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 50/54/3512          ولی احمد نوری

  "و چالش و بالش  زايش "بازهم 
 دوست محمد از بدخشانجناب  مالحظاتی دوستانه بر اظهارات
 

که از بدخشان عزيز به " دوست محمد جان"يک هندوکش محبت و يک سپین غر سپاس از دوست عزيزی به نام 
ی يرا بر خود هموار کرده و نمونه هاموضوع مورد مناقشه عالقه گرفته، زحمت ورق زدن ُمتون قديم شعر دری 

تذکرات ذيل را در  . را در کالم بزرگان شعر دری آورده اند "و چالش و بالش  زايش "چند از استعمال کلمات 
 :رسانم عزيز میدانشمند آن  زمینه به توجِه 

 

را در جريدۀ " استعمال نام افغانستانی جرم است"وقتی براه افتید که مقالۀ  3554در فبروری سال  اصل موضوع 
خت فارسی ايران، در عوض و بجای کلمات و و از استعمال اصطالحات نامأنوس سا منشر کردپ امريکا اچامید 

درين مسیر . لغات معلوم، معمول و مأنوس در زبان دری خود ما، بصورت ضمنی، ولی شديدًا انتقاد نموده بودم
معروفی، کار را يکسره استاد خلیل اهلل مستدل از قلم بّران جناب  ۀمقال ولی چندين ديگران هم دست به قلم بردند، 

 "ورود لغات بی مورد و ناباب در زبان دری"مقاالت زير عنوان  يکی ازين. ساخت
 

بود که بار اول در ماه اپريل  

افغان "معتبر در پورتال  3550نومبر  11و بعدًا با تجديد نظر و اضافات به تاريخ  در جريدۀ هفتگی امید  3554
معروفی اين مقالۀ تحقیقی را در جاهای ديگر و با پیرايش جديد نیز منتشر استاد جناب . نشر شد "جرمن آنالين

 ."افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"از جمله در پورتال  کردند؛ 
 

و آن هم به امید اينکه خوانندۀ عزيز عالقه  کنم که ازين مقاله نقل قول مختصری صورت گرفته است،  اقرار می
مقاله ( 4)رقی مثاًل در پاو . مطالعه فرمايدافغان جرمن آنالين ا در آرشیف پورتال کل اين مقالۀ مبسوط ر ،مند

اثر مرحوم داکتر  "دستور مفصل امروز"صريحًا تذکر رفته که لست آن ده لغت جديداالحداث فارسی ايران، از 
غرض ازين تذکر اينست که اين . خسرو فرشیدورد، استاد زبدۀ ادبیات فارسی در پوهنتون تهران، اقتباس شده است

مورد سرزنش و تخطئۀ بزرگان و استادان زبردست ادبیات لغات، که قسم نمونه و مشتی از خروار، ارائه شده اند، 
 :معروفی اينطور آمده استب استاد جناموضوع در مقالۀ . باشند ایران نیز می

 

زنیم، بد نیست چند عدد  اسمای مصدِر بدقواره و بی انداِم  ديگِر  ساخت  ايران را  وقتی درين عرصه قدم می» 
سرچشمه گرفته  و  يا که به دست اشخاص  آن سامان،  "سره نويساِن"که از تعصبکدۀ  بگذرانیم،  نیز از نظر
  :دتراشن بلکه لغت میسازند،  نمیاينان گوئی لغت  . زبان فارسی، ساخته شده اندمسلط  بر  ناوارد  و نا

درعوض « گرانش «،Hydrolysisهايدرواليز »درعوض اصطالح کیمیاوی « آِبش»، «تشنج»درعوض  «تنش»
«  يونش»، « نشو و نمو  يا  نشو و نما»بجای « زايش و باِلش»، « تولید»بجای «  زايش»، « ثقل، قوۀ جاذبه»

« چالش»، « آفرينش»درعوض  « آفِرش«، Ionisation» آينزيشن يا يونیزاسیون »به جای اصطالح فزيکی 
« کانفرانس»بجای لغت فرنگی «  همايش»، « حرارت»درعوض « گرمايش»، « چلنج»درعوض لغت انگلیسی 

لکه خالف دستور زبان فارسی ساخته شده نام نهاد، نه تنها بی اندام و بدنمای اند، ب« اسم مصدِر»اکثر اين  ده (. 4)
ازين جمله . شود ُمحکمی را دارد، که به روی نازنین ادب دری نواخته میو چپات  اند و استعمال شان،  حکم  سیلی

« .گذرانیم  و بقیه را میگذاريم کنار،  که به تحلیل نمی ارزند چند تايش را که الاقل بینِی خمیری  دارند، از نظر می
. . . . 

