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 سيدھاشم سديد

  ٢٠١١ دسمبر ١١

  

  تا کی بايد بی خريطه فير کرد؟
  

خصوص قبول و عدم قبول ه ن، باگر مشاجره ھای گاه و بيگاه ما افغان ھا پيرامون زبان فارسی دری و خاستگاه آ

کلماتی که ظاھراً ساخته و پرداختۀ ھمسايه ھای ايرانی ما ميباشد، ناشی از تعصبات سمتی و قومی و لسانی و يا 

تالش ھای حقيرانۀ برخاسته از احساس فضل فروشی و خود مطرح کردن و نشان دادن حضور خود در ميدان بحث 

طبيعيست که مثبت بودن، يا . خی و تندی آن، امری است سودمند و مثبتنباشد، با ھمه کمی و کاستی ھا و تل

سودمندی اين مباحث در شکل اين گونه بحث ھا يا مشاجرات نيست، بلکه در آغاز يافتن و نفس وجود اين نوع 

رد مثابۀ مدخلی برای مباحثات و مشاجرات عميق تر در روند دست يابی به سودمند ترين تصميم در موه مشاجرات ب

  .باشد زبان و فرھنگ و غناء بخشيدن به آن می

 . چرخد بحث ھای بعضاً خشن فعلی، تا جائی که من آن ھا را تعقيب نموده ام، پيرامون چند نکته می

وجود ه کلماتی که در دھه ھای اخير در ايران ساخته شده اند، چه از بطن زبان فارسی دری به شکل ترکيبی ب) اول

فراموش شده يا مھجور را دو باره رواج داده اند و چه کلمات خارجی را ترجمه و معادلی را آمده اند، چه کلمات 

 در زبان خويش ايجاد نموده وارد زبان کرده اند، نبايد در زبانی فارسی دريی که ما مردم افغان آن را ه ایبرای کلم

د بدين وسيله، که اکثراً آنر تھاجم فرھنگی خواھن چرا؟ چون ايرانيان می. بريم مورد استفاده قرار بگيرد کار میه ب

حق نيست، در جامعۀ ما نفوذ کرده ما ه حق است يا به می نامند، برای چند لحظه به اين کاری نداريم که اين ادعا ب

  .را برای پيشبرد مقاصد سياسی خويش در انقياد فکری خود درآورند

مندی کلمات تازۀ فارسی دری را که ايرانيان از ه با عالقخواھند از روی نياز و  دستۀ از افغانانی که می)  دوم

وجود می آورند، يا در صورتی که معادل برخی از کلمات ه درون زبان فارسی دری، بيشتر به صورت ترکيبی، ب

خصوص کلمات  فلسفی ـ علمی يا تخنيکی، در زبان فارسی دری وجود نداشته باشد آن را اختراع می ه خارجی، ب

  . رند و مورد استفاده قرار بدھندکنند، بپذي

خواھند زبانشان از آلودگی زبان ھای خارجی واراسته و پيراسته  کسانی که بدون دشمنی با سائر زبان ھا می) سوم

  .باشد
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گسترش ارتباطات و گروھی که بدون تعصب و تنگ نظری با توجه به کوچک شدن ھرچه بيشتر جھان و )  چھارم

ت ميان انسان ھا چه در درون يک کشور و چه در مقياس جھان خواھان داد و گرفت ش مشترکايمعامالت و پيدا

  .زبانی ـ فرھنگی و تحکيم ارتباطات مزيد ھستند

افرای که ھيچ زبانی از ھيچ قومی را در داخل کشور، به غير از زبان خود به رسميت نمی شناسند و حتی )  پنجم

چنين افرادی را با تأسف من شخصاً در اروپا سراغ .  زبان تکلم نمی کننداگر قادر به تکلم به زبانی ھم باشند، بدان

  .  در مورد اين ھا، چون واقعاً بسيار کوته فکر ھستند، زياد حرف نمی زنم. دارم

گروه چھارم که به پيروی از تفکرات دگرپذيری و ديد توأم با مدارا به داشته ھای فرھنگی فکری ديگران نگاه و به 

