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  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی  

      2012 م مارچھيازدبرلين ــ       
 

  

    

  تھاُجـــِم فــرھنگِی ايران

  تھاجِم گـزنده  از تھاجِم خـزنده  تا

  )قسمت دوم ( 

و سپس از تفاوتھای دری افغانستان  ات رفتی عرضه گرديد و حديث از کليّ تمھيداتاول  تدر قسم 
که در اصل خود يک گفته شد که دری افغانستان و فارسی ايران . و فارسی ايران سخن به ميان آمد

کام0ً متفاوت ازھم، چنان رشد کرده  و در محيطھای ھورقرون و دُ بوده اند، به مرور " دری"زبان 
ی تفاوتھا درين قسمت مشخصاً از. ميباشند دتباعِ و مُ ق تفارِ اند که امروز در ھرسه دستگاه زبان مُ 

و چوکات  قراتستون ِف البته بايد گفت که . نمائيمبحث ميايران  ما و فارسیملک موجود بين دری 
و يکسانند، ھمان قسمی که فی مابين  مانده رو استوا ھردو ثابت دستوری و گرامریاصلی 

و اين کام0ً مطابق به طبيعت زبانھاست، که . انگليسی انگلستان و انگليسی اتازونی مشاھده ميکنيم
 آنھا "دستگاه لغوی"ند؛ در حالی که شونمي محسوسخود دشتخوش تحو;ت  "گرامریدستگاِه "در 

ان متحولترين دستگاه زب  خاطر از ھمينو  يرداز ھمه بيشتر در معرض تحول و تطور قرار ميگ
 سراغ در ھر عصر و زمان که در ھر زبان را دانند و مجموعۀ لغات و کلماتی "گاه لغویدست" ھم

است و در آن تغييرات و تحو;ت " بسته"و " محدود"زبان  "دستگاه گرامری"بزبان ديگر . ميشوند
است و  "نامحدود"و " باز"زبان  "از لغویجھ"رونما نميگردند، در حالی که و ملموس مرئی 

يعنی . پذيرش لغات و کلمات جديد را ھرگز از دست نميدھداز دست دادن کلمات رائج و ظرفيت 
و فرار کلمات به روی ايجاد کلمات جديد و ورود لغات بيگانه  "دستگاه لغوی"که دروازه ھای 

و و کسی جلو ورود  باز است "0قچارپ"ھميشه و باصط0ح زيبای عاميانه موجود و متداول، 
  :!!!آنھا را گرفته نميتواندفرار 

  

  :در دستگاه دستوری 

 و يا "یصرف"قواعد در به مرور زمان د که گردی اشاره ميخرد و کوچک تحو;ت ين عرصه بهدر

اصل "را از " فارسی ايران"و بالوسيله رونما گرديده ــ  در ھردو يا ــزبان فارسی ايران  "ینحو"
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 ايران و مکتوب يا محض دامنگير فارسی ادبی تعدادی ازين تحو;ت .اندساخته  دورآن  "یدر

ولی تعدادی ازينھا ھم دامن فارسی شفاھی و . د و يا که صرف در زبان گفتار مشاھده ميگردندنميباش
ايران  "فارسی معياری"ادبی و باصط0ح غلط فارسی مکتوب و روزمره را گرفته است و ھم دامن 

نشأت کرده و تمام زبان را متأثر ساخته است، و لفظ قلم ;ت از زبان مکتوب ی ازين تحوّ عده ا. را
. کوچه و بازارگفتار و مشاھده ميکنيم و ھم در زبان و مکتوب را ھم در زبان ادبی  ھادر حدی که آن

  :در ذيل به تعدادی ازين نکات اشارت ميشود

  :مفرد غائب زمان ماضی مطلق؛ مث0ً  اضافی و قبيح در آخر صيغۀ "ش"آوردن  ــ

اين کار ناھنجار که  ".خورد"يعنی  "خوردش"؛  "رفت"يعنی  "رفتش"،  "ھست"يعنی " ھستش" 
  .محسوب ميشوددری /زبان فارسی نحوِ در زبان گفتار ايرانيان عام گرديده است، تخطی صريح از 

