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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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 دسمبر ٢٠
  

  ی پوھنتون و دانشگاهاتأمالتی در باب معن
   و باور به وجود تمايز ميان آن ھا

  

ھر کس از درون تجدد نگاه کند، چيزی جز تجدد نمی را عقيده بر اين است، که بسياری از اھل دانش و ارباب خرد 

با اين ديد و منطق، اگر آن را بپذيريم، که ناگزير از پذيرفتن آن ھستيم، چون واقعيت دارد، از درون دين جز دين . بيند

 چيزی جز مارکسيزم و فاشيزم و ديده نخواھد شد؛ ھمينطور از درون مارکسيزم و فاشيزم و ليبراليزم و ناسيوناليزم

  . ليبراليزم و ناسيوناليزم

فارسی از آن به مثابۀ پساوند و برای ساختن /را، که از نظر دستور زبان اسم است و در بسا موارد در زبان دری" گاه"

 صرف  کردن،امعن" دوران"يا " دوره"و " عصر"، "زمان"، "وقت"يا ترکيب اسم از اسم کار گرفته می شود، تنھا 

به کرسی بنشانيم، يا  سودا " دانشگاه" کلمۀ ۀ قومی ـ سياسی خود را در بارۀکه اعتقادات و باورھای خصمان برای اين

وعالقۀ شديد و در حد افراط گری خود در زبانخواھی را ارضاء کنيم و سبب ارضاع به افراطی گری بيشتر سائر 

انيم چيزی غير از تعلق قوی و غيراصولی به ناسيوناليزم قومی ـ افراط گرايان و شوونيست ھای فرھنگی شويم، نمی تو

  . بناميم زبانی بسيار تنگ نظرانه، کار غيرمحققانه و عملی از درون ديدن،

به اين دليل که در آن پاراديم فکری ـ فرھنگی ـ .  علمی دارد، و نه مقرون به تحقيق می باشدۀچنين کار يا تالشی نه پاي

 و  در پاراديم فکری ـ فرھنگی ـ علمی الزم.  کامل و ھمه جانبه مفقود استتبيينتيک فھم دقيق و علمی الزم و ديالک

 آن ھا، چيزی که واجب و حتمی ست، بيان و تفسير تمام جھات تبيينديالکتيک فھم دقيق کلمه يا سخن، ھمينطور در 

  .  يک کلمه يا يک سخن استئیمحمول و مبحث يا معان

وقت و زمان و عصر و دوره و ھنگام؛ جا و مکان و محل و بارگاه و مقام؛ تخت : انی آن، ماننددر خصوص گاه ھمه مع

يا اورنگ و سرير، نشيمنگاه و محل جلوس پادشاھان؛ جايگاھی که شاه و عروس در شب عروسی بر آن می نشينند؛ 

، ... ساخته می شوند؛ عرش وی که در سماوارھای وطنی برای مشتريانئتختخواب، نشيمنگاه انسان، تخت ھادختر؛ 

  . معلومات داده نشده است

مھم معانی و معمول بودن آن ھاست، نه اين که کدام يک مورد استعمال بيشتر در زبان را داشته است و کدام کمتر، يا 

کثرت اگر .  تاريخی بيشتر دارد و کدام يک کمتر و کدام ادبی ـ تعليمی ست و کدام غيرتعليمی و عاميانهۀکدام سابق

 تۀ و محل و مکان به ده ھا ھزار بار بيشتر از گفیی جاا کنندۀ اعتبار بيشتر آن باشد، گاه در معنتعييناستعمال يک کلمه 
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از بارگاه الھی نااميد : ی ديگر آن در ھر روز در کشور ما استعمال می شود، تا وقت و زماناھر شاعری و از ھرمعن

  ....   لھی بزرگ است؛ دربار خدا کالن است ومشو؛ رو به بارگاه الھی کن؛ بارگاه ا

، اگر از روی بی خبری از سائر معانی اين کلمه، يا غرض و تعصب نباشد، به قول حافظ اتوسل و اصرار به يک معن

 و سخن و زبان گفنه اند تالشی اغالطه، ھمان گونه که استادان معن، و مغلطه يا م"رقم مغلطه بر دفتر دانش کشيدن است"

کردن يک نظر، يک مدعا، يک ) بی اعتبار(وشيارانه و توأم با ھدف و منظور برای منقلب و مغشوش و مغلوب ست ھ

  . عقيده، يک باور يا يک تصور، که ريشه در فرھنگ حقوقی ـ فلسفی ـ سياسی ـ اخالقی يونان قديم دارد

دل ھای حقوقی و در بحث ھای سياسی، يان، در جئ محاکم و فالسفه، به خصوص سوفسطادر يونان قديم حقوق دانان در

. به مغالطه توسل می جستند که با ھم می نمودند، گاھی با استدالالت باطل و قياس مغلوط و فاسد ئیفلسفی و اخالق

ی که ھر راستی را می توانستند دروغ و ھر دروغی را با ئار سرآمد دوران خود بودند؛ تا جايان در اين کئسوفسطا

  ! ر يگانه ای که در سخنوری داشتند، راست ثابت کننداستدالل، حجت و ھن

 يک اثر، يا در نتيجۀ خطا ھای ناشی ۀی ھای ذھنی انسان ھای طرف خطاب يا خوانندئ ھر آئينه در بعضی موارد نارسا

ه از بی توجھی خود انسان ھا به گفتار گوينده يا متن يک نوشته، انسان دستخوش مغالطه می شود؛ ولی اين نوع مغالط

 انسان است، که مغالطه رخ هدر اينجا منظورما نمی باشد؛ زيرا در اين صورت، اين ضعف عقل و فقدان دقت و توج

ّ که مقدمات آن برای تثبيت يک مطلب، يا تصور وھم آلود و پندار نادرست و ئیدھد، نه کوشش ھدفمندانه و بيرون می

  .انداختن کس يا کسانی عرضه گردداشتباه آميز استوار باشد، يا فقط و فقط برای به خطا 

ی محل و مکان و موضع کلمۀ گاه زياد در زبان دری ابرای به کرسی نشاندن بی پايه بودن اين مدعای ناموجه که معن

معيوب و چيزی معادل و ھمشأن پوھنتون نمی باشد، احتياجی " دانشگاه" و به ھمين دليل کلمۀ  مطرح نبوده و نيست

 اين يا آن لغتنامه، و آدرس اين يا آن نويسنده، لغوی و زبانشناس را در اختيار خوانندگان اين مقاله، ديده نمی شود، که نام

 اقت و ھنگام، و يا زمان و عصر معن گاه را تنھا وۀيا در اختيار کسانی که می خواھند برای پيشبرد مقاصد خاصی کلم

وز به صورت متکرر در عرصه ھای مختلف و اجتماعات کنند، بگذارد؛ زيرا وجود کلمات متعدد در زبان ما که ھر ر

ُگوناگون مورد استفاده قرار می گيرند، و ھمه با آن ھا آشنا ھستيم، دليلی است مانند ارتباط نور و خور ُ.  

