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 Literary-Cultural   ــ فرهنگیادبی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  ٢٠٠٩مبر دس ٢٢ برلين ،
  
  
  
  

  

  به کهنۀ خود بساز که نوِ  ديگران گران است
  

  ری افغانستان و فارسی ايرانرق بين داوجوِه تمايز و تف
  

        )م بخش شش(       

   تلفظ ميکنندکرزای را کرزیايرانيان 
  و همينطور مينويسند

  
 پورتال ٢٠٠٩  دسمبر٢٢  امروزو در صفحۀشده  نوشته ٢٠٠٩ دسمبر ٢١ ،)١(روزنه قسمت پنجم که ديدر 

لمات فرنگی در زبان دری افغانستان و فارسی ، در مورد طرز تحرير کنشر گرديد" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
بخش مقاله ای را که به تاريخ در اين .  دنبالۀ همين مبحث خاص،ه اينک قرار وعد.ند عرضه گرديدايران، نکاتی چ

تلفظ ميکنند و " کرزای"را " کرزی"ايرانيان «  پيش ــ زير عنوان ه ــ يعنی دقيقًا دو سال و نه ما٢٠٠٦مبر پتس ٢٢
 تعديل و اضافات منتشر گرديد، با" رمن آنالينافغان ج" نوشته شده و در همان زمان در پورتال » مينويسند همينطور

 ايرانی ما به کلماتيست، که در  افغان وهدفم از اين مبحث خاص اين سلسله، توجه دادن برادران. عرضه ميدارم
  .ايران نادرست تلفظ گرديده و المحاله نادرست نگاشته ميشوند

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
 دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

  ٢٠٠٦ سپتمبر ٢٢برلين، 
  
  
  

   تلفظ ميکنندیکرزا را کرزیايرانيان 
  و همينطور مينويسند

  
. ين، که ضمن اين مقاله به ايجاز بررسی ميگردد کلمات از زبان برادران ايرانی ما حديثيست ديرتلفـظ نادرست

را " امريکا"مثًال . ايرانيان اکثر اسمای خاص يا اسمای َعـلم خارجی را نادرست تلفـظ ميکنند و نادرست مينويسند
، " زلمای"را " زلمی"، " کرزای"را " کرزی"، " غـفـورزای"را " غـفـورزی" ،" آفـريقا"را " قاافـري"، " آمريکا"
مگر کاش موضوع به همين چند کلمه خالصه . تلفـظ ميکنند و همينطور مينگارند... ، " عمرزای"را " عمرزی"

  .ميشد
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شان  اي، چون نوک زبان و قـلم دست برداربرادران ايرانیرسی ايران و فا ِ "سر کل"شايد کسی بيايد و بگويد که از 
اگر اينطور باشد و اين نارسائی .  استساخته شده، که قـدرت تلفـظ درست کلمات  را از ايشان ربوده" کلوله"چندان 

و به اصطالح  مگر اگر مزاح !!!ايشان باشد، کار تمام است) گوشتیزبان (ذاتی و مولود محيط  و ساختمان زبان 
  : را کنار گذاشته جدی گرديم، مراتب ذيل را تقـديم حضور خوانندۀ خواهـنده  ميکنم ) ٢"(یشوخ "نايرانيا

برای . د، که از ديد اين قـلم، شايان توجِه آگنده با تعجب استندر فارسی ايران و در کالم ايرانيان نکاتی به نظر ميرس
  :مبررسی بالنسبه همه جانبۀ موضوع، بحث را در چند بخش تعقـيب ميکني

  

  :ــ  کلمات عـربی 
. حرف اول تلفـظ  می کنند" ضم"به  ساختمان صرفی آنها ــ ــ بدون در نظر گرفتنِ  ايرانيان بعض کلمات عـربی را 

، موعـد ) زادگاه (دولت ، توزيع ، توحيد ، توجيه ، توليد ،  اولويت ،  موال ،  موقـف ،  موضع ،  مولد "مثًال کلمات 
حرف اول "همه را با " ، جبران ، جوالن ، موسوم  و غـيرهم) گفـتار(ال ، موج ، قـوس ، قـول ، موقع ، مورد ، شم

