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 طالب العلم سيد خليل اهللا هاشميان  
یسابق استاد زبانشناسی در ًح وهن      ادبيات پوهنتون کابل                                           پ

 ول مجلۀ آئينۀ افغانستان درامریکاؤمس فعآل مدیر و
 

" سخن شناسی "رساله ای در   
 

 به عنوان
 

)١(دوکتور پرویز بی وقوف   
 

 بخش سوم
 

 نوشته از طرف افغان جرمن آنالین مطابق به معيارهای کمپوتری برای شمول در سایت، تجدید تایپ گردید ونقل قولها ی که                 این
 ٢.درمتن مضمون به آنها اشاره شده است، با اصل منابع کنترول و در صورت لزوم اصالح گردیده است    

 
مقالۀ خود نکاتی را عنوان کرده که اذهان    در او . داردآقای پرویز متاسفانه به موازین علم زبانشناسی هيچ آشنائی ن

 "  ( شما متوجه زبان خویش باشيد " طعنۀ او به آقای ولی نوری که مردم را گمراه ميسازد، مثًال مغشوش و عامه را
های غنی ترین زبان داشتن لغتنامه یکی از  زبان فارسی از "اضافه ميکند که     و )  است   مقصد او درینجا زبان پشتو  

دری     استدالل نموده اید که پارسی ایران و       اصطالحات را رده بندی کرده و      شما یک سلسله کلمات و  ... جهان است
 " این چه دستور زبانی است که شما به ما می آموزید؟ ... هم فرق دارد افغانستان از

 که   تا به شما برسانم ،رشتۀ زبانشناسی به من آموخته    امریکا در هموطنان محترم افغان، هفت سال تحصيل در  
به استناد علم    . ندکننده ا اغوا  به کلی غيرعلمی، ميان تهی و" زبان فقير "و "  زبان غنی "مفکورۀ   و اصطالحات 

زبان اسکيموهای قطب شمال زاید  .  سازد، زبان غنی استبرا برآورده  زبان که احتياجات مردم خود زبانشناسی، هر
آنجا پنجاه نوع برف ميبارد، ولی زبان انگليسی فقط سه کلمه برای برف  ، چونکه درپنجاه کلمه برای برف دارد از

  و   زبان انگليسی است؟  زبان دری بيست کلمه برای انگور  از غنی تر پس آیا گفته ميتوانيم که زبان اسکيمو .  دارد
آیا گفته  . لغت دارد یا چهارکدام سه  حاليکه زبان انگليسی برای هر  در شاید هم بيست کلمه برای خربوزه دارد، 

دارد، اما زبان پشتو     لغت برای پنير٣٠٠انگليسی است؟  زبان فرانسوی حدود  از ميتوانيم که زبان دری غنی تر
 زبان انگليسی حدود پنجصد کلمه برای شراب دارد، اما زبان دری صرف    .داشته باشد کلمه برای پنير شاید چهار

زبان، به شمول منزوی   زبانشناسی این است که هر در کليۀ دیگر.  دارد  را) ، باده   ، ُمل  می،شراب  (کلمه چار 
انکشاف را برابر پيشرفته ترین زبان های دنيا   امریکای التين،  قدرت غنا و   جنگل های افریقا و هایترین زبان

اصطالحات این    تمام افزار وبرای دارای سالح ذروی شود،  بتواند یک کشور افغانستان بخواهد و  اگرمثًال دارد، 
 نوع خربوزۀ افغانستان را  ٢٠جنگلهای افریقا تخم  مردم ساکن در یا اگر زبان دری خلق کند و کلمات درباید صنعت 
  در حال حاضر در .بکارند، برای هرنوع آن درزبان بومی خود یک لغت خلق خواهند کرد  خود ببرند و به کشور

هنوز قاموس    نميدانند و خلق شده که عامۀ مردم امریکا آن کلمات را   کلمات نو رامریکا آنقد رشته فضانوردی در
کشورميتواند برای انکشاف زبان خود آنرا ترجمه   گاه چاپ شود هر   چاپ نشده که هر،مکمل اصطالحات فضانوردی 

 . و یا برای هر اصطالح  لغت نوی بسازد  کند
 

زبانهای  نوع کتاب در وفيق حاصل نموده، این است که هر دليل اینکه دولت اسالمی ایران به صنعت ذروی ت  
توليد  .  جمه مينمایندًا تر همينکه طبع ميشود، ایرانيها آنرا فور–انگليسی، فرانسوی، جرمنی، روسی و چينائی وغيره 

 ازچند کتاب .  افغانستان سال یک کتاب هم به ندرت چاپ ميشود کثير است ولی در ایران بسيار سریع و کتاب در
.    ست وزارت فرهنگ کابل تقدیم شده بود، همه مسترد شده ا مطبوعاتی به  افغان های مقيم امریکا که برای جوایز

وزارت فرهنگ خویشخوری به اندازه ایست که بهترین کتاب هم مسترد ميشود،   جراید نوشتند که در  مولفين آنها در
تکثير  طریق توليد و  فرهنگ از انکشاف در.  د تقسيم ميکننددوستان خو  زیرا اوليای امور جوایز را به خویشاوندان و  

آثار وافر ایرانی استفاده ميتوانند،     حاليکه دری زبانان از افغانستان در در.  موجبات غنای زبان را فراهم ميسازد،آثار
 . نگر پاکستان شده اند  و دست  بابت قلت آثار فرهنگی رنج ميکشند زبانان از بيچاره پشتو

 زبان دستور "را به " رده بندی کلمات زبان "بيانات فوق شان اینست که جمع آوری یا   دیگرآقای پرویز دردانشی بی
ی پو سال قبل که من در٢٣.  مربوط دانسته است"    زبان دری را تدریس ميکردم،  ادبيات مضمون دستور هنًح

یپوشاگردان به سویۀ صنف اول  که خود را    ميفهميدند، ولی شاغلی پرویززبان را  ساحۀ نفوذ دستور   معنی وهنًح
"  زبان آموزش دستور   "را "  رده بندی کلمات  "زبان دری دارد، تعجب است که     خوب هم دریانشا و   داکتر ميخواند
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   . ميتواند   کرده خود دفاع   از ست وئيتوانا   ۀ خودش نویسند    او، شاغلی ولی نوری برنخاسته ام  من به دفاع از .  مينامد
 . جنبۀ زبانشناسی دارد که مسلک من است،بيانات شاغلی پرویز  از جمالت وتحليل من

 
ادبيات دری و هم    را مجبورم تحت تبصره قرار دهم، چونکه من ليسانس رشتۀ زبان و   پرویز یک جملۀ دیگر شاغلی 

