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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   2011 م مارچيازدهبرلين ــ 
  
  
  
  

 اثرات سوِء فارسی ايران
      بر

  زبان پشتو
  

استاد " موضوع بر سفارش دوست عزيزالقدرم، شاعر و نويسندۀ ارجمند دری و پشتو، پيش از پرداختن به اصل
ــ اندک " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ــ استاد تدريس زبان محبوب پشتو در پورتال "محمد اسحاق برکت

بان ملی پشتو را آن آموزگار گرانقدر حدودًا دو سال پيش سلسلۀ بس مفيد و منحصر بفرد تدريس ز. مکث ميکنم
. روی دست گرفتند" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال   از طريق "بيائيد پشتو بياموزيم"زير عنوان 

درينجا خير مقدم و استقبال پورتال را که به مناسبت شروع تدريس اين زبان مهم ملی، قبل از مقدمۀ اولين درس 
اين استقبال و خير مقدم، در واقع . ديده بود، عينًا نقل ميکنم نشر گر2009پشتو در صفحۀ مؤرخ سوم اپريل 

  :لبيکی بود به ابتکار ايشان مبنی بر تدريس زبان پشتو از طريق پورتال 
  

  2009 اپريل 2   « 
  

  :يادداشت پورتال 
 محمد اسحاق برکت، کمال ب، جناه و شاعر گرانقدر و بادرد وطن، همکار دائمی پورتالاز نويسند
به تدريس زبان " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ريم، که حاضر گشته اند، از طريق پورتال سپاس دا

ا معلم ورزيده ای برای پورتال اين کمبود را از مدتها حس ميکرد و در صدد بود، ت. ملی پشتو بپردازند
 پورتال در با راتدريس زبان پشتو موضوع وقتی جناب برکت به ابتکار خود . اين امر خجسته بيابد

  : که  را شنيدندهمان مصراع معروف در جواب ، ندميان گذاشت
  

  "جانا سخن از زبان ما ميگوئی"
  

پورتال در حالی که اهتمام به زبانهای بزرگ، رسمی و ملی ما، دری و پشتو، را از اهم وظايِف خود 
برای آموزگار گرانقدر . فته اندميداند، از جناب برکت امتنان فراوان دارد، که اين امر مهم را بعهده گر

  به مدد الهی. و آموزندگان ارجمند، توفيق و پيروزی آرزومنديم
  

    AA-AA پورتال                                                              
  

  )ختم نقل قول( »
ايشان .  رسيده اند"ات پشتوره و لغحاَوُم"استاد برکت بعد از تدريس  اساسات، اينک در بخش تطبيقی به فصل 

" همزه"ــ در مورد فرقهای " پشتو"اين فصل، سؤالی را ــ اين بار بزبان عزيز ) سی و سوم (33در صدر بخش 
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ضمن ابراز سپاسمندی از ارجگزاری و توجِه ايشان به سلسله هائی از . ، متوجه اين قلم ساخته است"الف"و 
 دری افغانستان و فارسی  تمايز و تفارقِ وجوِه"و "  لغویليالتتح"، "مشکالت امالئی در زبان دری"قبيل 
 که قسمًا نشر گرديده و دنبال کردن و به اکمال رساندن آنها مدتها را در بر خواهد گرفت، اطمينان ميدهم "ايران

  :و بگذريم به مسألۀ مد نظر حاضر. که موضوع مورد سؤال ايشان را در يکی از بخشهای اين سالسل بگنجانم
  

  :خوانندگان ارجمندی که نوشته های اين قماشی و اين سياقی بنده را خوانده اند، در زير دل آهسته خواهند گفت
  

  تو کار زمين را نکو ساختی
  که بر آسمان پنجــه انداختی

  
 را نيز به تکليف "زبان پشتو"عجب خير و برکتی ديده ايم، که حاال " زبان دری"يعنی از مقاالتت در عرصۀ 

  ی اندازی؟؟؟م
ميرسانم، که انهماک بدين موضوع از سنخ " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"به حضور اشرف خوانندۀ پورتال 

 بدين معنی که تاکنون کسی بدان "روشنگرانه".  دلسوزانه، روشنگرانه و بازدارنده است"هشدار" و "گوشزد"
 "جلوگيرنده" در معنای "بازدارنده"و . ف پنهان مانده در تاريکيی مخوتوجه نکرده است و چنين موضوعی گويا

 بخودی خود "دلسوزانه"البته تکليف ترکيب . است، تا بعد از اين که بدان توجه گرديد، جلو پيشرفتش سد گردد
 به زبانهای هردل عزيز ما در افغانستان  و در جهت صيانت "دلسوزی"روشن است، چون اين کار را از سر 

.  و گرديده ميروندنی و فرهنگی ما ميکنم، که دستخوش دگرگوئيهای ناباب و منفی ميگردنداز ارزشهای زبا
ميدانم که تحول و تطور و دگرگونی در زبان و فرهنگ امريست کامًال طبيعی؛ اما کاش اين کار در جهت مثبت 

  . صورت بگيرد"مستقيمالصراط "و مفيد و باصطالح دينی 
 

بيرون داده ام، از اثرات سال بدين سو در مورد زبان هفت رصۀ شش از عضمن مقاالت بی شماری که 
آرشيفهای بنده در سايتهای .  بر زبان دری افغانستان حديث بسيار رفته استفارسی ايران "يکطرفۀ" و "ناگوار"

