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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

   ٢٠٠٩دهم  نومبر برلين، هفـ
  

  
  

  )١(ديگران گران است به کهنۀ خود بساز که نوِ 
  

  ِ قُرز و تفاوجوه تمايـُ    
  

 "دری افغانستان"با " فارسی ايران"
  

  تمهـــــــيد: بخش اول
  

  :،  چنين آمده است" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال " اهداف نشراتی "٨در مادۀ 
  »ی کشور  اصالت های فرهنگی، لسانی و تاريخمبارزۀ همه جانبه برای حفظ« 

  :نيمپورتال اينطور ميخوا" افتتاحيۀ"و در متن 
پورتال بر اصالت های فرهنگی و زبانی مردم افغانستان جدًا و قاطعانه تأکيد ورزيده و حتی الوسع و تا جائی که « 

  ».مقدور است، در جلوگيری از شيوع ابتذاالت و آلودگی ها،  تالش خواهد کرد
من . ا سر دست ميگيرمبه تأسی ازين نص صريح و روشن پورتال، که من شخصًا بدان سخت معتقدم، اين سلسله ر

شديدًا معتقد هستم، که ما افغانها بايد ارزش های واالی فرهنگی و زبانی خود را هرو مرو و بدون سهل انگاری، 
هدف . ما را ُسست بسازد" درخت گشن ملی"حفظ بکينم و اجازت ندهيم، که تندباد حوادث خارجی، ريشه های اين 

افغانستان است و محفوظ  و مصون " نحوۀ دری"و سعی بليغ در جهت حفظ  من از نشر اين سلسله گفتار، جد و جهد 
داشتن آن از نفوذ و هجومی که از مرزهای غربی ما چارنعل در جوالن است و ميرود، که اين ميراث برحق نياکان 

  .ما را از مسير طبيعی آن ، جبرًا و قسرًا و کرهًا ، منحرف بسازد
  " : زبان دری"ندکی هم راجع به پيدايش و زاده شدن قبل از پرداختن به اصل موضوع، ا

  : چنين نوشتم" زبان دری"حدودًا سه سال پيش در يکی از مقاالتم در مورد پيدايش 
 

 :  بوجود آمدن  زبان دری«  
سخن نگفته اند، و  ،  دانشمندان بصراحت  و به اشباع "فارسی دری" يا "زبان دری"بارۀ  پيداشدن و بميان آمدن  در

 ذيًال تقديم  چشمم خورده،ه آنچه از گفته های دانشمندان افغان در زمينه ب.  استيا که گفته باشند و به نظر بنده نرسيده
   : ميگردد

مهمترين اين زبانها زبان دری بود  که   ... «:   چنين آمده » افغانستان در پنج  قرن اخير «  جلد اول ١٢در صفحۀ 
 و طخاری در خراسان و  درهم آميزی زباِن  پهلوی با زبانهای  محلِی باختری،  ُسغدیدر سدۀ  هشتم  ميالدی، از 

 »  .... ماوراء النهر  بميان آمده،  رسم الخط عربی را در کار گرفت
روزگار خالفت،  منظورم خالفت  و زبان فارسی زبانی است، که در  ... «: آقاِی واصف باختری در زمينه گويد

درين دوره ها از بقايای زبان پهلوِی  .  خلفای  راشدين است،  نه خالفت اموی و عباسیطور خاص  روزگارب
و نخستين .  رس باستان  يا زباِن اوستائی، در اثر امتزاِج آنها به  وجود آمده استــُساسانی و اشکانی  و بقايائی از ف
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هائی که امروز در شمال افغانستان موقعيت بار هم لهجه ای که در تخارستان بوده، تعميم يافته و در همۀ سرزمين 
 امروز به عنوان يک حقيقت پذيرفته شده که افغانستان، «:   و باز گويد »....دارد و در آسيای ميانه گسترش يافته

  به همين نام گهواره و پرورشگاه زبان فارسی بوده، در همه اقاليم زبان فارسی من جمله در مجامع خاورشناسان
 که امروز غالبًا به دنبال زبان فارسی آورده می شود، اگر بحث کنيم؛   در » دری « در مورد کلمۀ  .ودش 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