خصوص زمانی که ميان فرھنگ ه ولی اگر در ھمين حد، ب. گذارد، انسان ھائی ھستند قابل تحسين ام میآن ھا احتر

ھای درون مرزی و بيرون مرزی مشاجره و تخاصم و تخالف وجود دارد و اين ھا حرف سالمی برای گفتن دارند، 

رات دگرپذيری و خوب از نظر اجتماعی توان گفت که اينھا باوجود داشتن تفک اما چيزی نمی گويند، اکتفاء کنند، می

  ! و سياسی مردمانی ھستند خنثی

خواھند بدون دشمنی با سائر زبان ھا زبان شان را از وجود کلمات غير ضروری و نامأنوس و  گروه سوم که می

ترش ثقيل بيگانه پاک بسازند و با ايجاد کلمات ساده يا مرکب مورد نياز موجود در زبان خويش زبان شان را گس

ه  خويش، که خواستۀ بۀبدھند، خصوصاً در جوامع چند زبانه، بايد چنين اجازه ای را داشته باشند که به اين خواست

ھند، براساس . جوامع زيادی امروز در جھان وجود دارند که دارای چند زبان ھستند. حق است، جامه عمل بپوشانند

ھر مليت در اين کشور عمدتاً به زبان خود . ان رسمی است زب٢٢ که داشتم، دارای یاطالعات ھشت ـ نه سال قبل

ھر ايالت حق . کنند خوانند و تدريس می در مدارس و تعليم گاه ھا ھم به زبان خود شان درس می. کند صحبت می

دولت مرکزی اگر . دارد که در راستای تقويه و بھبود زبان خود، باوجودی که به يک ھند واحد تعلق دارند، کار کند

دارندگان زبان ھای ديگر . کند گيرد، آن کلمه را تنھا شامل زبان ھندی می ر مورد ايجاد يک لغت جديد تصميم مید

 داشته باشند، آن را، مانند دولت مرکزی، به وسيلۀ ه ایوجود آوردن چنين کلمه حق دارند خود شان، اگر نياز به ب

  .ه، شامل زبان خويش بسازندت و مسلکی انتخاب و يا ايجاد کرديصالح يک کميسيون با

را برای کانون ھای تحصيلی عالی کشور انتخاب نموده به دولت ... کار کميسيونی که کلمات پوھنتون و پوھنحی و 

به نظر من اين عالمه ھا نبايد تنھا به يک ! غرض تصويب پيشنھاد کردند، بدون شک درست بود، اما کامل نبود

، نويسندگان و زبان شناسان اءکه اين کميسيون با  اعضای بيشتر و متشکل از ادببھتر آن بود . کردند زبان فکر می

ه سائر زبان ھای رائج در کشور ترکيب می يافت؛ و يا کميسيون ھای جداگانه برای صاحبان صالحيت ھر زبان ب

ان منبع و مرجع، يا به ھمان زب. کردند وجود می آمد تا ھر يک به زبان خود اسمی برای اين کانون ھا انتخاب می

ھمانگونه که کامپيوتر را کامپيوتر . کردند  میاءطور مثال، مانند سائر کشور ھا، اکتفه يعنی يونيورستی و فاکولته، ب

 چند ۀکاری که کميسيون منتخب در آن زمان کرد، در يک جامع. ميگوئيم... و تيلفون را تيلفون و راديو را راديو و 

اميدوارم آنانی که الف از دموکرات بودن . کرات بودن را داشت، کار درستی نبودزبانه و کشوری که ادعای دمو

که خود را به  نويسند، در وقت نوشتن اين کلمه را و اين جواب اين نوشته چيزی میه می زنند، اگر بنابر تعصب ب

 ھمه افراد و ھمه اقوام اين اصل و اين حقيقت را نبايد فراموش کنيم که. دانند، فراموش نکنند اين کلمه متصف می

 اگر در جامعه ای چنين تفکری وجود نداشته باشد، نمی. در يک کشور کثيراالقوام بايد دارای حقوق برابر باشند

زمانی که، مثالً انگلستان کشور چند زبانۀ خود را به . توانيم آن جامعه را رشد يافته و مترقی و دموکرات بخوانيم