که مدت دو و نيم سال " افغان جرمن آنالين"تعدادی ازين مقاالت در  پورتال . مختلف گواه اين امر است
اما تراکم چندين چنده و چندين برابرۀ اين گونه مقاالت را فقط و فقط در . ويتش را داشتم، قابل دستياب استعض

ار است، چون و اين هنوز اول ک.  ــ ميتوان مشاهده کرد"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال خود ما ــ 
 نشر "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" در پورتال  در راهند، که همه بالتمام و منحصرًامقاالت بی شمار ديگر

  .خواهند گشت
  : ميگويم، مرادم هم همين طور است و بگذاريد که اين دو کلمه را تصريح نمايم"ناگوار و يکطرفه"وقتی 

ـ  ـ"جهاز لغوی"ــ خصوصًا از نگاِه  اينست، که بالوسيله نحوۀ خاص دری افغانستان "اثرات ناگوار"ــ مراد از 
اين نکته بدرجۀ اول .  را از دست ميدهد"دری افغانی"زير تأثير فارسی ايران رفته و خصوصيت رفته رفته 

قبول (بدين معناست، که اصطالحات خاص فارسی ايران می آيند و جانشين اصطالحات معمول، مأنوس و مقبول
درست خود را که سره و اصيل هم يعنی که ما اصطالحات معمول و خوشنمای و . دری افغانستان ميگردند) شدۀ

  ِ ميباشند، از دست ميدهيم و در عوض اصطالحات نامأنوس ــ و در اکثر موارد، نادرست و کج و معوج ــ
 چيزی نميگويم، چون تعليل و علتيابی اين موضوع درين نوبتدر مورد . فارسی ايران را جاگزين آنها ميسازيم

  .ان سخن گفته امدر زمينه ضمن مقاالت بی شمار خود فراو
زيرا ما افغانانِ  .  شباهت پيدا کرده است"جادۀ يکطرفه" اينست که اين روال  به "اثرات يکطرفه"ــ منظور از 
در جانب مقابل .  تقليد کنيم"ايرانيان" خوش داريم از داشته های ديگران و خصوصًا ،"بی کبر"به اصطالح 

 را "اصطالح دری افغانستان"ی يک راضی نيستند، حت) 1("دنمدمغ بو"مگر ايرانيان را می بينيم که بخاطر 
 و ، سالمتاين نکته وقتی بهت آور ميگردد، که ايرانيان خود بر صحت. در گفتار و تحرير خود به کار برند

کنند، که بر زبان کامًال معکوس و خالِف چيزی را می  اقرار دارند، اما در عمل "دری افغانستان"درستی 
من از !!!  ــ چنين اجازتی را به ايشان نميدهد"ايرانيگری" ــ يعنی "غرور ناسيوناليستی ايرانی"يد شا. رانندهمي

مدتی که در المان زندگانی دارم، يعنی از عرصۀ نزديک به چهل سال بدين سو، با ايرانيان در تماس ميباشم و 
يار کنم، ميترسم که دوستان افغانم بسدوستان بسيار ايرانی هم دارم و اگر از صميميت و اشفاق ايشان حکايت 

اين تماس از زمانی که در سال . ه با ايرانيان در تماس بوده امدر هر صورت درين مدت پيوست. غبطه بخورند
ت عاجل خانوادگی بايد به ايران سفر ميکردم، پهنای بيشتر پيدا کرد، چون از آن زمان به ر بنا بر ضرو1984

اين سفرهای فراوان . کشور سفر کرده و هر بار سه چار هفته در آن سامان می پائيدمبعد تقريبًا همه ساله بدان 
حاصلۀ .  ميسر ساخت"دری افغانستان" و مقايسۀ آن را با "فارسی ايران"به ايران برايم زمينۀ مطالعۀ نزديکتر 

 و پيشتر از آن ــ قسمًا" نافغانستان آزاد ــ آزاد افغانستا"اين مقايسه را ضمن سلسله مقاالت مختلف در پورتال 
و البته هنوز اول کار است و بسا گپهای نگفته در آرشيف قفس سينه انبار شده . بيرون داده امــ در سايتهای ديگر 
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ناخوش آيند و از اين سفرها و تماسهای مداوم با ايرانيان و فارسی ايران، مگر يک نکتۀ . راهيستشده انباشته 
  : و آن اينست کهگزنده دستيابم گرديده است

من . زير تأثير ترمينولوژی و لهجۀ دری زبانان تغيير بدهندايرانيان هرگز حاضر نيستند، که فارسی خود را « 
ستان را در گفتار و تحرير خود استعمال نتاکنون هيچ ايرانيی را نديده ام، که حتی يک لغت دری مروج افغا

ود، طرفدار نگهداشت نحوۀ فارسی خود اند و هرگز اجازه نميدهند ايرانيان در اين نکته با وجدان جمعی خ. نمايد
ايشان از اصالت . دری افغانستان رسوخ نمايدو لغات مخصوص که در زبان کتبی و شفاهی ايشان اصطالحات 

. و سره بودن دری افغانستان فراوان سخن ميگويند، ولی در عمل از آن کوچکترين پيروی و استفاده نميکنند
ب مخالف مگر در جان. رانی که با غرور خاصی عجين گشته است، چنين اجازه ای را بديشان نميدهدن ايوجدا

