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 9تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

 5/5/2016                                                                                                       انیهللا هاشم لیدخلیداکتر س

 و یزبان در اتیادب خیتار رامونیپ

 آن یمربوط بقواعدساختمان لیمسا 

فدامحمد  یغالم حضرت وآقا یار،آقایمحمدداودملک یدامع، آقا میهموطنان )محترمان خانم مر کعدهی

(سواالت یبه)پارت ینام در ضیاتعوی(ی/فارسی)در بیمثال ترک ،یبخش زبان در کی ۀ(هرکدام درباررینوم

 یادب در گرددکهیم طرنشان. خاشودیازآن موضوعات پرداخته م کیمقاله بهر نیارائه کرده اندکه در یشنهاداتیاپی

کتاب معروف بخدمت هموطنان  کیاز  یصیلهذا تلخ تواند،یمنعکس شده نممن  فیضع ۀکه ازحافظ عیوس ستیبحر

کابل وپوهنتون کابل که  یمشترک انجمن ادب یمساع ۀجیسال قبل در نت 70کتاب حدود  نی.اکنمیم میمحترم تقد

 اتیادب خیآن"تار ده،نامیگرد نیتدو قیبعدازپنجسال کاروتحق د،هردوموسسه درآنوقت تحت اثروزارت معارف بودن

 است: لیآن قرارذ نیافغانستان" وبخش ها ومولف

از  –کابل  یکهزاد، عضو انجمن ادب یمرحوم احمدعل –اسالم نیظهورد تا زمانه ها نیمتریاول:ازقد بخش

 .60تا  1صفحه 

 اتیادب یپوهنح خیمحمد زهما، استاد دپارتمنت تار یپوهاندعل –مغل  ۀاسالم تادور نیدوم: ازظهورد بخش

 .148تا61از –پوهنتون کابل یوعلوم بشر

 149از  –کابل  یعضو انجمن ادب ،یمیاحمد نع یمرحوم عل –هرات  انیموریمغل تا ت ۀسوم:از دور بخش

 .242تا

از  –کابل  یصفا، عضو انجمن ادب میمرحوم محمدابراه -هایالزمان تاظهورمحمدزائ عیچهارم:ازسقوط بد بخش

 . 326تا  243

 327از  –کابل  یمحمد غبار، عضوانجمن ادب رغالمیمرحوم م –تا امروز  هایمحمدزائ ۀپنجم: از دور بخش

 شده است . رکندهیکتاب ازبخش اخ نیا ریاخ ۀصفح 50متاسفانه حدود  -384تا

 

 ی( درپوهنحیادب ی( وهم درمضمون )مکتبهایدر اتیادب خیکتاب درمضمون )تار نیا یازبخشها یمختصر

کهزاد که در عصرسلطنت اعلحضرت  یقسمت اول کتاب بقلم مرحوم استاداحمدعل از لیذ صی. تلخشدیم سیتدر اتیادب

و ازچند  کرد،یافغانستان کارم اتیدر حفر یوفرانسو یتالویا یمختلط باستان شناس یها اتیامان هللا خان باه

که  یبرصفحاتنم -کنمیم میشده به هموطنان محترم تقد هیمحمدزهما، ته یقسمت دوم کتاب بقلم پوهاند عل اولۀصفح

 است. دهیگرد ینشان یاستفاده شده درپاورق صیتلخ یبرا

 

 از مقدمه :  یصیتلخ
جناح آن کشورفارس  کیشده،ودر دهی( وبعدا خراسان نامانای)آرنیمسکن قوم آر خیکه درطول تار ینیسرزم

 ستمین) ازاواسط قرن بتاجکستان، ازبکستان وترکمنستا گرآنید ۀم ببعد( ودرگوش17ودرمتن آن افغانستان)ازوسط قرن

 نیانگرایبدست آمده،ب شترازافغانستانیو ب طقهمن نیازنقاط مختلف ا اتیکه درحفر یآثار تیببعد(قراردارند، به رو

 تیصحبت از موجود یوقت –از پنجهزار سال قبل وجودد اشته است  یتیو مدن یمنطقه مردم نیاست که در تیواقع

 ینشان داده که مادرجده)مادِرمادرکالن(زبانها یعلم یاشته اندوکاوشهاهم د یطبعا زبان د،یآ یم انیمردم بم

منطقه به جنوب وشرق وغرب شروع شده است. جداشدن  نیومهاجرت هاازهم ستهیزین  منطقه میدرهم ییهندواروپا

 یاصل ۀدکشف وشناخت مادرج یالسنه مختلف را بوجود آورده که برا ۀآن بشاخه هاوکشورها، خانواد میمردم وتقس نیا

 ۀسیمقا یگریو د شه،یهمرکلمات  یایزبانها وبقا یصوت راتییتغ تینوع صیتشخ یکی: رندیگیکارم قهیاز دو طر

http://www.afghan-german.de/
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 9تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

زمان نامعلوم همه زبان  کیمطالعات ثابت ساخته که در نیا -دستورآنها ۀمطالع یعنیزبانها،  نیا یساختمان یچگونگ

سال قبل  4000-3500 ی( خوانده اند ودرحوالییایرا)آرزبان واحدومشترک تعلق داشته که آن کیب ییایآر یها

 است. امدهیازآن بدست ن یاثر یبوده، ول جیآن قرارداشته، را یوسط یکه افغانستان درقسمت ها یعیوس ۀدرمنطق

 جیهندوکش تا پنجاب را ۀمنطق یعنی ،یکه درافغانستان شرق یزبان ،ییایمشترک آر گرزبانید ۀشعب اما

 یدهاوزبان بشکل سر نیدانش ومعرفت(،از ی)ودا،بمعنشودیم دهی(نامدیگویر-ودا-دی)وای ییایم آرمعلو یبود،وسرودها

باستان  ۀدیمانده وبعق یزبان )سانسکرت(باق قیقرن سروده شده، ازطر نیدرحدود هزارسرودکه درمرورچند یمذهب

 زاتیبا تمام مم مردم آن زمان را اتیافغانستان وادب یدیو لیقبا یواقعۀ سرود ها چهر نیشناسان بشمول کهزاد"در

