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  بزرګ تحت عنوان یاز بحث بخشی کوچک
  

  "نويسیدرست"           
 آن دو روز قبل  چند سطر مختصر را  از طريق ايميل  بدست آوردم که در دو! امیگرخوانندۀ معزز و 

  : اندپھلوی سايرين به من  نيز ارسال کرده و نګاشته  متن ذيل در نويسنده با تبادل نظر

نکته ای که درين مقطع بايد به عرض برسانم اينست که شرط اول نامه نگاری   .... دوست گرامی... « 
به يک  اول لطفاُ ....   در چند جملۀ کوتاھی که از شما گرفتم، دو نکته قابل تذکارست. ام�ی درست ميباشد

در " گفتمان"مراجعه کرده و ببينيد که کلمۀ ) يا دری اگر طرف دار آن استيد(و يا چند قاموس زبان فارسی 
مدت توسط مردم ر يک زبان، لغات جديد يا در درازبايد خاطر نشان نمايم که د.  آنھا وجود دارد يا خير

.  قبول لغات جديد وجود داشته ميباشدع�وه می شوند و يا ھم در بعض ممالک کميسيون ھای خاص برای 

، "نويسنده"ثانياُ کلمات از قبيل . کارمندان صدای امريکا و بی بی سی اين حق را بی مورد به خود داده اند
آن ) ه(مربوط می شوند، حرف " گی"اما وقتی با پساوند .  نوشته ميشوند) ه(و غيره با " ھفته" "زنده"

  .و غيره درست است" ھفتگی"، "گیزند"نويسندگی، "پس . حذف ميشود

  .يدئبنده را غير مغرضانه تلقی بفرما دھانیاميد که اين ياد

از نامه و . دوست محترم داوود موسی س�م و تمنيات نيک خود را خدمت شما ابراز می دارم :ايميل دوم
  .پروانی. ر.نظريات شما جھانی سپاس

رضانه تلفی نکرده، می ھادات و حتی انتقادات را مغبايد بگويم من ھيچگاھی نظرات، پيشن :ايميل سوم
ھا استفاده کرده و در اص�ح خود بکوشم، اما اجازه بدھيد در مورد حذف ھای غير ملفوظ پس کوشم از آن

زبان دری که در سال در کتاب روش ام�ی . در آخر جمله با شما موافق نباشم "گی"از ع�وه کردن 
  : جلد به نشر رسيده، به صراحت گفته شده که 10100ابل به تيراژ تعليم و تربيه ک ۀدر مطبع 1383

. جمع شوند، ھای غير ملفوظ حذف نمی شود "ھا"يا  "گان"غير ملفوظ با " ھای"مختوم به  ۀھر گاه واژ

اين کتاب به ھمت  ...." بنده گان، رونده گان، نويسنده گان: بنده، رونده، نويسنده که می شود :مانند
مرحوم :کدام نخبه ھای زبان ادبيات و در کشور ما شناخته شده اند، ھر يکه شده که ھردانشمندان شناخت

، واصف باختری، پوھاند محمد عمر زاھدی، مرحوم پوھاند محمد رحيم الھام، پوھاند عبدا_حمد جاويد
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ف اين پی دی ا ۀنسخ. تاليف گرديده است استاد پويا فاريابی، استاد لطيف ناظمی، اعظم رھنورد زرياب
من ھيچمدان از ھمين روش که روش ام�ی زبان دری . ی می توان مطالعه کردئکتاب را در سايت آسما

ور زمان وارد زبان می در مورد اينکه ھر واژه توسط مردم و به مر .خوانده می شود، استفاده می برم
  .کنماز لطف و سپاس شما يک بار ديگر ابراز امتنان می   .موافق ھستم گردد، کام�ً 

 

  محبت و احترام فراوان با

 » پروانی . ر

  

او_ . امی، دانشمندان محترم و خوانندۀ معزز س�م و احترامات خدمت شما تقديم استگرھموطنان 
 علت آن اين نيز بود که من قصد دارد در. بحث سھم بګيرم مورد نوشته و در ميخواستم چند سطری در

ل ذيل خدمت کشنرا به آ اما بعد از شروع بحثم طو_نی شد که مجبوراً . شممورد تحقيق مفصلی  داشته با
بايد بګويم که بحث خويش را . شما شريک ميسازم تقديم  و بخشی از مطالب جنجال برانګيز را نيز با

