
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

            

 33/90/3910                   پوهاند داکتر سید خلیل هللا هاشمیان

 باید از نفوذ فارسی ایران زبان دری
 دننگهداشته شودور از نفوذ پشتوی پشاور  و زبان پشتو

 
رویهمرفته روشنفکر بهر فرهنگیکه . فرهنگ کشور و زادگاهش جهان بینی مختلف میداشته باشدروشنفکر بارتباط کلتور و 

تعلق داشته باشد، شخصیست واقعبین، حقگوی، شجاع و باجرات که در ادای رسالت حقگویی از هیچکس جز خداوند نترسد و 

 .ترس از خدا بذات خود مستلزم حقگویی است

،  39،  محمود طرزی در قرن 10سید جمال الدین افغان، در قرن  11در قرن  به اساس این تعریف، از فرهنگ ما

از داخل  افغانستان  31روشنفکری به اساس تعریف فوق در قرن .  عبدالرحمن پژواک و داکتر عبدالقیوم خان روشنفکر بودند

مال، غصب قدرت عامه و دارایی مردم، ناپدید شده و بدبختانه با ناصفتی هایی مانند مزدوری برای استعمار، دزدی از بیت ال

 . آدم کشی، خدعه و دروغ و امثال آن تعویض شده است

روشنفکر، بنظر شخص من، اینست که به میراث فرهنگی خود استوار بماند و مقلد ( اما نه کلی و عمومی)یک تعریف ضمنی 

مطلبی که ذیالً عنوان می شود در . ت می گیردتقلید گاهی آگاهانه و گاهی هم  بطور غیر شعوری و غیر ارادی صور.  نباشد

نوشته های محترمان داکتر سعیدی و عزیز عزیر شاید بطور غیر ارادی تبارز کرده باشد، و امیدوارم این تذکر دوستانه نه 

 : تنها موجب رنجش نگردد،  بلکه بحیث یک توضیح طالب العلمی تلقی گردد

( نوآوری)تاریخچۀ این کلمه  و کلمات دیگری که ایرانی ها بنام .  عمال شده استچند بار است (واژه)در هر دو نوشته کلمه 

ایجاد کرده اند ازین قرار است که بعد از طالق خانم مصری رضاشاه پهلوی که خواهر ملک فاروق پادشاه سابق مصر بود،  

زین فرصت استفادۀ ناجایز صورت گرفت و در ایران ا.  مناسبات ایران که با عراق قبال ً خراب بود،  با مصر نیز خراب شد

ایجاد شد که هدف و مقصد آن طرد و حذف همه کلمات عربی از زبان فارسی و ایجاد کلمات جدید ( نو آوری)مؤسسه ای بنام  

اینکار از زاویۀ موازین علم زبان شناسی یک کار غیر علمی  و تعصب آمیز بود و خوشبختانه در .  به عوض آنها بود

 .ان تقلید نشدافغانست

کلمات عربی از یکهزار و سه صد سال به اینطرف در ایران  و افغانستان رایج بوده بمرور زمان تابعیت و اصالت گرفته و 

اسی است مربوط به بحث وامگیری کلمات از نتابعیت و اصالت اصطالحات علم زبان ش). جزء زبان دری و فارسی شده اند

 (.یک زبان دیگر

 

 .در فرهنگ هـای فارسی داخـل شـده قـبـل بر آن وجـود نـداشـتـه اســــت (نو آوری)بعـد از همین دورۀ  (واژه)کلـمـۀ 

عربی اختراع کردند،  و از کلمات اختراع کردگی شان هشتاد فیصد آن مقبول نیفتاد بلکه ( کلمه)را معادل ( واژه)ایرانی ها 

 .اره رایج گردیدبعد از بیست سال تالش بیهوده کلمات سابق عربی دوب

فرموده، یعنی تنها ""  زبان فصیح عربی""در قرآن   (ج)خداوند .  است( زایا)زبان عربی از زاویۀ علم زبان شناسی یک زبان 

ی اینست ناسرا بآن متصف ساخته، اما دلیل اینکه چرا قرآن بزبان عربی نازل گردیده از زاویۀ علم زبان ش( فصاحبت)صفت 

است،  یعنی از یک کلمه مشتقات متعدد ساخته شده می تواند، و چهارده قرن قبل زبان دیگری با ( زایا)زبان که این زبان یک 
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این صفت وجود نداشت که اگر قرآن بزبان دیگری نازل می گردید مطالب و مفاهیم آن شاید در پنج جلد مانند قرآن گنجانیده 

 :را مد نظر قرار می دهیم عربی{ کلمه}بطور مثال چگونگی اشتقاقات از . می شد

 مـتکـلـم  و غیر ه  -تکــلــم   -مـکــالـمـه    -کـلـمـات    -کـــالم    –کـلـیـم    -کلـمـه  

 تواژات  و غیره  ساخته می توانیم ؟  -متواژه   -تواژه    -واژات (:  واژه)اما آیا از 

