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 92/29/9122                           خلیل هللا هاشمیان داکتر سید
 

 توضیحاتی به سؤاالت محترمه مریم جان

محترمه مریم جان ! توضیحات مربوط به سؤاالت شما چند صفحه را در برگرفت که به نظر من با گنجابش کلکین 
از جانب دیگر چشم های کم بین من با چوکات ضییق کلکین مذکور سازگار نمی باشد.   –نظر یابی مطابقت نمی کند 

 بنا بر آن این توضیحات را به شکل یک مقاله تقدیم می کنم.  
علوم می شود شما در مکتب شاگرد ساعی و الیق بوده اید. عالقمندی شما به مضمونی که  در مکاتب از صنف نهم م

ببعد )ادبیات فارسی( نامیده می شد، از سیاق کالم تان مشهود است.  متأسفانه از دیر زمانی به این طرف مضمون 
میالدی در پوهنځی  01در سال های دهۀ  –ندند )زبان دری( را در مکاتب و پوهنتون )ادبیات  فارسی( می خوا

 این تحریک در پوهنځی –ادبیات تحریکی به راه افتاد که شاگردان وهم مردم )زبان فارسی( را )زبان دری( بگویند 
ادبیات و هم در مکاتب کابل که تدریس مضمون )زبان( زیر مراقبت این پوهنځی صورت می گرفت تا اندازه ای 

ر اثر بی توجهی وزارت معارف و نفوذ روز افزون ایران، کلمۀ )فارسی( دوباره در سیستم تربیتی موفق بود، اما د
 افغانستان عمومیت یافته است.

زبانیکه در ایران )فارسی(، در افغانستان )دری( و در تاجکستان )تاجکی( نامیده می شود، از لحاظ ریشه و انشعاب 
است، اما در تحت شرایط محیط زیست و تعامالت اجتماعی، این زبان  و اصوات و ساختمان کلمات یک زبان مستقل

درهریک ازین سه کشور تلفظ خاص و ساختمان های فرهنگی بخصوص خود را انکشاف داده، بنا بر آن به سه نام 
 یا سه لهجۀ مختلف شناخته شده اند. درین باب به همین قدر اکتفا نموده ، میرویم به سؤاالت  شما :

 

 ول: سوال ا
 

برای فهمیدن تمام کلمات و لغات نو وارد فارسی/ایرانی که بنده به آن آشنایی نداریم، همیشه به کتاب های لغات چاپ 
ایران ... رجوع می کنم. هر بار با کمال تعجب متوجه شده ام که این دانشمندان لغات فارسی/ایرانی را به فارسی/دری 

الی که همواره در ذهنم خلق می شود، اینست که چرا این دانشمندان ایرانی مروج در وطن عزیزم ترجمه کرده اند. سؤ
معنی هر لغت فارسی/ایرانی را به دری خود ما ترجمه کرده اند، در حالیکه در قدم اول مخاطب شان مردم ایران 

 بوده است؟   
 عرض می شود: 

این زبان مشترک است که در افغانستان  )فارسی( آن لهجۀ این زبان مشترک است که در ایران و )دری( آن لهجۀ
رائج می باشد.  در تشریح، تعبیر و معنی  کلمات و ساختمان های )فارسی( به ) دری( استعمال کلمۀ  "ترجمه" مناسب 
 نیست، زیرا خصوصیات دو لهجۀ  یک زبان دارای دستور واحد و مشترک مطرح قرار می گیرد، نه دو زبان مختلف. 

