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 فرهنگستان را
 با توجه به تبصره های فضالی واقعی ایران

 خوبتر بشناسید...
 

با استفاده ازصحبت های طنزگونٔه دوکتورلطفعلی صورتگر، نقل کرده اند که : روزی چند نفر از اعضای فرهنکستاِن 
ر ، به نظ[ را تغییر دهیماگر قرارشود کلمٔه ] چیز » رسید: ایران، باهم مجلسی داشتند. یکی از آقایان بشوخی پ

 «فرهنگیاِن ارجمند، چه کلمه یی را می توان بجای آن برگزید ؟ 
ود باآلخره می ش» یدن، گفتند : اعضای فرهنگستان که یکی از وظایِف شان لغت ساختن بود، پس از مدتی اندیش

 !...«[ بجای آن برگزید چیزی]
 

 در دورانی که ادبیات وزبان فارسی بازیچٔه » ... ه های تهران مصور نوشته شده است: در یکی از تبصر
اشاره به «) دسِت گروهی از افراِد بی مایه وجمعی ازلغت سازان و ادب بازاِن خام طبع قرار گرفته است...

 فرهنگستان ایران(.
 :ی ندارد. مثل زبان تاریخ وصاف زبان اختراعی و مصنوعی دوام» درکتاب هزارسال نثر پارسی می خوانیم

 و برخی از لغات فرهنگستان ...
  :اشکال اینست که مردی شیاد وجعال در »... یکی ازاستاداِن معروف ایرانی ، بناِم سعیدنفیسی می نویسد ِِ

سیصد سال پیش، درهند زبانی اختراع کرده که هرگز یکی ازآدمی زادگان بدان سخن نگفته است وآن زبان 
باِن دساتیرست. عده یی فرهنگ نویس ساده لوح  ازآن روزتا کنون همٔه آن کلماِت جعلی را در معروف به ز

 کتاب های خود جاداده اند وبسیاری ازآنها بسرزبان ها افتاده وحتی برای خود ناِم خانوادگی ازآن گرفته اند.
  رواج داشت. لغات دساتیری،  روزنامٔه کیهان نبز نوشته است: ... بازار جعل و تزویر درتاریخ و زبان ما

بازماندٔه زبان ِ مجعول اکبرشاه هندی است که ساخته های فکر افیونی خویش را بجای آثار دین زردشت، 
بخورد اطرافیان و درباریان می داد و ازهمان روزگار، مشتی لغاِت جعلی مثل نطفٔه حرام درفرهنگ های 

ازطرف وزارت فرهنگ به چاپ رسیده ) و طبعا ًاز  نیز که« فرنوسار»فارسی راه یافت. حتی درفرهنگ 
 نظر فرهنگستان گذشته است،(... چنین لغات فراوان بچشم می خورد.

 

در فرهنگ های متداول که تا امروز مرجِع لغت نویسان بوده است ، کلماتی وجود دارد که در نتیجٔه قلب و تحریف 
حرفی خودداری  که درنقطه گذاری اشتباهی بوده، ازتغییرتصحیف مؤلفاِن گذشته، درست نخوانده اند ودرهرجا  و

 نکرده اند. مثال ً نون را گاهی یا وگاهی با وگاهی تا خوانده اند و همان گونه نوشته اند...
 

روزنامٔه دادگستراِن می نویسد: تأسیس فرهنگستان روزنه یی نشان داد که شاید یک چنین کلید  ضروری،   -
 دسترس عالقمندان، بالخاصه دانشجویاِن کشورقراردهد. مع التأسف آن پرده جزصندوِق دانش فارسی را در

 تقلید و تظاهر چیز دیگری نبود ... 
 

