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  ٢٠٠٨کابل ، آگست 

  
  

  

  گفتماني در مورد چالش در خوانش
  

.  اميدوارم اين نوشته همان قدري آه براي خود نويسندۀ آن عاري از منطق است، براي خواننده نيز نباشد
زيرا دردرازاي آن از دو مفكورُه متناقضي آه درست درقطب مقابل هم قرار دارند جانب داري بعمل آمده 

  .است
 روز پيش آه روز استقالل وطن و بنَا روز تنبلي عمومي بود، در بستر خواب مشغول مطالعُه قاموس چند

. نظرم را جلب آرد) به معني تپ تپ آردن طفل به منظور خواباندن او" (تهپكنا"زبان اردو بودم آه آلمُه 
ازين قطار .  ريشه باشددر زبان فارسي نيز از همين ) تپك آردن خاك(چه فكر آردم آه ممكن است آلمُه 

تفكر رفتم به اين موضوع آه آوردن آلمات خارجي در يك زبان چه رول و باآلخره باوجود مزايا و مضار 
  .آن، چه باليي بسر ما آورده است

برخالف اين ادعايی آه زبان عربي، از لحاظ هزينۀ لغات، يكي از غني ترين زبان هاي دنيا ميباشد، زبان 
حائز اصلي اين افتخار بوده زيرا تعداد لغات آن باال تر از هشتصد هزار آلمۀ روزمره و انگليسي در واقع 

زبان فرانسوي آه درين طبقه بندي .  ميباشد) بشمول لغات و اصطالحات علمي(بيشتر از دو نيم مليون لغت 
).  غت داردزبان عربي يك صد و چند هزار ل(در رديف دوم قرار دارد، داراي سه صد هزار لغت ميباشد 

نيز بر زبان ) علمي، اقتصادي، سياسي و غيره(افزون بر آن، ساالنه بيشتر از پانزده هزار لغت جديد 
دليل اين وفور لغات در زبان انگليسي اينست آه از همان آغاز القاي انگليسي . انگليسي عالوه ميگردد
با مسلمانان آغاز گرديد، اين قوم با هر  آه عمدتًا با درگيري هاي جنگهاي صليبي -زبانان با دنياي خارج 

بصورت مثال . لغت خارجي آه بر خورده است، سعي نموده تا آنرا حتي المقدور در زبان خود مدغم نمايد
در زبان انگليسي لغات برنده، آمر بند، الماري، شير و شكر، خاآي و غيره از زبان فارسي، آلمات تانك، 

.  ندي و هزاران لغت  ديگر از زبانهاي  اروپايي و آسيايي وجود دارد، گورو و غيره از ه)تگمار( تگ و 
در حالي آه سرزمين هاي برتانيه و فرانسه هر دو براي مدت سه صد سال تحت استيالي اقوام شمال 

ازين اسارت، امروز در زبان انگليسي پانزده هزار لغت نورماندي وجود دارد و افتخار .  بودند) نورماندها(
  .  زبانان برينست آه در زبان شان حتي يك لغت نورماند نيز سراغ شده نمي تواندفرانسوي

در واقع اين افتخار آاذب فرانسويان به منزلۀ افتخاريست آه يكي از داشتن اسپ اصيلي داشته باشد آه از 
سي به همدستي در پايان آار، همين غناي لغوي زبان انگلي. نسل عالي بوده ولي نه تيز ميدود و نه بار ميبرد

سياست استعماري حكومات برتانيه، سبب گرديده تا اين زبان امروز مروج ترين در دنيا و هم زبان تجارتي 
. در واقع زبان انگليسي بر عالوُه غناي لغوي، داراي غني و آامل ترين تساورسها نيز ميباشد.  شناخته شود

نيز ذآر ) با فرق آنها( لغت، آلمات مترادف آن تساورس آتابيست مثل قاموس لغت ولي بر عالوۀ معاني هر
).  ١(پنجاه و هشت آلمُه مترادف درج ميباشد" پرابلم"در تساورسي آه من دارم،  براي آلمِه .   گرديده است