ی پوُمدرس این رشته در  : او ميگوید . ادبيات بودم هنًح
حافظ  مگر "ميپرسد که  و"  دشمنان فرهنگ ما وجود دارد  رقه افگنان وذهن تف تاجيکی در دری و فرق پارسی و "

"    تفاوت اصطالحات  "حاليکه به    در مقال خود جای دیگر در   و " ؟ شيرازی به زبان پارسی سخن ميگفته یا دری
ابت زبان فارسی   را از ب  "گردیز تهران و   "  یا "قندهار  سمرقند و "بين سه لهجۀ زبان فارسی اعتراف نموده، اما      

 :ابيات ذیل را برای ثبوت ادعای خود آورده است     مقایسه کرده و
 

 )حافظ(گاله می برند   ــشکن شوند همه طوطيان هند         زین قند پارسی که به بن شکر
 )حافظ(سخـن گفتن دری داند    و  طبـعلطف کسـی بود آگاه          که  دلکش حافظ  زشعر

 . . . . . . . . .. . . .  
ــ مثنـوی معن                       ــ   مولیـوـــ    )مولوی بلخی      ( هست قران درزبان پهلوی      ـوی       ـ

. . . . . . . . . . . . . .        
  )ناصر خسرو  بلخی   ( لفظ دری را، ن قيمتی ُدر ــمن آنم که درپای خوکان نریزم           مرای                   

 
اصول ساختمان     و لحاظ دستور   دری عرض ميشود که از   ال اول شان پيرامون فرق بين فارسی و   ؤ به جواب س
اصطالحات که     عده کلمات و  ترکيب یک  در تلفظ کلمات و  اما در . لهجه تابع عين دستورميباشد   دو کلمات، هر

نوآوری    اثر  در  لهجه موجود است، و     این دو آذربایجانی گرفته اند، فرق زیاد بين ایرانيها اززبان های ترکی، عربی و
به روز به حدی فراخ شده      به طور مستقل دوام دارد، این تفاوتها روز  های ایرانی ها که بدون مشوره با افغانها و 

زبان همریشه   نمی فهمند، بلکه دیواری بين دو  ایران را  ميروند که نه تنها عامۀ مردم افغانستان معنی کلمات رایج در
زبان دری را نميفهمند وغوغای اخراج کلمات پشتو       دخيل در  یهکذا ایرانی ها معنی کلمات پشتو  .  د خواهد شد   ایجا
یک کشور زندگی دارد مجبور است      اما زبان دری که با پشتو در .همينجا سرچشمه گرفته است زبان دری نيز از از

 .يدرنگاندمستقل م جدا شده و   او ه ازک را داشته باشد، تا رعایت برادری  رعایت خواهر زبان پشتو را
     Language Society"یجامعۀ لسان "علم زبانشناسی اصطالحی هم بنام   اینجا تذکر یک نکته الزم است که در در

این اصطالح سه کشور ایران، افغانستان و تاجيکستان به یک جامعۀ لسانی تعلق دارند که بایست        بقرار. وجود دارد   
داشت آنها     می اگر  که متاسفانه ندارد، و  ،مفاهمه جریان داشته باشد   نوآوری کلمات تماس و   تباطبين شان به ار   در

)  ناشيرین کچه به معنی بيمزه و (کلمۀ  دو  از وافغانستان رایج است، که در"  کچالو "کلمۀ مجبور نميشدند که برای 
 .رایج سازند  وکرده ترجمه  باللفظ را)  سيب زمينی (زبان فرانسوی ترکيب  ساخته شده، از )  آلو (و 
مثال، فورمول ساختمان صوتی    طور .دری عميق تراست تفاوتها بين فارسی و)  علم االصوات(فونولوژی    لحاظ  از
بين دو کانسوننت   گاه در هر" آ ) " مصوت (واول : یک مورد قرارذیل است  ایران در فارسی در عده کلمات یک

 : دیل ميشود، یعنیتب" و " واقع شود به ) صامت(
درین باره شاعر افغان مرحوم حاجی محمد .     دان به دون و غيره-  جان به جون  -  خان به خون  -نان به نون  
شعرای  بين ادباء و این مثال ها در  منظومه ای دارد که من دو مصراع آنرا به طورمثال می آورم و ،اسمعيل سياه

 :بدل ميشده است  ود ه رمطایب افغان به طور مزاح و  ایران و
 

 تهران دوکون شود ایران زبون شود         دکان در زبان در
 

َپدر که ما افغان ها به فتحه تلفظ ميکنيم :  این است که بعضی اصوات را ایرانيها به کسره تلفظ ميکنند، مثالً   مثال دیگر
 . معروف  است" ِپدر سوخته " ؛ اصطالح ایرانی ِ پدر :، اما ایرانی ها آنرا به کسره تلفظ مينمایند

نشانی فتحه، کسره   با،پنجم هجری قرن چهارم و اسنادی از . (مثال دیگری تلفظ کلمۀ ِ بلند است که آنان ُبلند ميگویند 
درخراسان َپدر وِ بلند تلفظ ميشده         رهين آنها را دیده است که کلمات مذکور      و ضمه موجود است که شاغلی دکتور    

 ). است
 ،  نبات دیگری   ميخوانند"سيب زمينی  "  آنراایرانی ها،  ميگوئيم "کچالو "افغانستان به آن   که ما درست انبات یک 
 می گوئيم  " ناک  " ميوه ایست که ما  .   ميخوانند"گوجه فرنگی "  ایرانی ها، ميگوئيم " بادنجان رومی  "که ما را 
 توله " حاليکه  در . ميگویند"  توله " ایرانی ها  ميگوئيم،" سگ "زبان دری به ما . ندانوخمي" گالبی  " يها آنراایران

 .... و ..ميگویند و"  توچال " ایرانی ها ، دری " یا یخبندان یخچال و "به .  بزبان دری نام یک آلۀ موسيقی است" 
ی پو در   ایران آمده و  مخدوم رهين زمانيکه تازه از شاغلی دوکتور    ز ترکيبات عجيب   ادبيات باما همکاربود، ا هنًح
  آقای رهين بدست آرد  از آن ترکيبات را تواند یک تعداد از  می آقای پرویز. ميگفت لهجۀ تهرانی مثالهای خنده آور در