 کشتارگاه ــ آرايشگاه ــ قتلگاه ــ نھانگاه ــ کمينگاه ــ لشکرگاه ــ خوابگاه ــ پنھانگاه ــ قرارگاه ــ مخفی گاه ــ تفرجگاه ــ

ِکارگاه ــ پايگاه ــ تکيه گاه ــ نظرگاه ــ بارگاه ــ قبله گاه ــ خرگاه ــ ايستگاه ــ حجامتگاه ــ شرمگاه ــ ختنه گاه ــ وعده گاه 
رشگاه ــ زيارتگاه ــ آزمايشگاه ــ شکنجه گاه ــ معياد گاه ــ فروشگاه ــ تماشاگاه ــ پااليشگاه ــ نمايشگاه ــ دستگاه ــ پرو

ــ آرامگاه ــ عبادتگاه ــ ديدگاه ــ توقف گاه ــ دادگاه ــ سجده گاه ــ استراحت گاه ــ تجلی گاه ــ زادگاه ــ شکنجه گاه ــ 

 تاريخی و مورد استعمال دارند، که حتا انسان ھای ۀنظرگاه ــ زايشگاه و ده ھا کلمۀ مرکب ديگر آنقدر در زبان ما  پيشين

و مال نديده نيز نه تنھا از وجود آن ھا در زبان خويش آگاه ھستند، که ھمه روزه چند و چند ده بار مکتب نرفته و معلم 

  . برند آن ھا را در گفت و گو ھای روزمرۀ شان به کار می

به کار رفته " دربار"و " مدخل"و " تخت"يا " محل"و " مکان"ی ادر اينجا چند بيتی را که کلمۀ گاه در آن ھا به معن

  :طور نمونه عرضه می کنم؛ با اين منظور که اگر آن است، اين ھم استه باست، 

  :حافظ

  از آن زمان که براين آستان نھادم روی

  فراز مسنــد خـورشيــد تکيه گاه منـست

  :سعدی
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  در خوابگاه  عاشق  سر بر کنار دوست

  کيمخت خارپشت ز سنجاب خوشترست

  :سعدی

  شب فراق نخواه  دواج  ديبای  را

   دراز بود خوابگاه تنھا راکه شب

  :سوزنی

  ای شاه تاجدار که بر تکيه گاه ملک

  ھـم پادشه نشينی و ھم  پادشه  نشان

  :محمد زمان راسخ

  ـدن ره نــدارد در تجـلـی گـــاه  حـيـرانیــپـيت

  توان گرپای تاسراشک شد نتوان چکيدن اينجا

  :خاقانی

  ما بـارگـه داديـم ايـن رفت ستـم بر ما

   ستمکاران تا خود چه رسد خذالنبر قصر

  :قيصر امين پور

  امـروز تکيه گـاه تـو آغوش گرم من 

  فردا عصای خستگی ام شانه ھای تو

  :ظھيرالدين فارابی

  جزای حسن عمل بين که روزگار ھنوز

  خراب می نکند بارگاه کسی را

  :حافظ

  یئآرام و خواب خلق جھان را سبب تو

  ه گـاه توزان شد کـنـار ديـده و دل تکـيـ

  :رودکی

  ابله  و  فرزانه را فرجام خاک

  جايگاه ھر دو اندر يک مغاک

 :خاقانی

  بـر سر دجله گذشتـه تـا مدايـن خضروار

  قصر کسری و زيارتگاه سليمان ديده اند

  :اسدی

  چه کرديد ايـدر نه جای شماست

  که ز آن سو نشيمنگه اژدھاست

  :فردوسی

  تبيره بر آمد ز بارگاه شاه
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  شيدند بر بارگاهرده بر ک

کاخ، : جای رسيدگان دين؛ بارگاهه مدخل قصر، آستان مقبره يا زيارت ب: صدای دھل، صدای موسيقی؛ درگاه: تبيره

  .خيمۀ بزرگ شاھی و دربار

ابيات زيادی ھم در . آمده است... ی تخت وای مکان، و يا به معنای محل، يا به معنادرھمۀ ابيات باال کلمۀ گاه، يا به معن

کار رفته اند، اما ه ب... ی وقت و زمان و ھنگام وافارسی زبان وجود دارند، که در آن ھا گاه به معن/عار شعرای دریاش

من از ذکر آن ھا به اين دليل که اين ابيات در منبعی که مورد نقد من قرار گرفته است موجود ھستند، خود داری کردم؛ 

   "!!پرھيزيدم"به قولی پدرام ھا و بھزاد ھا، 

ی مبتنی بر وقت و زمان و عصر کلمۀ گاه درست و ااما، نکتۀ قابل يادداشت اين است که اگر نظر شعراء در بارۀ معن

ی محل و مکان کلمۀ گاه، با بيت ھای بی شمار شان، نبايد قابل امدار اعتبار و ذکر است، چرا نظر آن ھا در باب معن

  !! نداند، که انصاف چيست، انصاف می داند، که بی انصاف کيست؟ بگذريم؛ که اگر بی انصاف!اعتناء و توجه باشد

را داراست؛ مانند لشکرگاه که جای " مکان"و " موضع"، "محل"، "تخت"ی اگاه، درھمۀ ترکيبات و ابيات فوق معن

" ابل خومح"ی ادھد و خيلی قديمی ھم است؛ يا خوابگاه که دارای معن  میااستقرار و بود و باش يا اطراق لشکر معن

د؛ يا تکيه ی که انسان يا حيوان برای حفظ جان خود در آن پناه می گيرد، يا خود را پنھان می کنئجا: می باشد؛ يا پناھگاه

   ...ميزی يا انسانی يا کشوری و يای باشد؛ يا مخده و مسندی؛ يا ديواری؛ يا ستونی يا ئگاه، که می تواند عصا

ا امروز، از زمان رودکی و فردوسی تا زمان پروين و بھار و امين پور ھمۀ اين کلمات از قديمی ترين زمان ھا ت

به وفرت و ... و واصف و عاصی و کوھدامنی و فضلی و وھاب و غزل و) شاعری که شش ـ ھفت سال پيش فوت کرد(