  : پرداخته امی _زم نکنجکاو کامل ندانسته و برای مستند سازی به جزئيات و

بحث بس که برای ما مطرح است فارسی و پشتو / مله زبان دریجين زبان و در یو انشا ءبحث ام�
وض بحث برای بحث و بحث برای فتنه بحث و ـجالب است که  ع یبحث بخاطراين . خوب است جالب و

واعد ـبراين مسايل برای روشن ساختن ق تمرکز. مورد مسايل عملی و ممد صورت ميګيرد تبادل نظر در
قرار ھای بس عظيمی در پيشروی کار فته و گرم صورت نکار _زکه درين راستا  یبخاطر ضرورت

فته و بحث کننده  حين گرصورت درين راستا کار وسيع  گرميدانيم که در کشور ھا و جوامع دي. دارد
کردن اين بحث به آن توافقات و کتب مرجعی استناد ميکنند که درين مورد از مراجع علمی و تحقيقاتی باز

سه سال تجديد شده و تغييرات  دو با آن ھم اين کتب مرجعی در ھر. وافق رسيدهو اکادمی ھای شان به ت
به تحقيقات و پژوھش ھای  ما که در ابتدای کاريم مجبوراً . اندکی در چاپ ھای جديد بوقوع ميپيوندد

  .انفرادی صاحب نظران خويش استناد ميکنيم

و بحث کننده دربحث نظريات و   ھای مشابه که  نظر دھندهجدال ھا وکه بحث یمتأسفانه ھست موارد
شخصی ھمراه با تعصب و پيشداوری ھای خويش را تحث تأثير سمپتی ھا و انتی و تماي�ت غير علمی 

و ګويا بحث از مجرای بحث  زمينه افراط و تفريط صورت ميګيرد پتی ھای خويش  ھمراه ساخته و در
اين حالت حد اقل ضياع وقت . ميشودبسا موارد سبب تأثر و نفرت ھم  دقيق علمی خارج ميشود که در

  .  ان استگرخود و دي

 ءمورد ام� جھان امروز در اما ترند و توافق عمومی در. به ھر صورت مسايل و ګفتنی ھا زياد است
به اساس  فھم من  و به فکر. زبانھا چنين است که آنچه بايد نوشت که ميګوئيم و شنيده ميشود یوانشا

بخاطر اينکه څارنوال از څار . باشد که څارنوال را سارنوال مينويسند ھمين ترند و يا ھم ممکن تعصب
به اساس ھمين ترند است . دفته شده باشگرفته شده و معنای خود را دارد اما سارنوال  نمی دانم از چه گر
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نمی دانم از کدام لغت مشتق شده  ست و ماناعربي ۀمکل یرا در پشتو مانا مينويسند که معن یکه معن
که ايجاب بحث طويل  ی استگردي بحث و اما نوشتن نعلت به قسم و طريق لعنت باز مشکل ؟تواندمي

  . ميکند

متون  دربايد نوشت،  شنيده و يا ګفته ميشود هک یبه قسم نوشتن آنچه ميشنويم: و روش  ترندار ما  گراما ا
متون مقدس بايد به  .ستجاز نيمُ  باشد وقابل قبول ن اص�ً خواھد شد که  نمقدس  دينی پيروی کنيم، روش

  .طوری نوشته شوند که اصل آن باشد

خود بحث جدا که من نيز استعمال ميکنم موجه بودن و عدم موجه بودن آن  بحث استعمال لغات اجنبی، 
  .من به اين باورم که ھرګونه افراط و تفريط درين راستا ھم  جای نداشته باشد. ګانه است

، به متأثر ميشود  گردي از زبان و فرھنګی  زبان  و فرھنګ  ھر. تکامل است مسلم اين است که زبان در
تسلط سياسی، دينی و فرھنګی اين حالت زياد است اما وامل ـع. مرور زمان چيزيم ميګيرد و چيزی ميدھد

  . اندعوامل عمده  و اساسی  گرھای مختلف با_ی يکديکلتور

را يافت  یاينکه در زبان انګليسی ميتوان کلمات مبنی بر بحث تأثيرات زبان دری حتی در زبان انګليسی
متأثر  گراز زبان ھای دي شده و برعکس زبان دری، فارسی، تاجيکی و يا پشتو گرفتهکه از زبان فارسی 

که رھبر  بطور مثال تأثيرات زبان دری و پارسی در منطقه و ھند تا جائی .شده است نيز قابل دقت است
که  یبه اين معن. پارسی  انتخاب ميکند/دی مھاتما ګاندی تخلص خويش را از زبان فارسیمشھور ھن