 1." دید توانیآن م یو معنو یماد

 لیراتشک ییایآرۀخانواد یشرق ۀمشترک است که شاخ ییایمظهرزبان آر نیمتری(، قدیی)اوستاای)زند(زبان

 یی(رواج داشت. درزبان)زند(منظومه هاایاکسوس)آمودر یایعلۀدرحوز یعنیافغانستان  یشمالشرق ۀدهدودرمنطقیم

آنهادرشمال افغانستان است.  نیمتکلم اوبرمبداء مشترک آنه لی(دلیدیدارد بنام)گاتا(که شباهت آن بازبان)و وجود

شده و مرکب از پنج کتاب است،  دهیانستا(د -ستایا–اوستا  –اوستاک  – اکیستی)اوستا( درمتون مختلف بصورت )اۀکلم

  2 ه اوستا.( خورد5)شتهای(4) دادی( وند3)سپردی(و2)سنای(1:)لیبقرارذ

 یجلدکتاب م 1012در)مروج الذهب(آنرا یشعر بوده، مسعود ونیمرکب از دومل یواصل یاول یاوستا کتاب

 یمتاسفانه، اوستا -کندیهزارپوست گاو صحبت م12 یاز متن اوستا به رو یطبر -شماردکه به آب طال نوشته شده بود

پارچه  یو پراگنده شده است. جمع آور یالشمت ،یونانیر دراثرحوادث مختلف، منجمله فتوحات اسکند یباختر ای یاصل

پور اول  روشاهیشروع وتاعصراردش یحیشده، درثلث اول قرن مس دهی(نامیاوستا که بخش اول آن )پارت یمتباق یها

 (WEST ستیموسوم به)و سینسک است که دانشمند انگل 21 یجمع آور نیاۀجیدوام کرده ونت  یساسان

 یمانده است.اوستاکتاب مذهب ی(کلمه باق83000عرب درحدود) زفتوحاتکرده،امابعدا نیم(کلمه تخ345700آنرا)

فصل  17)گاتا(گرآنیبخش د -فصل است. 72 ی(داراشیپرستش وستا یبمعن -سنای)آنۀجزو نیبود که مهمتر انیزردشت

  3دارد. 

 : یخراسان یپهلو ای یپرثو
 -)پرثوهۀ(ساخته شده و)پهلو( شکل متاخرکلمPalov)پهلو ازاسم ی(نسبتیاست که با) یصفت ی" پهلو

PARTHAVA لیشدنها وتمرکز وتشک جایازمهاجرتها وب بعداست که  یباختر ییایآر لیازقبا یکی(است.)پرثوه(نام 

 یشمال غرب اتیاز وال یکیخزر که  ۀریبح یرود وسواحل جنوب یهر ۀحوز نیب یخاکها ،یسلطنت درخراسان غرب

 باشدیپرسوه(م –)پرثوهۀموسس سالل یارساس بلخ -( معروف شدهای)پارتای(هی)پرتشانیا ییامسکن نه ثیبح انابود،یآر

 یافغان ستانیدرس باشندیکه مخلوط ازعرق)پارت وساک( م یگریبزرگ، پادشاهان د یوعالوه بر پارتها

که باساس  شودیه م( خواندیپرثوه)پرثو ۀلی(سلطنت کردنه که به)پهلوا( شهرت دارند. زبان قبارغندابۀ)حوزیواراکوز

 نیآن تاا بواد یاصل یاست. چون آثار زبان پهلو دهیگرد لی(تبدیمقلوب شدن صوت حروف به)پهلو یۀعمل

 دادند،ینسبت م یوزبان ساسان یاسم و صفت رابه عصرساسان نیا یو زبانشناس یاواخرمجهول بود، معموال درکتب ادب

 یصفت پهلو ییاروپا یباستان شناس یتورفان( بدست آمد،علما) یکه ازخرابه ها یبعداز کشف شواهدزبان پرثو یول

بودکه صفت  دی(خواندند. ملتفت باکیرامحض)پارس یانداده وزبان عصرساس صیآن تشخ یزبان اصل یرابرا

–زردشت ماتیوتعل ها شهی)اندییاوستا کتبۀ ترجم درمورد شتریو ب یزبان ساسان ۀنظرادب دربار ۀ(که از نقطی)پهلو

 یکیکرده،  دایدو شق و دومرحله پ یزبان وادب پهلو قاتیوتحق ها افتهیدراثر بعدا شد،ینموده واستعمال مهه(انکشاف 

جنوب  یکه به پهلو یساسان یزبان وادب پهلو یگریود ندیگو زین یشمال یکه آنرا پهلو یپارت یپهلو ادبزبان و

 هیبلکه درقرون اول ،ی، نه درعصرساسانازآن در دست است یکه عجالتا شواهد آثارآن، ادیمعروف است وقسمت ز

                                                           

  11- 1کهزاد، صفحات  -1 

 16کهزاد، صفحه  -2 

 91کهزاد، صفحه  -3 
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 9تر 3 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

منشاء زبان  یاز رو یساسان یهلووپ یپارت یپهلو انیاساسا م میکه متذکرشد ینوشته شده است. پس قرار یهجر

 یساسان یپهلو (اصال زبان خراسان بوده وی)پرثو یکه پهلو یمعن نیدارد، به ا وجود یومبداء وظهور زبان فرق کل

 (یزبان وادب)در شیدایدارد وبعدا ما را به پ تیاهم زبانها یشترازنظرتطورادبیست... آنچه بزبان کشور فارس بوده ا

با  یوستگیپ یخراسان یاپهلوی یپرثو –است  یدوپهلو نیاۀ شیاختالف ر دنیفهم کند،یم کافغانستان کم درخراسان و

کشورفارس  یوبوم میزبان قد کیو میاز فرس قد یلهجه ا یساسان ی(دارد، حال آنکه پهلویباختر ی)اوستاای)زند( 

 یبخاکها یغرب ازخراسانزمان  (بود، بمروریوزبان آن)پرثو یکه   قبال مرکزآن خراسان غرب یاست... سلطنت پارت

 انیساسان یبوم یزبانها و بر کشور فارس منتشر یو مرکز یدرحصص شمال یکشور فارس منتقل شده وزبان پرثو

( یربان رسم الخط )آرام داشته، اگرچه مبداء هردو زفرقیرسم الخط ن در یساسان یلووپه یپارت ی... پهلودیغالب گرد