اين کلمات مگر در اصل عـربی خود همه به فـتح حرف اول آمده اند و همينطور اداء ميگردند . اداء مينمايند" مضموم
وشبختانه تقـريبًا تمام اين کلمات و کلمات در مملکت ما  خ. ميخواهـد" شين مکسور"که " شمال"ــ به استنثای کلمۀ 

ظ چنين کلمات، ـکه در تلفمعدود از هموطنان ما، ستند کسانی ـولی بدبختانه ه .ابِه آنها را درست تلفـظ ميکنندمش
 ، که ايشان فکر ميکنند، کهشايد اين باشددليلش هم . ان پيروی ميکنندشاز ايايرانيان را مقـتدا و معيار قـرار داده و 

ست، که بعض نادرست اهمين حدس . ظ  می کنندـدرست تلفتگان ايشان، ـتعليم يافاهـل خبرت و ايرانيان و خصوصًا 
لمان و راديوی صدای امريکا و راديوی آزادی را، به بيراهه ا راديوی بی بی سی و راديوی صدای نطاقان افغاِن

   . استکشانده
ص به کلمات عـربی هم نمانده و کلمات فارسی نيز از آن متأثر  مختدر فارسی ايران،" مضموم تلفـظ کردن ها"

ايرانيان نام شاعـر زبردست خود . تلفـظ ميکنند" دال"را به ضم " فـردوسی"و  " فـردوس"ميگردند، چنانکه کلمات 
يا صفـت ، اسم تفـضيل " اعـظم"و " اکبر"بر وزن " اوحد" کلمۀ البته(تلفـظ ميکنند " الف" به ضم را نيز" اوحدی"

  )ستو کلمۀ عـربي" واحد"ِ تفـضيلی 
ايد با کمال مـسرت بگويم که  ام، بتعقـيب کرده داخـل وطن را پخش بخشهای دری راديوها و تلويزونهایتا جائی که 

شمول لغات عـربی ــ سعی بليغ مينمايند و به ه  در تلفـظ درست کلمات ــ باکثر نطاقان دری ما در داخل افغانستان
درست تلفظ " . من است بس  اميدواری افـرادی همچوه ميشود که کلمات را نادرست اداء کنند؛ و اين مايۀديندرت د
 کلمات را نيز "مفهوم و معنای"، "نحوۀ تلفظ" کلمات ــ و خصوصًا کلمات عربی ــ از آن سبب مهم است، که "کردن

  !!! گرددتأثر ميسازد و اين قصه ايست، که بايد ضمن مقالۀ مستقل بررسیم
     

  :ــ  کلمات پشتو
کرزی ، عـمرزی ، زلمی، "درينجا به مثالهای صدر مقاله دوباره چنگ ميزنم و به تأکيد می آرم که ايرانيان کلمات 

  :تلفـظ کرده و مينويسند "  اضافیالف"ند، با يک ي"پشتو"را که همه کلمات " فـورزیغـ
  

  " ، عـمرزای ، زلمای ، غـفـورزایکرزای"
  

  : تحليل کنيم دستور زبان دریرا از نگاه " عمرزای" کلمۀ  اگر
همين . بزايد" مرـَُع"نی کسی که فـقـط است يع)  ــ اضافۀ مقلوبزايندۀ عـمر"(عـمر زاينده"مخـفـف " عمرزای "کلمۀ
د، که همه به کسی اطالق گردد، که فـرزندانی را بدنيا آورده باشد و بيار" زايندۀ غـفـور"يعنی " غـفـور زای "قسم
  .نام دارند" غـفـور"ر اند و همه پس

به زنی گويند که " ديرزای. "، مترتب بر همين ساخت لغويست"ديرزای و شيرزای"مثل معروف کابلی که گويد 
ه بــ اين ساخت لغوی آنقـدر مبرهـن است، که همه اهـل زبان . زايد"  شير"زنيست، که " شيرزای"زايد  و " دير"

را " شيرزای"و " ديرزای" معنای و بيسواد کابلیاگر از مردم عادی . از آن آگاهـندــ   بيسواد مامردم امی وشمول 
  .بپرسيد، جوابی غـير از آنچه آوردم،   نخواهـيد گـرفـت

  :از نگاه صرف زبان پشتو
 همين ."غفورزاده"و  "غفورزاد"يا " بچۀ غفور"يعنی " زیغفور"است و " بچه و پسر"يعنی " زوی"مخفف " زی"

