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 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
       ۲۰1۲-1۰-1۲          مسعود فارانی

 ساخت سیاسی ابزار را زباننباید  
 قسمت اول

 

بر آن فرزندان ناخلف اش  ۀبه واسطبدبختی و جنگ، که از جانب دشمنان  سرزمینکه بعد از چهل سال نفاق و

نفاق افگن را شناخته است و هر روز بجانب وحدت  تحمیل شده بود و اکنون ملت افغانستان با آگاهی، نفاق و

ف الحیل در بخش نفاق افگنی بظاهر ظریفانه در لطائسرتاسری در حرکت میباشد، دشمن باز هم مثل همیشه با 

 ما کوتاه میسازد( برهم بزنند.   ۀ)که دست دشمنان را از دامن جامع راتالش است تا دوباره این وحدت 

تعادل  باز جامعه تخریب این هویت، هویت زبانی در جامعه میباشد که در ۀنده مسئلبف الحیل فرییکی ازین لطائ

خود را از دست داده در آتش نفاق کباب خواهد شد. خوشبختانه جناب ولی احمد نوری از اولین کسانی بود که 

 جانب بخش بزرگی روشن بیرون داد که ازبه صورت  ای هموضوع را در مقالدر زمینۀ نفاق زبانی بی پرده 

 از قلمبدستان  وطندوست مورد ستایش قرار گرفت. 

تعامل انترنتی و تکنالوژی مدرن  هم اکنون خوشبختانه وطندوستان آگاه در امور، پیش زمینۀ زبانی را درک و

در آینده با این دقیقه استقالل خود را افغانستان شناخته اند تا زبانی را دقیقه ای برای حفظ هویت زبانی افغانی 

 در تکنالوژی مدرن زبانی نیز داشته باشد.

با مقاالت روشنگر خویش توانستند ر ازینرو بزرگوارانی مثل  خانم صالحه وهاب واصل و آقای قیس کبی

کثیری از نخبگان و اهمیت موضوع را با خوانندگان در میان گذارند، این تالش ملی ایشان سبب شد که تعداد 

 د تا از کنار این دقیقۀ با اهمیت بی تفاوت نگذرند.زبانشناسان را در زمینه وادار کن

 خانم فرهیخته شیما غفوری، نیز در زمینه نوشته اند که:

تنها درست نویسی زبان دری یک مشکل نمیباشد. مشکل اساسی ما با رشد سریع تکنالوژی اطالعاتی  ....»

در سیستم  زبان فارسی ایرانتهاجم در مقابل  موجودیت بقای زبان دری ارتباط میگیرد. که آن عبارت از 

ان مطرح نبوده ، بلکه در مقابل زبان فارسی ایر بدو یا نیک میباشد. در این موضوع نظر  کمپیوتری آینده

مطرح میباشد. شرایط جدید به یقین اقدامات جدیدی را ایجاب مینماید. به طور مثال با  منافع ملی خود مامسئلۀ 

دی یعنی خدمات خارجی اکادمی آلمان بخاطر جلوگیری  -آ -آ -وجود دوستی آلمان با ممالک انگلیسی زبان، دی

ی در بخش علوم از دو سال به اینطرف پروژه های زیادی را روی از نفوذ و سلطۀ روز افزون زبان انگلیس

علوم مختلفه فعالیت جدی مینماید. این عمل  دست گرفته و علناً برای بقای تأثیر زبان آلمانی در ساحۀ ادبیات و

و احراز و حفظ جایگاۀ مناسب زبان آلمانی در  اعتالء به هیچ وجه بر ضد زبان انگلیسی نبوده، بلکه برای

 «جهان علم، ادبیات و فلسفه میباشد.

انظار  در زمینه پرداخته شود تا این نکات از دیگر نیز  ۀبا توجه به نکات فوق یاد شده  میخواهم به چند نکت

 پنهان نمانند.

