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 ۰۱/۰۵/۲۰۱۵         نوشته : نجیب سخی

 جناب هاشمیان و سطح بحث
 

جناب هاشمیان طبق معمول نکات چند « افغانستان و مسألٔه زبان » جانب زیر عنوان  بعد از نشر قسمت اول مقالٔه تحقیقی  این 
 . فرعیات میگذرم و بمتن میپردازم را یاداشت فرموده که من از

اما ایشان توضیح نمیکنند که از کدام « من خبر دارم که وزیر اکبر خان انگلیسی هم میدانست ؟ » جناب هاشمیان مینویسد:  
و ع قرن اند ؛ تا ما هم بدانیم ،که زمینٔه مادی آموزش زبان  انگلیس  نزد  وزیر اکبر خان چگونه در شر منبع این خبر را گرفته

نزدهم در افغانستان میسر بوده ؟ با در نظر داشت اینکه انگلیس سیاست تبعیضی ضد مسلمان را در هند بشدت عملی 
اگرچه دشواریها زیاد بود اما موجودیت انگلیس ملت کهن » میکردچنانچه نهرو در کتاب نگاهی بتاریخ جهان خود میگوید 

 .ر خان فرد ضد انگلیس چگونه انگلیسی را آموخته ارزشمند میشودتصور اینکه وزیر اکب«  هندو را زنده کرد 
واقعیت اینکه هاشمیان صاحب تاریخ یک ملت را بیاد داشت و خاطرٔه شخصی خود تقلیل میدهد ؛ لهذا ایشان باین اصل عقیده   

 شود ندارند که تاریخ متکی  بسند و عینیت مادی نوشته می
ها مٔوخذ غیر مستقیم و موازی استفاده شده ؛ کسی آنرا  ن که در تحریر آن از ده منبع مستقیم و دهمقالٔه افغانستان و مسألٔه زبا 

 !! استیضاح میکند، که تخیالت شخصی اش را با سند تاریخی عوضی میگیرد
 دو سوال اول که جناب هاشمیان طرح میکنند از همین نادیده گرفتن دستور تاریخی نشأت میکنند 

است ؛ ایشان میپرسند « نامسأله »زبان درین کشور بمثابٔه یک معضلٔه فرهنگی ؛ در واقعیت یک  نوشتم :  سوال اول؛ من
این موضوع از نظر فرهنگی از انجهت نامسأله است ؛ این زبانها » چرا چنین است ؟ جواب در خود مقاله داه شده است : 

م سقوط ۱۹۳۰میالدی که بابر پادشاه بود تا سال ۱۵۰۰از سال ، یعنی « اند ازچند قرن است که در مجاورت هم زیست کرده
 بچه سقأو ؛  جنگ ، دعوا و محرکٔه زبانی در تاریخ این منطقه ثبت نشده است بناًریشٔه در تاریخ این اقوام ندارد ؛ مگر ادامهٔ 

دو صد سال میشود ، که افغانستان با هست  ... زیرا زیاده از « مسألٔه » اما بحیث پدیدٔه اقتصادی کامالً مطرح و  دستور  :
اقتصاد وابسته نفس میکشد .این قسمت دستور رایاایشان نفهمیده اند یااینکه مسامحه فرموده اند؛ زیرا اقتصاد وابسته فرهنگ 

 !آورد وابسته را بدنبال  خود می
طی :» ی نیستند ؛ من ایضاح نمودم که در سوال دوم جناب هاشمیان دو باره شهادت میدهند ، که پابند بتاریخ ودستور تاریخ 

معاهدٔه  تمام مناطق قبائلی شرق و جنوب، یعنی چترال ، باجور ، سوات ، بنیر، جیالس   ،  وزیری و شهر پشاور ؛ باستثنای 
ریباَ یک کافرستان باقی تمام مناطق یادشده را امیر طی معاهدٔه دیورند از پیکر افغانستان جدا کرد  ، که مجموع این انزوا تق

؛ این نظر و یا پیشنهاد من نیست ؛ این تاریخ است!! ؛ از هر زاویه ئیکه نگاه کنید نتیجٔه آن « سوم حصٔه خاک  افغانستان میشد
چنین است که امیر پشتونها را با معاهدٔه دیورند در حدود قلمرو خود در اقلیت قرار میدهد ؛ شما اگر میتواند این دستور 

فی کنید همه آنرا با آغوش باز خواهند پذیرفت ؛ اما خود را در عقب احصائیه های خلق و پرچم و مال ربانی تاریخی را رد یا ن
 !! و غیره کشیدن با تاریخ هیچ رابطٔه ندارد

 شود موضوع هنوز هم اسفناکتر از قبل است آنگاه که در بحث زبان داخل می 
ها سالهاقبل نوشته بودند ؛ آنرا دربست میخواهد بر  زبانرا که ایرانی  یعنی هجا شناسی« فونولوژی » بفرمودٔه خودشان    