. امروز از راه زور و تحميل ھيچ کاری عملی نيست. زبان تبديل کرد، گذشته استزور نيزه به کشور دارای يک 
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اين تغيير را ما . وجود نمی آيده چند زبانه باالخره يک زبان واحد بۀ ولی اين طور ھم نيست که در يک جامع

 و ساده در تلفظ و رينيزبان ھائی که غنی و قوی و با ريشه و ش. وجود می آورده بخواھيم يا نخواھيم خود زبان ب

کند، اما نه در ده يا  گفتار و افھام و تفھيم ھستند باالخره راه خود را به عنوان زبان واحد در ميان يک ملت باز می

  . بيست و سی سال و يا يک و دو قرن

ز کنم که برخی ا  دوم، باوجود بی طرف بودن من در اين قضيه، من اين سؤال را مطرح میۀدر مورد نظريات دست

ما ھا که اين قدر با بعضی از کلمات يا اصطالحات ظاھراً ايرانی خصومت داريم و نمی خواھيم آن ھا را در 

 درصد اين کلمات يا اصطالحات يا امثال و حکم در زبانی که ما آن ٩٩مکالمات روزمرۀ خود استفاده کنيم، اگرچه 

اليام وجود داشته اند، آيا فکر کرده ايم که ما در ارتباط را فارسی دری و زبان خود می ناميم وجود دارند و از قديم ا

زبان خود، به استثنای چند اثر محدود از چند انسان قابل قدر، چقدر کار کرده ايم و در فکر مشکالت خويش در اين 

 از يک زمينه بوده ايم؟ چند تا غياث اللغات يا دکشينری و فرھنگ که خود نوشته باشيم و بتوانيم به کمک آن اثری

درستی، طوری که آن را بخوانيم و بفھميم، در کشور خود سراغ ه شاعر يا فيلسوف يا صاحب انديشۀ قديمی را ب

داريم؟ ھر يک از ما خواه دانشگاه ديده و خواه مدرسه و حوزه و مسجد رفته، وقتی با برخی از اشعار آقای مختار 

وجود آورده اند مراجعه نکنيم، معنی بعضی ه ی که ايرانيان بکه به ھمين فرھنگ ھائ زاده روبرو می شويم، تا وقتی

در سابق به لغت نامه ھائی که توسط فارسی زبانان ھندی تأليف و . از کلمات يا بھتر بگويم لغات را نمی فھميم

  که مایھمينگونه اگر به دستور ھای زبان. کرديم و امروز به ھمين فرھنگ ھای ايرانی تدوين می شد مراجعه می

وجود آمده و کار ھائی که ه  که در ايران بیتأليف و تدوين کرده ايم نگاه کنيم شايد با مقايسه با دستورھائی زبان

ھمينطور در گسترۀ . ايرانی ھا در اين زمينه نموده اند بتوانيم بگوئيم که ما ھيچ کاری در اين عرصه نکرده ايم

توانيم از اھميت ترجمه سيزده يا  کدام يک از ما می... ی و  آثار گران بار ادبی، فرھنگی و علمی اروپائۀترجم

ويل و آريل دورانت، که اگر ھمۀ آن ھا در کنار ھم قرار گيرند قطر مجموع سيزده يا " تاريخ تمدن " چھارده جلدی 

 ھا رسد، چشم بپوشيم؟  بزرگترين و مھمترين کار فرھنگی ما افغان چھارده جلد اين اثر به بيشتر از يک مترمی

 در شش جلد ١٣۵٢ يا ١٣۴١بود که در سال، اگر فراموش نکرده باشم، " دايرة المعارف آريانا " تأليف و تدوين 

آن در تقريباً چھار جلد نسبتاً قطور، و متباقی بيست و پنج يا بيست " ا " و " آ " در شش جلد که حروف . تکميل شد

ع اين سه جلد برابر به قطر دو جلد اول و دوم نميشد، و شش حرف آن در چيزی کمتر از سه جلد که قطر مجمو

دليل اينکه بيشتر از سه جلد اول آن حاوی دو حرف و کمتر از سه جلدـ جلد آخر آن از پوست سير . تأليف شده بود

اشد غير از بی حوصله ھم نازکتر بود ـ اخير آن حاوی بيشتر از بيست و چھار حرف بود چيز ديگری نمی تواند ب