 از لحاظ خصیصه ها: : تفریق زبانها 1

سه  و کلی گویی هر جکی که جناب واصف باختری از روی مسامحهتاتفریق زبان دری با زبان فارسی و   

 ذیل به آن خواهم پرداخت. زبان را یک زبان میدانند ولی به جزئیات توجه نکرده اند که در
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

و جبر  فرهنگی وضعیت اجتماعی و رب "دری"، در محیط خودشان بناو زبان زبان فارسی  وکی زبان تاج
خصوصیات   بانگر فرهنگ همان محیط امتداول گشته است که نمایتبدیل و ظرفی  بشکلی و جغرافیایی،

 پذیرفته و راخود  ترکیبات بخصوص محیطی  پس زبانیکه محیطی و هم آهنگی با محیط شان بوجود آمده است.
ه ای بیگانکه در محیط دیگر زبان دو که با  ، نمی تواند است ساختهدر آن دخیل اش را  محیطیخصوصیاتی 

 . نیستنددر اشکال مختلفه، یک زبان  آنها رشد کرده است، همسان باشد، زیرا 
از زبان محوری گفتار چه در کلمات و چه در  چه در اصطالحات ودقت کنید که زبان تاجیکی و فارسی 
زبان تنها گفتار نیست  عیان می باشد. و مشهودن آنها از همدیگر کامال ً"دری" خارج شده اند. ازینرو جدا بود

بلکه عصاره های فرهنگی، با تعلقات محیطی و جزئیات اجتماعی و حتی کلمات و جمالت در تحت شرایط یاد 
 باشد،ندشته، بیگانه می شده تداعی خاطرات را نیز در بر دارند که در محیط دیگر بکلی همسانی و همخوانی 

صورت  نیکه جزئیات و خصیصه ها باهم فرق کنند در آنزمانمی باشد. خاطرات کن تداعی قادر به ازینرو 
نمیشود که بخش از زبانی را که در محیط بیگانه تحت جبر جغرافیایی و فرهنگی بخصوص، رشد کرده است 
بتوان با زبانی که در محیط بیگانه تحت جبر جغرافیایی و فرهنگی خاص و جداگانۀ دیگر رشد کرده باشد 

 یکسان دانست. 
اساس اش نسبت  بدنیا آمده ریشه و اگر زبان در مکانی که که  اینستدر  دیگربان با زبان ز یکتفاوت 

ها ساخته نمیشود پوهنتون . زیرا زبان در میباشدرد بسیار متفاوت دااساس ن ریشه و ،غیربزبانیکه در اجتماع 
م جامعه پذیرفتند با پذیرش قرارداد زبانی را هرگاه مرد ءأبناند. زبان اصلی عوام خالق  بلکه برعکس مردم و

پس خصوصیات هر محیط در ساختار زبانی آن محیط تأثیرگذار است که  کند. زبان میتواند عمومیت پیدا، مردم
در لهجه نبوده بلکه در محتوا و متن زبان دخیل تنها تفاوت زبان را با زبان دیگر نشان میدهد. این تفاوت 

و در « خوردی ایستاده، مرده ایستاده، و رفتی ایستاده»است که  میباشد. بطور نمونه در تاجکستان معمول
در حال »عمول است و در افغانستان م« دارد می خورد، دارد می میرد، و دارد میرود»ایران معمول است 

سه زبان  از همین قبیل تفاوت های اساسی در هر« خوردن است، در حال مردن است و در حال رفتن است
    ها مستقالنه بدون همسانی و مشابه بودن در مناطق شان رشد کنند و از هم دیگر جدا شوند. باعث شده که زبان

  
 زبان فارسی چی است؟ ۀ وجه تسمی: 2

را گرفته است « صحیح نا مشهور»که همیشه جای « غلط مشهور»در اصطالح زبان پدیدۀ مصطلح است بنام 
است. چرا؟ بخاطریکه این زبان با نام پارس « غلط مشهور»یا فارسی در اصطالح زبان یک لذا زبان پارسی 

اساسی سر بلند میکند که  پس  سؤال و حتی زبانی ندارد. اینجاریشوی یا فارس هیچ قرابت مکانی، منطقوی، 
یده،  سبب شده چرا و چگونه کلمه فارس را بنام یک  زبان پیوسته اند؟ و حتی این جعل و غلط به شهرت رس

 است که پارتیان هند را نیز پارسیان هند بنامند. 
بر ، چنانچه بود دری و یا زبان فارسیه منطقه فارس )شیراز( فاقد زبان عرض شود کتفاهم  سوء   برای رفع