  .منطقه ايست در شهر شهير قندهار" کرز"و ؛ "کرززاد"و " زادۀ کرز"يعنی " کرزی"قسم 
را " شاغلی"چنانکه کلمۀ . متأسفانه برادران ايرانی ما در پی اين نيستند، که به اصل درست کلمات پشتو توجه نمايند

را  در " شتوشين پ"، گوئیمينويسند" غلیبنا"ميشه در هيئت هميباشد، " اغل"و بشکل " شين پشتو"که در اصل به 
هم اين کلمه را " شار يزدیفمحمود ا" داکتر اثر معروف" افغان نامه" در کتاب  اخيرًا.حدس ميزنند" ن+ ب "هيئت 

دی که محقق بزرگی بوده است، درين زمينه کوچکترين تحقيق و ومرحوم داکتر افشار با وج. به همين صورت يافتم
  . استنکردهو توجهی دقت 
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مينويسند، که " زبان پشتو"ده و حتی نکاتی را در مورد م در زمينه توجِه الزم و کافی ننموفرهنگ نويسان ايرانی ه
  .از حقيقت فرسنگها فاصله دارد

  :چنين آرد" پشتو"ضمن شرح کلمۀ " فـرهـنگ عـميد"
ی از زبان فارسی و مخلوط از لغات شعبه اپختو ، زبان بومی مردم افغانستان است که ) ُت . ُپ . ( پشتو ــ ا« 

 ، ١٣٦٠فـرهـنگ عميد ، چاپ سوم  ٤٧٤صفحۀ (»  نوشته ميشود فارسی و عـربی و هـندی است و با الفـبای فارسی
،  است ايران  برخاسته"فـرهـنگ نويس معتبر"در همين يک جمله ای که از زبان يک ).  چاپخانۀ سپهر، تهران 
اشتقاق يافـته و نه الفـبای آن از " زبان فارسی"از " زبان پشتو"ختصرًا ميگويم، که نه م. يابيم عالمی اشتباه را می

است، نه " الفـبای زبان عـربی"اصًال "  و دریفارسی" زبان "الفـبای موجود"، چون  استالفـبای فارسی گرفـته شده
  .  " و دریفارسی"خود " الفـبای"

 نوشته ميشوند و "زبان عـربی"با الفـبای " زبان پشتو"و هم  موجود ِ " و دریزبان فارسی"واقعيت اينست، که هم 
" زبان فارسی"را شعبه ای از " زبان پشتو "حسن عمـيد کهفـرمودۀ آقای .  الفـبای مستقـل ندارد از خود کدام هـيچ
، اطالق گردد، توجيه و تاريخ زبانها و زبانشناسی تاريخیناآگاهی ايشان از عـلم زبان دارد، غـير از اينکه بر ميپن

" های دستوری و صوتی دستگاه"پندارند و رول  می" مجموعه ای از کلمات"را " زبان"ايشان گوئی . ديگری ندارد
  . دنرا ــ که اصل و کنه و ذات زبان را تشريح ميکنند ــ ناديده ميگير آن

  

  : و جهانیــ  کلمات فـرنگی
..." آفـريقا ، آمريکا ، پليس ، هـتل ، "شکل ه را ب..." ليس ، هـوتل ، ، پو) ٣(امريکا ، افـريقا "ايرانيان کلمات 
اما تلفـظ جهانی ــ و بالوسيله تلفـظ و نگارش درست ــ اين کلمات، همانا حالت  .گونه تلفـط مينمايند مينويسند و همين

 است و اگر ايجاب کند، در قسمت پنجم اين سلسله درين زمينۀ خاص مشخصًا، ولو به ايجاز، سخن رفته. اول است
  .موضوع را در آينده مفصل تر و با بسط بيشتر ، پيش خواهم کشيد

را که در اول و وسط کلمات فـرنگی " a"،  ايرانيان خوش دارند که مصوت  استطوری که بر من مبرهـن گشته
  .تلفـظ نمايند و همين گونه بنگارند، ممدود ) الف مددار" (آ"آمده باشد، بشکل 

. ميکنمه همين مختصر اکتفاء درين مقال بزمينه بسيار زياد است، که به شرح و بسط بيشتر نياز دارد و من   درمثالها
. به يقـين که وطنداران ما با ايرانيان بسيار در تماس بوده اند و ميباشند و به يقـين که متوجِه چنين امری گرديده اند