)ختن(نام میاست ودرقد نیخاک چ ترکستان باستان که اکنون جزء ۀرمنطقتورفان( د –انیدر)توز اتیبود. دراثر حفر

 یانیکه به رسم الخط سر دیکشف گرد (یمنجمله )مان ،ییایآرۀ خانواد یمختلف مربوط به زبانها یداشت،رسم الخط ها

 نمود رااثبات یساسان یوپهلو یپارت یدوزبان پهلو نیب ادیز یتفاوتها اتیکشف نی( نوشته شده، وایلیموسوم به)سطرنج

   4 ثابت ساخت. زیرا ن یپارت یوقدامت پهلو

ب و بعدا از مردم افغانستان است که درصفحات شمال غر یقسمت کی(اصال زبان یپارت ی)پهلوای(ی)پرثوزبان

 قرن سوم ق.م. تا از زبان اقال نیخراسان بود.ا یغرب قسمت ای(ایهم مروج بود ومرکز آن همانا)پارت یدرحصص غرب

دوقرن اول ق.م.وقرن  یکی ی... درطتبوده اس جیدرحصص فوق الذکرافغانستان را سال( 600)مدت یالدیقرن سوم م

 درتخارستان وباخترمنتشر شد یوتخار یاسکان یها لهجه ها،یوکوشان وتخارها هایدراثروروداسکان یحیاول مس

  5 انکشاف کرد. یزبان سغد ،یبازبان پرثو وازتماس واختالط آنها

 

 : یزبان در شیدایو پ هیتسم وجه
 لی،ازقبییایمختلف آر ی( بعداز قرنها برخورد با لهجه هایپارت ی)پهلویکه زبان پرثو میدیفوق د صیتلخ از

 یواخ –یباکیز –یاشکاشم-ی)منجان به غلچه رمعروفیپام یوسلسله زبانها یتخار ،یکاس ،یی،اسکای،سغدیخراسان

زبانها تا  نیاست. )ا دهیگرد ی( مسمیربنام )د یکه درحدود قرن سوم هجر ارکردهیاخت را ی(شکلیروشان –یشغن –

 فیسال قبل در آرش 60تا آنهاۀ ثبت شد یصوت یونمونه ها داشته وجود ریمختلف پام یسال قبل دردره ها 70حدود 

 –یگات لیقب از ینورستان یزبانها ۀثبت شد یصوت یهکذا نمونه ها –موجود بود  اتیادب یپوهنح یزبانشناس ۀشعب

 (.   انیهاشم -بود دپرسون موجو –خشون –یگلیوا

 :کندیرمیرا به چهارگونه تعب یدر ۀقاطع کلم برهان

برآنند که  یا فهی(و طا2) -ن بلخ وبخارا وبدخشان ومرو استبوده است که آ یچند شهر نیلغت ساکن ندی( گو1)

چون مردم ازاطراف  عالم  ار،یکه اززمان بهمن اسفند ندیگو ی(گروه3)-برآن متکلم بوده اند انیمردمان درگاه ک

( یا)درراوضع کردند وآنر یدانشمندان زبان فارس تا دبهمن فرمو دند،یفهم یرا نم گریکدیزبان  آمدند و یبدرگاه او م

 راکهیبوده باشد، ز توانیهم م یاعتبار خوشخوان نیوا یهمچو کبک در ند،یزگوی( و منسوب به دره را ن4)–نام نهادند 

 است. یزبان در یلغات فارس نیبهتر

 

 : یوپرورشگاه زبان در مبداء
حنظله  -آمده انیمماورالنهر ب در ایو درافغانستان ایکه تاحال بدسترس ماقرارگرفته  ینظم ونثر در نیمتریقد

. باشندیم ستانیهرات وس اتیازوال دهند،یرا به آنها نسبت م یشعر در نیتر میکه قد یسکز فیومحمد بن وص یسیبادغ

ودرسنه  ستیحدودالعالم که مولف آن معلوم ن –نوشته شده درماورالنهر ایدرخراسان و ایزبان  نیآثار منثورا نیتر میقد

                                                           

 42-39ازصص  ضیتلخکهزاد،  -4 

 43-42کهزاد، صص  -5 
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 9تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 بیعجا یبلخ دیشده وابوالمو ریگوزکانان ابولحارث محمدبن احمد، تحر غونیل فرآ یاز امرا یکی یبرا یهجر 372

 وممنظ ۀپارچ نیآنها است، واول وجود شاهد ستانیس خیتار رفته اما نیکرده که اصل آنها از ب فیالبلدان خود راتال ۀنام

 . 6 آمده است. انیهر بمدرافغانستان وماوراالن یکه در دست است دراوائل قرن چهارم هجر یومنثور زبان در

 

است  تیواقع نیانگرایعرب تبارز کرد، ب یالیاست انیدرپا کهیآنطور یآثارزبان در یمعتقدندکه پختگ نیمحقق

سال آنقدر  300مدت  یبرا یزبان عرب یالیسروده شده است، اما فتوحات عرب واست یزاشعاریکه درماقبل اسالم ن

فارس وخراسان قرارگرفته ودانشمندان  یرهاکشو یوادب یعلم ،یوزبان رسم نیزبان د یکه زبان عرب بود ونافذ موثر

 یاسیوسقوط سلطه وقدرت س یابومسلم خراسان امیق از بعد -نوشته اند یبزبان عرب  یوادب یادعلمیز آثار نیسرزم نیا

 را پرورش دادند. خود یزبان مل نیسرزم نیعرب درخراسان، مردم ا

 

 قیمقدس اسالم تاتهاجم مغل(تحق نیصفحه)از ظهور د 90را در یوادب در رزبانیمحمد زهما که س یعل پوهاند

 یاش رابزبان در دهیقص ی(عباس مرویهجر 193مامون) یارائه کرده که دردوران حکمران ینموده، شواهد

(کتاب یهجر  175 یابن احمد)متوف لی،خلیعلم عروض عرب گرمولفیازجانب د–دروصف مامون نوشته است

 یوفارس یکلمات مخلوط عرب که با یرباع و  تیب گانی یکرده،ول فیتال یاواسط قرن دوم هجر در را عروض خود