 بعدًا تحقيقات خاورشناسان از جمله .ده، به اين لحاظ دری ناميده شده چون اين زباِن رسمی دربار ها بو)مدعی بودند 
 دهاری «که در اصل کلمۀ دری   انگليسی درين مورد چنين داوری دارند، » دينينگ « دنمارکی و » کريستينسر «
 دهار « تعريب شده از » تخار «و .   می ناميم» تخار « نام اصلی سرزمينی است کـــه امـــروز » 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/ ١۵باختری مؤرخ   نقل از کنفرانس استاد واصف ( ».  شده»

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

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

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

 در حصص شمالی ) دری (ای شبهه ای نيست،  که پرورشگاِه  اولی اين زبان  هيـچ جـ«: موزيم ايران گفت 
بعضی ها تصور کرده . ا در بر ميگرفت  و در ماوراء النهر هم رواج داشتافغانستان بود،  که از پامير تا هريرود ر

حال آنکه يکی از صفات زبان درِی .  اند  که زباِن دری معجونی است  مرکب از زبان پهلوِی ساسانی و لغات عربی
 از جانب دگر .حقيقی،  عدم دخالت زبان عربی است  و چند قرن پيش از زبان عربی در افغانستان تشکل نموده بود

دری زبانی نيست،  که بعد از نابود شدِن زبان پهلوِی ساسانی بميان آمده  باشد،  بلکه دری و پهلوی دو زبان است،  
که  ُموازِی هم  يکی در افغانستان و ديگری در ايران بميان آمده  و نشو و نمو کرده و به زمان هائی معين،  از 

 « ) م ١٩۵١ ( کهزاد احمد علی ( ». به اينطرف  پراگنده شده استاينطرف به آنطرف و دگری از آنطرف 
 ) ٣٢  کنفرانس آقای کهزاد در موزيم ايران باستان،  چاپخانۀ مظاهری،  تهران صفحۀ»افغانستان و ايران 

 چاپ ( » تاريخ افغانستان بعد از اسالم «م خود  کتاب  معظ٧٣٨   ـ٣٩مرحوم پوهاند عبدالحی حبيبی در صفحات 
  :نگارد   چنين مي)، 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   ــاما درين نزديکی ها عقيدۀ ديگری ظهور کرد،  که زبان دری  در ادوار پيش از اسالم نيز . کنونی منقلب شد

 ادوارد  براون  و بنا برين . وجود داشته است ـ ـ )ـ  شرح ازين قلم است ـ ُموازی به زبان پهلوی  (عرض پهلوی 
 .پهلوی را زبان فارسی ميانه و فارسی دورۀ اسالمی را فارسی جديد ناميده است، مستشرق انگليسی

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

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

 سطر نوشتۀ آنرا در حدود ٢۵پيش ازين در تخارستان تاريخی زبان تکلم و تحرير و ادب و دربار بوده، که اينک 
 گرانبها، تحولی را  لفظ به همان شکل و عناصر کهن تاريخی در دست داريم  و بنا برآن کشف اين سنگ نبشتۀ١۶٠

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

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

 در کتاب   مثًال(در کتب عربی  دو ديگر اينکه از دورۀ اوايل اسالم،  برخی عبارات و منقوالت . ادبی رسيده باشد
َتيبه و تاريخ طبری و  مسالک و ممالک ــُـ و در عيون االخبار ابن ق) هجری٢۵۵  و١۶٠(ظ المحاسن و االضداد جاح

و باز در اوقاتيکه در خراسان و سيستان به گفتن  شعر دری .   نقل شده  که به دری فصيح اند)ابن خرداذ به و غيره 
 و باين مرتبۀ پختگی رسيده  ده و استواری اند  که بايد قبًال قرنها تربيت ديدهآغاز کردند، اين اشعار نيز بزبان پرور