  .نداريمکثرت در زبان ما حضور دارند و استعمال می شوند، و ھيچ يک از ما ھيچ گاه با آن ھا مشکلی ھم نداشته و 

ًدانشگاه، کلمۀ نسبتا جديد در زبان فارسی ايران ھم، که ترکيبی از دو اسم است ــ اسم دومی به مثابۀ پساوند ــ از جمله 

توجه کنيد که کلمۀ پساوند، مانند پيشاوند از ساخته ھای . کلماتی می باشد، که در باال به طور نمونه ترقيم شده اند

موضوعی قابل تعجب به . بريم رسم وام گيری در زبان و در بحث ھای دستوری به کار میايرانيان است و ما آن را به 

 کسانی که به ابداعات لغوی ايرانيان ايراد می گيرند و ورود برخی از آن ھا را در زبان ما ۀاين ارتباط اين است، که ھم

د و به اصطالح ھيچ خود را نمی ًتھاجم فرھنگی می خوانند، در اين خصوص و موارد مشابه مطلقا سکوت می کنن

ع از تھاجم فرھنگی ايران و آن اظھار اين نکته برای دفا! (خارند، ولی باوجود اين خود را منتقد و محقق ھم می نامند

  !!)ی که در خدمت ايران و ترويج اھداف اين کشور ھستند، نيست؛ اشتباه نشود، بلکه تنھا ذکر يک طنز تلخ استئھا

 ن ھا را تعقيب کنيد، در آن ھا باوجود خصومت آشکار شان با ايران و ايرانی، که من ھم تا حدوداگر نوشته ھای اي

و " رسانه"و " سده"زيادی به دليل مداخله ھای سياسی ـ نظامی ـ فرھنگی آن ھا آن را توجيه پذير می دانم، کلماتی مانند 

" کاربرد"و " انگاشتن"و " مزخرف"و " غتنامهی لافرھنگ؛ به معن"و " طيف"و " تک، در تک بعدی"و " روشنگری"

و " شکفت و شگفتی"و " باستان"و " بی آاليش"و " آاليش"و " پاسخ"و " توده"و " برگ؛ در معنی ورق"و 

را، که ھمه مخلوق فرھنگستان ... و " آرمان شھر"و " تبيين"و " مقوا"و " يکدست سازی"و " انگيزه"و " رجزخوانی"

خصيت ھای سياسی ـ ادبی ايران، مانند احسان طبری و جمال زاده و صادق ھدايت و شريعتی و زبان و ادب ايران و ش

  . می باشند، مشاھده خواھيد کرد... جالل آل احمد و علوی و دھخدا و معين و

د ی ھم از آن ھا تقليد کنيم؛ فقط خدا می داند و خوئی بد گفته شوند و از سوئنه چنين چيزی ممکن است، که از سوچگو

  ! اين اشخاص
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در زبان دری ... جمله ی خوب، خانه ی خراب و: لۀ ديگر تقليد از رسم الخط ايرانی ھاست؛ مانندأله؛ و مسأاين يک مس

نيمه به کار برده می شد، که حال " ی"يا " ی"برای کلمات مختوم به ھای غير ملفوظ در حالت اضافه چه وقت عالمت 

آيا با اين کار استقالل خط و زبان دری حفظ شده !  ادبی کھن خويش مراجعه کنيدشود؟ به گنجينه ھای به کار برده می

  است؟

وسيلۀ ايرانيان در ه مراد از ياداوری اين مسائل اين است، که کسانی که می گويند با اين ھمه توھين و تحقير افغانان ب

افغانان خود فروخته خود را برای تخريب حال و در گذشته، کشورما مورد انواع تھاجمات ايران قرار دارد، لشکری از 

 بخشی از ۀ داشته ھای مادی و معنوی ما در اختيار ايرانيان گذاشته اند، يک دسته مورد حمايت ايران در فکر تجزيۀھم

خاک و ايجاد ھزارستان است و دستۀ ديگر در فکر خراسان، سخنانی که از بسا جھات نادرست ھم نيستند، ذواتی که از 

ًوم خصومت عظيمی با ايران و ايرانی و زبان و فرھنگ آن ھا دارند و از ايران و ايرانی شديدا دلخور می قرار معل

 چه برند؟ باشند، چرا خود عالمی از ساخته ھای زبانی فرھنگستان زبان و ادب ايران  را در نوشته ھای شان به کار می

  ؟!ی در جريان می باشدئسر و چه طلسمی است؛ و چه باز

  :رديم به ادامۀ سخنبر گ

آمده است، اگر خواسته باشيم آن را به معنی وقت با ترکيب کلمۀ " دانش"گاه، که در اين ترکيب به دنبال اسم مصدر 

به کار ببريم، جمله ای را، که " عصر ما عصر دانش و علم است"در جملۀ " وقت يا عصر دانش"دانش به معنای 

ت، و ھم درست و از نظر دستوری دارای اعتبار، اما ھمه می دانيم که اين ی معنی و مفھوم اساساخته ايم، ھم دار

مورد استفاده قرار نگرفته است، بلکه ھمواره به منظور " وقت دانش"گاه به مفھوم غير متداول  ھيچ) دانشگاه(ترکيب 

يم، به کار ئتون می گو گيرند، و ما بدان پوھنبيان اسم يک مکان يا يک محل خاص، که در آن دانش و علم را فرا می

  . گرفته می شود

فارسی ترکيب نموده اند /خلص کالم اين که ميان دانشگاه، که ايرانی ھا آن را از دو اسم موجود و تاريخی در زبان دری

در زبان ما، " پوھنتون"ی مکانی که در آن علم و دانش آموخته و آموختانده می شود و معادل کلمات او به معن

در زبان عربی می ") جامعة االزھر"مانند " (جامعة"لمانی و ادر زبان " تييونيورست"ر زبان انگليسی، د" يونيورستی"

ی آن ای و تجانس يا مشابھتی وجود ندارد، يا معنئويند ميان آن ھا ھيچ اشتراک معناباشد، خالف عقيدۀ کسانی که می گ

  ! ھا دقيق نيست، ھيچ فرقی موجود نيست

ًمن فعال قصد بحث و فحص . ز ما افغان ھا با اين کلمه سر سازگاری نداريم، حرف ديگری استاين که تعداد کثيری ا

در اين مورد را، که بحث گسترده ای را ايجاب می کند، و خيلی ھا از فرط تعصب شايد حال شنيدن آن را نداشته باشند، 

رت می گيرند، اھدافی  که در تدريس و ولی از گفتن اين حقيقت که از نظر اقداماتی که در اين اماکن صوندارم؛ 

