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 1۶/۰1/۲۰1۵        هاشمیان هللا خلیل سید داکتر
                                                       وهنتون کابل  سابق استاد زبانشناسی پ

 

 افغانستان و معضل زبان معیار"" خبرگزاری فارسجوابی به 
 

را بمشکالت  خبرگزازی فارس، بنام "پیرمحمد مالزهی کارشناس ارشد مسایل افغانستان و شبه قاره" بررسی او
 کرده است. افغانستان در سه صفحه نشر زبان وادبیا ت نگارشی در

موجودیت این شخص دروغین، ه محتویات غیرعلمی و ساختگی خبرگزاری فارس بپردازیم، راجع ب قبل ازینکه به
 شبه قاره" می پرسیم که این "این کارشناس ارشد" در یعنی "پیرمحمد مالزهی کارشناس ارشد مسایل افغانستان و

 افغانستان وجود درکدام مملکت زندگی دارد، زیرا شخصی با تخلص "مالزهی" و متخصص در علم زبانشناسی 
 این نوع تخلص در زبان دری افغانستان رواج نداشته است. نداشته و

 
مواقعی شاهد هستیم که  خبرگزاری فارس از قول "مالزهی" در یک یادداشت آورده است که در افغانستان : "... در

وجب بروز مشکالتی بگوئیم فارسی دری م در به کارگیری واژه های "دری" یا بهتر های سلیقه ایبرخورد 
 میشود." 

 
 است، ما به خبرگزاری فارس میگوئیم که در ناموجود مالزهی" یک شخص ساختگی و آنجائیکه "پیرمحمد از

شاهد استید که شما که میگوئید  اصطالح "فارسی دری" را استعمال نمیکنند، و افغانستان کلمۀ فارسی "واژه" و
مثال ارائه کنید، زیرا  دری موجب بروز مشکالتی میشود"، لطفا یکی دواستعمال کلمات  ی در"برخوردهای سلیقو

افغانستان  معضلۀ زبان معیاری در استعمال کلمات دری ندارند، و مردم دری زبان افغانستان هیچنوع مشکالتی در
"فارسی"  نها کلماتااما افغ -منطقۀ زیست خود بحیث زبان معیاری مسلط و قبول شده نداشته، زبان دری در وجود

 مقابل مداخالت روز افزون ایران حساسیت دارند. در نمی پذیرند و را
 

خبرگزاری فارس میگوید: "دراین واقعیت که زبانهای دری و پشتو هر دو ریشه در زبانهای باستانی ایرانی دارند، 
 "نداردکوچکترین تردیدی وجود 

 ردبنیاد  بیخ و زبانهای باستانی ایرانی دارند" از ریشه در پشتو "زبانهای دری و افغانها این ادعای ایرانی را که ما
 خواهر زبانیست منشعب از مادر دو پشتو دروغ ایرانی می پنداریم، زیرا زبانهای دری و آنرا ساختگی و میکنیم و

 پنج از زبان دری بعد از تحول بیشتر -زبان آریایی "اوستا"، نه از زبانهای باستانی ایرانی و نه از زبان پهلوی
مراحل اولیۀ انشعاب  زبان دری در –منطقۀ وسیع خراسان باستان عرض اندام کرده  هزار سال بشکل کنونی آن در

شرق  شمال غرب، ختنی در شمال، خوارزمی در )سغدی در منطقه در زبانهای موجود ثیرأانکشاف خود تحت ت و
هکذا کلمات عاریتی  -در زبان دری باقی مانده اند گرفته، چونکه کلماتی ازین زبانها جنوب غرب( قرار ساکی در و

ه ب -زبان دری باقیمانده هخامنشی در زبانهای سانسکرت، پراکریتی و اروپایی( از )هند و مشترک عناصر زیاد و
زبانهای سغدی، خوارزمی، ختنی، ه زبان دری در مراحل بعدی انکشاف خود نسبت ب ،زبانشناسان افغان ۀعقید

 )افغانستان، ماورالنهر، کاشغر، ختن، شرق و منطقۀ آریانا سراسر محبوبیت یافته در قبولیت وساکی م تخاری و
 زبان یونانی دره افغانستان باستان ب کتیبۀ )سرخ کوتل( که در –نفوذ کرده است  ( توسعه وفارس شمال شرق کشور