  :ا زير پا ميکند؛ مث0ً ر "زبان صرف"ــ تصرفات در ام0ی بعض کلمات مرکب که قواعد 

  جست و جو، شست و شو، گفت و"در بعض کلمات مرکب؛ از قبيل " واو عطف"ــ حذف    

  تحول"به حيث يک  ..."جستجو، شستشو، گفتگو، "که در فارسی ايران در ھيئت  ..."گو،      

  .، تحولی که فونتيک زبان  را نيز متأثر ساخته استپذيرفته شده است "صرفی      

  :از بعض کلمات؛ مث0ً  "الف کشيده"و  "واو کشيده"ی بعد از "ی"ــ حذف حرف    

  که با..." ، کو، جست و جو، شست و شو، گفت و گو، خورو، مو، سو، جو، پا، سرا، جا، "ــ    

  ، کوی، جست وخویموی، سوی، جوی،  روی، پای، سرای، جای،"از کلمات  "ی"حذف       

  صرفی اين کلمات را تحول اين امر .بوجود آمده اند..."  گفت و گوی،جوی، شست و شوی،       

  کامل نگھداشته شدهن به س0مت ه شکل اصل آدر دری افغانستان اين کلمات ب .نشان ميدھد      

    .اند      

  : بعض کلمات مرکب؛ مث0ً ميانۀ از   "ھای غير ملفوظ"حذف  ــ   

  که در فارسی  ..."ند، سرمايه دار، دسته جمعی، ع0قه مند، سايه بان، انديشه مند، بھره م"      

  ؛ است هشدرائج ..." سايبان، انديشمند، بھرمند، سرمايدار، دستجمعی، ع0قمند، "ايران بشکل        

  بار دگر واضحاً ميبينيم که تحول صرفی بر فونتيک اين کلمات .گفتار ھم در نوشته و ھم در      

  "طوطی وار" را نيز چنين اغ0ط ی از افغانان تعليميافتۀ ماه اکه عد با تأسف. تاثر نھاده اس      

  را در زبان ترکيبات ينھمود استعمال ميکنند، در حالی که کاپی کرده و آنھا را در لفظ قلم خ      

  !!!!!!وای بر ماشفاھی درست تلفظ مينمايند؛       

از فرانسوی وارد  "باللفظ"که بر اثر ترجمۀ  استمراری به شيوه ایو ماضی ــ استعمال حال 
چنين طرز  ...." ؛دارد می آيد ؛داشت خانه ميرفت ؛دارم ميخورم": فارسی ايران شده است؛ مث0

د سازنميدری قطعاً / فارسی ايران گرديده است، با قانونمندی زبان فارسی "ِنحو"استعمال که وارد 
با آن ھم چون چنين چيزی سرتاپای فارسی ايران را  .و از جملۀ ابتذا;تش بايد به حساب آورد

غلطش به نادرست و  "فارسی ايران"فراگرفته است و مردم ايران آن را پذيرفته اند، نميتوان برای 
برای دری افغانستان مگر چنين کاربردی در حکم پامال کردن روح و روان زبان ما . حساب آورد

جھت افادۀ مسأله غير از شيوه ھای در دری ما . دگردشمرده ميشود و بايد جداً از آن پرھيز 
سازگار کام0ً معمول است که با قانونمندی زبان ما ھم طرق ديگری  ،مکتبی متعارف دستور

  .ميباشد

 "جمعبندی"از آنھا نحوۀ  "کسرۀ اضافه"که حذف ) ترکيب اضافی(ــ جمعبندی بعض کلمات ترکيبی

قتل عام ــ قتل عامھا؛ نقطه نظر "گل گ0ب ــ گل گ0بھا؛ ": د؛ مث0ً دھفارسی ايران مي بهخاص را 
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سطح دانش ــ سطح دانشھا؛ صورت دعوا ــ صورت دعواھا؛ راه حل ــ راه حلھا؛ ــ نقطه نظرھا؛ 
قاط نظر؛ گلھای گ0ب؛ قتلھای عام؛ ِن "که در اصل خود و در زبان دری افغانستان در ھيئت  ..."