 و مراد نھفته در اين کلمه و ھم از او شامل است، ھمينطور از لحاظ معنآموزش در اين مراکز آموزش عالی مضمر 

؛ چرا که سکوت در اين نظر منطق زبان بين دانشگاه و پوھنتون ھيچ تفاوتی وجود ندارد، نمی خواھم خود داری کنم

  . وليتی احساس نمی کنيمؤ و در برابر آن ھيچ مس است، که ما به گفتن حقيقت ھيچ عالقه ای نداريمزمينه به معنای آن 

ھمه می دانيم، و اين يک حقيقت آشکار است، که در ھمۀ اين اماکن، باوجود يکی نبودن زبان ھا و استادان و نظام ھای 

 ئیمی باشند، يعنی در ھمۀ چنين مکان ھاسياسی و کشور ھا، کار مشابه صورت می گيرد و ھمه دارای يک ھدف 

مندان به تحصيل علم و دانش به يک سويه و با معيارھای علمی معين و مورد قبول ھمۀ جھان، آموزش داده ه برای عالق

می شود و ھمه تأکيد بر آن دارند، که ميان دانشگاه، از نظر معنی و عمل و منظور، و پوھنتون و يونيورستی يا جامعة 

  . ير و تفاوتی موجود نيستھيچ توف
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 ھستند که از پوھنتون يک کشور شرف صدور می يابند و در تمام جھان ئیگواه اين سخن، اعتبار يکسان مدارک تحصيل

  !به حيث يک مدرک تحصيلی پذيرفته می شوند؛ مگر اين که مالحظات سياسی در کار باشد

صوص در حوزۀ علمی و اقليم روشنگری و روشنفکری، نبايد مخالفت با تھاجم فرھنگی ايران يا ھر ھمسايۀ ديگر، به خ

يونيورستی و پوھنتون و بدين معنا باشد، که حتی حقايق مبرھن و بديھی، مانند ھم معنی بودن کلمات دانشگاه و جامعة و 

ر صدد پيدا ضرورت تبادل فرھنگی مفيد و مثمر بين جوامع بشری را انکار کنيم و با استدالالتی نارسا و غيرمحققانه د

چنين کاری، از نظر من، . کردن سند و منطقی شويم، که با علم منطق و معنای ذاتی کلمه و سرشت زبان سازگار نيستند

 کودکانه و سخت گيری غير اصولی و غيرعلمی و غيرمنطقی ست که ما و شخصيت ما را به دليل دگم پنداری ئیسع

عتبار ما در ميان جوامع علمی جھان، ما را مردمان کوته بين و جای افزايش احترام و اه دھد و ب کوچک نشان می

ی و خيره سری و ئ ـ ادبی ـ انسانی را با ستيزه جوچرا؟ زيرا ما حقايق مبرھن علمی ـ تاريخی. متعصب معرفی می کند

غلوط نشان از روی سخت گيری و دشمنی با افراد و اشخاص و اين يا آن کشور و يا برای خوشی اين و آن می خواھيم م

  . بدھيم

پافشاری به کاری که ما را به دامان در خود فرو رفتن و مغالطه و تقلب و تحريف و تخريب خود می اندازد و سودمند 

  . نيست، نشانۀ ھوشمندی و برزگواری و داشتن عشق به راستی و حقيقت و باالتر از ھمه عشق به خود نيست

 ھر واقعيتی که است، خواه به نفع ما خواه به نقص ما، برای بھبودی و رشد بھتراين است که ما با پذيرفتن واقعيت ھا،

 و ساختن شخصيت اخالقی بدون عيب خويش ھدفمندانه و با شناخت  ی ھای فکری ـ علمی ـ ادبی خودئفرھنگ و توانا

الزم، م گيری ھای و از وا.  اصولی با فرھنگ ھای مھاجم يا ھر تشبث مخرب ديگری قدم برداريمۀکامل راه ھای مبارز

" سده"و " پيشاوند"و " پساوند" از ھر زبانی که باشد، ھمان گونه که در برابر کلمات مانند معقول، مناسب و ضروری

ايرانيان طی سه ـ چھار دھه، يا شايد بيشتر سکوت کرده ايم و آن ھا را پذيرفته ھمه روزه در ھر ... و" توده" "طيف"و 

خلل و عيب بريم، چيز ھای ديگر را نيز که  ـ فلسفی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خود به کار مینوشته و بحث سياسی ـ ادبی 

  .  نداشته باشند، اگر کمکی در تقويت يا رشد زبان و فرھنگ ما در کل باشند، بپذيريمو نقصی

 چيزی نو و در جھانی که ھر روز. داد و گرفت در عرصۀ زبان، امروز در جھان به يک پديده معمول تبديل شده است

وجود می آيد، دور خود را سيم خاردار يا ديوار بتونی ه جديدی ب... تازه ای ساخته می شود و به تبع آن اسم و فعل و

در اين مورد بايد ھمان سخن مشھور گاندی را به ياد بياوريم که می گفت من . گرفتن کار ھوشيارانه و معقولی نيست

ی ھم وجود دارد، ولی کوشش ما ئکه از آن تنفس می کنيم آلودگی ھای ئی در ھوابل...!! ز می گذارم، ولیدريچه را با

  !ھميشه اين است، که آلودگی ھای ھوا داخل شش ھای ما نشوند

 در نظر داشته باشيم، ھمانطوری که ًجدا آن را بايدچيزی که در اين داد و گرفت واجب و ضروری می باشد، و ما 

و ھوشياری الزم است، که ھر جنسی به درد نخور و نامرغوب و بی مصرفی را به نام گاندی اشاره کرده بود، بيداری 

جنس مرغوب و دارای کيفيت برتر و بھتر وارد قلمرو زبان و فرھنگ خويش نکنيم؛ مانند يکی از نطاقان زن 

ء خواھد کرد، قرآن خواھد ًاداء می کند ــ تنھا کلمه ای که اين زن احتماال درست ادا" غ"ھر کلمه را " ق"تلويزيونی که 

  !!! بود، آنھم از ترس جان و از ترس تکفير

بر سر پذيرفتن يا نپذيرفتن کلمۀ دانشگاه و بود و نبود کلمۀ پوھنتون، نيست، " ھرو مرو"بحث من، به اصطالح عوام 

گونه که ھمه مه، ھمانبحث بر سر معنای دانشگاه است، که گفته می شود با پوھنتون متفاوت می باشد؛ درحالی که اين کل