 .7 منطقه بوده است. نیکتاب عروض به ا دنیازرس )در ماقبل(شترویشده، پ افتیدرخراسان 

طاهرکم کم  -(یهجر 200خراسان مقررکرد ) یوال ثیراعوض خدماتش بح نیمیمامون طاهرذوال فهیخل

( وآل سامان) یهجر253) آل صفار ۀبه دنبال آن سلسل و شناخته شد انیوموسس خاندان طاهر دیبهم رسان یقاللاست

 یزبان عرب زبان فارس اداشتند و درمخالفت ب اعالن دآی( شدی)عربیزبان تاز هیبرعل را (  تعصب خودیهجر 279

بجرات گفت که آنها تمدن  توانیم نجایاز -شناخته شد یزبان رسم ینمودند و دردربار شان زبان پارس جیترو را

 (. 8) .8 .میتوانیگفته م یظهور زبان پارس یراابتدا یقرن سوم هجر ایرا دوباره ازسر شروع نمودند...گو خود یخیتار

 225 ی)متوف یبلخ دیشه نیاز حس ،یدرقرن دوم وسوم هجر یکالم شاعران زبان در ینمونه ازپختگ بقسم

 :میکنیمرانقل  تیچند ب (یهجر

 از تو بهاست کیول یبهائ یب    زانک     ییآ غمیچون در دانشا

 زاروار باتو رواست نیهم چن     واسته مبادم گنج    ــاز خ تویب

 ادب با هـزار کس تنهاست یب  باادب را ادب سـپه بس است     

 

 جـاودانه یبود کیجهان تار       یغم را چو آتش دود بود اگر

 شادمانه یابـــین یخـردمـنـد      یسر گر بگردسرا یتیگـ نیدر

 (68 ۀاقتباس از صفح-)زهما 

 

 300عرب در خراسان وجودداشته، اما درمدت  یالیقبل ازاست یکه زبان در رسمیم جهینت نیباال به ا صیازتلخ

زبان  نین ادرخراسا یدولت مل نیاول لیبا تشک یول افته،ین تبارز یبشکل ادب ،یعرب وزبان عرب یالیسال است

 یخراسان بکشور فارس، شواهد ۀمنطق زا یانتشار زبان در آن موجود است. درمورد یانکشاف کرده که نمونه ها

 یاقصا تا چیبتدر صورت گرفته و (یالدیم 12)معادل قرن یانتشار در حدود قرن پنجم هجر نیموجوداست که ا

( نام ی)فارسۀکلم گرینموده است. بعبارت د افتیدر ار (یشده ودرکشور فارس نام)فارس جیرا جنوب آن کشورمنتشرو

( مروج بود، ی)پارس ای( ی)فارس ۀکلم نیهم یالدیم 1950 ۀقبل از ده زی( است که درافغانستان نیدوم زبان)در

                                                           

 58 -56 صکهزاد،  ص -6 

 62-61زهما، صفحات  -7 

 67-66زهما،صفحات  -8 
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 9تر 5 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

( که قدامت یزبان است، اما )در نیآن نام دوم ع یمعن سند،ینویامی ندیگوی(می/پارسی)درای( ی/فارسیوهرگاه )در

 فوق حل مطلب کرده باشند. حاتیجان دامع از توض میمحترمه مر داستیام – ردیدراول قرارگ دیارد، باد یخیتار

 

 :اریداودملک یمحترم آقا اتیبرمدع تبصره
 –( استی)پرثوۀکلم رشکلیی( تغی)پارت ،ۀکلم که شوندیم ارملتفتیمحمدداودملک یآقا گرمحترمید ازجانب

که  ینام زبان یکی: شودیاستعمال م یبه دومعن یو)اوستا( درادب در دهیعب گردزبان )اوستا( منش (ازمادریزبان)پرثو

 یپ یکی یادیو دختران ز افتهی(انشعاب ییواروپا نده یزبانها ۀ)مادِرمادرکالن(زبانها)موسوم به خانواد نیتر میاز قد

زردشت  ماتیه و  تعلزبان اوستازبان مردم بلخ وخراسان درعصر زردشت بود -کرده خراسان تولد ۀگردرمنطقید

 موسوم به اوستا در آن نوشته شده است. یدرکتاب

شخص متولد درافغانستان  کی ثیگردد، البته بح لی( تبدیبه )پارت یزبان در ارکهیملک یشنهادآقایارتباط پ به

 (یه نام)پارتک یملت افغان تعلق دارد. اما درحال ۀآن به اراد بیباشند که قبول وتصو یم خود شنهادیوافغان مستحق پ

 14)معادل قرن ی( ازقرن ششم وهفتم هجرینام زبان )در یبود، ول جیخراسان را ۀدرمنطق الدیدرادوار قبل الم

پس چه  -بوده جیرا نیریوش حیزبان بهتر وبرتر وفص زباذکریکشور فارس  ن سندگانیونو درآثار واشعار شعرا (یالدیم

 م؟یکن ضیآن تعو الدی( را بانام قبل المیشده و سه هزارساله )درکه نام قبول  شودیاحساس م یتیامجبوری دهیفا

 ،یو در یموافقم که"زبان فارس ارکامالیملک یواستاداسحق نگارگر وآقا یبامحترمان استادواصف باختر من

 تینها -زبان است  کیونظم ودستور، هردو  یازلحاظ منشاء و مبداء وقواعد ساختمان یعنیزبان است."  کیهردو

 (. یتاجک -یفارس –یسه نام دارد: )در هیزبان درسه کشورهمسا نیا هنکیا

 ستیز طیاختالف مح ۀجیکه درنت ستین تیواقع نیمنکرا یزبان در بانیازاستادان واد کیچیه گریازجانب د

سه کشورانکشاف کرده که جمع  نیاز کیدر هر یمتفاوت یمعان یمتفاوت با هزارها کلمه واصطالح دارا ۀسه لهج

 یچندان خطر نیو مخدوم ره رامپد فیلط یمشرب رانیمثال آنست. ازتشبثات ا کی ینور یاحمدول یاقا یآور

ازتهران بکابل سفرکرده  یرانیا ۀجوان بچ کیبطورمثال،  –مشهود است رانیا یفرهنگ یالیامااست ست،یمتصورن

