"فارسی خود در 
  . تحميل ميکنند

  
 بصورت همه جانبه، ايران و افغانستاندری در و البته برای بررسی بهتر و کامل تر موضوع، بايد زبان فارسی 

ی طلـبد، که با وجود بضاعـت ُمزجات بنده در چنين مقايسه ای حوصلۀ بسيار و اوراق بی شمار م.  مقايسه گردد
  . خواهم يازيدزمينه، حين ميسر شدن فـرصت  بدان دست 

ميدانم که اين نوع نوشته هايم به دماغ بعض کسان خوش نميخورد ــ و اين  به جـِـّد
و اتقان " گپ شنو"و " اکثريت پذيرا"امريست کامًال طبيعی ــ اما برای من رأی و نظر 

سلسله کسانی با اين کسی يا اگر . اهميت و اعـتبار داردن خودم در زمينه، و اطمينا
  ها پرداختهموافـق نباشند، خواهـش ميکنم به ترديد عالمانۀ آنو گفتارهای ديگرم، گفـتار 

"  آزاد افغانستان ــافغانستان آزاد"خالف اين نظريات را به پورتال و نوشته های م
صميمانه و خاضعانه،  انتقادات بجا و مستدل، ر برابر مطمئن باشند، که د. بفرستند

   !!!!!!!!نهادگردن خواهم 
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  :ضيحات تو
بهانه جوئی کردن و از پذيرفـتن کاری "يعنی " ترازو به زمين زدن"و " انکار کردن"يعنی " نی و نو کردن" ــ ١

  .، اصطالحات زيبای عاميانۀ کابلی اند" سرباز زدن
مغالطه " گذاشتن"است و نشايد با " راعات کردنُم"و " عملی کردن"و " بجای آوردن"در معنای " گزاردن" ــ ٢
" گزارد"يک چيز و بشکل برای مفرد غائب، در تحرير " گزاردن"ماضی مطلق و فعل مضارع از مصدر . ددگر

ساکن " راء"، چون در حالت ماضی مطلق حرف ات متفاوت دارندتلفظاما  اين دو با وجود شکل تحرير واحد،. است
  .مفرد غائب استماضی مطلق برای صيغۀ " گزارد"در صدر مقاله هم . است" مفتوح"و در مضارع 

   
 