                                                           

 
 - http://www.afghan-german.net/upload/elmi_bibliothek/kh_maroofi_worode_loghat_nabab_in_dari.pdf 

يا در صفحۀ آثار علمی و ( ورود لغات بی مورد و ناباب در زبان دری)عنوان  تحت جناب استاد خلیل اهلل معروفی را یو تحلیل علمیمقالۀ 
 . تحقیقی پورتال افغان جرمن آنالين مطالعه فرمائید، يا به کمک لینک باال در براوزر کمپیوتر تان

http://www.afghan-german.net/upload/elmi_bibliothek/kh_maroofi_worode_loghat_nabab_in_dari.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_baz_ham_zayesh_o_balesh_o_tshalesh.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_baz_ham_zayesh_o_balesh_o_tshalesh.pdf
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افغان جرمن "پورتال  ِ"ُدِر دری"کاش که جناب دوست محمد زحمت مطالعۀ تمام اين مقالۀ سودمند را در بخش 
" چالش"مثاًل در مورد لغت . گرديد گشتند، که در آن صورت بسا مالحظات شان مرفوع می نیز متقبل می" آنالين

 :در آن مقاله چنین تذکر رفته است
ازينرو معانی متعدد و مختلف . هم در دری وجود داشته و هم از ترکی وارد دری گرديده است « چالش»ــ » 

 . دارد
 

جنگ »ترکی، که در معنای ِ« چالش»خواهند ازين لغت استنباط کنند، مترتب است بر  آنچه را در فارسی ايران می
بسیار به کار رفته است،  «جنگ»نای در مع« چالش»در آثار قدما (. فرهنگ معین)است « و زد و خورد و مبارزه

 :چنان که نظامی گنجه ئی فرموده
 

 نمايند چالش در آن مرز و بوم **  بفــــــــرمود شه تا دلیران روم
 

 :و شیخ اّجل سعدی فرمايد
 

سر خصم را سنْگ بالش کنیم ** بیا تا درين شیوه چـــالش کنیم
3

 
 

  چلنج»اين لغت اما در معنای امروزين و به جای کلمۀ . نیستفارسی  /درين معنی اسم مصدر دری" چالش"پس 
«challenge   را می« به جنگ و به مبارزه طلبیدن»معنای « چلنج»چون . ست با مدلوِل بديعاانگلیسی، لغتی 

است،  چنین  مفهومی را بیرون آورد  و بهتر است که از «  جنگ»، که خود «چالش»توان از  دهد،  نمی
 «.نظر کرد صرف استعمالش

 

ی در مورد يها معروفی، پیش از ايشان مثالاستاد بینند که جناب  خوبی میه باز يدخشان دوست محمد جناب 
در زبان قدماء در " چالش"آورده و از قول بزرگان شعر دری ثابت ساخته اند، که کلمۀ  "چالش"استعمال کلمۀ 

شده جناب دوست محمد همه مؤيد گفتۀ آقای معروفی های ارائه  پس مثال . استعمال گرديده است" جنگ"معنای 
 می" جنگ"هم، همه و بدون استثناء در معنای دوست محمد جناب در اشعار پیشکش شدۀ " چالش"ست، چه کلمۀ ا

گپ اما سر اين نیست، بلکه چنان که معروفی صاحب صريحًا گفته اند، گپ سر اينست که در فارسی ايران . باشد
 .در سابق قطعًا مورد استعمال نداشته است کنند که  استعمال می گلیسیان" چلنج"عوض ه را ب" چالش"
 

رويم و به دو کلمۀ ديگری که دوست عزيز ما استعمال آنها را در  فارغ گشتیم، می" چالش"حاال که از موضوع 
 :پردازيم خواهند ثابت بسازند، می کالم قدماء می