اين نکته  .جمع بسته ميشوند ..."؛ )يا سطحھای دانش(وح دانشسطصورتھای دعوا؛ راھھای حل؛ 
خوشبختانه که چنين امری  .نشان ميدھدايران را در دستور زبان فارسی  "تحول صرفی"يک 

تعدادی ازين جمعھا را و اھل خبرت ما عارض دری ما نگرديده است، گرچه بعض از نويسندگان 
  :نبخشودنی؛ زيراسخت ناھيست و اين گ ؛ميبندندکار  بطريقۀ ايرانيان به

مانند ه ب اتترکيباين را در چنين ترکيبات ساقط ساخته و با کل  "کسرۀ اضافت"در فارسی ايران 
چنان که در  ھاآندر حد ازينرو حق ھم دارند که قاعدۀ جمعبندی را . معامله ميکنند "کلمات بسيط"

را در  "کسرۀ اضافه"ما چون در دری ما ا. اء ميباشند، اعمال نمايندمرعی ا;جر "کلمات بسيط"حد 
 "فارسی ايران"شيوۀ مروج د، استعمال جمعبندی اين کلمات بھيچکدام ازين ترکيبات، ساقط نميسازن

 "گل گ0بھا" و "قتل عامھا"و   "نقطه نظرھا"مث0ً استعمال !!!! است "ضاعفمُ  غلطِ "و  "غلط غلطِ "

 !ا واقعاً قبيح استبرای دری م...  ،"دلھا درد" ،"سطح دانشھا" ،"صورت دعواھا"و  "راه حلھا"و 

  .مفاھيم کام0ً متفاوت ازھم اند "سطح دانشھا"و  "سطوح دانش"آخر قبل مااز طرف ديگر در مثال 

تخطی صريح  کهبحيث ع0مت مفعول بی واسطه در جم0ت مرکب،  "را"حرف  غلطِ  ــ استعمالِ 
  :مث0ً از نحو زبان دری و فارسی ميباشد؛ 

  )دری ما. (م، تاحال نخوانده امه بودکه به نصف قيمت خريد راــ کتابی    

    )فارسی ايران. (تاحال نخواده ام رام، ه بودــ کتابی که به نصف قيمت خريد   

مينشيند؛ يعنی که ) مفعول صريح("مفعول بی واسطه"مستقيماً با;ی  "را"قاعده مگر اينست که 
  .ب0فاصله بعد از مفعول صريح می آيد

برای  فارسی عمومی« کتاب  39صفحۀ در . منابع خود ايرانيان می آرما در زمينه از ر یمثال
  :مثال ذيل آمده است )1(»سات آموزش عالیدانشگاھھا و مؤسّ 

ا اھدای برا موزانی که در المپيای فيزيک موفق شده بودند وزير آموزش و پرورش دانش آ« 
  ».ايزی مورد تشويق قرار دادجو

دانش "ع0مت مفعول صريح است و بايد ب0فاصله پس از مفعول يعنی کلمۀ  "را" در جملۀ با;
  :ايديب" آموزانی

  » .... که  را وزير آموزش و پرورش دانش آموزانی« 

که دانشمندان دلسوز ايران نيز خون دل ميخورند، که  تبايد نتيجه گرفبحيث نمونه از مثال با; 
  !!!بت شان عام گرديده استکتاو دستگاِه انحرافات در زبان بعض چرا 

ھای "مث0ً (بدان اشاره خواھد شد "دستگاِه فونتيک"ــ انحرافات فونتيک بعض کلمات که در بخش 
که در فارسی ايران معرف کسرۀ حرف ماقبل خود است، در اصل و در دری ما مگر  "غير ملفوظ

 .)مبين فتحۀ حرف ماقبل خود ميباشد

  

  :در دستگاه تلفظی

در فارسی و دری از ھم متفاوت است،  ــ به معنای واقعی آن ــ  "لھجۀ زبان"که صرف نظر ازين
  :خاص خود تلفظ ميکنند؛ از بھر مثالو کلمات را به نحوۀ تيپيک ی از ھائطيفايرانيان 
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 در تلفظ" واو مجھول"و  "يای مجھول"ساقط ساختن  و "واو"دو و  "ياء"ت نکردن دو يعاــ ر