 نویسد: جعِل لغات، ، چنین می«ِم مجعوالِت فرهنگستانعواقِب شو» )چاِپ تهران(، تحت عنوان فرهنگِ رشیدی    -    
 کرد، چنانکه اعضای فرهنگستان باورِت قانونی پیدااصول ُمَسلِم فقه اللغه، ص تصرِف خالف قاعده در

حطاِط بی ان عجیِب خود، دست و پای آذرکیوانیان و نویسندگاِن دساتیر و دبستان را از ُپشت بستند ومجعوالت 
 ه اگرکگرفت. بطوریاست، فرا «افصح ِلغات»که بقوِل محققین  شیوای دری را سابقه یی، زباِن شیرین و

 ادبیاِت دری یعنی خداوندان زبان وفردوسی ...  رودکی و خیام و خواجه نصیر و عمر سینا و ابوریحان و ابنِ 
انباشته از مجعوالِت فرهنگستان  خالِف قاعده و کتِب درسی رسمی، که حد اکثر بخواهند از زنده شوند و

کامل، خایب عجز اظهار بااست، چیزی بفهمند  انگشِت حیرت بدندان خواهند  خاسر، ومأیوس(  امید و نا) ِِ
 !گزید

 

 فضالی عزیز ایران!.. وهاج : 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wahaj_seraj_farhangestan_iran_ra_khubtar_beshenased.pdf
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طنخواهِ و )برضدعالیِق مردم آریانا، های طلوع ونظاره کنید که از طریق تلویزیون ظاهرا ًافغان( را)بیایید مقلدیِن 

 ند !؟..  می کن ی لجبازی(، تقلیدافتخار )وحت و غرورترکیباِت کودکانٔه فرهنگستاِن شما باچه  خود(، ازهمان مجعوالت و
 

////////////////////////////////////////////// 
 

 اینهم: برخی ازلغاِت تهاجمی فرهنگستان:

 فا این مسایل نیستند، لط عزیزانی که طرفدار. خاص( آزادانه انتقاد کنید مطالعه و )درهمین مواردِ  تمنا می کنم دقیقتر 
 پاسِخ من به اعتراِض مزدوراِن اجنبی درین باره، کمی تــُـند خواهد بود  کنند.تبصرٔه بیجاهم ن خوانند وب

 

 درزباِن ما وجود ندارد. به دوستاِن عزیزباید )بطورمستند(عرض کنم که:  -واژه 
 است و ربطی به زباِن دری ندارد. « پهلویک» ، اصال ً «واژه» اول : لغِت کهنٔه 

 بوده، به معنیء «  اجو»  این لغِت پهلوی دراصل -دوم 
 «.  گوینده و امربه گفتن»

وقِت صرِف  دعایی بوده  است که زردشتیان در -سوم 
سر ِخوان می خواندند.)درحالی که ما، مردِم  طعام، در

 افغانستان، درزباِن خود 
 را داریم(... « و ـ لغت -کلمه »

 حاال شما کدام یک را ترجیح می دهید:
خوِد ما... یا واژٔه پهلویکِ کلمه و لغِت هزارسالٔه »

 «همسایه را ؟
 است که صرف ریشٔه آن در« پهلویک» این هم -ویژه 

 زبان های پیش ازاسالم وجود داشته، یکی ازلغاِت مردهٔ 
پارسی ها است که ازچند سال به این طرف، باردگر، 

ه یعنی: از زیرخراب)توسط فرهنگستاِن ایران احیاء شده، 
استخراج گردیده است(  تا ی های امپراتوری ساسان

ما سازند اش « خاِص » جاگزیِن کلمٔه مقبوِل هزارسالٔه 
   ! 

کهنٔه پهلویک، توسط  یکی دوباری که این لغِت بسیار
 «خالص» ، معنیهان شاعر قروِن گذشته استعمال شدیگ

را... بطورمثال: مسعود « خاص»را داشته است، نه 
، این ندگی می کردواخر قرن پنجم هجری زسعد که در ا

 بکار برده است: « خالص»لغت )ویژه( را به معنی 
 

دل که  -ویژه می کهنه کش ، گشت چوگیتی جوان » 
درهمان فرهنگ «... سبک شد زعشق درده رطل گران
 یعنی: )رشیدی( می خوانیم:  ویژه داشتن

 پاک نگهداشتن، -1خالص نگهداشتن، -1
 مصون داشتن... ویژه کردن،  -1

 خاص و» اخالص ... و ازهمین قبیل. حاالکدام یک راترجیح می دهید:، خالص کردن، بی آمیزش ساختن یعنی:
 پهلویکِ ایرانی هارا ؟« ویژهٔ »یا  «...سالٔه خوِد ما مخصوِص هزار

فوراً توسط مزدوراِن  داغ ِ فرهنگستان ایران بیرون، و تنور ر ازاین ترکیِب بی معنی که درین اواخ - شهروند
مجموعه یی  ایران( که خود غانستانی شان جذب شده است، درهیچ فرهنگی وجود ندارد، )جزفرهنگ فارسی امروزاف