طلوع  یها ونیزیمه( اش درتلو)سفرنارامونیاوراپ یتکرار ی)سفر نامه(نوشته که دردوماه گذشته صحبت ها کیو

 ای( یآن بوده، نام زبان)در تیکابل شاهد موجود که اوازهرات تا (ی)فارس ۀکلم رازتکرارمکرریاما غ م،یشنویم انایوآر

 شود،ینم دهیشن یرانیا نیدارند، اززبان ا که درافغانستان وجود یوپشه ا ینورستان ،یپشتو،ازبک یزبانها

 چرخ گردون تفو!!!  یتفو برتوا –کنندیم سهیمقا یبلخ یانیقباد فرنامه( ناصرخسرو)سفرنامه( اورا با)سیوانگه

زبان پشتو"  یسیپال یۀ"تقو ثیداده و آنر بح صی)پوهنتون( را"دلپسند" تشخۀارکلمیملک یمسرت است که آقا یجا

 کیرواج  و تیسال موجود 50بعداز که میدیمتاسفانه د کنی." لمیبده سیتقد ۀدارند که به آن "صبغ شیتشو اما رفته،یپذ

 ضیتعو یوجبرا تقاضا شدند و قهرا لیقا سی)دانشگاه( تقد ۀمافغانستان بکل تختیو درپا یکانون علم گانهیپشتو در ۀکلم

 یدارد):محل آموزش(.افغانها یمعن کیافغانستان  یهردوکلمه در درهردوزبان مل کهی)پوهنتون( را نمودند، درحالۀکلم

 ۀو  هرکلم شمارند،یزبان خود م باتیندارند وهردوکلمه راازترک تیحساس وردکلمات )دانشگاه،دانشکده(زبان درم یدر

دانند، اما  یزبان خود م متیخود ساخته اند، غن یبرتر و ییخودنما یبرا هایرانیکه ا را رازآنچهیغ ،یزبان فارس

 -مرحج بداند هیاز همسا یرینسبت به وامگ ن رادر افغانستا جیرا ی( اززبانهایری)وام گ یریگ تیعار دیهرافغان با

 دانمیمن نم –است  یعیامرطب کیبذات خود ،یداخل یزبانها نیب وگرفت است وداد خودما یداخل داواریکلمات پشتو پ

)موشک = –( کوپتری)چرخ بال = هل -)خودرو= موتر( –(سکلیچه ضرورت موجود است که ما )دوچرخه = با

درتماس ومفاهمه قرار  ایبادن آالت مذکور، مارا یاستعمال کلمات اجنب م؟؟؟یکن قیرا تشو آنهارواج  میریبپذ راکت( را

 فهمند. ینم گانیگرهمساید رانیا رازمردمیراغ رانیکلمات ساخت ا اما دهد،یم

 یو در یفارس نیب یوامباق باز یدرعنوان مقاله خود وهم درمتن آن موضوعات اندردار اریداودملک یآقا

ها" مالمت  یها وسرخورده گ شیگرا ،یاسی"ملحوظات س ۀافغان هارابه ادام یعنیاخته وهموطنان خود،رامطرح س

اش درافغانستان  یپخش نفوذ فرهنگ ربمنظو رانیروزافزون ا یارمساعیملک یتعجب است که آقا یجا قرار داده اند.

گرفته  دهیناد ران،یالحات ساخت اصدورکلمات واصط ۀافغان وچه درساح یغصب رجال وآثار فرهنگ را چه درمورد
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 9تر 6 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 نیبوده واست که نام ع نیا افغانها ما یادعا گانهیکرده است.  هیتوج یوامباق باز یافغانها رابه اندردار اتیو شکا

 خواهدنامیم رانیا یول م،یرا حفظ کن نام زبان خود میخواهیمام باشد،یم (یافغانستان)در در( و ی)فارسرانیزبان درا

به عکس العمل ساختند  هامارامجبوریرانیمقاله نوشتم که"ا کیکند. من دو هفته قبل در  لیتحم ما یاالب را (ی)فارس

 کرده ام. حیآنرا توض لیودال

محقق  کی یبرا  یبه زبان فارس رانیچاپ ا یوادب ی"تمام کتب علم که کندیارادعامیملک گرمحترمید یدرجا

 کیرا ب اریملک یدارد..." باکمال احترام آقا مطابقت صدیف 99شتارقابل فهم است...و از نظرنو یافغان به ساده گ

که دردوپورتال نشر  سازمی"معطوف مرانیا یهنگتحت عنوان "تهاجم فر یهللا معروف لیخل ریسلسله مقاالت بقلم انجن

کنون  تا  یگریدافغان  چیمعهذاه تبارزکرده، هایآزرده گ یمعروف ریمن وانجن نیکه اگرچه  درب میگویاصرارم وبا شده،

 یبرا تفاوتها نیدرک وفهم ا و اثبات نتوانسته است. اما حیگفتار ونوشتارتشر یدرساحه ها تفاوتها را نیبهتراز او ا

 دسترس نداشته باشند، مشکل است.  یو زبانشناس اتیعلوم ادب به کهیکسان

 یپشتو)چورلک بیموافقم وترک اختراع کلمات ناهنجار درزبان پشتو رامونیپ اریملک یآقا یبانظرانتقاد من

نه  کنند،یکارم ونهایزیپندارم.هموطنان پشتون ماکه درتلو یم یرضروریمزخرف و غ بیترک کیزیرا ن (کوپتری=هل

که  یمشربان یرانیا –را  یاجنب  یکیخانینام آالت م ضیتعو تیونه صالح دارند را یکلمات عرب ضیتعو تیصالح

( ی)تکرار بیملتفت شده اند که ترک ایکنند،آیم ضیکورکورانه تعو بیعج یرا با ساختمانها یکلمات عرب همیپ

 خواهدیکابل که هرکس م یایدیدرم یبدبخت نی)باز پخش( ؟؟؟ ایرانیا ۀبا تحف سهیوعام فهم تر است بمقا ارسهلتریبس

افغانستان دولت  -ملت افغان شده است ریدرافغانستان دامنگ یعلم ۀموسس کی فقدانکلمه نوبسازد، بخاطر  کی

 ! تواندینم یریجلوگ یمصروف جنگ بوده واز چور فرهنگ

 