چنين . ی که نمی خواھند تن به اين حقيقت واضح بدھند، ھيچ تفاوتی با معنای پوھنتون نداردئمی دانيم، حتی آن ھا
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تفکری در واقع کم زدن ھمۀ آن  دانشمندانی است، که گاھی اين کلمه را انتخاب نموده بودند ـ ھرچند از روی تعصب 

  !! زبانی

ی ھای ئ، و نارسای که در کشور ھمسايۀ ما ايران مورد استفاده قرار می گيردئ در مورد زبان فارسی و نوآوری ھاو اما

ًبرخی از ھموطنان ما يقينا از .  که ديده می شود، مشکل دارندئیآن، بسياری از فرھنگيان آزاد انديش ايرانی نيز، تا جا

 بی اطالع اند؛ درغيرآن چنان بی پروا و با اشتياق خود را به دامن  ھا ومشکالت زبان و مردم در ايرانئیاين نارسا

اين ھموطنان ما نمی دانند ــ غير از آنانی که . زبان فارسی مروج در ايران نمی انداختند و نمی کوشيدند آن را تقليد کنند

به "رايانه" کلماتی، مانند دستوری و ھدفمندانه درخدمت ترويج فرھنگ ھمسايه ھا، از جمله ايران قرار دارند ــ که

رايانه "، "چت روم"ی ابه معن" گپ سرا"ی فيس بوک، ابه معن" رخنما"ی ايميل، ابه معن" تارنما"ی کامپيوتر، امعن

ی لفتی که برای باال بردن و پائين آوردن انسان به کار گرفته می شد، ابه معن" آسان بر"ی لپ تاپ،  ابه معن" کيفی

اين دو کلمه چون مورد عالقۀ مردم قرار نگرفته، رواج پيدا ( برای انتقال مواد به باال و پائين ی لفتابه معن" باالبر"

اين کلمه ھم رواج پيدا نکرد و (ی راکت ابه معن" دستاک"، )نکردند، اما در آرشيف فرھنگستان ھنوز ھم وجود دارند

ُی قمقمه، ابه معن" دمابان"، )گرفت" موشک"جايش را کلمۀ  ، ئینوعی خوراک ايتاليا" الزانيا"ی ابه معن" گخمير بر"ُ

 ديگری که يکی از نويسندگان و منتقدين ۀی آپنديس و صد ھا کلمابه معن" آويزه آماس"ی ھمبرگر، ابه معن" گرد برگ"

ًنوآوری ھای فرھنگستان زبان و ادب ايران، آقای اسماعيل ھادی خود می گويد که اصال نه پدر دارند و نه مادر و نه 

  . وم و خويش آن ھا معلوم استق

به نظر نگارنده تمام بستۀ پنجاه و پنج ھزاری کلماتی که رئيس فرھنگستان زبان و ادب ايران برای تحويلدھی به 

افغانستان با خود آورده بود، از ھمين نوع کلمات ھستند، که بسياری آن ھا حتا مورد پسند و تأئيد خود ايرانيان ھم 

باال "و " آسان بر: " مانندد ايران ھم با ھمه کوشش فرھنگستان و مديا رواج پيدا نکرده است؛قرار نگرفته و در خو

: منبع...( وئیی پيتزا ـ نوع ديکری از غذا ھای ايتالياابه معن" کيش لقمه"فوتوسنتز، يا "ی انور خواست، به معن"و " بر

  .)  چند سايت اينترنتی مندرج در گوگل وۀنشرات فرھنگستان زبان و ادب ايران، چند مقال

 و يکی دو صفحه بعدی آن ـ به طور نمونه از يک ١٣١ـ صفحۀ " حاشيه بر زبانشناسی"آقای ھادی در کتابی به نام 

برد، که ھم به نظر او، و ھم به نظر ما، که با ھر سه گونۀ اين زبان، ھم دری، ھم تاجيکی و ھم  تعداد کلماتی نام می

  .  ابداعات عجيب و غريبی ھستندۀفارسی، آشنا ھستيم از جمل

  : توجه کنيد

ی ا، به معن"زيرش زدن"ی بار کردن وسيلۀ نقليه؛ ا، به معن"بار زدن"ی اعمار کردن کارخانه؛ ا، به معن"کارخانه زدن"

ی معامله ای را ابه معن" تو زدن"ی نھار خوردن؛ ا، به معن"نھار زدن"به قول خود وفا نکردن يا شکستن عھد و پيمان؛ 

  . ربطی ندارند" زدن"ی اصلی کلمۀ اھيچ کدام اين عبارات با معن... فسخ کردن و

باتأسف، بار ھا شنيده شده است که برخی از ھموطنان ما اين ترکيب ھا را بدون اين که بدانند چه ترکيب ھای بی ھويتی 

رضامندی کامل مورد استعمال  و چه جنايتی را در حق زبان خود مرتکب می شوند، با افتخار و غرور، و با  ھستند

حرف من با مردم . آن ھا حق دارند ھر کاری که خواسته باشند، بکنند. من با کار ديگران کاری ندارم. دھند قرار می

ً را از ديگران بگيرند که واقعا نياز دارند و ئیخود ماست، که کمی با چشمان باز به مسائل بنگرند و فقط آن چيز ھا

 نه ھر چيزی را به نام اين که فالن کس يا بھمان کشور آن را ابداع، يا کشف و اختراع کرده خوب و مناسب ھستند،

  !! است
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 که از نظر تعلق یيعالوه بر اين نظر من اين است، که به جای صرف کردن وقت گران بھای خود روی بحث ھای زبان

تأمل روی آن ھا ضروری می باشند يا و اصالت يا عدم تعلق و اصالت با زبان، مصرح، محرز و مدلل ھستند، و 

 و کوشش شود که وصله پينه ھای نامرغوب بر رخت خوشنمای زبان ما چسبانده  ضروری نمی باشند، بحث شود

  !! من ھيچ وقت مخالف آنچه خوب و مناسب و مرغوب است، نيستم. نشوند؛ کلماتی که از نظر کميت ھم کم نيستند

اد شد، مغالطه کردن نيست، بلکه کاری ست متناسب با واقعيت، صواب، و سزاوار  که يئی ھائیتشريح و بررسی نارسا

  ! انجام دادن

يوس گرديدن به کار أی نااميد شدن يا مااست که به معن" سر خورده شدن: " که داده شدئیمثال ھای ديگر، مانند مثال ھا

اين مصطلحات مجھول، . ه شدن می باشدی ناراحت و عصبی يا ديواناکه به معن" به سرش زدن"برده شده است؛ يا 

  ! نامأنوس و بد ريخت از مدتی ست، که باتأسف در جامعۀ ما نيز راه پيدا کرده است، و صد ھا تای ديگر