  اکثريت مطلق کلمات

دانستن، در حالی که در اصل خود و  اش"کسرۀ حرف ماقبل"را بحيث معرف  "ھای غير ملفوظ"ــ 
، نماينده، نوشته، خانه"مث0ً  .است و بوده است "فتحه"اين حرکت  "فارسی/دری"زبان اصل در 

و دری کلمات فارسی  براين امر مگر ع0وه  "....;له، ماله، جامه، کاوه، کرده، نويسنده، گذشته، 
مطالعه، جمله، نقطه، قله، زبده، ندبه، حمله، "ات عربی نيز گرديده است؛ مث0ً دامنگير کلم

حتی رديف و  تحول صوتیاين  "....ذريعه، وديعه، عطيه،  خ0صه، اشاره، اشاعه، ورقه، طريقه،
  !!!است قافيه را در شعر نيز متأثر ساخته

امنگير صغير و کبير زبان گفتار ميباشد؛ که د "واو"ميان بعض کلمات به  "الف" کردن ــ تبديل
نان، "در عوض  ..."، ھمون، تونستن، آسون، تون، مون، )دکون(نون، خونه، جون، دوکون" :مث0ً 

نيز شمرده  "تحول صرفی" کهاين نکته  ..."، ھمان، تانستن، آسان، تان، مان، )دکان(خانه، دوکان
و خوشطبعی، ) مزاح(اقسبيل مز ھميشه برآن را ھميشه مايۀ ريشخند افغانان بوده است که ميشود، 

  .رندبر زبان می آ

حرف اول، در حالی که در اصل خود بفتح حرف اول  "کسر"به  "به"ــ تلفظ کردن حرف اضافۀ 
تاريخ "فحوای ه ب "به"حرف . در دری ما عاماً و منحصراً به ھمين شکل تداول داردو است بوده 

بوده تا اينکه در ھيئت امروزی  padتل خانلری، در اصل خود داکتر نامرحوم اثر  "زبان فارسی
  .بما رسيده است

 :انگريزی؛ مثv [ ً0[فارسی و عربی بشکل  "واو مضموم"و بعضاً حتی  "واو مفتوح"ــ تلفظ 

؛ کاروان  )faraavaan(؛ فراوان  )Avvall(؛ اّول  )Ahmad va Mahmood(محمود  وــ احمد  
)kaaravaan( ن؛ دوان دوا )davaan davaan(  ؛ جوان)javaan(  ؛ توان)tavaan(  ؛ وارونه
)vaaroone(  واسطه)vaasete(  ؛ وسط)vasat(  ؛ وثيقه)vaseeqe(  ؛ دوم)dovom(  ؛ سوم
)sevom( افغانی دریِ "در دری افغانستان و يا به قول خوشنمای بعض دانشمندان ايرانی . و غيره" 

انگليسی تلفظ ميکنيم؛ يعنی دقيقاً مطابق اصل آن و ھمان ] w[ل مگر درين حا;ت آن را ھميشه بشک
  )2(!!!طور که بايد تلفظ گردد

 ياو  "الف کشيده"با  "فتحه"يا حرکت  "الف"ــ تلفظ کردن تيپيک بعض کلمات فرنگی و تعويض 

نجلس، آت0نتا، آلمان، ھامبورگ، آکالفيورنيا، لوس ، قاريآفآمريکا، ": در آنھا مث0ً  "مددار الف"
افر يقا، امريکا، "که اساساً بايد  ...."، شتوتگارت، ھايدلبرگ، تاکسی، باتری، گاراژ،  رانکفورتف

کليفورنيا، ;س انجلس، ات0نتا يا اتلنتا، المان، ھمبورگ، فرنکفورت، شتوتگرت، ھيدلبرگ، تکسی، 
  !!!تلفظ گردند ... "بتری، گراژ، 

کرزای ــ کارزای ــ کرزائی، « و غلط کلمات خاص پشتو از قبيل  "کشيده تلفظِ "ــ در عين شکل 
در (ــ خليل زائی خليل زای؛ )بعوض عمرزی(عمرزای ــ عمر زائی؛ )بجای کرزی(کارزائی