شدن يا عالقه نگرفتن بيشتر کانونی که متشکل از ده ھا عضو بود در امر پيشبرد اين کار سترگ؛ در حالی که 

، ھمراه با يک جلد مقدمه، فرھنگ يا لغت نامه ای است دارای "علی اکبر دھخدا"نام ه حاصل کار يک نفر ايرانی ب

، ءيست تا سی برابر کاری است که جمع کثيری از انديشمندان، استادان، ادباپانزده جلد که از نظر کميت بيشتر از ب

  !از تفاوت کيفی آن فعالً چيزی نمی گويم! نويسندگان و افراد مسلکی ما برای تأليف دايرة المعارف مذکور نمودند

وجود ه ه ای را بقرار نوشته ھا اين مرد به تنھائی و به مصرف خود بيشتر از سی سال کار کرد تا چنين گنجين

  ! آورد؛ تازه، نوشتن اين فرھنگ تنھا کاری نيست که او کرده است

نظری به ادبيات فلکلوريک ! اميد است فکر نکنيد که من به دفاع از ايرانيان برخاسته ام يا من ايرانی زده شده ام

اين دو زمينه در کشور ما چقدر کار در ! ندازيد قصه ھای نانوشته برای کودکان بينانوشتۀ کشور، ھمينطور به

به فقر خود در زمينۀ فرھنگ ! ندازيده ترانه ھای فلکلوريک نانوشته بيصورت گرفته است؟ ھمچنين نظری ب
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خواھم آنانی  من می! به ضعف داستان نويسی و رمان نويسی خود تعمق کنيد! سياسی و به دانشنامه نويسی نظر کنيد

ـ و کتاب ھای " زبان باز" ينه ھا محروم کنند يک بار کتاب ارزشمند خواھند ما را از داشتن چنين گنج که می

ديگری ـ داريوش آشوری را که به قول آقای لقمان عصارۀ چھل سال زحمت وی است بخوانند و ببينند که اينھا 

ر اينطو! کشيم کنيم و زحمت می کشند و ما ھا چقدر کار می کنند و زحمت می چقدر در ارتباط با زبان کار می

در تاريخ داستان نويسی ايران ھيچ داستانی . ميگويند صد زدن زرگر و يک زدن آھنگر! نيست که ما استعداد نداريم

اما تيراژ کتاب اول نويسندۀ جوان افغان، آقای . به تيراژ بيشتر از ده يا بيست ھزار در ايران به چاپ نرسيده است

 اين حرف نشان از آن دارد که ما توان انجام کار ھای !خالد حسينی، در چاپ اول از مرز يک ميليون گذشت

  ! ارزنده، دقيق، سنجيده و درخورستايش را داريم

دردبخور در زمينۀ زبان خود کرده ايم و چقدر اثر سودمند و دارای ارزش برای مراجعه ه راستی ما چقدر کار ب

که کار پدران ما ھستند به آن  نام اينه فردا، بدر اختيار داريم که حاصل رنج خود ما باشد و فرزندان ما، ) رفرنس(

اول اين  ظرف و ظرفيت را پيدا کن و در اختيار مردم بگذار، بعد به اصطالح عوام ! عزيزم. ھا افتخار کنند، داريم

  "!بدرنگان " 

کمی ھدف من از تذکر اين مطالب اين است که ما، خصوصاً آنانی که در اين مورد خود را صاحب نظر ميدانند، 

بخشد و نه حاصلی به  تکان بخوريم و ببينيم که حرف، ھرچند زياد باشد، نه ھميشه و حتماً، نه کار ما را بھبود می

و ببينيم که واقعيت ھا، اگرچه تلخ و دردناک، چيزی ديگری اند که نميتوانيم در برابر آن ھا ايستاده . ھمراه دارد

توان واقعيت ھا را مخدوش کرد، بلکه با عمل  تعصب آميز نمیبا حرف خشک و خالی و مخالفت بی جا و ! شويم

راه انداخته ايم، چقدر درد ھای ه و ببينيم که از اين جنجالی که در باب زبان ب!  بايد کمبودات ما بھبود و تغيير بيابند