بايد مردم را آگاه ساخت، !  مردم را از استفاده آن ھا برحذر ساختبايد نوشت و بايددر اين خصوص، و مسائل مشابه 

فيات زور زورکی، غيرضروری، دارای عيب و عاری از منطق ساختاری و صرفی، غير از که اين نوع ابداعات و کش

آشفتگی، سبب ناموزونی زبان موزون و شرين و تاريخی ما می گردند؛ ھمچنين باعث می شوند، که زبان ظريف و 

شتر و اصالت بھتر ترکيبات، يا اصطالحات و مثل ھای متداول، لطيف، کھن، سنگين و متين ما، که نشان از قدمت بي

  . دارند، آھسته آھسته فراموش شوند و از بين بروند

به : را به تقليد از ھمسايه ھای ايرانی ما به کار برده بود، پرسيدم" گول خوردن"از يکی از دوستانی که باری عبارت 

شايسته تر و اصيل تر  تر، ساده تر، شرين تر، مروج تر، ادر زبان ما با معن" گول زدن"يا " گول خوردن"نظر شما 

!" اين ھا که عربی ھستند: "؟ با چھرۀ حق به جانب گفت"اغفال نمودن"؛ و يا "اغوا کردن"و " فريب دادن"است، يا 

مقصدت چيست؟ کلمات بی شماری، مانند کتاب و مکاتبه و مکتوب و مکتب و کاتب و کتيبه و کتب و اکتاب : "گفتم

، روح و ارواح و روحانی و ...، ذھن و ذھنيت و ذھنی و ذھين و... فکور و، فکر و مفکوره و تفکر و فکرت و...و

، تحصيل و حاصل و محصل و ...، علم و عالم و معلم و متعلم و تعليم و تعلم و معلوم و...روحانيت و روحی و روحيه و

، ليل و نھار، ...، شرع و شارع و مشروع و مشروعيت و شريعت و شرعی و تشريع و شريعتی و تشرع و...حصول و

روزه و ذکات و حج، عالی و احسان و صفت و قيد و فعل و  صالح و طالع و حس و قبح و کبير و صغير و مطالعه و 

 مشتقات شان، که در زبان ما از قرن ھا موجود ھستند، می ۀطلوع و غروب، و ھزار ھا کلمۀ ديگر عربی را با ھم

؟ و با کدام مردی با ...؟ با کدام اندوخته ھای زبانی و ذخيرۀ لفظی وخواھيد به زباله دان تاريخ بسپاريم؟ چه گونه

 و کدام کانون علمی مورد اعتماد و معتبر و مرجعی حمايت  حوصله ای، که توان ساختن معادل اين ھا را داشته باشد

  کننده؟ 

 و مفھوم و سيال می اا آن که با معن که عربی ھستند، بآيا الزم، پسنديده، معقول و ممکن است اين ھمه کلمه را به نام اين

دھند، سبب پرباری زبان ما گرديده و می  باشند، دارای ريشه و مشتقات ھستند، زيربنای زبان تصريفی ما را تشکيل می

دھند و دور کردن آن ھا  گردند و از کم و بيش يک و نيم ھزارسال بخش الزم و قابل توجھی از زبان ما را تشکيل می

 رو می سازد و قادر ھم نيستم جای خالی آن ھا را پر کنيم، به باد هوجوديت زبان ما را با خطر رو باز زبان ما م

فراموش بسپاريم؟ شايد می خواھيد جای آن ھا را با کلمات مجھول، بی ھويت و تھی از مشتقات و اصالت تاريخی ابداع 

  شدۀ اين يا آن کشور پر کنيم؟ 

زبان ما نه تنھا . ه کلمات عربی تنھا کلماتی نيستند، که در زبان ما حضور دارنداز جانبی چرا فراموش می کنيد، ک

اگر اين . نيز ھستند... حاوی کلمات عربی، که حاوی صد ھا کلمۀ ترکی و روسی و ھندی و فارسی ايرانی و انگليسی و
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ربی اجازۀ زيستن و تنفس کردن در ھمه کلمه می توانند در زبان ما جای داشته باشند، چه دليلی وجود دارد، که کلمات ع

  "   زبان ما را نداشته باشند؟

در زبان . است" نادان"و " ابله" که در زبان فارسی مصطلح شده است، در اصل دارای معانی ی، به معنا"گول"کلمۀ 

 گول را حال اگر!" چه آدمی گنگس و گولی: "می باشد" گيچ"و " گنگس"و " منگ" ما اين کلمه دارای معانی ۀعاميان

ی آن چيزی مانند ادر يک عبارت يا در يک جمله، معن" زدن"ی ابله و نادان به حساب بياوريم، با ترکيب فعل ابه معن

  . می شود، نه فريب دادن يا فريفتن) لت و کوب کردن(نادان و ابله را زدن 

ًاصال کفر مطلق " زدن"با مصدر الزم مورد استفاده قرار بگيرد، استفادۀ آن " فريب"و " مکر"ی او اگر اين لفظ به معن

  ".فريب زدن"يا " مکر زدن: "است؛ چنانچه ما ھيچ وقت نشنيده و نخوانده ايم، که کسی گفته يا نوشته باشد

بريم، ولی  کار میه است، ب" گول"، که يکی از معانی کلمۀ "نيرنگ"را ما در زبان خود ھمراه با " زدن"مصدر 

 فکری ـ ۀنيرنگ زدن عملي. ی فريب دادن را نداردا، معنااين صورت درست و با معننيرنگ به خودی خود، حتا در 

 زمانی، اگر ۀ ست که برای فريب دادن کسی به کار برده می شود، يعنی عملی ست که در يک پروسیيلفظی ـ فزيک

به . يب کسی می شودطرف ساده لوح و زود باور باشد و نداند که نيرنکی برای فريفتن او در کار است، منتج به فر

  .  زمانی کوتاه يا بلند پايان آن فريب استۀی ديگر نيرنگ متضمن کوششی ست که در يک پروسامعن

، که برخی از ھموطنان ...ی سوغات ھم به کار می رود و ا، که  به معن"بار زدن"و " در جا زدن"ھمين طور ترکيبات 

  .رۀ خويش بر زبان می آورند، قابل تأمل ھستندما آن ھا را مثل طوطی در بحث ھا و گفتار ھای روزم

فرانسوی پنداشته می / انگليسی" تکنيک"و "ژیيسترات"کامپيوتر، "، که معادل "راھکار"يا " راھبردی"و " رايانه"

 که غربی ھا روی اين سه ئیشوند، ابداعات عجيبی ھستند، که گذشته از نداشتن شباھت لفظی و ظاھری آن ھا با اسما

