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 ۲۹/۰۸/۲۰۲۲         جلیل غنی  

 تنها شاعرانه زبان فارسی دری نه عقیم است و نه 
 

بستری مطلوب گردید برای دوباره ی بیست سال گذشته  ها  ا و بی عدالتی رویداد های عقب گرایانه و نا برابری ه
گواه آن بودیم  میالدی    ۱۹۹۶هستیم که در سال    نظامی  -جریان سیاسیتکرار  امروز گواه    .آوردن طالب به قدرت

ز کشور های ابل هیچ یک    ،حتی شدید تر از آن و حاکمیتی حکمروائی میکند که نه تنها مشروعیت داخلی ندارد
قوای خارجی در افغانستان نیز   وحکومت های کابل    در جنگ بیست ساله ی آن علیه حامیان این گروه    وجهان  

 .ندتا کنون این حاکمیت را به رسمیت نشناخته ا
اوضاع     ،با این تصور که قلم به دستان و روشنفکران و نخبه گان و تحصیل یافته گان و مفسرین و تحلیل گران

  تقابل   ،اختناق  ،ها  تعصب  ،هایابی این همه از هم پاشیدگی    ه تحقیق و تتبعی  برای ریش  را با ن امروزی نا بساما
و راه های بیرون رفت از این بحران را به ملت و یا آنانی که دم از سیاست   ارزیابیو منازعات گو نا گون را    ها

 ،از طریق مفاهمه و گفت و گو هستنددر پی جستجوی راه حلی  و یا آنانی که    ،و دولت داری و حاکمیت میزنند 
به مسایلی تمرکز دارند که  شاید از نگاه درجه بندی های موضوعات عمده و حیاتی در ردیف  ،  پیش خواهند کرد

مه مسایل حیاتی دیگر حل شده و زمان  آن فرا رسیده است که به چنین  همثل اینکه    .دننهائی قرار داشته باش
تازه ساختن اختالفاتی باشد که در  سالهای اخیر یکی از عوامل   ،د هم هدفتمرکز میکنند و شای  موضوعاتی

از جمله اینکه زبان    پراگندگی کتله ها و گروه های مختلف قومی ترکیب کننده ی جامعه ی افغانی بوده است.
  تیفیک های ساین  فرمول   اب  ،ین زبان غیر علمی استاو یا اینکه    ، است  و یا زبان عقیم  ستنیفارسی دری کار آمد  

الفبای   ،برای شعر و شاعری خوب است و بس ،مصدر های اندک دارد  ،و علمی قابل پیمایش  و سنجش نیست
از این قبیل حرف    و لغات عربی در آن زیاد است وفارسی است  (  گ  ژ  فقط چهار حرف )پ چ    ،آن عربی است

  .ها
و در هر زبان کلمات  و لغات مهاجر وارد و  ین  الت  جود نداردکه در جهان هیچ زبان خالصی و  ا گفته نگذریمن

به گفته ی استاد پرتو نادری این کلمات     .جزء همان زبان می شوند،  و با پذیرش سخنوران این زبانبعد از مدتی  
جاوز های  گو نا  ت   اثر  مثل انسان مهاجر به کشور دیگری که ما افغانها در این سالها ریکارد مهاجرت ها را از 

مستحق    ،کرده ایم  جریان سیاسی و نظامیگون و جنگ های نا تمام از هر گروه و سازمان و تنظیم و حزب و  
 . دنحق شهروندی همان زبان و دیار را می گیر حق شهروندی کشور های مختلف در سر تا سر جهان گردیده ایم،  

در    ،زبان اصلی می شوند در هر زبان موجود است. مثال بارز آن  از زبان دیگری واردکه  کلماتی  بنا بر آن  
و به قولی چهل کلمه ریشه  کلمه  ت و شش  سی خارجی وجود دارد که از آن جمله بی  هصد کلمرچها  مقرآن کری

در زبانهای دیگر در جهان هم همینطور است. در زبان فارسی    و غیره  و جهنم  ی فارسی دارد مثل دیار، فردوس
ی دیگر هم داخل ا ه روسی، انگلیسی، فرانسوی، عربی، ترکی، و زبان پشتو، حتی اردو، کلمات امروزی دری

طرق نوشتن کلمات وارده از  در زبان انگلیسی  می شود.  ه  شده و امروز جزء این زبان است و بیگانه خوانده ن
و یا   بدون اینکه آنرا به حروف انگلیسی مبدل کنند  حفظ شده    ، حروف التین،یونانی به همان الفبای اصلی آن 