باوگی زبان سعدی تا سنین نو شاعر بزرگ این خطه حافظ و روانشاد داکتر عبداالحمد جاوید، دوس تحقیق اسا
قرار میگیرد که از زبانی  کنار که دارای زبان دیگر است نامش در ه ایی بلد نبودند. پس چگونه خطفارس

 زبان غیر میباشد؟  منطقه  و
)یعنی بزبان مادری خودشان( سروده  سعدی در شعر حافظ وام زبان شیرازی که بننمونه از زبان منطقه فارس  اینهم دو

 شده است:

 از اما دی  غرت یک بی روشنی            به پی ما چان غرامت بسپریمن          :از حافظ  

 عشغ سقری شخی بونی چش روشت                 می کند  پر هنط ثله جونی         : از سعدی 

 

گرچه در رسم الخط  بیت باال تا ترجمه نشوند در زبان فارسی و زبان دری مفهوم شده نمیتوانند دقت کنید که اگر این دو

 باهم یکسان اند.

را یک « فارسی زبان غلط مشهور زبان دری، زبان تاجیکی و»سه زبان،  هستند که بدون دلیل هر  ه ایعد
نویسندگان   را یکی نمی بینند، چنانچه شاعران و این زبانها ،متجربین زبانچشمان تیزبین  زبان میدانند مگر

 بطور مثال خود حافظ می فرماید:  ،ا معترف بودندقدیمه نیز در تفکیک و جدایی آنه
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 داند دریکه لطف طبع سخن گفتن   شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه ز                    
 و حتی حافظ به این لحاظ از منطقه فارس یا شیراز شکایت گونه میفرمائید که :

 محافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیبیا        شیرازورزند در   سخندانّی و خوشخوانی نمی        
 است.  موجود ازین نمونه ها در اشعار قدما فراوان 

 

زیرا فارس و منطقه شیراز  جعل شده است. أمتأسفانه عمد «زبان پارسی»ترکیب نام فارس در کنار زبان یعنی 

آمو  یو اینطرف دریاو بخصوص آنطرف  مرکزی ستانکه زبان دری بمیان آمده است یعنی افغانای با منطقه 

که مهد پیدایش زبان دری شناخته شده است، حدود چند هزار کیلومتر فاصله دارد. کلمه پارس که معرب آن 

در  های خزری که از جانب یهودیان صهیونست اجیر شده بودند وقُلدر آبرومند شده است، به هخامنشی های 

در  پارس خطاب میکردند. که برای قتل عام منطقه آمده بودند و اهانه ازمردم به آنها  ،مرکز شان بود شیراز

شناخته  خوب اطراف پوریم این جنایت کاران را تمام سکنه را قتل عام کردند. چون مردم  دور و *حادثه پوریم

ه  تاب خزری های اجیر شد ، مردم هرگز در برابر آنها سر تسلیم فرود نیاوردند بعد از قیام های مکرر ،بودند

 های خزری  مجبور شدند منطقه را ترک کنند.  قُلدرباالخره نیاوردند تا 

زبان شان بنام زبان پارتی یاد میشد که  ،در قدیم پارتی ها  که مرکز شان شهر بلخ مشهور شده به ام البالد بود  

را  «ث» و« ت»وی بدبختانه  مغرضین زکاره ایرانی با نمونه گیری از تلفظ زبان پارتی که در زبان پهل

جعل کردند، بعد از آن  را« زبان پارسی»ترکیب ، استفاده ازین نقیصه و بدیلسوء   یکسان تلفظ میکردند لذا با

در تمام متون آنرا داخل ساخته با جعل در جعل  غلط مشهور ساختند.  اینک برای محققین گرامی  از قول  

 ۀمینامند. )در مجلۀ ماهنام« غواص اسطوره ها»با اسطوره ها  آشنایی اشرا بخاطر  ایرانی که او مهرداد بهار

( نشر شده است. این متن عکاسی شده ۴۲شمارۀ13۳3صفحه )شهریور 3۲۲هنری بنام کلک که در  فرهنگی و

ثبت شده است  (مهر داد بهار کترادبا  تحت نام گفتگو ۲33الی  1۳۰صفحه  از گفتار مهر داد بهار که از

