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  دپلوم انجير خليل هللا معروفی

     ٢٠١۶ سپتمبر ٢٩  ــ    برلين
   

   فوجاردو ـ ارتش ـ لشکر ـ سپاه ـ
 اما. گيرد مورد استفاده قرار میبه نحوی از انحاء، کم و بيش ، که ھريک ند ھم ھستکلمات باال مترادف

ًدرين بحث مختصرا به ھمين قضيه . است، و بلکه مناسبترينببينيم، که کدام يک در دری ما مناسبتر 

  .پرداخته می شود

  :اردو
اين کلمه  . ستست، و مراد از آن مجموعۀ عساکر و تجھيزات جنگی آنھا  ًاين کلمه اصال ترکی مغولی

در زمانه ای نچندان دور و . از زمانه ھای قديم و الاقل از دروان تيموريان در افغانستان رائج گشته است

چنان، که قبل از استخدام نامگذاری . با روی کار آمدن تشکيالت منظم عسکری، نيز مورد استعمال داشته

.  امروزی بود"لوی درستيز"که مراد از گفتند،   می"رئيس اردو"موجود عسکری به زبان ملی پشتو، 

ً رسما بر "اردو"مگر از وقتی، که نظام عسکری مطابق نورمھای مدرن اروپائی ايجاد گرديد، کلمۀ 

مجموعۀ قوای عسکری ــ به شمول قطعات و افراد و صاحبمنصبان و افسران و ادوات جنگی و غير 

ن خاص و عام ما افتاده است و کسی در افغانستان در زبا" اردو"امروز کلمۀ . جنگی ايشان اطالق گرديد

  .ًپيدا نمی شود، که اين مقولۀ کامال مأنوس را نشناسد

  :ارتش
 هب. شود ست، ولی در افغانستان رائج نيست و فقط از زبان بعض نويسندگان شنيده می نيز کلمۀ ترکی

 "اردو"تی را دارد، که  رسميت دارد و عين موقعي"ارتش"عکس، در ترمينولوژی عسکری ايران کلمۀ 

  .در افغانستان

  :لشکر
نمونۀ بارز آن . مين ما رواج عام و تام داشته استزست، و در زمانه ھای قديم در سر کلمۀ قديم دری

در " لشکرگاه "و شھر.  است، که بعد از تسلط اعراب بر قلمرو ما استعمال گرديده است"لشکرگاه"کلمۀ 
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عکس مگر در زبان عاميانۀ ما کلمۀ لشکر  هب. يم اين لغت استواليت ھملند از بقايای استعمال قد

 سخن گويند و "لشکر اوالد"از بھر مثال زنان کابلی از . استعمال وسيع دارد، البته نه در معنای اصلی آن

  :ًمثال گويند

  !!!"لشکر اوالده کالن کدم، مگم ھيچ کدامش به دردم نخورد"

و فکر می کنم در " قطعۀ بزرگ "تعمال می کنند، ولی در معنایرا نيز اس" لشکر "در اردوی ايران کلمۀ

  .می شود" فرقۀ زرھدار "گويند، که به حساب ما" لشکر زرھی"ًمثال ". فرقه "حد

 و تأکيد کرده بودم، که بھتر است و به مراتب  نوشتهً مفصال"لشکرگاه"در يکی از مقاالت قديم راجع به 

حاال نيز .  تعويض کنيم"لشکرگاه"  کلمۀ زيبا و رسای را با"پايگاه"مل بھتر است، که کلمۀ نامعقول و ناشا

  !!! ًبر اين نکته مؤکدا پايفشاری می کنم

  :سپاه
در دوران " سپه "اين لغت زيبا و مخففش. اين کلمه نيز دری ست و از زمانه ھای بس قديم مورد استعمال

کتاب در " سپھساالر غازی"و " سپھساالر "زياد رائج بوده است و ترکيباتافغانستان سلطنت غزنويان 

ًمثال مسعود اول؛ يعنی مسعود پسر محمود غزنوی، .  بسيار به کار رفته است"تاريخ بيھقی"مستطاب 

ِ ايران است، که جزء "خراسان امروزی"البته خراسان مراد از واليت .  بوده است"سپھساالر خراسان"

 ــ به فرمودۀ ابوالفضل بيھقی ــ " بزرگوار غزنهحضرت" بزرگ بود و "خراسان بزرگ"اليتجزای 

  ترکيبفقط در وجود" سپاه "وطن مادر اما امروز . "شاھنشاھی غزنوی"پايتخت خراسان و مرکز 

را در عوض " سپاھی"عوام کابلی در زمان قديم .  زنده است"سپاھی"و ) سپھساالر("سپاھساالر"

  . "سين" استعمال می کردند، البته به ضم "عسکر"

  :فوج
اين لغت از لغات . اين کلمه عربی ست و در معانی مختلف استعمال می گردد، از دسته و جماعت تا لشکر

است و اين " فوج" استعمال شده، که جمع "جاافو" کلمۀ "اذا جاء"قرآنی ھم ھست، چنان که در سورۀ 

صفت نسبی " پوځی"، که استحاله کرده است" پوځ"ست، که در زبان عزيز پشتو به شکل  ھمان کلمه ای

  .آن شود

 "فوج"در غير آن استعمال . باشد" عالقه دار" می گفتند، که منظور از "فوجدار"در سيستم اداری سابق 

مگر در " فوج "کلمۀ.  در زبان ادبی جائی دارد،البته در غير آن.  موردی را سرغ ندارد"اردو"در معنای 

  .ال گسترده دارداردوی پاکستان استعم

  :بعد از ذکر سطور مختصر باال، ببينيم، که برای ما افغانھا استعمال کدام ارجح است

!!!، از ھمه بھتر است"اردو"کلمۀ : ــ از نگاه عام بودن و مأنوس بودن و عموميت استعمال  

  !!!ال نشوددر درجۀ اول است و بھتر است، که ھيچ استعم" ارتش"، کلمۀ "عدم مأنوسيت"ِــ از نگاه 

!!!  بھترين اند، بالخاصه، که اصل دری ھم دارند"سپاه" و "لشکر"ــ از نظر زيبائی و ساخت، کلمات   



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

پشتو  ِ"پوځ"دارد و محض در قالب استعمال  به ندرت " اردو" در زبان دری و به مفھوم "فوج"ــ کلمۀ 

    !!!برای ما قابل تحمل است