همان طرز نگارش آن به زبان عربی    اگر کلماتی با  چنان کلمات را به انگلیسی ترجمه نمایند مثل فلسفه و غیره.
پنداشته    زبان دری فارسی   و نا توانی  ه اسلوب نگارش نباید نقص نگارش  در فارسی دری هم دیده می شود از نگا

 شود.
و در    ،که زبان مادری من است  ،  مفهوم را افاده میکند(  عیندری زبان و یا فارسی زبان) هر دو  به حیث    من

طبق مسلک    ،همین زبان زندگی کردم، تحصیل کردم، تحقیق کردم، نوشتم، خواندم و آموختم و مطالعه کردم
مقدسی که داشتم و بیش از پنجاه سال است از همین راه تا حد توان خدمتی به جامعه کرده ام زبان را وسیله ی  

یم و روشنگری و تبادله ی پیام ها و اطالعات و رویداد ها می دانم نه حربه ی سیاسی برای بدست افهام و تفه
یکی از    بنا بر آن زبان هر فرد، به حیث  آوردن اهداف گروهی، شخصی، و قومی و تباری و تفرقه اندازی.

ی فکری هر  فرهنگ او، برایش تقدس  دارد و قابل احترام است همانطوری که احترام به باور ها  یمولفه ها
 کسی الزم است نباید فرهنگ هر گروه اجتماعی مورد اهانت قرار گیرد.  

 : سوالهای در ذهنم خطور کرده که با ایشان مطرح میکنم هشگران و محققینواز همه دانشمندان و پژ
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تا کنون هیچ اثر علمی    و لعد محمد غزنوینیان و  ااز زمان ساس  هزار سال قدمتیک  آیا همین زبان از بیش از   
پس این   و بیکاره و عقیم بوده  ،کرده  اگر نهده که انسانها از آن مستفید شده باشند؟  را به وجود نیاور  و تحقیقی

موضوعالت مختلف علمی، تخنیکی، اجتماعی، تاریخی،، اقتصادی، فرهنگی همه کتب و کتابخانه و تحقیق و تتبع  
در وطن و یا بیرون بی حاصل و بی تاثیر بوده است و ما و شما این همه معلومات و تحصیل را  و طبی  و غیره  
یا به هیمن زبان تالیف   این رشته ها آیا هزاران کتاب    ؟   و از کدام آثار جمع آوری و آموخته ایم  از وطن چگونه

 و یا از زبانهای دیگر ترجمه نشده است؟  
  ؟هزار سال هیچ گونه خدمتی به علم و تکنالوژی نکرده است یکدر این مدت بیش از  آیا زبان فارسی دری

کتابخانه های  دانشگاه ها/ پوهنتون ها و کتابخانه های عامه در افغانستان مملو از بهترین آثار نویسندگان و  آیا  
 ؟ ته اندکه محصلین و پژوهشگران از این آثار استفاده و آموخ نیستبود و ندانشمندان جهان 

پر  زبان دری  جای آنرا    از بین رفت    در عهد ساسانیان  زبان پهلویکه  بر فارس آن زمان  آیا بعد از تهاجم عرب  
 زبان پنجم  نیست؟و نکرد و تا امروز این زبان یکی از زبانهای عمده ی جهان 

برای چهار صد سال زبان رسمی هند   ،به قول شما عقیم و بیکاره و محض زبان شعر و شاعری  ،این زبانآیا  
 ؟و نیست  نبود و در سیاست و کشور داری کار آمد نبود  بغدادپهناور نبود و قبل بر آن زبان رسمی در بار خلفای  

انهای همسایگان که در عین  مشترکاتی با زب ،چه پشتو و چه فارسی دری ،مزید بر آن زبانهای رسمی افغانستان
د هم در زبان های رسمی پشتو و دری و هم ازبکی و زبانهای دیگر ندار  زبان سخن می زنند و می نویسند نیز

افغانستان  معمول کلمات  ،در  چنین  و    مشترک  از  دارد  زیادی وجود  مثالهای  که  میکنند  از  استفاده  یکی  اگر 
و نوکر کرد  او را اهانت    نه می توان    دایخی استفاده نمسنخنوران و یا نویسندگان از چنین کلمات مشترک تاری

تاثیر پذیر و این خصلت   مجهان هم تاثیر گذار است و ه   غیره خطاب نمود. هر زبان در هر نقطه ی از منش و 
و تاثیر پذیری یکی از عوامل تقویه و توسعه زبان می گردد. در زبان انگلیسی  که یکی از مهمترین زبانهای  

