
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural  فرھنگی - ادبی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶ اکتوبر ٠٨
  

  !ميان نبود، بازھم سکوت می کردم اگر حرمت زبان در
  

 و از آن  اين کارعادت روزانۀ من شده است. ی زدمطبق معمول امروز صبح نيز سری به چند سايت اينترنتی افغان

انسان در اينترنت تنھا . پيشمان نيستم، زيرا در ھر حالت انسان چيز ھائی از محتويات متنوع و متفرق آن ھا می آموزد

 و با افکار واالی شخصيت ھای مھم کشور و  سخنان ناب و نادر و لطيف و ظريف ارباب فضل و دانش را نمی خواند

ان آشنائی حاصل نمی کند و از اخبار روز مطلع نمی شود و از خواندن داستان ھای جالب و آموزنده کيف نمی کند، جھ

ِبلکه، اگر دقيق و کنجکاو و کمی باھوش و نکته دان باشد، حتی از سخنان ناباب و بيھوده و ھرز و ھدر ياوه گويان بی  ِ

  . و می گفت، می آموزد و رھتوشه ای می گيردحکيم فکر می کرد " لقمان"ادب نيز، ھمانگونه که 

شيوه ای را که  لقمان برای آموختن اختيار نموده !"  از بی ادبان: "گفت"  ادب را از که آموختی؟: "از لقمان پرسيدند

بود، تنھا شيوۀ آموزش و کسب معرفت و درک باريکی ھای زندگی در يک اجتماع و تعيين و تفريق حق و حقوق خود 

آموختن . آموزش ھزاران راه و وسيله دارد. ن و مفيد بودن در يک جامعه و شناخت مردم و خوب و بد، نيستو ديگرا

از آمدن بھار و رفتن زمستان و برگ درآوردن درختان بعد ازعريان شدن جبری آن ھا در ماه ھای خزان و قبل از 

ِن و تن دادن به قانون زيستن و شدن، و شدن سردی ھوا، که پيامی است برای تالش پيگير و مستمر برای زنده ماند

برای بودن، تا حيات باقيست؛ و باال رفتن مکرر حشره ای از ديواری، بعد از ھر بار افتادن به زير، بعد از باال رفتن تا 

ستند، يا و آموختن از گفتار و رفتار بجا و بيجای صد ھا و ھزاران انسانی که در قيد حيات ھ... حدودی و باز افتان و باز

ًبا ما و با جھان وداع کرده اند؛ و آموختن از اين که بخردان، با سکوت متفکرانه و بعضا حزن انگيز خويش ھزاران 

راز نھفته و ناگفته را زمزمه می کنند و بی خردان با کله ھای خالی، با ھياھو و طبل و سرنا پرده ھای گوش ھا را می 

خره اين که ھر که ھر چه گفت، در ھر جائی و در ھر زمانی، نمی تواند با درند و خاطر ھا را می آزارند؛ و باال

  ... واقعيت مقرون و با حقيقت ھمراه باشد و

 است "آنالين-افغان جرمن" در دريچۀ نظريات سايت "ھاشميان"ُمثال روشن در اين خصوص، در افشانی ھای استاد 

چندان خوشايند در ميان غالب ھموطنان عوام ما، نمول، ولی ، و يک اصطالح بسيار مع"َدر"و " ُدر"پيرامون کلمۀ 

می گويند، که با بی ميلی و از " ُچسکی"که مردمان شريف و عزيز ھرات به آن، اگر فراموشم نشده باشد، " ِدر"يعنی 

از زبان و روی ضرورت، تنھا برای اين که ببينيم اندازۀ سواد اين استاد زبان و ادبيات و اندازۀ معلومات آفاقی وی 

  .فرھنگ کشور خودش در چه حدی است، مجبور بپرداختن به آن شده ام
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ُبه ترتيب، شروع می کنم از در، بعد می پردازيم به در و در آخر کمی ھم به صورت سوم آن که در باال بيان شد َ:  

بان به دو صورت و با فارسی دارای معانی زيادی است، اما معانی معمول و مروج آن در اين ز/َــ در، در زبان دری

