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 خوشم آن با و گذارم یم احترام م،یدار که ی زبان و خط به من

 
ً  آغاز  در  شده   گرفته  یعرب  خط  از  مختصر  یاستثنا  چند  با  که ،یفارس/یدر  خط  که  کنم  اشاره  نکته  نیا  به  دیبا  لزوما

ً   ،یاشکاالت  یحاو  است،  ی م  دیتأک  نکته  ن یا  بر  که  یکس  آن  هر  با  بابت  ن یا  در  من   باشد.   یم  توجه،  قابل   و  مهم  بعضا
  پرسم  یم  احترام  با  نان یا  از  اما  کنم؛  یم  دیتأئ  را  شانیا  خنس  و  هستم  موافق  کند،  یم   انیب  و  حیتصر  را  آن  و  ورزد
   ندارد؟! وجود ش،یب یگرید در و کم یک ی در  ،ییها یدشوار ما جهان در  یخط ای زبان  کدام در که
  ن یا  ی دولت  ادارت  از   یک ی  یسو  از   و  بیترت  انیرانیا  از  یک ی  قلم   به   که  یمعتبر  اثر  کی   در  یول  ست،ین  ادم ی  به  قیدق

   خواندم: را ریز مطلب بود، شده نشر یکتاب در کشور
 نشان  صورت  پنج  و  چهل  به  فرانسه  خط  در  را  "اُ"   یصدا   که دیبدان  است  جالب  نگو.  گرید  که   فرانسه  خط  از  اما  "...
  دهند."  یم

ً   اما   دارد،  فرانسه  زبان  یپختگ   از  نشان  "اُ"،  صورت  پنج  و  چهل   در   و  زبان  یریادگی  زمان  در  را  کودکان  مشکل  لطفا
  زبان  نیا  خواهند  یم  که   را  ها  یخارج  مشکل  و  اند،  برده  بهره  یریادگی  خاص  یها  تیقابل  از   کودکان  گرچه  مدرسه،

  و  دیکن  مجسم  خود   نزد  بار  کی  را    یفرانسو  زبان   یوشتار ن  و  ییآوا  مشکالت  یعیوس  ۀ دامن  کل   در  و  رند،یبگ   اد ی  را
  وجود   ایآ  است.   تر  مشکل  کی  کدام  که  دییبگو  بعد  و  شود   یم  آن  ساختن   ساده  و  زبان  به  امروز  که  ییها  کردیرو  به

 اشد؟ب ینم  زبان  آن  در بیع یها نشانه از  یک ی خود زبان، کی در اشکال
  ، یفارس  زبان   و  یشناس  "زبان  کتاب  در  یرانیا  مشهور  بیاد  و  شناس  زبان  ،یخانلر  زیپرو  دکتر  ی آقا  مورد  نیهم  در
 و  تلفظ  اختالف   دچار  جهان   ی ها  زبان  همه  از  شیب  فرانسه  و  یسیانگل  زبان  دو  دی"شا  :سدینو  یم  " 254  ۀ صفح  در
   باشند."  خط
 و  جالب،  رکانه،یز  اریبس  یسیانگل   ۀکلم  گانی  تلفظ    و  خط  یدشوار  به  ،یسیانگل  معروف  ۀسندینو  شاو،  برنارد  ۀاشار
  است. بجا کامالً  یانتقاد م،یبپندار انتقاد را آن اگر

 کنند یم  فکر و هستند، گرانید و  خود اتیادب و زبان به عالقمند که یکسان آن ۀهم ی برا را فانهیظر نقد نیا خواندن
   دانم. ینم سود  از یخال  دارد، مشکل زبان کی تنها که
  :سدینو یم او
  ن یا چگونه که  گرفتند راد یا او  به چون  و  ." ghoti نوشت: دیبا ن یچن را یماه یعنی fish [یسیانگل ]خط  خط ن یا "در