  ....، )بجای زلمی( زلمای؛ )عوض خليل زی

ل در کلمات فرنگی؛ مث" واو کشيده" يا" واو"در عوض  "پيش"يا  "ضمه"ــ نوشتن و تلفظ کردن 
ھوتل، پوليس، کوپی يا کاپی، "در عوض  ..."فرم، سالن، ھتل، پليس، کپی، کنترل، دمکراسی، "

  ..."فورم، سالون، کنترول، دموکراسی يا ديموکراسی، 
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موقع، موضع، موقف، مولوی، مو;نا، دولت، ": کلمات عربی از قبيل طيفی ازــ تلفظ کردن تيپيک 
عربی در اصل اين کلمات حرف اول، در حالی که  "ضم"به  ...."مورد، ، موعد، )جای تولد(مولد

  .تلفظ ميگردند" فتح حرف اول"خود و در دری افغانستان ھمه به 

قتل عام، ": در بعض کلمات ترکيبی؛ از قبيل )"کسرۀ اضافه(ع0مۀ اضافت"ــ سقط يا ساقط کردن 
در ( کنيم؛ چنان که در با; که ماأثرش را در جمعبندی آنھا مشاھده مي ..."گل گ0ب، نقطه نظر، 

  .اين کلمات را نيز متأثر ساخته است فونتيکامر ين ا .بدان اشارت شد) دستگاه دستوری

بھرمند، سرمايدار، دستجمعی، " از بين بعض کلمات ترکيبی؛ مثل "ھای غير ملفوط"ــ ساقط کردن 
گرچه اين نکته  ...".بھره مند، سرمايه دار، دسته جمعی، ع0قه مند، "در عوض ..." ع0قمند، 
د، چنان که در با; تذکر داده شد، اما چون حاصله اش تغيير تلفظ دستگاه دستوری ميشوه مربوط ب

  .را بار می آورد، از آن در بحث تلفظ ھم ذکر خيری صورت گرفت

  :در دستگاه لغوی

طيف اخت0ف و تفاوت درين زمينه به مراتب وسيعتر و فراگيرتر از ديگر ساحات است و از ھمين 
ديگر  ھمين نکته انگشت نھاده و فرقھای عرصه ھای سبب است که اکثريت مطلق منتقدان فقط بر

احصاِی قسمِی چنين کلمات ھم درينجا و در اين مقالۀ مختصر مقدور . ميگيرند را ناديدهزبان 
  :را برميشمرم پھناورنکاتی چند ازين طيف ھم نيست؛ با آن 

 "ه سازیسر"دھش مُ  مرِض ماحصل و محصول بحيث و  "سره سازی"يک سلسله کلمات به اثر  ــ

به رخ ديگران را ند نوآوری خود کوشزبان که مي" سره سازان". فارسی ايران بوجود آمده اند
 ،" متروک" ، "مرده"ھم ھستند، چون ھمينھايند که کلمات  "کھنه گرای"ند، جای جای کشب
زنده و موجود ِر صِ عنارا از پشت کندوھای تاريخ کشيده و ميخواھند وارد  "تاريخی"و  "منسوخ"

  :در ذيل بر پاره ای از چنين کلمات اشارت ميگردد. بسازندزبان 

a  بی سر و پا"من درآوردی"باصط0ح ايرانی  کلماتبا عام  و مقبولِ  عالمگيرلغات  تعويضــ ،، 
  :؛ از بھر مثالو قبيح بی مورد

ُرو، باشگاه، رزمايش، چالش، خودرايانه،  ، نرم افزار، سخت افزار، تارنما،جشنواره، فناوری"
کمپيوتر، ی، سافت وير، ھاردوير، وبسايت ، ژفستيوال، تکنالو"در عوض  ..."و پرونده،  ،خودکار
  ..."دوسيه،  چلنج، اتوموبيل، اتومات، مانور، کلوب، 

b  عربی با ترکيبات بی مورد و قبيح و کام0ً آشنای مشھور  ،مأنوسمعمول، لغات  تعويضــ
  :؛ مث0ً فارسی