س های ایرانی غنیمت مشترک فرهنگ مشترک ماست. ایرانی ها لغات و کلمات مشترک شامل فرهنگ ها و قامو 
درین فرهنگ ها را خود شان نساخته اند، بلکه از فرهنگ های قدیم که در هندوستان، ترکیه، عراق و افغانستان 

یصد کلمات نو، ساخت خود ف 21ساخته شده بود، از قبیل مجموع اللغات، غیاث اللغات و غیره اقتباس کرده و حدود 
شان را به آن اضافه کرده اند. دلیل اینکه هر دری زبان تشریح، تعبیر یا معنی اکثر کلمات فارسی شامل در قاموس 
های ایرانی را )دری( می خواند، اینست که شکل نگارشی )مکتوب( کلمات فارسی برای هر دری زبان مفهوم و آشنا 

و دستور زبان و در اکثر موارد معنی هم مشترک می باشد. به مثال های ذیل از می باشد، چونکه ساختمان کلمات 
 فرهنگ عمید توجه کنید:

 
 

  جفت :  زوج، مقابل فرد،  دو چیز برابر و مانند هم، زن و شوهر، دو حیوان نر و ماده، دو گاو که برای
ارسی/ دری به عربی نیز ارائه مالحظه می کنید که معنی یک کلمۀ ف –شخم زدن زمین پهلوی هم ببندند 
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شده )زوج، مقابل فرد(، زیرا اکثر این نوع کلمات عربی در نتیجۀ پروسۀ وام گیری جزء زبان فارسی/دری 
 همه تشریحات فوق برای کلمۀ )جفت( برای دری زبان ها مفهوم است.  -شده اند 

  افغانستان، دری زبان ها فرهنگ عمید(:  در بعضی حصص   402جـغـله: پسر ساده روی، بی ریش )ص
)پسران کوچک( یا )اطفال خورد سال( را )جغله( خوانند، اما اطالق صفات "ساده روی" و "بی ریش" با 

در غیر آن، توته های  -کلمۀ )جغله( در افغانستان رائج نیست، شاید در بعضی حصص ایران رائج باشد
 سنگ  و یخ  را در زبان دری )جغله( خوانند.

 مهریه،  پول یا چیز دیگری که هنگام عقد نکاح  بر ذمۀ مرد مقرر می شود، کاوین هم گفته کابین:  مهر ،
 -شده : کلمۀ )کابین( با تشریحات و معانی فوق که برای آن ارائه شده، در زبان دری افغانستان رائج نیست 

 عین تفصیالت را در زبان دری )ول ور( یا )جهزیه( یا )طویانه( خوانند.
 (: این کلمه  در زبان دری مفهوم 510: سرگشته، سرگردان، گیچ، حیران، کالبو، کالپو، کالوس )ص کـاتـوره

دری زبان معنی کلمات )سرگشته، سرگردان، گیچ، حیران( رابدون انطباق با)کاتوره( میفهمد،   -نمی باشد 
 اما معنی کلمات) کالبو، کالپو، کالوس( را نمی فهمد.

  انسان وحیوان که باالی دهان قراردارد و به وسیلۀ آن تنفس میکنند....بـیـنـی  )اسم(: عضوبدن 
 ... بـیـنـا )صفت(: بیننده، آگاه، بصیر، کسیکه هر دو چشمش سالم باشد، نقیض کور 

 

آ کلمۀ )جغله( را قسم –از مثال های باال دری زبان کلمات )جفت(، )بینی( و )بینا( را با تمام تشریحات آنها می فهمد 
اما معنی کلمۀ )کابین( را دری زبان نمی فهمد، از تشریحات و معانی ارائه شده برای آن، این قدر پی میبرد  –مد میفه

از کلمۀ )کاتوره( و معانی ارائه شده    -که در زبان دری در برابر این کلمه  کلمات و معانی دیگری وجود دارد  
)سرگشته، سرگردان، گیچ، حیران( را در زبان دری می برای آن، دری زبان مغشوش می شود، زیرا معنی کلمات 

 فهمد، اما این معانی را با کلمۀ )کاتوره( انطباق داده نمی تواند.  
دلیل اینکه دری زبان ها تشریحات و معنی یک عده کلمات شامل در قاموس های ایرانی را نمی فهمند، اینست که در 

