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 ۵۲۰۲/۰۳/۲۲         کبیر  قیس انجینر
 

  زبان دری از دیدگاه یک انجینر  لی و تحل غور
 ورژن دوم

 
به خاطر  های پیشنهاد ، و در ضمن گرفت قرار بعد از اینکه ورژن اول این مقاله مورد عالقه مندی اهل خبره

 استم ورژن جدید را خدمت شما عزیزان تقدیم کنم.رسید، خوگنگ بودن بعضی از قسمت ها، برایم 

 
 
 

شوینزم سه بُعدی ایران در منطقه بیداد میکند. با گذار از دو  
بُعد مذهبی و نژادی آن، تمرکز نوشته ام مختص به بُعد 

 زبانی آن می باشد. 
افغانی شان شوینست های زبانی ایران یکدست با چوکره های 

چنان تبلیغات مبالغه آمیز و دور از واقیعت را برای زبان  
فارسی در راه انداخته اند که روزبه روز به تعداد ناآگاهان  
افزوده میشود. در این مقاله کوشش بر آن است تا واقعبینانه 

کنیم، تا باشد، ن این زبان را مسلکی بیا های توان و ُضعف
خصوصاً افغانهای ما در دام این پروپاگند ها نه افتاده و یک عکس خنثی و بدون بزرگ بینی بیجا را از زبان  

 فارسی/دری داشته باشند. 
 

و تحلیل می باشد. قبل از آنکه یک ماشین و یا یک سیستم تخنیکی توسط یک سیستم   غوریکی از رشته های انجینری 
انجینران متخصص    جدید تعویض شود، آن،  گردد و تحلیل    غور باید سیستم موجوده توسط  آن، قوت های  . نواقص 

آیا سیستم    وچه تخنیکی    واقتصادی  چه    ای آن، از هر نگاه  هضعف ... بررسی شود. بعداً تصمیم گرفته میشود که 
 ؟موجوده توسط انکشاف یک سیستم  جدید تعویض گردد و یا خیر

نوشتهء ذیل نظر به تجارب اینجانب در شکل گیری »قاموس کبیر افغانستان« تحریر گردیده، نه صائب و تحلیل  غور
صورت نواقص بدون تردید، ما را واقف بسازید. حق اشتباه را  ائل زبان شناسی و ادبیات. خواهشمندم در سنظر در م

  .جایزالخطاستچون آدمی در ذات خود   برایم محفوظ میدارم.
  

یک زبان است که باعث   مشخصات همانا پروفایل، یا در عصر امروز، برای آموختن یک زبان مهمترین فکتور،
صورت میگیرد، خصوصاً    . آموختن زبان مادری به صورت طبیعیبیاموزدشش آن میشود، تا آن زبان را  ک  عالقه و  

نظر به جبر  این بحث را منحصر به افغانها میکنیم که تعداد کثیر شان  وقتی که آموزنده در ملک خود زندگی میکند.
   زندگی میکنند.از کشور در خارج  روزگار

زبان   در پهلوی مزایای دیگر زبان عربی مانندزبان دری را زبان عربی می سازد  الفباء و دستور    چون اساس و تهداب
مذهب« دین و  این زبان » پروفایل و مهمترین فکتور بزرگترین و ،با تجارت   کالم، فلسفه و علوم همراه   ،المللی بین

را   خصوصیت آنرا به حیث لسان قران می آموزند. این و رنگ و قیافه مسلمانها از هر گوشهٔ جهان، با هر ملیت   است.
  را )دارای وزن و قافیه وارد شده از عربی(    عروضی  شعر پروفایل متأسفانه لسان های ملی ما ندارند. اگر ما امروز

  زنده در این لسانها باقی نمی ماند که به آن بتوانیم  فکتور موسیقی لسان های دری و پشتو دور کنیم، دیگر کدام  از
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تشویق به یاد گرفتن کنیم. نسل نو ما در خارج نظر خصوصاً در ممالک پیشرفتهٔ خارج از افغانستان    ،نسل نو خود را
به دیدگاه والدین کم و بیش لسان های مادری خود را یاد میگیرند، آنهم به خاطر که با مادرکالن و پدرکالن خود تکلم 

یک نسل بعد را در    هٔ و پیش تانرا مطالعه کنید و بعد آیند  د ور ا یکبارو نه به خاطر علمی بودن آن. شم  کرده بتوانند
  نزد خود مجسم کنید.