 صاحب :  ریمحترم نوم ۀتبصر رامونیپ
شما، کلمات  ۀکه همه کلمات ارائه شد رسانمیبعرض م ریهموطن محترم جناب فدامحمدنوم ۀارتباط تبصر به

شده اند. درعلم زبان  یریوامگ و پشتو یدر یمل یدرزبانها نطرفیسال به ا 1350بوده که از  یزبان عرب لیاص

همه -زبان خالص وجودندارد چیاهیدردن.  ندیزگوین یریگ تی( وجودداردکه آنراعاریریبحث بنام )وامگ کی یشناس

 یبعدازط یتی.کلمات عارباشدیروبه توسعه م یپروسه دراثرانکشاف تکنالوژ نیخوددادوگرفت داشته و ا نیزبانها درب

 .شوندیجزءزبان م (تیتابع –مقاومت  – تی)مقبول ۀمراحل سه گان

سال افغانستان 300درمدت  جیبتدر دویخراسان رس ۀزبان فاتح بمنطق ثیسال قبل بح 1350حدود  یعرب زبان

را بدست  یاسیقدرت س یمل یزعما کهیهنگام -شد رفتهیپذ تیوزبان ترب استیزبان س ن،یزبان د ثیرااشغال کرد وبح

تبارز وانکشاف کردند که منجمله ادب زبان  جیدربت یمحل یماند، اما زبانها یباق نیزبان د ثیبح یگرفتند، زبان عرب

 ثیاسالم بح نیمب نید  کهینهاد.ازآنجائ یروبشگوفان یزبان عرب بیرق ثیبح یمل یدر اثر توجه زعماوحکومتها یدر

حج،  غمبر،قران،یهللا، پ لیازقب ینید ماتیمربوط به تعل یبرحق قبول شده بود، کلمات عرب نید گانهی

نبود، همه محفوظ  یکه درزبان در رهیجهاد،منافق، فاسق، حشر، حالل، نکاح،طالق وغ من،مسجد،زکات،مسلم، مو

 انت،یخ ،قتل،قصاص،صداقت،یمفت ،یحاکم،قاض ر،یام لیاز قب ،یوحکومت دار استیمربوط به س یکلمات عرب –ماند

 قلم، علم،عالم، اتب،ک کتاب، معلم،طالب، مکتب،مدرسه، لیازقب یقواخال یتیکلمات ترب -ماند زمحفوظین رهیجزا،عفووغ

 ماند. زمحفوظین اجیضرورت واحت ۀبه انداز گرید یو صدها اتفاق،عقل،عاقل ،نفاق،یمرب

ونظم ودستورآن کامال متفاوت با زبان  یبوده،اما قواعد ساختمان یارغنیوبس عیزبان وس کیکه  یعرب زبان

 یزبان عرب-تعلق دارد ییهندواروپا یزبانهاۀبخانواد ی(وزبان دری)سامیزبانها ۀبخانواد یبعر رازبانیز باشد،یم یدر

ساختمان  کهیدرحال کند،یم یزبان رول عمده باز نیصرف ونحومخصوص داردوعلم صرف)ساختمان کلمات( در

ل دارد، وتفاعل واسم فاعل واسم مفعو لیباب تفع یزبان عرب–سهل وساده دارد قیطر یکلمات درزبان در

 مستفعلن...( –نیمفاعل –فعولن -مفعولن –)فاعلن یابحارعروض یزبان عرب -مثال)مصلح(اسم فاعل است از)اصالح(

رابه ازتباط  یخودکلمات عرب یبه اساس خصلت دستور یبنابرآن زبان در -ددار ثیوتان ریتذک یزبان عرب -دارد

گرفته(و هرکلمه رابطور مجرداستعمال  تیکرده )عار یریگرفته تامشتفاتش بطور مخلوط وامگ شهیآنها ازر یمعنا

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 9تر 7 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

(وامثالهم. جلمو لیاجل،تاج -ر،موخریآخر،تاخ –ت،موقتیوقت،توق –ر،موقریوقار،توق–مولد  د،یمثال:)ولد،تول کند،یم

نظم  ریکلمات بطورمجرد درتحت تاث نیاز کیهمه وهر -( بیمثال :)کتاب،کاتب،مکتوب،کتب،مکتب،مکاتب،مکات ای

 مثال: شوند،یاستعمال م یزبان درودستور 

 یسیکتب انگل – دیبرادرم رس روزمکتوبید -—باشدیکاتب بانک م یزلم -– دمیکتاب نو خر کی امروز

پوهنتون کابل  – خوانندیشاگردان مکاتب ننگرهارپشتو م —فوتبال برنده شد یمکتب ما درباز – شودیدامیدربازارپ

 . ردیپذ یزرانمیگله آم بیمکات

 یبا حفظ معن یدرتحت نظم و دستورزبان در یعرب ۀکلم کیازجمالت فوق  کیکه درهر ندیفرمایم مالحظه

. توانندیشده م ضیدهات(تعو –برادر – ۀریکشم – ینشان –نوکر –راهنی)پ یبطورمجرداستعمال شده که با کلمات در

 تواند،یآنهاراارائه کرده م یدرمعادل  یکلمات مجرد عرب یبرا یاست که زبان در تیواقع نیا انگرینمونه ها ب نیا

.ازجانب تواندیتبارز داده م ،یاجنبۀشد تیرا بدون استفاده ازکلمات عار یواحساس یمغلق علم میمفاه یزبان در یعنی

 میمفاه یقراردارند که درفقدان کلمات عرب یعرب رزبانیوپشتو آنقدرتحت تاث یدر یارائه شده که زبانها یاتیگرمدعید

رد  یباشدوبرایم حیاشتباه قابل تصح کینوع ادعا ولواز قلم من تراوش کرده باشد  نیتوانند.ا ینم ادهراتبارزدبرجسته 

 نی(درکزادین هیقبل بقلم محترمه )ناد ۀشعرآزادراکه تصادفادرهفت کی یبخش وسط کیآن ادعا وثبوت آن اشتباه 