افغانستان  ودیت زبان دری را درموج کلمات زبان دری در آن شامل میباشد، قدامت و کوشانی نوشته شده و عصر
 ترجمه کرده بودند، زبان کتیبه را خوانده و مستشرقین اروپایی که این کتیبه را -میالد ثابت میسازد ماقبل از در

موقعیت جفرافیایی سرخ کوتل  معروف افغان مرحوم پوهاندعبدالحی حبیبی بخاطر دانشمند )باختری( خواندند، اما
 ساختمان کلمات زبان این کتیبه، آنرا)تخاری( خواند و ن باستان( قراردارد، هکذا بخاطرکه در مجاورت )تخارستا

اساس شباهت های ساختمانی کلمات این کتیبه معتقد شدند که همین زبان )تخاری( شاید یکی از ه زبانشناسان افغان ب
 کالنهای زبان دری بوده باشد.      مادر
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 بیشتر ءمسشترقین این ادعا نزد حالیکه در میکنند، در زبان دری قلمداد را مادرسعی ناکام ایرانیها که زبان پهلوی 
هدف این  سه مشتق از مادر زبان واحدی بوده، اما گرفته که لهجه های پهلوی، فارسی و دری، هر ید قرارمورد تأی

حالیکه  افغانستان آمده، در هجانب ایران ب این بوده تا بزعم خود شان ثابت کنند که زبان دری ازسعی ناکام ایرانی 
ن آبیانگر این واقعیت است که زبان دری از جانب مشرق یعنی از  همه شواهد جغرافیایی، فزیکی و تاریخی شاهد و

های بومی نتدریج باالی زباه ب کشور فارس رفته وه بجانب غرب ب ،که اکنون افغانستان خوانده میشود سرزمینی
چگونگی  قبادیانی بلخی در قرن پنجم هجری مثال هایی از خسرو . ناصرته استفارس غالب شده و رواج یاف کشور

 معروف خود )سفرنامه( ثبت کرده است. اثر مقبولیت زبان دری در کشور فارس را در
 

 -حوزۀ تمدنی اسالمی زبانهای موجود در نگاه زبانشناسی تفاوت ساختاری در در خبرگزاری فارس میگوید:"
حوزۀ ما "حوزۀ تمدن  برسمیت نمی شناسیم، ایرانی" را -"حوزۀ تمدنی اسالمیافغانها  ماندارد..." ایرانی  وجود

ن حوزه سه لهجۀ )فارسی، دری، تاجیکی( بحیث یک زبان واحد یدر -نه فارسی. " است نه ایرانی ودری -اسالمی
زبانشناس آن، تفاوتهای  فارس و مستقل دارند، اما برخالف ادعای خبرگزاری و زبان واحد وجود دارد که دستور

اساس مجبوریت های محیط زیست در کلمات هرسه لهجه مشهود بوده است.  زبانشناسی که ه ساختمانی ب
خوانده، یک زبانشناس  خبرگزاری فارس معرفی کرده، این شخص فقط کتاب های زبانشناسی ساخت ایران را

شعبۀ علم زبانشناسی آشنایی داشته باشد. زبان ناشناس 13 ا ایرانی امروزه میباشد، نه یک عالم زبانشناسی که ب
ایران است که زبان دری ... بزبان معیار درباری تبدیل میشود..."   قدرت اعراب در از "... بعد که: ایرانی میگوید

فارس( ) نداشت، بلکه کشور کشوری در آن منطقه بنام )ایران( وجود ،قدرت اعراب از میگوئیم که بعد افغانها ما
شان زبان دری را از تسلط اعراب برون ساخته بزبان معیاری درباری تبدیل  کردند  داشت، دری زبانها خود وجود

 1314م  )1935فارس در سال  تدریج از طریق خراسان آموختند. کشوره مردم کشور فارس زبان دری را ب و
 .هش( بنام )ایران( مسمی شده است

خبرگزاری فارس درست نیست  که میگویند دری زبانها "بزبان فارسی دری می  و این ادعای زبانشناس ایرانی
نویسند ومی سرایند ..." افغانها تنها بزبان دری می نویسند ومی سرایند، اصطالح "فارسی دری" ساخت ایران است 

افغانستان  یج دررا لهجۀ را ایران و )دری( افغانها )فارسی( را لهجۀ رایج در –افغانستان رایج نمیباشد  در و
 میشناسند.