در مسجد است نه می : به گونۀ مثال. دروازه است"ت اسم و به معنی أسه معنی به کار می رود؛ صورت اول در ھي

چون سيف به : در به تو گويم، ديوار تو بشنو؛ و يا: يک در بسته، ھزار در باز؛ يا: توان سوخت و نمی توان فروخت؛ يا

در چھار ...  او بماند، يعنی يک سال تمام نتوانست به دربار انوشيروان راه پيدا کند ودر انوشيروان آمد يک سال بر در

  . است" دروازه"ھمان " در"مثالی که ذکر شد، 

مردمان ھياطله به در فيروز بسيار گرد : ت اسم است، ولی به معنی دربار؛ به گونۀ مثالأصورت دوم نيز در ھي

  !  نی می دھد؛ نه دروازه يا درگاهدر اين جمله در، دربار مع... آمدندی

است، که مرحوم عالمه دھخدا در فرھنگ بزرگ خويش پيرامون آن نوشته " حرف اضافه"و باالخره صورت سوم آن 

کلمۀ ارتباط . ظرفيت را رساند خواه مکانی و خواه زمانی، و آن يا حسی و واقعی است و يا فرضی و عقلی: "می کند

در اين : ؛ يا!بسا که مست در اين خانه بودم و شادان: چند نمونه..." و درميان و فی و مابيناست به معنی درون و ميان 

  ...به گيتی در ز خوبی ھا و زشتی: ؛ و يا...مملکت گر بگردی بسی ـ پريشانتر زما نيابی کسی

 پيرامون دو شکل اما. غرضی خاصی نھفته نيست" َدر"ی ادر اين توضيحات غير از تشريح کمی جامع تر در مورد معن

  ؟!تفاوت دارد، چرا" َدر"که تلفظ آن با تلفظ " ر"و " د"ديگر ترکيب حروف 

سنگ ھای قيمتی و ) جوھر/جمع گوھر(برای اين که طال فلز است و جواھر ! ُدر نه طالست و نه جواھر: اول؛ اين که

و لعل و ياقوت و الجورد و فيروزه و ًاصطالحا ھمۀ آنچه که در آن ھا طال و سنگ ھای قيمتی مانند الماس و زمرد 

به کار رفته باشد، يا به اصطالح مردم افغانستان زيوراتی که از طال و از يکی، يا چند گونه از اين سنگ ... مرواريد و

 و در برخی موارد و برخی از کشور ھا،  ھا برای زيب و زينت سر و دست و بازو و گوش و گردن و سينه و پای زنان

 . زينت دست و بازو و سر و گوش و گردن و سينه و پای مردان توسط زرگرھا ساخته شده باشد، می باشدبرای زيب و

. د می نامن"احجار کريمه"، و در جمع "حجر کريمه"جوھر يا /اين سنگ ھا، و بعضی که از قلم مانده اند، ھمه را گوھر

" زيور"ريمه به شمار نمی رود، ولی چون در ساختن يميائی در زمرۀ احجار ککُدر با آن که از نظر جنسيت، و از نظر 

  . ھمراه با احجار کريمه به کار برده می شود، فقط به ھمين دليل، در جملۀ احجار کريمه شمرده می شود

از نظر رنگ ھم فرق دارند؛ طال بيشتر دارای رنگ ھای زرد، زرد کاھی و رنگ سرخ می ) ُدر(طال و مرواريد 

ر دارای رنک سفيد روشن، در برخی موارد دارای رنگ سياه و به شکل بسيار کمياب رنگ ھای باشد، و مرواريد بيشت

دست می آيد، در حالی که منبع توليد مرواريد نرم تنانی است ه  اين ھا گذشته طال از معادن بۀاز ھم. زرد روشن است

 طال نيست و طال ناميدن آن اشتباه "ھاشميان"ُخلص مطلب اين که در، خالف نظر استاد . که در آب زندگی می کنند