، درون ذاتی، برون ذاتی، )فعل گذرا(، گذرا)فعل ناگذر(، ناگذربازگشتنگاه ،ژهناموا ،کارواژه"ــ 
گرانش، برخه، نشست، نوزائی، کوده، ھممانندی، گوشه، راست گوشه، پدافند، تک، آفند، سه بر، 

، اسم، مصدر فعل،"کلمات  درعوض"  ...تنش،  شھروند،واکنش، بدخيم، خوش خيم، ترابری، 
زاويه، زاويۀ قائمه، ، ذھنی، عينی، دفاع، حمله، حمله، مثلث، )فعل متعدی(یدعت، م)فعل ;زم(;زم
عکس ، کسر، جلسه، تجديِد حيات، مجموع، تشبيه، خبيث، نجيب، حمل و نقل، )ثقل(جاذبهقوۀ 

  .... و " ...تشنج،  تبعه،العمل، 

c ھا بجای کلمات ــ بيرون کشيدن کلمات متروک از تاريکخانه ھای تاريخ و به چلند انداختن آن
، )فونتيک(آواشناسی"در عوض  ..."سروان، واژه، ُخنشناسی، " :موجود و متداول امروزی؛ مث0ً 

  ..." سرکرده، لغت يا کلمه، 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    6

  

d  آنھا؛ مث0ً  ترويجت0ش در جھت ــ وضع کلمات نادرست و:  

در عوض  ."..گرانش، يونش، فرايند، رسانه، کارمايه، يادواره، برقش، کارانه، پژوھانه، " ــ
 جاذبهجريان، خبرافزار، انرژی، يادبود، برق زدن، ، )مزد تحقيق(يا حق التحقيق تحقيق مزد، حقِ "

  ..." ، )يا آينزيشن آينايزيشن(زاتسيوني، يون)ثقل(

موجوديت لغات فراوان عربی و ترکی در فارسی ايران؛ به مراتب بيشتر از آنچه در دری ما  ــ
مث0 کلمات ترکی . را گرفته اندروزمره فارسی /کلمات اصيل دری اين لغات جای. سراغ ميگردند

عّمامه، عصاء، "و يا . را گرفته اند ..."آھسته، برادر، ديگ، "که جای  ..."يواش، داداش، قابلمه، "
دری و  ..."ِدستار، چوب دست، ديگر، شام، گپ، "عربی که درعوض  ..."مغرب، عشاء، حرف، 

رعکس موجوديت کلمات فراوان ھندی و پشتو که در دری ما تداول ب. فارسی استعمال ميگردند
  .دارند و از آنھا در فارسی ايران اثری ديده نميشود

ژی فرنگی در فارسی ايران، در حالی که ترمينولودر تثبيت  "زبان فرانسوی" معيار قرارگرفتنــ 
  .خته شده استمدار اعتبار شنا "زبان انگليسی"در زبان دری افغانستان بدين منظور 

از زبانھای  "تحت اللفظ"يا  "باللفظ"و  "لفظ به لفظ"بر اثر ترجمۀ جديد  ترکيبات توليد و توريد ــ
،  "حمام خون"ھيچ سازگار نيستند؛ مثل  دری/فارسیبا مزاج، طبيعت و پيشينۀ زبان  ، کهفرنگی

،  "در عمل آوردن"،  "دنپياده کر"،  "دراز مدت"،  "کوتاه مدت"،  "کوتاه آمدن"،  "ببر کاغذی"
اين ترکيبات در زبان فارسی ايران و بالخاصه زبان باصط0ح . )3(...،  "در عمل پياده کردن"
 آھسته آھسته به دری ادبی و لفظِ متأسفانه آن سامان عاماً رسوخ يافته است که از ھمانجا  "معياری"

  .قلم ما نيز سرايت کرده ميرود

که اگر وقت  ر تفاوتھای بين دری افغانستان و فارسی ايرانناظر ب یمختصربررسی اين بود 
عام0نه تر و رساتر  گرفته ميتوانست، يقيناً که عميقتر صورت و مطالعۀدر دسترس ميبود بيشتر 
بدين موضوع توجه و فرصت بيشتر ا داشتن زمينه ھای بھتر ب ھموطنان ديگرماست که اميد . ميبود
البته تفاوتھای موجود بين دری افغانستان و  .تقديم نمايند ضوعوده و مطالعۀ جامعتری از موفرم