تو نوشته و هدف آن مثل همیشه ایجاد تفرقه بین ښمورد زبان پ پاراگراف الطایالتی در چند خبرگزاری فارس در
ه تبدیل ب میخواسته اند این زبان را توښاز آنجمله این ادعای شان که "باورمندان زبان پ -زبانهای افغانستان میباشد

از "قدرت ناسیونالستی قومی پښتون" برای معیاری ساختن زبان پښتو در افغانستان اظهار و سازند..."  زبان معیار
منشعب  تو راښایرانیها تا پنجاه سال قبل زبان پ -وارشان" باید تشکرنمود اندر "محبت مادرتشویش نموده اند، ازین 

تو ښزبان پ -میخوانند زبان  دری خواهررا تو ښزبان پ سانسکرت می خواندند ولی اکنون جای مسرت است که از
زبان  خود را باالی کشور منطقۀ زیست خود زبان معیاری بوده، پشتونها هرگز سعی نکرده اند که زبان پشتو در

)بکوری چشم خوشبختانه زبانه اختیاری بوده و  چندیک کشور  لبته آموختن زبان پښتو درمعیاری بسازند. ا
بمشاده در بین آنها  هیچنوع تعصب  میفهمند و تو راښافغانستان زبانهای دری و پ افغانها اکنون در سرتاسردشمنان( 

 نرسیده است.
"...در بعد ملی تر باید شرایطی را انتظار داشت که با بهره مدعیات خبرگزاری فارس اینست که:  از نکتۀ اخیر

و فرهنگ فارسی نزدیکتر شوند و در گیری از رسانه های دیداری و شنیداری زبانهای افغانستانی بتوانند با زبان 
 کلیت فرهنگ ایرانی جایگاه خاص و احترام آمیز خود را بیابند." 

تمایلی  هرگز فرهنگ فارسی بمشاهده نمیرسد، و هتمایل افغانها برای نزدیک شدن ب حال حاضر عرض میشود: در
زبانهای افغانستان، منجمله زبان  -شوندفرهنگ برتری طلب ایران یکجا  بمشاهده نرسیده که زبانهای افغانستان با

مستقل از فارسی،  جامعۀ بین المللی بحیث زبان ملی افغانستان، مجزا و در نموده و شگوفانی ملی اختیار دری غنا و
که زبانهای افغانی  کششی یا متاع با ارزشی سراغ نمیشود در فرهنگ ایرانی جذبه و جانب دیگر شناخته شده، و از

همین نوشتۀ  در –غاصبگری ایرانیها دل خوش ندارند  تفوق طلبی و افغانها از -شوند سی نزدیکتربا فرهنگ فار
ادغام  زبانهای افغانستان  باال خبرگزاری فارس باید خجالت بکشد که سخن از برتری فرهنگ فارسی را باال کرده و

های بهتری دارد که  زایران چه چی که فرهنگ کاش خبرگزاری فارس نشان بدهد -را بفرهنگ ایرانی تقاضا میکند
 فرهنگ افغانی ندارد؟  
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شنیداری زبانهای افغانستانی  رسانه های دیداری و بهره گیری از " ...با: که خبرگزاری فارس اشاره ای دارد
 شروع کرده و بلی، ما مستشعریم که ایران این بهره برداری را بتوانند با زبان و فرهنگ فارسی نزدیکترشوند..."

قبیل  گرفته، نطاقان دری زبان طلوع کلمات فارسی ایران )از این بهره برداری قرار تلویزیون طلوع مرکز
و هم نام زبان  کشاورزی، مرز، بازپخش ، فراورده ، چالش و پزشک ، چرخبال امثالهم( راپیهم استعمال میکنند

گان اینها فروخته شد -ارسی( میگویند)ف بار)دری(، اخ نمیگیرند، بلکه عوض اخبار )دری( را بهنگام قرائت اخبار
سسۀ تجارتی خبرگزاری صالحیت ترویج ؤاند که فرهنگ دری را رعایت نمیکنند. تلویزیون طلوع منحیث یک م

 کرد. درین مورد توجه خواهد ا  افغانستان ندارد. حکومت افغانستان حتم در ایجاد کلمات جدید را کلمات بیگانه و
زمینه  غرض آلود خبرگزاری فارس. دانشمندان افغان نیز در اس افغان به مدعیات ناقص واینست جواب یک زبانشن

 کرد. با احترام. سیدخلیل اهللا هاشمیان خواهند نظر اظهار
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