 

در . خواهند روشنی بیندازند نیز می "بالش"و  "زايش"جناب شان به استناد اشعار بزرگان بر دو کلمۀ ديگر؛ يعنی 
معروفی که در باال جنسًا نقل گرديد، انتقاد معروفی صاحب و از زبان استاد خسرو استاد خلیل اهلل مقالۀ جناب 

 می« نشو و نما»و يا  « نشو و نمو»بجای « باِلشزايش و »و « تولید»بجای « زايش»فرشیدورد، بر استعمال 
 .بدخشی ما قطعًا متوجِه آن باريکی نشده استما باشد، که متأسفانه دوست عزيز 

 

نشو "مؤدی ترکیب "  زايش و بالش "رساند و نه  را می"  تولید "معنای " زايش"يقینًا دوست ما توجه دارند، که نه 
که " زايش" حتمًا توجه دارند که در زبان دری امروز  کلمۀ . باشد دری می /عربی "ی نشو و نما "يا " و نمو

ترتب دارد که با مدلول و مفهوم کلمۀ " زائیدن و زادن"باشد، فقط و فقط بر عملیۀ  می" زادن و زائیدن"برخاسته از 
بینیم،  می" ايشگاهز"را در دری امروز وطن ما در ترکیب " زايش"ترين مثال ب لاج. هرگز جور نمی آيد" تولید"

ست که با ااز سنخ ديگری "  تولید "ولی کلمۀ . رساند را می"  تولد "و "  زاد و ولد "که فقط مفهوم مکان 
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کنیم، که مواد  را وقتی استعمال می"  تولید "کلمۀ  . گیرد سر و کار می.  . .موضوعات صنعتی و پیشه وری و 
نیست، بلکه انتقال موجود زنده ای از  "  ساختن از مواد خام "معنای "  يشزا "و "  تولد "اما . خام را، پخته بسازيم

معنای انتقال موجود کامل و زنده و نقد "  زايش "و "  زادن "و "  تولد "بلی؛ . دنیای بطن مادر به دنیای خارج است
امید است که . رساند چنین مفهومی را هرگز نمی"  تولید "در حالی که  . تیاری از يک محیط به محیط ديگر است

دو لغت کاماًل "  تولید "و "  زايش "را نزد خود مجسم ساخته اذعان فرمايند که "  تولید "و "  تولد "دوست ما فرق 
 .متفاوت المفهوم اند
 :در دو معنی باشد"  بالیدن "تواند از مصدر  می"  بالش "ترکیب مصدری 

 " فخر کردن "در معنای "  بالیدن "ــ يکی از 
 " کالن شدن "و "  بزرگ شدن "در مفهوم "  بالیدن "ــ و ديگری 

 :رساند؛ چنان که شاعری فرمود ، مفهوم معروف ديگری را می" بالشت " يا "  بالش "از طرف ديگر کلمۀ 

 بالش خوبان دگــــر از پر است
 شوخ مرا فتنه به زير سر است

 

و از مفهوم يگانه کاماًل بیگانه است، شايستگی استعمال را بجای  با سه معنای متفاوتی که دارد،  " بالش "پس کلمۀ 
باشد، معنای  که کلمۀ عربی می " نشو "از طرف ديگر . هم ندارد ،" نمو "و واحدالمعنای   و معلوم لغت مفهوم 

 و عجب است که فرهنگستان زبان. بازهم غلط است " زایش "را دارد که معادل قرار دادنش با  " روئیدن "
در  "زایش و بالش "داند و در حالت عطفِی  می " تولید "را در حالت مستقل معادل  " زایش "جمهوری اسالمی 

. از يک سنخ " زایش "و  " تولید "است و نه "  زایش و زادن "ُمعادل "  روئیدن "اما نه  !! " روئیدن "معنای 
و اتفاق نظر در توحید  در ايران بین خود هم جور نمی آيند  سازان فرهنگستان زبان توان گفت که لغت نتیجتًا می