ی ميبرم، که با دوستان ايرانی خود در تماس بوده اند و يا به تماس نندۀ عـزيز را به صحنه ها و لحظاتپس ذهـن خوا
قـويًا  حدس ميزنم که افغانان خود بر اين نکته عـنايت داشته اند و اگر عـنايت نداشته باشند، آرزو ميکنم که . می آيند

  !!!!!! بعد از خواندن اين مقال،  بر موضوع توجهی فـرمايند و تصديق سخنانم را بيابند
     

  :نتيجه گيری
 ــ   و دری باشند و چه غـير فارسی و دریاز بحث باال نتيجه ميگيريم، که مردم ايران بسا کلمات را ــ چه فارسی

اين روند فارسی ايران گرديده،  فارسی ايران در همين مسير روان است و . نادرست تلفـظ ميکنند و غـلط  مينويسند
اما رسالت ما افغانان در قـبال اين انکشاف چيست؟ آيا مقـلد و  دنباله رو ايرانيان . کسی جلو آن را هم گرفـته نميتواند

  گرديم و همان کنيم که ايرانيان هميکنند و يا راه ديگری هم وجود دارد؟ايران و فارسی 
   

  :درس گيری 
  :درسی که ما افغانها بايد  بگيريم اينست که
لهجۀ فارسی ايران همينطور انکشاف کرده و . ويسند، مبارک خود شان باد آنچه ايرانيان درين زمينه ميگويند و مين

اما ما افغانان بايد . همينطور قـوام و دوام يافـته و کسی نميتواند و حق هم ندارد، که خالف آنرا از ايشان بخواهـد
شايستۀ دری را که در ملک حيف است که لهجۀ زيبا و . برکنار بمانيم"  بليه"د باشيم، تا ازين متوجه خود و زبان خو

است، از دست بدهـيم و نحوۀ به ابتذال " دری دان"و " فارسی فهم"ما رايج و مورد رشک و غـبطۀ بسا ايرانيان 
اين کار را ميکنند و اگر جهان بکام و افغانستان در "  بيگانهداز خو"بعض افغانانِ . نيمرفـتۀ فارسی ايران را کاپی ک

.  سوار خواهـند کرد"دری کابلی"جبرًا و قـسرًا بر شانۀ  را" لهجۀ تهرانی"امروز و فـردا زمام ايشان باشد، همين 
در ملک ما کم نيستند، ايشان بسيار و در سطوح مختلف دست بکارند و چون از " ايادی رژيم منحط آخوندی ايران"
  . تيار دارندرا نيز در اخو وسيع  ميگردند، امکانات تبليغاتی فـراوان رج تشجيع و تمويلخا

صراحت بگويم ــ بدون اينکه موضوع را عام  بسازم ــ  که چون افغانها از آثار و منابع ايرانی ه اين را هم بايد ب
کلمات در ذهـن " تلفـظ ايرانی"استفادۀ وسيع و سرشار ميکنند، خواهی نخواهی کلمات خاص و اصطالحات و حتی 

يعنی بسا . در نوشته و گفـتار خود بروز ميدهـند" غـير ارادی"م و گويا الجرآن را  ، در حدی که ايشان جای ميگيرد
ايشان تا . ميروند" فارسی ايران"ی داشته باشند، زير تأثير "نيت سوء"افغانان بدون اينکه بخواهـند و بدون اينکه 

  :ايران ميروند،  که فکر ميکنند زير تأثير انتشارات گستردۀ اندازه ای
  ». است است و هـرچه ايرانيان بگويند درست" ايرانسیفار" هـرچه هـست« 
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روزمرۀ خود  را پيشه و  انديشۀ " پيروی از فارسی ايران"بخاطر همين ديد و برداشت سطحی و واهی خود، 

  :رند، کهاينان غـير ازين گناهی ندا. ميسازند
  

 ظاهری نشراِتـَهَـّت و شکوه خود را ، دقـيقًا نشناخته اند و تحت تأثير ُاب" دری" نحوۀ زيبا و درست 
. کرده اند" کميت"را قـربان " کيفـيت"ايشان در واقع زير تأثير کميت رفـته  و . ايران قـرار ميگيرند