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

ن سيمای قديم  اوايل عهد  مسيحی،  در دوم ميالدی يعنی تقريبًا دو هزار سال قبل وجود داشت،  و اين زبان  از آ
امۀ ستين اسالمی درامد،  که نمونـۀ کهن تر نثر آن در مقدمۀ شاهنمدت پنج و شش قرن،  بقيافت  زبان دری قرون نخ

  ». )  ميباشد( موجود باشد ) هجری ٣۴۶(ابومنصوری 
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  :  می آرد  اين کتاب در شرح ماههای باُبلی در افغانستان قديم،  چنين۶٣٩و در صفحۀ 
 ، و دليل اين سخن . را مينوشتند) ماه ها ( در عصر کوشانيان ُمقارن قرن اول مسيحی در تخارستان اين شهور «

 و تاريخ خاری و رسم الخط آن يونانی شکسته م سرخ کوتل بغالن است،  که زبان آن دری قديم  يا ت١۶٠کتيبۀ حدود 
  :  آنرا به ماه  بابلی نوشته اند،  چنين

 »   ) ١۴ ٠  مادر زبان دری صفحۀ( »به سی و يکم سال سلطنت، هنگام نيسان ماه  «
 کابل  ـ  که متأسفانه ١٣۴٢ چاپ » مادر زبان دری يا زبان دوهزار سالۀ افغانستان «عالمه حبيبی در رسالۀ خود 

 .بدان دسترس پيدا نکردم  ـ  حتمًا در زمينه  به تفصيل بيشتر  گپ زده است
  چنين » "سخن شناسی" رساله ای در «خليل اهللا هاشميان،  استاد سابق زبانشناسِی  پوهنتون کابل ضمن داکتر سيد 

  : فرمايد 
های    تلفظ کردند و از دوصد سال باينطرف در کتاب) پرشيا ( و انگليسها )س ـ پغ(فرانسويها کلمۀ فارس را  ... «

 فالت « کشور افغانستان را جزِء  خوانده،)ن و تاجکستان و غيرهبشمول افغانستا( را زبان اين منطقه ) فارسی (خود 
 را » هند و ايرانی « خوانده ميشد،  تاپۀ » هند و آريائی « دانسته، و بفاميل زبانهای اين منطقه  که بايست »ايران 
 قسمت خراسان ثبت شده  که منشأ زبان دری آن دانشمندان ايران معترفند و در کتابهای چاپ ايران درج  و. زدند

باستان است که افغانستان امروز ناميده ميشود و اين زبان از افغانستان به کشور فارس رفته و زبانهای بومی کشور 
  » .فارس را مغلوب ساخته و در آن ديار زبان عام شده است

 منطقۀ افغانستان به  زبانشناسان غربی باين واقعيت چندان عالقه ندارند  که زبان دری از«: و در جای ديگر گويد
ايران رفته، و چون از واقعيتهای تاريخی منطقه چندان آگهی ندارند، ايرانيها باالی آنها قبوالنده  بودند  که مثًال زبان 

 سال قبل زبان پشتو را منشعب از سنسکرت  ۶٠ايرانيها تا :  رس باستان و پهلوی استــُدری منشعب از زبان ف
اما بعد از آنکه مبادی زبانشناسی در . جستهای غربی را قبًال در زمينه مغشوش ساخته بودندميدانستند و ذهنيت فاللو

ربی بفهمانند که پشتو و دری دو خواهر زباِن ـپوهنتون کابل رونق گرفت، زبانشناسان افغان توانستند به دانشمندان غ
ربی در افغانستان به تحقيقات پرداختند و ـمای غبعد ازينکه عل. رس باستان و پهلویـمتولد از اوستا ميباشند،  نه از ف

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

   ». تدريس و تبليغ ميکنند که اوستا از فرس باستان منشعب شده است غلطه ند و بتن درنميده
 نيست،  بلکه دختر » ) پهلوی ( فارسی ميانه « دنبالۀ زبان » زبان دری «: و همو در جای ديگر اين رساله نويسد

کشور ه  و ازين منطقه ب اوستا و منشعب از مادر زبان آريائی است  که در منطقۀ آريه ها و خراسان وجود داشت
باريکی موضوع درينست  که اگر کورکورانه  قبول شود که زبان دری دنبالۀ زبان پهلوی است،  . فارس رفته است