در ھمين سطوح و از جانب ديگر ببينيم که در واقع ما فراموش کرده ايم که ھمين مباحث و ! ما واقعاً دوا ميشوند

  !    اشکالی که اين مباحث جريان دارند، خود آب به آسياب بيگانه ميريزد

خصوص ه اگر مشاجره ھای گاه و بيگاه ما افغان ھا پيرامون زبان فارسی دری و خاستگاه آن، ب" در باال نوشتم که 

ميباشد ناشی از تعصبات سمتی و قومی قبول و عدم قبول کلماتی که ظاھراً ساخته و پرداختۀ ھمسايه ھای ايرانی ما 

و لسانی و يا تالش ھای حقيرانۀ برخاسته از احساس فضل فروشی و خود مطرح کردن و نشان دادن حضور خود 

طبيعيست که . در ميدان بحث نباشد، با ھمه کمی کاستی ھا و تلخی و تندی ھای آن، امری است سودمند و مثبت

 در شکل اين گونه بحث ھا يا مشاجرات نيست، بلکه در آغاز يافتن و نفس وجود مثبت بودن، يا سودمندی اين مباحث

مثابۀ مدخلی برای مباحثات و مشاجرات عميق تر در روند دست يابی به سودمند ترين تصميم ه اين نوع مشاجرات ب

 که ما پيرامون اين آيا توجه نموده ايد که چقدر وقت است." باشد در مورد زبان و فرھنگ و غناء بخشيدن به آن می

  !چرا؟! ميان آمده است؟ ھيچ؟ه کنيم؟ چه تغييری در شکل و نوع و مضمون بحث ھای ما ب مشکل جدل می

 کانونی را، تا حد توان، از زبده "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پيشنھاد من در اين خصوص اين است که پورتال 

وجود بياورد تا اين بزرگان در اين ه و داخل کشور از راه انترنت بترين اشخاص وارد به ادبيات و زبان در خارج 

  . خصوص به مشوره و کمک مشترک کار الزم را آغاز کنند

ھمه زبان ھا در کشور ما مھجور افتاده و محتاج کار ! بايد تنھا در خصوص يک زبان صورت بگيرداين کار ن

اگر .  که ھر يک در بخشی و در مورد زبان خاصی کار کندوجود بياينده در اين کانون بايد گروپ ھائی ب. ھستند

وجود بيايند که ھر کدام در رابطه با يک ه امکان جمع کردن ھمه در يک کانون وجود نداشته باشد، مجمع ھای ب

زبان کار کرده حاصل کار شان را اول در  پورتال  نشر کنند و بعد از آن ھمه را، به ارتباط موضوع، در دفتر ھای 
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! شايد ھم بھتر باشد که اين کار را پورتال کند.  چاپ برسانند و در بدل قيمت تمام شد در اختيار مردم بگذارندبه

گی نکارنده اين سطور نامکمل ه اميدوارم افراد صاحب صالحيت اين پيشنھاد را، که بنابر ضيقی وقت و بی حوصل

  !است، در قدم اول، تکميل کنند

يعنی اين ھا ھم درست ميگويند و ھم . شود که اين ھا کامالً حق به جانب نيستنددرخصوص گروه اول بايد عرض 

 لغاتی که مربوط به زبان خود ما ھستند و در ۀما نبايد به نام، يا به بھانه ھای غرض آلود حتی از استفاد. نادرست

اگر اين ھا . ن ما ھم می کننداين کار را برادران پشتو. باشند و وجود دارند، خودداری کنيم زبان خود ما مروج می

حق دارند برای بی نيازی ادب و زبان و برای غنی سازی ذخيرۀ لغات شان، اگر خود قادر به ايجا لغات جديد در 

عنوان زبان خود، متوسل شوند، ديگران ھم بايد اين حق ه زبان شان نيستند، به زبان پشتون ھای آنطرف سرحد، ب

منتھا به شرطی که متوجه خود، متوجه .  دسترس شان قرار می گيرد، استفاده کنندرا داشته باشند که از آنچه در

ما، ھمۀ ما، بايد بکوشيم که نه خود ما و نه ھوش و حواس و !! آيندۀ خود و متوجه فرھنک و کشور خود باشند