 .لتفت گرددرا خوبتر م"  دری افغانستان  "  و " فارسی ایران "تا فرق 
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ظ اختالف لهجه بين لهجه های تهرانی، لحا از" گردیز تهران و" و " سمرقند و قندهار " مقایسۀ شاغلی پرویز بين 
    یا )  هرات سمرقند و (اگر . دندو مرکزمهم زبان پشتو ميباش گردیز و تاجيکی و کابلی نادرست است، زیرا قندهار

ماقبل از اشغال  سمرقند در  لهجه های تاجيکی و  .درست ميبود ميگرفت،  مورد مقایسه قرار)  پروان  تهران و (
حتی    آنها شامل شده و  اصطالحات روسی در  صد سال تسلط روسها آنقدر کلمات و    مدت دو  اما دربود،  سچه روسها 

 .مقایسه کرد دری   و  که اکنون نمی توان آنها را با لهجه های فارسی،یافته رييتلفظ کلمات آنها تغ
ع   م  نگيرد، شان قرار اطر شاید هم مقبول خ ، محض معلومات آقای پرویز مثال زده ام  اکنون که من این تفاوت ها را 

چونکه من  !  شامل نسازند " دشمنان فرهنگ ما تفرقه افگنان و" جملۀ   مرا در هذا اميد است از قهر خود فرونشيند و 
 . هستم یک طالب العلم این فرهنگ بوده و

 
مصراع دوم بيت را   ، نداده  حافظۀ آقای پرویز درست کار  بيت اول   در . بيت های باال می اندازیم در اینجا نظری به

حال، به منظور معنی کردن و معنی دادن   به هر . است، اشتباه نموده است  " زین قند پارسی که به بنگاله ميرود " که 
ی همان زمان ائ سياسی و جغرافي– باید خود را به شرایط اجتماعی    ،ابيات شعرای قدیم  اصطالحات در  به کلمات و
قند   .  " شاعران دری زبان هندوستان استًاخصوص  و مردم"  طوطيان هند "ز درین بيت مراد ا.  انتقال بدهيم

  این کلمه به خاطر ردیف و وزن و   هندوستان است و  هم قسمتی از"  بنگاله "به معنی زبان شيرین فارسی و " پارسی
فارس تا   از کشور که ، درین بيت وسعت زبان فارسی است لحاظ معانی، قصد ُکلی حافظ  از  بيت آورده شده و ۀقافي

ادبی آشنا ميبود ملتفت ميشد    آقای پرویز به رموز  اما اگر  . که یک واقعيت تاریخی استبود،هندوستان را فراگرفته  
 به کشور  ، چونکه توسعۀ زبان فارسی را به هندوستان گرفته، این بيت از نيشنلزم فارسی خود کار  در که حافظ

ساکنين خراسان به هندوستان صورت    زبان دری توسط سلطان محمود غزنه و حاليکه انتقال  در، فارس کریدت داده
   صبغۀ یک مکتب ادبی را به خود گرفت، باستناد اصطالحاتيکه  در      ًابعد  هند انکشاف کرد و   زبانيکه در.  گرفته است

 که ،ان است  زبان دری خراس ف الهوری وغيره وجود دارند،     واقکشميری،  دهلوی، غنی    خسرو دواوین بيدل، امير   
 . نه به زبان فارسی ایران شباهت تام با زبان دری امروزی افغانستان دارد،

موجودیت لهجۀ    از، کشور فارس سخن ميگفته  به لهجۀ فارسی شيراز در   حاليکه او  درکه حافظ ميرساند،   بيت دوم
بليغ    که اشعار فصيح و ،يکندافتخار م این بيت اظهار شعف و    در بالغت آن آگاه بوده و      فصاحت و  خراسان و  دری در

بيت موالنای  در.  سهل است) تاجک  ایرانی و وافغان(  که فهم آن برای همه فارسی زبانان  ،مانند دری زبانها گفته
را که به اساس همين بيت به    "زبان پهلوی   "  و خوانده " قران " گرفته شده،  مثنوی را   صنعت مبالغه کار بلخ از

زبان  .   "فارس وجود داشته، مثال زده است   کشور هنوز بقایایش در)  وسط قرن هفتم هجری  (هنگام زندگی موالنا
چند اثری   آن به خط آرامی و  کتيبه هائی از  ساسانی مروج بود و  دورۀ  در"  فرس باستان " منشعب از "پهلوی 

، " برهان قاطع "  و"   دهخداۀت ناملغ"  در شاطر، یار به قول داکتر  مانده و تفسير اوستا درین زبان باقی  مشتمل بر
به زبان  بلخ بودند و  پدرش از  موالنا خودش و . رایج بوده است)  قرن چهارم قبل الميالد (تا اواخر دورۀ هخامنشی  

  که در قرن هفتم هجری کشور ،اصطالحات زبان دری خراسان است از و مثنوی ُپر دری خراسان پرورده شدند 
 . فارس را فراگرفته بود

 
 چونکه   مبارزه ایکه به پيش انداخته بود، ميباشد، پایداری او در قبادیانی بلخی که بيانگر شهامت و خسرو يت ناصرب

های محلی بودند، استخدام نکرده    مداهنه، مانند شاعران آن زمان که اکثر مداحان دربار او زبان دری را برای مدح و
پس معلوم نشد که .  سخن گفته است به همين زبان شعر و  او  وزبان مادری ناصرخسرو هم دری خراسان بوده . بود

  دو  این طالب العلم و مقال خود آورده است؟    به تائيد کدام مطلب در چهار بيت فوق را به چه منظور و آقای پرویز
  کامًال نه تنها انکارنداریم، بلکه تره کی، روستار پوهاند دوکتور   نوری واحمد  شاغلی ولی  ،افغان  دانشمند دیگر

دهلوی   اميرخسرو، مستشعریم که فردوسی، رودکی، موالنا، حافظ ، سعدی، سنائی، جامی، ناصرخسروبلخی
متعلق به همۀ پارسی زبانان  "  به جامعۀ لسانی زبان دری تعلق دارند و ،خراسان وفارس وهند وهزاران شاعردیگر 

که    ارادتی  خراسان اند، بلکه با احترام و     سعدی از افظ و ح نميگویيم که فردوسی و  انصاف داریم و    اما ما حيا و   ".اند 
که به  را توقع داریم، آنهائی  و  منسوب ميدانيم،فارس است ادب شان داریم، آنها را به وطن شان که کشور    به دانش و

 رزومندی و ما افغان ها بدون احساس حقارت بلکه با آ   . نخوانند"  مال ایران " برادران ایرانی  ،خراسان تعلق دارند  
خود را ایرانی نمی  نميگيریم و  اما تحت تاثير قرار ایران فراهم شده استفاده ميکنيم،  که دریغنای فرهنگي ارادت از