 . . . .رو گپ شان هم هرگز مدار اعتبار نیست  مفاهیم ندارند و ازين
 

 میرند و متروک می همان قسمی که آن دوست درست فرموده اند، گنجینۀ لغات همیشه متحول است، چون لغاتی می
اصطالح چارپالق باز است، بسته ه گردد؛ و دروازۀ گنجینۀ لغات که ب می گردند و لغاتی نو در زبان ساخته يا وارد

ريخی را از پشت کندوها و يا أو تو متروک  من اما با اين نکته هرگز موافق نیستم، که کلمات مرده . تواند شده نمی
" سره سازان زبان " و متأسفانه که يک گوشۀ عمدۀ کار. و بر زبان و اهل زبان تحمیل کنند گورستان بیرون کشیده 

 !!ب و زيانبار شناخته شده استست که از نگاه علم زبان يا زبانشناسی عبث و خیلی مخّراهمین است، و اين کاری 
را يک اقدام مضّر،  خرابکارانه و " سره سازی زبان"معروفی ضمن آن مقالۀ تحقیقی ــ تحلیلی خود، استاد جناب 

زبان، کاری " سره ساختن"گويد، که  ر فرشیدورد مرحوم همنوا شده به تأکید میزيانبار برای زبان دانسته و با داکت
چون سره سازان بیرحم، به بهانه های واهی لغات نامأنوس و بدمزاج   !!زبان نیست" ضعیف و ناتوان ساختن"جز 

ا از گنجینۀ عامه نموده و زبان ر( مورد قبول) خواهند جانشین لغات مأنوس، معمول و مقبول ساخت خود را می
ی جز تیشه زدن به ريشۀ يمعناست سخت ظالمانه که الغات موجود و پذيرفتۀ عام، محروم گردانند؛ و اين کاری 

 !!زبان، ندارد
 

يک تعداد  " چالش "و "  بالش "و "  زایش "، برای توجیِه استعمال لغات دوست محمدجناب عزيز ما  تدوس
بريم و  و اين طور وانمود کرده اند، که گويا ما ازين نوع اسمای مصدر بد می اسمای مصدر شینی را قطار فرموده

استاد درين قسمت بازهم قسمتی از همان مقالۀ جناب  . آنها را در دری خود ببینیم"  قوارۀ نحس "خوش نداريم که 
 :فرمايدمی جناب معروفی . پردازم معروفی را نقل کرده و بعدًا به تبصره می

 

 شناخته شده و احتمااًل ساختۀ دری افغانستان است، مد نظر می "خواندن"را که گويا اسم مصدر  "انشخو"کلمۀ » 
کلمۀ . تواند از هر مصدری ساخته شود ست و نمیاسماعی «  شینی»قسمی که گفتیم، اسم مصدر . گیريم

آهنگ است،  بدساخت و بدست  بر زبان بعض هموطنان ما جاری شده، ِعالوه از آنکه اکه چند صباحی  «خوانش»
«  خواندن »چون مصدر . و بهتر است که از استعمالش پرهیز گردد در ادبیات دری  و در کالم قدما هم ديده نشده 

را «  خوانش»از ابتدای زبان دری موجود و معمول بوده، اگر متقدمان نظم و نثر ما جايز و الزم  میدانستند، حتمًا  
عوض جملۀ . میبردند، که نبردند؛ ال اقل در معنائی که امروز کم و بیش  تداول مییابد از آن بدر آورده  و به کار
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 ئیو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

و يا  «.شعری را خواند»به مراتب سلیس تر و فصیح تر است، که بگوئیم   «.شعری را به خوانش گرفت»نافصیح 
 .،  خیر و خالص«.به خواندن شعری پرداخت»
 

يابیم ــ  ولو در معنای ديگری ــ  از  ی نويسندگان برازنده نیز میبعضًا در نوشته هارا،  «خوانش»گرچه کلمۀ 
  «مردم افغانستان»ماهنامۀ باتمکین  ۴۴جمله در مقالۀ خیلی جالب و علمِی جناب غالم جیالنی داوری،  در شمارۀ 

 الحی حبیبی،،  اثر عالمۀ مرحوم پوهاند عبد«تاريِخ  خط و نوشته های کهن افغانستان»يا در کتاب  پر ارزِش و 
« خوانش»هم  آقای داوری  و هم مرحوم پوهاند حبیبی کلمۀ . ريخ  و ادب افغانستان اکادمیأانجمن ت 12۱5چاپ 