از رھبران ما استعمال  ه ایعصر امروز عد يا در. ګاندی در زبان فارسی به معنای پدر او_دھا است
  .خويش استعمال ميکنند ۀعادی روزمر ک�م يا امثال آنرا در و "!ٳګنورش کن" جملۀ

و انشاء  ءبه شمول تأثيرات در نوشتن، ام�  ھای مازبان عربی و تأثيرات آن در زبان و دين مقدس اس�م
ين از تاريخ کشور ما مبنی بر تأثيرات زبان روسی در مقطع مع. دو طو_نی خواھد بو گربحث دي

ت رانسوی در زبان فارسی تحث تأثيراتأثيرات زبان ف مکالمات روزمره و بعداً  استعمال لغات روسی در
ره تأثيرات زبان _خافتن ع�يق جوامع  فارسی زبان با کلچر و فرھنګ فرانسوی زبان و بگرقوت 

اند که درين مورد  یھای کشور ما و جھان مبنی بر استعمال کلمات اجنبی مسايل و مباحثانګليسي بر زبان
  . نيز قابل بحث اند

به ھمين را  ه ایزبان دری  که عد و استعمال بخشی از کلمات آن در بحث موجوديت تأثير زبان پشتو
تأثيرات زبان  جلوبزعم خويش تا  ،کشاندهزبان دری به موجوديت زبانی به نام اص� به مخالفت دليل 

 یتصادفی ھم نيست که ما حتی بر بخش. ست که نيز قابل بحث عريض و طويل انديد، مطالبنپشتو را بګير
  .  نداشت و صرف بخش فارسی داشتنديا قب� ھای دری نداشته وشخب از رسانه ھای جھانی

ھست موارد که عدۀ زبان دری، فارسی، تاجيکی را يک زبان دانسته و اين زبان ھا را لھجه ھای مختلف 
ه جای صفت يا عدۀ دری را موصوف ميدانند ک عدۀ دری را اصل و فارسی را فرع و. عين زبان ميدانند

  ....فته و گررا 

در صورت اضافه شدن " ھفته" "زنده"، "نويسنده"در کلمۀ مث4 ) ه ( ذف  و اما بحث حذف و عدم ح
زنده "، "نويسنده ګييا  درست است و" ھفتگی"، "زندگی"نويسندگی، "که "  گی"پساوند  ــپسوند 

از ھمه  و انشای زبان  دری و زبان فارسی ءبايد ګفت که درين راستا قواعد ام4" ھفته ګی " "ګی
و انشای  ءی از ام4گردارد و دي تو انشای زبان دری صحب ءک صاحب نظر از ام4لذا ي. متفاوت اند

  . به اين ترتيب ھردو صاحب نظر به نحوی درست نظر دارند. زبان فارسی

شده و زبان  با_تر از زبان يک ملت به زبان جھانی تبديل  انګليسی که زبان حتیمسلم اين است که 
دارد و اين مسايل درين  حدود و ثغور معانی کلماتی در نوشتن، ئھايز تفاوت، ن)ٙاپ نيشن لنګويج(ميشود 

، زبان آيرلند ی، زبان انګليستانسزبان انګليسی انګل .خواھد شديا ن نشده  وتوحيد زبان نيز تا حال 
امريکای شمالی  یخاصتا زبان انګليسامريکا و استراليا، زبان انګليسی کانادا و زبان انګليسی  انګليسی

  .ی دارندئھان و معانی لغات تفاوتافاده ھای معيدر نوشتن، 

و علوم زبان  ق اتوريته ھای طبيعی و دانشمندانبحث که ضرورت به بحث و توافماين و دھھا مطلب و 
  . اکادميک دارد کار سيستماتيک و
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شتر مساعد به فھم و شناخت من عصر انترنت و اط�عات جمعی مدرن کار را برای توحيد درين راستا بي
و انشاء و  ال وقت خواھد بود که درين راستا بخش اعظم توحيدی در ام�ءؤکه به فھم من ساست ساخته 

  . لغوی و اصط�حی کلمات صورت ګيرد یبحش افاده ھا

ھای  استفاده ھای سياسی درين بحث و تعصبات  و مندی ھاه داخل کردن ھرګونه ع�قچنانچه ګفته آمديم 
  . ی ميکشاندگربجای دي ،سطح بحث را بی سويه  ساخته بوده و نادرست وبی جا،  به فھم من  خوب