  :است" نشناختن"ايشان مبتنی بر دو اشتباه 
  " نشناختن درست دری افغانستان" يکی ــ
  "نشناختن درست فارسی ايران"ديگر و ــ 

 را ميداشتند، تا اين حد از راه نميرفـتند و  "شناخت"، اين دو "فارسی ايران" رو اگر افغاناِن دنباله
     !!!!!!!!به بيراهه رو نمی آوردند" دل پاک"با 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   :اتتوضيح
 اين حضرت ، از زبان عوام"ديروز"وض در ع کابليان است که بال استثناء اصطالح زيبای دری " دينه روز" ــ ١

به نيز " دينه"معمران و کهنساالن کابلزمين اين کلمه را به شکل مخفف آن . نيده ميشودبزرگوارــ که پاينده باد ــ ش
گی و ديرپائی لغات و اصطالحات در زبان عاميانۀ َرَس"در مقالۀ مبسوطی زير عنوان . کثرت استعمال ميکردند

 ٢٠و بعدًا با تجديد نظر و اضافات به تاريخ ) حدودًا ده سال پيش( "اميد" جريدۀ ٤٤٩که اصًال در شمارۀ " دری
کلمات بيشمار ديگر سجل و سوانح ر زمينۀ اين کلمه و نشر گرديد، د" افغان جرمن آنالين"پورتال در  ٢٠٠٥نومبر 

زاد افغانستان آزاد ــ آ" پورتال ٢٠٠٨ر ب سپتم١٧اين مقاله بعدًا در صفحۀ مؤرخ . معلومات کافی داده شده است
به خوانندگان عزيز و خصوصًا ارجمندانی را که اين سلسله را تعقيب ميکنند، .  يافتنيز افتخار نشر" افغانستان

  .دعوت ميکنم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" در پورتال ندن آن مقاله در آرشيف معروفیخوا
  

  :قابل تذکر ميدانم، که
از صفحۀ مدتی که را  مقاله ــ ٢٢٤ ــ مشتمل بر شيف مقاالت بندهر آ،"افغان جرمن آنالين"محترم پورتال 

مورد استفادۀ خوانندگان گرانقدر خود صحنه آورده و روی  مهجور نگهداشته بود، اينک دوباره خود " تحليالت"
 آرشيف صفحۀ AGO اميد است، که متصديان محترم پورتال . اظهار سپاس ميکنم بدين مناسبت .قرار داده است

مرا که مشتمل بر هفده مقاله است، نيز دوباره نمايان سازند و نيز مطالب متفرقۀ ديگری را که زير " ادب و فرهنگ"
  .و غيره درانجا نشر کرده بودم" الت قديمیمقا"نام 

  
در . دن، به معانی متفاوت بکار ميرو"دری افغانستان" و "فارسی ايران"يست که در تااز جملۀ کلم" شوخی" ــ ٢

عين « بخش دوم همين سلسله ــ قسمت دوم در در دری ما و فارسی ايران، مورد اين کلمه و مدلول های متفاوتش 
  .به شرح سخن گفته امبالنسبه ــ  » تفاوت و متضاد در دری افغانستان و فارسی ايرانکلمات با معانی م

و   مفهومرا دراست و اخيرًا آن در کالم ادبی ما نيز ترسب کرده آن،  یفارسی ايراناين کلمه با مدلول متأسفانه  
  !!!!!!!!و نويسندگان نخبۀ ما نيز می بينمشعراء آن در کالم " ايرانی"مدلول 

  
" اوريقا" اقـوام قـديم و بومی شمال افـريقا ــ الجزائر، تيونس ، مراکش، ليبيا ، موريتانيا و جمهوری صحرا ــ بنام ــ٣

اشتقاق يافـته "  اوريقا "هم از همين کلمۀ" افـريقا"قارۀ .  بنامند" بربر"ناميده ميشدند؛  قـبل از آنکه يونانيان ايشان را 
) حاج کاظم(اثر حسين عـلی يزدانی " پژوهـشی در تاريخ هـزاره ها"کتاب  بس ارزندۀ  ١٧٣استناد صفحۀ ه ب. (است

   ) ١٣٧٢، چاپ دوم، چاپخانۀ مهر ـ قـم ، تابستان 
   
  

      
 