  !فاحش، يعنی آشکار است

فارسی /ما در زبان دری. فارسی، جواھر است/موضوع قابل ذکر ديگر اين است که، جمع جوھر يا گوھر در زبان دری

 آرام آنچه در گذشته ھا نوشته می شد يا رواج داشت، غلط بود وغلط است؛ که. مانند زبان عربی جمع را جمع نمی بنديم

آرام مصطلح شده بود و تا امروز مردم ما، ازعوام تا خواص ھمين غلط مصطلح را پيوسته به کار می برند، چيزی که 

 دانشگاه ھای مدرن دوران می خواند، بايد آن را بداند و آن را در ھيچ ۀيک استاد زبان، که خود را مجرب و تعليم ديد

  !!فارسی است؛ نه عربی/عتنابھی از کلمات آن عربی می باشد، دریرچند تعداد مھزبان ما ! صورت به کار نبرد

ُدر "لقب احمد شاه بابای کبير نيز . است" درانی"نيست؛ بلکه تنھا " ُدر درانی"نکتۀ ديگر اين است که لقب ساللۀ درانی 

شی مضاعف يا فوق ُبود، يعنی دری کمياب و بی نظيری که در ميان درھای ديگر ارز" ُدر دران"نبود، بلکه " درانی
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چنان فھميده می شود که لقب يا صفت درانی قبل از به اصطالح " ُدر درانی"در ترکيب " درانی "از صفت! العاده دارد

ِتاج پوشی احمد شاه بابا وجود داشته است، درحالی که چنين نيست و اين لقب يا صفت درھمان روز انتخاب احمد شاه  ِ

  .به لقب ساللۀ ابدالی افزوده شد و تعميم يافت"درانی"ء دوم آن، يعنی تنھا صفت بابا به وی داده شد، که تنھا جز

بار ديده شود، تا گفته نشود که آنچه ما می گوئيم بھتان است ـ يا از روی دشمنی   يک"ھاشميان"بھتر است نوشتۀ استاد 

جواھر کافيست، [جواھرات  طال و ] پورتال-به معنای[سومی بمعنی ":استاد نوشته می کند. و در نتيجۀ غرض

  ."بود" ُدر درانی"و يکی از القاب ساللۀ درانی ]  پورتال- جواھرات غلط است 

ھمانطور که ياد شد نمی خواستم در اين زمينه چيزی . در کشور ما" ِدر"و اما در باب صورت استعمال اصطالح 

 ما مربوط می شود و نياز به تشريح و بنويسم، اگرچه مربوط به فرھنگ و زبان ماست و ھر چه به فرھنگ و زبان

تفسير دارد، بايد گفته شود؛ ولی از آن جائی که فھميده شود که اين استاد به چه اندازه از زبان و فرھنگ جامعۀ خود بی 

خبر است، و از آن جائی که نمی خواھيم آنانی که در خارج به دنيا آمده اند يا از فرھنگ و زبان خود به درستی اطالع 

ارند، به القاب و مدارک چنين استادانی فريب بخورند و سنگ را جای زر بگيرند، خود را ناگزير ديديم تا يکی دو ند

 صدای بادی که از  ]پورتال-به معنای[ِدومی در بمعنی: " می نويسد"ھاشميان"استاد . نکته در اين باره نيز اضافه کنيم

  ".ِدر زد " ]پورتال-می گويند[ ميگويند ] پورتالً-مثال[، مثال]پورتال - می شود[ صادر ميشود] پورتال- امعاء[طريق امعا

  :در اين خصوص سه نکته قابل دقت و ذکر است

آن " ھمزۀ"فارسی شده است و خالف يک تعداد زيادی از لغات عربی که /ـ امعاء لغتی است عربی که وارد زبان دری١

 لغات عربيی ھستند که ۀيگر مورد استعمال ندارند، از جملفارسی بعد از گذشت زمان ھای زياد د/ھا در زبان دری

انشاء، در انشاء : لغات جزء جدائی ناپذير آن ھا می باشد، مانندنوع ھمزۀ آن ھا را نمی شود حذف کرد، زيرا ھمزۀ اين 