  
زبان فارسی، در وضع فعلی برای برآوردن  می نویسد: » در پوهنتون تهرانمجرب  داکتر رضا باطنی زبانشناس  

برخوردار   (الزم)روزمرهً مردم با مشکلی مواجه نیست، ولی برای لغت سازی علمی از زایایی الزم  عادی نیازهای
  نیست و نمی تواند یک زبان علمی باشد.«

 
   .(کلیک کنید و مقاله را خود بخوانیدبرنگ آبی لطفا روی عنوان داده شده )    فارسی زبانی عقیم، مقاله ای از دکتر باطنی

 

 عربی:از لسان خصوصاً دری« و  وابستگی »پارسی  •

برای   ساده و بسیط را تشخیص نکردیم که مصادر  ۲۰۰ما تا حال زیادتر از   »قاموس کبیر افغانستان« در
باشند... تقریباً ناممکن است که از این لسان، یک زبان علمی   برخوردار الزمزایائی از  لغت سازی علمی

فیصد دیگر   ۱۰فیصد دیگر آن ریشهٔ ترکی و   ۱۰ریشه عربی و  فیصد این زبان ۶۰زیادتر از   ساخت.
  هندی، یونانی ودیگر لسان ها دارد. و بقیه از زبان های ارامنی ، عبری پهلوی آن از ریشهٔ انگلیسی، 

 

  ور موالنای بلخ:شعر مشه •
  میکند شکایت جدایی ها وز     میکند حکایت چون بشنو از نی

  
به سزایی را بازی کرده اند و همینطور  نقش ساختار این شعر عالی  درکه  شکایت  و حکایت دو لغت عربی

  در دیگر اشعار.
 به لغات کلیدی سه بیت ذیل دقت کنید فارسی«: و /و یا اشعار دیگر »دری

 

 ی عرب  =یاعل  عقل+ +شاعر+بهشت+شعر>>   شود یم یاعل ، بهشت عقلاز  شاعر شعر

 

   درعربی خوشبو باال یعرب = یمعن +بحر+بی +باال+نصرفعت>>    شود یم  ی  بحر معن ِبیباال نص  رفعت

ــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ی عرب = +اوج +شعر+بالغتقدرت >>         اوجها  به     بالغتاز  شعر   قدرت

 ی عرب =موج + +فصاحتری+تصو جمله >>         موجها چو   فصاحت درریتصو جمله

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یعرب =ن یحس بحر+ + کوکب +آسمان >>     یما  تو ا نیبحر ِ حسو و کوکب  آسمان

 ی عرب  = نیجب  +انجمن+فضا             یما تو ا نیجببرتر  انجمنو   فضا در

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  گر ید  زیچ  سمانیخود بروند جز چند پاره ر  یاصل  یآنهارا باز کنم وشتران به کاروان ها  ی شتر ها  سمانیاگر ر

 ماند. اهدنخو یاز نظم شما باق

که اساس زبان فارسی را می سازند، کلمات آنها اگراز زبان فارسی دورانداخته   دیگر    روشن است که عربی و چند زبان

استخوانش را   شوند، پس برای تصفیه کردن زبان فارسی نه تنها لباسش را بیرون خواهید کرد بلکه گوشت و پوست و 

پزشک، آخشیچ  مانند  بطور مشت نمونه خروارربط و چند لغت  هم بدور خواهید ریخت. آنگاه درین زبان جز چند حرف  

  نخواهد ماند.در اصل زبان و.... و... چیز ارزشمندی  ویژه    ،، واژه 

  ی پاکیزگی زبان  نزاع برتری زبانی با کلمه عوامفریبانۀکشیدن لغاتیکه اساس زبان را می سازند اگر زیرتوطئه  

میسازند . درین زمینه بسیار کوشش ها صورت گرفته که بقول یک  زبان را محتوم   مرگ   لغات کشیده شوند  

  عده :

امکان پذیر نیست، با زور و   مگر چون چنین چیزی  از آلودگی زبان های خارجی آراسته و پیراسته سازند.   