مردِم افغانستان، خوشبختانه بجای شهرونِد ایرانی ها: تبعه،  )ما ترکیباِت اختراعیء همان فرهنگستان است. از لغات و
 اهالی، باشنده و همشهری داریم(.                 
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صاحِب »معنیء این معجوِن مرکب  ، چه معنی دارد؟...اگر«شهر کنار در« وند» راِض عمده اینست که: آوردنِ اعت
آن صورت سؤالی پیدا می  در شکم خود کشیده است. زیرا فرهنگستان از باشد... طبعاً  «دارا بودِن شهر»  یا« شهر

 شود که: 
، داری صاحب و دارای یک خوِد خدا، نعوذ باهلل»؟ )یعنی  یا دارای خدا ؟ صاحِب خدا»چه معنی دارد؟... خداوند

« روندِ شه»باید این  این که معنی ندارد!... بناًء : نه تنها جواناِن ما، بلکه ایرانی های هوشمند نیز«...است؟ خدای دیگر
 ساختٔه فرهنگستان را در باطله دانی بیندازند!

 

 بس و خاص است ووصِف خدایی بت  -دِد هیچکس  ــی مــده ای بــآم
 داستــآنکه خودآهست همین یک خ  - آنکه خودآید بخدایی سزاست 

 

نظامی گفته  را دارد ) نه معنی صاحب را(، چنان که« مانند» درزباِن دری، معنیء « وند»  دقت کنید که : کلمهٔ 
 ِد خدای خود دوستش داریم. ، یعنی مانن«گرچه خدا نیست، خداونِد ماست -خواجه مع القصه که دربنِد ماست » است: 

 حاال کدام یک را ترجیح می دهید؟
 «تبعه، اهالی، باشنده یا همشهرِی وطِن خوِدرا... یا شهرونِد کشور همسایه را؟ » 

نگ ج» ) نه دری است، نه پشتو، نه پارسیک است ونه عربی( فرهنگستاِن ایران لغِت چالش را بخاطرمعنیء -چالش 
اقتباس کرده است، بدوِن آن که به دیگرمعانی آن بیندیشد... یکی ازمعانی اش، باعرض  آن، اززباِن ترکی« وجدل

 است... « جماع کردن » معذرت، 
 «ناگهانی از خرد خالیش کرد   -این نظر با آن نظر چالیش کرد  » مولوی گوید: 

 -جوالن » عنی دیگرآن: و چالشگر: یعنی حریص درجماع... چند م«!. جماع کردن» )توجه کردید؟(، چالش یعنی:
که هیچ یک معنیء جنگ و جدل را « و خرامیدِن مغرورانه  -رفتار از روی کبر وغرور  -رفتن با ناز و خرام 

 راداریم...« جنجال»ندارد. درحالی که ما، دوست داراِن فرهنگِ افغانی، کلمٔه صاف وسچٔه دری
 بنابران: کدام یک را ترجیح می دهید؟ 

 را ؟(                                                                                    « چالش»کثیِف ، یا کلمٔه «اجنجاِل خوِد م)»
 در ، همراه باشاگرد ِوفاداراش )آقای لطیف محمود( که مدتی پیش، با آوازٔه استعفای )صد«فیاض» یادداشت: آقای

 معصومیت شان خاطره اغفال کردند تا ب را «افغان جرمن آنالین»و« دل افغاند در»صد دروِغ( خود، مجلٔه 
 لطیف جان( بی خبر این مصیبت )باالی نصیرجان و آن را مالمت کرده، به کسانی که از این و )!(...اشک بریزند و

 مانده اند، بفهمانند که: 
 » ولی نخواستند که اجنبی، یا را فدا ساختند، این دو نطاِق معصوم، به حدی وطنخواه هستند که خود وچوکی خود

باالی شان حکومت کنند و ازنتیجٔه مرگبار بمهای فرهنگی خود که همه روزه  برمغز و ذهن و « سایه وهمسایٔه  شان
 شعور مردم افغانستان می ریزند،... لذت ببرند!  