 سرفه   یمعن  به  cough  ۀکلم  در  چنانکه  است؛  f  صوت  ۀنشان   gh  حروف  که  داد  حیتوض  گردد،  یم  تلفظ  چنان  حرف
  مانند   متعدد،  کلمات  در  که   هم  ti  و  women  ۀکلم  در  که  آنگونه  است،  (ی)ا   i  صوت  ۀنشان  O  شود.  یم  نوشته

sh caution )(.یخانلر  ،یفارس زبان و یشناس زبان  ،255 )ص شود."   یم خوانده )ش    
 با  موارد  یبرخ  در  هم  یآلمان  زبان  در  ندارد؛  وجود  یسیانگل  و  یفرانسو  یها  خط  و  ها  زبان  در  تنها  یمشکل  نیچن
t,s,c,h   حروف  یعن ی  هم،  با  وستهیپ  یحرف  چهار  با  "چ"   حرف  نوشتن  جمله  آن  از  که  م،یخور   یم  بر  یمشکالت  نیچن

(tsch) .است  
 مانند  هم،  به  کینزد  حرف   سه   ای  "ض"؛  و  "ظ"   "ذ"،  "ز"،  مانند  هم،  به  کینزد  یها   صدا   با  حرف،   چهار  وجود
  ها،   آن   قیدق  ییآوا  صیتشخ  و  تفاوت  که  گرید  حروف  از  یبرخ  ای  و  "ط"   و  ت" "   حرف  دو  ای  "س"؛  و  "ث"   "ص"،
 کنند،   یم  ادا  اشکال  و   نقص  بدون  آنقر  تالوت  و  صحبت  موقع  در  را  ها  آن  و  واقفند  بدان  ها  عرب  خود  که  آنگونه
  عرب  یفصحا  مانند  کلمات،  و  حروف   کردن  ادا  درست  فن  با  را   یعرب زبان  که  یآنان از  ر یغ  زبانان،  ی در  ما  یبرا

 .ستین آسان اند، آموخته
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  1200  شیب  و  کم  گذشت  با  هرچند  ،یعرب  زبان  حروف  نیا  ییآوا  یها  یک ی بار  یریادگی  یبرا  ما  که  ستین  هم  ضرور
  و   اند،  کرده  دایپ  را   یفارس /ی در  زبان   و  تلفظ  و  خط  و  حروف  تیثیح  گرید  خط  نی ا  و  حروف   ن یا  سال  1300  ای

 و  میکن  گرفتار  میال  عذاب  به  را  خود  روند،ب  دیبا  و  روانند،  شیخو  زبان  و  خط  ساختن  ساده  یسو  به  ایدن  که   یدرحال
  ی اریمع  ۀلغتنام  نیتدو  زبان،  دستور  فیتأل  خط،  دستور  نیتدو  مانند:  ت،یاهم  با  یمطالب  اصالح یجا  به  را  خود  وقت
  ییها  جستار  نوشتن  ها،  نشانه  صواب  کاربرد  نگارش،  یها  وهیش  ساختن  یاریمع  ،یافغان/یدر  لغات  و  مختصات  با
 تنها  و  تنها ،یافغان المعارف رةیدا آوردن فراهم ای یشناس زبان علم و زبان تحول و  بسط  و تیاه م ن،یتکو رامونیپ
 .میبساز عیضا نیا از شتریب خود، کوشش به
 در  گرید  دلسوز  ۀسندینو  و  بیاد  دو  یک ی  با  عبدهللا  یقار  مرحوم  و  مرحوم  تابیب  استاد  دارم،  اطالع  من  که  ییجا  تا

 ساختن  همگون  خط،  ساختن  دست  کی  و  زبان  اصالح  یبرا  احترام  و  نیتحس  خور  در   ییها  تالش  شان  اتیح  زمان
 ها  کوشش  آن  از  یچنان  آن  یا  جهینت  تأسف  با  هک  کردند  و...  زبان  دستور  بی ترت  و  نگارش   بهتر  ۀ ویش  یمعرف  امال،