ای سلطه جو انديشۀ ما در چنبرۀ افراد غرضمند، چه در درون کشور و چه در بيرون کشور و در چنبرۀ کشور ھ

   !!متوجه استقالل خود باشيم: به يک سخن. قرار نگيريم

شود ما در برابر ھيچ زبان ديگری حساسيت نشان نمی دھيم؛ پس چرا در برابر زبان فارسی  طوری که ديده می

  ؟" را از شقيقه بکشيم.. درد ک "آيا الزم است که ! دری چنين حساسيتی وجود دارد؟

را ... کلمات مانند چرخبال و رايانه و . رفدار استفادۀ تمام کلمات ساخته شده در ايران نيستمنا گفته پيداست که من ط

به دليل اين که قبل از وجود اين کلمات، نام ھای انتخاب شده توسط مخترعين يا سازندگان اين وسايل، يا نام ھای 

 بود و مردم ما با آن ھا آشناتر ھستند و از  و منبع اوليۀ اين وسايل در کشور ما رواج پيدا نمودهاءمتعلق به منش

طرفی معادل اين کلمات در زبان ما وجود ندارند، يا کلماتی را که معنای خوب ندارند، مانند چالش که به جای چلينج 

يا کلمات انگليسی و ! را گرفته است، نبايد در زبان خود راه بدھيم" دعوت به مبارزه"رود و جای انواع  کار میه ب

آموختن . من نمی گويم که ما زبان ھای بيگانه را نياموزيم. لمانی و ھندی و غيره و غيره راای و فرانسوس و روس

  .چيزی و اختالط زبان ھا چيز ديگری است

را که حال و بعد از دھه ھا يا شايد ... لون و موتر و بايسکل و سينما و تی مانند چای و قرنطين و کلوش و پکلمات

  ! خود گرفته اند، نبايد شامل اين پيشنھاد کرده يت، صفت و حيثيت زبان ما را بيکی دو قرن ماھ

انگليسی يا روسی و ھندی صحبت می کنيم، زبان ... توانيم وقتی با يک امريکائی يا روسی و ھندی و  ما می

 د چيزی میکنم، يا به زبان خو کار ببريم، اما وقتی به زبان خود صحبت میه انکليسی و روسی و ھندی را ب

 کالم و تفھيم سخن و يا برای نشان دادن فھم و دانش خود به ديگران، ۀنويسيم، نبايد در جريان صحبت و برای افاد

خواه اين زبان پشتو ! اصالت زبان خويش را در ھر حال بايد حفظ کنيم! کار ببريمه کلمات غير از زبان خود را ب

و بکوشيم که بحث ھای احساساتی، تحريک کننده، بی مورد و زيانمند ... باشد، خواه فارسی و ازبکی و ترکمنی و 

  . را در اين خصوص کم کرده به جای آن به کار ھای بيشترعملی، مفيد و محسوس بپردازيم

  :پرسش آخر برای تتمۀ کالم

ويند که چرا توانند بگ  کسانی که مخالف استفاده از کلمات دانشگاه و دانشکده در زبان فارسی دری ھستند آيا می

بار ھم در طول زندگی خويش با کلمات اقامتگاه، خوابگاه، قرارگاه، شامگاه، ايستگاه، استراحتگاه، پناه  حتی يک

در زبان ما وجود دارند " کده " يا آتشکده، ميکده، غمکده، دھکده و ده ھا کلمه ای که با پساوند ... گاه، شرمگاه و 

با پساوند ...  آتش و و کلمات ده و غم و" گاه"و شام و قرار و پناه با پساوند مخالفت نکرده اند؟ اگر کلمات خواب 
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کار ببريم، چرا دانش که مانند ه توانند مربوط به زبان ما باشند و ما اجازه داريم آن ھا را در زبان خود ب می" کده"

و غيره در زبان " پرور"و " پژو "و" جو"و " کده"و " گاه"کلمات ديگر شامل زبان ما است نميتواند با پساوند ھای 

  !!    ما مورد استفاده قرار نگيرد؟ اين دو کلمه را تنھا منباب مثال انتخاب نمودم و الی سر اين رشته دراز است
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