... لمانی و روسی وافرانسوی يا / را که اين کلمات در زبان ھای انگليسییيشته اند، قدرت اشتقاقی و تصريفکلمه گذا

  . دارند، دارا نيستند

ھمسايه ھای ايرانی ما، با ھمه تالش و کوششی که طی سال ھای متمادی نموده اند، ھنوز قادر نشده اند برای 

" گرد بال"می ناميدند، زمانی " بالگرد"باری آن را .  مختص انتخاب کنند، به گونۀ مثال، يک نام مشخص و"ھليکوپتر"

  !!چرا؟ جواب آن را در سطور باال جست و جو کنيد"! چرخ بال"و کنون 

ِ بی ارزشی، نه آنچه با ارزش ھستند، اگر توان ابداع اسم يا فعل معادل افعال يا  اجتناب از سرا زير کردن ھر متاعبرای
تکنولوژيک يا علمی ـ فلسفی آن ھا و چيز ھای ديگر را /ی ھا برای پديده ھا يا توليدات صنعتیاسمای مخلوق غرب

زبانی در زبان خود رواج " داد و گرفت"يا " قرض گرفتن"نداريم، بھتر است از روی ناگزيری عين کلمات را به رسم 

شباھت زبانی، تقليد کنيم، که گذشته از بدھيم، تا اين که چيزی بسازيم يا چيزی را از جای ديگری، به خاطر وجود 

مجھول و ثقيل و نامأنوس و زبان رگ کنک و نارسا بودن، قدرت اشتقاق، ھمچنين شباھتی با اصل پديده را نداشته 

  !باشند

، آن گونه که آقای ھادی می نويسد، به طور مثال از ميان صد "POLARIZE"به جای " قطبيدن"انتخاب و تقليد کلمۀ 

يا استفاده از . غير از اين که ما را خيله خند بسازد و پشت نخود سياه روان کند، ھيچ درد ما را دوا نمی کندھا کلمه، 

ورپلغيدن به جای بيرون آمدن يا سر زدن يا طلوع : ًکلمات غريب و نادر و زبان رگ کن و ظاھرا اکتشافی، مانند

وانيدن به جای خراميدن؛ ميختن به جای ادرار کردن؛  کردن؛ نميدن به جای ميل کردن؛ نھازيدن به جای ترسيدن؛ ن

ی سرفه کردن؛ آبشتن به جای نھفتن؛ ورساخيدن به جای ليسيدن؛ پشليدن به اتشخيدن به جای کوشيدن؛ سکنجيدن به معن

مگر طلوع کردن يا سرزدن و ...  رخنه کردن؛ وئیی با ناخن و سرانگشت در جااجای چسبيدن؛ پشکليدن به معن
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را چه شده است که آن ھا را ...  يا ميل کردن، يا ترسيدن، يا خراميدن، ادرار کردن، يا کوشيدن، يا نھفتن و يابرآمدن،

  دور بريزيم؟؟

، به اين گونه مطالب و ده ھا مطلب ديگر، که شايد به زودی به وسيلۀ  شيفتگان نه از روی تعصبپرداختن محققانه، 

 در زبان ما راه پيدا کنند، از واجبات ھستند؛ کلماتی ، و يا ايران زدگان افغانب ايرانجنون زدۀ  فرھنگستان زبان و اد

که اگر به بن و ريشۀ آن ھا رجوع کنيم، ھيچ پيشينه و ربطی به زبان ما ندارند و اگر پيرامون آن ھا چيزی ھم بنوسيم، 

صرف نظر از اين، . ری نموده ايمھم حق و حقيقت را گفته ايم، و ھم برای زبان و ادب و جامعۀ خود خدمت و روشنگ

موضع استداللی، تھاجمی يا تدافعی ما در برابر بدعت گذاران خارجی و ايادی داخلی شان، مثل رحيمی ھا نيز محکم و 

  ! منطقی خواھد بود

و با تعصب، به ھر رنگ و قد و وزن و شمايلی که باشد، ھمچنين با ذھن و ذھنيت آلوده و بدون داليل مستحکم و عقلی 

 بيدار ھستند، و به مقرون به واقعيت و منطق و توجه به اصالت زبان، ممکن نيست مردمی را که باسواد و ھوشيار و

له توجه دارند، و ھر سخنی را در ترازوی عقل و منطق وزن می کنند و نسبت ھر سخنی را با دقت أکوچک ترين مس

 بو می کشند که نويسندۀ فالن نوشته چه نيت آشکار و پنھانی هالزم اندازه می گيرند و به نقد می پردازند، مردمی را ک

عالوه براين به کسانی که . ، به خود و به گفتار خود خوش بين و متمايل ساخترا می خواھد به ذھن خواننده القاء کند

رفانه و واقعی  کار علمی، پرداختن بدون تعصب و بی طمی گويند ما کار علمی و تحقيقی می کنيم، بايد گفته شود، که 

م عل!! ھيچ کاری که بنياد آن بر تعصب استوار باشد، نمی تواند کار علمی و تحقيقی باشد!! به قضايا را ايجاب می کند

 تعصب مانند سياه چاھی بسيار تنگ، تاريک و !! کاه به ھم نمی رسند  ھستند که ھيچِو تحقيق، و تعصب دو قطب

 آن، از آسمانی با فراخی ھمۀ ھستی، تنھا ھمان قدری را که محيط دھن چاه هر تِعميقی ست، که انسان گرفتار و اسير د

ی وقت در ارتباط با کلمۀ گاه، و سائر معنا اتکيه کردن تنھا به معن! دھد، می بيند؛ نه بيشتر از آن را به وی اجازه می

گاه را ! ه سخت اسير پنجۀ تعصب استھای آن را ناديده گرفتن، يا کم اھميت جلوه دادن، نمايانگر آن است، که نويسند

 کردن، برای اين که چيزی را که ما دوست نداريم نادرست و بی پايه نشان اتنھا وقت و زمان يا عصر و دوره معن

گذشته از اين، فرھنگ، ھمان گونه که آقای وھاج عزيز نوشته ! بدھيم، عملی ست متضمن تعصب و سخت گيری بيجا

  !زبان نيستاند؛  تنھا در بر گيرنده 

 پنجابی، انواع تزئينات پر زرق و برق و مبل و ۀرواج پيدا کردن پکول، کاوه، شيرچای پاکستانی، پيراھن و تنبان زنان

فرنيچر ترکی و عربی در خانه ھا و دفاتر ما، ساختن عماراتی به سبک و ذوق پاکستانی ھا و رنگ ھای شوخ مروج 