  سه ۀعهد از یکار نی چن آنکه یبرا بلکه نداشتند، را آن یتوانان و دندینکش زحمت ها آن که آن یبرا )نه نشد حاصل
  نماند. یباق کردند، چه آن  از ییمانا چندان اثر و است( رونیب نفر چهار ـ

 دیتمج   و  احترام  سزاوار  بزرگان  از  یک ی   د،یجاو  داکترعبداالحمد  پوهاند  (1332  ای  1330  سال)  ها  سال  همان  در
 به  را  یا  جزوه  وقت  معارف  وزارت  اتیادب  فاکولته  ت یهدا  به  نظر  شاد،  روحش  ما،  کشور  در  ادب  و  زبان  عرصه

  از   یول  کرد،  فیتأل  ی در  ان زب  یگدار  نشانه  و  امال  ی ساز  همگون  یبرا  " یفارس  یانشا  و  امال  بر  یانتقاد  "بحث  نام
 نفر  کی  یبرا  به  و  ست ین  ساخته  باشد،  هم  توانا  قدر  هر  نفر،  کی  از  زبان  و  خط  اصالح  پرحجم  کار  که  ییآنجا

 دست   به  یقیتوف  متأسفانه  دیبا  و  دیشا  یا  گونه  به  مأمول  نیا  رساندن  سر  به  در  زین  یو   دارد،  را  خود  ییها  یدشوار
 .اوردین

 اب،یزر  رهنورد   اعظم  ،یباختر  واصف   ، یزاهد  عمر  محمد  پوهنوال  الهام،   میرح  محمد  پوهاند  یانیآقا  یها  کوشش
  افراد  و  علوم   یاکادم  دانشمندان  کابل،  پوهنتون  استادان  از  نفر  هفت  ،یابیفار  ایپو  یالیپوه  و  یناظم  فیلط  پوهنمل
 ی سرپرست  تحت  ج.د.ا.  سندگانینو  یۀاتحاد  جانب  از  یاب یفار  ایپو  خانم  شنهادیپ  از  یتأس  به  1363  سال   در  که  ،یمسلک 
  ها،  یگذار  نشانه  ۀنیزم  در   ها  ی دشوار  رفع   ،یدر  کلمات  یامال  ساختن  همگون  یبرا  دیجاو  عبداالحمد  داکتر  پوهاند
 ی کتاب  شان  کار  حاصل  چند  هر  شدند،  فیتوظ  زبان،  آموختن  و  خط  خواندن  در  سهولت  جادیا  و  کلمات   حیصح  تلفظ
ً  تینها در یول آموزنده،   یتاحدود و  حه صف 63  در بود   صورت  ها تالش نیا   بر قبل  که  ییها کار سرنوشت به  قسما

 شدند.  دچار بود، گرفته
  و   کریاکادم  همه  نکهیا   بر  عالوه  نان،یا  که  بود،  نیا  در  شتریب  کار  نیا  در  باال  دربند  شده  ادی  ذوات  یقسم  تیموفق

  جانب   از  شان   کار  داشتند،  بود،  شده  سپرده   ها  آن  به  که   یکار  به  نیراست  عالقه  و  بودند  بیاد  و  یمسلک   و  دانشمند
 شد. یم تیحما دولت
 یی نارسا  رفع  همچنان  کل،  در  زبان  و  خط  تحول  و  بهبود  اصالح،  ۀنیزم  در  کار  که  بود،  آن  یبرا  مطلب  نیا  تذکر
  ی رسم  لیتحص  زبان  رشته   در  که  یکسان  ،یمسلک   و  بیاد  و  دانشمند  و  کریاکادم  یاشخاص  به   اول  قدم  در   دیبا  آن   یها

  ۀ جانب همه تیحما به  دیبا کار  نیا  دوم،  قدم در  و شود؛  دهسپر باشند، داشته  عالقه  شان  کار به  دل  ۀ ت از و باشند نموده
 .ردیگ صورت دولت
  ی ها  نظر تبادل و شائبه ی ب ییها یهمکار راه از  ها تشبث  ن یا اگر اما ست،ین یبد کار اشخاص ۀمنفردان یها تشبث
 ییشکوفا  و   زبان  اصالح  ی ها  نهیزم  در   کارآ   و   افتهی  تحول   و  سالم   نظام  کی  جاد یا  یبرا  ی راه  افتنی  یبرا  تنها  سازنده