 ! زبان دری تطبیق کند ، که این وضعیت گفتار متناقصی را نزد ایشان دامن میزند
ایشان میفرمایند که ولوع نیست  مگر ولو است و اضافه میکند ، که واو دومی  ولو ساکن است  اگر چنین باشد که ایشان  

یند این کلمه باید با رو ، مو، خواهرو و ...   باید قافیه بسته شود ؛ در حالیکه ولوع با وزن  پالٔو سقأو و... واقع میفرما
میگردد؛ زیرا عین در آخر این کلمه جهت ادای حرکت واو دوم که متحرک یعنی مفتوح است ؛  باید نوشته شود طوریکه در 

هابرای ادای  حرکات حرف ماقبل  شان اضافه میگردد ؛ این حکم در زبان در ی زبان دری هـ غیر ملفوظ در آخر کلمات تن
 ! جاری و عام است ، اگر شما قبول نداردید اختیار بدست خودتان است

ها را تکرار میکنید  است ،که شما هم گفتٔه آن… در مورد معنی ولوع لغتنامه های ایرانی میگویند که به معنی اگرچه،مگر و  
 « اگرچه این درد مرا میکشد اما بتو پابند هستم»ضوع را عمالً طی مثالی ارزیابی میکنم ؛ مثالً درین جمله : . اینک مو

درین جمله فصاحت وجود ندارد!  « ولوع این درد مرا میکشد اما بتوپابند هستم » چنانچه بعوض اگرچه ولوع را بنویسیم : 
تباین بین این دو «  ولوع این درد مرا بکشدباز هم بتو پابند خواهم بود :» این جمله در زبان فصیح دری  چنین نوشته میشود

رود که موضوع الزمی ومعلوم باشد ؛ اما ولوع وقتی کاربرد دارد،  آنگاه در جمله بکار می« اگرچه»جمله از آنجهت است  
وجود حالت شرطیه است، که  که موضوع جمله شرطی و مجهول باشد ؛ لهذا ولوع بمعنی وسعت ، فراخی ، کالنی وصف و

     . حریص نیز بمعنی اضافه طلب و کالن خواراست
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م یک ایرانی ترک نژاد بنام پرویز ناتل خانلری از فرانسه دکتورای در رشتٔه زبانشناسی اخذ ۱۹۶۰ـ۱۹۵۵در حدود سالهای 
بنام وزن شعر فارسی نوشت در  نمود او کتاب تاریخ زبان فارسی را در تحسین وتهنیت شاهنشاه وقت نوشت و هم کتابی

گفت این علم العجائب است ؛تما م محتوای بقول خودتان فونولوژی شما همین  حالیکه خود علم عروض را نمیشناخت؛ زیرا می
 صوت شناسی خانلری  و ادامٔه  آنست ؛

د ؛ ببزرگ بودنشان ماشک م از بزرگان و اشخاص ذیصالح جمع شده بودن۱۹۶۰همچنان در کمیتٔه که شما فرمودید در سال  
نداریم اما ذیصالح بودنشان قابل سوال است ؛ زیرا قسمت زیاد افراد این کمیته مانندخانلری عروض شعری را نمیدانستند ، 
اگر کسی ساختمان وزنی و هجائی زبان دری را نشناسد ، خصوصیات آوازی آنرا تحلیل کرده نمیتواند ؛ ازاینجاست که ما 

بان خود را ناقص میشناسیم ؛ لهذا کلماترا عادتاً تلفظ کرده و مینویسیم ؛ اما نه شعوری و قانونمند؛ خصوصیات آوازی ز
 !! چنانچه قانون تلفظی هـ غیر ملفوظ را شرح نمودم اما شماآنرا قبول ندارید

کنید، یعنی بیت را در قید  شما بیتی از حضرت بیدل ویا هر سخن سرای حقیقی دیگر را بگیرید ، و اگر بتوانید انرا تقطیع    
ارکان وارکانرا در کمیت هجا ها محاسبه نمائید ؛ خواهید دید که کلماتی چون مسؤول ،تغییر ، تأیید به تلفظ هجائی زبان دری 

تید این نوش« تغییر » مربوط نیستند ؛ زیرا با هیچ کلمه اینزبان قافیه بسته نمیشوند؛ بطور مثال کلمٔه تغیر که شما بار بار آنرا 
شود ، که هیچیک ازین کلمات با دو ی نوشته نمیشوند پس چرا تغیر را ما با  قافیه بسته می… کلمه با تعمیر ، تدبیر ، تعبیر و 

اجتماع ساکنین در :»  دو ی نوشته کنیم؟.  آیا این یک تناقض نیست؟ ؛ مفتی مراد آبادی در اصول عروض خود مینویسد 
و ایندستور را مردم دری زبان در محاوره روزانٔه شان مراعات میکنند ؛ «  محسوب است زبان دری نقض کالم  منطوق 