ت که: درین اواخر، کلمٔه اس عزیز مرتبط به استعداِد خداداِد همین دو«( چالش»موضوع  عرِض فعلی من )عالوه بر
ش زا چال»با فصاحِت کامل می گویند:  ترکیب می کنند و« زاییدن»با مخفِف لغِت  - هوشیارانه! - چالش را شرم آور

 چند عرض معذرت( بعد از )با منطقی داریم !... چه خوب فهمیدند که آه که چه نطاقاِن راستگوی، دقیق و«!( ... شده
 ما نگیراد !.. پدید آید... خداوند این جواناِن فهیم را از« زایش»باید ، طبیعًة ً «چالش»

هم )به تقلیِد ایرانی ها ـ  را« سنا»دری حرف می زند، کلمٔه فرانسوی  زباِن پشتو و دو به هر آقای فیاض که ظاهراً 
ه افغانستان پ د» جرگه استعمال می کند:  جای مشرانوه بارٔه آن بیشتر صحبت خواهم کرد(، ب بعد در که چند سطر

 « !!سنا کی...
مردم افغانستان را هم به َسبک ولهجٔه ایرانی « بـِلند» آقای لطیف محمود )عالوه برآنچه که گذشت(، درین اواخرکلمٔه 

که گویی درذهن ودهن اش مدِت زیادی جوشیده، عاقبت به غلیان رسیده « بووولند» تلفظ می کند...)چنان« بولند»ها، 
 است !(
»  آن بوی وطن فروشی به مشام می رسد، بخاطر شعار ارٔه نه چندان جـِّدی به این گونه لجبازی ها که ازعلِت اش

 دپابندی خو صحنٔه سیاست فعلی( رعایِت آنرا تضمین و )در جناح کشور است که وطنخواهاِن واقعی دو« وحدِت ملی
عادت کرده اند،  ای رسالت که به این گونه مانـَـورهابه این اصِل مهم تسجیل کرده اند... ورنه، نزِد افغاناِن دار را

 چندان اهمیتی ندارد...
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، با کرونِش برادرانه ، به همشیره های گرامی این است که این  «چالش» توصیٔه ما)خوِن دل خورده ها(، درختم بخشِ 
درجوامع ما رایج ساخته )صددرصد دری(، « جنجال»لغِت دور ازآداِب افغانی )چالش( را که ایرانی ها بجای لغِت 

اند، هرگزاستعمال نکنند ، ورنه، می ترسیم که طنزهای تمسخرآمیز جواناِن شوخ ِما  درین مورد، شروع خواهد شد... 
 َبـما غرض نیس!

 

 !   senate  …  :) نه دری است، نه پشتو، نه پارسیک، نه عربی، نه ترکی...( بلکه فرانسوی است-سنا  
این بحراِن ضِد ملی، با آواز بـِلند گریه کنیم؟... درین دم که همٔه ما  خاطره آور نیست و نباید ب دردخوانندٔه عزیز! آیا 

طول سیزده  افغان، در« آمدِ  بر نو»  جوانانِ  این که عده یی از داده ایم، بی خبریم از را سر« وحدت ملی»شعار 
 ایه های افغانستان که زباِن معجون ِمرکِب شان پـُرهمس یکی از اصرار تشویق و سال اخیر کوشیده اند، به تحریک و

 »به این دلیل ِ سخیف که  را« مشرانو جرگه»نه فقط اصطالح لغاِت پارسیکِ پهلوی و کلماِت فرانسوی است،  از
ه ، بدهبین بر است، از« عربی» به این بهانه که می کنند، بلکه اسِم قدیم آن )مجلس اعیان( را نیز است، محو« پشتو

برادران ما )حتی  جانشین آن می سازند... و خواهران و ور تبلیغاِت وسیع مزدوراِن ایران، کلمٔه فرانسوی )سنا( راز
 ؟!...گویا قلبا ً پذیرفته اند ؟ - تالش نا روا را چنین وضع اسفبار و استاداِن پوهنتون های افغانستان( نیز عده یی از

 حاال کدام یک را ترجیح می دهید: اعتراضات شان؟ ، کجاست عکس العمل واستاداِن پوهنتون ها نپذیرفته باشند اگر
 را؟ فرانسوی( -)ایرانی « سنای» ما ؟  یا خود« مشرانو جرگهٔ  مجلِس عیان و»

 