همزبان خود ميدانيم    همسایه و همکيش و  برادر مردم ایران را برابر و   آن، ما کشور و  غير در!  بس خوانيم، همين و
دو پروگرام رادیوئی و دو         در مجامع امریکایی و امریکا در  من در.   ميداریمبرایش آرزو    همه ترقيات عالم را و

صورتيکه اسرائيل،   ایران به جدیت دفاع کرده گفتم در      ذروی در انرجیمصاحبۀ تلویزونی از پروژۀ استخدام    
کرد که آیا  ال ؤآلمان س از افغان ایران نباشد؟  یک نفر پاکستان صاحب پروژه های همسان اند، چرا هندوستان و

 یکی اینکه ایران   . نيست دليل خطر  به دو؛  بجواب گفتم، نخير  ذروی ایران خطری نيست برای افغانستان؟  پروژۀ
دیگر اینکه ما افغانها چنانکه ازپاکستان  . نميتواند خاک افغانستان استعمال نميکند و در این سالح را به مقابل افغانها و

   . لست سياه شامل ساخته است   در  مرا مصاحبات من بد برده و    دولت امریکا از  .ریمنميترسيم، ازایران هم ترسی ندا 
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وروری    "مثل پشتو  ولی به قرار دشمنی،    نه بدبينی وTرواداری داریم   ایران برادری و ن است که ما با َستکرارَح
  ".نًحي مکوه، حساب تر

 
دیوان حافظ موجود        در ًاته یا دری؟  جواب آن قسم به زبان فارسی سخن گف اینکه شاغلی پرویز ميپرسد آیا حافظ

  دربارهای محلی خوانده شده و   د درئاین قصا . وصف پادشاهان محلی آنوقت دارد د مدحيه درئقصا حافظ :  است
دستور    طبيعی که از  لهذا ما افغان ها شعرحافظ را به اساس شعور     فارس خوانده شده،     به لهجۀ فارسی کشورًاطبع

به سهولت گفته ميتوانيم که حافظ بزبان دری شعر    و می فهميم به لهجۀ زبان دری ميخوانيم و اریم، زبان دری د
موازین علم   این است که در مشکل شاغلی پرویز در.   ولی به لهجۀ فارسی شيراز سخن ميگفته است  ميسروده

زبان  " نه ،ميدهد قضاوت قرار ا معيارر "زبان گفتار"   پيدا نکرده تا بداند که علم زبانشناسی  یزبانشناسی دسترس
  و قضاوت من که ميگویم حافظ.  قبول شده است  " گفتار "نادرست  تصویر"  زبان مکتوب"   زیرا را،"  مکتوب
.    نه زبان نبشته است، استوار  باالی زبان گفتار فارس سخن ميگفته اند، امثال شان به زبان فارسی کشور  سعدی و

فارس  کشور  سعدی در  و که حافظ وانگهی زمانی  یک انکشاف تازه است،  ر،ب قدامت زبان گفتازبان نبشته به تناس
 توسط اکثر  حافظ  بلکه اشعار  با نبشته آشنائی نداشتند،   و بودند بيسواد  فيصد مردم آن دیار ٩٨ حدود  ميگفتند، شعر
 این است که او در   در مشکل دیگر شاغلی پرویز. درا هم نوشته ان  سينه به سينه نقل ميشده، البته ادباء دیوان او  مردم

 لهجۀ     . ميگيرند علم زبانشناسی لهجه ها شاخص تشخيص قرار   حاليکه در   در لهجه فرقی قایل نيست، بين زبان و
 نسل جوان      آن داخل شده،   اصطالحات زبان روسی در زبان دری است، متاسفانه کلمات و تاجيکی شاخۀ دیگر
 . نوشتن زبان دری مشکالت دارند تاجيک با خواندن و

 
را  "دری   "  لفظ،فارسی دیگر شاعران دری و  ، سعدی و  حافظ نظم مثال زده است،  آنچه شاغلی پرویز در از غير
 : تقدیم ميشود  که چند نمونۀ آن ذیَال،مباهات پرورش داده اند   و اشعار خود به قسم افتخار  در

 
 من به نظـم دری ز  مصـراع دو که یاد گير             م   ميـبرد پيغاهمن بحضرت آصف ک ز        

 )حافظ(غم نخوری    خوری وی  ی، مـحان بکنـامت چنانـکه من دیدم              گر بيا که وضع جهان را
 

 )سنائی(دری      اظالفه ب من اشعـار لـت، زِص از تو سخــــا          هللا کـه تـرا یافتــم ای بحــر شــکـر        
 )سنائی(دری       و  تازی  لفظ      پيش تخت تاجـداران با شرف گشتی چوتاج اصفهانت جلوه کرد            

 
 به مناسبت هزارمين سالگرد فردوسی قصيده ای دارد که توسط    ،مرحوم قاری عبداهللا خان ملک الشعرای افغانستان 

 :  چند بيت آن خيلی هم استقبال شده بود،    و گردیدهمرحوم محمد سرورگویا درمحفل تهران قرائت
 

 ست براییاه عالم" ط " حرف (حکيــم زبـردست دانای طـوس         بنامش سخن ميزند طبل وکوس          
 یک صوت عربی اما درکتبکـه بگشـود بــرمـا درفارســـی           ادیب سـخــن پــرور فــارســی        
 دیوانها هنوزهم طوس وطهران  وزبـان دری قــدروانـدازه یـافت          ازه یافت      زطبعش سخن رونق ت       
 !)  وطپيدن دیده ميشودشر بایست سوخـت     حچنــان آتش فـارسی برفروخـت         که تا دامن          
  شهنـامه اعجــاز کرد         بــرای سـخنـگو دری بازکــــردیدرانشـا         

 
 ! سرحد فارسی و دری را درین قصيده معلوم ساخته است ،چنانکه می بينيم مرحوم ملک الشعرا قاری

 ٧٧سفيد  معهذا به حيث یک مو نویسندۀ خوب است،    و  گفتم که شاغلی پرویز بزبان دری مسلط این مقال چند بار در
 : نشان ميسازم  خدمت شان خاطر چند نکته را خدمت کرده ام، و درین زبان کار ساله که چند صباحی بيشتر 

 شاغلی     نوشتۀ یک ترکيب ایرانی در!   بپرهيزید انشاء ترکيبات ایرانی در از زبان دری را سچه نگاه دارید و )   ١ 
دارند  " ،  "ميخورم  دارم " قبيل  ترکيباتی از . وجود دارد  ! "  فرق های اجباری دارند نابود ميشوند  "جملۀ  پرویز در
  فرانسه تحصيل کردند،  کشور  دانشمندان ایران در    چون اکثر .  زبان دری نيست  غيره مطابق به دستور    و"  ميروند