کشور های مختلف )تاجکستان، بلوچستان، ازبکستان؛ ترکمنستان،  فرهنگ های ایرانی ساختار های لهجوی و محیطی
قرغزستان، آذربایجان، ارمنستان و حتی کلمات و اصطالحات فرانسوی و روسی( نیز شامل می باشد. جناب آقای 

ود خسید مسعود فارانی در یک مقالۀ خود نوشته بودند که "ایرانی ها دزدی آثار فرهنگی اقوام غیر از فارس را بری 
مجاز دانستند"،  و درهمان مقاله آقای فارانی نظر و گله و شکایت یک دانشمند ایرانی را از هموطنان ایرانی خودش 
عیناً اقتباس کرده، ازین قرار: " گروهی این اجازه را بخودش می دهد که مخترع اسامی و افعال و حتی دستور زبان 

کردن زبان نیست و بر نوعی تعصب بی پایۀ عقیدت ملی متکی  از آنجایی که این اختراعات برای پربار –باشد 
اگر هدف ایرانی ها "پربار کردن" یعنی غنی ساختن زبان مشترک می بود، بایست در مورد انتخاب  –هستند..." 

کلمات با افغان ها مشوره می کردند، ولی متأسفانه مستقالنه و یک جانبه عمل کردند، چونکه هدف شان "تعصب بی 
 ۀ عقیدتی مبتنی بر برازندگی ملی" بود.پای

 ایرانی ها تعداد زیاد کلمات جدید هم اختراع کردند که در نزد دری زبان های افغانستان بکلی نامفهوم می باشد.  
آقای ولی احمد نوری به تألیف یک قاموس کلمات و اصطالحات فارسی ایران به زبان دری افغانستان را آغاز نموده 
که تا حال بیشتر از سه هزار کلمه و اصطالح داخل آن شده است. این قاموس که غنیمت بزرگی می باشد در پورتال 

قرار داده است پورتال افغان جرمن آنالین امکان وزین افغان جرمن آنالین در دسترس همه هموطنان دری زبان 
تخنیکی اینرا هم میسر ساخته و به دسترس مراجعین سایت قرار داده است که هر گدام ما از هر نقطۀ جهان می توانیم 
لغت جدید و یا اصطالحی را که هنوز داخل این قاموس نشده است، داخل نمائیم که توجه همه دری زبان کشور را 

ب می کنم. این قاموس تألیف شدۀ ایشان بسیار جالب و جامع که به منظور جلوگیری از طوالت کالم، هموطنان بدان جل
 محترم و عالقمند را به مطالعۀ این اثر وزین در پورتال افغان جرمن آنالین رجعت می دهم. 

 

 سوال دوم: 
 

رسیست؟  زیرا در ترجمۀ کلمات از نگاه عملی در ذهنم خلق می شود که آیا زبان دری "مادر" و منشاء اصلی لسان فا
باید ریشۀ آن کلمه را موشگافی کرد. اگر این طور است، پس بر مردم اصیل وطن عزیزم الزم و ضروریست که از 

 لسان اصیل خود حراست کنند و فریب اینگونه "نوآوری" ها یا بگفتۀ بعضی ها "فارسی معیاری" را نخورند. 
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عرض می شود: زبان دری مادر و منشاء اصلی زبان فارسی نیست! مادر اصلی لهجه های )فارسی، دری، تاجکی( 
که هر سه یک زبان مستقل و مشترک می باشد، زبان )اوستا( است که حدود زاید از پنج هزار سال قبل در مدنیت 

لنهر، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ختن، آریا ها در منطقۀ وسیعی به شمول بدخشان و شمال افغانستان، ماوراا
کاشغر و قسمت های شرقی کشور فارس وجود داشته از مادر زبان )اوستا( زبان های متعدد درین منطقه انشعاب 
یافته، از قبیل  سغدی، خوارزمی، ختنی، ساکی، تخاری و کوشانی، و البته زبان های بومی غیر آریایی نیز درین 