اين وفور آلمات مترادف، بالنوبه، باعث گرديده تا زبان انگليسي از داشتن ادبيات بي نظيري نيز برخوردار 
 شاعران ١٩٨٩ آه آغاز اعطاي جوائز نوبل در ادبيات جهاني بود، تا سال ١٩٠١از سال در واقع .  باشد
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اين در حاليست آه خود .   جائزه برده اند١١ جائزه بوده و  فرانسوي زبانان ٢٢زبان انگليسي حائز 
  .رفته استتنها سه جائزه گرفته اند و زبان فارسي هيچ نگ) آه توزيع آنندُه جوائز نوبل استند(سويدني ها 

جاي شكي نيست آه وقتي دو آلتور به هم ميرسند، خواهي نخواهي بر همه خواص همديگر، از زبان تا 
مثًال همان طوري آه در آشور هند از اختالط اديان اسالم و .  رسوم و حتي اديان و مذاهب مؤثر ميباشند

يت و زردشتي در شرق ميانه، اقًال هندو دين سكهـ بوجود آمده است، از ميالنژ اديان اسالم، يهود، مسيح
حتي اگر اسالم مسلمانان راجستان هند را مطالعه آرده باشيم ، ديده ميشود آه . چهار دين ديگر ظهور نموده

  .تبديل آرده اند) ص(را به محمد ) رام(آنها با حفظ عقائد قديم هندويي خود در پهلوي دين اسالم، تنها نام 
اقعيت تاثيرات متقابل را بر روي زبان هاي خود ما در نظر بگيريم، مي بينيم اگر خواسته باشيم آه همين و

، بچ، ترات، )استخوان(آه در زبان فارسي از زبان پشتو هزاران لغت بشمول پلو غت، پرآته، پتو، ادي 
وغيره و جود دارد و از زبان هندي و سانسكرت آلماتی از قبيل بير و ) يك نوع نان تندوري(چمبه آش 

زبان همسايۀ .  ر، پيره دار، چاالن، چاتي،  برساتي، آرتي، چبوتره، چپراسي و غيره را سراغ داريمبا
ديگر ما زبان ترآي ميباشد آه از آن لغات قره وانه، ديپچيك، آغا، خان، خانم، بيگم، شا آغاسي، چقمق، 

همين سه آلمۀ . گرفته ايم، قنداق، قشالق، بيرق، چاق و غيره را به عاريت )ميكانيزم(قاغوش، مقانزمه 
معكوسًا لغات فارسي االصل در . اخير در زبان پشتو به شكل آچالغ، بيرغ و چاغ عرض وجود نموده اند

، )آزمايش(مثالهاي آن آروغ، آزارول يا آزاريدل، ازميشت .  زبان پشتو خيلي ها بيشتر به مشاهده ميرسد
و تپوس ) معصوم(ز زبان عربي در پشتو الفاظ ماشوم به همين منوال ا. و غيره ميباشد) تفنگچه(تمانچه 

از قبيل .  در زبان فارسي حتي آثار زبان چيني و پرتگالي  نيز وجود دارد.  را ميتوان مثال داد) تفحص(
آه مراد آن از نام قديم خود آشور چين " آلچۀ ختايي"مثًال در (و ختا ) از آلمُه چاومين(چاي، سيميان 

آه در اصل به معني ) آرته(و ) آرتي(آلمات " هند بودند" آاشف"آه گويا (گالي ها از زبان پرت).  است
از واحد (، پيسه )به معني چكش(و مارتول ) مايسترو به معني استاد(از آلمُه ) مستري(آوتاه مي باشند، 

  .بزبان فارسي راه يافته اند")  پيسو"پولي 
ات نبوده بلكه بعضُا در ساختار گرامر و قواعد دستور اين تاثير آلتوري تنها منحصر به استعارۀ خود لغ

در زبان فارسي يك نوع مصدري وجود دارد آه آنرا مصدر جعلي ميگويند و آن . زبان نيز رو نما ميگردد
مثُال مصدرچليدن و .  در اخير افعال خارجي ميباشد) تن(و ) دن(عبارت از چسپاندن پساوند هاي  مصدري 