را در قاموس زبان فارسی اضافه کرده اند، اما این ( واژه)که ایرانی ها  در پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل استادان می دانستند

در مدت شش سال اخیر در اثر نفوذ سیاسی ایران .  نو آوری ایرانی ها هیچگاه از طرف استادان استعمال یا تدریس نمی شد

می  (چالش)و ( واژه)از آنجمله  توسط احزاب پیرو آن،  اصطالحات مروج  در ایران، در زبان اصیل دری راه یافته است که

 : باشند

جزء ساختمان دستور زبان دری است  و در دو مورد ( اش)پسوند .  می باشد( اش)و پسوند (  چال)متشکل از کلمۀ  چالش

 : بکار می رود

لمات مختوم وطنش و امثالهم،  در ک= اش + وطن   -قلمش = اش + قلم   -کتابش = اش + کتاب : یکی بیانگر ملکیٍت،  مثال 

 .کاکایش= اش + کاکا   -الالیش  = اش + فـرق می کـند،  مثال  الال ( اش)به واول شکل تحریر و تکلـم پسوند 

 :  اینست که از صیغۀ امر هر فعل، اسم عام  یا اسم صفت می سازد،  مثال ( اش)مورد دیگر استعمال پسوند 

 .دهش  و امثالهم=  اش  + ده   -روش = اش + رو   -دوش  = اش + دو  -بینش =  اش  + بین   -کنش = اش + کن 

( مشکل)اختراع کرده اند این کلمه در زبان های دری و فارسی هیچگاه بمعنی ( مشکل)را که ایرانی ها بمعنی  (چال)اما کلمه 

 .درج نگردیده( مشکل)استعمال نشده، حتی در قاموس های فارسی طبع ایران بمعنی 

خدعه و )از زبان اردو وامگیری و اقتباس شده و معنی آن ( چال)ان مردم افغانستان می باشد، کلمه در لهجه دری که زب

در زبان دری بمعنی ( چال)در امور تخنیکی کلمه  -ساخته شده ( چالباز)می باشد که از آن در افغانستان کلمه ( نیرنگ

با ( چال)و در زبان عامیانه در دهات دری زبان کلمه  (بولبیرنگ موترم چال پیدا کرده)استعمال می شود، مثال  ( لغزش)

به معنی ( چال)در میدان قطعه بازی  و فالش در افغانستان کلمۀ   -اندک تغییر در تلفظ بمعنی درۀ تنگ و عمیق رایج است  

استعمال ( مشکل)معنی لهذا ایرانی ها یک کلمۀ اردو را با پسوند فارسی یکجا کرده، آنرا به .  رایج است( نوبت انداخت پول)

( مشکل)کسانیکه عربی می فهمند، می دانند که از کلمه .  می کنند و متأسفانه موفق شده اند آنرا در افغانستان هم رایج سازند

 ؟!چقدر اشتقاقات مطلوب ایجاد شده می تواند، پس چه الزم است که از ایرانی ها تقلید کنیم

سازم که لهجه های دری و فارسی از لحاظ ساختمان و دستور زبان یک زبان مستقل به ارتباط مطالب باال باید خاطر نشان 

 : است، اما هریک ازین دو لهجه باساس مقتضیات طبیعی و فزیکی کشور های شان  اصطالحات مختلف دارند

و ( چلوس)مثال   درافغانستان بخاطر همجواری با کشور هندوستان و فرهنگ سانسکرت، بسیاری کلمات از اردو اقتباس شده،

هکذا از زبان ملی پشتو کلمات و اصطالحات زیاد در زبان دری اقتباس و جزء زبان . که در ایران مفهوم نمی باشند( لوانی)

 .  شده اند که در ایران مفهوم نمی باشند

در حالیکه ما در از جانب دیگر در ایران که محاط به دو خلیج می باشد نام ماهی ها و حیوانات بحری زیاد رایج است 

( خویش خوری)و ( دیگ چپه زانی)در ایران معنی اصطالحات دری .  افغانستان برای ماهی تنها سه یا چهار رقم نام داریم

در ( بمعنی ساده و بی عـقـل  -لولو ) ، (قـتـغ)، (سیانگی)، (سیانه)غـولنگ، )یکعده کلمات دری از قبیل  -را نمی فهمند 

ما آنچه داریم آنرا باید حفظ کنیم  وهم برای حفظ . جود نداشته  و در زبان عامۀ ایران مفهوم نمی باشندقاموس فارسی ایرانی و

از نظر علم زبان .  غیر علمی و فضول اند( زبان غنی)و ( زبان فقیر)و انکشاف زبان های ملی خود باید بکوشیم اصطالحات 
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فوع سازد و هر زبان استعداد انکشاف را برابر  به انکشاف یافته شناسی، هر زبان غنی است که احتیاجات مردم خود را مر