اين موضوع را . تاريح به نفع ايرانيها سرچپه ميشود،  که گويا زبان دری از کشور فارس به خراسان آمده است
     . »مستلزم مقالۀ ديگريست، که درين مختصر نگنجدزبانشناسان خوبتر ميدانند و توضيح آن 

  و مدتها قبل از ظهور دين مبين اسالم، در بقايای زبان اوستااز گفته های باال نتيجه ميگيريم، که زبان دری  از 
ربی را قرنها بعد،  که اعراب بر سرزمين ما مستولی گشتند،  زباِن دری  هم  رسم الخط ع. افغانستاِن باستان زاده شد

   .پذيرفت  و نيز کلمات  و لغاِت  آنرا
اين  زبان شيرين و نمکين پس از آنکه قرن ها در زادگاِه خود پائيد،  قوام يافت و باليده گرديد،  از مهد و گهواره اش  

 يکسره،  و زبانهای محلی آنجا را  آهسته آهسته  ولی   را درنورديدــ از جمله فارس   ـبدر آمده و ممالک همجوار ـ
  .از سِر راِه  خود روبيد و خود جايشان را گرفت

ورود . ، زير تأثير اعراب  قرار داشت"خراسان" شناخته شده،  بيشتر و ديرتر از "ايران"سرزمينی که امروز بنام  
دليلش هم اين است،  که کشور فارس در زيِر . سيل آسای لغات عربی در فارسی ايران،  بمراتب چشمگير تر است
ـ  بخاطر ُبعد  ـ   پيش کسوت افغانستان امروزیـريِش  مرکِز  خالفت اسالمی قرار داشت،  در حاليکه خراسان ـ

از همين سبب،  نهضتهای آزادی . فوذ اعراب  باشد و بماندـُ ديگر،  نميتوانست شديدًا تحت  ن مبرهنمسافت و داليل
ـ در خراسان و ماوراء النهر بوجود آمد،  نه در ـنگی آنست   يافتِن  زبان دری از مظاهِر فرهيتـ  که رسمـخواهی  

  بودند،  که "خراسان و ماوراء النهر"همين  بلی . را ميسازند"ايران امروزی"،  که جمعًا "فارس و عراِق عجم"
غاِت بی َمورد وروِد ل"منقول از مقالۀ (» .ُسلطۀ بالُمنازِع خالفت بغداد را درهم شکستند و دول مستقل را بنياد نهادند

   )AA-AAروفی در پورتال ـ ــ آرشيف مع"و ناباب در زباِن دری
  
" بان دری يا فارسی دریز"عنوان  در زمينه از مقالۀ ديگر بنده زير دانشمندان حاحبنظر ايرانی رابد نيست که نظر  

  :بخوانيم ــ ، نيز" افغان جرمن آنالين" و منتشرۀ پورتال ٢٠٠٦ سپتمر ٩ــ مؤرخ 
ــ که تتبعات بسيار در مورد تاريخ و زبان در " افغان نامه"داکتر محمود افـشار يزدی ــ مؤلف کتاب سه جلدی « 

  : اثر نجيب مايل هـروی چنين آرد " تاريخ و زبان در افغانستان"کتاب " پيش سخن"، در  کرده استافغانستان
 رايجترين زبانها در هـر دو کشور ان فارسی دریزبچون اکنون صحبت ايران و افغانستان در ميان است و ... « 

است، عـنان سخن را مخصوصًا بدان سو ميکشانيم، زيرا متأسفانه کسانی در افغانستان پيدا شده اند که بمبارزه با آن 
  .برخاسته اند
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سپس، آيا .  متعلق به خود افغانستان است يا بر آن از خارج تحميل شده استزبان درینخست ميخواهم بدانم که آيا 
  ....گسترش آن در آنجا بسود ملت و کشور افغان است يا به زيان آن

خراسان  اين زبان در درجۀ اول زائيده و پرورش يافـتۀ افغانستان است، نه ايران،  اما استان های ايران هم بعد از
ن، زبان و لهجۀ محلی را يکی پس از ديگری، با راهگشائی شعرا و نويسندگا) افغانستان قـديم ــ شرح از منست (