از زبان هندي، طلبيدن، رقصيدن، فهميدن، بلعيدن، قبوالندن از زبان ) رفتن( به معني )چلنا(چالندن از فعل 
از چاپماق به معني سوارآاري آه (، چاپيدن )پماق به معني ربودن از قا(عربي و از زبان ترآي قاپيدن 

 همين طالب . حاضراَُ به خاطره مي آيد) از تپماق(و تپانيدن ) ازان آلمُه چاپ انداز نشأت  نموده است
سمه "يكي .  صاحبان خود ما در سلطۀ آوتاه مدت خود توانستند آه دو اصطالح را در آشور ما رواج دهند

به معني آسي "  سر په خالصول"ديگري .  به معني درست است آه در زبان سائر پشتونها مروج نبود" ده
  ".را خالص آنمبيا آه سرت "را فهماندن آه حتي در فارسي هم بعضي از ما ميگويند 

بعضًا اين نيز به مشاهده ميرسد آه يك لغت از يك زبان بزبان ديگري رخنه نموده و بعد از تغيير شكل پس 
است آه در زبان انگليسي ) مخزن(مثال خوب آن آلمُه عربي . بزبان اولي بحيث يك لغت جديدي مي آيد

 يا آلمُه ستون آه اصًال از فارسي به عربي . پس بزبان ما آمده است) مغازه(شده و بعدًا بشكل ) مگازين(
) صليب(آلمُه .  رفته و اسطوانه شده و همين لغت اخير در فارسي من حيث يك لغت جديد قبول شده است

  .بوده اما در فارسي من حيث لفظ جديدي قبول شده است) چليپا(عربي نيز مأخوذ از لفظ فارسي 
تو، ترآي و اردو ميتوان آتابها نوشت ولي زبان فارسي نيز از تأثير زبان عربي بر زبانهاي فارسي، پش

، ابريق )گلنار(در زبان عربي آلمات جلنار .  زبان عربي را از تاثيرات خود بي بهره نگذاشته است
نيز از آلمُه سانكرت ) صندل(آلمُه عربي .  و غيره همه ريشُه فارسي دارند) گاوميش(، جاموس )آبريز(
  . آه يك توع درخت با چوب خوشبو ميباشدمأخوذ ميباشد) چندن(

دو صد و نود و هفت لغت انگليسي را آه ريشۀ عربي دارند، لست ) المورد(قاموس انگليسي به عربي 
 لغت عربي ٤٠٠و همين فرانسويان آه به خلوص زبان خود اين قدر ميبالند، نيز بيشتر از ) ٢(نموده 

  ).٣(االصل در زبان خود مدغم نموده اند
در واقع  قرضه ايست آه بر غناي مقروض ) وام گيري(مندان زبان شناسي ميگويند اين نوع استعاره دانش

  .مي افزايد ولي از وام دهنده چيزي آم نمي آند
جهت سهولت آار، اگر ورود آلمات خارجي را در :  حال مي آييم بر مبحث مخالف آنچه تا حاال گفته آمد

يم، آتگوري اول عبارت از آلماتي مي باشد آه به نسبت قدامت، وقت زبان فارسي به سه آتگوري تقسيم آن
از زبان چيني آه در باال ) ختايي(و ) سيميان(، )چاي(دخول آنرا بزبان خود نمي دانيم مثًال آلماتی از قبيل 

ي آه در دوم آلمات.  و غيره) از زبان فرانسوي(، لنگر )از راه هند(گفتيم و يا لفظ تنباآو از زبانهابي غربي 
بزبان فارسي يا پشتو رخنه نموده اند و ) يعني در حدود يك قرن گذشته(زمان حيات پدران و اجداد ما 

و هزاران نوع پرزه های ) موتر(، )تلفون(، )بانك(از قبيل .  امروز اآثر ما ملتفت بنياد خارجي آن نيستيم



 ٣

آتگوري سوم .  اغ، آماني، شيشه و غيرهموتر به استثناي يك چند نام معدود از قبيل ارابه، دروازه، چر
آمپيوتر با تمام ملحقات آن .  آلماتي مي باشد آه در طول عمر همين نسل فعلي به آن سر دچار شده ايم