اثر تشبث همان همسایٔه افغانستان، لغِت  در سلطنِت کرزی( نیز آغاز )بجای برق(: دوازده سال قبل )در -انرژی 
مخدوم رهین، اسم با اصرار ِ سید  و –وارد زباِن دری ما شد « برق»کلمٔه بجای «  energy-انرژی» فرانسوی 
  !مبدل گردید «انرژی و آب»، فورا ً به وزارِت «آب و برق »وزارِت 

 حاال کدام یک را ترجیح می دهید:
 )فرانسوی تهرانی( را؟« انرژی»؟  یا خوِد ما «برقِ »
  

اِت و علیه تهاجم بخوانند ... ما جداً  می کنم که هموطنان عزیز وقتی تکرار نم )تامی ک تکرار – )بجای سلسله( ِسری
ِج بار افغانستان به او و زمانی که دیموکراسیء بی بند می کنم: از فرهنگی همسایه، جداً، مبارزه کنند( بلی تکرار

ن قانو»  به شیوهٔ  - اصطالحات ایرانی نیز کلمات و ترکیبات وهجوِم اینگونه قابل تحمِل خود رسیده است،  غیر
اذهاِن عامه پیدا کرد،  نفوذ در مانع و گسترده تری برای ورود و طول سیزده سال اخیر، فضای بال که در« جنگل
 شدیدتر می شود... بروز بدتر و اخالقی ادامه دارد، بلکه روز همان روِش غیر هم نه تنها با هنوز

، جلد دوم فرهنگِ معین، به مردِم 1۷۸۱صفحهٔ  در ، «ِسری»شرح معنیء کلمٔه  ، بعد ازمؤلـِِف دانای فرهنگِ معین
 « استعماِل این کلمٔه بیگانه، اولی است. احتراز از»ایران چنین توصیه کرده است که: 

که « رانآدم های جاه طلِب ای»تهاجماِت  ، نه ازایران پند بگیریم ما باید ازین روِش وطن پرستانٔه علمای راستینِ 
 را به دشمنیء دایمی مبدل می سازند! « همسایگی»دوستی ومودِت 

تلویزیون های ایرانی بازار کابل، به حیث  بیژن که در زباِن آقای بشیر را از« serie - سری»کلمٔه  که درین اواخر
شـُـنیدم، نه به لهجٔه  » که به حیِث یک افغاِن دارای رسالت: آگاِه سیاسی معرفی شده است، ُشـنیدم )توجه فرمودید

 دیگران خواهد از حساس، محتاط تر ، چون احساس می کردم که این بدخشی عزیز درین مورد«(ایرانی ها شـَـنیدم
اهوارٔه گ» ش خودخود گفتم: وقتی چنین شخِص رسیدٔه افغان که زادگاِه  بود...، مأیوسیِت عجیبی به من دست داد و با

ه ب بگیرد، چنان بیخود می شود که )بی اعتنا مزدوراِن همسایه قرار آتموسفیر ، در«تزبان و ادبیاِت ُسچٔه دری اس
 زباِن شیریِن خود ترجیح می دهد... از مزدوراِن همسایه چه گالیه ؟!       اصِل خویش( فرهنگ و زبان بیگانه ها را بر

 حاال کدام یک را ترجیح می دهید:
 ی تهرانی( را ؟)فرانسو« سری»خوِد ما ؟  یا « سلسلهٔ » 

آنرا  تازیه بستٔه جامه )بقچٔه لباس( اطالق می شود که ب»فرهنگ های ایرانی به معنی:  یکی از این لغت در -پرونده 
 به این فرد توجه کنید: «. رزمه گویند

 

 «خانه ام زوست پـُر ز پرونده   کیسه ام زو پـُرست از بدره» 
 

می ریزد، همین  به مغز ِمزدوران ِافغانستانی خود دامن لغِت فرانسوی رابران، فرهنگستان ایران که خود دامن  بنا
ی م طوِل قرِن اخیر، استفاده کرده ایم و در )دوسیه( یک کلمٔه فرانسوی ما افغانان نیز، صرف از که متوجه می شود
« کیَچـپـَـن» اکثر ن حدکرده است مردم افغانستا چون فکر و دادِن آن می افتد... تالش تغییر در اً کنیم هنوز، سریع
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ه ب فوراً هدایت می دهد که این کلمه را « مخدوم رهین»بین جوال ها بیرون کشیده، به  از را« پرونده»هستند، کلمٔه 
 !بکن سراسر افغانستان، مسجل بساز و تکثیرش ، در«دوسیه»جای 