 خراسان را برگزيدند، بطوری که چند صد سال بعد تر در شيراز و گنجه و شروان  زبان دریکمابيش رها کرده و 
  .... هم زبان ادبی شد، و مولوی بلخی و ديگران آنرا به آسيای صغير و دولت عـثمانی سوغات بردند

نی نوشته شده، گاهی بعضی کلمات و اصطالحات يا جمالتی هـست در کتاب حاضر که به خامۀ يک نفـر دانشمند افغا
به همين جهت ما آنها را در چاپ نگاه . که در ايران مصطلح نيست ولی برای ما شيرين و گوشنواز و دلپذير است

بهم  فارسی و دریداشتيم و بعضی از آنها را خودمان هم در نوشته های خود بکار برده و ميبريم، تا کم کم دو لهجۀ 
شايد برخی از آنها در بعضی از نقاط ايران از جمله خراسان کنونی که همسايۀ افغانستان است،  در . نزديکتر شوند

اثر نجيب مايل هـروی، چاپ " تاريخ و زبان در افغانستان "١١ تا ٨صفحات ( » .لفـظ عامه رواج داشته باشد
   ) ١٣٦٢موقـوفات افـشار، تهران، 

  :خود گويد " تاريخ زبان فارسی "٢٩٣در صفحۀ " پوهـنتون تهران"انلری استاد زبردست داکتر پرويز ناتل خ
اين کشور که قـسمت عمدۀ آن گهوارۀ ادبيات .  نام يکی از دو زبان رسمی افغانستان استدری :افغانستان  دری «

ين فـرهـنگ وسيع و  بعد از اسالم بوده است، بی شک يکی از شريکان بزرگ و وارثان بحق افارسیگرانبهای 
 نيست که رابعۀ فارسی دری خوانده ميشود، در حقـيقـت جز ادامۀ همان  دریعميق است و زبانی که بطور مطلق

بنت کعب و دقـيقی و عـنصری بلخی و  سنائی و سيد حسن غـزنوی و عـبد الحی گرديزی و خواجه عـبد اهللا انصاری 
 ايشان با همکاری بزرگان دگر اين سرزمين پهناور، بنياد گذاشته و به هـروی و ناصر خسرو قـباديانی و دهها امثال

  » . کمال رسانيده اند
  :  همين کتاب چنين آرد٣٧٠و در صفحۀ 

 هـنوز در فارسی دریدر دوران پيش اين نواحی از مرکز ادبی ايران، يعنی خراسان، دور بودند و به اين سبب « 
گويش های متعدد محلی در هـر قـسمت، زبان عـــامۀ مردم بود و تنها . ته بودميان عموم طبقات رواج و انتشار نيافـ

 را می آموختند و در آثار ديوانی و اداری و عـلمی و ادبی بکار ارسی دریـفکسانی که اهـل عـلم و ادب بودند، 
زبان مادری و طبيعی  ارسی دریـفبنابرين . ميبردند، اما کسان در خانه و بازار به گويش محلی خود متکلم بودند

  ». ايشان نبود و تنهــا از راه درس خواندن اين زبان را می آموختند
  :گويد " تاجيکی" در مورد زبان ٢٩١و در صفحۀ 

جلد اول ( » .... است با اندک تفاوتی در واژگان و چگونگی ادای بعضی از واکهافارسی دریاين زبان همان زبان « 
   )     ١٣٦٩ر پرويز ناتل خانلری، چاپ چارم ، نشر نو ، تهران، اثر داکت" تاريخ زبان فارسی"

  
 "وروِد لغاِت بی َمورد و ناباب در زباِن دری" مقالۀ و حاال باز از. دايش زبان دری ارتباط ميگيردتا اينجا آنچه به پي  

  :مکه با اين گفتار ربط مستقيم ميگرند، نيز نقل کننکات ذيل را 
بنده حدودًا . ت عربی دخيل در فارسی ايران، به مراتب بيشتر است،  نسبت به دری  ُملک ماهمين حاال تعداد لغا« 