ت به کار  و پودينه و بونه و چونۀ فارسی ايران را در هنگام گفتار و کتابهبينيم، که هر زير افغانان را می
با ايشان با لهجۀ مخصوص  آن قدر خاطر دوستان ايرانی خود را ميخواهند، که حتی بعض افغانان. ميبرند

قتی از سنخ ادبی باشد ــ به تمام يرانيان سخنان ما را ــ خصوصًا وبا وجودی که به يقين ا. نندگپ ميز" ايرانی"
ما .  خود سخن بگوئيم"دری افغانی"دری خود و   لهجۀميشوند، که ما باهم تی خوش معنی درک ميکنند و ح

  ».... ميزنيموستان ايرانی خود به شيوۀ آنان سخن داطرارضای خمگر اين کار را نميکنيم و جهت 
    

 سخن گفتم، "دری افغانستان" بر "فارسی ايران"سال پيش بار اول از نفوذ ناگوار يا هفت زمانی که حدودًا شش 
ن  و شاعر هم هست، بعد از مطالعۀ آيکی از دوستان که خود نويسندۀ نامدار. گوش کسی بدان بدهکار نبود

  : برايم گفت "گوشزدکنان"، باری  در تلفون نوشته ها
  

  »، که شما با اين افکار خود، تنها خواهيد ماند؟؟؟فکر نميکنين« 
  

  :برايش بصراحت تام گفتم
  

  همان را بر زبان خواهم راند، ای اطمينان داشته باشم، مسألهاگر بر صحت « 
  

  »!!!ولو جهانی هم مقابلم بايستد
  

امروز به چشم سر مشاهده . روز طرفدار پيدا کردبه گوشهای شنوا برخورد و روزتانده خوشبختانه که کارهای ب
ميکنم، که موضوعات مطروحۀ اين قلم نه تنها در حلقات افغانان خارج از کشور طرفدار پيدا کرده است، بلکه 

کالسيک و مدرن  آن را از داخل وطن عزيز و مطبوعات  ــثمربارپرميوه و ی  ــ و حتی شاخه هااولين جوانه ها
  .آن هم ميخوانيم، ميشنويم و ميبينيم

  :اگر با اين مقدمۀ تمهيدی به اصل موضوع بگذرم 
. ی ما را نيز درنورديده است"زبان پشتو" ما نمانده و "زبان دری"متأسفانه اثرات ناگوار فارسی ايران منوط به 
  :من بر سبيل هشدار يک جمله را پيش ميکشم

  

   و از دودش کور شد،ن کم از آش فارسی ايران چشيدزبان دری افغانستا« 
  

  »!!!که حاال نوبت به زبان پشتوی ما هم رسيده است
  

 ــ ازهم تأثير ميپذيرند، خصوصًا زبانهائی که "طبيعتًا" مؤکدًا ميگويمچنان که خاصۀ زبانهاست، زبانها طبيعتًا ــ 
ان شان باهم تعلقات گسست ناپذير تاريخی و ی کرده و گويندگاندر يک محدودۀ سياسی ــ جغرافيائی زندگ

بر همين نمط است که دری از پشتو و پشتو از دری متأثر گشته . داشته باشند... مشترکات اقتصادی، اجتماعی و 
زبان پشتو از دری بسيار تأثير پذيرفته و لغات فراوان دری را . و باهم تعاطی و تبادل کلمات و لغات کرده اند

و تعدادی را با ه است، تعدادی را با عين شکل و تعدادی را با تغيير هجا و حروف و تغيير تلفظ در خود گنجانيد
  :بر سبيل مثال لغات و ترکيبات ذيل را پيش ميکشم . ۀ باللفظترجم

ی عربی را "وضو" معنای "آبدست"زيبای ترکيب .  برخاسته است"آبدست" پشتو از اصل دری "اودس" ــ
ترکان مگر اين لغت را فراوان و بلکه منحصرًا استعمال . از زبان دری برداشته شده استميدهد، که متأسفانه 

متروک و تاريخی سپرده کامًال   بميرد و به انبار لغاِت"آبدست"گويا ترکها نگذاشته اند که ترکيب قشنگ . ميکنند
  .شود
 از لغت  استمأخوذ) )در زبان شفاهی" واو"ضم ب(کسر واو به فتح اول و سوم، سکون دوم و  ("بختور" ــ
 نيز تداول دارد؛ )بخت آور("بختاور"در دری افغانستان . دری)  و سکون دوم و سومبفتح اول و چارم("بختور"

  .چنان که در بين هزاره های ما از نامهای متداول و مشهور دخترانه و زنانه  است
  .دری باشد" اسم مصدر" است، که "ارزش"حالت تحويل يافتۀ  :     "تښارز ــ
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  . برخاسته است"کمی" از لغت دری  :    "تښکم" ــ
  ."دريا"از لغت دریِ      : "درياب"ــ 
  ).اسم مصدر( دری "آزمايش"برخاسته از  :  "تښازماي "ــ
  .ترجمه گرديده استلفظ به لفظ  دری "دلتنگی"از ترکيب  : "یګه تنړز" ــ
  . دری برخاسته است"هميشۀ"در معنای دوامدار که از    : "هميشنی"ــ 
  . دری ميباشد"گويا که" حالت تحريف شدۀ ترکيب     :" واکیگ" ــ