زبان   چونکه در فارسی شان تطبيق کردند،  و در را از زبان فرانسوی ترجمه" دارند " و  " دارم "ترکيبات 
ماضی بعيد استعمال     مطلق و برای ماضی ، را به حيث معاون فعل  )Avoir( فرانسوی صيغه های فعل داشتن 

ُشرف  در : "شکل به دری ترجمه کرد  ميتوان به دو را" دارند نابود ميشوند"... جملۀ فوق، ترکيب   در .ميکنند
  . ميباشد" می" حالت استمرار )  مورفيم (زبان دری عالمۀ  در".  به طرف نابودی روانند " یا "  دننابودی ميباش

ميکنم مقصد    فکر .نوع حقارت بلکه دشنام است یک"  بالزده "،  ترکيب " بالزده کشورافغانستان " فقرۀ  در )  ٢
 .   جای دیگرمقالۀ شان درست استعمال شده است باشد که در"  بالکشيده "شاغلی پرویز 

لمۀ عربی   ک.  است"  حاال بلی " این ترکيب   یامال. شامل ميباشد"  حاال بلی مال   "مقولۀ  که در" االبال  " ترکيب  )  ٣
 "و "  اال "را "  حاال " ولی نميدانم چرا دری زبانها  بلی، بله، بلی و: به سه نوع نوشته ميشود"  آری " به معنی  بله،
 .را هيچ غرض نگرفته اند"  مال "مينویسند، ولی "  بال "را "  بلی
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"   توتو " غلط است،   "طوطو   " امالء  ،"دودی زما خوری، طوطو په سالم خانه کوی     " ضرب المثل پشتو    در )  ۴
 . زبانهای دری و پشتو رایج ميباشد است که در " غوغو"یا " عوعو"ابدال   " ت و واو مجهول "به فتح 

هالک   یک مليون نفر  بيش از١٩٧١ یخشکسال در "صفحۀ اول مقالۀ تان که   آقای پرویز،  این ادعای شما در )  ۵
 ولی تعداد تلفات انسانی را حکومت وقت حدود    داریم، جعه را به خاطرما آن فا.  شدند، بيست برابر مبالغه دارد

آنوقت یک   نفوس کل والیت فراه در . اما افواه از اتالف حدود پنجاه هزار نفرحکایت ميکرد   قبول کرد، بيست هزار
  .نبود مليون نفر

 
امثال شان     ه شاغلی پرویز و  ک،تشویشی است  یکی تاسف و:   بدو موضوع اشاره ميشود    دراخير، حسب االیجاب،

 که ، دریده شاغلی پرویز حتی سرحد مبالغه را درین مورد .  پيرامون اطالق نام ایران به کشور فارس ابراز داشته اند 
 :ازدست رفته است" ما  دار و ندار " ميکند    تصورزیر ۀجمل در

 
 دسته این نام تاریخی و   ه یی خویش،  دو  بادۀ استبداد قبيل   سرمست از  احساس ملی بود و   دولت وقت که خالی از " 

چنين خيانت ملی خسران جبران ناپذیری را برای ملت   با ما را به فارس  تقدیم کردند و ندار واقع دار و در پرمفهوم و
دیده     پرویز  شاغلی ۀمقال در  یکبار فقط" فارس " جملۀ باال جای خوشی است که کلمۀ   در  ."بيچارۀ ما خریدند

صحبتی  در  . با اغتنام فرصت آنرا به هموطنان ميرسانم دارم، که من چگونگی این رویداد را خبر  آنجائی از. ميشود
منزل مرحوم   عبد الحميد مخمور در انجمن ادبی کابل و  مرحومين احمد عليخان درانی سابق مدیر که بين

که چگونگی این   مخمور مرحومال ؤ درانی به س  مرحوم ،)  بود  درانی زوجۀ همشيرۀ مخمور(مخمورشنيدم 
 : )آنچه به حافظۀ من مانده است  ( داد    چنين جواب  رویداد را پرسيده بود،  

 
"   ایران " نام   که  تصميم گرفت،) ميالدی ١٩٣۵ (  هجری شمسی١٣١۴سنه  عامت رضا شاه درزدولت فارس به  "

تصميم دولت    از رت خارجۀ افغانستان ارسال ووزارت خارجۀ فارس یادداشتی به وزا.   بگذارد "فارس  "کشور را بر
سردار محمد نعيم خان معين سياسی   خارجه و درین وقت مرحوم فيض محمد خان زکریا وزیر  . ایران اطالح داد  

مجلسی مشتمل بردانشمندان افغان روی آن         به انجمن ادبی رسانده شد و    ًااین موضوع ضمن .    وزارت خارجه بودند
 من به اعضای انجمن خاطر  . فارس توام با احتجاج رد شود رُکل برین شد که تقاضای کشورنظ.  غور کردند بحث و

ولی اگر اعضای انجمن خواسته باشند درین راه     قصد رضا شاه استقبال نماید،  نشان ساختم که دولت تصميم گرفته از
آقایان ميرغالم محمد غبار و   (نفر  ازاعضای مجلس دو. تماس شوند ارجه درخ باید با مقامات وزارت ،مبارزه نمایند

نفر نزد  این دو .  انجمن ادبی را به وزارت خارجه برسانند  تا نظر،ن شدنديبه حيث نماینده تعي)  غالم جيالنی اعظمی
 اما اضافه کرد که صدراعظم صاحب      توافق نشان داد،  َا او با نظرانجمن ظاهر   فيض محمد خان وزیرخارجه رفتند و

گفتند     به حضور اعلحضرت گزارش دادند و    بودیم، اضرحمحمد نعيم خان    سردار حاليکه من و  این موضوع را در  
"  به را"  افغانستان "عين زمان نام  این تصميم رضا شاه بيچاره ميباشد، زیرا ما نميتوانيم در برابر که افغانستان در

ذا رد و احتجاج بدون سود است، زیرا رضا       هک.   با عين نام ميشود  کشور  صورت دو   تبدیل نمایيم که درآن "  ایران
  فضای سياسی بين دو، مخالفت ما وقصد خود را عملی ميکند ما اگرمخالفت هم بکنيم، او شاه تصميم قطعی گرفته و