ستفاده و سوء هللا؛ جزء، که به معنی قسمتی، تکه ای، بخشی و يا پاره ای از چيزی به کار می رود؛ يا سوء، در سوء ا

، که َ"مبده"ه يصدای اين حرف را کوتاه و تلفظ اين لغت را شب" الف"ظن؛ و مبداء، که با گذاشتن ھمزه بعد از حرف 

ًخصوصا حال، که استاد . نوشته شود" ء"تلفظ صحيح آن است، می سازد، بايد، در رسم الخط زبان دری، ھميشه با 

يا زنگی زنگ باشيد، يا رومی روم؛ به يک !  و دری تفاوت می گذارند و يک تعداد رفقايش ميان فارسی"ھاشميان"

  ! نمی توان ھم کافر بود و ھم مسلمان. عقيده

 پايانی و ھمزۀ ميانی از رسم الخط فارسی، ۀايرانی ھا، باوجود کوشش ھائی در دوره ھای پسين برای از بين بردن ھمز

ًاصال بدون ھمزه نبايد نوشته شوند، از بين ببرند، زيرا برخی از حاضر  نيستند ھمزۀ يک تعداد از لغات عربی را که 

صائب، : لغات عربی ھستند که ھمزۀ پايانی يا ھمزۀ ميانی آن ھا اگر حذف شود، اختالالتی آوائی پيدا می کنند؛ چون

  .  ديگرو نظر به علل. ً، و لغاتی که قبال به مثابۀ مثال ياد نموديم...مرئی، اسرائيل، عزرائيل، سائل و

چون ... صايب، سايل و: جای ھمزه، ماننده ب" ی"مريی، اسراييل، عزراييل، و يا : ، مانند"ی"نوشتن اين کلمات با دو

آوای اصلی کلمه را مغشوش می سازد، غلط بی چون و چراست؛ زيرا ھمزه در اين لغات، ھرچند صدای آن به خوبی و 

ًبناء وقتی که ھمزه از خود صدا و حرکت دارد، . ت مخصوص به خودشی اسئبه طور شايان شنيده نمی شود، دارای آوا

تغيير دھيم، که دارای صدای متفاوت با صدای ھمزه " ی"و جزء جدا ناشدنی يک لغت است، ما نبايد صدای آن را به 

ی فونتيک ًتفکيک آواز ھای بعضا بسيار ظريف حروف را با سمبول ھا! می باشد ــ و نبايد آن را از لغتش جدا کنيم

، از نظر صوت و سمع بھتر )ًيا حروف زبان ھای ديگر، که به تماما معنا صدای ھمزه را داشته باشند(زبان انگليسی 

يکی از " یءش"در کلمۀ " ی"ای ھمزه روی کرسی  برای نشان دادن صد:منباب مثال. می توان قابل درک و فھم ساخت

چرا اين شخص چنين . استفاده نموده است) sheyø(زبان التين " ø"زبان شناسان و استادان ادب فارسی از حرف 
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کاری را کرده است؟ چون در خط فارسی عالئم و نشانه ھای کافی برای نشان دادن صدا ھای گوناگون و متنوع و 

شان برای ن: به طور مثال. ًبعضا بسيار ظريف و دشوار و مشابه به ھم ـ يا از لحاظ شباھت نزديک به ھم ـ وجود ندارد

اين کار برای نشان دادن . ما چه می کنيم؟  آن را با فتحه می نويسيم  ـ گربه ـ" CAT" در لغت " A"دادن تلفظ حرف 

ی اين کلمه دارای "A"ًتلفظ تقريبا پوشيده و نھايت ظريف اين حرف در اين کلمه صحيح  و رسا نيست، زيرا حرف 

  . سيمصدائی است، غير از آنچه ما آن را با فتحه می نوي

خود انگليس ھا تلفظ درست اين حرف را به کمک يکی از نماد ھا، يا يکی از حروف فونتيک اين زبان، يعنی با عالمت 

"æ" که نشان دھندۀ آوای دقيق و مشخص حرف ،"A " در کلمۀ"CAT "ھمچنان . است، نشان می دھند"A"   دوم