 برسد. مطلوب ۀجینت به که کنم فکر  چه رد،یگ ن صورت امال یساز همگون و نگارش یها وهیش و اتیادب
  ژرف   و  یعلم  دیبا  ،یمعناشناس   نهیزم  در   مند  قاعده  کار  خصوص   به   و...،  فرهنگ  و  اتیادب  و  زبان   ۀنیزم  در  ها  بحث
  در  مشخص  اتینظر  ۀارائ  و  هدفمند  و   مسئوالنه  یفکر  تیفعال  و  خالصانه  یمساع  کی تشر  با  و  باشند؛  جانبه  همه  و
 کرده  یمل  امر  کی  و  فهیوظ  وقف  را   خود  که   یا  کرده  لیتحص  و  یمسلک   اشخاص  خور  در  و  مهذب،  یکار  میت  کی

 ! نهپرستا نفس  التیتما نشاندن فرو یبرا نه رد؛یگ صورت باشند،
 ی نوشتار  یها  نظام  خود  ۀسال  هزار  چند  خیتار  طول  در  شود  یم  دهینام  افغانستان  نک یا  که  ینیسرزم   یمردمان  ما

  ی آرام  یالفبا  از  برگرفته  یپهلو  )خط  یآرام  دیشا  و  یباختر  و  یونانی  تا  ییاوستا  از  :میا  نموده  تجربه  را  یگوناگون
 .میدیرس  یعرب به که یزمان تا و...، یاکد یخیم و بود(

  زبان  که  اند  دهیرس  جهینت  نیا  به  خطه  نیا  کهن  یها  زبان  ییرمزگشا  از  بعد  شناسان  زبان  و  نیمحقق  امور،  آگاهان
 . باشد یم زین ها آن نیتر کامل که است، بوده ها زبان همه  آن  نیتر آسان تنها نه یعرب
  نسبت   که  یاُنس  سبب  به  هم  م،یا  نموده  دایپ  زبان  نیا  با  ما  که  یدامن دراز  یآشنا  لیدل به  هم  ل،یدل  نیا  به  هم  ن،یبنابرا
 خط  نیهم  است  بهتر  شد؛   خواهد   چه  که  ستین  معلوم  طرفش   آن  که   یا  یسونام  از  اجتناب  علت  به   هم  و    میدار  بدان
 باشد.  داشته هم ییها ییانارس که  فرض بر م؛یکن قدر و حفظ را زبان نیهم و

 ی نگران  و  واهمه  دچار   نیقی   به  نکند،  ترس  دچار  اگر  را  همه  که  چه،  مرا  زبان  کی   در  "اُ"   نوع  پنج  و  چهل  تصور
 ساخت. خواهد
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  گرید  شناسان   زبان  از  یک ی  ،یشهر  بهمن  ی آقا  دارد.   را   خود   خاص  مشکالت  شد،  ادی  باال  در  که  همانگونه  ،یخط  هر
 انیب  در   خط   بودن  ناقص  باب  در  ،یمطالب  مجموعه  ی ادآوری  ضمن   ، یفارس  . یس  .یب   .یب  با  ی ا  مصاحبه   یط  یرانیا

