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و شميره   2 تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده د: ياد ير و لولـ، ليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

      ٢٠١١ فروری ٩ فلوريدا،                                          داکترسيد خليل اهللا هاشميان
                                                       

  وغيره» فراخوان«پيرامون  کلمه 
  

درغرب امريکا در کنار ( نيا فاصله بين کلفور.  من از مدت يکماه به اينطرف بديدن دخترم  در ايالت فلوريدا ميباشم
  .پنجهزار ميل  و تفاوت وقت سه ساعت ميباشد) درجنوب امريکا در کنار اتالنتيک( و فلوريدا )  پاسفيک

 يا ١٢ بجه شب وقت کلفورنيا تلفون ميکنند که ١٠ يا ٩عده ای از دوستان محترم ملتفنت تفاوت وقت نشده بساعت 
چنانچه دوست دانشمند محترمی ديشب بساعت يک بجه وقت فلوريدا .  شميک بجه بوقت فلوريدا و من خواب ميبا
کنيد پيرامون کلمه  شما که زبانشناس و ريشه شناس ميباشيد، اگر لطف: " تلفون کردند  و بعد از مصافحه فرمودند

     ..."  معلومات بدهيد، زيرا درين روزها اين کلمه  در تلويزيونها خوانده و شنيده ميشود» فراخوان«
عرض کردم که تلفون شما مرا از خواب بيدارساخته، وهم از خانه  و آرشيف خود دورم، آنچه به ذهنم ميرسد، 

  :گفتم . بعرض ميرسانم، قصور مرا ببخشيد
) خوان(، و اين)خوان(و صيغه امر فعل خواندن ) فرا(يک اصطالح ترکيبی است، متشکل از پيشوند » فراخوان«

  :به دو مثال ذيل توجه فرماييد). شناخت(، و ديگری بمعنی )قرائت(ی ذومعنين است، يکی بمعن
  

  :اگر زن بــود پهلـوانــی کند ******  هرآنکو که شاهنامه خوانی کند  
  )خواندن بمعنی قرائت(

   ).خواندن بمعنی شناختن!  (کسانی شاهنامه را ايرانی ميخوانند،  اما اين اثر محصول دربارغزنه است

  ).همه شناخت(، و ديگری )همه خوان(يکی :  دو معنی را افاده ميکند » وان فراخ« لهذا 
می پندارند که درست نباشد،  زيرا صيغه امر فعل خواستن ) خواستن(راهکذا صيغه امر فعل ) خوان(عامۀ مردم 

  .ميداشته باشد) همه پسند(يا ) همه قبول(معنی » هفراخوا«است،  در آنصورت ترکيب ) خواه(
  

 ابتدا در نشرات پرچمی ١٩۶٠از اختراعات حزب تودۀ ايران است  و در حوالی » نفراخوا« کردم که ترکيب اضافه
ها،  بعدا شعله ای ها و باالخره در نوشته های ستمی ها راه يافته، اين ترکيب در افغانستان اختراع نشده و در زبان 

انی بطور ناآگاه  از سوابق اين ترکيب، آنرا استعمال ادبی وعاميانه مردم افغانستان مروج نبوده و نيست، اما کس
  .ميکنند

  
 و ديگری)  همه گير(بمعنی » فراگير«دو ترکيب ديگر ازين قبيل که از اختراعات مردم دری زبان ميباشند، يکی  

اميانه بمعنی مجازی در زبان ع» فراخور«در آثار نويسندگان افغان بکثرت بکار رفته، اما  ؛ اول الذکر» فراخور«
يکی خوردن :  معنی داشته باشد، که آنهم ذومعنين ميباشد) همه خور(بايد ) خور+ فرا «ترکيب .  رايج ميباشد

  مثال مرگ مردم  در اثر مرض وبا، اما  در زبان عاميانه دری ترکيب -خوردنيها،  و ديگری خوردن بنی آدم 
به دو مثال ذيل توجه . ی مجازی آن مروج ميباشدبهر دو معنی دستوری آن مروج نبوده، بلکه بمعن» فراخور«

  : فرماييد
  .  ميروم بکابل تا فراخورحال خود کاری جستجو نمايم---
  .  اگر سپاه  امريکا  فراخور اوضاع افغانستان عمل ميکرد،  ناکام نمی ماند---

ليکن تهران مؤسسۀ .   نيستبمعنی مجازی فوق قطعًا در ايران مروج نبوده  و» فراخور«قابل تذکر است که ترکيب 
  بزرگی مرکب از دانشمندان  و زبانشناسان ايرانی را تأسيس کرده  تا باالی نوآوری کلمات و اصطالحات کار کند و

اين مؤسسه اصطالحات زيادی چه از ترکيبات زبان فارسی و چه معادل کلمات و اصطالحات التين و اروپايی 
  ساخته،