   .و صدهای ديگر
  

هم لغات زياد پشتو را در خود هضم  ــ ۀ دریالبته زبان دری افغانستان ــ و خصوصًا زبان گفتار و زبان عاميان
مراتب ه ن دری بتناسب اين داد و گرفت، مگر به نفع زبان دری ميباشد، يعنی که زبا. کرده و استعمال ميکند

دليل عمده هم درين نهفته است، که پشتوزبانان . لغات بيشتر خود را به زبان پشتو انتقال داده است، تا عکس آن
، چون "زبان دری" را بلد اند و يک قسمت عمده و معتنابِه پشتونان بر "زبان دری"افغانستان تقريبًا بالعموم 

لغات و ترکيبات دری بصورت و به ناچار المحاله البد و ين است، و چون چن.  خود، تسلط دارند"زبان مادری"
 مفهومند، ولی وقتی از "ساری"و " جاری" .ميگرددو ساری و طاری طبيعی بر زبان و زبان قلم شان جاری 

  .  هم،  اصطالحات دری را استعمال ميکنندالطبيعه سخن ميگويم، مرادم ازينست که ايشان ناخودآگاه و ب"طاری"
.  وطن ماست"زبان دری" متأثر بودنش از ،"پشتوی افغانستان" بصراحت گفت که مشخصۀ منحصر به فرد بايد

از زمرۀ مطالب منظوم و منثور پشتو که در زمانۀ ما از قلم افغانان پشتوزبان عرضه گرديده است، من شخصًا 
و ديگر آثار " محمد هاشم زمانی"وم يکی به آثار استاد مرح. به نظم و نثر دو هموطن آگاه ما تمايل بسيار دارم

 "دریهمنوائی با زبان "را در همين مسير ملیِ  گرانقدر  چون نحوۀ پشتوی هردو ،"محمد اسحاق برکت"استاد 
  !!!!!تشخيص ميدهم

  
و اگر مشخصتر .  است"فارسی ايران" از "زبان پشتو"درين مقال مگر سخن از چيز ديگريست؛ سخن از تأثر 

 زبان پشتو هم اثر "ترمينولوژی جديد " و"ساخت لغوی" حتی بر "فارسی ايران"ر آنست که بگويم، سخن بر س
  :يکبار دگر خيلی مايلم بگويم که و . ه استانداخت

را " فارسی ايران" کم بود، که حاال اثرات ناگوار "دری افغانستان" بر "فارسی ايران"گوار اتأثيرات ناباب و ن
فارسی " صرف نظر ازينکه پشتونهای ما اصطالحات فراوان !!!!!!!س می کنيمم هم ل"پشتو"بر زبان ارجمند 

پشتو بچشم سر و ساختمان لغات جديِد  را استعمال ميکنند، گوشۀ ديگری ازين مآثر را در لغات نوساخت "ايران
 کرده و  به پشتو ترجمه"باللفظ"نويسندگان پشتوزبان ما متأسفانه اصطالحات فارسی ايران را بسا . ميبينيم

  : اشارت ميکنم"ت نوساختاصطالحا"سم نمونه به تعدادی ازين استعمال مينمايند و من بق
  

  : "کارپوه"ــ 
بنده در مورد ساخت غلط ترکيب .  است ترجمه شده  فارسی ايران"کارشناس" لفظ به لفظ از اصطالح که
که  خويش 2010دهم جون ؤرخ م، "شرح و تحليل چند لغت قديم و جديد"بخش دوم سلسلۀ   ضمن"کارشناس"

  :چنين نگاشته بودم درج گرديد، " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال 2011 جون 11در صفحۀ 
  

  کارشناس ــ متخصص ــ ماهر« 
و از ترکيبات جديديست که درين اواخر در ايران ساخته شده ) صفت فاعلی" (کارشناسنده"  مخفف "کارشناس"

حال بايد ديد که آيا اين ترکيب  واقعًا در حدی قرار دارد، که . بکار برده ميشود" خصصمت"و در عوض لغت 
  :گردد؟؟؟ من ميگويم، که نی و آن هم بدالئل آتی" متخصص"جانشين کلمۀ گيرای 

اين ". آنکه کار خود را می شناسد"و اگر دقيقتر گفته شود، " کسی که کار را ميشناسد"لغتًا يعنی " کارشناس"
و اگر .  منطقًا درست نيست، چون هر کسی که کار ميکند، از کار خود آگاهی دارد و کار خود را ميشناسدکلمه
به تمام کسانی که کار ميکنند، اطالق گرديده ميتواند، " کارشناس"پس . طور نباشد، اصًال نميتواند کار کند اين

، خواه در مقام شاگردی قرار داشته باشند  نفر فنی و يا انجنير و داکتر رشتۀ خويشباشند و ياعادی خواه کارگر 
  .و يا در حد استادی

  
  ":متخصص"اما 

" آگاهی از خصوصيات کار"است که در مفهوم ) باب تفعل"(تخصص"اسم فاعل از مصدر " متخصص"
 و بر تمام کيف و کان کار خصوصيتهای کار خود را درک کرده"آنست که " متخصص"پس . استعمال ميگردد
درينجا دقيقًا خط فاصل کشيده ميشود بين اشخاص و کارگران عادی و آنانی که به ." خود آگاه است