ت انجمن با ئهي.   به زبان مناسب سياسی استقبال شود، لهذا فيصله شد که از تصميم ایران .  را مخدر ميسازد کشور
این موضوع    به خاطرًااصرار کردند که دولت افغانستان باید حتم    خارجه اظهار مخالفت نموده ونظریات وزیر 

ت ئاست هي سردارفيض محمد خان پيشنهاد کرد که بهتر.  را نپذیرد "ایران "نام  باالی دولت فارس احتجاج کند و
حضرت  ياعل نظریات خود را به حضورتوسط او   انجمن ادبی با سردار محمد نعيم خان معين سياسی مالقات نموده و

 وزیر خارجه را از عين استدالل   محمد نعيم خان به وزارت خارجه رفت و ت همان روز نزد سردارئهي. برسانند
  که از احتجاج باالی دولت ایران مفادی متصور   ، با یک تفاوت که سردار محمد نعيم خان اضافه کرد   ،  زبان او شنيد

.   که ما این موضوع را به مناقشه نکشيم   ،سياست ایجاب ميکند  را متشنج ميسازد و   کشور  وفقط مناسبات د، بلکه نيست
آن تذکرداده شد      در  صدراعظم رسانده شد و  یبه امضا خارجه تسوید و  فيض محمد خان وزیر آنگاه یاد داشتی به قلم 

نرا انتخاب کرده، تبریک  آ " دولت فارس  "کشوربوده، اکنون که    دو مشترک هر نام قدیمی و"  ایران "که 
  "....ميگوئيم

 
درشت گفته   عالوه کرد که غبار به سردار محمد نعيم خان سخت و او این بود سخنان مرحوم احمد عليخان درانی و

آشفته شده گفته بود که      محمد نعيم خان بر و ...  داده ميشود و     " ایران"    که گویا افتخارات تاریخی این کشور به ،بود
مرحوم درانی  ... ما نميباشد و به تنهایی ممثل تاریخ کشور"  ایران "کلمۀ   به دنيا معلوم است و به ما و رتاریخ کشو

درانی، مخمور،  درحال حاضر  .را بد ميدید  غبار،آن روز به بعد سردارمحمد نعيم خان  که از،اینرا هم تذکر داد
  یگانه شخصی که ازین جریان واقف و    يوسته اند و   فيض محمد خان و نعيم خان همه به حضرت حق پ  غبار، اعظمی،

 سيد مخدوم رهين که اکنون پيشپزک و  چه بهترکه شاغلی دکتور .  شخص پادشاه سابق افغانستان ميباشد زنده است،
.  زبان ایشان ثبت تاریخ نماید  اصل رویداد را از گزارش داده،   این موضوع را به حضور ميباشد، نازدانۀ حضور
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باید برای   سند نيز  این دو . آرشيف وزارت خارجه موجود است   جواب افغانستان در  داشت دولت فارس و    هکذا یاد 
 طرف دولت وقت، اوضاع سياسی آن وقت را نيز  قبال قبولی نام ایران از  در.  ثبت تاریخ گردند و آگاهی عامه نشر

 :نظرگرفت باید در
 

 این سلطنت برای نابود  . افغانستان گذشته بود نو درسلطنت خانوادۀ    شش سال از، هجری شمسی١٣١۴درسنه 
 که جزء مهم تاریخ اوایل قرن بيست افغانستان ميباشد،     رویداد های ده سال سلطنت او        و  ساختن نام امان اهللا خان  

د  محم .زیاد بودند  فعال و،ضد سلطنت نو خان و  عناصر طرفدار امان اهللا  .به شدت تالش ميورزید و  وار دیوانه
مخالفت با تصميم  رضا شاه به ارتباط نام ایران موجب     .  ساخته بود  زندان ها را پر    قتل عده ای،  هاشم خان بعد از 

 استقرار  مهمۀ ملی را به درجۀ اول به ارتباط منافع و    افغانستان امور  سلطنت نو  و  افغانستان ميشد  تحریکات ایران در
 .ل قصد رضا شاه مصلحت دیده نشد    لهذا احتجاج به مقاب  . می سنجيد،سلطنت نو

 
تصميم  برابر  که حداقل بایست در ،قراراست  ازین  حال حاضر  وقوع واقعه در  شخص من هفتاد سال بعد از   نظر
طریق دیپلوماسی احتجاج صورت ميگرفت تا آن احتجاج سندی  از فارس با شرح مفصل رویداد های تاریخی،  کشور

اما استدالل دولت وقت کابل که تصميم رضا شاه قطعی بوده و احتجاج مانع تطبيق آن         .برای نسلهای آینده باقی ميماند
بيان شاغلی پرویز مخالفم که دولت افغانستان با قبول نام ایران    شده نميتوانست، معقول به نظر ميرسد، اما من با طرز 

"  آریه "قاله تشریح شده مقلوب کلمۀ زیرا کلمۀ ایران طوریکه درین م".   ندار ما را به فارس تقدیم کرد  و دار "
فارس  کشورنقاط  تواریخ معتبر جهان مرزهای خراسان باستان شناخته شده که اکثر  در سرزمين آریه ها ميباشد و

حدود اربعۀ      اطالق ميشده و  "خراسان "به استناد متون تاریخ به سرزمين  "ایران  "  کلمۀ.  شامل آن نبوده است  
افغانستان ایران     فرض کنيم نام کشور .ت است که قسمت اعظم افغانستان کنونی شامل آن است  تواریخ ثب   خراسان در

آنکه  از   رضا شاه با پسرش بعد .ایرانی ها ببریم  يم ميدان را از ستتوان نمی یا خراسان ميبود، محض با نام خشکه ما
حاليکه     در  پول مصرف کردند،  بسيار و رکا  برای به کرسی نشاندن این نام بسيار   را انتخاب کرد، "ایران "  نام

نکرده، بلکه توته های این خاک پاک را یکی بعد  سلطنت های افغانستان برای به کرسی نشاندن نام افغانستان هيچ کار
افغانستان مرد   ما در مدت پنجاه سال اخير درایران چاپ شده،  که در آثاری آنقدر کتاب و. دیگر به انگليس فروختند

 .  که یک هزارم آنرا توليد کنيم،مآن نشدی
 

   بلخی آنقدر کارشده و  یموالنا  جامی،  ایران باالی سنائی، در"   !مزد آن گرفت جان برادر که کارکرد "ميگویند 
گویی   "   ازمه  " به چاالکی و    موالنا را ميخوانند،  امریکائی آثار ن اروپائی ويآنقدر آثار طبع شده که وقتی متتبع  