در آرشيفھای ھمه ه مقا;ت متعدد ارائه کرده ام که لفارسی ايران را ضمن دھھا مقالۀ مستقل و سلس
در دسترس قرار دارند و آنانی که در زمينه  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"مربوط در پورتال 

دامنۀ اين مقا;ت ھنوز ختم . ن مقا;ت بروند، لطفاً بسراغ ھمابخواھندموضوع  ازمفصلتر دريافت 
  .ديگر در راھندفراوان نگرديده و مقا;ت 

ً آورده ام،  "دستگاِه لغوی"را که در بحث  ئیمثالھا اثر استاد  "دستور مفصل امروز"از کتاب  قسما
و بس ر فرشيدورد که استاد نامور داکت .استاقتباس گرديده  )4(روانشاد داکتر خسرو فرشيدورد

در و بی نظيری را بود، مطالعات خيلی وسيع  "پوھنتون تھران"ادبيات و زبانشناسی زبردست 
ديد انتقادی، . از خود به يادگار مانده استدستور زبان فارسی کرده و آثار جاودانه و بکری را 

و نه ايران نه در ديگر ستادان ا يک ازصراحت لھجه و دلسوزی بيحد وی را به اين زبان در ھيچ 
من شخصاً مديون دانش وسيع اين شخصيت بزرگ ادبيات زبان . سراغ کرده نميتوانيمدر افغانستان 

دری موجود "چشمی به  ۀوار گوشکه اگر اين استاد بزرگ افسوس ميخورمو  .دری ميباشم/ فارسی
    !!!بر بعض نکات تجديد نظر ميکرديقيناً ھم ميداشت،  "افغانستان

  ز شکليات فارسی ايران تقليد نمود؟؟؟استد;ل خواھد شد که چرا نبايد ا ،در بخش سوم و آخرين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :توضيحات

يصری و به کوشش داکتر ابراھيم ق" ّسسات آموزش عالیؤَ فارسی عمومی برای دانشگاھھا و مُ " ــ 1
  ن، چاپ قرائ1380داکتر محمد دھقانی، چاپ سوم 

ــ چاپ و نشر  "دانشنامۀ ادِب فارسی" سومــ برای ترسيم عملی اين نکته شرحی را از جلد  2
شعر و ادب در افغانستان جمھوری اس0می ايران ــ که به  "وزارت ارشاد و فرھنگ اس0می"

اين شرح در مورد شاعر . نمونۀ خروارباشد مشتی  تااختصاص يافته است، عيناً نقل ميکنم 
 ".بابک آتشين جان"کابلی ست و شارح وی يک نفر ايرانی به نام  افطوّ مرحوم ولی  ما مشھور

صرف نظر ازينکه اين کتاب سياست را بر شانۀ ادب سوار کرده و به خوانندۀ ايرانی و افغان 
مداخلۀ مستقيم جمھوری کرب0ئی ايران را در امور داخلی افغانستان تحويل ميدھد، نشر چنين کتابی 

 21 مؤرخ را در صفحۀ »"ولی طّواف"غزلی از مرحوم «لطفاً مقالۀ بنده معنون به . ميرساند

 :از نظر بگذرانيد" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال   2012فبروری 

، ولی طواف فـرزند م< عـلی محمد، تنجاِک  (va.li-ye.tav.váf-e.ká.bo.li)ولی طواف کابل« 
ــ 1168کابل ) نوشته ــ شرح از معروفی" تنجاک" ندۀ ايرانی آنرا بغـلطبوده و نويس" بتخاک"حتماً (

، "دانشنامۀ ادب فارسی" جلد سوم 1091صفحۀ (» .... م، شاعـر افغانستانی،1871/ق1288کابل 
  )، تھران1378وزارت ارشاد و فرھنگ اس0می، طبع اول بھار  نشر