  .در بين تمام تيم کار خود داردرا " خاص"حيثيت " متخصص"يک . خصوصيتهای کار وقوف دارند
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دارد " مهارت"ق گردد، که در کاری است، به کسی اطال" مهارت"که اسم فاعل از مصدر " ماهر"کلمۀ عربی 
  .و چنين کسی معلومًا با اشخاص عادی و کارگران معمولی تفاوتی بسيار دارد

  
مردم دنيای . با سيطره و استيالی غرب بر جهان، فرهنگ فرنگی نيز بسوی جهان پسمانده سرازير گشت

بدين مناسبت هزاران . رب را بياموزندپسمان، راه ديگری نداشتند، مگر اينکه علم و فن و تکنالوجی پيشرفتۀ غ
اينست که موضوع ترجمه در صدر . و بلکه مليونها اصطالح فرنگی در زبانهای جهان وامگير ترجمه گرديدند

اهميت قرار گرفت، چون اين همه دست آورد عصری تنها از طريق ترجمه در دسترس دنيای پسمان ميتوانست 
  .قرار گيرد

تی وضع کوشيده شد، تا برای اصطالحات علمی و فنی و تخنيکی فرنگی، اصطالحادر زبان فارسی و دری نيز 
زبان عربی وضع صرف  در ابتداء حد اکثر اصطالحات را هم در دری و هم  در فارسی با استفاده از .کنند

بود خود، چنين زمينه ای را در حد احسن و اعلی مهيا ساخته " اشتقاقی"کردند، چون اين زبان نظر به خاصيت 
 در هردو زبان، منشأ عربی  دارند؛ يعنی از همينرو اکثريت مطلق اصطالحات جديد علمی و فنی . و است

اين اما بدين معنی نيست، که همين کلمات عربی االصل ساختۀ دست دری زبانان و فارسی . عربی االصل اند
درين زمينۀ خاص که اکثريت . ل دارنداند و در بين اعراب تداو" عربی"زبانان افغانستان و ايران، واقعًا هم 

دارند، بايد مقاالت مفصل و مستقل نوشت " غيرِ عـربی"در زبان دری و فارسی مفاهيم " کلماِت عـربی"مطلق 
  .و اين قلم به ياری خدا، بزودی بدين کار دست خواهد يازيد

 Specialistر عوض کلمۀ نيز از زمرۀ همين اصطالحات جديداالحداث اند، که د" ماهر"و " متخصص"کلمات 
تا زمانی نچندان پيش، خلق اهللا ايران و افغانستان به . عادلهای ديگر فرنگی آن وضع گرديده بودندانگريزی و ُم

مود روز اختيارداران کشور " فارسی سازی کلمات عربی"همين اصطالحات عادت کرده بودند، تا اينکه جنون 
همان بود، که برای اصطالحات موجود و کامًال مأنوس . فترر گآن سامان قرا" فرهنگستان زبان"ايران و 

. و اين روند هنوز بشدت تمام جريان دارد. فارسی ايجاد کردند" مستحدث"عربی االصل، ترکيبات تازه و 
متأسفانه درين ضمن، در عوض ترکيبات مأنوس و معقول و معمولِ  موجود، کلماتی را وضع کردند، که اکثری 

امل اند و من ضمن اين سلسله بدانها اشارت ميکنم، کما اينکه ضمن سلسله مقاالت ديگر نيز بدانها بدساخت و ناش
  .اشاره کرده ام

  
 .نيز از همين سياق کلمات است" کارشناس"ترکيب 

نه تنها " کارشناس"بعد ازين تحليل که ميشد دامنه اش را بيشتر ازين هم کشيد، واضح ميگردد، که ترکيب 
اميد است که ". ناقص"و " نارسا"، "سست"بوده نميتواند، بلکه ترکيبيست " متخصص"ل کلمۀ جانشين معقو

" کارشناس"هموطنان عزيزم، آنهائی که اين تحليل از حضور اشرفشان ميگذرد، ازين به بعد از استعمال کلمۀ 
  )ختم نقل قول(»!!!!!!را به زر ناسره نفروشند" يوسف مصری"خودداری کرده و 

ست نيست؛ و آن هم در مدلولی که ر کاری د"کارشناس"اال نتيجه ميگيريم، که استعمال ترکيب ناقص از شرح ب
وقتی که اين لغت از بيخ و ريشه ناقص شناخته شد، .  بيان شده ميتواند"ماهر"و " متخصص"با ترکيبات رسای 

 نويسندگان پشتون و پشتونويس اميد است که.  آن هم نميتواند درست و رسا باشد"ترجمۀ باللفظ"معلوم است که 
  !!!!!!!!! را استعمال نکنند" کارپوه"ما ظرافت و باريکی اين نکته را درک کرده و ازين به بعد ترکيب نارسای 

  

  " :رسنی"ــ 
.  است، که درين اواخر در ايران وضع گرديده است"رسانه"  و الاقل ناقص ترجمۀ تحت اللفظ از لغت نادرست

تخطئۀ بسا بزرگان ادبيات ايران نيز قرار دارد؛ از جمله مورد حملۀ استاد مرحوم داکتر خ و توبياين لغت مورد 
کلمات " ضمن لست "دستور مفصل امروز" کتاب معظم خود 643 الی 639خسرو فرشيدورد، که در صفحات 