، اما زبان دری به تدریج  بعد از آنکه از دامان ده ها )مادر زبان جوان تر( گذشته، توانسته خود منطقه وجود داشته
شواهدی موجود است که زبان  -را بر سایر زبان های موجود در منطقه ایکه بعداً خراسان نامیده شد، مسلط سازد 

جغرافیای کنونی افغانستان است، از سمت دری به مرور ایام از منطقۀ خراسان و از آن قسمت این منطقه که شامل 
شرق به سمت غرب به کشور فارس )ایران امروز( رفته و بر زبان های بومی کشور فارس به تدریج مسلط شده 
است. این واقعیت را حکیم ناصر خسرو قبادیانی بلخی در اثر معروفش بعنوان )سفرنامه( در قرن پنجم هجری ثبت 

یز پذیرفته اند. اما ایرانی ها، به استثنی یک عده دانشمندان شان، همیشه سعی کرده اند کرده و مستشرقین اروپایی ن
معکوس این واقعیت را که گویا زبان فارسی از سمت غرب یعنی از کشور فارس به خراسان رفته، در ذهن نسل 

هش( و  2422الدی )معادل می 2240های ایرانی تزریق کرده اند. نا گفته نماند که نام کشور کنونی ایران تا سال 
 در طول تأریخ )فارس( بوده است. مرحوم رضا شاه پهلوی نام )فارس( را به )ایران( تبدیل کرده است.
رقین مستش -در مورد زبان دری که به مردم و کشور افغانستان تعلق دارد،  کتاب ها نوشته شده و سخن بسیار است 

قاط مختلف افغانستان تحقیقات )ریسرچ( انجام داده اند، ترکیبات و ساختمان امریکایی که در ن -و زبان شناسان اروپایی 
 دانشمندان ایرانی که خودشان –های اصیل زبان دری را در افغانستان یافته و ثبت کرده اند که در ایران وجود ندارند 

، قناعت کرده اند که لهجۀ به افغانستان آمده و با مردم در بدخشان، پنجشیر و دره های کوهستان صحبت نموده اند
دری افغانستان اصالت این زبان را در بر دارد. متأسفانه وضع صحی و توانایی جسمی من اجازه نمی دهد که از 

حقایق و واقعیت های تأریخی از قراری است که  -آرشیف خود در هر مورد یک کتاب به قسم )ریفرنس( ارائه کنم 
 در باال ذکر شده اند.   

 

ریم جان در قسمت اخیر سؤال دوم خود دلسوزانه سفارش کرده اند که افغان ها باید اصالت زبان خود را محترمه م
حفظ کنند و ""فریب این گونه نو آوری ها را نخورند ."" اما متأسفانه دیده می شود که در کابل و خصوصاً در رسانه 

معنی و پوچ )چالش( را از ایران وارد کرده و  اینها یک کلمه بی –ها، یک نسل ایران پرست رو به انکشاف است 
سال در زبان دری جا داشته و جزء زبان شده اند، با کلمات  2911کلمات عربی را که  -در چلند گفتار قرار داده اند 

)سرحدات =  –)زراعت = کشاورزی(  –فارسی مروج در ایران تعویض نموده اند، مثال:  )تکرار = بازپخش( 
نطاقان اخبار دری طلوع نام )اخبار دری( را قطعاً به زبان نمی رانند، گاهی  –دات = فرآورده( )تولی –مرزها( 

)اخبار فارسی( می گویند و در غیر آن بدون ذکر نام )اخبار دری( ، "مشروح اخبار گفته"  به قرائت شروع می کنند 
د.  تشویش و سفارش محترمه مریم جان و کلمات اصیل زبان دری را به تلفظ و لهجۀ فارسی ایران قرائت می کنن

 کامالً بجا و در خور اعتنی می باشد. خداکند حکومت جدید درین قسمت توجه کند.
 