  گفت: ،یانیب ـ یروح مختلف یها حالت
  ی نم   ینوشتار  نظام  چی ه  که  معنا  نیبد   ست؛ین   کامل  یخط   چیه  رایز  است،  یواه  الیخ  اشکال‘  بدون  ی‚خط  به  دنی"رس
 شک  زین  ملموس  یها  تیواقع  فیتوص  در  زبان  خود    دقت    در  کند.  منعکس  را  یشناخت  زبان   یها  جنبه  تمام  تواند
 است."  انیب از یناقص صورت خودش که  خط به برسد چه است،
 ی ها  حالت  و  یتاب  یب   ،یحال  شانیپر  ،یشاد  اندوه،  مانند  ک،یشناس  ییبایز  ـ  یعاطف  ـ  ینفسان  قیعم  یها  احساس  انتقال
  در   که  نکنم  فکر  گفتند،  ی شهر  یآقا  که  همانگون  معمول،  ی ها  آوا  و  ج یرا  (یها  خط  ای)  خط   قیطر  از  گرید  مختلف

  باشد. ممکن صد در صد صورت چیه به و حالت چیه
 و   ها  هگون  و  به  خراش  کردن  وارد  و  ها  زانو  و  نهیس   و  سر  بر  دسته  دو  زدن  با  تنها  را  ادیز  تینها  یب  یتأثر  و  غم

    زبان! با نه ؛یخودکش با ای کرد، ابراز توان یم گردن
  را   ی خط  چیه  شناسان  زبان  و   شود،  ی م  پنداشته  یواه  اشکال،   بدون  یزبان  و  خط  به  دنیرس  که  یباجود  و  ن،یبنابرا
 است. نبسته انسان یرو بر نهیزم نیا در کمال یسو به رفتن یبرا  را راه یکس دانند، ینم کامل

  که   ی ا  محدوده  همان  در  است،  ی ضرور  و  الزم   که  یی جا  در  تنها  و   قدم،  به   قدم   البته  زبان،  و  خط  اکمال   و   اصالح
 ی سود  که  یکار  اما  ست؛ین  ینادرست  یاقدام  ،یمسلک   و   معتبر  کانون  کی  قیطر  از  باشد،  یم  سریم  ما  یبرا  آن  امکان
 کردن   عیضا  وقت  تنها  " ی"بطر  لفظ  در  "ت"   فحر  به   "ط"   حرف  رییتغ   مانند  گردد،  ینم  دیعا  ما  یبرا  آن  از  یعمل
 ی میقد  و  پابرجا  نظام  ک ی  ختنیر  هم  به  سبب  احتماالً   کار  نیا  نکهیا  از  گذشته  بود؛  خواهد  ما  یها   سر  درد  بر  افزودن  و

  وزش  نیتر  میمال با که ماند  یم یا فرسوده و  کهنه یا پرده به زدن دست به آن به زدن دست  که ینظام شد، خواهد
   است. متصور آن ختنیر هم به انامک  یباد

 خود  یبوم  فرهنگ  از  دفاع  از  داد  و  ها  آن  با  مخالفت  وجود  با  ما  زیعز  هموطنان  از  یبرخ  که  ها،  یرانیا  ینوآور
  ی نم   شیب  یتوهم  را  اشکال   بدون  خط  و  زبان  به  دنیرس   خود  د،یتقل  مرجع  آنکه  با  کنند،  یرویپ  ها  آن   از  خواهند  یم

  ست؛ ین  زبان  خود  خاطر  به   هستم،  آشنا  ها  یرانیا  از  یاریبس   یستیشوون  یۀروح  و  تفکرات   با  من  که  ییجا  تا  داند،
  به  ران،یا  در  ها  یصفو  دنیرس  قدرت  به  از  بعد  سال  صد  پنج  شیب  و  کم  یط  که  است،  ها  ازعرب  نفرت  لیدل  به  بلکه

    است.  تیرؤ قابل یخوب به شاه، رضا  و خان رضا زمان  از خصوص
  است  یافغان/یدر  خط  شتریب  و  گر،ید  سال  1300  ـ1200  از  بعد  نکیا  که  را  شیخو  خط  تیهو  دیبا  ما  :کالم  ۀخالط