ازینوی ک»ما، چگونه  کابِل عزیز رد که ازک حاال اگربه دو تلویزیوِن کابل )مزدوراِن ایران( گوش بدهید، تعجب خواهید
 !ساخته اند« واژه بازی، چالش بازی، نشست بازی، پرونده بازی و و و و و بازی

جوالی که » چنین نوشته اند: را« پرونده» ستوِن دوم، معنی ۸۷۷صفحٔه  ایران نیز رجوع کنید، در به فرهنگِ معتبر
امروز ـ )به توصیٔه »: . بعد اضافه شده«ها بندند ریسمان با هند وآن ن را در استاداِن بزاز اسباِب دکاِن خود

 «به دوسیه اطالق می کنند. فرهنگستان(، پرونده را
استفاده می کرده اند، مدتیست دراثر اصرارفرهنگستان،  به دوسیه « پرونده»یعنی مردم ایران که بدین معنی ازکلمٔه 
لی تبدیل می کند، و« دوسیه» زیز: فرهنگستان، پروندٔه قدیم مردِم خود رابه پناه  برده اند... )توجه کردید خوانندٔه ع

 تغییر بدهید ...! ( « پرونده» مردم افغانستان را به « دوسیٔه » به مزدوران افغانستانی خود هدایت می دهد که 
  حاال کدام یک را ترجیح می دهید:

 جزء زبان ما شده؟ یر،طول قرِن اخ را که در« دوسیه» صرف یک کلمٔه فرانسوی
 می گویندش ؟« پرونده»ایرانی ها را که  جواِل افزار یا کیسه و

فرهنگستان ایران تالش دارد، دردرجٔه اول کلماِت مجلس، جلسه یا اجالس )عامترین وساده ترین لغاِت مردم  -نشست 
را که معنی خاص خود را دارد  « ستنش» مارا ازبین برده ، کلمٔه « جرگٔه » ما( را وهم تدریجاً  لغِت معمول دری

 )یعنی هیچ ربطی به جلسه واجالس ندارد(، جانشیِن آن سازد !.. 
م ، من اینجامی نشین» است. وقتی می گوییم:« برخاستن یا ایستادن» مقابل « نشستن» درزباِن مردِم افغانستان ،

انٔه سقِف خ»معنی اش این است که « ت کرده...سقِف منزل ما نشس» آیا جلسه کرده ایم؟..اگربگوییم:«...برادرم آنجا
آیا معنی اش این است که «. پدرم به مجلس ترحیم رفت ودرکنجی نشست...» وفتی می گوییم: «.. ما مجلس دارد؟ 

نین چ!« دفعة ًمگسی روی قورمه نشست » گویا پدرم درکنِج مجلس،  جلسٔه دیگری برپا کرد؟... وقتی می گوییم:
همین که احمد برچوکی سینما نشست، زلزله »؟... یا: « مجلسی برپا کرد»یا مگس بروی قورمه معنی میدهد که گو

آیا احمد با دهها احمد ومحمود کلبی ومقصوِد دیگر، درسینما جلسه داشتند؟... کسانی که برای تماشای ِفلِم « شد...
  -ستان جلسه کرده اند؟ دلخواِه خود، درجمعی ازهموطنان درسالوِن سینما می نشینند، بزعِم فرهنگ

ازمجلِس ما مردِم دوروی » ال اقل ـ ازمجلِس فرخی پند گیریم که سروده است :  -خواهران و برادراِن ارجمند ، بیایید 
 «.پیش آر گِل سرخ و فروکن گِل دوروی -برون کن 

س پ -وزی چوشمع گرهمی دعوی کنی درمجلس افر:» را دریکی ازآثار سنایی جستجوکنیم « مجلس»بیایید لغِت 
می دینارگون چون آب حیوان باد بردستت » یا معزی را شاهد بیاوریم: -«برای جمع همچون شمعت ازخود خورد کو

انا هم -نسازم مجلسی کز سایٔه خویش » یا خاقانی را زحمت بدهیم:  -«که مجلسگاه تو خرم چو نزهتگاِه رضوان شد -
ز رستم همی  -بدسِت چِپ خویش برجای کرد » مشهور را ورق بزنیم:  و باآلخره، شاهنامهٔ  -« مجلس آشویی ندارم 