زبان انگلیسی برای مشروبات الکهولی زاید از صد نام دارد،  در حالیکه در زبان دری دو کلمه   -ترین زبان دنیا دارد  

،  در حالیکه در زبان دری اما در زبان انگلیسی برای انگور و خربوزه هر کدام دو یا سه نام دارند -داریم ( شراب و می)

در زبان انگلیسی اکنون زاید از پنجصد کلمه برای اصطالحات علم فضا  –برای هر کدام زاید از بیست رقم و بیست نام داریم 

اما هرگاه این علم  و صنعت در افغانستان هم انکشاف   -نوردی دارند،  در حالیکه در زبان های دری و پشتو یکی هم نداریم  

در ایران برای همه پرزه جات موتر و طیاره نام   -، زبان های ملی افغانستان نیز بهمان تناسب انکشاف خواهند کرد  نماید

 : های فارسی ایجاد کرده اند،  در حالیکه در افغانستان هنوز هم کلمات انگلیسی با اندک تغییر تلفظ رایج می باشند

مفصد (. دلیور ، لیورس، شتبنی و غیره –تیلیور  -تیر -وایرنگ   -دینمو  -پلک  -کاربریتر  -گیر بکس  -گیر  -اشتیرنگ )

من از ذکر این مثال ها اینست که زبان های ملی افغانستان هم غنای کافی برای احتیاجات فعلی و آینده ملت افغان دارند وهم 

 . استعداد کافی برای انکشاف و غنای بیشتر را دارند

ما در  .را دور از نفوذ لهجه فارسی ایران و زبان پشتو را دور از نفوذ لهجۀ پشاوری نگهدارند ملت افغان باید زبان دری 

داخل کشور خود در هر دو زبان ملی خود لهجه های مقبول و متنوع داخلی داریم که نمودار غنای فرهنگی کشور کثیرالقومی 

 .( و پنجهزار سالۀ ما می باشند

عمر یک نسل را بین بیست  و پنج تا سی سال می شمارند  و علوم انتروپولوجی، زبانشناسی  نکته دوم اینست که بشر شناسان

متأسفانه در مورد فهمیدن معنی این اصل غلط   -و سوسیالوجی پذیرفته اند که هر نسل برای خود زبان خود را خلق می کند 

 :  فهمی رخ داده است 

نسل هنوز هم از بیگانه تقلید کنیم،  بلکه باید خود خلق کنیم  یا از بیگانگان معنی این پرنسیپ علمی این نیست که بعد از یک 

در کابل به .  بیاموزیم و این آموزش را  که مولود تحول زمان می باشد در چوکات زبان های ملی خود به مردم خود پیاده کنیم

اشمیان نود ساله شده و کهنه خیال است،  نسل نو مقابل اعتراضات نشرشدۀ من پیرامون تقلید از ایران ، مقلدین نوشتند که ه

هاشمیان این اصل را قبول دارد که هر نسل زبان خود را می آورد، اما شما نشان بدهید که غیر از  -زبان خود را می آورد 

  و چند نوع تقلید دیگر از ایران،  نسل نو از خود چه خلق کرده و چه به ارمغان آورده است ؟( چالش)و ( واژه)

من به تقلید کنندگان یک راه و طریقۀ علمی  را نشان می دهم که اگر به تطبیق آن موفق شوند حیثیت ملی و افغانی شان حفظ 

(  جامعۀ لسانی)یک کلیه قبول شده وجود دارد که آنرا    -شعبۀ زبان شناسی اجتماعی  -درعلم  زبان شناسی : شده می تواند

 . می نامند

کشور ایران بعوض آنکه بطور یک  –کشورهای ایران، افغانستان و تاجکستان یک جامعۀ لسانی می باشند مثال ً در منطقۀ ما 

جانبه  و مستقل کلمات و اصطالحات نو بسازد و آنها را به افغانستان و تاجکستان صادر کند،  باید یک کمیبسیون مشترک از 

دری ساخته می شود باید  -الح نو که در زبان فارسی هرکلمه یا اصط -علمای زبان شناسی هر سه کشور تشکیل شود 

یک اصل قبول شده در .  بموافقت علمای هر سه کشور برسد و بعد از آن در هرسه کشور یکسان معرفی و رایج گردد

اینست که اگر یک کلمه یا اصطالح اصیل در یک لهجۀ جامعه وجود داشته باشد، عین کلمه یا ( جامعۀ لسانی)پرنسیپ 

در همه لهجه های زبان انگلیسی ( تومیتو) و( پوتیتو)مثال کلمات  -ح در سایر لهجه ها قابل قبول و ترویج می باشد اصطال

سخن  -می نامند( گوجه فرنگی)را ( بادنجام رومی)و ( سیب زمینی)را ( کچالو)اما در ایران  -همسان و یکسان قبول شده اند 

 .مفید و آموزنده باشدخدا کند  برای نسل نو .  به  درازا کشید

  

 سید خلیل هللا هاشمیان -با عرض حرمت  

 
  