 زيــر نشر کرد،، مقالتی "اميد"در هفته نامۀ )  است٢٠٠٩ نومبر ١٧ سال به حساب امروز که ٩( شپنج سال پي
ی در که   نشان داده شد،درين مقاله عمًال. » َسَرگی و دير پائی لغات و اصطالحات در فارسی دری «ُعنواِن 

فارسی ايران از بسا ِجهات اصيل تر مانده و در آن لغات و اصطالحاتی را ميتوان يافت،  که در ه افغانستان  نسبت  ب
ی هردو کشور را از نگاه علمی دری تسلط دارند و درکسانی که بر زبان .  اندنظم و نثر ده  قرن پيش هم رايج بوده

 قابل AA-AAاين مقاله همين حاال در آرشيف بنده در  (.  می دانند  که گپ از چه قرار استمقايسه کرده ميتوانند،
ل بر اين نکته وقوف دارند  و در زمينه متفق القوادان زبردست زبانشناس ايران،  ادبای بزرگ و است)دسترس است

قرار گيرد،  و نه و فارسی ايران نيان ايرا  مرِجِع تقليِد سرمشق و ما  بايد اين بدان معناست، که دری مملکِت. اند
 : در عمل متأسفانه حالت معکوس است. عکس آن

 در زبان گفتار و تحرير خود  ،ينددر ملک ما زنده و گويا و پابرجا لغات اصيل دری را که ايرانيان هرگز نميکوشند
و و همکار ايرانی هم بسيار دارم، ايرانيان بسيار در تماس بوده ام و دوست و رفيق ايران و من که با . بکار بندند

ات هيچگاه نديده ام که يک ايرانی بکوشد،  بسياق ما گپ بزند و ال اقل از لغايرانيان از جملۀ بهترين دوستان من اند، 
 دهد، چون ايشان حدس ميزنند، که  ايشان نمیه  ايرانيان اين اجازه را ب" کاذبِ غرور". سرۀ دری ما استفاده کند

البته  انصافًا بايد ِاذعان کنيم، که ايرانيان از نگاه زبان و آنچه بدان پيوند ميگيرد،   . زبان و ناِف جهانندمرکِز ثقِل
  است. ساختهرور و خودبينـمغمستقل اند و وابستگی بغير ندارند، و همين نکته است، که ايشان را تا اين حد 

 فارسی ايران را در کالم و قلم و پودينۀه و چونه و زيره در قطب ديگر افغانان قرار دارند، که ميخواهند همه بون
بعض افغانان پا را فراتر گذاشته و حين ُمواَجهه و تماس و داد و ستد با ايرانيان،  نه تنها اصطالحاِت . خود بکار بندند

 و يا که مايند تلفظ مين غلط،به اقتفاء از ايرانيانخاِص  فارسی ايران را استعمال ميکنند،  بلکه اکثر کلماِت عربی را 
اگر ما با ايرانيان همانطور .   در چيست؟؟؟» از خود کشی  و  بيگانه پرستی «علت اين . با لهجۀ ايرانی گپ ميزنند
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قسمی که  که با خود،  يقين دارم که ايشان سخن ما را ميفهمند  و افهام و تفهيم  صورت ميگيرد، همان، گپ بزنيم
کنيم و يا مقصدش را در می  ـ  سخنانش را کًال درک میـ که هميشه ميزند  ـگپ بزند ـوقتی يک ايرانی برقم خود 

يک نفر انگليس هم هرگز نميکوشد، که حين افهام و تفهيم با يک امريکائی، اصطالحاِت انگليسِی امريکائی را . يابيم
  ».... بسازدامريکائی امريکائیبکار بندد و يا دهان خود را 

  
  نقل نيز کنند،   بحث نمی"دری و فارسی"ولو مستقيمًا از ازين مقاله، با موضوع را  که نقاط مرتبط چه باک دارد،   
 :؟؟کنم؟  