سوال سوم: بنده تحت کلمۀ زبان یک پارچه گوشت را می شناسم که در داخل دهن جا دارد و توسط آن سخن گفته می 
سخن گفتن در کشور ها به صورت  -می آوریم، سخن است  شود یا صحبت می شود. در حالیکه آنچه را که به زبان

های مختلف بیان می شود که به آن لسان گویند. . . سؤال بنده اینست: چرا دانشمندان ما به عوض کلمۀ لسان همیشه 
از کلمۀ "زبان" استفاده می کنند که در ایران مروج است؟  اگر کلمۀ "لسان"  به خاطر عربی بودنش از مود رفته، 

 پس معادل درست دری آن چیست؟ 
 

گانۀ علم زبان شناسی که آنرا )زبان شناسی اجتماعی( می خوانند، کلمۀ قبول  24عرض می شود: در یکی از شعبات 
 شده در تمام زبان ها از این قرار است که: 

 
 

  مت نشان می دهند.""""کلمات بومی هر زبان در مقابل کلمات وارد شدۀ خارجی از طریق پروسۀ وام گیری، مقاو
تشریح کلیه یا قانون فوق الذکر از این قرار است  که "زبان" یک کلمۀ قدیم و بومی زبان )دری/فارسی/تاجکی( بوده 
و هر سه لهجه در مقابل کلمۀ )لسان( عربی مقاومت نشان داده، کلمۀ "زبان" چه به حیث وسیلۀ افهام و تفهیم بین مردم 

زبان شناسی( در هر سه لهجه اصالت و موقعیت خود را حفظ کرده، در حالیکه کلمۀ )لسان( و چه به حیث نام )علم 
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در سطح فرعی استعمال زبان قرار گرفته، گاهی مورد استفاده قرار می گیرد. ما در جامعۀ دری زبان افغانستان دو 
 قرار:مثال برجسته از مقاومت کلمات بومی در مقابل کلمات "وام گیری" داریم، از این 

وقتی دین مبین اسالم با تعلمیات شریعت وارد افغانستان شد، اولین تعلیم اسالمی همانا )پنج بنای مسلمانی( بود. از 
ات. اما ذک -حج  –جملۀ این پنج بناء، سه بناء را که ما در فرهنگ  و زبان خود نداشتیم، عیناً پذیرفتیم: کلمۀ شهادت 

( را نپذیرفتیم، چونکه قبل از اسالم در فرهنگ خود )نماز، روزه( را داشتیم. دو بناء مسلمانی دیگر )صالة، صیام
روزه( می گویند، نه  -سال از نفوذ اسالم در افغانستان می گذرد، اما افغان ها هنوز هم )نماز 2411اینک حدود 

 داشت. روزه( قبل از آمدن اسالم  در زبان دری وجود  –صالة و صیام، چونکه دو کلمۀ بومی )نماز 
سال قبل کلمات )پوهنتون، پوهنځی، ښونځی( از زبان پشتو به قسم وام گیری به زبان دری  01مثال دیگر: حدود 

معرفی گردید. در کشور های دارای چند زبان وام گیری بین زبان ها یک امر عادی و طبیعی می باشد. در زبان 
از آنجایی که در فرهنگ دری آن   -ن پشتو گردیده اند  پشتو زاید از دو هزار کلمه دری وام گیری شده و جزء زبا

اما کلمۀ  -زمان کلمات مشابه )پوهنتون( و)پوهنځی( وجود نداشت، هر دو کلمۀ مذکور پذیرفته شد و رائج گردید 
 ښونځی به خاطری پذیرفته نشد که قبل بر آن کلمۀ عربی )مکتب( پذیرفته شده و عمومیت یافته بود و تا امروز افغان

 ها حتی پشتو زبان ها هم )مکتب( می گویند.
 

