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 تالش برای معیاری ساختن کلمات
 

م از ــا اعـه هــیاری در رسانـمع رامون استعمال کلمات و اصطالحات غیرــراوان پیــست که بحث های فا از مدتی
با میالن که اين موضوع . جريان است نوشتاری، سمعی و تصويری بین هموطنان در داخل و خارج کشور در

میخواهند کلمات معمول و زيبای عربی که از صدها سال در فرهنگ و ادب  بعضی ها و نوآوريها« سازیسچه »
تعويض نمايند، تنها در زبان دری نیست بلکه زبان  زبان دری شده اند، با کلمات معادل فارسی ءگرفته و جز ما جا

  . پشتو نیز شريک اين کاروان گرديده است
چندبار با متون پشتو  ، چنانکهصل ريشه آن بیرون کرده و تابع لهجه ساخته اندکلمه را از ا در پشتوبدتر آنکه 

حالیکه  تعويض کرده اند، در« مالومات» را به« معلومات»و « مالم»امیانه را با لهجه ع« معلم»م که ه ابرخورد
، بلکه زبان زبان نیست وسیله انکشافنه تنها « مالم»ديگر اشتقاق شده ولی کلمه  ۀکلمو از آن چندين  معلم از علم 

 . را دچار مشکل می سازد
عدول صريح از دستور زبان را بخود گرفته شکل بیشتر ريشه دوانیده و حتی  «سچه سازی ها»در زبان دری اين 

اين موارد اشخاص با صالحیت علمی  در. زبان را داد «انکشاف»توان به آن عنوان  است که به هیچ صورت نمی
 .خواهد بود« تکرار مکررات»مورد  د که بحث مزيد در اينمقاالت زياد نوشته ان

 :خواهم به عرض برسانم، دو مورد ذيل است آنچه در اين مختصر می
 .گفتاری به وسیله تکنالوژی پیشرفته ۀمشکالت نوشتاری بر طبق لهج يکی معیاری ساختن کلمات و ديگر

ا کلماتی بايد استعمال شوند که در قوانین رسمی مقصد از معیاری ساختن کلمات آنست تا در رسمیات و در رسانه ه
درست . ، و غیره استعمال شده اند«تاجر»، « تجارت»کلمات  ی کشورتجارت قوانین مثاًل در. کشور بکار رفته اند

 را ما هیچ«  وزارت تجارت »رايج بوده، اما « بازرگان و بازرگانی»است که در متون ادبی در قديم تاحال کلمات 
« زراعتی» و«  زراعت »، «دهقان»کلمه کشور ما  ندر قوانی. ياد نکرده ايم« وزارت بازرگانی»نام ه ب رسمًاگاه 

درهیچ قانون کشور . ده اندـآم«  دام پروری »بجای «  مالداری »ز ـیـو ن « کشاورزی »و «  کشاورز »جای ه ب
همچنان  .استنشده  بکار گرفته  « محکمه »بجای «  دادستانی» و يا «  لويه جرگه »بجای «  مجلس کبیر ملی »
به همین . « بیمارستان »را با « شفاخانه»عوض کرد و «  دبیر و دبیرستان »را نبايد به «  مکتب »و «  معلم »

و  درج گرديده«  معیاری »کشور به شکل  ۀال را ذکر کرد که در قوانین نافذتوان ده ها مث ترتیب در هر ساحه می
ست، بايد کلمات مندرج آن نیز به حیث کلمات معیاری که قانون واجب االجرا ا طوری همان. رسمیت پیدا کرده اند

 .در رسانه ها و رسمیات استعمال شوند
  

کنم که  محتوای جناب قیس کبیر توجه را به موضوع دوم جلب می اکنون با سپاس فراوان از نوشته مسلکی و پر
اگر از شرح اختصاصی و مفصل ايشان که در سلسله . بعضی ها به عمق و اهمیت آن کمتر متوجه شده اند متأسفانه

 توان گفت که  امروز در اثر پیشرفت های تخنیکی همان مقاالت قبلی بیان داشته اند، بگذريم، با اختصار می
 مربوطه میسر گرديده است، یترجمه از يک زبان به زبان ديگر توسط کمپیوتر و سافت ويرها ۀطوريکه زمین

به عبارت ديگر آنچه را با . آنرا می نويسد شکلبیان کنید، به همان تواند آنچه را  جديد میاطالعاتی تکنالوژی 
 .قید تحرير می آوردهمان لهجه به را به صدای بلند بخوانید، کمپیوتر آن

 

مثاًل اگر . کند و شکل نوشته تبديل می در اينجا موضوع لهجه در خور توجه است زيرا کمپیوتر صدا را به حرف
  .می نويسد و امثالهم«  ننو »بگويد، دستگاه آنرا « ونن»و اگر لهجه گوينده «  ننا »بگويد، «  انن »لهجه گوينده 

: نوشته انداخیر خود  ۀالـدر مق هـک دارم جلب می «انجنیر قیس کبیر»جناب  عبارات برای شرح بیشتر توجه را به
 ايران فارسی لسان با شويم مجبور ها افغان ما و باشد نداشته وجود کمپیوتری سیستم در افغانستان دری لسان اگر »

 مجبور بلکه نمائیم نظر صرف افغانستان دری مأنوس و معمول لغات از تنها نه که بود خواهیم ناگزير، کنیم کار
  )ربونق )،   )قربان(  جای به و ( لدونگ )، (گلدان(  جای به و (زبون)، )زبان) جای به وار میمون که شد خواهیم
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 .نمايد تحرير آنرا بتواند و بشناسد کمپیوتر مارا صدای تا بگوئیم  )دوکون )،  دوکان ( بجای بايد همه از تر بد و
  .گردد می دری زبان در نامأنوس و بیگانه کلمات دخول و نوشتاری اشتباهات بروز باعث هکذا

 

 و بیاموزند را ايرانی مأنوسنا های لهجه و کلمات بايد وار طوطی افغانستان آيندۀ های نسل که شد خواهد باعث اين
ه ب و (ريیس) است عربی ناب کلمۀ يک که(  رئیس ) جایه ب و ( اآمريک ) را(  امريکا )د منبع ًًمثال کنند استفاده

 «.نوشت خواهند  )کرزای (، ) کرزی ( جای
 

اطالعات و فرهنگ ـ اگر احساس ملی دارند،  امیدوارم مقامات افغانی و وزارت های مربوطه، بخصوص وزارت
 .دام شوند و پیشنهاد عالمانه و ملیگرايانه جناب انجیر قیس کبیر را باجديت دنبال نمايندبه اين موضوع داخل اق

 
 پايان

 

 

 