 را غلط دانسته استاد فرشيدورد مگر اشارتی نکرده است، که چرا اين لغت.  گنجانيده شده است"نامناسب و غلط
  :است؟؟؟ در ذيل مگر نظر شخص خود را در زمينه می آورم

". آلۀ رساندن"ساخته شده است؛ آن هم " اسم آله"ظاهرًا بر اساس دستور زبان دری و فارسی بحيث " رسانه"
ــ آلۀ " هساو"ــ آلۀ کوبيدن؛ " کوبه"ــ آلۀ ماليدن؛ " ماله"ازين سياق لغات در زبان دری بسيار داريم؛ مثًال 

ميبينيم و مثالهای بسيار " داسکاله"چنان که در ترکيب " کاله"؛ ) کاويدن(ــ آلۀ کافتن" کاوه"؛ ) سائيدن(ساويدن 
  !!!!!!!ديگر

بلی؛ اين ترکيب از رهگذر . درست است" ساخت دستوری"قسمی که ازين شرح می بينيم، اين لغت از نگاه 
" آلۀ رساندن"مشخص نمی سازد که " رسانه"چون !!! اقص داردن" مدلول"درست است، اما " ساخت گرامری"

و . ميبود" مشخص"و " يگانه"و " واحد"آن هم " مدلول"چه چيزی ميباشد؟؟؟ اين لغت وقتی درست ميبود، که 
و " دانشنامه"و " فرودگاه"عينًا به مانند لغات !!! است" ترکيب ناقص"يک " رسانه"چون چنين نيست، پس لغت 

ميدان هوائی ــ ميدان طياره ــ "ضمن مقالۀ مستقلی زير عنوان " فرودگاه"من در مورد لغت ! "!!خودرو"
اضافه ميکنم، " تکمله"درينجا بر سبيل . چيزهائی گفته و جنبه های ناقص اين لغت را برشمرده ام) 2"(فرودگاه
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جای " فرودگاه"ند، که مشخص نيست و از روی اين لغت فهميده شده نميتوا" فرودگاه"ترکيب " مدلول"که 
ــ و آن هم با دانشی فراگير که از علم " صحيح الترکيب"و " ترکيب سالم"فرودآمدن چه چيزی ميباشد؟؟؟ يک 

و " رسانه"ترکيبات !!! زبان و دستور زبان داريم ــ آن است که از هيچ نگاه کم و کاست و کمبود نداشته باشد
  !!!!!!!اجد چنين شرائطی نيستندمگر و" خودرو"و " دانشنامه"و " فرودگاه"

به کار برده ميشود، مقالۀ " دائرة المعارف"که در ايران در عوض ترکيب جامع " دانشنامه"در مورد ترکيب 
 جنوری 21صفحۀ مؤرخ ) (بخش نزدهم"(به کهنۀ خود بساز که نو ديگران گران است"مستقل بنده زير عنوان 

برای آسانی کار در ذيل لنک اين مقاله . از نظر گذشتانده شود") فغانستانافغانستان آزاد ــ آزاد ا" پورتال 2010
  :را می اندازم که فقط با يک کليک و يک دکه باز ميگردد

  
http://www.afgazad.com/Adabi-Farhangi/012110-KM-ba-Kohna-ye-Khod-Besaaz-ke-Nau-e-Deegaraan-
Geraan-ast-19[1].pdf 

  
باشد، ترجمۀ باللفظش هم هرگز " ناقص"نيز همان جملۀ مثال قبلی را تکرار ميکنم، که وقتی اصل لغت درينجا 

  !!!!!شتونويسان عزيز ما قرار گيرداميد است که اين نکته مد نظر پ. بوده نميتواند" کامل"
  

  " :ګردۍ ميز"ــ 
 و عدم تناسب آن "ميز گرد"شرح ذيل سطح نازل ترکيب .  فارسی ايران است"ميز گرد" که ترجمۀ مستقيم از 

  :، آشکاره ميگردانددری افغانستانِ  را با زبان ادبی
را " ميز مدور"ترجمه کردند، ترکيب ) 3(ئی در افغانستان از همان ابتدائی که اين مفهوم را از زبانهای اروپا

از ايران آمد و تقريبًا بکلی و " ميز گرد"تا اين که ترکيب . ساختند، که دهها سال در مطبوعات ما تداول داشت
عربی ميباشد و " مدور"کلمۀ ميدانيم که البته . نشست" ميز مدور"در جای " قــُُرپ"به اصطالح عوام کابلی 

اسم مفعول از ...) بر وزن معظم و منظم و مقرب و موظف و "(مدور"ترکيب .  فارسیکلمۀ دری و" گرد"
در دری افغانستان کلمۀ . ساخته شده باشد" دائره"و در معنای چيزيست که بشکل ") تفعيل"باب "(تدوير"مصدر 

ده ميشود؛ چنان هم فراوان استعمال ميگردد، مگر استعمال آن بيشتر در زبان عاميانه و زبان شفاهی دي" گرد"
را " گرداگرد) "4"(دو سرۀ "و يا ترکيب " گرد سرت گردم"گويند و يا گويند " هشت رًَخِ  نــُه ِگـرد"که 