از  کلمه را    دروازه پذیرش آن همیشه باز بوده و بدون تعصب و تنگ نظری  هراست  دنیا و علمی ترین زبان  
   است.کرده استفاده پذیرفته و  ،هر زبانی که توانسته در توسعه ی این زبان ممد واقع شود

باشد زبان رو به از خود داشته   کلمه  دپنج صمطابق به معیار های یونسکو هر زبانی که کمتر از یک هزار و 
کلمین این زبانها تزوال گفته می شود و تعداد زیاد زبانها مطابق به معیار یونسکو یا از بین رفته اند و یا تعداد م

و یا می تواند   سعه را داردتوتوانائی آن که تا چه اندازه زنده بودن هر زبان  موثریت  در  البته  ،کمتر شده  است
هم   ،و پا بپای تمدن و پیشرفت علم و تکنالوژی پیشرفت و توسعه یابد  در پیشبرد علم و پیشرفت ممد واقع شود

ی جهان و زنده  یکی از زبانهای عمده    دری  ختانه زبان فارسیبکه خوش   یکی از عوامل موثریت و بقای آنست
و نشان می دهد که این زبان از    شناخته شده است  ان و غزنویانیبعد ساسان  هزار سال  یکسابقه ی بیش از  با  

  چنان مشخصه بر خور دار است. 
ذره بین در جستجوی مقاالتی از مخالفین    با مربوط به کسانی می شود که  که اینجا مطرح می شود    یسوال دیگر

  الفبای زبان دری با    نوشتن    یا  و  زبان دری   از گرامر  یا  و  این زبان و یا حضور کلمات عربی  در زبان دری 
عربی است  همانطوری    ر های زبانهای پشتو وگرامر زبان دری بسیار ساده تر از گرام   .انتقاد می کنند  عربی

است  که آموختن  زبانی با گرامر ساده تر به مراتب ار ساده تر از زبان جرمنی  که گرامر زبان انگلیسی بسی
چه ربطی به معضالتی دارد که امروز وطن در آتش این  دشمنی ها می سوزد   نمی دانم  . همچنانآسانتر است

نهفته باشد که ما دیر فهم ها از    آن و شاید اهداف نا گفته ی دیگری در طرح چنین عناوینی و یا دامن زدن به  
 عاجز هستیم. درک آن  

با این  که  بیدی نیست    نشان داد کهو صالبت و کار آئی این زبان    قدمت  که    اما گذشت زمان ثابت ساخته است
برای نا بودی و یا هم تضعیف زیادی  باد ها بلرزد و حتی در همین کمتر از یکصد سال گذشته هم تالش های  

این زبان و وضع محدودیت ها بر استعمال آن صورت گرفت که هر بار پخته تر، قوی تر و با صالبت تر و 
از رشد و توسعه و    که با تلقین چنین ترفند هایباشد    شاید هدف این بوده  بر آمد.  یموثر تر از چنین ترفند ها 

اگر چنین باشد    این زبان جلو گیری شود و به مرور زمان از »زبان« به »لهجه« تنزیل داده بتوانند.کار آئی  
  ست.نیت نا سالم ا

وقت آنست که نویسندگان، نخبگان، قلم به دستان، چیز فهم ها، دانشمندان، فرهنگیان، شاعران، هنرمندان و همه 
روزنامه ها، مجالت، ون ها،  یکار رسانه های همگانی، رادیو ها، تلویز  ردست اند  ءانحاآنانی که به نحوی از  

دست به دست هم داده و در   ،یر موقوته هستندویب سایت ها و کنفرانس ها و هر گونه نشرات دیگر موقوته و غ
قربانی داده است، آن    آن بیوه زنی که نان آور  خانه اش  را در این جنگها  ،پی راهی باشند تا آن یتیم و بی نوا

مرد کاری که  از صبح تا به شام برای به دست آوردن لقمه نانی به فرزندانش جان می کند، آن تحصیل یافته  
  حاکم   ،و مالی مسجد محل  ز فراغت از فاکولته کچالو فروشی میکند و یا بوت رنگ می دهدکه بعد ار  بیکا

 .  منطقه ی اوست، بتواند آبرومندانه و با عزت لقمه نانی به دست آورد
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 دیده ی  تزجر کشیده و مصیب  نوطن دارا اگر کار دیگری کرده نمی توانی بگذار  ای هموطنان بیرون از وطن،  
 مرحوم استاد غالم احمد نوید چنین به جا گفته بود: .بکشند به راحتی نفسدمی به توانند   در داخل وطن ما

 اخ کهنـــکچون ار رفعتم ای چرخ ـــگیاد
 کوشی مکن ویران مرا  ینه م متعمیرگر به 
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