 چوکره های افغانی آنها همه به شکست مواجه شده و آخوند ها   پسر( و توان هرسه رژیم رضا خانی ها )پدر و

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://www.bbc.com/persian/arts/story/2008/06/080602_an-bateni-article


  

 

 5تر 3 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

 

که این سنگ از جایش حرکت نمی کند چون  آنها در عمل متوجه شده اند  سرخم ازین بازی گذشته اند. اند و 

.آنانیکه آب در آونگ اگر برداریم ماشین بزمین میخورد و از کار می افتدزبان را یا شاسی این موتور تهداب 

دری  زبان  دادن  قرار  مضیقه  در  و  افگنی  نفاق  جز  منظورشان  باشد.  میکوبند  نمیتواند  دیگری   چیزی 

آب که از دو عنصر کیمیای گاِز هایدروجن و یک عنصر آکسیجن ساخته شده است، نمیتوان آب را با دور  

به گاز تبدیل   از آب بودنش خارج شده    کردن یکی از این عناصر خالص ساخت، چون درین صورت آب

 میشود. 

حروف زبان دری،  متباقی همهٔ ] چ، پ، گ، ژ[ است « ژچپگ »که مشهور به به جزء چهار حرف  •
 حروف عربی میباشند. 

همه جانبه را بازی می کند.  نقشعربی  ،دری/فارسی در بخش ساختار گرامر لسان که میتوان گفت  •
صفت، مصدر، اسم مصدر، فعل، فاعل، مفعول، ضمیر، قید اسم زمان، اسم مکان، اسم،   ،صرف و نحو

 اند. و... همه عربی  

این اصل در لسان های غربی مانند انگلیسی، المانی، فرانسوی و هسپانیوی نیز موجود است که اساس    •
ریشه های لغات و اصطالحات علمی آنرا زبان التین تشکیل میدهد و اگر این اصطالحات را از این زبان  

 ها دور کنیم، زبان های فقیری فاقد اصطالحات علمی به جا خواهد ماند.
 
 

  

 TTS Text to)درین اواخر تکنالوژی •
Speech)  در کتابهای الکترونیک به

هدف خواندن محتوی آن در حالت ادغام  
است که بنام تکنالوجی "نوشتار به گفتار”  

 .یاد می شود
 

بدون اِعراب ما قادر نیستیم، شکل تلفظی کلمات 
تکنولوژی کنیم.  اداء  به   مدرن  را  »نوشتار 

»پارسی   گفتار« پشتوانهٔ   «دری   و  برای  بدون 
  قابل انکشاف نیست.لسان عربی  

قلم  این  از  لینک  این  به  بیشتر  معلومات  برای 
 مراجعه کنید:

 .( کلیک کنید و مقاله را خود بخوانیدبرنگ آبی لطفا روی عنوان داده شده ) نوشتار به گفتار  Text to speechتکنالوجی
 

در اصل چگونه بوده است و زبان دری پارتی از حالت بومی بیکاره در منطقه که   #بر میگردیم به وضعیت زبانی
    واضح می شود که:  مسعود فارانی آقای به تحقیقات زبانی بنا چگونه به زبان ادبی عرض اندام میکند.

  
منطقه بنابه ضرورت زمانی زبانی سه زبان در منطقه بدون دعوای تفوق طلبی به خاطر اجرای   با آمدن اسالم در" 

   رائج شد.چنین  کار ها 
  که از زبان ترکی، منحیث زبان دربار شاه، قشون، دفاع و امنیت کار می گرفتند.