ه است و چون تجمع چند نفر ب" لفظ قلم"مربوط زبان ادبی و تحرير و مربوط به " مدور"اما کلمۀ . استعمال کنند
 ميخواهد که از سنخ ادبی و کتابی ميباشد، نه از سياق جهت پرداختن به بحث و جدل، صفتی" ميز"دور يک 
بر !!!! برای زبان ادبی و کالم مکتوب و مطبوعات، مناسب نيست" ميز گرد"، پس ترکيب  و عاميانهزبان گفتار

  :سبيل انبساط خاطر قصه ای را ميکنم، که حکم فکاهی  را بخود گرفته است
که " کله گاو"رفتم؛ به دکان " گوگرد" و عارفان ــ برای خريد روزی در کوچۀ ما ــ گذر چاه رهداری عاشقان

و  زی درازه لرزانک با ريش ُباحب دکان مردی بود ريش سفيد و کلص. در سر چارسوی باغ قاضی قرار داشت
 وی اين نام را از آن کمائی کرده بود، که. ياد ميکردند" کله گاو"اهل گذر او را بنام ". تیت ِفِف"لرزان و بينی 

که " حسن"در دکان معموًال يا خودش ميبود يا بچه اش موسوم به . را با کله زدن مغلوب ميکردخود  وی رقيِب
بچۀ "رسيدم، " دکان کله گاو"در لحظه ای که به . کشيد معروف بود و بی تول چرس می" حسن بچۀ کله گاو"به 

  :وقتی پرسيدم . ا کسی  صحبت ميکردح ايرانيان سر حال بود باصطاله که چرس خود را زده و ب" کله گاو
  

  "گوگرد دارين؟ "
  : بخنده گفت

  

  »!گو کديم، خو هنوز ِگرد نشده« 
  

  :به هر حال. شايد هم اين جواب را از کسی ديگر گرفته بوده باشد
  . بيادم می آيد"حسن بچۀ کله گاو" را ميشنوم، همان فرمودۀ "ميز گرد"هر باری که ترکيب 
  :گذريماز مزاح و مزاق که ب

به  شد، يقينًا که ترجمۀ باللفظ آن برای زبان دری ما، نامناسب و ناباب تشخيص داده " ميز گرد" وقتی ترکيب 
  !!!!!!!باشد" مناسب"نميتواند هم " پشتو"زبان ارجمند 

کار بگيرند، که همزمان با ترکيب " مدور ميز"برادران پشتون ما در عوض اين ترجمه بهتر است از ترکيب 
 . در افغانستان تداول يافته و از همان اول مقبول نظر اهل نظر و مطبوعات ما هم بوده است" ميز مدور "دری

       

  :ــ ويندوی      
است که در فارسی ايران در عوض کلمۀ جامع و رسای " گوينده"يا " سخنگوی" اين لغت ترجمۀ باللفظ از 

  : و تحليل لغوی هر سه کلمه، مدعايم را به کرسی بنشانمميکوشم ضمن شرح . وضع گرديده است" نطاق"عربیِ  
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  :ــ سخنگوی     
. د، که سخن ميگويد ــ صفت فاعلی ترکيبی ــ و به کسی گفته شواست" سخن گوينده"مخفف کلمۀ " سخنگوی"

 اين کلمه يک ترکيب عام است و معنای خاصی را افاده کرده نميتواند، چون هر فردی از اهل زبان ــ از هر
م باشند، به برکت زبان اشاره و زبان تی کسانی که گنگ هح. را دارد" سخن گفتن"شد ــ قدرت زبانی که با

پس هيچ کسی از اهل زبان خارج ازين دائره نيست، اينجاست که . را دارند" سخن گفتن"خاص گنگان، قدرت 
  .نميتوان آن را در مفهوم خاص و برای فرد خاصی استعمال کرد

  

  :ــ گوينده
به هر کسی " گوينده. "هم پائينتر ميلغزد، کامًال روشن است" سخنگوی"که از حد " گوينده"تکليف ترکيب 

پس از طريق اين لغت با مدلول عامی که دارد، نشايد . را داشته باشد" گفتن"اطالق شده ميتواند، که قدرت 
  .مفهوم خاصی افاده گردد

  

  :ــ نطاق 
" بسيار بگويد"د، که است، از کسی حکايت ميکن" نطق"ز مصدر ثالثی مجرد ااين کلمه که صيغۀ مبالغۀ عربی 

را افاده ميکند و ميتواند برای اين لغت با قيد خاصی که در آن نهفته است، مفهوم خاصی ". بسيار نطق بکند"و 
ه اخبار شغل کسانی کو اين کامًال مطابقت دارد به کار و . است" نطق کردن "شخصی بکار برود، که وظيفه اش

  . را در راديو و تلويزيون و جاهای ديگر بخوانندو يا پيامها
استعمال " نطاق"نميتوانند در عوض " گوينده"و " سخنگوی"با شرح فوق بدين نتيجه ميرسيم، که ترکيبات 

 ا باو چون چنين است، هرگز الزم نيست، که پشتوزبانان ما هم از آن تأثير پذيرند و زبان ارجمند پشتو ر. گردند
آرزومندم که اين شرح موجب قناعت هموطنان پشتون ما هم قرار گرفته و ازين . ترجمۀ لفظ به لفظ آن، بيااليند