  ).  پروجکشن(است برای کلمه انگليسی ) ی+ افگن + فرا ( » فرا افگنی« يکی ازين نوآوريها  ترکيب 
متأسفانه ايرانی ها به ارتباط استفاده از زبان فارسی هيچگاه خود را پابند قيود علمی و مسؤوليت های منطقوی 

نشناسی نميدانند، بلکه ميخواهند از زبان فارسی خود بحيث يک وسيله استعماری کاربگيرند، ورنه درعلم زبا
که هدف آن تأمين همکاری و تفاهم بين »  جامعه زبانی–لنگويج کوميونيتی « اجتماعی اصطالحی  وجود دارد بنام 

معيارهای اين علم مقرر ميدارد که هرگاه در يک منطقه  دو . کشورهای دارای يک زبان با تلفظ های مختلف ميباشد
ايجاد کلمات نو يا رايج ساختن کلمات و اصطالحات دارای عين يا سه کشورهم زبان وجود داشته باشد،  در مورد 

درمنطقه ما سه کشور افغانستان، ايران » جامعه زبانی«. معنی در هر سه کشور،  بايد بين هم مشوره و مذاکره نمايند



 
 

 
و شميره   2تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کله موږ س په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

وص و تاجکستان است که درهر سه کشور زبان دری با اندک اختالف تلفظ و حدود پنج تا ده فيصد اصطالحات مخص
  .هرکشور، رايج ميباشد

باشد، در آنصورت بايد چند نفر زبانشناس » جامعه زبانی«اگرمؤسسۀ نوآوری دولت ايران خواستار تفاهم باهمی بين 
از بدخشان افغانستان، از پنجشيرافغانستان  و از مناطق مختلف تاجيکستان را نيز شامل مؤسسۀ نوآوری خود بسازد 

 کلمه يا اصطالح نو را در معرض ترويج يا تکثير ميگذارد،  با مؤسسات علمی افغانستان و و يا اقالً  قبل از آنکه يک
 خصوصاً  در مناطق بدخشان، –تاجيکستان مشوره  و مفاهمه نمايد،  زيرا در افغانستان کلمات سچه و دست نخورده 

ور حفظ اصالت و غنای زبان ازين کلمات بمنظ» جامعۀ زبانی«دارد و   هنوزهم به وفرت وجود-پنجشير و غيره 
  .استفاده ميتواند

  
ترکيب . اين کلمه همراه با تخم کچالو از هندوستان به افغانستان آمد و عينا پذيرفته شد: است» کچالو«يک مثال کلمۀ 

    و  )نا شيرين يا بيمزه( اردو است بمعنی –کلمه هندی » کچه« . »آلو+ کچه «متشکل از دو کلمه است، » کچالو«
قابل سوال است که چرا برادران ايرانی ما اصطالح .  کلمه دری است که بعين معنی در هندوستان رايج ميباشد» لوآ«
کوتاه  تر و مقبول تر از » کچالو«را عينًا از فرانسوی ترجمه  و برای کچالو اقتباس کردند ؟  آيا ) سيب زمينی(
منطقه ما ضرورت » جامعۀ زبانی«جود دارد که در نيست ؟ همينطور صدها کلمه در زبان دری و) سيب زمينی(

  . باقتباس ازغير و نوآوری نخواهد بود
  

» جامعۀ زبانی«در مورد نوآوری بقسم معادل اصطالحات التينی و اروپايی نيز دولت ايران بايد حق مسلم 
 آن در بخش کلمات و  يعنی اگر ايران ميخواهد نوآوريهای–را برسميت بشناسد ) افغانستان  و تاجيکستان(منطقه

نيز قبول و رايج گردد،  بايد با مؤسسات علمی اين کشورها مذاکره و » جامعۀ زبانی«اصطالحات علمی و تخنيکی در
خواهد داشت، که بايد از آن » استعمار لسانی«مفاهمه نمايد،  در غير آن،  تحميل يکجانبه تلقی شده  و مفهوم 

  .بپرهيزد
  

که توضيحی بسوال شان بود درهمينجا خاتمه يافت، ساعت نزديک بچهار صبح وقت صحبت من با دوست دانشمند 
شايد آن دانشمند محترم از سوال خود پشيمان شده باشند، اما .  فلوريدا  و يک بجه شب وقت کلفورنيا رسيده بود

تايپ کردم اما ) نافغان جرمن آنالي(روز بعد صحبت ديشب را برای پورتال ملی ... پرگويی عادت زبانشناسان است
 .  با کامپيوتر نو آشنا ميباشم، تشويق  و حوصلۀ شما را توقع دارم

 
 با عرض حرمت 

  سيد خليل اهللا هاشميان 
  
   
 
  
  