 «...مجلس آرای کرد 
دوستاِن عزیز! ما افغانان که همیشه به تاریخ وفرهنگِ ُپربارخود افتخارکرده ایم ، آیا باعث سرافگندگی ما نیست که 

« زبان و اصطالحاتِ » می دهیم  ُسکاِن کشتی نه تنها جلواین گونه تهاجمات را نمی گیریم ، بلکه به بیگانه ها اجازه 
 ازایشان تابعیت می کنند! (« درهرحال» مردِم مارا به هرسوکه بخواهند، برانند ؟... )مزدوران شان که 

دٔه کلمٔه خنثی ش -بدون دقت به قباحت این کار -ازهمه بدتر و رسواتر وبی نهایت خجالت آورآنکه: پشتو زبانان ماهم 
ش استعمال ا« جرگه» اِع تازٔه فرهنگستان( رابه پشتو)ناسته( ترجمه کرده، همه روزه ، بجای کلمهٔ )اختر« نشست» 

 حاال کدام یک را ترجیح می دهید:می کنند ! ؟                                 
 ؟«خوِد مارا مجلس و اجالس و جرگهٔ »، یا «نشست را که دسیسٔه طفالنٔه فرهنگستان است» 

 

ا فرهنگستان با هست، ام جزء زبان دری ما بود و و« کردن»به تنهایی خود، اسم مصدر ِ« کنش»لبته که ا -واکنش 
 ، غلِط َمحض است:چند نگاه دهد، که از قرار« عکس العمل» جایه ب ، خواسته است آن را«وا»ترکیِب پیشونِد 

 –کلکینه وا کدم  -رد. ) دروازه ره وا کورا دا« واز، باز، گشوده» درزباِن عواِم افغانستان، معنی« وا»  -دلیِل اول 
گِ رنه که هرچندش ب -زشوقت انبساطی در دِل مکتوب پیدا شد » قـُلفه وا کرد...( همچنان به این فرد توجه کنید: 

تا بود که قفِل این » مثنوی:  مثال در شخصیت های بـِلند مرتبت... طور آثار و در«... گل وا شد غنچه پیچیدم، چو
ازهر  - بخت که عشرت فزا شود آمد بهار و» . خاقانی هم گفته است: «را در بزِم خوبان جا شود زشت -در واشود 

 «...طرف هزار گِل فتح وا شود
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«( سنایی»ابوالمجِد مجدود ما ) عارِف معروفِ  می گفتند، چنان که شاعر و« وا » شوروا را هم  مردِم افغانستان
 «در وا[]وا خوان و  باغ است و خوان در نجا باغ درآکه  -ناعت شو گرت نزهت همی باید بصحرای ق: »گفته است
لهجٔه  رد« وا»صورتی که کوچک شویم و لهجٔه ایرانی را بپذیریم که  یعنی در)کراهیت بپذیریم  اگر با -دلیِل دوم 

 . « ..عکس العمل»است، نه « باره عمِل دو»را دارد،(  پس معنیء واکنش، « دوباره» ایرانی ها، معنی
، «reaction-تکرارعمل »همین  امریکا نیز زبان های اروپا و که در مقلدیِن فرهنگستان استدالل کنند اگر –دلیِل سوم 

ان آفرین ت»شان تبریک می گوییم:  آن صورت کف می زنیم و برای را پیدا کرده است... در« عکس العمل» معنیء
 ...،«جـَوجـَو کنید» راحت تر، زبان دری مارا  و رده اید، خوبترقواعُد زبان فرنگ، سعی ک که با اقتباِس جانانه از

ناتل خانلری( زیاد توجه نکرده اند که آن  مقلدین ِشان به دانشمنِد معروِف خود )بناِم دکتور پرویز اما فرهنگستان و
، «زبان فارسیدستور » کتاب معروِف خود آفرین نگفته است، بلکه در شان کف نزده و جناب نه تنها برای -عالی

مان گ نادانی درین روزگار اخیر، بسیارند مترجمانی که از» قواعد زبان اروپایی را مذمت کرده، می نویسد: تقلید از
 نویسندگان هم به گمان ِآن ، مطابق با یکی از زبان های اروپایی باشد. بعضی ازحیِث قواعد می برند زباِن ما باید از