ً ما معموال با عالمت حرکت فتح نوشته می شود، اول آن، که در رسم الخط" A"را خالف  "AWAY" شامل در لغت

و خيلی از آوازھای لطيف و ظريف يا نازک ديگر را که ما ھرگز قادر نخواھيم بود با استفاده . می نويسند" ə"با نشانۀ 

  ، صوت و آھنگ اصلی و کامل و بی عيب آن ھا را اداء کنيم "پيش"و " زبر"و " زير"از 

ول يافتن راھی برای پيدا کردن آوا ھای باريک و ظريف و پيچيدۀ يک ؤانی که در واقع مساستادان زبان و ادب ما، آن

، با تأسف نه در گذشته خصوص برای تدوين بی عيب لغتنامه ھاه بتعداد زيادی از حروف و کلمات در زبان ما ھستند، 

ًزياده تر خود را با توضيح مثال معنا ھای به اين موضوع مھم توجه نشان داده اند و نه امروز بدان عنايت می کنند؛ بلکه 

  ! ، که معنی آن ھا از قبل برای ھمه معلوم است، مصروف می سازند...و" ِدر"، يا لغت بی معنای "مرکب"کلمۀ 

با : را چگونه بايد نوشت؟ خواھند گفت) کوچک و بزرگ" (مه"و " که"اگر پرسيده شود که تلفظ شائسته و دقيق کلمات 

می " کاکه"، َ"که"، حرف ربط،  و "ِکه"؛ درحالی که تلفظ اين دو کلمه چيزی بين "ه" زير ھر دو عالمت کسره بر

        !  ً، مثال، می تواند صدای دقيق آن را اداء کرد"ə"باشد، که تنھا با استفاده از سمبول حرف فونتيک 

ان بيولوژيکی انسان ھا تعلق می گيرد، از ـ نفخ شکم و باد توليد شده در روده ھای انسان ھا، تا جائی که به ساختم٢

 ِ و معاء"معی"ی امعاء که جمع اروده ھا خارج نمی گردد، بلکه از جای ديگر خارج می شود، که از خود نام دارد ـ معن

  !است، روده ھاست، نه آن جای ديگر

. د کلمات ديگر ساخته می شودبا ترکيب با يک تعدا" کردن"و " زدن"و " رفتن"ـ اصطالح مورد نظر با افعالی مانند ٣

افعال رفتن و کردن را، که زيادتر گفته و شنيده می شود، می توان بدون ترکيب سائر کلمات نيز با آن استعمال کرد، 

  !  می شنويم"ھاشميان"چيزی است، که تنھا از زبان استاد " زدن"ولی استعمال آن بدون سائر کلمات و تنھا با فعل 

 اند، مانند آن است که  توضيح آن را مشتاقانه ضروری دانسته"ھاشميان"ا اصطالحی که استاد ب" زدن"استعمال فعل 

صبر زدن؛ : ی صبر کردن بگويدجاه گوش زدن؛ يا ب: ی گوش کردن يا گوش دادن و يا گوش گرفتن بگويدکسی به جا

  !   دنُگم ز: ُی گم کردن بگويدجاه احتياط زدن؛ و يا ب: ی احتياط کردن بگويدجاه يا ب

ی اخلص کالم، اگر فھم استادان و اديبان ما از زبان ما چنين باشد که ھست، ما بيسوادان را نبايد مالمت کرد، اگر معن

را "  ببند) ،(عقلش نه "درستی نفھميده و را ب" ت او را ورنه آرد صد گزنددس/چون سالحش ھست و عقل نه ببند"بيت 

  ! بنويسيم" عقلش نببند"

جای مبارزه ه ب": ، يک انديشمند ايتاليائی، که می گفت"پارتو"اھم يک نکته را اضافه کنم؛ از آقای در اخير می خو

  ...ـ و خود را بسازيد!" انتقاد ھا از آن ھا استفاده کنيدهعلي

٠۶/١٠/٢٠١۶ 

 
 