 چنانکه از نوشته های ـحال که سخن از انگليس و انگليسی  بميدان آمد،  بايد دنبالش کنيم، چون بعض کسان ـ« 
ائيان، گويا عين گنجينۀ لغوی دارند و يا که لغات  بدين فکرند، که انگليسها و امريکـمکرر شان بر می آيد ـ

  .مخصوص  و اصطالحاِت  يکديگر را هم بکار ميبرند
امه نويس  زبردست انگليسی که اصًال از آيرلند بودند، درای بکنم، از دو نويسنده  و پيش ازينکه در زمينه تبصره 

 : م نقل قولهائی ميکن
   :گويد Oscar Wilde اوسکار وايلد

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

  
  .استثنای زبانه انگليسها و امريکائيان در واقع همه چيِز مشترک دارند، البته ب : ترجمه 

 
  :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 :ترجمه 

.    

ه اگر گفته های ماندگار اين دو نويسندۀ برازندۀ انگلستان، مبالغه آميز و طنزگونه هم جلوه کند، يک چيز را ب
گليسِی اين دو مملکت از هم بسيار فرق دارد و هم اينکه زبان انگليسی در همه صراحت ميرساند و آن اينکه، زبان ان

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

نچه در ِنقاط مختلف قلمرو يک زبان آ. ل يکسان استـُـ هر زبان يکسان و يا تا سرحِد  کصوتی آن در تمام قلمرو
يعنی در قلمرو هر زبان، محدوده های مختلف . متفاوت بوده ميتواند، همانا دستگاِه لغوی و گنجينۀ لغات آن است

  .سياسی و جغرافيائی، گنجينه های متفاوت لغوی دارند
 :  در قلمرو هر زبان، دو نوع لغات و کلمات را تفکيک ميکنيم

 نود اين لغات فراگير شايد. فاوتم  که در تمام قلمرو زبان بکار ميروند، ولو با لهجه ها و تلفظاِت  مت يکی لغات عاــ
 .درصد تمام لغات همان زبان را در بر بگيرد) ٩٠(
 و حتی هر ناحيه،  که مخصوص خوِد  گويندگان همان ديگر لغات خاص هر منطقه، هر کشور، هر شهر  ــ

اين قاعده برای تمام زبانها .  گويند» اصطالحات «چنين لغات را .  متداول نميباشندنواحيست و در ساحات ديگر
 و مطابق رشد و انکشاف هر اجتماع، تحول  زبان يک پديدۀ اجتماعيست. صادق است و برای زبان انگليسی نيز

که از همه   است، يعنی دستگاه لغوی هر زبان. متحول ترين قسمت هر زبان، همانا گنجينۀ لغات آنست. ميپذيرد
پس نميتوان توقع کرد که زبان انگليسی در جوامع مختلف و متفاوت، عين .  دستخوِش دگرگونی ها ميگرددبيشتر

اگر دو مملکت بزرگ انگليسی زبان،  يعنی انگلستان و اتازونی را مد نظر . انکشاف و تحول را پذيرفته باشد
گليسی گپ ميزنند و افهام و تفهيمشان به انگليسی است، اما تمام بگيريم، می بينيم که در عين زمانی که هردو ان

 يکی انگليسی امريکائی و   دو انگليسی داريم، صورت عامبه از همين خاطر . مشخصات زبانشان باهم يکی نيست
انگليسی در تا زمانی نچندان دور از امروز، قاموسهای . ) انگلستان (ديگری انگليسی بريتانيائی يا انگليسِی انگليسی 

  ». اصطالِح امريکائی«مورد کلماِت  خاص مينوشتند 
ميگذريم ازينکه امريکائيان در ترتيب نوشتِن  بعض کلمات، اصالحاتی وارد  کرده اند  و صرف  و نحو انگليسی 

ِی انگليسی، و انگليس البته عالوه از انگليسِی امريکائی . ايشان با گرامر انگليسی انگلستان،  اندک اختالفاتی دارد
ميتوان از انگليسی آستريليا و نيوزيلند، انگليسِی جنوب آسيا و انگليسِی افريقای جنوبی، بحيث اشکال مختلف انگليسی 