. کار برده اندبه «  ترتیِب خواندن و يا دريافت معنی از متنی مبهم»را در ارتباط  با کتیبه های باستانی و به معنای 
ر کالم مکتوِب امروزی، نمیتواند دلیل بر درست  بودن آن کلمه و عبارت فقط  درت يک کلمه يا عبااما استعمال 

ست،  که ِمحکِّ  درست بودِن  کلمات و عبارات اچون فقط زبان گفتار عام و يا ُمتوِن قديم و ُمَتقِِّن ادب دری . باشد
 «.دهد دست  ما  میه ب را

 

شايد لغتی قیاسًا و به قانون قیاسی درست . گر سماعیدو قاعدۀ عمومی داريم، يکی قیاسی و دي ،در ساخت لغات
هم از  "خوانش"و کلمۀ . تواند باشد، اما چون ُمهر قانون سماعی بر فرقش نخورده است، مدار اعتبار بوده نمی

 !!همین سلک است
 

لف مخا. گردند، که ما هرگز با هر کلمۀ جديد و هر لغت نوساخت، مخالفت نداريم دوست عزيز ما متوجه می
معروفی و من و کسان ديگر ازين جرگه در اينست، که از يکطرف کلمات بدساخت و مبتذل استاد اشخاصی نظیر 

بینیم که لغات و اصطالحات خاص فارسی ايران که برای ما و مردم و زبان  را رد کنیم و از طرف ديگر وقتی می
ضد آن قد ه مقبول و معمول دری ما را بگیرند، قد قد ايستاده و ب خواهند جای لغات مأنوس، مردم ما بیگانه اند، می

رنجی را که دوست ما در قطار کردن تعدادی از اسمای مصدر شینی، متقبل شده اند، در واقع رنجی . علم کنیم
 .بهای خويش روا داشته اند ست، که بیهوده به تن و وقت گرانا

داشته باشد، ای  ، بازهم گفتنیو هر جای ديگر وطنم و يا دنیای بی پهنا اگر دلک تنگ دوست ارجمند ما از بدخشان
 !!حاضرم به چشم سر و گوش هوش بخوانم و بشنوم

 

مقالۀ ديگری را جناب دوست محمد  و دانشمندمخواستم اين نوشته را وارد پورتال نمايم، ديدم که دوست عزيز  تا می
کرد، پیش ازينکه مقاله ام را منتشر  ردند، که ايجاب مرور را مینشر ک !"مشاجره؛ نه؛ توضیح، بلی"زير عنوان 

با مطالعۀ مقالۀ جديد ايشان و داستان تمثیلی شبانان قديم و جديد، برايم واضح گرديد که جواب تهیه شده ام، . بسازم
جناب اندازم، تا قضاوت اينست که مقاله ام را به میدان می . تواند دو نوشتۀ ايشان بوده می جوابگوی و بسندۀ هر

توانم جملۀ آخرين خود را ناگفته مقاله  نمی  ن عالقه مند به موضوع، چه باشد؟دوست محمد جان عزيز و خوانندگا
 .ام را به پايان ببرم

 میز در مسائل ادبی و تاريخی آشکار سطح مطالعۀ ايشان و احاطۀ آن عزيجناب دوست محمد از نوشته های 
های عمیق بر اشعار قدماء، نظری سطحی بر آن دو  در پهلوی نگاهاين آمد که کاش آن جناب حیفم در  گردد؛ فقط

کردند، که اگر شاعر اين مثنوی، شعر خود را از زبان دوست  کردند و کاری نمی هم می "دزد و خر"بیت مشهور 
صورت درست آن  شعر را  مزاح را رها کرده و. شد بود، زهره َتَرق می شنید، اگر ُمردنی هم نمی محمد جان می

 :گذرانم از نظر آن عزيز و عزيزان دگر می
 دو نفر دزد خـــــــــــری  دزديدند
 سر تقسیم  بهــــــــــــــــم جنگیدند

 وردآن دو بودند، چو گرم زد و ُخ
 دزد سوم  خـــر شان را زد و ُبرد

 .شاد و سر فراز باشید
 
 

 پايان
  