( و ادب به زبان دری پارتی که به غلط مشهور دری پارسی*  Administrationاداری ملکی ) زبان دیوان مدیریت
  شده مشخص می شد

  مشخص می شد.  با تجارت از روی نیاز به عربی  همراهدین، کالم، فلسفه و علوم   زبان بین المللی
  کار گرفته می شد. زبانهاپس بنابه خالقیت زبانها از  
  

علمی و تجارت را با زبان پهلوی در منطقه اجرا می کردند اما   مسائل نشود که قبل از آمدن اسالم   البته فراموش
همینکه زبان عربی     بود.    واین زبان در حال مردن و از بین رفتنافتاده ای بیش نبود   زبان پهلوی زبان نارسا و

زبان بومی پارتی دری را دوباره در منطقه احیاء کرد، زبان پهلوی ناقص گلیم اش جمع شد. درین حالت زبان عربی  
بازهم بوسیلۀ عهده دار شد و زبان پارتی دری     مسایل علمی و تجارت را که از عهده اش با توانایی برآمده میتوانست،

و ادیبان نیزقرار گرفت.  ادبیات گردید که مورد عالقه شعراء اعراب در منطقه تقویه و جایگزین مدیریت اداری و
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زیرا قبل ازین هیچ اثری به زبان دری پارتی که غلط مشهور آن دری فارسی   ،وسبب شگوفایی ادبیات در منطقه شد
   "  .وجود نداشت شده است

بودن لسان عربی را میتوان از آثار علمی البیرونی، ابن سینا، فارابی ، نصیرالدین طوسی و دیگر عالمان  دالئل علمی  
 تنها اگر طبابت را  . درک کرد که چرا به لسان عربی تحریر یافته اند

 

 سیستم عددی لسان عربی: 

معنی می شود...  اساس ریاضی را اعداد تشکیل می دهد که بدون داشتن اعداد منطقی، ریاضی بی  •
   جهان به نام که در ،تشکیل می دهند دسیمال عربی« سیستم عددی را در تمام جهان »اعداد

«Decimal System »  .این اعداد از ده  ساختمان یاد می شوند
(۱۰)  (Digits) 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9  ( با بِزbase) ( ۱۰عدد ده) .تشکیل شده است  
•  

اعداد از صفر گرفته تا میلیون، بیلیون ساخته و یا به وجود می آیند و بشر در زندگی   همۀبه همین طور   •
  روزمره خود در هر بخشی با آن حساب می کنند.

  
معامالت اقتتصادی جهانی از خرید و فروش، بانک ها، بیمه ها و ...  تمام   » دسیمال عربی«با سیستم 

 صورت میگیرد. 
  را به وجود بیاورد که  binaryنست، سیستم { انسان توا0,1کشف عدد صفر یک انقالب جهانی بود. با اعداد }   
(base)  است. توسط این سیستم های کامپیوتری، موبایل و ... به وجود آمدند.    2آن عدد 
 

کرد که خود آن را   نی و تدو  یبار صورتبند نینخست ی را برا یعلم  ،یدر قرن سوم هجر یخوارزم یمحمد بن موس
از آن به   انییهمان که اروپا یعنیرا داشت،  یدانش واقع کی طیکه تمام شرا  یعلم د،ی»الجبر و المقابله« نام

دانش تمام معادالت درجه دوم زمان خود راحل و راه را   نیتوانست با ایدان اضیر نی. اکنندیم ریتعب  نس«ی»سا
اگر شما در ویکیپدیا فارسی راجع به این شخصیت جستجو کنید، برای  حل معادالت درجه باالتر هموار کند. یبرا

   محمد بن موسی خوارزمیلیت وی را به ایران نسبت داده اند: تان تعجب آور نخواهد بود که م
 

آغاز شد که نام افسانوی خطه "ایران" را که مرکز آن افغانستان باشد بدون اجازه از ملت  توطئه استعمار وقتی  1935در سال  

افسانوی شمرده میشد.   هٔ ودولت افغانستان این نام را غصب وبرفارس گذاشتند. البته ایران امروزه نیز بخش کوچک از این خط 

مفاخر منطقه را از راست به چپ و از  پول فروان، تمام تغییر مملکت خود نام و به کمک تأسف درین است که فارسها با نیرنگ 

 به نام ایران و یا آریانا ثبت کردند.  چپ به راست 

  ی نام کشور ها ک ی که تحت  می خود دار  یدر کره خاک یخطه ها نی از چن  ی ادی ز ی ما نمونه ها„آقای مسعود فارانی مینویسند: 