 خدمت شما پیش کش می شود. ،انتخاب گردیده

مهرداد بهار درین صحبت ها سخنان 
قابل مالحظه دارد.  ارزندۀ و
این مجله، واضح میسازد  ۲۲۴درصفحه

و  پارتکه جعل تاریخی  در مورد 
 چگونه  بمیان آمده است.  پارس
خود  و به عکس مراجعه کنید لطفا ً

برای به متن ذیل که و یا  بخوانید
 جنسا ً نقل می کنیمندن، سهولت خوا
 :مراجعه نمائید

یک نکته :».... مهر داد بهار میگوید 
آن اینکه  بسیار جالب برایتان بگویم و

در شاهنامه آمده که پایتخت کاوس در 
پارس بود، در حالی که در حماسه های 
کهنه که نگاه می کنیم فارس درین 
حماسه ها  اصال ً دخیل نبوده است. این 

جیحون است. پس  رودنبرد ها به گرد 
 P`lSدو به صورت   ، در امالء  پهلوی هرپارسو  پارتپارس کرده است؟ جالب اینستکه واژۀ  چرا یاد از

در ضمن مطالب جغرافیای ُبندهش آمده که از هرات به شرق افغانستان امروزی پارس است  امالء میشود و
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یعنی از هرات تا برسد به بامیان و برسد به کوههای پامیر در شرق، یعنی منطقه ای که بلخ هم جزء آن است، 
پارت حساب میشود و بلخ پایتخت کاوس بوده. ضمناً من در یاداشتهای شما ) داکتر مزداپور( بود که می 

ریافت غلط شکل اسطوره را عوض د اشتباه در قرائت وخواندم که بلخ پایتخت کاوس بوده، توی متن آمده، 
و جزؤ )که ظاهرا ً از عصر اشکانی بخشی از پارت خوانده می شد (  پایتخت کاوس که در بلخ بوده ،کرده
.....«  شمرده اند.  فارسدر  پایتخت کاوس را سرزمین و خوانده شده و پارسجزوی از  می آید، بشمار پارت

 سخنان مهر داد بهار )تکیه از ماست(.
وجودیت این حقیقت یاد شدۀ فوق، پس ببینید که زکاره های ایرانی  )دور از ایرانیان شریف( در برابر زبان با م

سکوت میکنند و بخاطر جعل که به نفع  ،دری میباشدرتی که زادگاهش افغانستان است، مادر زبان با شکوه پا
جدا بخورد مردم میدهند تا در برجسته  یخودشان تمام شود، نام زبان پارتی را یعنی مادر زبان دری را چیز

دری نبوده مگر میتوان زبان پارتی ۀ زبان امروز شوند، زبان پارتی بدون شک همسان بامؤفق کردن نام پارس 
را زبان مادر دری شناخت که با مجاورت، آمیزش و امتزاج زبان سغدی، بلخی و خوارزمی به شکل امروز 

بنامیم بجاست نه اینکه تحت جعل تاریخی زبان  "پارتی دریدری را، "تکامل کرده است. ازینرو اگر زبان 
 ، چون با پارس هیچ ارتباط ندارد.بنامیم "پارسی دری"را  "پارتی دری"

فرهنگی و جبر  وضعیت اجتماعی و ر"دری" در محیط خودشان بنابو زبان  "فارسی"زبان  ،"تاجکی"زبان 
خصوصیات  محیطی و هم  با نگر فرهنگ همان محیط ات که نمایمتداول گشته اس یظرف و جغرافیایی،  بشکل  

 آهنگی با محیط شان بوجود آمده است.
 

 :وام گیری در زبان
نیاز صورت میگیرد. زمانیکه  لغات یک زبان نمیتوانند بار معنی  اساس ضرورت و وام گیری در زبان بر

است کند )بی تفاوت  ءاین بار معنی را بهترتر ادایک مفهوم را جوابگو باشند نیاز پیدا می شود تا لغت  را که 
از روی ضرورت است که زبان را جامع تر  ،که از کدام زبان  جهانی باشد( وام می گیرد. پس وام گیری بجا