   ندارم،  از جانب دیگر من هيچ ایرانی را سراغ   .   هذای  وقس عل   که موالنا ایرانی بوده است،  ،ميکنند  اورایرانی ها ب
"  افغان " که خود را ،همسایه وقوف کامل دارند  کشور فرهنگی دو تاریخ مشترک سياسی و به شمول آنهائيکه از

 امثالش،  کور  و قبيل آقای پرویز از ردند و عدۀ دیگر   ایران تحصيل ک   آن عده افغان هائيکه در    اما اکثر   خوانده باشد، 
کابل   که از،حکومت خوجه ئين ربانی چند سال اخير در)  اميد (جریدۀ .  ل ایران ميرقصند هبه ُد کورانه و بيخردانه

روان   تورراهنمایی دک همکاری و آن به حمایت و بعد از  به سرمایۀ ایران می چرخيد وًا علن کرده بود، به تالقان فرار
که این روش تا   ، گرفت ایران گرایان سنگر   امثال آنها به حيث آلۀ تبليغات ایران و   مخدوم رهين و دکتور  فرهادی و

 گفته َاعلن، ميکنند کابل خود را برای چوکی ریاست جمهوری یا پارلمان کاندید کرده و کسانيکه در.  امروز دوام دارد 
  ها ی بد   اختراح ایرانی"  افغانستانی "چونکه کلمۀ    .   هستيم"  افغانستانی"   نيستيم،  " افغان  "تعهد داده اند که       اند و 

 .  به ایران سپردندًاخواه است که اینها با چنين تعهدی گویا خود را رسم  
ت ما را  أحق گرفتن جر  اما برای حق خواستن و مساعد هستيم، و حاضر"  تيشه به ریشۀ خود زدن "ما افغانها برای 

ایران بپرسد که چرا مذهب    ازه ت نکردأ یکی جر کابل نشر ميشود،  جریده ایکه در١۵٠جملۀ  در .  کرده اندسلب 
  چرا برای پيروان سنت و      چرا مساجد اهل تسنن را تخریب ميکنند و    ،ندشناسی ایران به رسميت نم   در سنی را

 و   دار " شاغلی پرویز قناعت ميکند که ما    حق موجودیت قایل نميشوند؟  نمی دانم  ،قانون اساسی ایران  جماعت در
  خود را از "  افغانيت "صرف    و موجود است، ما    تاریخ ما محفوظ ندار ما و  و دست نداده ایم، دار   از   خود را"  ندار

 ؟؟؟ !!!دست داده ایم  
 

سياسی  مرز" تاجيکی دری و زبان پارسی، "اینکه من با عقيدۀ هموطن خود آقای پرویز که ميگوید       موضوع اخير
 و  تاجيکی وجود داشته و باید استقرار     و فارسی های سياسی بين لهجه های دری و مرز.   همنوا نيستم،" نمشناسد

  السالم و    و .  امتيازات متقابل باید حفظ کرد احترام به حقوق و   های فرهنگی را با رعایت و استحکام یابند، اما مرز 
 .من التبع الهدی 

 
 صحبت هائی پيرامون تاسيس کنفدراسيون فارسی  همسایگان ترک نژاد ما، یرانی به تقليد ازدرین روزها برادران ا
افغانستان   یک عده ایران گرایان در قرار مسموع.  ست گرفته اند د روی"   ایران بزرگ "زبانها را تحت عنوان  

 که فقط بعد از تجزیۀ اتحاد ،ترک زبانهای   اتحاد کشور  ازما.  برای تحقق دادن این آرمان سخت در تالش افتاده اند
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  پشتو  اما افغانستان با داشتن زبانهای ملی دری و.  شوروی هویت ملی پيدا کرده اند، استقبال ميکنيم و تبریک ميگویيم 
"   ایران بزرگ "در تحت کنفدراسيون نام نهاد   قدیم االیام هویت ملی داشته و و حدود بيست زبان محلی دیگر، از 

بزرگی که افغانستان را در حال حاضر تهدید ميکند،      خطر .  دست خواهد داد    قدیم ملی خود را از  ت وهویت ثاب
 من این        حکومت کرزی به تشویق ایران گرایان درین کنفدراسيون شامل شود، اگر.   نارضایتی قوم پشتون است
کفتروار به   های پاکستان لبيک گفته و که والیات پکتيا و ننگرهار به پتکی ها و جواری ،بدبختی را پيشگویی ميکنم

 هنوز  ، قبال اتمام ميعاد صد سال آن    دیورند انگليسی در    حاليکه سرنوشت خط   در  طرف آنان پروازخواهند کرد، 
  .  افغانستان جدا سازد  منطقۀ کوه های سليمان را از"  خط مشرف "شاید یک خط دیورند پاکستانی بنام  .  مجهول است

 ختم.  من اهللا التوفيق   و! چندان سهل نيست،  که جلو طغيان مردم را گرفتن  ،داندکرزی صاحب باید ب
 

مورفيم وغيره به کار  تایپ رایتر من عالمات مخصوص زبانشناسی را که برای نشان دادن فونيم و :  ياد داشت
 هاشميان.  گرفته شده است  قوسين کار  موارد از اکثر  لهذا در   ندارد، ميرود، 

 
پشتو سخن ميگفتم، ازکلمۀ دال و       زبانهای سنسکرت و در)  " د "تفاوت صوت  از  (صفحۀ   قتی درو:   تداعی

 :آرشيف وزارت خارجۀ کابل ثبت است  رویداد در  این    یادم آمد و،خان  شيردل حاضرجوابی سردار
  وایسرای   .خان صدراعظم اميرشيرعلی خان برای مذاکرات رسمی به هندوستان رفته بود شاغاسی سردار شيردل

حسب معمول    سردار .  یافته بودند زعمای هند حضور  اراکين و   در آن ش دعوت مجللی داده بود که   رانگليس به افتخا
زعيم سکهه که مقابل او نشسته بود به قسم مزاح .  مصروف خوردن آن شد  یک توته گوشت استخواندار را گرفت و  

افغانستان به سگ هایتان چه    در تان ميجوید،  استخوان را خودسردار، شما که : "سردار را مخاطب قرار داده پرسيد
."  افغانستان به سگ های خود دال ميدهيم ما در :  " با تبسم جواب داد سردار بدون آنکه مشتعل شود،"   ميدهيد؟

 .هيچ نگفت سردارجی سرخ شد و
 پایان

 
  م٢٠٠۵ اگست ٨افغانستان،  سيد خليل اهللا هاشميان،   خدمتگار

 
 
