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 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۲۷/۰۶/۲۰۲۱          قیس کبیر

 
 «کشاد»یا  «گشاد»

من هیچمدان  ادعای را صادر نمیکنم که تحقیق در آن زمینه نکرده باشم. ادعای من از روی حسادت ویا بزرگنمایی 
شود.  این پرنسیب من است. اگر کدام ننبوده برعکس در کمال فروتنی  کاری میکنم که سبب خجالتی من در جامعه  

ام، منظور بدی نداشته ام بلکه خواسته ام اشتباه خود را    جای بر کدام نوشته اشتباه تایپی یا سهوی را برجسته ساخته
  . ا دقیق تر دریابمرحقیقت آرزویم  بوده که برطرف نموده 

« و  کاز کلمه » گشاد« که در نوشته وزین جناب مومند صاحب به اشتباه تایپی  عالمت فارقه »کنونی که موضوع 
اه فهمیده ام وقتی موضوع را به جناب محترم داود مومند در شک افتادم که شاید من اشتب  .« مشخص نشده بودگ»  

عصبانیت در انتهای بزرگی اشتباه تایپی را خود ایشان نیز صاحب نوشتم با بزرگی که ناشی از فهم شان است، بجای  
 از ایشان سپاسگزارم.  .برجسته کردند که شک بنده را نیز رفع نمودند

در   خود را عقده ُگشائیود اعتراف نمی کنند، سؤال پیدا میشود، که حاال چرا، نورمال معروفی صاحب هیچوفت با اشتباهٔ خ
 د.  هیئت "عقده کشائی" ــ با کاف عربی ــ تصحیح میکن 

خود اجازه نمی  ه که جناب عباسی فرق بین گفتار عامیانه و لفظ قلم را تفکیک نمیکنند. خود مختار اند  اما من باین
   دهم که درین زمینه حرفی بزنم . 

   ش قابل احترام است.  خودپیمانه    در  ،باشد  مرض  دور ازغرض واگر    جناب عباسی صاحب  سواد بلند    بینایی وسیع و
پسندند که ذوق    میالس ویگاس    بازار و  لفظ کوچهرا از    کشادکلمه    صاحبعباسی  اما بنابه تجربه خودم جناب  

« را  آبکسی نیست که »  لفظ قلم    در  مرتبه ادبیان یا  بلندو شعرای  اشعار    اما در   ،ایشان ذوق بدی نیستشخصی  
 توجه فرمائید: در ذیلخروارازنمونه مشت  به  «کشاد«را » گشاد« نوشته باشد ویا » او»

 

 آسیا یک پیکر آب و گل است
 ملت افغان در آن پیکر دل است 

 از فساد او فساد آسیا
 ا آسی گشاداو  گشاددر 

 جای دیگر میسراید :
 آنچه بر تقدیر مشرق قادر است
 عزم و حزم پهلوي و نادر است

 پهلوي آن وارث تخت قباد
 از اقبال الهوری           گشادناخن او عقده ي ایران 

 
 دهان شکر خـند  گشادیچـون 

 صادق چوبک  تـنگ شـکـر شـود گـشـاده ز بـنـد   شاعر  
 

 دراشعار شاعران نو ومتقدم   گشادکلمه 
 به لینک ذیل مراجعه کنید 

 فارسی. ...   شعر جوان بزرگترین پایگاه ادبی شاعران معاصر و اشعار شاعران مجموعه
در   ..صفحه  10از    1نمایش در  صفحات     –   144:    گشادتعداد نتایج حاصله از   -   گبه    "گشاد "نتیجه جستجو برای

 لینک ذیل.مراجعه کنید 
http://shereno.com/list/%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF.html 

 
 خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست 

حافظ  های تو بستکار من اندر کرشمه گشاد  
 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://shereno.com/list/%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF.html
http://shereno.com/list/%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF.html
http://shereno.com/list/%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kabir_q_koshat_ya_goshad.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/alwatand_hamid_gwaki_akhtar_dy.pdf


  
 

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 شب وصل است و نبود آرزورا دسترس اینجا 
 خمیازه آغوش هوس اینجا که باشد دشمن 

 گرفتارم به رنگ الفتی ورنه گل چو بوی
 بیدلا    بال پرواز است هرچاک قفس اینج گشاد

 
 در سنگالخ دهر ز پیشانی گشاد 

 صائبآیینه را ز چشم سکندر فکنده ایم  
 

 دریوزه ام ۀ چشم بر دریا ندارد کاس
 اشک نیسان چون صدف معمور می سازد مرا 

 جبهه چون آیینه نازک مشربم گشادبا 
 صائباز نظرها یک نفس مستور می سازد مرا     

 

می   ارسی زبان پ تاجیکی و،  در زبان معتبرعربی که مادر زبان دریپس  یک قرارداد اجتماعی است چون زبان 
باشد معیین می شود   کلمه   که دارای سه سنگ اصلی) مصدر(  کلمات بر حسب ریشه سه حرفی تعداد زیادی ازباشد 

بر دیگران  سلیقوی  برخالف قرارداد اجتماعی یعنی هیچ کس نمیتواند غلط نویسی کند و غلط نویسی خود را 
رفتن  گاعتراض بردیگران خود مختار است اما  « گاف»مینویسد نه به  « کاف» را به  «گشاد»بقبوالند. اگر کسی 

 .  د گرد میهویداء شخص  دخواشتباه زبانی   وناشی از بیخبری  عمل
  صاحب   وجناب مومندنوشته می شود    «گ »  با    «  گشادکلمه »  که    م ا  دریافته   اینکه بر اساس آموزش  تکرار میکنم  

بسیار     ،بودباز مانده    ازقلم ایشان  تحریر  در  گف وکاف  فارقه  عالمتفقط    و  ه بودند   نیز با علمیت آنرا قبول کرد
اقبال  . چیزی که ودر اخیر واضح شد که به حرف »گ« است.   اصلبه مطابق   طریقه کدام بیان داشتم کهصمیمانه 
 «.اآسی گشاداو   گشاد» داشته اند بیان الهوری

 
شان  علمیتاز کمال شاید  خوردمی  بر عباسی صاحبجناب به رگ غیرت همیشه  به چه علت سخنان من اینکه  

 .  ارزانی کند بیشترخداوند ایشانرا انصاف  میدانند. بر عکس که فرق صحیح و غلط را  باشد
 

 .از دوست محترمی که مرا در جمع آوری اشعار یاری کرده اند، جهاِن سپاس نوت:

 اثبات کلمٔه »گشایی«:  یابر راهمچنان تشکر از انجینر صاحب کاسی از فرستادن ده ها اشع

 
  (vajehyab.com)نامه دهخدامعنی گشاد | لغت 
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