سوال چهارم:  من در مکتب آموختم که عالوه بر حروف الفباء عالمه هایی نیز وجود دارد که می توان برای آسانی 
خواندن یک متن از آن استفاده کرد. قوانین گرامری آنرا نمی دانم، اما همین قدر آموختم که از عالمه های )زیر، 

، همزه، شد( می توان در جا های مناسب آن استفاده کرد )اما امر حتمی نبود(. درین اواخر حتی در نوشته زبر، پیش
های دانشمندان لسان می بینم که عوض )عالمه زیر یا عالمۀ ء( از حروف )ی، ای( استفاده می کنند. همچنان عوض 

 عالمۀ )شد( از حرف )ن( استفاده می شود. 
 –دست باز )دست بازی(  -عمال کلمۀ )زیر( که با حرف )ی( نوشته می شود: سهم )سهمی( ( مثال هایی از است2)

در حالیکه کلمات بین قوسین مفهوم دیگری را افاده می  –سخن )سخنی(  -حکومت  )حکومتی(   –آسیب )آسیبی( 
 کنند.

رابطه  –نه ای من )خانۀ( ( مثال هایی که درین اواخر عوض عالمۀ همزه  از حروف )ای( استفاده می شود: خا9)
 ای تو )رابطۀ تو(.

احیانن )احیاناً( و   -( ( مثال برای عالمۀ )الف و شـد( که عوض آن از حرف )ن( استفاده می شود:  حتمن )حتماً 4)
 امثال آن. 

  حتا )حتی(   –دوران جوانی ام )جوانیم(  –کتاب های ام )کتاب هایم(  –( مثال های متفرقه: من را )مرا( 2)
سوال اینست که آیا این نوع نوشتن نیز میراث مهاجرت های اجباری هموطنان ما در ایران است، یا از نگاه امالء و 

 انشای لسان درست است؟ 
 

 (          2مثالهای شما درستون ) –عرض می شود: در زبان دری دونوع )ی( داریم : )ی معروف( و )ی مجهول( 
 

 

مرحوم  -نکره کلمۀ عربی است به معنی )ناشناس = مجهول(  -دستوری آن )نکره( است )ی مجهول( اند که نام 
 پوهاند داکتر جاوید می گفت که:

"" ی نکره نمودار عدد واحد )یک( است."": مثالً )یک سیب خوردم( = )یک دانه سیب خوردم یا یک نوعی سیب  
ان دری اجازه می دهد که همان عدد )یک( را با دستور زب –خوردم( که در هر دو صورت بیانگر عدد واحد است 

)ی مجهول = ی نکره( تعویض کنیم  و بگوئیم )سیبی خوردم(. لهذا استعمال )ی نکره( در کلماتی که شما در ستون 
( در بین قوسین نشانی کرده اید، دستوری و مجاز می باشد.  در مورد ترکیب )دست باز( باید ملتفت بود که )ی 2)

 ا احتیاط  می توان به ان اضافه کرد که در آن صورت معنی آن )سخاوتمند( می باشد، مثالً :نکره( را ب
اما اگر بگوئیم که )وزرای حکومت کرزی دست بازی  –عبدالمجید خان زابلی دست بازی داشت = سخاوتمند بود 

ار و خیانت پیشه( می می کردند( که در این صورت ) ی معروف استعمال شده نه ی نکره(، و معنی آن )تقلب ک
 باشد.

ناگفته نماند که در کلمات مختوم به )هه هوز(، از قبیل: خانه، النه، دانه، بهانه و امثالهم )ی نکره( به شکل )ای( 
دلیل آن مشکل تلفظی است زیرا صوت  –)بهانه ای( و امثالهم  –)دانه ای(  –)النه ای(  –نوشته می شود: )خانه ای( 
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)هه هوز(  درست تلفظ شده نمی تواند. در همه زبان ها در تمام مواردی که مشکل تلفظ ایجاد  )ی نکره( در پهلوی
  شود، دستور زبان قانون سهولت ایجاد می کند.