  »....اگر ِاطالت کالم مانع نگردد،  ميتوان اين بخش را هنوز هم دنبال کرد و گسترش داد. نيز، نام برد
  

  :، ميرويم به اصل مطلب"زبان دری"ب پيدايش و پرورش و شيوع بعد ازين سير و گذر در عالم زبان و ترتي
ــ است، متأسفانه که و صوتی و تصويری در زمانۀ ما که زمانۀ آزادی اطالعات ــ خصوصًا اطالعات انترنتی 

" زر ناسره"با را ما " يوسف مصری" و وۀ شيرين دری ما را دگرگون ساختهتالشهای پيهم صورت ميگيرد، تا نح
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رژيم . غانی، درين مسير رول بسيار منفی و تخريبی را بازی ميکننداف" آزاد"تلويزيونهای باصطالح .  کنندمعاوضه
ه  را در طاق جبين خود حک کرده است، پولهای گزاف ب"تسلط بر منطقه"ايران که و شووينست  زورگوی منحط ،

ود آورده است، تا بدهلش برقصند و دار را در خدمت خ" فرهنگيان افغانی"مصرف ميرساند و تعدادی از باصطالح 
  .و زبانی ما را درباد  و برباد کنندو ندار فرهنگی 

با اشاره با از ماورای بحار، سه سال پيش، يکی از دوستان صميم، که نويسنده و شاعر است، ضمن صحبت تلفونی 
  :اين طرز ديد و فعاليت بنده، برايم گوشزد کرد

   
  » در نهايت تنها بمانيد؟؟؟؟ين طرز العمل نميکنيد، که شما با افکر« 

  
  :برايش گفتم

                           
  »!!!رد قبول يک نفر هم قرار نگيرد، عرضه ميکنم، ولو موچيزی را که بر آن اعتقاد دارم و از آن متيقن هستم « 
 انترنتی ــ خصوصًا در  سه سال تخت گذشت و من مقاالت فراوانی در زمينه نوشته و در سايتهاین زماناز آ 

" گوشهای کر"و با مسرت بايد اضافه کنم، که سخنانم نه تنها به . آن زمان ــ نشر کردم" افغان جرمن آنالين"پورتال 
بخود ميبالم، که کلوخی را که به ميدان انداخته ام، باعث . ُمواجه نگرديد، بلکه طرفدارانی سرسخت نيز پيدا کرد

  .ُدر و گوهر خود را عرضه نمايند؛ و ازين کار خود خيلی شادمانه هم هستمگرديده است ، تا ديگران 
ميکنم، رهروانی " روشنائیِ  خودی"با همين اطمينان و اعتقاد، اينک سلسله مقاالتی را پيش کشيده  و تقديم رهروان 

به کهنۀ "انی که ضرب المثل ميگريزند، و به رهرو" جند از بسم اهللا"به فرسنگها و به مانند " ظلماِت  بيگانه"که از 
  !!!!!، مورد تأئيد شان قرار دارد" خود بساز که نو ديگران گران است

آن زمان نشر کرده بودم، با پيرايشی جديد " افغان جرمن آنالين"در ابتداء ده پانزده مقالۀ پيشين را که قبًال در پورتال 
آرزومندم که . انباشته شده است" قفس سينه"ف عرضه خواهم کرد و سپس يک سينی سخن ديگر را ، که در آرشي

ما " پشتو نويس"خصوصًا ازعزيزان . اين ابتکار، افکار آماده را برانگيخته و به ادامه و انکشاِف کار وادارد
نيز انجام بدهند؛ اگر اين راه و روش را درست " پشتو"صميمانه تمنا ميکنم، تا  اين کار را در زمينۀ زبان ارجمند 

  !!! ندميپندار
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيح
شهور کابليست، که يکه و تنها ، ضرب المثل م" ِ ديگران گران استبه کهنۀ خود بساز که نوِ " ــ ١

و " اعتماد به نفس"ميدهد و درس " اتکاء بخود"اين مثل ما را درس . را ميشويد" استدالل منطقی"روی هزاران 
 ....و درس " صيانت از گنجينۀ خودی"درس 

 