 و معادل هرساندا  که مبالغه ر"وياند" و در عوض از کلمۀ احتراز جويند" ويندوی"به بعد از استعمال ترکيب 
 ورد زبان مطبوعات کشور "وياند"زيبای ترکيب زمانه های پيش از . ده نمايندااستف ،است" نطاق "کلمۀپشتوی 

 را "ويندوی"بجايش کلمۀ نامناسب به تقليد کورکورانه از فارسی ايران، بود و حاال يکی و يکبار محبوب ما 
  .نشانده اند
کسانی که در . قرار داده شوند" ناطق"حد اکثر ميتوانند ُمعادل کلمۀ عربی " گوينده"و " سخنگوی"ترکيبات 

  !!!!!!!!را درک کرده ميتوانند" نطاق"و " ناطق"ی اندک دسترس دارند، تفاوتهای لغوی و معنائی صرف عرب
  
 جناب ــ استاد ارجمند پشتو  و گرانقدرمدوست به تأئيد افادۀ کلمات پشتو درين مقاله  و سالمتحتص که وارميدما
    ! برسد ــ "برکت"

    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيحات
 بدست دريزبانان و فارسی زبانان از مصدر )"مفتن" و "مقنن"و " مدرس"و " معلم"ر وزن ب( "مدمغ" ــ 1

و " متکبر "و" مغرور"از آن معنای ، که ساخته شده است "دماغ"از کلمۀ ") تفعيل"باب  ("تدميغ"جعلی 
هم استعمال  "غرور"و  "کبر" و "نخوت"عادل ُممعموًال  را "دماغ"چون ما مردم  .را ميگيرند" خودپسند"

، چون آن را در کتب لغت ندباش زبانان افغانستان درست کرده دریاين لغت را که م حدس ميزدبسيار . مينمائيم
فرهنگهای اکثر اين کلمه را در بلی؛  .سراغ گرفته نميتوانيم" معين"و " عميد" ايران از قبيل  مدونمشهور

فرهنگ فارسی " از زمرۀ کتب لغت چاپ ايران، .و فرهنگهای عربی نميتوان سراغ کردفارسی مدون در ايران 
 اثر غالم حسين صدری افشار و نسرين حکمی و "فرهنگ فارسی امروز" و لحسن نجفیا اثر ابو"عاميانه

های  فرهنگ."مشدد"و " منقش"و " مقرب" و بر وزن ، ولی به فتح ميم دومنسترن حکمی،  آن را تذکر داده اند
 کلمۀ "المنجد"چنان که فرهنگ معروف و معتبر . ندذکر می کنرا ) اسم مفعول("مدموغ"عربی فقط کلمۀ 

  ". بی دماغ" شده باشد؛ يعنی معنای کسی می آرد، که دماغش مصدوم را در "مدموغ"
  
 پورتال 2010دوم جنوری  و آرشيف معروفی، در صفحۀ مؤرخ "ادبی ــ فرهنگی"ــ اين مقاله در آرشيفهای  2
قابل ...)  ــ "به کهنۀ خود بساز که نو ديگران گران است"بخش دهم سلسلۀ (" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

 : جهت سهولت کار لنک آن را ذيًال تقديم ميکنم.دريافت ميباشد
 

http://www.afgazad.com/Adabi-Farhangi/010210-KM-ba-Kohna-ye-Khod-Besaaz-ke-Nau-e-Deegaraan-
Geraan-ast-10[1].pdf 
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 المانی و ديگر Runder Tisch انگريزی و Round Table ترجمۀ تحت اللفظ از کلمۀ  "ميز مدور"ــ  3
در ابتدای کار وقتی که اين اصطالح را به فارسی و دری ترجمه کردند، ترکيب . ی فرنگی آن ميباشدُمعادلها

و آثار مطبوع متون سی چهل سال پيش مطبوعات .  را برگزيدند؛ هم در افغانستان و هم در ايران"ميز مدور"
 تموج درآمد، هر آن چه در ايران به" سره سازی"وقتی که طوفان . ند را ميشناخت"ميز مدور"ايران فقط 

نتيجه چنان شد، که هزاران ترکيب رائج و مأنوس .  گشتانده ميشد"فارسی"، بايد به  يا مينمود بود"عربی"
 "فارسی"ديد و محض که مورد استفادۀ ايرانيان بودند، قربانی ترکيبات ج "عربی ــ فارسی"يا  "عربی االصل"

 ساخت درست دستوری نداشته و با قواعد " محضفارسی" جديد تر اين که بسا ترکيباتو خنده آور. گرديدند
  . سازگار نميباشند"لغت سازی"
 می چرخيد و داعيۀ "پشتونستان" ــ در زمانی که موضوع سياسی حکومت همان وقت افغانستان دور 4
 الغفار خان عبد"از  مود روز شده بود ــ و آن مقارن دورۀ صدارت سردار داوود بود ــ "پشتونستانخواهی"

 "طنزگوئی"مردم کــَورگوی و قــُلی پران کابل جان ــ که در . زياد نام ميبردند" خان عبدالولی خان "و" خان
 را ابداع کردند، چون ميديدند که اين دو نام در اول و آخر "خان دوسره"واقعًا استاد و شهرۀ آفاق اند ــ اصطالح 

 گرِد"و " دوسره" را "گرداگرد"اعی از همين تسميه، کلمۀ من هم به تد.  را در بر داشت"خان"خود کلمۀ 
 .  نام گذاشتم"دوسره

 
  