( به نام "عالمۀ همزه" ارائه کرده اید، باید ملتفت شد که در زبان )دری/فارسی/تاجکی( 9مثال هایی که شما در ستون )
ت همزه مخصوص زبان عربی است  و تنها با آن کلمات عربی استعمال می شود که جزء صو –همزه وجود ندارد 

زبان دری شده اند. حدود یک سال قبل درین باره مقاله ای نوشته بودم که در آرشیف من در این پورتال وجود دارد. 
)خانه ای من( و  – در زبان دری صوت )هه هوز( وجود دارد و از آن  به حیث عالمت کسره کار گرفته می شود

عالمت  –)رابطه ای تو( از لحاط اصول نگارش زبان دری غلط، اما )خانۀ من( و )رابطۀ تو( صحیح و درست است 
 )همزه مانند( که باالی )خانۀ( و )رابطۀ( نوشته می شود، همزه نیست، بلکه واول کسره است. 

تنوین در زبان  -گفته می شود  ( مخصوص کلمات عربی است و )تنوین(4مثال های شما در ستون )
کسانی )حقیقتاً ، غالباً، واقعاً( می نویسند و کسان  –)دری/فارسی/تاجکی( وجود ندارد و شکل نگارش آن آزاد است 

در نگارش زبان دری هر دو شکل مجاز است. اما عالمۀ تنوین را با )ن(  –دیگر )حقیقتاً، غالباً، واقعاً ( می نویسند 
غالبن، واقعن( غیر دستوری و غیر مجاز است.  متأسفانه نگارش معیاری در افغانستان نهادینه شده  نوشتن )حقیقتن،

)شد( و )مشدد( مخصوص کلمات   -افغان ها به داخل و خارج کشور هر یک مطابق ذوق خود می نویسد  –نتوانست 
بان عربی رائج است و در نگارش و عالمات )فتحه، کسره، ضمه( که در ز -عربی بوده به زبان دری ارتباط ندارد 

رسم الخط زبان دری استعمال نمی شوند، از آنجایی که افغان ها قرائت قرآن مجید را در مساجد و مکاتب  می آموزند، 
در )یک نوع  –قرائت و خواندن این عالمات را در غیاب آنها به اساس قرینه رعایت می توانند، مثالً : در )دروازه( 

)کلمۀ عربی  = ِسر –یا : سر )قسمت فوقانی بدن(   -در )طال و جواهر(   –خارج شود: او در زد(   باد که از بدن
محترمان انجنیر قیس کبیر و میرمن   -دری(  سـُر )ُسر و لـَی در موسیقی و اصطالح سر در –جمع آن اسرار( 

رش زبان دری در تکنالوجی صالحه وهاب واصل در صدد اصالح این وضع از طریق معیاری ساختن اسلوب نگا
 البته این کار مدارک مالی و وقت و زمان به کار دارد.  -کامپیوتری برآمده اند 

معنی این  –(، )کتاب های ام(، )جوانی ام(: این نوع نگارش البته ناصواب است 2مثال های متفرقۀ شما در ستون )
 –تان  –مان  –اش  -ات  –دری ضمیر ملکی )ام  دستور زبان –دو ترکیب )کتاب های من( و)جوانی من( می باشد 

)کتاب   -)کتاب های + ات = کتاب هایت( –شان( دارد که )کتاب های من( را به )کتاب های + ام = کتاب هایم( 
 های + اش = کتاب هایش( تبدیل می کند.