، دونر، راآت و آوردينه را مي توان درين جمله نام برد )پرنتر، سكرين، سكنر، موس، آي بورد و غيره(
  .  آه تعداد شان به هزاران ميرسد

ر برد لغات خارجي علي الرغم وجود مترادف آنها در خود زبان ما خاصۀ افغانها نبوده بلكه امثال آنرا آا
وجود دارد، ) گپ(فارسي  آنها در حالي آه در زبان شان آلمۀ .  در زبان ايرانيان نيز يافته مي توانيم

پس اگر . را قبض ميگويند) رسيد(و ) سند(و ) اثاثيه يا لوازم(را ) سامان.  (مي گويند) صحبت(يا ) حرف(
آن هم الفاظي آه از صد (در بين ما آدام احساس ناسيوناليستيك به منظور جلوگيري از آار برد الفاظ بيگانه 

  .وجود داشته باشد، خيلي بي مورد خواهد بود) ها سال به اين سو در زبان ما مروج اند
رسي افغاني را زبان مستقلي از لهجۀ فارسي حاال جان سخن درين جاست آه عده اي از ما آه لهجۀ فا

ايراني پنداشته و اولي را دري و دومي را فارسي ميگويند، ممكن ملتفت اين حقيقت نباشند آه اين دو 
با (بر عالوۀ  اين آه از نظر زبان شناسي داراي ريشۀ واحد هند و اروپايي ميباشند، از حيث الفبا " زبان"

نيز ) با اندآي فرق(، گرامر، داشتن عين قاموس لغات و تلفظ صداها )نتمام جزئيات و خصوصيت هاي آ
مي باشد، و ديگر در تفويض لغات ) يا(و ) واو(اين فرق اندآي آه گفتم، يكي در تلفظ حروف .  يكي ميباشد

در فارسي ايراني بوده و ساجق ) يونجه(در دري معادل آلمۀ ) رشقه(مثُال آلمۀ .  مختلف براي عين مطلب
  .ميگويند) سقز( ايرانيان را

در قطب مخالف اين هموطنان ما عدۀ ديگري وجود دارند آه ميخواهند همين فرق اندك را آه در آاربرد 
با زبان " جفت و قانقورت"لغات با فارسي ايراني داريم، نيز از بين ببرند تا اگر خدا خواسته باشد، زبان ما 

ه باشم آه اين نكته را به آرسي بنشانم آه هيچ زباني در دنيا اگرتا حاال درين  بحث توانست. ايراني شود
وجود ندارد آه عاري از لغات خارجي باشد، ديگر محلي براي مجادله به منظور تعويض لغات خارجي 

.  مخصوصًا آه اگر لغت اصلي يك زبان نا مأنوس باشد.  توسط لغات خود يك زبان محلي باقي نمي ماند
بسيار " دبيرستان"حاال اصرار بر آاربرد آلمُه " مكتب"ز صد ها سال آشنايي با آلمۀ مراد ازينست آه بعد ا

شكر خدا آه اين مردم همعصر سعدي نبودند آه در .  ولو آه مكتب يك آلمُه عربي مي باشد. بي مورد است
  .اگر ني، زهرۀ شان ترق مي ترقيد.  آن زمان هفتاد فيصد متن فارسي را لغات عربي تشكيل ميداد

مثالهاي ديگر اين نوع لغات عبارت از آلمۀ مخصوص بجاي ويژه، عسكر بجاي قشون، قومندان بجاي 
فرمانده، ميدان طياره بجاي فرودگاه، طياره بجاي هوا پيما، آمار بجاي احصائيه، بوت بجاي آفش، گوشك 

  . تليفون بجاي گوشي تلفن، بستني بجاي شيريخ و هزاران جورۀ ديگرمي باشد
.  مي ساختند" جا گزين" "شفاخانه"مي شديم، ما را در " زخمي"ارم آه تا يك دهه قبل، ما مردم وقتي بياد د