  .دگرفته شوبنده متذکرۀ شرح مفصلتر در زمينه از مقالۀ 

عادلھای المانی و مُ  Blutbadانگريزی و  Blood Bathترجمۀ تحت اللفظ از  "حمام خون" ــ 3
و نه اينکه  "دريای خون"داريم و  "جوی خون"ما مگر در زبان خود . ميباشدديگر زبانھای فرنگی 

که در اصل فرنگی خود مفھومی مطابق به مزاج " حمام خون" ترکيب .داشته باشيم "حمام خون"
بوده و پينه ايست که بر بی مفھوم  کام0ً و فارسی دری در زبان  را بيان ميکند،رھنگی آن زبانھا ف

  !!!!!!.چپن و چکمن ما ھرگز نميخواند

ترجمۀ تحت اللفظ از انگريزی و معادلھای فرنگی آنست که ھمچنان از اصل " ببر کاغذی"ــ 
اين کلمۀ مرکب را بار . نيز سازگار نيست چينائی آن باللفظ ترجمه گرديده و برای زبانھای فرنگی

  :به کار برده گفت  "امپرياليزم"فقيد برای  "مائو تسه دونگ"اول 

  ".ست که از کاغذ ساخته شدهامپرياليزم  پلنگی "

و بعد که نوبت به . ساختند Tiger Paperفرنگيان ترکيب چينائی را تحت اللفظ گرفته و از آن 
 "ببر کاغذی"را مستقيماً ترجمه کرده و از آن  Tiger Paper، ايرانی رسيد "ماھر"مترجمان 

اول اينکه اين . قبول نيستل قاب افغانستاندری  از دو نگاه برای "ببر کاغذی"اما . درست کردند
 شيرِ "و  "علم شيرِ "ترکيب با پيشينۀ زبان ما جور نمی آيد، چون ما برای افادۀ چنين مفھومی، 

 ببر کاغذی يا شير کاغذی"و ترکيباتی ازين قبيل داريم و نه  "پنبه پھلوان"و  "شير برفی"و " قالين

چون  "ببر"ميناميم و نه  "پلنگ"را  Tigerدوم اينکه ما مردم در زبان دری "!!! و يا پلنگ کاغذی
پس در زبان ما بايد فرمودۀ مائو . اط0ق ميگردد "شير يالدار"يا  "شير نر"برای  "ببر"در زبان ما 

  :اين طور ترجمه کردتسه دونگ را 

 ؛ "ست ا علمامپرياليزم شير "؛  "ه استبن پناامپرياليزم پھلو" ؛ "امپرياليزم شير برفی ست"
  .و امثال آن" ستا قالينامپرياليزم شير "
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است اما " پھلوان" ساخته شده و يا "برف"است، مگر شيری که از " شير" يعنی امپرياليزم
امپرياليزم شير است مگر شيری که در !!! ف چپه ميشوديک پُ است و به " پنبه"پھلوانی که از 

چنين ترکيبات ھم با مزاج امروزی زبان ما !! !است "قالين"نقش بسته و يا بافتۀ روی  "بيرق"
  .در گذشته از زبان بزرگان جليل القدر ما شنيده شده است ھمھمنواست و 

  :فرمود بلخی ثم رومی مولویحضرت 

  ملَ شير عَ ما ھمه شيران ولی 

  حمله مان از بـاد باشد دمبدم

رسم شده که حمله ھايش محض از اثر  و پرچمعلم و بيرق ، اما شيری که روی يماست شيرما 
  !!! وزش باد است

  :فرمود بزرگ ديگریو يا که 

  بوريا فــرش من و فــرش توانگر قالين

  دگر و شير نيستان دگر است شير قالين

، خود را در برابر توانگران بوده باشدوريايش ھم نقش بوريا که بوريانشين است و شايد بشاعر 
شير عرين و شير نيستان را با شيری مقايسه ميکند، که روی قالين ، جھت امتثالقرار داده و 

  .نقش بسته است

اثر داکتر خسرو فرشيدورد، انتشارات  "دستور مفصل امروز"کتاب  643تا  639ــ صفحات  4
   گ يکتا، تھران، چاپ گلرن1382سخن، چاپ اول 