 

منظور سهولت تلفظ صورت می گیرد. تغییر )من را( به )مرا( یک تحول صوتی و مجاز است که در همه زبان ها به 
 –صوت )ن( یک صوت )غنه ای( است که به هنگام تلفظ آن زبان و دهن بسته و هوا از راه بینی خارج می شود 

وقتی صوت )ر( در پهلوی )ن( قرار می گیرد،  چونکه به هنگام تلفظ )ر( هوا مانند واول ها آزاد از راه دهن خارج 
این  –ی کند تا صوت )ن( حذف گردد، بنا بر آن )من را( به )مرا( تبدیل می شود می شود، ثقلت تلفظ ایجاب م

موضوع به شعبۀ  علم االصوات )فوتولوژی( تعلق دارد و یک علم بسیار مفید است که بدون دانستن معیار های آن،  
ست لسله اصوات ابه خاطر باید داشت که زبان متشکل از یک س –ترکیبات صوتی زبان را نمی توان تشریح کرد 

 که بهنگام خروج هوای کثیف از شـش ها از طریق حنجره تولید می شوند.
)حتی( یک کلمه عربی است و بهتر است با )ی( نوشته شود، اما کسانی آنرا )حتا( با )الف( می نویسند که درین 

 ری قبول شده است.صورت پای )سلیقه( به میان می اید و نمی توان داوری کرد. هر دو شکل آن در نگارش د
 

سوال آخر شما که آیا این نا همگونی ها مولود مهاجرت های اجباری افغان ها به ایران است؟  به نظر من، نخیر. 
بر  "هر کله و -چونکه نگارش معیاری وجود ندارد  –افغان هایی که به ایران نرفته اند به پیروی از سلیقۀ شخصی 

درین اواخر تعداد افغان های ایران پرست در کابل زیاد شده، اینها کلمات و  -خیال" مطابق ذوق خود می نویسند  
ترکیبات نگارشی و هم تلفظ ایرانی را تقلید می کنند. امیدوارم به زودی  یک عکس العمل دسته جمعی به مقابل این 

 طرزالعمل خائنانه تبارز نماید.  
 

این مصیبت بیشتر دامنگیر طبقۀ کم سواد و کم تحصیل  –ام  من در باال چند بار از فقدان نگارش معیاری یاد کرده
در پوهنځی ادبیات سال اول کامال باالی با سواد ساختن محصلین صرف میشد، زیرا محصلین بشمول  –کشور است 

فارغان لیسه های حبیبیه، استقالل، نجات، غازی، ماللی، زرغونه وامثالهم با دستور زبان خود آشنایی نداشتند ودر 
میالدی  01دو سمستر سال اول دستورزبان ونمونه هایی ازادب دری از دوره های مختلف تدریس میشد. در دهۀ 
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سویۀ مکاتب صدمه دیده بود. خوشبختانه لیسانسه های افغان ازهمه پوهنحی ها با اسلوب نگارش عنعنوی مجهز 
 بودند. 

 

ی که در پورتال افغان جرمن آنالین نشر می شوند مقاالت –افغان ها در مهاجرت بسیار خوب و جذاب می نویسند 
در حالیکه نگارش معیاری در کشور ما وجود نداشت و تا  –برازنده ترین نمونه های نگارش زبان دری می باشند 

من نتوانستم در  -حال هم ندارد، اما مقاالت منتشره در پورتال افغان جرمن آنالین  باالتر از توقع معیار است 
جدی سهم بگیرم، اما مقاالت منتشره همه عالی بودند. دو مقاله، یکی از استاد سیستاتی و دیگری از  0سوگواری 

استاد داکتر سید عبدهللا کاظم آنقدر جامع و پرمحتوا بودند که هرکس این دو مقاله را خوانده باشد از چون و چرای 
صنایع ادبی به شکل نثر مسجع، بسیار عالی و  جدی کامالً مستحضر می شود. مقالۀ داکتر صاحب کاظم با 0فاجعۀ 

جذاب نوشته شده است که در جملۀ شاهکار های نثر دری در مهاجرت موقف می گیرد. خداوند این دو دانشمند و 
سایر دانشمندان و نویسندگان افغان را در پناه عصمت خود صحتمند و تندرست نکه دارد. سال نو عیسوی را به همه 

بریک عرض می کنم و برای وطن جنگزده و رنجدیده صلح و امنیت مسئلت می نمایم. با احترام  هموطنان محترم ت
 سید خلیل هللا هاشمیان       
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