میگویند؛ چون دو حرف ساکن ومتواتر را تحمل ندارند، یکی را حذف نمودند؛ اینک زبان «شبو » مثالً گل شب بو را تنها گل
ساکن مترادف را پهلوی هم قطار کرده بنام  بمردمی که مربوط است دوحرف ساکن را پشت هم تلفظ نمیکنند اما  شما حروف

 !! م برین ملت بیچاره تحمیل میکنید۱۹۶۰کمیسیون سال 
شمادستورمیدهید که همزه ُجز اصوات زبان دری نیست ؛ مطمئن هستید که همین ُجز اصوات فارسی نبوده در   منبع حقیقی   

در دندانٔه ی واقع گردد ؛  در افادٔه تاکیدی یا تکیه ئی زبان  و  اصلی آن  ؛ زیرا   واقعیت اینکه مخرج تلفظی همزه گاهئیکه
ها، حتی آنها یای مجهول را دقیق تلفظ نمیکنند  ؛  پرویزخانلری در کتاب  فارسی بکار برده  شده نمیتواند، یعنی نزد ایرانی

از «! ت هجا ها صورت میگیرد  شود ؛ اما تلفظ دری با کمی فارسی با تأکید و تکیه تلفظ می»وزن شعر فارسی خود میگوید 
همزه ُجز »اینجاست که تمام سخنسرایان دری همزه را وسیعاً در کالمشان بکار برده اند، این فرمودٔه شما، که میگوئید 

چنین معنی میدهد که خدای ناخوسته رودکی ، سنائی ، فردوسی ، موالنا و... و... که همزه  طبعیتاً  «  اصوات دری نیست 
اند ! ؛ اما ارشاد نفرموده اید  ،  که دیگر حروف  ان افاده گردیده است ، اشخاص نا واقف و نیمه بیسوادی بودهدر کالم ش

عربی که در زبان دری رایج اند آیا ُجز اصوات دری هستند؛ یا تنها آنانیرا که ایرانی ها تلفظ کرده نمیتوانند ُجز اصوات دری 
ریشٔه واحد دارد؛ اما زیاده از ها  ا ایران ستائی شما کاری ندارم ؛ اگرچه زبان ما با آننیستند  ؟؟ من با موضع ایران ستیزی وی

دو هزار سال است که ازین قالب  مشترک وا جسته اند ، و هرکدام راهی جداگانٔه را طی کرده است ؛ اگر ما بتاریخ احترام 
 ! اریمذن آنرا ارج بگداریم ؛ باید این راهپیمائی دو هزار سالٔه زبان پارسی و گویندگا

آخرین تناقض  در مورد غیاث اللغات است؛ زیرا درین کتاب برای تشریح  و توضیح خصوصیت تلفظی زبان دری ، کلماترا 
قافیه میبندد و وزن میکند همه را در قید حرکات و ممدودات شرح وبیان مینماید ، یعنی خصوصیت هجائی زبان دری را تا حد 

اما شما اذعان میفرمائید، که در غیاث اللغات نقص فونولوژی وجود دارد؛عجب اینجاست که خانلری نیز اکثر مراعات میکند؛ 
تحلیل عروضی زبان دری را علم العجائب مینامد ؛ درحالیکه علم عروض را نمیداند ونمیشناسد ؛ امیدوارم که وضعیت شما 

اً بزبان پارسی دری و ساختمان آوازی آن  مربوط میشود ؛باید  چنین نباشد ؛ زیرا غیاث اللغات یگانه کتاب لغت است که واقع
 . دری زبانان  به غیاث الغات وسیعاً مراجعه کنند تا یک شاخص مقیاسوی در تمیز اصل از نقل نزد شان وجود داشته باشد

باین موضوع تماس مزید در قسمت دوم نوشتٔه افغانستان ومسألٔه زبان اگر آمریت محترم سایت افغان جرمن آنرا نشر کند  
 . گرفته شده است

باید عرض کنم که هدف ازاین مقاله تنویر و وضاحت بخشیدن به جنبٔه تاریخی موضوع است ، چنانچه اتفاق افتاده و عیناً   
آیند و هر رنگی که دارند زبانرا بحیث مادٔه سوخت ماشین جنگ شان بکار  وجود داشته،تا افراطیون از هرجهتی که می

رند. ؛اما بهیچصورت منظور از آن برانگیختن مباحثه بین اروپا و امریکا نشینان ، که اسپ در کمند و نان در کارخانه نگی
حاضر دارند؛ نیست ، که با طرح سواالت بی محتواو اظهارات متناقص میخواهند عرض اندام کنند و بجای اینکه خود را در 

شان َرجعت میدهند، که این وضعیت واقعاً ضیاع وقت و امکانات است برای سطح بحث ارتقأبدهند ، بحث را در حدود خود
کسیکه مانند من ؛ هم کتابت میکند ونیز هر صبح تا شام برای تأمین معاش مشغول است ؛ لهذا این اولین و آخرین تشریحاتی 

 . هست که خدمت شما ارائه نمودم
 

 انتهی                                 
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