 یها  فرهنگ  برابر  در  دیبا   مجموع  در  را  خود  یفرهنگ   تیهو  که  زبان،  و  خط  تیهو   تنها  نه  .میکن  حفظ  ،یعرب  تا
 یمخف  انیب  یبرا  است  ی"ابزار  گفت  یم  له یگال  هک  آنگونه  بلکه  ست،ین  دستور  و  خط  تنها  زبان  رایز  .میکن   حفظ  گرید
ً   مختلف  شیآرا   قیطر  از  فرد...   افکار  نیتر   بر  حرف[  یس  و  یس  ای  و  هشت  و  ستیب  ای]  حرف  چهار  و  ستیب  صرفا
 !یچامسک  نوام انیب به کاغذ..."، صفحه یرو
  ی فرهنگ  گوجه  و  ینیزم   بی س  یجا  به  خود  .و..  اطالق  و  بوطل  و  یبطر  و  بادرنگ  و  یروم  بادنجان  و  کچالو  همان  به
  امپراطور   و  افالطون  و  طوفان  و  اطاق  را  اطاق  .میکن  افتخار  و  قناعت  ها  یرانیا  و...  اتالق  و  یبُطر  و  یباتر  و  اریخ  و

 و...  امپراتور و افالتون و توفان و اتاق نه م؛یسیبنو و... امپراطور و افالطون  و طوفان را و...
  و   میباست  دیبا   کنند،  قهیسل  اعمال  موجهه  لیدل  بدون  ما  زبان  و   خط  با  رابطه  در  خواهند  یم  که  ها  یبرخ  برابر  در

 بزنند. برهم نارسا، آنجا و نجای ا چند هر را، ما خط و زبان یساختار نظم ها نیا که مینگذار
  در   شانیا  که  یا  یانصاف  یب  همه  با  است،  کرده  آغاز  یافغان/یدر  ۀلغتنام  نیتدو  ۀنیزم  در  ریکب  سیق  یآقا  که  یکار
 دیمف   ما  مشکالت  رفع  و  زبان  یساز  غنامند  یراستا  در  تواند  یم  که  است  ییها  کار  از  یک ی  اند،  داشته  روا  من  حق
   گردد. واقع

  راه  از   یک ی  شک  بدون  است،  آن  نیتدو  تالش  در   نیآنال  جرمن  افغان   پورتال   که  ر،یکب  قاموس  با  شائبه  یب  یهمکار
  در   کل  در   واحد  الخط  رسم  جادیا  و  زبان  تحول  کار  از  یبخش  یاکمال  در  خود  ۀنوب  به  میتوان  یم  ما  که  است  ییها

  .میباش داشته سهم خود کشور
  که  است  ن یا یافغان ی فرهنگ  ی ها داشته و زبان  و خط به  دلسوز  و بادرک هموطنان همه  از/به من  یۀتوص و خواهش

  شرفت یپ  و  نیتدو  کار  در  مانع  جادیا  و  یافغان/ یدر  زبان  و  خط  ینوشتار  قواعد  و  یساختار  نظم  زدن   هم  بر  یجا  به
  رونیب  ریخ  نیآست  از  یدست  د، یرس  خواهد  خود  یفربه  و  ابهت  و  شوکت  به  باالخره  و  الجرم  که  افغانستان،  ریکب  قاموس
    است. ساخته مکلف  آن کردن به  را ها  آن وطن به عشق که کنند همان و کنند
  فرهنگستان   جمله  از  ،یفارس  ادب  و  زبان  فرهنگستان  نیاول  کار  آغاز  از  که  شوم  ادآوری  دیبا  را  نکته  نیا  ریاخ  در
 ار یاخت  در ها دولت که یامکانات  و ها دولت یسو از  یگرید یپ یک ی گذرد. یم سال  84 حداقل  ران،یا گانه سه یها

 دارد.  وجود ییها یکوتاه شان  یها کار در م،یشاهد  همه که یطور هنوز، یول شدند، سیتأس گذاشت، یم شان
  از  دور  شک  بدون  ظالمانه،  مینگو  اگر  افغانستان،  ری کب  قاموس  یکار  میت  از  انتقاد  و  معجزه  انتظار  تجربه،  نیا  با

 بود!  خواهد انصاف
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