 و گسترده تر میسازد.
 دارد. بجا  ممانعتو  وسعتبرای تکامل و تنوع خود نیاز به  زبان

 
 :وسیع و جامع  شدن زبان

به آن زبان در بخش های علمی ادبی سیاسی و بخصوص  چه بیشتر وقتی یک زبان وسعت پیدا میکند که هر 
 بیشتر تفهیم در آن فلسفه پرداخته شود به همان اندازه کارایی زبان بیشتر شده زبان جامع تر و توانایی افهام و

منطقه می گردد. از همین خاطر د. این پرداختن جمع خصوصیات محیطی، سبب تکامل فرهنگ زبانی گردمی
محیط قرار گیرند بر اساس برداشت های جبریت محیطی اش با زبان همسانش دوگانگی  اگر یک زبان در دو

بدون شک اگر یک زبان در دو محیط دارای مشخصه  جبر محیطی است. پیدا میکند که یک عمل ناگزیر و
 همسانی هم خارج می شوند.فرهنگی مختلفه رشد کند از همخوانی و  های جامعوی و

 
 :زبانبجا از نفوذ لغات بی مورد در مانع شدن 

 یا قریب که به مرور تداخل  بی موجب اصطالحات و لغات از زبان موازی و خارج کردن و با جلوگیری از
دوگانگی رشد کرده ه در جوامع شان ب فرهنگ منطقوی از هم جدا شده اند و زمان بخاطر دوگانگی محیط و

هم نمیتوانند زبان یکسان باقی بمانند. زیرا خصوصیات که در آن ابدال یافته  د، آنها با وجود تشابهات بازباشن
 مفاهیم اصطالحات تغییرات بمیان آید.در  هم  سبب میشود که هم در معانی لغات و

زیرا وامگیری غیر  ،وامگیری نامید توان زبان را نمی کلمات  نامأنوس بیمورد در پس با جبر تداخل لغات و

بزور سیاسیون زمینه میشود که پویایی و رشد زبان را ، فرهنگی يیا فشار تجاوز سلیقه ها و رب ضروری بنا

دیگر جاها بسیار فرق  سترلیا وآزیانمند سازد. بطور مثال انگلیسی در انگلستان تا انگلیسی در امریکا، کانادا، 

خود شان بر اساس نیازات محیطی خود شان رشد میکند و بالندگی  دارند. از همینرو زبان های خودی در محیط

شانرا در محیط خود بدست می آورند که جوابگوی نیازات همان جامعه میباشد. این ربطی به خوبی و یا خرابی 

یک زبان مشابه به زبان  سلیقوی از دیگر ندارد. بلکه تداخل جبری و ۀجامع زبان موازی قریب یا همسایه در
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ر محیط بیگانه رشد کرده است،  چون متفاوت شده اند، بجای تقویۀ زبان، زبان را به دگرگونی دچار که د

میسازد، از بالندگی و وسعت پذیری زبان می کاهد. پس در مقابل این عمل باید موانع ایجاد شود که در داخل 

ود و اصل و ریشه زبان را بیگانه و بی موجب، زبان دچار سرگشتگی نش نوس وأجا دادن لغات نام کردن و

شدیم اول در پرداختن خود  ازینرو جامع بودن زبان همانطوریکه یاد آور .تعمیر، تخریب نکند بجای  تقویه و

خواهد  نه تنها که مجاز ،نیاز صورت بگیرد باز اگر وامگیری از زبانهای دیگر بر اساس ضرورت و زبان و

 ۀهای لغت سازی امتعه اگر این کار سلیقوی انجام شود و دستگا بود بلکه امر خوب و ضروری نیز میباشد. اما

مطرح باشد، پذیرفتن آنها  ه بر جامعه دیگرعسیادت یک جام را که غرض تفوق طلبی و غیر ضروری تالغ

یات مشخص جامعه، سازگاری دارد و هر لغت صکار نادرست است. برای پاسداری زبان اصیل که با خصو

تداخل لغات  اگر از .نیز حمل میکند فرهنگی جامعه را بار از خصوصیات کلتوری و ،مشخص در کنار معنی

مانع ورود مصطلحات غیر شود فرهنگی ندارد( اجتناب  انس اجتماعی و انه وگنامأنوس )که جامعه با آن بی

 رهاند.می زبان را از صدمه  شده،ضروری اغیار 

 ادامه دارد...
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