 «می کنند... و نشانٔه تجدد است...، همان را تقلید و تکرار« روز رایج ِ »ها  که این گونه تقلید
 گر: این هم یکی دی های زیادی دارد. و قواعِد زبان های اروپایی نیست، بلکه تقلید این یگانه تقلیِد فرهنگستان از

ی دارم م» گفته اند: بار مزدوراِن ایران شـُـنیده اند که بار مقلدان یا زبان بعضی از این سطور از خوانندگاِن عزیز
، تقلید کودکانٔه زبان و ادبیات دری وجود نداشته ، هرگز، درها که این دارم و دارد«. احمد دارد می گوید» یا« روم...

 قواعد زبان های اروپایی است.  فرهنگستان از
من »اللفظ آن  ، اما تحت«من گفته ام»معنی اش این است که «  ich habe gesagt»وقتی که آلمان ها می گویند:

همین «...من دارم خوانده ام» من خوانده ام، اما تحت اللفظ آن:« ich habe gelesen»یا این جمله: «. دارم  گفته ام
من دارم » من باید بروم ، یا مجبورم بروم، اما تحت اللفظ آن: I have to go)گونه درزباِن انکلیسی، این جمله:) 

واکنش )ترکیِب » یا « عکس العمِل هزارسالٔه مردم افغانستان را » جیح می دهید:حاال کدام یک را تر «...که بروم
 «غلِط فرهنگستاِن ایران( را

 

ایرانی  طریق دو تلویزیوِن مجهز )کلمٔه پهلوی است که فرهنگستان ِایران به کمکِ افغانان ِ مقلد، از -ارِتش 
اردوی »جان نثاری به همسایه ها...بجای کلمٔه  گونه خدمت ونطاقاِن افغانستانی آماده به هر از ]درکابل[ و چند نفر

تان افغانس سراسر عاریت گرفته شده، دره ب« تــُرکی»لساِن  یک قرن به این طرف از بیش از که از« افغانستان
 یت می کند!(د و اذروزه  می خراش افغانستان را هر هنوز مروج است...، گوش های عاشقاِن کلتور ترویج یافته، و

دانشمنداِن واقعی ایران( این کلمه را از بیخ خنثی بصرٔه عالمانٔه خوِد ایرانی ها )من به علتی تبصرٔه زیاد نمی کنم که ت
جلِد اوِل  1۱1به صفحٔه  ، لطفاً رجوع کنند ـ اگر میسر نشود "هرمزد نامه" 1۸۲کرده اند. خوانندگاِن عزیز به صفحٔه 

لغِت ارتش )توسِط فرهنگستان( به »مراجعه فرمایند که نوشته شده است: « محمد معین فرهنگِ شش جلدی دکتور»
 ]و[( ....  مردم تحمیل کرده است بر برده )و کاره ب قوای نظامی یک کشور معنیء مجموع سپاهیان و

 

ی که دراوستا است ومعن« ارتشتر»توضیح: این کلمه بدین صورت اصالت ندارد وبصورِت نادرستی ازلغت پهلوی 
» است )گردونه درایران معنی چرخ و ارابه را دارد ] و[ ( و توسعا ًبه معنی«به گردونه ایستاده » فظا ًآن ل

درست آن بود که ) بزعم ایرانی های زردشتی] «. جنگاوری که با گردونه به کارزار می رود استخراج شده است
ارتشتاران را بصورِت اسِم جمع بکارمی  بکارمیرفت یا« ارتشتاران» به معنیء مفرد و جمع آن « ارتشتار» و[( 

 « !بردند
 حاال کدام یک را ترجیح می دهید: 

 را « ارتِش غلط وسازشکاری فرهنگستاِن ایران» یا « اردوی بیغِش یکصدوده سالٔه مردم افغانستان» 
 

                      ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 
                                             

به ارتباِط زبان دری(، سپس، مزایای زباِن عربی ) یادداشت : دربخِش بعدی این سلسله، نخست عرایضی در
گانه ِت بیبرنامه سازاِن افغان که شاید معصومانه، لغات و ترکیبات ساخ تعدادی از صحبِت یکجانبه خواهم داشت با

 غانستان می سازند.                          افمردِم « دری»را وارِد زباِن سچٔه 
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