 . استعمال شده است  "بی معلومات  و  بيخبر "یک ترکيب ذومعنين است، اما درینجا بمعنی"  بی وقوف "  )١(
 .    پتليس کردن، اصطالح عاميانه است، به معنی پودر یا چيزی به روی زدن تا چهرۀ اصلی را پسندیده جلوه دهد      )٢(

شناسائی  بعد از. خوانده شد"  آریا "و "  اریه " سنسکریت به زبان"  رگ وید "مناجات  اول در نام قوم آریه بار  )٣ (
 "  تلفظ انگليسی کلمۀ ) Arian آرین (ولی کلمۀ  . یافته شد)  آیریه، آریا، آریه (اوستا با تلفظ های  درر اوستا نام مذکو

ارسی ، مفهوم زبان ف اخيرکلمات، مانند یای نسبتی در در" an"پسوند ی زبان انگليس است، چونکه در" Aria آریه
   Italy - Italian ;  India - Indian ; Russia - Russian:  نسبی دارد، مثًال

) بهم ویکجا( معنی به     si  سی-) خوب(ه معنی   ب sanسن : ازسه کلمه ترکيب یافتهSanskrit )   ( سنسکریت  )۴(
زیبائی یکجا شده   بخوبی و (ی اکریت به معنسنسترکيبی  پس کلمۀ .)کرده شده یا ساخته شده(به معنی  krit  کریت -

 .ميباشد) یا ساخته شده 
دانش     (لهذا ریگ وید . به معنی دانش است"  وید "ی مقدس و ابه معن"  ریگ "،  کلمۀ ترکيبی ریگ وید در  )۵(

ل نسل    هزاران سا مسير در    و گردیده این سرود های مذهبی بطورشفاهی حفظ . معنی دارد) دانش مقدس(یا ) مذهبی
 : اینقرار   از  رساله ثبت شده اند،    چهار  در،زبان سنسکریت  در  انکشاف رسم الخط    بعد از    که  تا به نسل انتقال یافته 

زبان  (به زبان ویدی  سرود مذکور اصل چهار ".   ویدا اتهروا " و  " یاجورویدا "،   " ساماویدا" ،  "ا ریگ وید "
به معنی "  ویدانتا "دست نيست و کلمۀ  آن زبان اثری در   کریت بوده ولی از زبان سنس سروده شده که مادر )  مقدس

توسط آریاهائيکه به .  م .  ق١٣٠٠حدود   که سرود های مذکور،زبانشناسان غربی معتقدند. نهایت دانش است
 ها قدامت سرودهای دینی خود را که ماهيت یک کتاب مقدس را    سروده شده، اما هندو ،رسيدندهند سرزمين 

 (ميالد مسيح ميدانند   سال قبل از٣٠٠٠یعنی حدود  ، )ع(ظهور حضرت ابراهيم  اختيارکرده هزارسال قبل از
)  ار (شهر در.  م.  ق١٩٠٠حدود ) ع(مسيحيون حضرت ابراهيم   تواریخ یهود و بقرار). امروز  سال قبل از ۵٠٠٠

نام و    "    ریگ وید "سرود های   در  .   تبليغ توحيد را آغاز کرده بود   ،کشورعراق امروزی  نزدیک بابل در 
به    و هندوکش زندگی داشتهکوه های خصوصيات برازنده ترین گروه ها و قبایل آن وقت که در منطقۀ وسيع هند تا 

 ). پکهت ( قوم  نام   آن جمله است   از؛  است  ثبت شده گرائيده بودند،   کيش مذکور
سالنامه    کابل، این رساله در ۀ شمسی، مطبع ١٣١٢، " افغانها رتاریخ مختص "مولوی یعقوب حسن خان،    )٧(  و )۶(

 . شده است نشر  شمسی نيز ١٣١٣ و ١٣١٢های سال 
ء  ماورا  بلخ، بخدی و   ميالد در    سال قبل از ٧٠٠حدود    زبانيست که به هنگام ظهور زردشت بلخی، )   اوستا  (  )٨(
 بر های گاتا را در سرود که این تعليمات و کتابی . ودزردشت تعليمات خود را درین زبان نوشته ب و لنهر مروج بود ا
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.  تعليمات زردشت پيروی ميکردند  هخامنشی ازۀ پادشاهان سلسل   ناميده ميشد و  "  کتاب مقدس "یا "  وستا  آ "داشت نيز 
 هذا تعداد کمی   اکثرتعليمات زردشت را حریق کرد، مع    وستا و آکتاب ، وری فارستفتح امپرا  از اسکندرمقدونی بعد 
فرس  ( منطقۀ خراسان باستان رواج داشت، مولود از    درًارا که عمدت "زبان اوستا  " ایرانيها .محفوظ مانده بود 

ميدانند، اما زبانشناسان افغان تئوری ایرانی را به اساس کتيبه های یافت شده رد نموده، اوستا را منشعب  )  باستان
 . منشعب شده است)  اروپائی–هند (اميل زبانهای اززبان آریائی ميدانند که مستقيمآ ازمادربزرگ ف

 به هًا شفا ،آنچه پيروان قدیم این مذهب   مانده بود و   متن اصلی اوستا باقی     روی آنچه از  اوستا است از   تفسير) زند(  )٩(
 .  نوشته اند " زند" اوراق حواشی در  یعنی شرحی ميباشد که بطور "زند  "تفسير ) پازند.  (آن افزوده بودند  

ساختمان کلمات مرکب رول  جی است که در لومورفو  و ولوجیندسپلين فو   مورفوفونيميک عمليۀ مختلط دو  )١٠(
 .ميبازد

رفته  مسکوکات شاهان یفتلی بکار در"  خراسان خوتای "تاریخ ارمنستان، شعار  به قول موسی خوزنی در  )١1(
 .است

) ُخر. (ُخراسان= آستان + ُخر : دو کلمه  کلمۀ مرکب است ازخراسان من، به استناد معایير زبانشناسی،  به نظر  )12(
  آن حذف شده و  " ت "  صوت   اما برای سهولت تلفظ .سرزمين به معنی ایالت و)  آستان (به معنی آفتاب یا مشرق و 

سم عام اضافه ا  اسم قوم و ُمَبيِّنزبان دری هرگاه به قسم پسوند با کلمات در) آستان(کلمۀ . شده است) خراسان(آن  از
 چنين ترکيبات از در.  بوستان وغيره ،  افغانستان، تاجيکستان، هندوستان، گلستان  :  اسم مکان ميسازد، مثآل   شود،  
 .تبدیل ميشود ) ستان(مصوت کسره ه ب" آ " مصوت )  آستان-(پسوند 

 
  