 :کنمینمونه اقتباس م ثیپورتال نشر شده بح

  با خودش درغوغاست  ی" گاه

 با رهگذرش . یوگاه

 را میغصه ها راهنیپ

 کنم،یاشک و آه در تن م با

 سمینویوم

  یشمع ها ازتمام

 دمیام ۀفروختین

 یگ کبارهیبه  که

 خاموش ماند..." دردلم

ومفهوم  یوجوددارد که آنهم بمرورزمان مفرس شده است ، اما معن )غصه(یعرب ۀکلم کیفقط  درسطورفوق

 ارائه شده است. ریدربخش اخ شتریب حاتیرد. توضجمالت فوق درخشش دا یدرورا

  

 غالم حضرت خان : یمحترم آقا یبرتبصره ها یمکث
 نیاۀامامقداروساح قبول شده است، تیکل کی" باشندیرمیرپذیتاث گریکدیغالم حضرت که "زبانهااز یآقا یادعا

 ۀواردمنطق نیزبان د ثیبح یعرب بطورمثال، زبان -گرددیحاکم در جامعه محدود م یاسیس –یاجتماع طیربشرایتاث

 یزبانها کهیهنگام –نگاه داشتند زدانستهیعز  راسال آن 300آموختند ومدت  یوداوطلبانه آنرام اقیماشد، مردم بااشت

 شتریب یومغل یترک رانیوام نیسالط -کلمات دوام کرد یریوامگ قیازطر یتبارزکردند، تماس بازبان عرب یومل یمحل

 یباق یدرزبان در یومغل یترک ۀکلم 50شترازیکار گرفتند وب یآنهااززبان محل یدند، ولسال حکومت کر 600از

 زیشان درافغانستان ن یاسیسال درهندوستان ماندندونفوذ س 200مدت  سهایانگل–زبان شده است  نیجزءا همنمانده که آن

درافغانستان  یسیبازبان انگل یرهنگساختند،تماس ف یرادر هندوستان زبان رسم یسیزبان انگل کهیمشهودبود،امادرحال

شده  یریدرآنوقت درزبان ما وامگ ندوستانتجارت باه قیآنهم ازطر یسیانگلۀکلم 15صورت نگرفت،بلکه درحدود

تجارت  قیکه قبالازطر یسال، بجزچندکلمه ا 15 یدراز مدت واشغال نظام یگیباوجودهمسا یبود.اززبان روس

 –نشده است یریوامگ یگرید میکمونست، مفاه- نکوفی)کالشجهادۀش(واز دورکلو–استکان-شده بود)سماوار یریوامگ

 یاسیوس یواصطالحات  علم ادگرفتهیرا یسیانگل ادافغانهازبانیتاامروز تعدادز 2001 کاازیامر ینظام اشغالۀدردور

قرارنگرفته،  یسیزبان انگل یما تحت  تسلط فرهنگ یمل یشده،امازبانها جیوپشتورا یدر یدرزبانها یسیاز زبان انگل

 واستقالل خودرا حفظ کرده اند. تیبلکه هو
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 میوجه افزار ومفاه نیزبان است ودر اجهانشمولی یوجه جهان یکی(دارد: دوچهره ای)همه زبانها( دووجه)زبان

 یضو...( و بع هیه،ندائی،سوالید،وند،نفی)اسم،فعل،صفت،ق بنام یمیکلمات ومفاه یهمه زبانها دارا یعنیمشترک دارند، 

زبان است، زبانها دروجه خصوص خود هرکدام  یصوجه خصو یگری. دباشندی(مثیوتان ری)تذکمیمفاه یزبانهادارا

 کهیدرحال -باشد داشتهیشباهت ومطابقت نم گریدستورهرزبان مستقل بوده بادستور زبان د -نظم ودستورخاص دارد

 میمفاه نیا تواند،امانظمین جمله استخراج شده مکامل ازآ یجمله معن کیمفعول( در-) فاعل، فعلمیمفاه تیازموجود

 –)فاعلییاروپا یو اکثرزبانها یسیفعل(،ازانگل–مفعول –وپشتو)فاعل یدر یاست، مثال:نظم زبانها اوتدرهرزبان متف

مثال)  شمارد،یحذف )فاعل(رامجاز م یمفعول(است. دستور زبان در -فاعل –)فعل یمفعول(، اززبان عرب –فعل

فقدان  داند،چونکهیرا مجاز نم اعلحذف ف ییاروپا ی(، اما دستور زبانهاخوانمیم تیب -خورمینان م – رومیمکتب م

 یدربانک جهان -مختص بخود دارد یهرزبان جهاز صوت -انجامد یم یزبانها به فقدان معن نیفاعل درجمالت ا

صوت)حرف(  23 یرزبان د -ردیگیبانک م نیصوت/حرف صامت وجوددارد وهرزبان سهم خودرااز72اصوات، 

 کرده وجزء یریوامگ یاز زبان عرب ق/ صامت را –ع  –ظ  –ط –ض  –ص  -ذ –ح  –صوت/ ث  9و صامت دارد

 زبان خود ساخته است.

 افتهی تیمراحل تابع یشده وبعداز ط یریوامگ یدرزبان در یکلمات زبان عرب صدیف 25نوشته بودم  نکهیا

ازاصوات فوق الذکرکه اصوات  کیبود که ازهر نیه باشد:مقصد من اشد ریسوءتعب دیشده اند، شا یوجزءزبان در

 نی/، ازهرکدام ای/ گرفته تا/ف/الگر،ازیمشترک د ازاصوات باشند،هکذایم یدرزبان در لیدخ یخاص زبان عرب

 کیهزارکلمه خواهد بود و 10 شترازیشده که تعدادمجموع آن ب یریوامگ یکلمات عرب صدیف 25اصوات حداقل 

 یداده،دراشتباه م لیتشک یرا کلمات عرب یدر صدزبانیف 80دارند  ادعا کهیکسان اما -باشدیزرگ مب متیغن

 یعرب صدکلماتیف 80 داشتن گربای. ازجانب دتواندیزنده مانده نم ودشخ کلمات صدیف 20زبان باداشتن  کیرایباشند،ز

اکثرافغانها زبان  کهیدرحال کردند،یصحبت م به آن زبان و دندیفهم یرام یزبان عرب ستیزبانها با یدرزبان خود، در

درتحت  بطورمجرد را یعرب یتیعار وکلمات کنندیصحبت م ازنظم ودستور زبان خود یرویپ به و فهمند یرا نم یدر