، در "زخم بر ميدارند) "دور از جان و صد آوه سياه در ميانه(ولي امروز نسل روي آار ما، وقتي 
و اآنون عين همان مي بود " در لين تلفون"در زبان قديم ما يك شخص .  ميگردند" جاسازي" "بيمارستان"

آه درين اواخر جاي نشين آلمۀ "گشت زني"اصطالح . تشريف داشته مي باشند" روي خط"شخص 
حتي نطاقان پشتو زبان . شده است، هنوز جاي خود را در دآشنري هاي فارسي و دري باز ننموده" گزمه"

اينها هم ".  نكي پر ليكه باندي ديگران اوريدو"نيز براي اينكه ازين آاروان تمدن پس نمانده  باشند ميگويند 
" رسني"در زبان فارسي نيز همتاي پشتوي آنرا آه " رسانه ها"چنان بخود جرأت داده اند تا براي نو آوري 

اما حاال آه .  گوش ميداديم" اعالنات تجارتي"در قديمها آه تنها راديو داشتيم، ما به .  باشد اختراع نمايد
گرفته و چون فارسي زبانان با اين نو آوري " آگهي هاي بازرگاني"م، جاي آنرا الحمد هللا تلويزيون هم داري

خود، يك چال  از پشتو زبانان پيش شدند، در تلويزيون پشتو هم اصطالح دوان، دوان و جوان باد آاروان 
اگرچه در قاموس ) سوداگر(غت . سر بلند آرده است" سوداگريزي خبرتياوي" .تمدن و نو آوري بي لجام

هيچ تاجر خود را سوداگر نمي .  هاي لغات پشتو و فارسي وجود دارد، اما مورد استعمال چنداني ندارد
  ."تجار يم"و اگر بي سواد تر باشد، ميگويد ". تاجر يم"ميگويد .  گويد

يك نكتۀ بسيار مهم ديگري آه نطاقان راديو و تلويزون هاي ما هيچ متوجه آن نمي شوند، اينست آه در 
چون سر و آار ما با طبقات با سواد جامعه است، مي ) آتاب، مجله، روزنامه و غيره(هاي چاپي رسانه 

اما اآثر بينندگان و سامعين راديو و تلويزيون را مردم .  توانيم تا يك اندازه به خود اجازۀ لغت پراني بدهيم
را " برنامِه ويژه"و "  مان آنيدهمراهي"عوام و بي سواد جامعه تشكيل ميدهند و اين بيچارگان اصًال معناي 

  .نمي فهمند
در دنياي ديگر وضع لغات جديد آار عده اي از زبانشناسان است آه من حيث يك آميتۀ رسمي براي اين 

در آشور ما اين آار را يك عده از نطاق صاحبان و نطاقه صاحبتان ما آه حتي فرق .  منظور وظيفه دارند
به معني بودن ) است(در حالي آه .   درك نكرده اند، به عهده گرفته اندرا نيز) هست(و ) است(بين آلمات 

اما چون . هست، اما آم است) ببخشيد گيالس(آب در ليوان .  به معني موجود بودن ميباشد) هست(و 
  تلفظ ميكنند، ما چندآي ملك استيم آه از ايشان تقليد نكنيم؟) هست(ايرانيان هر دو را 



 ٤

شديدًا مود روز گشته و من آور شوم اگر يكي " گفتمان"و " خوانش"تی از قبيل مخصوصًا آه امروز آلما
نيز آه ورد زبان دائمي همه " چالش"آلمۀ . آنرا در قاموس هاي هفت گانۀ فارسي  آه پاليدم، يافته باشم

اين شما و اين هم . و جماع ميباشد نه به معني چلنج) چنگوي(نطاقان ماست، به معني جنگ فزيكي 
  .نريدآش

خالصه و آوتاه سخن اين آه مرا اگر قسم ترقانك آرده و تكه تكه هم آنيد، حاضر نمي شوم آلمات ويژه، 
. ، آالفه،  جاآش، يارو، آاپوت، قالپاق، زمين لرزه و امثالهم را بر زبان بياورم)به معني رنچ(يونجه، آچار 

  اهللا ياور.  شما اختيار واال استين
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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