 زن و مرد ھندی و پاکستانی ترکی، پيراھن شب را به ئیاس ھای ھنرمندان سينمادر پاکستان، آرايش زننده و تقليد از لب

 که پيشوايان مذھبی ھمسايه ھای ما، به خصوص ايرانی ئیتقليد از ھنرپيشه ھای ھندی در روز پوشيدن، عبا و قبا و ردا

زدن و شھر ھا ... زنجير و تيغ و مانند خود را با قمه و ئیھا به تن می کنند، انواع گوناگون مراسم مذھبی و بدعت ھا

را غرق در حجاب سيه کردن، رواج فرھنگ وھابی گری و پيروی از شيخ ھای عرب و موالنا ھای پاکستانی و آخوند 

 و عشقی در حد ابتذال، بی محتوا و گمراه کنندۀ ترکی و ھندی، ئیھای ايرانی، رواج دادن سريال ھا و فلم ھای جنا

 که تنھا به مقصد ترويج فرھنگ آخوندی و برای یي االسالم ھا و آيت هللا ھای ايرانةجوجود صد ھا عنوان کتاب ح

 از ئیلۀ ديگر، ھمه بخش ھاأتاده می شوند و ده ھا و صد ھا مس توده ھا به کشور ما فرسئیگمراه ساختن و مغزشو

که نه تنھا بايد پيرامون آن ھا  و کشور ھای دور و نزديک ديگر به کشور ما ھستند،  تھاجم فرھنگی کشور ھای ھمسايه

  . نوشته شود، بلکه راه ھای جلوگيری آن ھا نيز جست و جو گردد
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، زبان اء، ادباءيکی از راه ھای حفظ اصالت زبان، ضمن توجه به فربه سازی سالم آن، اين است، که نويسندگان، شعر

وف جدل ھای بيھوده و غير ضروری و دانان، زبان شناسان و روشنفکران متعھد ما به جای اين که خود را مصر

 و عالوه بر آن که کمبودات و   بی اھميت کنند، روی زبان خود بيشتر از ھمه زمان ھا کار نمايندیناموجه و گاھ

و استفاده از پساوند ھا و ...  ھای آن را مرفوع می سازند، با پيشنھاد و انتخاب صفات، قيود، افعال، اسماء وئینارسا

 ترکيب و آميزش کلمات مطابق با قواعد تصريفی ــ اشتقاقی ــ تحليلی ـ دستوری و حفظ استقالل و چھرۀ پيشاوند ھا، و

قاعده ای را برای خط . خط دری به پربار ساختن بيشتر زبان خويش اھتمام بورزند و آن را در حد الزم بارور بسازند

اد يک رسم الخط واحد، بدون نقص و جورزيدن به اياھتمام . فارسی به وجود بياورند که ھم فراگير باشد و ھم سھل

َساده که مبتنی بر اصل و منطق دستوری بوده و بر پايۀ داليل مصرح، محقق و قطعی استوار باشد، از ھمه اولتر  َ ُ

  .    محتاج عنايت و التفات است

و " آگيشيدن"و" ملنديدننبل"و " کنانيدن"و " آماسيدن"و " قطبيدن"و " سريدن"پذيرفتن کلماتی ناواردی مانند 

و " بشکوليدن"و " برتھيدن"و " انجيردن"و " شخوليدن"و " شخودن"و " برمچيدن"و " برمخيدن"و " انجوخيدن"

و صد ھا مصدر جعلی ديگر از اين جنس و دسته؛ ھمچنان " بتنجيدن"و " بيوازيدن"و " بمنگيدن"و " بسخدن"

د متعدد ديگر ـ که بدون ترديد در بستۀ لغات پيشنھادی آقای عادل به و کلمات ھمانن" و آبشتن" استھيدن"و " اشگوختن"

چرا که (افغانستان شامل ھستند ـ غير از اين که غير ضروری می باشند و زبان ما را مشوش و مشوب می سازند 

ا در زمينۀ قواعد مشکلی را که م)  اين لغات، حتا بھتر و معتبر تر از آن ھا، از قبل در زبان ما موجود ھستندۀمعادل ھم

  !! زبان، کمبود لغات، کاربرد نشانه ھا و چيز ھای ديگر داريم حل نمی کنند

ًھمۀ کلمات عجيب الخلقۀ ظاھرا اکتشافی ياد شده را می توانيد در کتاب پربار و تحقيقی حاشيه بر زبانشناسی، نوشتۀ 

  !!  راسماعيل ھادی مشاھده کنيد ـ عالوه بر کلمات ھمانند و بی شمار ديگ

 عدد بيشتر نيست؛ در برابر اين عدد، ٢۵٠ يا ٢۴٠فارسی فوقش از /مطابق چند نظر، تعداد افعال بسيط در زبان دری

با وجود اين .  تخمين شده است٢٣٠٠٠افعال ساده ای که در زبان انگليسی، به طور نمونه، وجود دارند در حدود 

يط، يا ساده ای از قبل موجود در زبان ما باھم، زبان ما، اگر ما ھا و امکان ترکيب افعال بس" وند"تفاوت، با داشتن 

  !روی آن با عشق و عالقه و دلسوزی کار کنيم، می تواند يکی ازغنی ترين زبان ھای دنيا باشد

ر نا گفته پيداست که اين تعداد از افعال بسيط انگليسی ــ صد برابر افعال ساده در زبان ماــ گذشته از اين که به ساختا

مناسب زبان انگليس ھا مربوط می شود، کار مستمر و سازنده ای بوده است، که انگليسی زبان ھا با حوصله مندی و 

النديشی و باريک بينی تمام، به خصوص با استفاده از پيشاوند ھا و پساوند ھا، آن را به اين اندازه رسانيده آبصيرت و م

  .  و زبان خويش را غناء بخشيده اند

يکی از راه ھای رسيدن به ديگران، دور کردن تعصب از خود می باشد، نه پيچيدن به دور خود و به : ی کنمتکرار م

کردن با مسائل بيھوده و به درد نخور و دور از واقعيت ــ از ھمه مھمتر، خود را " کله ونگ"پای ديگران، و خود را 

  !!کوچک و ناتوان نشمردن

  :گاندی می گفت

ما بايد تمام نيروی .  ديگران بنشينيمۀجو کنيم وبه قضاوت دربار و  که خطای ديگران را جستوظيفه ما اين نيست"

خويش را برای قضاوت در کار خودمان صرف کنيم و تا وقتی که حتی يک خطا در خود می بينيم حق نداريم که در 

  ."کار مردم ديگر دخالت کنيم

١١/١٢/٢٠١۶ 