ست که ھردو با_ اين در قرار برداشت من  نظر دھنده مورد اينکه علت اساسی عدم توافق ھردو اما در و
و انشای فارسی  ءمورد ام� در یگردي مورد ام�ء و انشای دری و بر موضوع جداګانه يعنی يکی در

سياسی را نمی  ۀاز ما چرا ديموکراسی و يا مصالح ه ایانداخت که عدفکر  مرا بدين .صحبت دارند
خدمت پالش  و  پذيرند؟ به فکر من ھيچګاه عقل سليم نظام را که از جانب مردم، توسط مردم و در

ه ای عد پس علت رد نظام ديموکراتيک توسط .پرورش ارزشھای مردمی باشد رد کرده نمی تواند
که درين صورت . را روپوش تخلفات و جنايات خويش ساخته و تقلبی استست که ديموکراسی نظامي

 زمانی تا ،صلح پايدار برقرار شده نمی توانديک جامعه  ھمچنان در. قضاوت بردو چيزی متفاوت است

ملت در يک انتخابات آزاد، و  ۀھای سياسی در ستيج سياسی از مجاری نورمال مبنی بر ارادکه نيرو
نسخه ھای به مردم مراجعه کرده و مشروعيت حاکميت را از ملت بدست  برای صحتتحت نظر قانون 

درين صورت مصالحه به مفھوم متمدن ساختن مبارزات سياسی بوده، نه معامله و خيانت به . آورند
ی که ئپس آنھا. کندرت ھيچ عقل سليم بايد آنرا رد نارمانھای خويش و آرمانھای ملت که درين صو

نطق که در با_ متذکر شدم که ی باشد تا اين مگرمنظور شان بايد چيری دي ،ی را رد ميکنندسياس ۀمصالح
  . ن ھمان بحث بر دو مطلب جداګانه استديم که يکی از عوامل اخت�فات ماگرميبازھم بر

ھای از راھن به خير و راه راست  يکی برای رسيد انهنيک و خير و ت�ش صادق ۀبه ھر صورت با اراد
  پايان . کار بوده ميتواند اساس ،حل

  

  

   2011آگست  26
  

  :پورتاليادداشت 

و توحيد ام�ئی را  یموضوع درستنويس" آزاد ــ آزاد افغانستانافغانستان "که پورتال  ميدانيمتذکر  قابل
از  مطالب رسيده را بعداصل است که ين منا بر ھب .خود گنجانيده است در خط مشی و اھداف نشراتی

  .نشر ميکند ــ ساسات علم زبانامنطبق با  ام�ئی ــ يکدستتطبيق شيوۀ 

يکی از ويراستاران را نداشته و نظری را نيز از نظر دور مسأله  ،جنبۀ عملی یدر پھلوالبته پورتال 
دۀ ع�قه مند خواننتوجِه  .و آگاھی دھنده را به ميدان بکشد انهموظف ساخته است، تا بحثھای روشنگر

درين . ميدر پورتال جلب ميکن مقا_ت جناب دپلوم انجنير خليل هللا معروفی رشيفبدين موضوع را به آ
ح طلب يتوضو موضوعات  دهکررجوع ا لطفاً بدانج. آرشيف مقا_ت بيشمار در زمينه قابل دسترس است

سلسلۀ مث�ً . اند پيش کشيده شدهمختلف  سلسله ھای از طريقاين مقا_ت . دريابند ھارا از خ�ل آن
آن  اکمالی ن عرضه گرديده است و دنبالۀبخش آ) نُه( 9که تاکنون " ریمشک�ت ام�ئی در زبان د"

نشر  2009 جنوری 29بتاريخ  در بخش اول اين سلسله که. ا_اقل ده بخش ديگر را در بر خواھد گرفت
و طرز معامله با کلمات مختوم به اين دو " غير ملفوظھای "و  "ھای ملفوظ"قواعد مربوط به ه بود، شد
فبروری  19ــ مؤرخ  در زمينه تکميلی بحثدو . و ترسيمی تشريح گرديده استبصورت مفصل " ھاء"

  .ه استتصورت گرف، نيز "جان محمد"جناب امی ما ھمکار گر ايراداتبنا بر  ــ  2009ی م 12و  2009

 .واھيم گفتدر زمينه، جواب خا_ت خوانندگان عزيز البته در  صورت ضرورت به سؤ

  

  "ادبی ــ فرھنگی"بخش 

                                                                                                                                                                AA-AAپورتال 