 کی ثیبح دانم،اماینم را یاستم که زبان عرب یازآن کم سوادان یکی. من خودم کنندیدستور زبان خوداستعمال م قواعد

کلمات زبان  ثیزبانم شده، بح که جزء را یکلمات عرب یومعن دانمیم را یزبان عرب یساختمان قواعد یمسلک تیمکلف

هرکدام  ،یاززبان عرب یتیکه کلمات عار گرددیمکررخاطرنشان م یاصل دستور کی ثیبح گرید ۀ. نکتفهممیخود م

توسط  ،یدستورزبان در قواعد ودرتحت بطورمجرد ،یزبان عرب آنها در یدستور اتیازخصوص یشان، عار یوهمگ

 .شوندیزبانها  مفهوم واستعمال م یدر

 گرفته شود، یفارس ای یاززبان در یفعل زبان عرب یها غهیمحترم غالم حضرت خان که:"اگرص لیتصورذ 

 یریوساعت ت یوخوش گذران حیبدون تفر جداشود، که ازآغوش سرپرست کودکستان خود یزبان مثل کودک نیآنگاه ا

 نی. در ثبوت ارسدینظرم بهثبوت واصالت تفکر  رقابلیغ یایؤر کیماند."  خواهد دینووجد یزهایچ ۀهدمشا یوحت

 یعنی" )یوخوش گذران حیگرفته شود، تفر یاززبان در فعل آن " یها غهیبشمول ص یکه هرگاه کلمات عرب تیواقع

نمونه  ثی( را منحکزادین هیمحترمه )ناد از)شعرآزاد( یگری!!!(، قسمت د گرددیمختل نم یودستور زبان در ینظام معن

 :میکنینقل م نایع

 ( ی)فاصله( = )دور   :فاصله هاست     دادیناله وب نی"ا

 یمرزها که

 .شکندیمارا م نیب

 برگرد، ایب

 از هوس دور

 ( ی)صادقانه( = ) به راست         بهانه           یوب صادقانه

 دارم. دوستت

 تهدل خس نیا یبرا یا هیسا ایب

 دارو( -)مرحم( = )مرهم                 نیا یبرا یمرحم و
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 پر وبال شکسته باش. گنجشک

 )حرفم( = )سخنم(                     ستیحرفم تمام شدن نه

 نه اشکم . و

 به ره ام ..." چشم

ت نظم که بطور مجرد درتح باشدیم یآن عرب ۀکلم 4و  یآن در 54دارد که  کلمه وجود 58آزاد فوق  درشعر

 انیب یبرا یاست که زبان در زین تیواقع نیانگرایوعاشقانه ب قیبا احساسات رق یمتن ادب نیاستعمال شده. ا یزبان در

را بامعادل آنها  یفوق عرب ۀهرگاه چهارکلم –ردندا یکفا بوده چندان ضرورت به زبان عرب خود یبشر یعال میمفاه

 -سازدینم شعروارد نیا یو احساس یادب یبه جنبه ها یصدمه ا م،یودرمتن شعرآزاد شامل ساز ضیتعو یدر زبان در

ما  گردرفرهنگید ۀ. مثال برجسترسدیبنظرم یتصور واه کیغالم حضرت خان  یآقا ما یدوست گرام شیتشو لهذا

بدون کلمات  تهایب نیدر یمعن ۀدارد وافاد یبزبان در تیهزار ب 60است که درحدود  یفردوس ۀشاهنام تیموجود

 صورت گرفته است.    یزبان در و به اساس قواعد دستور یعرب

 آنۀکلم 2باشد وفقط  یعرب آن ۀکلم 8 یکلمه ا 10 ۀجمل کیاگردر " غالم حضرت خان که گرمحترمیتصورد

ازلحاظ روش ونظم زبان  تصور مغلق و کی." دینما یعرب نامفهوم م کی یحرف ربط باشد، برا ای دیبشکل ق

 ،یحرف ربط در کیو دیق کیبا یلفظ بیترک کیبطور مجرد در یعرب ۀکلم 8 تیوجودم رایز باشد،یناممکن م

 یغالم حضرت جمله خوانده، برا یراکه آقا یبیدارد!!! ترک یفیخود تعر یجمله برا –تواندی"جمله" قبول شده نمثیبح

ربط زبان  وحرف دی)قیدستور ۀفیو وظ یمعن گر،ی.ازجانب دباشدیجمله م فیرتعریعرب وافغان هردو، نامفهوم ومغا

 دهیمربوط بعلم نحو در مقاالت د یتصورات واه نیچن نیا ی. وقتباشدینم قیقابل تطب یعرب کلمات مجرد ی( باالیدر

دارند. اصول  خود زبان ۀدربار یمردم بدون درک قواعدعلم نحو، تصورات رایرامالمت شمرد، ز یکس توانینم شود،یم

 یشعور ریشده وازآن بطورغ رهیذخ سوادباشد،یزبان،ولوب آنۀندیدردماغ گو یبلو ج یعیو قواعددستورهرزبان بطورطب

 شده باشد. لیکه تحص گرددیسرمیم یوقت یفهم قواعد زبان بطورشعور رد،امایگیکارم

 -بماند یپورتال باق نیاز روش دستورزبان در حیتوض کی ثیشد، اما خوبست که بح لیمقاله طو نیا دکهیببخش

وطرفدار  دانمیم یزبان در یبزرگ و موجب غنا متیغن کی یرا درزبان در یعرب یتیعار کلمات تیمن موجود

 یاصل مهم علم زبانشناس کیمقاله  نیگردریازجانب د -باشمینم رانیساخت ا دیجد میآنها باکلمات ومفاه ضیاتعویترک 

 میخودکفابوده، همه مفاه گر،یبلکه هرزبان د ،یمختلف خاطر نشان شده که نه تنها زبان در ینمونه ها ۀبا ارائ

 ۀساح یگفته باشم که نبودن کلمات عرب ی. اگرقبالدرمبحثتواندیرادرنفس خودتبارزداده م یوعلم ی،ضروریاتی،حیبشر

 . کنمیم حیاکنون باعرض معذرت اشتباه خود راتصح-سازدیرامشکل م یمفاهمه ومخابره درزبان در

 2016 یماه م 5 – انیهللا هاشم لیدخلیبااحترام. س
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