"  یناوی که اسم "اسکاند دی . توجه بفرمائ   می بالکان [بالقان] را دار ر ی جزا  و یناوی طور مثال ممالک اسکانده  . ب رندی گی قرار م یادی ز

"بالقان" که شامل کشور   ر ی جزا ای فارو است،  ر ی وجزا سلند،ی دنمارک، فن لند، ا ،ینارو دن،ی سو  یمنطقه را که شامل کشور ها

و بخش   یمونته نگرو، رومان  صبرستان،،   هی مقدون  یجمهور ،ی،اسلوون یکرواس ن،ی وهرزگو یبوسن  ا،ی بلغار ،ی، البان  ونانی  یها

منطقه را   افتخارات  بالقان بگذارند وتمام ا ی و یناوی اسکاند ای شده نام خود را   ادی  یکشور ها  نی از  یکی باشد اگر  یم هی ترک ییاروپا

  “؟  ست ی آشکار ن  تی جنا ای آ ند،ی جامعه وجهان تدارک بب   بی بغرض فر یسرشار نفت  ۀ شد ۀاز پول باد آورد ی جعل غاتی بزور تبل

  نی ا هٔ خت ی بزرگ وبا انصاف وبا شرف و فره انی ران ی هم اکنون ا نروی افتخارات کاذب مثل دروغ عمر کوتاه دارد. از خوشبختانه 

  .کنند یساز  ت ی خود هو ی ش دارند تا براالت  نی سرزم نی ا ی داده اند که فارسها نشان خطه با اسناد مؤثق 

 
 
  

مانند زاویة متساوی الساقین،   صفات اسمی مانند جذر، مثلث، ضلع، زاویه، و...،   دری یفارسدر زبان   •
از  ...،و االضالع متساوی آنها  بدون  که  ندارند  قاموس  هندسه وجود  اگر  و  تواند  نمی  شده  استفاده 

کوشش کرده است، معادل فارسی آنها را بسازد، اول اینکه   (رانیا  یفارس  یزبان  انتفرهنگس)نگارستان  
راخ اند ود  ساخته  این مسخره  که  خواهند  می  حاال  نامأنوس و  حیث   کلمات  به  را،    ۵۰۰۰۰خویش 
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 5تر 5 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

 

قبول لغت مگر   قابل  شده  پذیرفته  دیپلوماسی  لحاظ  از  که  بدهند...  تحفه  تاجکستان  و  افغانستان  به 
  تواند.اصال ً برآورده کرده نمی  علمی را هاینیازاست که  بسیار ناقص چوکات زبان علمی در

  
لغات ترجمۀ فلهذا تنها این  را   نه  عربی  مأنوس  لغات  محصلین     عوضدر  ساخته   نامأنوساینکه  برای 

موضوع درس، که محتوای  از قبل جدید مشکالت اضافی را به وجود می آورد، یعنی آموختن این لغات
  کنند.به محتوای درس کوچکترین کمک نمی   بغرنج تر می سازند و در اصل را درس

 
 

در خاتمه توقع اینجانب از شما هموطنان عزیز اینست، بازیچه دست کسانی نشوید که از لسان ابزار سیاسی ساخته 
ی اجهان پیشرفته لسان برای تولیدات استفاده میشود، براند و آنرا به مقاصد سیاسی استفادهٔ ناجایز می کنند. در 

و ...،   نمیشود که چطور یک محصول خوبتر را در مارکت آوردکمونیکشن استفاده میشود، برای این استفاده 
 خود را سیاسی نمی سازند.لسان هیچگاه آنها 

 
خوب، نه )مدح سرایی زورمندان و پولدارن برای کسب امتیاز،  زن ستیزی و بچه بازی( مانند  یشعر و شاعر

نه شعر و شاعری مفهوم ، استحلوای مزه دار بعد از صرف یک غذای لذیذ است. ملت که محتاج غذای شکم خود 
 خورد. بج و هم در داخل بهتر است، خود با علوم مجهز سازیم که به درد ما هم در خار  .لسان سیاسیدارد و نه  

 
 و من هللا توفیق 
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